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

സമയള : 2.30
ആകകേ മണര്കഡ് : 80

1.
2.

അബുള് ഫസല

(1)
(2)

മഴകക്കാലതത്ത് നദദികള് കരകവദിഞഞ്ഞെഴുകുകയയ, ഒഴുകുന്ന ചക്കാലദിഞന്റെ ഇരുകരകളദിലയ
ഏഞറെ ദൂരയ പ്രളയജലയ എത്തുകയയ ഞചയ്യുന. ഇങ്ങഞന പ്രളയബക്കാധദിതമക്കാകുന്ന
ഇരുകരകളദിലയ എകല നദികക്ഷേപദിചത്ത് രൂപഞപ്പെടുന്ന സമതലങ്ങഞള പ്രളയസമതലങ്ങള്
എന പറെയന.
3.

(2)

ഇനന്ത്യന് ശശൈലദിയയ കപര്ഷന്ത്യന് ശശൈലദിയയ കലര്തദിയ സൂക്ഷ്മ ചദിത്രകലക്കാരരീതദി കക്കാര്ഖക്കാനകളദില ചദിത്രരചനക്കാ മത്സരങ്ങള് - പക്ഷേദിമൃഗക്കാദദികളുഞടെ ചദിത്രരീകരണയ ജഹക്കായഗരീറെദിഞന്റെ ഭരണകക്കാലയ - ഗുണകമന്മ വര്ദ്ധനവത്ത് - ബദിഷന്ദക്കാസത്ത് അബുലഹസന്
- കലന്ത്യക്കാണ്ദക്കാസത്ത് - ചദിത്രകക്കാരന്മക്കാരുഞടെ സയഘങ്ങള് - ഗുജറെക്കാതത്ത് കക്കാശരീര് ഡകക്കാന്പ്രകദശൈങ്ങള് - പ്രകദശൈദിക ശശൈലദികള് ചദിത്രരചനഞയ സസക്കാധരീനദിച.
ചുവര്ചദിത്രങ്ങള് - ഇനന്ത്യ – കപര്ഷന്ത്യന് പുരക്കാണകഥകളദിഞല രയഗങ്ങള് രക്കാജസക്കാന് ചദിത്രകലക്കാരരീതദി
4.
(B)
➢ പക്കാഹദി - കഷത്ത്ത
(A )
➢ സസനമക്കായദി കൃഷദിഭൂമദിയള്ളവര്
➢ കുടുയബകതഞടെക്കാപ്പെയ കൃഷദി
➢ കൂലദികക്കാഞരയയ ഉപകയക്കാഗദിചദിരുന

(2)

5.

(2)
➢ എണ്ണയക്കാട്ടല
➢ ശൈര്കരനദിര്മക്കാണയ
➢ തുണദിഞനയത്ത് തത്ത്
➢ ചക്കായയമുകല

(ഏഞതങദിലയ 2 എണ്ണയ)

6.

(3)
➢ ഉലക്കാദനരരീതദി
➢ ഞചലവുരരീതദി
➢ വരുമക്കാനരരീതദി

(ഏഞതങദിലയ 1 എണ്ണയ വദിശൈദരീകരദികണയ)

7.

(3)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

സമതസതദിനുള്ള അവകക്കാശൈയ
സസക്കാതനന്ത്യതദിനുള്ള അവകക്കാശൈയ
ചൂഷണതദിഞനതദിരക്കായള്ള അവകക്കാശൈയ
മതസസക്കാതനന്ത്യതദിനുള്ള അവകക്കാശൈയ
സക്കായസക്കാരദികവുയ വദിദന്ത്യക്കാഭന്ത്യക്കാസപരവുമക്കായ അവകക്കാശൈയ
ഭരണപരമക്കായ പരദിഹക്കാരയ കക്കാണക്കാനുള്ള അവകക്കാശൈയ
(ഏഞതങദിലയ 3 എണ്ണയ എഴുതുക)

8.

(3)
(എ) വന്ത്യവസക്കായദിക ഉലക്കാദനയ കൂടുന
(ബദി) കക്കാര്ഷദികകക്കാലക്കാദനയ കൂടുന
(സദി) കസവലകമഖല വളരുനകൂടുന

9.

