സമഗ്ര ശശിക്ഷ – കകേരളള
രണണള പണദവണര്ഷശികേ മൂലല്യനശിര്ണ്ണയള - 2018
സണമൂഹല്യശണസള
സണകന്റേര്ഡഡ് : VIII

1.
2.
3.

സമയള : 1.30 മണശിക്കൂര്
ആകകേ മണര്കഡ് : 40

തമമിഴകക
(1)
സസ്പീക്കര
(1)
ഒരരേ ഭൂപടതമില് തനന്നെ വമിവമിധ ആവശശ്യങ്ങള്ക്കക്കായുള്ള വമിവരേങ്ങള്
ഉണക്കായക്കാല് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്ക്കുക അവശ്യക്തതകള്ക്കുക കക്കാരേണമക്കാകക.
അതമിനക്കാല് വശ്യതശ്യസ്ത വമിവരേങ്ങള് വമിവമിധ ഭൂപടങ്ങളക്കായമി ചമിതസ്പീകരേമിക്കുന്നെ
ഭൂപടങ്ങളക്കാണണ് തസ്പീമക്കാറമികണ് ഭൂപടങ്ങള്.
(2)

4.
➢ ആകക്കാശസ്പീയ രഗക്കാളങ്ങളുനട സക്കാനക
➢ ദമിനക്കാവസക്കാ വശ്യതമിയക്കാനക

(2)

5.
➢ ആരേശ്യനക്കാര വമിവമിധ രഗക്കാതങ്ങക്കായമി ജസ്പീവമിച
➢ ഒക്കാരരേക്കാ രഗക്കാതതമിലക നമിരേവധമി കടകബങ്ങള്
➢ രഗക്കാതതമിനലെ മുതമിരന്നെ അകഗക രഗക്കാതതലെവന
➢ വമിധക്കാത, സഭ, സമമിതമി എന്നെമിവര രഗക്കാതതലെവനന സഹക്കായമിക്കുന
➢ കനകക്കാലെമി വളരതല് പ്രധക്കാന നതക്കാഴമില്
➢ കനകക്കാലെമികള്ക്കുക, രമചമില്പ്പുറങ്ങള്ക്കുക രവണമി യുദ്ധങ്ങള് നടതമി
(ഏനതങമിലക രേനണണക എഴുതുക)
(2)
6.
ഗസ്പീക്കുകക്കാരുനടയുക രറക്കാമക്കാക്കക്കാരുനടയുക ശമില്പവമിദശ്യയുക
ഇനശ്യയമില്നമിലെനമിന്നെമിരുന്നെ ശമില്പവമിദശ്യയുക രചരന്നെണ് രൂപകനകക്കാണ ശമില്പവമിദശ്യ
(2)
7.
➢ ഭക്കാഗ – ഭൂനമികതമി
➢ ബലെമി - പഴങ്ങള്ക്കുക പൂരനക്കാട്ടങ്ങള്ക്കുക രമലള്ള നമികതമി

(2)

8 മുതല്13 വനരേയുള്ള രചക്കാദശ്യങ്ങള്ക്കണ് രസക്കാര 3 വസ്പീതക (5*3= 15)
8.
➢ ചക്രവരതമിയുനട നമിയന്ത്രതമില് കൃഷമി
➢ കക്കാരഷമിക പുരരേക്കാഗതമിക്കണ് ജലെരസചനക
➢ കൃഷമി, ഗക്കാമക ഇവയുനട വളരച കചവടപുരരേക്കാഗതമിക്കണ് കക്കാരേണക
➢ ഗതക്കാഗത സസൗകരേശ്യക, പക്കാതകള്ക്കമിരുവശവക വൃക്ഷങ്ങള്
വചപമിടമിപ്പമിക്കുകയുക, വമിശ്രമസരങതങ്ങള് നമിരമമിക്കുകയുക നചയ.
9.
➢

10.
➢
➢
➢
11.
➢

രലെക്കാകഭ, രേക്കാജശ്യസഭ, സകസക്കാന നമിയമസഭ - നതരേനഞ്ഞെടക്കനപ്പട്ട
അകഗങ്ങള്
സുഗന്ധവശ്യഞണ്ജനങ്ങളുനട വമിനമിമയക
കടല്തസ്പീരേപട്ടണങ്ങളക്കായമിരുന വക്കാണസ്പീജശ്യരകന്ദ്രങ്ങള്
സുഗന്ധവശ്യഞണ്ജനങ്ങള് വമിരദശരേക്കാജശ്യങ്ങളമിരലെയണ് കയറ്റുമതമിനചയ

