വവാര്ഷഷിക മൂലല്യനഷിര്ണ്ണയയം - 2018
സവാനന്റേര്ഡഡ് : 9

സവാമൂഹല്യശവാസയം
ഉത്തരസൂചഷിക

മവാര്കഡ് 80

1

സുലലമവാന

1

2

അനറേബല്യന ഫലകയം

1

3

ബബവാനളവാണ

1

4

ബസനന്റേല് സവാറഷിസഷികല് ഓഫഫീസഡ് ( CSO )

1

5

➢ ചരഷിത്രസവാരകങ്ങള് സയംരകഷിക്കുക
➢ പരഷിസഷിതഷി സയംരകഷിക്കുക
➢ രവാഷ്ട്രത്തഷിബന്റേ ഐകല്യവയം അഖണ്ഡതയയം സയംരകഷിക്കുക

2x1=2

➢ നദേശഫീയഗവാനയം ആലപഷിക്കുനമവാള് എഴുനനറഡ് നഷില്ക്കുക.
6

അമവാവവാസഷി ( കറുത്തവവാവഡ് ) , പപൗര്ണ്ണമഷി ( ബവളുത്തവവാവഡ് )
ദേഷിവസങ്ങളഷില് സൂരല്യനയം ചന്ദ്രനയം ഭൂമഷിയയം നനര് നരഖയഷില്

2x1=2

വരുനമവാള്
പ്രനതല്യകത
➢ ശക്തമവായ നവലഷിനയറയം
7

➢ ബമച്ചബപ്പെട്ട വഷിദേല്യവാഭല്യവാസ സപൗകരല്യങ്ങള്
➢ മഷികച്ച ആനരവാഗല്യ സയംരകണസയംവഷിധവാനയം

2x1=2

➢ കൂടുതല് പരഷിശഫീലനയം
8

രവാജവാധഷികവാരയം ലദേവദേത്തമവായഷിരുന.
തുര്കഷി , മയംനഗവാള് സമ്പ്രദേവായങ്ങളുബടെ സസവാധഫീനയം

2x1=2

എലവാ അധഷികവാരവയം രവാജവാവഷില് നകനഫീകല്യതയം
ലസനഫീക ശക്തഷിയഷില് അധഷിഷഷിതയം

9

a]ബനടെഷിയഷിരഷിപ്പെഡ് സസരൂപയം
b]ബകവാച്ചഷി
കനത്ത മൂടെല് മഞഡ്

10 മൂടെല്മഞഷിലൂബടെയള്ള ദൂരകവാഴ്ച തഫീബര കുറേവവാബണങഷില് ( ഒരു
കഷിനലവാമഫീറര് ദൂരത്തഷിലയം കുറേവഡ് )അതഷിബന കനത്ത മൂടെല്മഞഡ് എനഡ്

2x1=2

പറേയന.

2x1=2

നനര്ത്ത മൂടെല്മഞഡ്
മൂടെല്മഞഷിലൂബടെയള്ള ദൂരകവാഴ്ച ഒരു കഷിനലവാമഫീററേഷില്
അധഷികമവാബണങഷില് അതഷിബന നനര്ത്ത മൂടെല്മഞഡ് എനഡ് പറേയന.
11 മുതലവാളഷിത്ത സമദേഡ് വല്യവസ

2x1=2

മഷിശ്ര സമദേഡ് വല്യവസ
12

➢ നകന്ദ്രഫീകല്യത രവാജഭരണയം
➢ ശക്തമവായ ലസനല്യയം
➢ രവാജല്യരകയവായഷി വഷിശവാലമവായ നകവാട്ടകള് നഷിര്മഷിച.
➢ നകന്ദ്രഭരണയം നവായങര സമ്പ്രദേവായബമനയം പ്രവാനദേശഷികഭരണയം