(3)
➢ ഗക്കാമ - പഞക്കായതത്ത് സയഘടെദിപ്പെദികല
➢ കുടെദിലവന്ത്യവസക്കായയ കപ്രക്കാത്സക്കാഹദിപ്പെദികല

➢ ലഹരദിവസ്തുകളുഞടെ നദികരക്കാധനയ

10.

(3)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

11.

12.
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

രക്കാജന്ത്യതദിഞന്റെ സക്കാമ്പതദികവളര്ച കഞണ്ടെതക്കാന്
രക്കാജന്ത്യങ്ങളുഞടെ സക്കാമ്പതദികസദിതദി തക്കാരതമന്ത്യയ ഞചയ്യുന്നതദിനത്ത്
സമ്പദത്ത്ഘടെനയദിഞല വദിവദിധകമഖലകളുഞടെ സയഭക്കാവന വദിലയദിരുത്തുന്നതദിനത്ത്
സമ്പദത്ത് വന്ത്യവസ കനരദിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പഠദിക്കുന്നതദിനത്ത്
വദിവദിധതരതദിലള്ള പദ്ധതദികള് ആസൂത്രണയ ഞചയ്യുന്നതദിനുയ, നടെപ്പെദിലക്കാകക്കാനുയ
സര്കക്കാരദിഞന സഹക്കായദിക്കുന
ഉലക്കാദനയ, വദിതരണയ, ഉപകഭക്കാഗയ തുടെങ്ങദിയ സക്കാമ്പതദികപ്രവര്തനങ്ങളുഞടെ
പരദിമദിതദികളുയ കമന്മകളുയ കഞണ്ടെത്തുന്നതദിനത്ത്
(ഏഞതങദിലയ 3 എണ്ണയ എഴുതുക)
(3)
ഒരു സക്കാമ്പതദികവര്ഷതദില രക്കാജന്ത്യതദിഞന്റെ ആഭന്ത്യനര അതദിര്തദിക്കുള്ളദില
ഉലക്കാദദിപ്പെദികഞപ്പെടുന്ന സക്കാധനങ്ങളുഞടെയയ കസവനങ്ങളുഞടെയയ ആഞക പണമൂലന്ത്യമക്കാണത്ത്
ഞമക്കാത ആഭന്ത്യനര ഉലന്നയ.
(5)
വര്ഷതദില വയലകളദില 3 തവണ കൃഷദിയദിറെകല
ഞനലത്ത്, കഗക്കാതമ്പത്ത്, ബക്കാര്ലദി, കരദിമ്പത്ത്, പരുതദി, നരീലയ എണ്ണക്കുരുകള്
ഭരണക്കാധദികക്കാരദികള് കൃഷദിഞയ കപ്രക്കാത്സക്കാഹദിപ്പെദിച
ബക്കാലബന് കൃഷദിവന്ത്യക്കാപദിപ്പെദികക്കാന് ഞദക്കാവക്കാമ്പത്ത് പ്രകദശൈയ കൃഷദികക്കാര്കത്ത് വരീതദിച
നലകദി.
ഫദികറെക്കാസത്ത്ഷക്കാതുഗ്ലകത്ത് ജലകസചനതദിനത്ത് കദിണര് പണദിയക്കാന് പണയ നലദി
വദികദശൈവസ്തുകള് കൃഷദിഞചയ
പുതദിയ ഉപകരണങ്ങള് - സക്കാകങതദികവദിദന്ത്യകള് ഉപകയക്കാഗഞപ്പെടുതതദി
ജലകസചനതദിനത്ത് കപര്ഷന്ത്യന് ജലചകയ
ഇരുമ്പത്ത് ഞകക്കാഴു ഘടെദിപ്പെദിച ഭക്കാരയ കുറെഞ്ഞെകലപ്പെ, വദിതത്ത് വദിതദികക്കാന് ഡദില
13 മുതല 21 വഞര ഏഞതങദിലയ 9 എണ്ണതദിനത്ത് ഉതരഞമഴുതുക (9x4=36)

