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 പ്രിയപ്പെ�ട്ട കുട്ടികളേ
, 

 2019  മുതൽ 2021         വപ്പെ� ളേകോവിഡ് മഹോമോ�ി മൂലം സംജോതമോയ സവിളേ�ഷസോഹച�്യത്തിൽ
      വിദ്യോർത്ഥികൾക്ക് ളേ$�ിട്ടു

 പഠ$ോനുഭവങ്ങൾ പൂർണ്ണമോയി ലഭിക്കോതിരുന്നതി$ോൽഅവർക്ക്

     ചില പഠ$വിടവ് ഉണ്ടോയതോയി 2022      പ്പെല ഒന്നോം പോദവോർഷിക പ�ീക്ഷോളേപ�ർ
        മൂല്യ$ിർണ്ണയം പ്പെചയ്ത് തിലൂപ്പെടയും അധ്യോപകരുപ്പെട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിലൂപ്പെടയും

ളേ<ോധ്യപ്പെ�ട്ടു.        മുൻ സ്റ്റോൻളേഡർഡുക
ിൽ ലഭ്യമോളേകണ്ടിയിരുന്ന ചിലആ�യങ്ങൾ കുട്ടിക്ക്
      വീണ്ടും സ്വോയത്തമോക്കുന്നതിനും തുടർപഠ$ം ഫലപ്രദമോക്കുന്നതിനും സഹോയക�മോയ

      പ്രവർത്ത$ങ്ങൾ ഉൾപ്പെകോ
ളുന്ന ഒരുബുക്പ്പെലറ്റ് തയ്യോറോക്കി $ൽകുകയോണ്.    ഇതിൽ കുട്ടിക്ക്
      ഉണ്ടോയ പഠ$വിടവ് പ�ിഹ�ിക്കുന്നതി$് ആവ�്യമോയ വി�ദീക�ണങ്ങളും പ്രവർത്ത$ങ്ങളും

ഉൾപ്പെ�ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.     വിദ്യോർത്ഥികൾക്ക് സ്വയംപഠ$ത്തിലൂപ്പെടളേയോ അധ്യോപകപ്പെO
        സഹോയളേത്തോപ്പെടളേയോ ഈപ്രവർത്ത$ പുസ്തകം ഉപളേയോഗപ്പെ�ടുത്തി തുടർപഠ$ത്തിൽ

     ആത്മവി�്വോസളേത്തോപ്പെട മുളേന്നറോൻ കഴിയപ്പെട്ട എന്ന്ആ�ംസിക്കുന്നു.
                                                  

                                                 
                                                                                             ഡയറക്ടർ

                                                                                                      എസ് സി ഇആർ ടി ളേക�
ം

          2



  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം I
 യൂണിറ്്റ 1 -   ന്നേ�ാകയെത്ത സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ

 പ്രവർത്തനം 1
പഠനന്നേനട്ടം

 ക്ലോസ് 7  യൂണിറ്റ് 1     യൂളേറോ�് പ�ിവർത്ത$പോതയിൽ
➢       $ളേവോത്ഥോ$ത്തിപ്പെOആവിർഭോവത്തി$് വഴിപ്പെത
ിച്ച വിവിധ സഹച�്യങ്ങൾ വി�കല$ം

പ്പെചയ്യുന്നു.
 ക്ലോസ് 10   യൂണിറ്റ് 1     ളേലോകപ്പെത്തസ്വോധീ$ിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ

      $ോളേവോത്ഥോ$ത്തിപ്പെO സവിളേ�ഷതകൾസൂചി�ിക്കുന്നപദസൂ�്യൻ പൂർത്തീക�ിക്കുക . 
                          

 

 പ്രവർത്തനം 2  
പഠനന്നേനട്ടം

➔       അളേമ�ിക്കൻ സ്വോതന്ത്ര്യ സമ�ത്തിപ്പെO പശ്ചോത്തലം വി�കല$ം പ്പെചയ്യുന്നു.
  ആ�യം

  അളേമ�ിക്കൻസ്വോതന്ത്ര്യ സമ�ം
     അളേമ�ിക്കൻളേകോ
$ിക
ിൽ ബ്രിട്ടീഷുകോർ $ട�ിലോക്കിയ പ്പെമർക്കOിലിസം എന്ന

     വോണിജ്യ $യവുമോയി <ന്ധപ്പെ�ട്ട വർക്ക്ഷീറ്റ് പൂർത്തിയോക്കുക.

 

. 

