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Sl
No:

VALUE POINTS Score

1 മുതൽ 8 വരെ	യുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 7 എണ്ണത്തിന് ഉത്ത	രെ�ഴുതുക.ഓച	ോന്നിനും 2 സ് ചകോർ വീതം

1  ശക്തമായ കുതിരപ്പട 
 കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് ഉപയയാഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെ�റിയ പീരങ്കികൾ 
 സുസംഘടിതമായ �ാരസംഘം  

2

2 • ലാവശിലകൾ ചെപാടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന മണ്ണ് ഫലഭുയിഷ്ഠമാണ് 
• അഗ്നിപർവതയ1ാടന സമയത്ത് പുറയത്തക്ക് വരുന്ന �ാരം വളമായി 

ഉപയയാഗിക്കാം 
• അഗ്നിപർവതപ്രയ6ശങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഗീസറുകൾ രൂപചെപ്പടുന്നു 

2

3 • പട്ടുതുണിപ്പാത  
• സുഗന്ധവ്യഞ്ജനപാത

2

4 • ഒരു സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ രാജ്യത്തിചെG ആഭ്യന്തര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ 
ഉൽപ്പാ6ിപ്പിക്കചെപ്പടുന്ന സാധനങ്ങളുചെടയും യസവനങ്ങളുചെടയും ആചെക പണമൂല്യമാണ് 

ചെമാത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം (GDP)

• വിയ6ശത്ത് യജാലി ചെ�യ്യുന്ന വ്യക്തികളുചെട വരുമാനം,വിയ6ശരാജ്യങ്ങളിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുചെടയും സംരംഭംങ്ങളുചെടയും ലാഭം തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ 
ഉൾചെപ്പടുത്തുന്നില്ല 

2

5 • നിയമത്തിനു മുന്നിൽ സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ

• ജാതി,മതം, വർഗം,ലിംഗം, ജനനസ്ഥലം എന്നിവയുചെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
വിയവ�നം നിയരാധിക്കൽ

• ചെപാതു നിയമനങ്ങളിൽ അവസരസമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ
• ചെതാട്ടുകൂടായ്മ  നിർത്തലാക്കൽ

• സ്ഥാനയപ്പരുകൾ നിർത്തലാക്കൽ                                            (Any 2)

2

6 I      b)യറാം 

II     b)മൻസമൗസ (കങ്കൻ മൂസ ) 2
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7 ➢ അക്ഷാംശസ്ഥാനം 
➢ ഉയരം 
➢ സമുദ്രസാമീപ്യം 

➢ കാറ്റുകൾ                                                                              (Any 2)

2

8 • താഴികക്കുടങ്ങൾ 
• കമാനാകൃതിയിലുള്ള വാതിലുകൾ 
• വലിയ തൂണുകൾ 

• ചെമാസൈസക് തറകൾ                                                               (Any 2)

2

9 മുതൽ 15 വരെ	യുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 6 എണ്ണത്തിന് ഉത്ത	രെ�ഴുതുക.ഓച	ോന്നിനും 3 സ് ചകോർ വീതം

9 ➢ ഉൽപ്പാ6നരീതി 
➢ വരുമാനരീതി 
➢ ചെ�ലവുരീതി    

3

10 ✔ പ്രാഥമികതരംഗങ്ങൾ
✔ 6്വിതിയതരംഗങ്ങൾ 
✔ പ്രതലതരംഗങ്ങൾ

3

11 • അറബി അക്കങ്ങളും പൂജ്യവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യൂയറാപ്പിൽ പ്ര�രിപ്പിച്ചു 
• രസതന്ത്രചെത്ത ഒരു ശാസ്ത്രചെമന്നനിലയിൽ വികസിപ്പിച്ചു 
• ബീജഗണിതത്തിചെGയും പ്രകാശശാസ്ത്രത്തിചെGയും ഉപജ്ഞാതാക്കൾ അറബികളാണ്

