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നിർഗ#ശങ്ങൾ:

1. 5 മുതൽ 9 വരെ' ക്ലാസുകളിരെല കുട്ടികൾക്ക് ഗവണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

2. അധികവായനയ്ക്കും , വിശകലനത്തിലും ഉതകുന്ന 'ീതിയാലാണ് ഗ6ാദ്യങ്ങൾ 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

3. ദിവഗസന ഒരുപ്രവർത്തനരെ:ങ്കിലും  ഈ പാഗക്കജിൽ നിന്നും രെ6യ്യണം.

4. ഉത്ത'ങ്ങൾ വൃത്തിയായി ഒരു ഗനാട്ടുപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി സൂക്ഷിഗക്കണ്ടതാണ്. 5.

5. അവധിക്കാലത്തിന് ഗശഷം  ഇവ ക്ലാസധ്യാപകരെന  കാണിച്ച് 

വിലയിരുഗത്തണ്ടതാണ്.

6. പ്രവർത്തനങ്ങളു:ായി ബന്ധരെMട്ട അധികവായനാ പുസ്തകങ്ങളുരെN ഗപരും 

വിവ'ങ്ങളും എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം. 



ഡയറ്റ് കാസർഗ�ാഡ് 

അവധിക്കാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2020-21

 സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 

ക്ലാസ്സ് 5 മുതൽ 9 വരെ' 

പ്രവർത്തനം 1

 ഏപ്രിൽ 10-ാ�ം തീയതി ക�റ��ണ വ്യ�പ�നവുമ�യി ബന്ധക�ട്ട് ദിന�ത്രങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു ഗ്ര�ഫ് ത�ക% 

തന്നിരിക്കുന്നു  ( അവലംബം  :മ�തൃഭൂമി പത്രം)

ന�ല് ര�ജ്യങ്ങളുക/ ഗ്ര�ഫുൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് .വ്യ�പനത്തിക6 100 ദിവസം പിന്നിടുറ9�ൾ റമൽ 

ര�ജ്യങ്ങളികല റര�ഗവ്യ�പനം റത�ത് അപഗ്രഥനം ക<യ്തു ഒരു കു�ി�് തയ്യ���ക്കു . ഈ ര�ജ്യങ്ങളിൽ 

റര�ഗപ്രതിറര�ധത്തിന�യി കതരകBടുത്ത മ�ർഗങ്ങൾ എകEല്ല�ം എന്ന് ണ്ടത്തു?

പ്രവർത്തനം 2

റല�ഭൂപ/ത്തിക6 ഒരു ഔട്ട് ലൈലന് സംഘ/ി�ിക്കു .  



ഇതിൽ ഇന്ന് ക�റ��ണ വ്യ�പനം കണ്ടത്ത�ത്ത ര�ജ്യങ്ങകള പ്രറത്യം നി�ം നൽി 

അ/യ�ളക�ടുത്ത�റമ� ? എന്തുക�ണ്ട് ഇവി/ങ്ങളിൽ ക�റ��ണ വ്യ�പനം ന/ക്ക�ത്തത് ?. നിങ്ങളുക/ 

യുക്തികയ സ�ധൂരിക്കു .

പ്രവർത്തനം 3

യൂറ��പ്യന്മ�ർ ഇE്യയിൽ വന്നറ��ൾ അവർ പലയി/ങ്ങളില�യി വിവിധ റ�ട്ടളും <രിത്രസ്മ�രങ്ങളും 

നിർമ്മിക്കുയുണ്ട�യി . അവയുക/ പ്രറത്യതകള�ന്നും റവണ്ടത്ര രീതിയിൽ മനസ്സില�ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് 

സ�ധിച്ചിട്ടില്ല . ഇത്തരം <രിത്ര സ്മ�രങ്ങകള കു�ിച്ച് ഒരു വിവരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യ���ക്ക�റമ� ?അടുത്ത പഠന 

യ�ത്രയ്ക്ക് ഇത് ഉപരിച്ച�റല�?