 പ്രവർത്തനം 3
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$ളേവോത്ഥോ$ം

  പ്പെമർക്കOലിസ്റ്റ് $ിയമങ്ങൾ

മോ$വികത

   ളേകോ
$ിക
ിളേലക്ക് ഇറക്കുമതി പ്പെചയ്യുന്ന
 ളേതയില , ഗ്ലോസ്സ്,   കടലോസ്സ്

     എന്നിവയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചുങ്കം $ല്കണം



     അളേമ�ിക്കൻ ഐക്യ$ോടുകളുപ്പെട രൂപീക�ണവുമോയി <ന്ധപ്പെ�ട്ട ളേlോചോർട്ട്
പൂർത്തിയോക്കുക.

 

 

 പ്രവർത്തനം 4 
പഠനന്നേനട്ടം

➢     ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിപ്പെO സ്വോധീ$ം വിലയിരുത്തുന്നു . 
 ആ�യം

  ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം
     ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിപ്പെO സ്വോധീ$പ്പെത്തക്കുറിച്ചു

 ചോർട്ട് പൂർത്തിയോക്കുക. 
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  ഫ്ര
ഞ്ച് 
വി 
പ്ല 
വ
ത്തി
ന്റെ
  
സ്വാ
ധീ
നം

പിൽക്കോലവിപ്ലവങ്ങൾക്ക്
ആളേവ�ംപകർന്നു

  അളേമ�ിക്കൻഐക്യ$ോടുകളുപ്പെട രൂപീക�ണം

1774   ഒന്നോം ളേകോണ്ടിപ്പെ$Oൽ ളേകോൺഗ്രസ്



 പ്രവർത്തനം 5
പഠനന്നേനട്ടം

      ളേകോ
$ി ഭ�ണം ലോറ്റി$ളേമ�ിക്കൻ വിപ്ലവത്തി$് കോ�ണമോയപ്പെതങ്ങപ്പെ$?  ലിസ്റ്റ് പ്പെചയ്യുുക. 
     ലോറ്റി$ളേമ�ിക്കയുപ്പെട തളേt�ീയ സംസ്കോ�ം തകർന്നു. 
             
    
    
   

 പ്രവർത്തനം 6 

പഠനന്നേനട്ടം
     റഷ്യൻവിപ്ലവത്തി$് കോ�ണമോയഘടകങ്ങൾ വി�കല$ം പ്പെചയ്യുന്നു.

 ആ�യം
 റഷ്യൻവിപ്ലവം

        റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിളേലക്ക് $യിച്ച കോ�ണങ്ങൾ കപ്പെണ്ടത്തി പദസൂ�്യൻ പൂർത്തിയോക്കുക. 

 

റഷ്യൻവിപ്ലവത്തിപ്പെO
കോ�ണങ്ങൾ

 

 പ്രവർത്തനം 7 
 പ്പെഫബ്രുവ�ിവിപ്ലവം,      ഒളേക്ടോ<ർവിപ്ലവം എന്നിവ തോ�തമ്യം പ്പെചയ്തു് പട്ടിക പൂർത്തിയോക്കുക.

  പ്പെഫബ്രുവ�ി വിപ്ലവം    ഒളേക്ടോ<ർ വിപ്ലവം
    പ്പെമൻപ്പെഷവിക്കുകൾ ളേ$തൃത്വം $ല്കി   ളേ<ോൾപ്പെഷവിക്കുകൾ ളേ$തൃത്വം $ല്കി

 പ്രവർത്തനം 8
പഠനന്നേനട്ടം

      ചൈച$ീസ് വിപ്ലവത്തിപ്പെO വിവിധഘട്ടങ്ങൾ വി�ദമോക്കുന്നു. 
 ആ�യം

  ചൈച$ീസ് വിപ്ലവം
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   വർദ്ധിച്ച $ികുതിഭോ�ം



 പ്രവർത്ത$ം

      ചൈച$ീസ് വിപ്ലവത്തിപ്പെO വിവിധഘട്ടങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് പ്പെചയ്യുക.
       മഞ്ചു �ോജവം�ം വിളേദ�ോധിപത്യത്തി$് അനുകൂലമോയ $ിലപോട് സ്വീക�ിച്ചു. 
  
  
     

 യൂണിറ്റ് 2
  ളേലോകം ഇരുപതോം നൂറ്റോണ്ടിൽ

 പ്രവർത്തനം 1

 ക്ലോസ് 7  യൂണിറ്റ് 1     യൂളേറോ�് പ�ിവർത്ത$പോതയിൽ
പഠ$ളേ$ട്ടം

•     �ോസ്ത്രസോളേങ്കതിക�ംഗപ്പെത്ത വ
ർച്ച വ്യവസോയവിപ്ലവത്തി$് കോ�ണമോയി എന്ന്
 വി�കല$ം പ്പെചയ്യുന്നു.