13.
➢ ബക്കാദത്ത്ഷ – ഇ – ഹദിനത്ത് എന്ന സക്കാനയ സസരീകരദിച
➢ ദദിന് - ഇ – ഇലക്കാഹദി എന്ന പുതദിയ വദിശൈസക്കാസതദിനത്ത് രൂപയ നലകദി

➢ രജപുത്രരക്കായ രക്കാജക്കാ കതക്കാടെര്മക്കാള്, ബരീര്ബല, മക്കാന്സദിങത്ത് എന്നദിവഞര ഉയര്ന്ന
ഉകദന്ത്യക്കാഗങ്ങളദില നദിയമദിച
➢ രജപുത്രസരീകഞള അകത്ത്ബറയ ബന്ധുകളുയ വദിവക്കാഹയ കഴദിച
➢ വദിവദിധ വദിഭക്കാഗങ്ങഞള ഉള്ഞപ്പെടുതദി ശസനന്ത്യഞത ശൈകദിഞപ്പെടുതദി

14.
➢ ചരദിവുകുറെഞ്ഞെ പ്രകദശൈത്തുകൂടെദി കപക്കാകുന്ന നദദിയഞടെ ഒഴുകത്ത് അവസക്കാദങ്ങകളക്കാ,
ശൈദിലക്കാരൂപങ്ങകളക്കാ തടെസ്സഞപ്പെടുത്തുകമ്പക്കാള് നദദികള് വളഞഞ്ഞെക്കാഴുകുന. ഇതരതദില
വളഞഞ്ഞെക്കാഴുകുന്ന നദരീമക്കാര്ഗ്ഗതദില കക്കാണുന്ന വളവുകളക്കാണത്ത് മദിയക്കാണ്ടെറകള്
➢ തുടെചയക്കായ അപരദന – നദികക്ഷേപണ പ്രകദിയകളദിലൂഞടെ വലയങ്ങള് കൂടുതല
വളയകയയ, തുടെര്ന്നത്ത് നദദി കനര്ഗതദി സസരീകരദിക്കുകയയ ഞചയ്യുന. വളഞഞ്ഞെക്കാഴുകദിയ
ഭക്കാഗയ നദദിയഞടെ പ്രധക്കാന ഭക്കാഗത്തുനദിന്നത്ത് കവര്ഞപട്ടത്ത് ഒറ്റഞപ്പെട്ട തടെക്കാകങ്ങള്
രൂപഞപ്പെടുന. ഈ തടെക്കാകങ്ങളക്കാണത്ത് ഒകത്ത് കബക്കാ.
15
➢ പ്രധക്കാന നഗരങ്ങഞള ബനദിചത്ത് കറെക്കാഡുകള്
➢ കചവടെകക്കാര്കത്ത് വക്കായ്പകള്
➢ സരക്കായദികള് സക്കാപദിച
➢ ഏകരീകൃത നദികുതദി സമ്പ്രദക്കായയ
➢ മദികച തപക്കാല സയവദിധക്കാനയ
➢ കക്കാരന്ത്യക്ഷേമമക്കായ നക്കാണയ സയവദിധക്കാനയ
16.
➢ ലവണജലതദില നദിന ജലയ കവര്തദിരദികല

കസസദനയ, ബക്കാഷരീകരണയ, സക്കാനരീകരണയ
➢ ലവണജലതദില നദിന ലവണയ കവര്തദിരദികല
ഇലകകക്കാഡയക്കാലദിസത്ത്, വദിപരദിത ഒക്കാകസക്കാസദിസത്ത്
17.
(എ) രക്കാജന്ത്യക്കാനര കുടെദികയറ്റയ
(ബദി) രക്കാജന്ത്യക്കാനര ആഗമനയ
(സദി) സയസക്കാനക്കാനര കുടെദികയറ്റയ
(ഡദി) സയസക്കാന ആഭന്ത്യനര കുടെദികയറ്റയ
18.
➢
➢
➢
➢

ജക്കാതദിവദികവചനതദിഞനതദിഞരയള്ള സക്കാമൂഹദിക സമതസയ
സരീ - പുരുഷ സമതസയ
പ്രക്കാകദശൈദിക ഭക്കാഷകളുഞടെ വദികക്കാസയ
അനക്കാചക്കാരങ്ങള് കചക്കാദന്ത്യയ ഞചയ്യഞപ്പെടെല