പ്രവർത്തനം 4

വിറദശിളുമ�യുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഒറട്ടക� സംഭ�വനൾ നൽിയിട്ടുണ്ട് .  അവയിൽ ഏറ്റവും 

പ്രധ�നക�ട്ടത് ഭ�ഷക്ക് നൽിയ സംഭ�വനൾ ആണ് . ഇത്തരത്തിൽ അന്യറദശവുമ�യി ബന്ധക�ട്ട് 

മലയ�ളഭ�ഷയിൽ രൂപക�ട്ട പദങ്ങൾ കണ്ടത്തി അവയുക/ ന�/ന് പ്രറയ�ഗവും അർത്ഥവും റ<ർത്ത് ഒരു 

നിഘണ്ടു തയ്യ���ക്ക�റമ�? പ�ഠപുസ്തങ്ങളുക/ സഹ�യവും റത/�ം . (വ്സ്തുക്കളും ഉപരണങ്ങളും ആ�ം) 

പ്രവർത്തനം 5

"ജ�തി റഭദം മത റദiഷം ഏതുമില്ല�കത സർവ്വരും 

റസ�ദരറതiന വ�ഴുന്ന മ�തൃ�സ്ഥ�നമ�ണിത് " 

സ�മൂഹി അന�<�രങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന �ലകത്ത റരള <രിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും 

അ�ിയ�വുന്നത�ണറല്ല�. എങ്കിൽ ഇത്തരം സ�മൂഹി അന�<�രങ്ങൾകക്കതിര�യ ആശയങ്ങൾ 

ഉൾകക്ക�ള്ളുന്ന മലയ�ളത്തികല പ്രധ�ന സ�ഹിത്യ കൃതിൾ ഏകതല്ല�കമന്ന് കണ്ടത്തി ഒരു വിശലന 

കു�ി�് തയ്യ���ക്ക�റമ�? 

പ്രവർത്തനം 6

 2020 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് സi�തന്ത്ര്യദിന ആറഘ�ഷവുമ�യി ബന്ധക�ട്ട് സ�മൂഹ്യ ശ�സ്ത്ര ക്ലബ്ബിക6 

റനതൃതiത്തിൽ നിങ്ങളുക/ വിദ്യ�ലയത്തിൽ ഒരു iിസ് ന/ത്ത�നുള്ള ചുമതല നിങ്ങകളയ�ണ് 

ഏൽ�ിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് രുതു . എങ്കിൽ അതിറലക്ക് ആവശ്യമ�യ 30 റ<�ദ്യങ്ങൾ തയ്യ���ക്ക�റമ� 

കപ്രസന്ററ്റഷന് രീതിയിൽ തയ്യ���ക്കിയ�ൽ വളകര നല്ലത്. 



പ്രവർത്തനം 7

 ക�റ��ണ റര�ഗവുമ�യി ബന്ധക�ട്ട <ില പുതിയ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിനം പരി<യക�ട്ടിരിക്കും. 

അവയിൽ <ിലത് ത�ക% റ<ർക്കുന്നു.  അവയുക/ പൂർണരൂപം കണ്ടത്തി എഴുത�റമ� ? ഇതുറപ�കല മറ്റു 

പദങ്ങൾ കൂ/ി കണ്ടത്തൂ.  അടുത്ത iിസിന് ഉപറയ�ഗിക്ക�ം 

COVID 19,              PPE,                 ICMR,                 PCR Test, 

RGCB,                     DCI,                NASEM,               CCM,           

CSIR,                      HCQS,               SLE,                     ICTV,

പ്രവർത്തനം 8

ഈ ക�റ��ണ പദങ്ങകള വ്യ�ഖ്യ�നിക്ക�റമ�?

 INCUBATION PERIOD,   PANDEMIC,  COMMUNITY SPREAD,  QUARANTINE AND 

ISOLATION,  CO MORBIDITY, SOCIAL DISTANCING,  COMMUNITY KITCHEN. 

പ്രവർത്തനം 9

ര�ജ്യത്ത് റല�ക്ക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കുയ�ണറല്ല� . റരളത്തികല വിവിധ ജില്ലളുക/ അവസ്ഥ 

പരിഗണിച്ച് റല�ക്ക് ഡൗൺ ഘട്ടം ഘട്ടമ�യി പിന്വലിക്കുന്നതിന് എല്ല� റമഖലകളയും 

പരിഗണിച്ചുക�ണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുറന്ന�ട്ടുവയ്ക്കു�വുന്ന നിർറ�ശങ്ങൾ എകEല്ല�ം ആയിരിക്കും ?  

പ്രവർത്തനം 10

 "Inter State Migrant Act" എE�ണിത് ? കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടത്തി എഴുതൂ? 