 യൂണിറ്റ് 2   ളേലോകം ഇരുപതോം നൂറ്റോണ്ടിൽ

പഠ$ളേ$ട്ടം
        സോമ്രോജ്യത്വത്തിപ്പെO വ
ർച്ചയുപ്പെട വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ തി�ിച്ചറിയുന്നു .

ആ�യം
  മുതല
ിത്തത്തിൽ $ിന്ന് സോമ്രോജ്യത്വത്തിളേലക്ക്. 

    വ്യവസോയവിപ്ലവം ളേകോ
$ിവല്ക്ക�ണത്തി$് കോ�ണമോയപ്പെതങ്ങപ്പെ$പ്പെയന്ന് കപ്പെണ്ടത്തി
 ളേlോചോർട്ട് പൂർത്തിക�ിക്കുക.
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   വ്യോവസോയിക വിപ്ലവം

  ഉല്പോദ$ വർധ$വ്



 
 പ്രവർത്ത$ം 2  

പഠ$ളേ$ട്ടം
     ഒന്നോം ളേലോകയുദ്ധത്തിളേലക്ക് $യിച്ചഘടകങ്ങൾ വി�കല$ം പ്പെചയ്യുന്നു.

 ആ�യം
  ഒന്നോം ളേലോകമഹോയുദ്ധം

     സോമ്രോജ്യത്വ�ക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ളേലോക�ോജ്യങ്ങപ്പെ
 ഒന്നോം
 ളേലോകയുദ്ധത്തിളേലക്ക് $യിച്ചു.      ഇതി$് വഴിപ്പെത
ിച്ച ഘടകങ്ങൾ ഏപ്പെതല്ലോം എന്ന്

പട്ടികപ്പെ�ടുത്തുക. 

 തീവ്രളേദ�ീയത


    
     
      
   

 സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം  II  
 യൂണിറ്റ് 1.   ഋതുളേഭദങ്ങളും സമയവും

 പ്രവർത്തനം 1
 ക്ലാസ്സ് 6  യൂണിറ്റ് 5   ഭൂമി കഥയും കാര്യവും

പഠനന്നേനട്ടം
✔  ഭൂമിയിപ്പെല അക്ഷോം�-   ളേ�ഖോം�ളേ�ഖകൾ ഉപളേയോഗപ്പെ�ടുത്തി സ്ഥോ$ം

$ിർണയിക്കുന്നതി$്
✔      ഭ്രമണപ�ിക്രമണഫലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടോക്കുന്നഫലങ്ങൾ തി�ിച്ചറിയുന്നത്
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ഒരുളേഗ്ലോ<ിൽകുറുപ്പെകയുംപ്പെ$ടുകയുംകോണുന്നവ�ക
ോണ്
അക്ഷോം�- ളേ�ഖോം�ളേ�ഖകൾ. ളേഗ്ലോ<ിലുംഭൂപടത്തിലും
കോണുന്നഈളേ�ഖകൾസോങ്കൽ�ികളേ�ഖക
ോണ്. 

അക്ഷോം�ളേ�ഖകൾ
ഭൂമിയുപ്പെടളേകന്ദ്രത്തിൽ$ിന്ന്ഭൗളേമോപ�ിതലത്തിപ്പെല
ഓളേ�ോ<ിന്ദുവിളേലക്കുമുള്ളളേകോണീയഅകലപ്പെത്തയോണ്അക്ഷോം�ം
എന്ന്പറയുന്നത്. ഇത്ത�ത്തിലുള്ളഒളേ�ളേകോണിയഅ
വുകപ്പെ

തമ്മിൽളേയോജി�ിച്ചോൽഅക്ഷോം�ളേ�ഖക
ോകും

ളേ�ഖോം�ളേ�ഖകൾ
ളേഗ്ലോ<ിപ്പെലഉത്ത�ധ്രുവപ്പെത്തയുംദക്ഷിണധ്രുവപ്പെത്തയുംതമ്മിൽ
<ന്ധി�ിച്ച്വ�ച്ചി�ിക്കുന്നവക്രളേ�ഖക
ോണ്ളേ�ഖോം�

ളേ�ഖകൾ.



(i)          ചുവപ്പെട $ൽകിയി�ിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ $ിന്നും പ്രധോ$അക്ഷോം� ളേ�ഖകൾ കപ്പെണ്ടത്തി പട്ടിക
പൂർത്തിയോക്കുക.