3

12  കടൽത്തിരകൾ പിയന്നാട്ട് വലിയുന്നത് കാണുകയാചെണങ്കിൽ അത് സുനാമി 
മുന്നറിയിപ്പായി കരുതി സുരക്ഷിത സ്ഥലയത്തക്ക് മാറുക 

 ഔയ6്യാഗിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഗൗരവമായി എടുക്കുക 
 അപകടഘട്ടം തരണം ചെ�യ്തുചെവന്ന് സ്വയം തിരുമാനിക്കാചെത ഔയ6്യാഗിക 

അറിയിപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുക 
 രക്ഷചെപടാനുള്ള തിരക്കിനിടയിൽ വസ്തുവകകൾ എടുക്കാനായി സമയം 

പാഴാക്കാതിരിക്കുക.

 സുനാമിയിൽ ചെപട്ടുയപായാൽ ചെവള്ളത്തിൽ ചെപാങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏചെതങ്കിലും 

വസ്തുവിൽ പിടിമുറുക്കി രക്ഷചെപ്പടാൻ ശ്രമിക്കുക                                 (Any 3)

3

13 A) യറാമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ പ്രതിപാ6ിക്കുന്ന ഗ്രൻഥം 

B) സൈsജസ്റ്റ് 

C) ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട്

3

14 • മഴ 
• മഞ്ഞുവീഴ്ച്ച 
• ആലിപ്പഴവീഴ്ച്ച 

3
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15 ആർദ്രദ 

             അന്തരീക്ഷത്തിചെല ജലാംശമാണ് ആർദ്ര6 
പൂ	ിതോവസ്ഥ 

             അന്തരീക്ഷം നീരാവിപൂരിതമാകുന്ന അവസ്ഥ 
തുഷോ	ോങ്കം 

                ഘനീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന നിർണായക ഊഷ് മാവ് 

3

16 മുതൽ 25 വരെ	യുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 9 എണ്ണത്തിന് ഉത്ത	രെ�ഴുതുക.ഓച	ോന്നിനും 4 സ് ചകോർ വീതം

16 തോപോലനം 

• ചൂടുപിടിച്ച ഭൗയമാപരിതലയത്താട് യ�ർന്ന് സ്ഥിതിചെ�യ്യുന്ന അന്തരീക്ഷഭാഗയത്തക്ക് 
താപം പകരുന്നു 

സംവഹനം 
• ചൂടായ വായു വികസിച്ച്  ഉയരുന്നു 

അഭിവഹനം 
• കാറ്റിലൂചെട തിരശ്ചീനതലത്തിൽ താപം വ്യാപിക്കുന്നു 

ഭൗ�വികി	ണം 
• 6ീർഘതരംഗരൂപത്തിൽ  ഭൗയമാപരിതലത്തിൽ നിന്നു ശൂന്യാകാശയത്തക്ക് താപം 

മടങ്ങിയപ്പാകുന്നു 

4

17 ✔ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും കാർഷി യകാൽപാ6നത്തിചെല കുറവും
✔ ക്ഷാമം
✔ യ}ഗ് യപാലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ
✔ കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ
✔ രാജാക്കന്മാരുചെട ചെവടിമരുന്നിചെG കുത്തക
✔ കർഷക കലാപങ്ങൾ

✔ യ6ശരാഷ്ട്രങ്ങളുചെട ആവിർഭാവം                                                      (Any 4)

4

18 a) സിറസ് യമഘങ്ങൾ

b) സ്ട്രാറ്റസ് യമഘങ്ങൾ

c) കുമുലസ്  യമഘങ്ങൾ

d) നിംബസ് യമഘങ്ങൾ

4

19 • ചെവടിമരുന്ന് 
• ഭൂകമ്പമാപിനി
• വടക്കുയനാക്കിയന്ത്രം 
• അച്ചടി 
• ആസ്ട്രലാബ്      

                                                                                                    (Any 4)