3x1=3

അയ്യഗവാര് സമ്പ്രദേവായബമനയം അറേഷിയബപ്പെട.
13 ചുഴലഷികവാറഡ്

14

ഇടെഷിമഷിനല്

ഉരുള്ബപ്പെവാട്ടല്

ഭൂകമയം

ബവള്ളബപ്പെവാകയം

സുനവാമഷി

ആലഷിപ്പെഴ വര്ഷയം

ഹഷിമപവാതയം

വരള്ച്ച

ഹഷിമവാഘവാതയം

➢ പുഴനയവാടെഡ് നചര്ന പ്രനദേശത്തഡ് വഫീടുവയവാതഷിരഷിക്കുക
➢ വയലകള് മണ്ണഷിട്ടഡ് നഷികത്തവാതഷിരഷിക്കുക
➢ നദേഫീതഫീരങ്ങളഷില് ബണ്ടുകള് നഷിര്മഷിക്കുക

15

3x1=3

3x1=3

കുറകല്യതല്യങ്ങള് വര്ധഷിക്കുന.

ശവാരഫീരഷികവയം മവാനസഷികവമവായ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണവാകുന.

കുടുയംബപ്രശ്നയം, സവാമത്തഷിക പ്രതഷിസനഷി

ആത്മഹതല്യ , അപകടെമരണയം

16

3x1=3

➢ കുനഷിന ചരഷിവകബള തടകളവാകഷി ചരഷിവഷിബന്റേ അളവഡ് കുറേയ്ക്കുക
➢ മലമ്പ്രനദേശങ്ങളഷിബല സസവാഭവാവഷിക നഫീര്ച്ചവാലകള്കഡ്
തടെസ്സമുണവാകവാതഷിരഷിക്കുക
➢ ചരഷിവഡ് കൂടുതലള്ള ഇടെങ്ങളഷില് നഷിര്മവാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ഒഴഷിവവാക്കുക.

3x1=3

17

➢ പ്രധവാന നഗരങ്ങബള ബനഷിപ്പെഷിച ബകവാണഡ് നറേവാഡുകള്
നഷിര്മഷിച.
➢ കച്ചവടെകവാര്കഡ് വവായ്പകള് നല്കഷി.
➢ സരവായഷികള് പണഷിതു.
➢ ഏകഫീകല്യത നഷികുതഷി സമ്പ്രദേവായയം നടെപ്പെവാകഷി.

3x1=3

➢ തപവാല് സമ്പ്രദേവായയം കവാരല്യകമമവാകഷി

18

➢ ജവാതഷിവല്യവസബയ എതഷിര്ത.
➢ സഫീ പുരുഷ സമതസത്തഷിനഡ് പ്രവാധവാനല്യയം നല്കഷി
➢ വഷിധവവാ വഷിവവാഹയം, മഷിശ്രനഭവാജനയം എനഷിവ നപ്രവാതവാഹഷിപ്പെഷിച.
➢ പുനര്ജന്മ സഷിദവാന്തങ്ങബള നചവാദേല്യയം ബചയ

19

3x1=3

ബപവാതുനമഖലയയം സസകവാരല്യനമഖലയയം നഷിലനഷില്ക്കുന.
ആസൂത്രണത്തഷിലധഷിഷഷിതമവായഷി നഷിലനഷില്ക്കുന.
നകമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കഡ് പ്രവാധവാനല്യയം നല്കുന.

സസകവാരല്യസസത്തവകവാശത്തഷിനള്ള സസവാതനല്യവയം സവാമത്തഷിക 3x1=3
നഷിയനണവയം ഒരു നപവാബല നഷിലനഷില്ക്കുന.

20

➢ നദേഷിയബടെ ഉത്ഭവപ്രനദേശയം
➢ ശക്തമവായ അപരദേനയം
➢ അവസവാദേങ്ങള് കുറേവഡ്
➢ നഷിനകപണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇല

4x1=4

➢ തവാഴഡ് വരകള് ബവള്ളച്ചവാട്ടയം തുടെങ്ങഷിയ ഭൂരൂപങ്ങള്
കവാണബപ്പെടുന.
കല്ഹണന - രവാജതരയംഗഷിണഷി
21

സൂര്ദേവാസഡ് - സൂര് സവാഗര്
തുളസഷിദേവാസഡ് - രവാമചരഷിത മവാനസയം

4x1=4

അനമവാഘവര്ഷന - കവഷിരവാജമവാര്ഗയം
➢ കല്യഷഷിയയം കവാര്ഷഷിനകവാപകരണങ്ങളുബടെ നഷിര്മവാണവമവായഷി
22