പ്രവർത്തനം 11

 ദുരE നിവ�രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗവൺകമന്�് എല്ല�വരുക/യും സഹ�യം റത/�റുണ്ട് .റ�വിഡ് 19 

ഒരു ദുരEമ�യി പ്രഖ്യ�പിക്കുയ�കണങ്കിൽ കുട്ടിൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എകE�കക്ക ക<യ്യ�ന�കും.  

നിർറ�ശങ്ങൾ സമർ�ിക്കു. 

പ്രവർത്തനം 12



ത�ക%കക്ക�ടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഓറര�ന്നും <രിത്രപരമ�യും സ�ംസ്ക�രിപരമ�യും പ്ര�ധ�ന്യം 

അർഹിക്കുന്നവയ�ണ് . ഓറര� സ്ഥലകത്തയും പ്ര�ധ�ന്യം കണ്ടത്തി എഴുത�റമ�?  ഇവ ഓറര�ന്നും സ്ഥിതി 

ക<യ്യുന്ന ജില്ലൾ കൂ/ി എഴുതണം .

പയ്യന്നൂർ, ���/് , ഇ/യ്ക്കൽ , തുഞ്ചന്പ�9് , �ല/ി, 

ലൈവക്കം, പുന്നമ/ക്ക�യൽ , ഗുരുവ�യൂർ , തിരൂർ 

പ്രവർത്തനം 13

 ഏത�നും ഉപരണങ്ങളുക/ റപരുൾ ത�ക% തന്നിരിക്കുന്നു അവകയ �ലഗണന അനുസരിച്ച് 

(ആദ്യം ഏത് പിന്നീ/് ഏത് ) ക്രമക�ടുത്തി പട്ടിയ�ക്കി ഓറര� വിഭ�ഗത്തിനും റയ�ജിച്ച തലകക്കട്ട് 

നൽകുയും ക<�ിയ വിവരണങ്ങൾ നൽകുയും ക<യ്യ�റമ�? 

 എഴുത്ത�ണി, റ/�ർച്ച് , റതവുക�ട്ട , റപന , റമ�റട്ട�ർ പ9് ,

തൂവൽ , ജല<ക്രം , <ിമ്മിനി വിളക്ക് , ചൂട്ട് ��Eൽ വിളക്ക് 

പ്രവർത്തനം 14

 2020 ഏപ്രിൽ മ�സകത്ത ലണ്ടർ നിരീക്ഷിക്കു . ത�ക%കക്ക�ടുത്തിരിക്കുന്ന റ<�ദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം 

നൽകു. കൂടുതൽ എത്ര റ<�ദ്യങ്ങൾ കൂ/ി ഈ ലണ്ട�ിൽ നിന്നും ഉണ്ട�ക്ക�ന് നിങ്ങൾക്ക് സ�ധിക്കും ? 

1 ഏപ്രിൽ അഞ്ച�ം തീയതിയികല ഉദയ�സ്തമയങ്ങൾ എത്ര മണിക്ക�ണ്? 

2 ഏപ്രിൽ മ�സത്തിൽ റുത്തവ�വ് എന്ന�ണ് ?

3 ഏപ്രിൽ 5, 9 ,10 ,11 ,12, 14 , 26 എന്നിവ ചുവന്ന അക്കങ്ങൾ ആണറല്ല� . ഇവയുക/ പ്രറത്യത എE് 

വിശദ�ംശങ്ങൾ റശഖരിക്കൂ. 

4 �ംസ�ന് വ്രതവുമ�യി ബന്ധക�ട്ട അനുഷ്ഠ�നങ്ങകള കു�ിച്ച് അറനiഷിച്ച് ഒരു ലഘുകു�ി�് എഴുതു ?

5 കൂടുതൽ റ<�ദ്യങ്ങൾ കണ്ടത്തു 

പ്രവർത്തനം 15



നമ്മുക/ വീട്ടിൽ ആവശ്യങ്ങൾ നി�റവറ്റുന്നത് രക്ഷിത�ക്കളുക/ വരുമ�നത്തിൽനിന്ന് ആണറല്ല�.  

അപ്രതീക്ഷിതമ�യ <ില �രണങ്ങള�ൽ <ിലവ് വർധിക്ക�ന് ഇ/യ��റുണ്ട് . അറ��ൾ ന�ം /ം വ�ങ്ങ�ന്

നിർബന്ധിക്കക�ടും . എന്ന�ൽ <ിലറ��ൾ ക<ലവ് %ിച്ച് ബ�ക്കി ഉണ്ട�കും .