4

3
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20 ✔ ഫലക�ലനം 
✔ ഭ്രംശനം 
✔ ഖനികളുചെട യമൽക്കൂര ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നത് 
✔ ജലസംഭരണികളിചെല സമ്മർദ്ദം 

✔ അഗ്നിപർവതങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ                                    (Any 4)

4

21 വലിയ ഫലകങ്ങൾ രെറിയ  ഫലകങ്ങൾ    

പസഫിക് ഫലകം  യകായക്കാസ് ഫലകം

ആസ് യ�ലിയൻ ഫലകം കരീബിയൻ ഫലകം 

യൂയറഷ്യൻ ഫലകം നാസ് ക ഫലകം

വടയക്ക അയമരിക്കൻ ഫലകം ഫിലിസൈപ്പൻ ഫലകം

4

22 • പശ്ചിമ യൂയറാപ്പിചെല ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങചെളയും തചെG അധീനതയിൽ ചെകാണ്ടുവന്നു 
• രാഷ്ട്രീയസഖ്യങ്ങളിലൂചെടയും സൈവവാഹികബന്ധങ്ങളിലൂചെടയും സാമ്രാജ്യ വിസ് തൃതി 

വർധിപ്പിച്ചു 
• യകന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണം ചെകാണ്ടുവന്നു 
• പ്രായ6ശിക ഭരണം കൗണ്ടുകൾ എന്നറിയചെപ്പട്ട ഉയ6്യാഗസ്ഥചെര ഏൽപ്പിച്ചു 
• മിസൈസ ചെsാമിനിസി എന്ന രഹസ്യവിഭാഗചെത്ത നിയമിച്ചു 
• സാധുജനങ്ങൾക്കായി ദുരിതാശ്വാസനിധികൾ ആരംഭിച്ചു 

• വി6്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി                                          (Any 4)

4

23  ദൈദനികതോപോന്ത	ം 

• ഒരു 6ിവസചെത്ത കുടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞതാപനിലയും തമ്മിലുള്ള 
വ്യത്യാസമാണ് 

ദൈദനിക ശ	ോശ	ി തോപനില 

• ഒരു 6ിവസചെത്ത ശരാശരി താപനിലയാണ് 

സൈ6നിക ശരാശരി താപനില =

കൂടിയ താപനില + കുറഞ്ഞതാപനില 

                             2 

4

24 A B

ഒമർ ഖയ്യാം റുബായിയ്യാത്ത്

അൽ ഫിർ6ൗസി  ഷാനാമ

കൽഹണൻ  രാജതരംഗിണി

ജയയ6വൻ ഗീതയഗാവിന്ദം

4

4
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25 a) സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം 

b) ചൂഷണത്തിചെനതിരായുള്ള അവകാശം

c) സാംസ് കാരികവും വി6്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശങ്ങൾ 

d) സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം

4

ചോദ്യം 26 നും 27 നും 6 സ് ചകോർ വീതം

26 ഹോറൂൺ  -  അൽ  -  റഷീദ്   
• അബ്ബാസിയ ഭരണാധികാരികളിൽ പ്രസിദ്ധൻ 
• പ്രജായക്ഷമതല്പരൻ 
• ധാരാളം യക്ഷമപദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി 
• അയറബ്യായിലാ6്യമായി ആശുപ�ികൾ സ്ഥാപിച്ചു 
• നീതിന്യായഭരണം ഇസ് ലാംമത വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു 
• നിയമവാഴ്ച്ച കർക്കശമായിരുന്നു 
• സാമ്രാജ്യത്തിചെG ഏതുഭാഗത്തും ജനങ്ങൾക്ക് നിർഭയമായി സഞ്ചരിക്കാമായിരുന്നു 

OR
വിവിധത	ം ഗിൽഡുകൾ

➢ വ്യാപാര ഗിൽഡുകൾ ,കരകൗശല ഗിൽഡുകൾ എന്നിങ്ങചെന രണ്ടു തരം ഗിൽഡുകൾ
➢ വ്യാപാര വളർച്ചചെയ ലക്ഷ്യമാക്കി വ്യാപാര ഗിൽഡുകളാണ് ആ6്യമായി രൂപം 

