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 STD: 9                                                         ഉത്തരസൂചഷിക                                            Mark: 80

1. Part IV A                                                                                                                        1

2. - കകനര്പ്പസസ് ജൂറരീസസ് സഷിവഷില്സസ് എനറഷിയപപ്പടുന.

- യുകഷി , നരീതഷി , ഔദനരഹ്യന്നാം എനരീ ആശയങ്ങള് അടഷിസനനമനകഷിയുള്ളതസ്.
- കകനഡസ് , ഡഡജസസ് , ഇന്സഷിററ്റ്യൂടസ് എനരീ മൂനസ് ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഉള്പപ്പടുന.                        3x1 = 3

3. - 51 യൂണഷിറസ് ഭഭൗകമനപരഷിതലത്തഷില് എത്തഷികച്ചേരുന.

- 14 യൂണഷിറസ് അന്തരരീക്ഷത്തഷില് തങ്ങഷി നഷില്ക്കുന
- ഭഭൗകമനപരഷിതലത്തഷികലകസ് എത്തഷികച്ചേരുന ഊര്ജ്ജത്തഷിപന്റെ 17 യൂണഷിറസ് ഭഭൗകമനപരഷിതലത്തഷില് 
   നഷിനന്നാം ഭഭൗമവഷികഷിരണന്നാം ആകുന.

- 48 യൂണഷിറസ് അന്തരരീക്ഷത്തഷില് നഷിനള്ള വഷികഷിരണമനയഷി മടങ്ങഷികപ്പനകുന.                   4x1 = 4

4. - അറഷിവസ് സമ്പദസ് ക്രമത്തഷില് ബഭൗദഷിക മൂലധനത്തഷിപന്റെ ഉലനദനവന്നാം ഉപകഭനഗവമനണസ് നടക്കുനതസ്.
- ഓഹരഷി , നഷികുതഷി , കസനഫസ് പവയര്  കമഖലകളഷിപല വഷിദഗ്ദ്ധര് , ഉയര്ന ബഷിസഷിനസസ്  
   എകഷികറ്റ്യൂടരീവകള് തുടങ്ങഷിയവര് ഈ കമഖലകസ് കരുത്തു പകരുന.

- ആകഗനളതലത്തഷില് കസനഫസ് പവയര് കസവനന്നാം ലഭഹ്യമനകുന തരത്തഷില് വഷിവര വഷിനഷിമയ സനകങ്കേതഷിക
വഷിദഹ്യയഷില് ഇന്തഹ്യയുപട വഷികനസന്നാം
- കകരളത്തഷിപല പടകകനപനര്കസ് , ഇന്കഫനപനര്കസ് എനഷിവ ഉദനഹരണന്നാം                     3x1 = 3

5.   -  മധഹ്യകനല കലനകപത്ത രണസ് വനണഷിജഹ്യപനതകളനണഷിവ.

 -  കഷിഴകന് ഡചന മുതല് പടഷിഞനറന് യൂകറനപ്പസ് വപര ഇതസ് വഹ്യനപഷിച്ചേസ് കഷിടക്കുന.

 -   പട്ടുതുണഷി പനത കരയഷിലൂപടയുന്നാം സുഗന്ധവഹ്യഞ്ജന പനത കടല് മനര്ഗ്ഗവമനയഷിരുന
 -    അകനകന്നാം കച്ചേവടകകന്ദ്രങ്ങളഷിലൂപട ഇതസ് കടന കപനകുന.                                          2x1=2      

                                                                       
6. ഉച്ചേ തഷിരഷിഞസ് 2 മണഷി                                                                                         1x1=1

7. a )  വഹ്യകഷികസ് ഒരു കനരണവശനലന്നാം നഷികഷധഷികപപ്പടനന് പനടഷിലനത്ത അവകനശങ്ങളനണസ്  
     മഭൗലരീകനവകനശങ്ങള്. ഇവ ഇന്തഹ്യന് ഭരണഘടനയുപട  III ആന്നാം ഭനഗത്തഷില്   
     ഉള്പപ്പടുത്തഷിയഷിരഷിക്കുന.                                                                                                1

b) -  മഭൗലരീകനവകനശങ്ങള് ഒരു വഹ്യകഷിയുപട സമ്പൂര്ണ്ണ വഷികനസത്തഷിനസ് ഒഴഷിച്ചുകൂടനനനവനത്തതനണസ് 
    - അന്തസുള്ള ജരീവഷിതന്നാം നയഷിക്കുനതഷിനസ് ഇതസ് അതഹ്യന്തനകപക്ഷഷിതമനണസ്.                             2

8. a)    തനപനഷില
       ജലലഭഹ്യത
       വനയുവഷിപന്റെ സസ്വഭനവന്നാം.                                                                                                    1

b)  - വനയുവഷിലടങ്ങഷിയഷിരഷിക്കുന നരീരനവഷിയുപട അളവനണസ് കകവല ആര്ദ്രത.