1.  വരുമ�നത്തിൽ ക<ലവ് %ിച്ച് ബ�ക്കി വരുന്ന തുകയ  എന്തുപ�യും?

2.   ഈ തു സൂക്ഷിക്ക�ന് സഹ�യിക്കുന്ന സ്ഥ�പനങ്ങൾ ഏകതല്ല�ം ?

3.  നിങ്ങളുക/ കുടുംബത്തിന് <ിലവ് ചുരുക്കുന്നതിന�യി നിങ്ങൾക്ക് നിർറ�ശിക്കുന്ന അഞ്ച് �ര്യങ്ങൾ 

എകEല്ല�ം

4.  /ംവ�ങ്ങി �ര്യങ്ങൾ ക<യ്യുന്നതിറന�/് നിങ്ങളുക/ അഭിപ്ര�യം എE് . എകE�കക്ക �ര്യങ്ങൾ 

ശ്രദ്ധിക്കണം.  

പ്രവർത്തനം 16

തന്നിരിക്കുന്ന ര�ജ്യങ്ങകള  റ��ബ്, അറ്റ്ലസ് എന്നിവ  ഉപറയ�ഗിച്ച് കണ്ടത്തി അവ ഉത്തര ദക്ഷിണ 

അർദ്ധ റഗ�ളങ്ങളിലുള്ളത് എന്ന് തരംതിരിച്ച് ലഘു കു�ിപ്പുൾ തയ്യ���ക്കു .

സ�ംബിയ, നമീബിയ , അൾജീരിയ, അംറഗ�ള, തുർക്കി ,

ഇ��ന് ,ലൈ<ന , സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, സുഡ�ന് , ത�ന്സ�നിയ 

പ്രവർത്തനം 17 

ഫു/്റബ�ൾ, ക്രിക്കറ്റ് എന്നീ ളിൾ നിങ്ങൾക്ക് വളകര ഇഷ്ടമുള്ളത�ണറല്ല� . ഈ ളിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 

ഏറ്റവും ഇഷ്ടക�ട്ട 10 ളിക്ക�കര പട്ടിക�ടുത്തു . അവരുക/ മ�തൃര�ജ്യം കണ്ടത്തി പ്രറത്യതൾ 

കു�ിക്കു.  ഒരു ര�ജ്യത്തുനിന്ന് ഒര�കള പ�ടുള്ളൂ . ഇE്യക്ക�കര ഉൾക�ടുത്ത�ന് ശ്രദ്ധിക്കുമറല്ല� ? 

പ്രവർത്തനം  18 

അEർറ�ശീയതലത്തിൽ ര�ജ്യങ്ങളുക/ നിരവധി കൂട്ട�യ്മൾ ഉണ്ടറല്ല�? അതിൽ ഒന്ന�ണ് ജി 20. 



ജി 20 ര�ഷ്ട്രങ്ങൾ ഏകതല്ല�ം ? എE�ണ് ഈ ഐ്യത്തിക6ഉറ�ശ്യങ്ങൾ കണ്ടത്തുൂ? 

പ്രവർത്തനം  19

മുളികല <ിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ. അ/ിക്കു�ി�് വ�യിക്കൂ   .വരൾച്ച കൂടുന്നതിന് കതളിവ�ണ് മയിലുൾ 

ന�ട്ടിലി�ങ്ങുന്നത് . നിങ്ങളുക/ ഗ്ര�മങ്ങളിലും ഇത്തരം �ഴ്ചൾ ഉണ്ട�റയക്ക�ം . വരൾച്ച�ഭീഷണി 

റനരിടുന്നതിന് നമ്മുക/ ന�ട്ടിൽ എകE�കക്ക മുന്രുതലുൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർറ�ശിക്ക�ന് സ�ധിക്കും ? 

പ്രവർത്തനം  20 

%ിBദിവസം അE�ര�ഷ്ട്ര ബഹിര��ശ നിലയം ആ�ശകത്ത സഞ്ചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ 

ണ്ടിരിക്കുമറല്ല� . ആ�ശ നിരീക്ഷണം ന/ത്തി നിങ്ങൾക്ക് പരി<യമുള്ള നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങൾ 

ഏകത�കക്കകയന്ന് തിരിച്ച�ിയൂ. അവയുക/ റരഖ�<ിത്രം വരയ്ക്കു.  കൂടുതൽ നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങകള  

തിരിച്ച�ിയ�നുള്ള അധി വ�യനയും ന/ത്തൂ. ഒരു കു�ി�് തയ്യ���ക്കു 