  പ്രധാന അക്ഷാംശ ന്നേരഖ സവിന്നേശഷത

  ഭൂമദ്ധ്യ ളേ�ഖ ➢     ഭുമിയുപ്പെട മധ്യഭോഗത്തോയി കോണുന്ന
സോങ്കൽ�ികളേ�ഖ

➢     ഭുമിപ്പെയ �ണ്ട് തുല്യഅർദ്ധ ളേഗോ
ങ്ങ
ോയി
വിഭജിക്കുന്നു

➢    പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷോം�ളേ�ഖ

ഉത്ത�ോയ$ളേ�ഖ ➢ ......................എ..................................

.........................<ി............................... ➢ 231/2      ഡിഗ്രി പ്പെതക്ക് അക്ഷോം�ളേ�ഖ

 ആർട്ടിക് വൃത്തം         ............................സി..............................

...........................ഡി.............................       ................................ഇ..............................

 ഉത്ത�ധ്രുവം       ..............................എഫ്................................

.............................ജി............................. ➢ 90    ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷോം�ളേ�ഖ

 (ii) കയെ5ത്താന്നേമാ
(എ)      ഭൂമിപ്പെയ �ണ്ടുഅർദ്ധളേഗോ
ങ്ങ
ോയി വിഭജിക്കുന്നഅക്ഷോം� ളേ�ഖ

(<ി)      ഭൂമദ്ധ്യ ളേ�ഖയുപ്പെട വടക്ക്സ്ഥിതി പ്പെചയ്യുന്നഅർദ്ധളേഗോ
ം
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(സി)                 ഭൂമദ്ധ്യ ളേ�ഖയുപ്പെട പ്പെതക്കുസ്ഥിതി പ്പെചയ്യുന്നഅർദ്ധളേഗോ
ം

 പ്രവർത്തനം 2 
 പഠനന്നേനട്ടം

        വിവിധ ഋതുക്കൾഏപ്പെതോപ്പെക്കയോപ്പെണന്നും ഓളേ�ോ ഋതുവിലും അന്ത�ീക്ഷത്തിലും
     പ�ിസ്ഥിതിയിലും ഉണ്ടോകുന്ന മോറ്റങ്ങൾഎപ്പെന്തോപ്പെക്കപ്പെയന്നും $ി�ീക്ഷിച്ച് വി�ദീക�ിക്കുന്നു.

ആശയങ്ങൾ
 ളേവ$ൽക്കോലം,  ചൈ�ത്യകോലം
  വിഷുവങ്ങൾ
  അയ$ോന്തദി$ങ്ങൾ
 വസന്തക്കോലം, ളേഹമന്തകോലം

      ചിത്രം $ി�ീക്ഷിച്ച് ഋതുളേഭദങ്ങൾക്ക് കോ�ണമോകുന്നഘടകങ്ങൾഎഴുതുക. 

  ഋതുളേഭദങ്ങൾക്ക് കോ�ണമോകുന്നഘടകങ്ങൾ




  


 പ്രവർത്ത$ം 3 
    ചിത്രം $ി�ീക്ഷിച്ച് പട്ടിക പൂർത്തിക�ിക്കുക.
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   സൂ�്യപ്പെO അയ$ം മോസങ്ങൾ
ഋതുക്കൾ

  ദക്ഷിണോയ$ ളേ�ഖയിൽ $ിന്ന്
 ഭൂമദ്ധ്യളേ�ഖയിയിളേലക്ക് …………

……സി ..
 ചൈ�ത്യം

.
.......ജി........

.........എ............
 മോർച്ച് 21  മുതൽ
 ജൂണ് 21   വപ്പെ� ..........ഇ.........

 ളേഹമന്തം

     ഉത്ത�ോയ$ ളേ�ഖയിൽ $ിന്ന്
 ഭൂമധ്യളേ�ഖയിളേലക്ക് .........ഡി........  ഗ്രീഷ്മം ........എച്ച്........

...……..<ി.....……..
പ്പെസപ്തം<ർ 23

മുതൽ
ഡിസം<ർ 22 വപ്പെ�

..........എഫ്.........
.

  വസന്തം

 യൂണിറ്റ് 2.
   കാറ്റിയെ7 ഉറവിടം ന്നേതടി

 പ്രവർത്തനം 1
 ക്ലോസ് 7  യൂണിറ്റ് 12  സൗ�തോപ$വും അന്ത�ീക്ഷസ്ഥിതിയും

പഠനന്നേനട്ടം 
➢ ഊഷ്മോവ്, മർtം,       വോയുവിപ്പെO ചല$ം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പ�സ്പ�<ന്ധം ചിത്രീക�ിക്കുന്നു.