19.
➢ തദിരഞഞ്ഞെടുപ്പെദിനത്ത് കമലകനക്കാട്ടയ വഹദികല
➢ കവക്കാട്ടര്പ്പെട്ടദിക തയ്യക്കാറെക്കാകല
➢ തദിരഞഞ്ഞെടുപ്പെത്ത് പ്രകദിയയഞടെ വദിവദിധഘട്ടങ്ങളുഞടെ തരീയതദി പ്രഖന്ത്യക്കാപദികല
➢ തദിരഞഞ്ഞെടുപ്പെത്ത് ചദിഹ്നങ്ങള് അനുവദദികല
➢ ഞപക്കാരുമക്കാറ്റചട്ടയ രൂപരീകരദികല
(ഏഞതങദിലയ 4 എണ്ണയ എഴുതുക)
20.
➢
➢
➢
➢
➢

നദദിയഞടെ ഉത്ഭവപ്രകദശൈയ
ഖുതഞനയള്ള ചരദിവദിലൂഞടെ ഒഴുകുന
ശൈകമക്കായ അപരദന പ്രവര്തനയ
അവസക്കാദങ്ങള് കുറെവത്ത്
നദികക്ഷേപണപ്രവതനങ്ങള് ഇല
➢ തക്കാഴത്ത് വരകള്, ഞവള്ളചക്കാട്ടയ തുടെങ്ങദിയ ഭൂരൂപങ്ങള് കക്കാണഞപ്പെടുന
21.
എ
എഴുതച്ഛന്

ബശി
അധന്ത്യക്കാത്മരക്കാമക്കായണയ കദിളദിപ്പെക്കാട്ടത്ത്

അകമക്കാഘവര്ഷന്

കവദിരക്കാജമക്കാര്ഗ്ഗയ

തുളസദിദക്കാസത്ത്

രക്കാമചരദിതമക്കാനസയ

കൃതദിവക്കാസ ഒക്കാജ

ബയഗക്കാളദി രക്കാമക്കായണയ

22.
➢ ജലതദിഞന്റെ അളവത്ത്
➢ ശൈദിലക്കാഘടെന
➢ പ്രകദശൈതദിഞന്റെ ചരദിവത്ത്
➢ അവസക്കാദങ്ങളുഞടെ അളവത്ത്
23.
➢
➢
➢
➢
➢

കക്കാലക്കാവസ
ധക്കാതുനദികക്ഷേപങ്ങള്
ശവദദ്യുതദി ഉലക്കാദനയ
ഭക്ഷേന്ത്യവദിഭവങ്ങള്
കുടെദിഞവള്ളയ

(ഏഞതങദിലയ 4 എണ്ണയ എഴുതുക)

24 മുതല 25 വഞര ഏഞതങദിലയ എണ്ണയ എഴുതുക(1x6=6)
24.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

തുര്കദി പക്കാരമ്പരന്ത്യതദിഞന്റെ സസക്കാധരീനയ
ഭരണ – ശസനന്ത്യ – നരീതദിനന്ത്യക്കായയ ചുമതല – സുലതക്കാന്
ഭരണ കക്കാരന്ത്യതദില സഹക്കായദികക്കാന് നദിരവധദി മനദിമക്കാര്, ഉകദന്ത്യക്കാഗസര്
കൃതന്ത്യമക്കായ പദിന്തുടെര്ചക്കാ നദിയമമദില
ബക്കാഗക്കാദദിഞല ഖലരീഫ കനതൃതസയ
ശൈകമക്കായ ശസനന്ത്യയ
ഭരണ സസൗകരന്ത്യതദിനത്ത് വദിവദിധ ഭക്കാഗങ്ങളക്കാകദി
➢ ഗക്കാമതലവനദില പ്രക്കാകദശൈദിക നദിയമങ്ങള് നദിലനദിന്നദിരുന
25.
➢ ശൈകമക്കായ ശസനദിക സയവദിധക്കാനയ