ബനബപ്പെട്ടവര്
➢ കരകപൗശല നലവാഹനഷിര്മവാണവമവായഷി ബനബപ്പെട്ടവര്
➢ കച്ചവടെവമവായഷി ബനബപ്പെട്ടവര്

4x1=4

➢ തുണഷിബനയഡ്, എണ്ണയവാട്ടല് എനഷിവയമവായഷി ബനബപ്പെട്ടവര്
➢ നകത്രവാചവാരവമവായഷി ബനബപ്പെട്ടവര്
➢ നവാടുവവാഴഷിസസരൂപവമവായഷി ബനബപ്പെട്ട നഷിരവധഷി ഉനദേല്യവാഗസര്

23

➢ മനഷല്യ വഷിഭവ ലകമവാറയം സവാധല്യമവാക്കുന
➢ വഷിഭവചൂഷണയം ഉണവാകുന
➢ കൂടുതല് ബതവാഴഷില് അവസരങ്ങള്
➢ നചരഷികളുബടെ രൂപഫീകരണയം

4x1=4

➢ പകര്ച്ച വല്യവാധഷികള് വല്യവാപഷിക്കുന.
➢ പരഷിസഷിതഷി മലഷിനഫീകരണത്തഷിബന്റേ തഫീവ്രത കൂടുന.
നകവലഭൂരഷിപക വല്യവസ

24 രവാജല്യബത്ത വഷിവഷിധ നഷിനയവാജകമണ്ഡലങ്ങളവായഷി തഷിരഷിക്കുന.
എത്ര സവാനവാര്തഷികള്കഡ് നവണബമങഷിലയം മതരഷികവായം
കൂടുതല് നവവാട്ടഡ് ലഭഷിക്കുന ആള് ബതരബഞടുകബപ്പെടുന.
ഒരു മണ്ഡലത്തഷില് നഷിനയം ഒരു പ്രതഷിനഷിധഷിബയ ബതരബഞടുക്കുന.

2x2=4

ആനപവാതഷിക പ്രവാതഷിനഷിധല്യവല്യവസ
അയംഗബലത്തഷിനഡ് ആനപവാതഷികമവായഷി പ്രതഷിനഷിധഷികബള
വഷിജയഷിപ്പെഷികവായം
ഒനഷിലധഷികയം പ്രതഷിനഷിധഷികബള തഷിരബഞടുകവായം.
പനരവാക തഷിരബഞടുപ്പെഡ്
ഉദേവാ: രവാഷ്ട്രപതഷി , ഉപരവാഷ്ട്രപതഷി , രവാജല്യസഭതഷിരബഞടുപ്പെഡ്

25

വല്യവസവായങ്ങള് തുടെങ്ങവാനള്ള നഷിയനണങ്ങള് ലഘൂകരഷിച.
ഇറേക്കുമതഷിചുങവയം നഷികുതഷികളുയം കുറേച.
വഷിനദേശവഷിനഷിമയ ചട്ടങ്ങളഷില് മവാറയം വരുത്തഷി
കനമവാളനഷിയനണങ്ങള് പഷിന വലഷിച.

4x1=4

കൂടുതല് നമഖലകളഷില് വഷിനദേശനഷിനകപയം അനവദേഷിച.
അടെഷിസവാന സപൗകരല്യവഷികസനയം അടെഷിസവാന
വല്യവസവായങ്ങള് എനഷിവയഷിബല സര്കവാര് പങവാളഷിത്തയം
കുറേച.

26

➢ അണു കുടുയംബങ്ങളുബടെ വര്ദ്ദനവഡ്
➢ ബമച്ചബപ്പെട്ട സപൗകരല്യങ്ങള് നതടെഷി നഗരങ്ങളഷിനലക്കുള്ള തവാമസയം
മവാറയം കവാരണയം മുമഡ് ലഭഷിച്ചഷിരുന പരഷിചരണനമവാ
പരഷിഗനനനയവാ ലഭഷികവാത്തതഡ്.