ഗക്കാമസ്പീണ കക്കാരഷമികവശ്യവസയണ് പ്രക്കാധക്കാനശ്യക
➢ കടമില് - നചറുകമിടവശ്യവസക്കായങ്ങള്ക്കണ് പരേമിഗണന
➢ സമതത്വതമില് അടമിയുറച സമ്പദണ് വശ്യവസ
➢ സത്വയകപരേശ്യക്കാപ്തവക സത്വക്കാശ്രയവമക്കായ പ്രക്കാരദശമിക സമ്പദണ് വശ്യവസ
12.
➢ എനക്കാണണ് ഉല്പക്കാദമിപ്പമിക്കനപ്പരടണതണ് ?എത അളവമില് ?
➢ എങ്ങനന ഉല്പക്കാദമിപ്പമിക്കക്കാക?
➢ ആരക്കുരവണമി ?
13.
➢ രപരഷശ്യയുക ഇനശ്യയുക തമമിലള്ള വക്കാണസ്പീജശ്യക വരദ്ധമിച
➢ ഖരരേക്കാഷമി എന്നെ പുതമിയലെമിപമി നമിലെവമില് വന
➢ ഇനശ്യന ശമില്പകലെനയ സത്വക്കാധസ്പീനമിച
➢ രപരഷശ്യന സത്വരണനക്കാണയങ്ങള് ഇനശ്യയമില് പ്രചരേമിച
➢ പണമിതനക്കാരക്കുക ചമിനകനക്കാരക്കുക രപരഷശ്യക്കാക്കക്കാരുനട രപ്രക്കാതക്കാഹനക
ലെഭമിച

14.

(4)
ഭൂസവശികശഷതകേള
കൃഷമിയമിടങ്ങള്

നശിറള
മഞ്ഞെ

മണല്ക്കൂനകള്

തവമിട്ടണ്

ജലെക്കാശയങ്ങള്

നസ്പീലെ

തസ്പീവണമിപ്പക്കാത

കറുപ്പണ്

15.

(4)
ജജൈനമതള

ബുദ്ധമതള

വരദ്ധമക്കാന മഹക്കാവസ്പീരേന - അഹമികസ

ശ്രസ്പീബുദ്ധന - അഹമികസ, കരമക ,
ധക്കാരമമിക ജസ്പീവമിതക പ്രക്കാധക്കാനശ്യക

ഹമികസനയ എതമിരത, പ്രക്കാകൃതണ്, പക്കാലെമി തമിപമിടകങ്ങള് - പക്കാലെമി - തതത്വങ്ങള്
ഭക്കാഷകളമില് ആശയങ്ങള് പ്രചരേമിപ്പമിച ഉള്നക്കക്കാള്ളുന
വവദമിക ആചക്കാരേങ്ങനളയുക
ജക്കാതമിവശ്യവസനയയുക തള്ളമിപ്പറഞ

ജനക്കാധമിപതശ്യരബക്കാധക, മൂലെശ്യരബക്കാധക
വളരതക്കാന സഹക്കായമിച

ശരേമിയക്കായ വമിശത്വക്കാസക, ശരേമിയക്കായ
അറമിവണ്, ശരേമിയക്കായ പ്രവൃതമി --ശരേമിയക്കായ ജസ്പീവമിതക

ഗുഹകള്, രക്ഷതങ്ങള്, വമിഹക്കാരേങ്ങള്
സ്തകബങ്ങള് എന്നെമിവ നമിരമമിച

കളവണ് പറയല്, നകക്കാലെപക്കാതകക,
വമിരദശരേക്കാജശ്യക - വക്കാണസ്പീജശ്യ –
രമക്കാഷണക, സത്വതണ് സമ്പക്കാദനക പക്കാടമില സക്കാകസക്കാരേമികബന്ധക ശക്തമിനപ്പടതമി
ശമിലെക്കാസ്തൂപങ്ങള്, ഗുഹക്കാരക്ഷതങ്ങള്,
പ്രതമിമകള് എന്നെമിവയുനട
നമിരമക്കാണക-- ശ്രക്കാവണബല്രഗക്കാള കരമക്കാടകക