ചെകാണ്ടത്
➢ കരകൗശല ചെതാഴിലാളികളുചെടയും മറ്റു വി6ഗ്ധചെതാഴിലാളികളുചെടയും സംഘങ്ങളാണ്

കരകൗശല ഗിൽഡുകൾ

➢ തുകൽപ്പണിക്കാർ ,മരപ്പണിക്കാർ ,ഇരുമ്പുപണിക്കാർ തുടങ്ങി ഓയരാ ചെതാഴിൽ 
വിഭാഗത്തിനും പ്രയത്യകം ഗിൽഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു

ഗിൽഡുകളുരെJ ചു�തലകൾ 
• അധ്വാന വിഭജനം 
• ഉൽപ്പന്നത്തിചെG നിലവാരം നിലനിർത്തൽ 
• വിൽപ്പനരീതി തീരുമാനിക്കൽ 
• വിലനിർണയം 
• അധ്വാനസമയം നിശ്ചയിക്കൽ 
• ചെതാഴിൽ നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കൽ 

6

6

27 ദൈശലവൃഷ്ടി   (  പർവതവൃഷ്ടി  )  

• കടലിൽനിന്നു നീരാവി നിറഞ്ഞ കാറ്റ് കരയിയലക്ക് നീങ്ങുകയും 
പർവതച്ചരിവുകളിലൂചെട ഉയർന്ന് തണുത്ത് ഘനീഭവിച്ച് യമഘരൂപം പ്രാപിക്കുന്നു 

• കാറ്റിനഭിമുഖമായ പർവതങ്ങളുചെട വശങ്ങളിൽ ചെപയ്തിറങ്ങുന്ന മഴയാണ് സൈശലവൃഷ്ടി 
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സംവഹനവൃഷ്ടി

• ഉഷ്ണയമഖല  യപ്രയ6ശങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപയമറ്റ് വായു ചൂടായി വികസിച്ച് 
മുകളിയലക്കുയരുന്നു 

• ഈ വായു തണുത്ത് ഘനീഭവിച്ച് കുമുലസ് യമഘങ്ങളുണ്ടാകുന്നു 
• തുടർന്ന് ഇടിമിന്നയലാടുകൂടി ചെപയ്യുന്ന മഴയാണ് സംവഹനവൃഷ്ടി

തീ	ചദശ�ഴ 

• കടലിൽനിന്നുള്ള വായു തീരയ6ശങ്ങളിൽ വച്ച് കരയിചെല വായുവുമായി 
കുട്ടിമുട്ടാനിടയായാൽ ഉഷ് ണവായു മുരുകിയലക്ക് ഉയർത്തചെപ്പടുകയും തുടർന്ന് 
യമഘാരൂപീകരണത്തിനും മഴക്കും കാരണമാകുകയും ചെ�യ്യുന്നു 

• ഇതാണ് തീരയ6ശമഴ 

OR
സംചയോജക സീ�കൾ

• ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം അടുത്തുവരുന്നു

• മടക്കുപർവതങ്ങൾ (ഹിമാലയപർവതം),സമുദ്രാന്തർഗർത്തങ്ങൾ എന്നിവ 
രൂപംചെകാള്ളുന്നു

വിചയോജകസീ�കൾ

• ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം അകലുന്നു
• സമുദ്രാന്തർ പർവതനിരകൾ രൂപംചെകാള്ളുന്നു
• ഉ6ാഹരണം മധ്യ അറ്റ്ലാGിക് പർവ്വതനിര 

ചPദകസീ�കൾ

• ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം ഉരഞ്ഞുനീങ്ങുന്നു
• ഇത്തരം ഫലക സീമകൾ ഭ്രംശ യമഖലകളാണ്
• ഉ6ാഹരണം സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് ഭ്രംശയമഖല
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Colin Jose.E Biju.M
Dr.AMMR GHSS Kattela GHS Parappa
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