ചകവര്തദി - പ്രഭുകന്മക്കാര്, ഉകദന്ത്യക്കാഗസര് പദിന്തുണ
മക്കാന്സബക്കാരദി - അകത്ത്ബര് സസരീകരദിച സമ്പ്രദക്കായയ
മക്കാന്സബത്ത് - ശസനദിക ഉകദന്ത്യക്കാഗസപദവദി - മക്കാന്സബത്ത് ദക്കാര്
മക്കാന്സബത്ത് ദക്കാര് - ഉകദന്ത്യക്കാഗസപദവദി, ശൈമ്പളയ, ശസനദിക ഉതരവക്കാദദിതസയ
തരയതദിരദിച
➢ കുതദിരകളുഞടെയയ കുതദിരപ്പെടെയക്കാളദികളുഞടെ എണ്ണഞതയയ അടെദിസക്കാനമക്കാകദി പദവദി
നദിണ്ണയദിച
➢ സക്കാതത്ത് - സക്കാവര് - ഉപവദിഭക്കാഗങ്ങള് (വദിശൈദരീകരണയ)
➢
➢
➢
➢

26 മുതല 27 വഞര ഏഞതങദിലയ എണ്ണയ എഴുതുക (1x6=6)
26.
➢ ഒരു നദിശദിത സമയപരദിധദിക്കുള്ളദില സമുദ്രനദിരപ്പെദിലണ്ടെക്കാകുന്ന ഉയര്ച തക്കാഴ്ചയക്കാണത്ത്

കവലശികേള
കേണരണള
ഭൂമദിയഞടെകമല ചനനുയ സൂരന്ത്യനുയ ഞചലത്തുന്ന ആകര്ഷണബലവുയ, ഭൂമദിയഞടെ
ഭ്രമണഫലമക്കായണ്ടെക്കാകുന്ന അപകകനബലവുയ
കവലദികയറ്റയ, കഴലദിയദിറെകയ (വദിശൈദരീകരണയ)
ഫലങ്ങള
* തരീരപ്രകദശൈഞത മക്കാലദിനന്ത്യയ നരീകയ ഞചയ്യഞപ്പെടുന
* നദരീമുഖതത്ത് ഡലറ്റകള് രൂപയഞകക്കാള്ളുന്നതത്ത് തടെസ്സഞപ്പെടുത്തുന
* കവലദികയറ്റസമയതത്ത് ഉപ്പെളങ്ങകളദില കടെലഞവള്ളയ കയറ്റക്കാന് കഴദിയന
* മരീന്പദിടെദിതതദിനക്കായദി കട്ടമരതദില കപക്കാകുന്നതദിനുയ, വരുന്നതദിനുയ

27.

* ശവദദ്യുതദി ഉലക്കാദനയ
* ആഴയ കുറെഞ്ഞെതുറെമുഖങ്ങളദികലയത്ത് കപ്പെല അടുപ്പെദിക്കുന്നതദിനത്ത്
ലവണതസയ
കടെലഞവള്ളതദില അടെങ്ങദിയദിരദിക്കുന്ന ലവണക്കായശൈതദിഞന്റെ സക്കാനരീകരണ
* കരയക്കാല ചുറ്റഞപ്പെട്ട കടെലഭക്കാഗങ്ങളദില ലവണതസയ കൂടുതലക്കായദിരദിക്കുയ
* ഉയര്ന്ന അളവദില ബക്കാഷരീകരണയ നടെക്കുന്ന പ്രകദശൈങ്ങളദില ലവണതസയ കൂടുന
* ഉയര്ന്ന അളവദില മഞ്ഞുരുകദി ജലയ എത്തുന്ന സമുദ്രഭക്കാഗങ്ങളദില ലവണതസയ
കുറെയന
* ധക്കാരക്കാളയ നദദികള് വനകചരുന്ന സമുദ്രഭക്കാഗതത്ത് ലവണതസയ കുറെയന
* ഉയര്ന്ന അളവദില മഴലഭദിക്കുന്നതത്ത് ലവണതസയ കുറെയ്ക്കുന

Bindumol P R
Govt. GHSS Vaikom
9496277360

K S Deepu
HSS & VHSS Brahmamangalam
9446921117, 6238045470