4x1=4

➢ നസ്നേഹമഷിലവായ്മ , അയംഗഫീകവാരമഷിലവായ്മ , ഒറബപ്പെടെല് ,
ആനരവാഗല്യപ്രശ്നങ്ങള് , മവാനസഷിക പഷിരഷിമുറേകയം എനഷിവ
➢ ഇവയബടെ ഫലമവായഷി ഉണവാകുന ആന്തരഷിക സയംഘര്ഷങ്ങള്
➢ ഇറേക്കുമതഷി തഫീരുവ ഘട്ടയം ഘട്ടമവായഷി കുറേക്കുക
27

➢ സബഡ് സഷിഡഷികള് കുറേക്കുക
➢ നപറന്റേഡ് നഫീയമങ്ങള് പരഷിഷ്കരഷിക്കുക
➢ നസവന രയംഗങ്ങളവായ മവാധല്യമങ്ങള്, ബടെലഷിനകവായം , ബവാങഷിങ്ങഡ് ,

4x1=4

ഇനഷുറേനസഡ് , എനഷിവയഷില് വഷിനദേശനഷിനകപയം
അനവദേഷിക്കുക.
➢ ആഭല്യന്തര നഷിനകപങ്ങള്ക്കു നല്കുന പരഷിഗണന
വഷിനദേശനഷിനകപങ്ങള്ക്കുയം നല്കുക.
കുടുയംബബനങ്ങളഷിബല ശഷിഥഷിലഫീകരണയം
28

ലഹരഷിയബടെ ഉപനയവാഗയം
ദേല്യശല്യമവാധല്യമങ്ങളുബടെ ദുരുപനയവാഗയം
സവാമൂഹല്യമൂലല്യങ്ങളുബടെ തകര്ച്ച
ചഫീത്തകൂടബകട്ടഡ്
സവാമത്തഷിക അസമതസയം

4x1=4

➢ വഫീഴവാന സവാധല്യതയള്ള ബകട്ടഷിടെങ്ങള് , പരസല്യപലകകള്
എനഷിവയബടെ സമഫീപതനഷിനയം മവാറേഷി നഷില്ക്കുക
29

➢ തുടെര്ചലന സവാധല്യതയള്ളതഷിനവാല് ഔനദേല്യവാഗഷിക അറേഷിയഷിപ്പെഡ്
ലഭഷിക്കുനതുവബര വഫീടുകളഷിനലകഡ് മടെങ്ങരുതഡ്.
➢ തുറേസ്സവായ സലങ്ങളഷിനലകഡ് മവാറുക

4x1=4

➢ ലഷിഫഡ് ഉപനയവാഗഷികവാതഷിരഷിക്കുക
➢ വഫീടെഷിനള്ളഷിബല മൂലകള് സുരകഷിതമവായ ഭവാഗമവാണഡ്.
➢ ജനലരഷികഷില് നഷിനഡ് മവാറുക.
a]ഉഷ്ണജലപ്രവവാഹയം
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b]പസഫഷികഡ് സമുദയം
c]ഉഷ്ണജലപ്രവവാഹയം
d]അറഡ്ലവാന്റേഷികഡ് സമുദയം
മലയവാളത്തഷിബല ആദേല്യകവാല കല്യതഷി രവാമചരഷിതയം പനണവായം

4x1=4

നൂറവാണഷില് രചഷികബപ്പെട.
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പതഷിനവാലവായം നൂറവാനണവാബടെ മണഷിപ്രവവാളസവാഹഷിതല്യകല്യതഷികള്
രചഷികബപ്പെട.
പതഷിനഞവായം നൂറവാണഷില് കണ്ണശ്ശന എഴുതഷിയ രവാമവായണയം
,ഭവാഗവതയം , ശഷിവരവാത്രഷി മഹവാത്മല്യയം
ബചറുനശ്ശരഷിയബടെ കല്യഷ്ണഗവാഥ
പതഷിനനഴവായം നൂറവാണഷില് പൂന്തവാനയം നമ്പൂതഷിരഷി രചഷിച്ച