 യൂണിറ്റ് 2.   കോറ്റിപ്പെO ഉറവിടം ളേതടി
 പഠനന്നേനട്ടം  

    വോയുമർtം എല്ലോയിടത്തും ഒരുളേപോപ്പെലയപ്പെല്ലന്ന് വി�ദീക�ിക്കുന്നു.
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ഉത്ത�ോർദ്ധളേഗോ
ം ദക്ഷിണോർദ്ധളേഗോ
ം



 ആ�യങ്ങൾ
അന്ത�ീക്ഷം,  മർtവിത�ണം ലം<തലത്തിൽ,   തോപവും അന്ത�ീക്ഷ മർtവും, ആർദ്രത. 

 പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.
എ.    അന്ത�ീക്ഷവോയു പ്പെചലുത്തുന്ന ഭോ�ം

<ി.    അന്ത�ീക്ഷം മർtം അ
ക്കുന്ന ഉപക�ണം

    സി.    മർtം ളേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നഏകകം
 പ്രവർത്ത$ം 2

 പഠനന്നേനട്ടം
   ആളേഗോ
 മർt ളേമഖലകൾ ചിത്രീക�ിക്കുന്നു.
  ആശയം
  ആളേഗോ
 മർtളേമഖലകൾ

 പ്രവർത്ത$ം
➔        ചിത്രം $ി�ീക്ഷിച്ച് ആളേഗോ
 മർtളേമഖലകളും അക്ഷോം� വ്യോപ്തിയും പട്ടികപ്പെ�ടുത്തുക
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ഭൗളേമോപ�ിതലത്തിൽ എല്ലോയിടത്തും സൗളേ�ോർജ്ജും ഒളേ�
അ
വിൽ അല്ല ലഭിക്കുന്നത് . ഭൂമധ്യളേ�ഖോ പ്രളേദ�ങ്ങ
ിൽ
സൂ�്യ�ശ്മി ലം<മോയി പതിക്കുന്നതി$ോൽ  തോപം
കൂടുതലോണ്.ധ്രുവങ്ങ
ിളേലക്ക്അടുക്കുംളേതോറുംസൂ�്യ�ശ്മികൾ
ച�ിഞ്ഞ്പതിക്കുന്നതി$ോൽതോപംക്രളേമണകുറഞ്ഞുവരുന്നു.
അതി$ോൽ ഓളേ�ോ സ്ഥലത്തിപ്പെOയും അക്ഷോം�ത്തി$്
അനുസൃതമോയോണ് ഭൂമിയിപ്പെല തോപലഭ്യത. എല്ലോ
പദോർത്ഥങ്ങൾക്കുംഭോ�മുള്ളതുളേപോപ്പെലവോയുവിനുംഭോ�മുണ്ട്.




 പട്ടിക : 
  ആളേഗോ
 മർt ളേമഖലകൾ അക്ഷോം�ീയവ്യോപ്തി

 പ്രവർത്ത$ം 3
പഠനന്നേനട്ടം

  വിവിധതരം കാറ്റുകയെ= വർഗീകരിക്കുന്നു. 
 ആശയം

 അന്ത�ീക്ഷമർtവും കോറ്റുകളും
     ചിത്രം $ി�ീക്ഷിച്ച് ചുവപ്പെട $ൽകിയി�ിക്കുന്ന  പട്ടിക പൂർത്തിയോക്കുക.

കാറ്റുകൾ   മർദ്ദന്നേമഖ�കളുയെട അക്ഷാംശ സ്ഥാനം സഞ്ചാരദിശ

  വടക്ക് കിഴക്കൻ
 വോണിജ്യ വോതങ്ങൾ

    ഉളേപോഷ്ണ ഉച്ചമർt ളേമഖലയിൽ $ിന്ന്
   മധ്യളേ�ഖോ $്യൂ$മർt ളേമഖലയിളേലക്ക്

വീശുന്നു.

 .......................സി......................

 പശ്ചിമ വോതങ്ങൾ .......................<ി......................     പടിഞ്ഞോറ് ദി�യിൽ $ിന്ന് വീശുന്നു.

...................എ..........   ധ്രുവീയഉച്ചമർt ളേമഖലയിൽ$ിന്ന്
   ഉപധ്രുവീയ $്യൂ$മർt ളേമഖലയിളേലക്ക്

വിശുന്നു.

     കിഴക്ക് ദി�യിൽ $ിന്ന് വീശുന്നു.

 
                                                                           ......................................................
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