
 

META FY Q3 ANSWER KEY
      (ഉത്തര സൂചിക)

1. Mode   1
(മ�ോഡ്)

2. All of these   1
(മുകളിലുള്ളവയെ�ല്ലോം)

3. 1983   1

4. UNCED   1

5. One (1)   1

6. Title (ശീർഷകം) Table Number(പട്ടിക നമ്പർ)   1

Histogram (ഹിസ് മ�ോഗ്രോം) Two dimensional diagram (ദ്വി�ോന ഡ�ഗ്രോം)       1

Pollution (�ലിനീകരണം) CPCB   1

 Cumulative Frequency curve Ogive              1   
 (സഞ്ചിത ആവൃത്തി വക്രം)  (ഒജിവ്)

Bio composting  (ബമ�ോ കമമ്പോസ്റ്റിംഗ്)  sustainable Development (സുസ്ഥിര വികസനം)    1

7. It includes all biotic and abiotic factors. Totality of all resources
ജീവി� ഘടകങ്ങളും അജീവീ� ഘടകങ്ങളും ഉൾയെ7ടുന്നു.

എല്ലോ വിഭവങ്ങളുയെടയും ആയെക തുക�ോണ് 2

8. Textual presentation of data (ദത്തങ്ങളുയെട യെടക്സ്�്വൽ അവതരണം)

    Tabular presentation of data (ദത്തങ്ങളുയെട പട്ടിക അവതരണം)

    Diagrammatic presentation of data (ദത്തങ്ങളുയെട ഡ�ഗ്രോ��ിക് അവതരണം) 2

9. a) Climate change 1/2
കോലോവസ്ഥ �ോ�ം

     b) Natural calamities
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ

     c) Epidemics 1/2
 പകർച്ചവ്യോധികൾ

     d) Scarcity of drinking water 1/2
കുടിയെവള്ളത്തിയെH ദൗർലഭ്യം

     e) Destruction of Ecology 1/2
ആവോസവ്യവസ്ഥ യുയെട നോശം

10.Frequency polygon is drawn by joining mid point of the top side of the rectangles 
     of the histogram. 

ഹിസ്റ്റഗ്രോ�ിയെല ദീർഘച്ചതുരത്തിയെല മുകൾ ഭോഗത്തിയെH �ധ്യ ഭോഗം പരസ്പരം മ�ോജി7ിച്ചു  1 

വരക്കുന്നതോണിത്.

    Frequency curve is a smooth, free hand drawn curve. 
സുഗ��ോ� സ്വതന്ത്ര കൈക ഉപമ�ോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന വക്ര�ോണിത്. 1



11. a) Ogive (ഒജിവ്) 1

      b) Pie diagram (കൈപ ഡ�ഗ്രോം) 1

12. a) True  (ശരി) 1

      b) False (യെത�്) 1

13. The phenomenon of reduction in the amount of Ozone in the stratosphere. As a result,
      more ultraviolet radiation comes to earth and causes damage to living organisms. 2

 സ്ട്രോമസ്റ്റോസ് ഫി�റിൽ ഓമസോണിയെH അളവിലുണ്ടോകുന്ന കുറവോണിത്. ഇതിയെH ഫല�ോ�ി കൂടുതൽ 

അൾട്രോവ�ല�് മറഡിമ�ഷനുകൾ ഭൂ�ി�ിമലക്ക് പതിക്കുകയും ജീവജോലങ്ങളുയെട നോശത്തിന് 

കോരണ�ോവുകയും യെ]യ്യുന്നു.

14. United Nation Conference on Environment and Development 1
(പരിസ്തിയെ�യും വികസനമത്തയും സംബന്ധിച്ച ഐക്യരോഷ്ട്ര സമcളനം)

      Compressed Natural Gas 1
(കംയെപ്രസ്സ് യെ]യ്ത പ്രകൃതി വോതകം)