6x1=6

ജവാനപ്പെവാന, ശ്രഫീകല്യഷ്ണ കര്ണ്ണവാമല്യതയം ,
എഴുത്തച്ഛബന്റേ അധല്യവാത്മ രവാമവായണയം കഷിളഷിപ്പെവാട്ടഡ് , മഹവാഭവാരതയം
കഷിളഷിപ്പെവാട്ടഡ് ,
കുഞന നമല്യവാരുബടെ തുള്ളല് പവാട്ടഡ്
പ്രവാനദേശഷിക കച്ചവടെയം ദൂരനദേശകച്ചവടെയം
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• ചന്തകളുയം

• തമഷിഴഡ്

വഷിനദേശകച്ചവടെയം
• അറേബഷികള്

അങ്ങവാടെഷികളുയം

ബവാഹ്മണര് ,

ലചനവാകവാര് ,

കച്ചവടെനകന്ദ്ര

ബചട്ടഷിമവാര്

യൂനറേവാപല്യര്

ങ്ങള്

പ്രധവാന

എനഷിവര്

കച്ചവടെകവാര്.

പ്രധവാന

• ബനലഡ് ,അരഷി
പയര്

• അരഷി , മുളകഡ്,

കച്ചവടെകവാര്

വര്ഗങ്ങള്

പട്ടഡ് എനഷിവ

പച്ചകറേഷികള്

നമ്മുബടെ

ഇഞഷി ,

ബവറഷില ഉപ്പെഡ്

നവാട്ടഷിനലകഡ്

കറുവപ്പെട്ട , മറഡ്

മഫീന

ബകവാണ്ടുവന.

സുഗനവല്യഞ

തുടെങ്ങഷിയവ
ലകമവാറയം
ബചയ.

• കുരുമുളകുയം മറഡ്
സുഗനവല്യഞ
നങ്ങളുയം
ഇവഷിബടെ നഷിനഡ്

• കുരുമുളകഡ് ,

നങ്ങള്
എനഷിവ
ബകവാണ്ടുനപവായഷി
• സസര്ണ്ണയം ,

ബകവാണ്ടു

ബചമഡ് ,

നപവായഷി

ഈയയം ,
ചഫീനചട്ടഷികള് ,
തുടെങ്ങഷിയവ
നകരളത്തഷിനല
കഡ്
ബകവാണ്ടുവന.

3x2=6

അനകൂല വവാദേങ്ങള്
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➢ ലവവഷിധല്യമവാര്ന ഉതപനങ്ങള് വഷിപണഷിയഷില് ലഭല്യമവാക്കുന
➢ മഷികച്ച സവാനങതഷിക വഷിദേല്യ ഉപനയവാഗഷികവാന കഴഷിയന.
➢ മതരയം വഷില കുറേയവാന കവാരണമവാകുന
➢ കയറ്റുമതഷി വര്ദഷിക്കുന
➢ നദേശഫീയവരുമവാനയം വര്ദഷിക്കുന

3x1=3

➢ കൂടുതല് ബതവാഴഷിലവസരങ്ങള് സല്യഷഷിക്കുന
➢ കമനഷികള്കഡ് വഷിനദേശ വഷിപണഷികളഷില് പ്രനവശഷികവാന
കഴഷിയന

പ്രതഷികൂല വവാദേങ്ങള്
➢ സവാമത്തഷിക അസമതസയം വര്ദഷിക്കുന
➢ പ്രകല്യതഷിവഷിഭവങ്ങള് അമഷിതമവായഷി ചൂഷണയം ബചയ്യുന
➢ ഇറേക്കുമതഷി പ്രവാനദേശഷിക ഉല്പനങ്ങളുബടെ വഷിലതകര്ച്ചകഡ്
കവാരണമവാകുന
➢ സമദേഡ്ഘടെനബയ നഷിയനഷികവാനള്ള സര്കവാരഷിബന്റേ കഴഷിവഡ്
കുറേയന
➢ ബതവാഴഷില് സുരകഷിതതസയം കുറേയന
➢ ബപവാതുനമഖലവാസവാപനങ്ങള് സസകവാരല്യവതഡ്കരഷിക്കുനതഡ്
സര്കവാര് വരുമവാനയം കുറേക്കുന.

3x1=3