വമിദശ്യക്കാഭശ്യക്കാസക- നളന, തക്ഷശമിലെ,
വമിക്രമശമിലെ
സരവ്വകലെക്കാശക്കാലെകള്

അനലങമില്

കചെറശിയകതണതഡ് ഭൂപടങ്ങള

വലശിയകതണതഡ് ഭൂപടങ്ങള

രലെക്കാകക,വനകരേകള്, രേക്കാജശ്യങ്ങള്,
സകസഥക്കാനങ്ങള് തുടങ്ങമിയ വമിസ്തൃതമക്കായ
ഭൂപ്രരദശങ്ങളമിനലെ പ്രധക്കാനവമിവരേക മക്കാതക
ഉള്നപ്പടതമി തയക്കാറക്കാക്കുന്നെ ഭൂപടങ്ങള്

നചറമിയപ്രരദശങ്ങളക്കായ വമിരലരജക്കാ,
വക്കാരരഡക്കാ ഭൂപടതമിണ്
ചമിതസ്പീകരേമിക്കുന്നെനതങമില് ഒരട്ടനറ
വമിവരേങ്ങള് അതമില് ഉള്നപ്പടതക്കാന
കഴമിയുക. ഇങ്ങനന നചറമിയപ്രരദശങ്ങളുനട
വമിശദവമിവരേങ്ങള്
ഉള്നക്കക്കാള്ളമിചനകക്കാണ്ടുള്ള ഭൂപടങ്ങള്
ആണണ്.

ഉദക്കാഹരേണക - അറണ്ലെസണ്ഭൂപടക, ചുമര
ഭൂപടക

ഉദക്കാഹരേണക - കടസ്ട്രല് ഭൂപടക,
ധരേക്കാതലെസ്പീയ ഭൂപടക

16.

(5)
തശിണകേള
കറമിഞമി

ഭൂപ്രകൃതശി
കക്കാടക മലെയുക

മുവല

പുല്രമടകള്

കനകക്കാലെമിവളരതല്

പക്കാവലെ

വരേണപ്രരദശങ്ങള്

കനകക്കാലെമി കവരച

മരുതക

വയല്

നനലണ്, കരേമിമ്പണ് കൃഷമി

നനയ്തല്

തസ്പീരേപ്രരദശക

മസ്പീനപമിടമിതക,
ഉപ്പുണക്കാക്കല്

അനലങമില്

കതണഴശില
വനവമിഭവരശഖരേണക,
രവട്ടയക്കാടല്, പുനകകൃഷമി

➢

ഭൂമമിയുനട ഉപരേമിതലെതമിനലെ രേണ്ടുബമിന്ദുക്കള് തമമിലള്ള അകലെനത
ഭൂപടതമില് രരേഖനപ്പടതന്നെതമിനുപരയക്കാഗമിക്കുന്നെ ആനുപക്കാതമിക അലെമക്കാണണ് രതക്കാതണ്

➢ രതക്കാതണ് - മൂന്നെണ് വമിധക
➢

പ്രസ്തക്കാവനരേസ്പീതമി, ഭമിന്നെകരേസ്പീതമി, രരേഖരേസ്പീതമി
പ്രസ്തക്കാവനരേസ്പീതമി
ഒരു നസ.മസ്പീ. നണ് 5 കമി. മസ്പീ. എന്നെണ് രരേഖനപ്പടതന്നെ രതക്കാതണ്.
ഉദ: 1cm -നണ് 10m
ഭമിന്നെകരേസ്പീതമി
ഭൂപടങ്ങളമിനലെ ദൂരേവക ഭൂമമിയമിനലെ ദൂരേവക തമമിലള്ള ആനുപക്കാതമിക
അകലെനത സൂചമിപ്പമിക്കുന്നെ രേസ്പീതമി.
ഉദ: 1: 500000 (1cm നണ് 5km)
രരേഖരേസ്പീതമി
ഭൂപടങ്ങനള രരേഖക്കാരേസ്പീതമിയമില് ചമിതസ്പീകരേമിക്കുന
ഉദ: മസ്പീ
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