15. Sector share degree
Primary  11%  39.6
Secondary  27%  97.2
Tertiary  62% 223.2 2

100% 360.0
Diagram 1

16. a) Simple information
ലളിത�ോ� വിവരണം

      b) Easy to understand
�നസിലോക്കോൻ എളു7�ോണ്

      c) More attractive Any three point , each points 1 score
കൂടുതൽ ആകർഷണീ��ോണ്

      d) Save time and energy
സ��വും അധ്വോനവും കുറക്കോം 3×1=3

      e) Facilitate comparison
തോരത�്യം എളു7�ോക്കുന്നു

17. a) Supplies resources
 വിഭവങ്ങൾ വിതരണം യെ]യ്യുന്നു

      b) Sustain life
ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നു

      c) Assimilate waste Any three point , each points 1 score
പോഴ് വസ്തുക്കയെള സ്വീകരിക്കുന്നു



      d) Provide entertainment 3×1=3
ആസ്വോദനം (വിമനോദം) നൽകുന്നു

18. a)Identify a problem
പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയുന്നു 1/2

      b) Choice of target group 1/2
ടോർജ�് ഗ്രൂ7ിയെന കയെണ്ടത്തുന്നു

      c) Collection of data 1/2
ദത്തങ്ങളുയെട മശഖരണം

     d) Organization and presentation of data 1/2
ദത്തങ്ങളുയെട അവതരണവും ക്ര�ീകരണവും

     e) Analysis and Interpretation 1/2
വിശകലനവും വിശദീകരണവും

      f) Conclusion 1/2
ഉപസംഹോരം

      g) Bibliography
 ഗ്രന്ഥസൂ]ിക

19. a)Loss of vegetation occurring due to deforestation 1/2
സസ്യജോലങ്ങൾ ഇല്ലോതോകുന്നു

b) Shifting cultivation 1/2
കൃഷി �ോറ്റുന്നു

c) Extraction of ground water 1/2
ഭൂഗർഭ ജലം മവർതിരിക്കൽ

d) Improper irrigation 1/2
ശരി�ല്ലോത്ത ജലമസ]നം

e) Forest fires 1/2
കോട്ടു തീ

f) Use of agrochemicals 1/2
കോർഷിക രോസവസ്തുക്കളുയെട ഉപമ�ോഗം

20. Merits നേ
ട്ടങ്ങൾ

       a) More profitable
കൂടുതൽ ലോഭകരം

      b) Increase production
ഉൽപോദനം വർദ്ധിക്കുന്നു Any three Merits , each points 1/2 score

      c) Reduce soil erosion
�യെrോലി7് കുറക്കുന്നു 3×1/2=1.5

      d) Reduce production cost
ഉൽപോദന യെ]ലവ് കുറയുന്നു

      e) Protect environment
പ്രകൃതി സംരക്ഷണം

Demerits നേകോട്ടങ്ങൾ

      a) More expensive
]ിലമവറി�തോണ്



      b) less output Any three Demerits , each points 1/2 score
 കുറഞ്ഞ ഉല്പോദനം

      c) More labour intensive 3×1/2=1.5
കൂടുതൽ യെതോഴിൽ തീവ്ര�ോണ്

      d) Lack of awareness
ഉൽമബോധനത്തിയെH അഭോവം

21. Sustainable development – the development that meet the needs of the present generation 
without compromising the ability of future generation to meet their own needs. 3

ഭോവി തലമുറയുയെട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മകോട്ടം തട്ടോയെതയുള്ള ഇന്നയെത്ത തലമുറയുയെട വികസനം

Strategies  (തന്ത്രങ്ങൾ)

a) Use of Non – conventional sources of energy
പോരമ്പമര്യതര ഊർജ ഉറവിടങ്ങൾ ഉപമ�ോഗിക്കുക

b) LPG, Gabor gas in rural areas
ഗ്രോ�ീണ മ�ഖല�ിൽ LPG യും Gabor gas ഉം

c) CNG in urban area
നഗരങ്ങളിൽ CNG

d) Wind power
കോ�ിൽ നിന്ന് കൈവദ്യുതി

e) Mini hydel plant
യെ]റുകിട ജലകൈവദ്യുത നില�ം

f) Bio-pest control Any three five strategies, each points 1/sore
കൈജവ കീടനി�ന്ത്രണം

g) Bio-composting 5×1=5
കൈജവ കമമ്പോസ്റ്റിംഗ്

h) Traditional knowledge and practice
പരമ്പരോഗത അറിവും പ്രമ�ോഗവും

i) Organic farming
കൈജവ കൃഷി

22. Less than More than
6 50
16 44 4
30 34
38 20
50 12

Diagram (ഡ�ഗ്രോം) 4