     - നഷിശഷിത ഊഷനവഷില് അന്തരരീക്ഷത്തഷിനസ് ഉള്പകനള്ളനന് കഴഷിയുന ആപക നരീരനവഷിയുപട എത്ര 
ഭനഗമനണസ് അന്തരരീക്ഷത്തഷില് നഷിലവഷിലള്ളതസ് എനതസ് ശതമനനത്തഷില് കണകനക്കുനതനണസ് 
ആകപക്ഷഷിക ആര്ദ്രത.                                                                                                          2

c) ആകപക്ഷഷിക ആര്ദ്രത = കകവല ആര്ദ്രത                                                                  
                                        അന്തരരീക്ഷത്തഷിനസ് ഉള്പകനള്ളനന് കഴഷിയുന                 x100

                                                ആപക നരീരനവഷിയുപട അളവസ്                                               1



9.   
വന്നാംശങ്ങള് ഭരണകനടങ്ങള് കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഖലരീഫമനര് *  ഏഷഹ്യനഡമനര് മുതല് 
അറബഷികടല് വപരയുള്ള 
പ്രകദശങ്ങള് അകറബഹ്യന് 
സനമനജഹ്യത്തഷിപന്റെ കരീഴഷിലനയഷി.
* ഭരണകകന്ദ്രന്നാം മദരീന

ഉമവഷിയ്യ വന്നാംശന്നാം *അകറബഹ്യയഷില് കകന്ദ്രരീകഹ്യത 
ഭരണത്തഷിനസ് തുടകന്നാം കുറഷിച്ചു.

*ദമനസ്കസസ് ഭരണകകന്ദ്രന്നാം

*സസ്വര്ണ്ണ നനണയമനയ 
ദഷിനനറന്നാം പവള്ളഷിനനണയമനയ 
ദഷിര്ഹവന്നാം പുറത്തഷിറകഷി

അബനസഷിയ വന്നാംശന്നാം *ഭരണകകന്ദ്രന്നാം ബനഗനദസ്.
* ഹനറണ് അല് റഷരീദസ് 
ആയഷിരുന ഏറവന്നാം പ്രഗല്ഭനനയ 
ഭരണനധഷികനരഷി.
നരീതഷിനഹ്യനയ ഭരണന്നാം ഇസനന്നാം 
വഷിശസ്വനസങ്ങള്കനുസരഷിച്ചുന്നാം 
നഷിയമവനഴ്ച കര്ശനവമനയഷിരുന.

* രനജഹ്യത്തസ് എവഷികടയുന്നാം 
ജനങ്ങള്കസ് നഷിര്ഭയമനയഷി 
സഞ്ചരഷികനമനയഷിരുന

*കക്ഷമ പദതഷികള് 
നടപ്പനകഷി.
*ആദഹ്യമനയഷി ആശൂപത്രഷികള് 
സനപഷിച്ചു.

                                                                                                                                                             6
                                                              OR

  
വഷിവഷിധ വനസ്തുവഷിദഹ്യനരരീതഷികള്

- ഷനലമരീന് രൂപപപ്പടുത്തഷിയ കകരനലഷിന് ജഷിയന് ഡശലഷി .
     *തനഴഷികക്കുടങ്ങളന്നാം കമനനനകഹ്യതഷിയഷിലള്ള വനതഷിലകളന്നാം വലഷിയ തൂണൂകളന്നാം പമനഡസകസ് തറകളന്നാം ഇതഷിപന്റെ  
     സവഷികശഷതകളനണസ്.
- ലൂയഷി ഒന്പതനമന് പനരരീസഷില് പണഷികഴഷിപ്പഷിച്ചേ ആദഹ്യപത്ത ആശുപത്രഷിയനയ കസ്വഷിന് പസവരീന്നാംഗഷിറന്നാം
     കഫനറന്സഷിപല പനകറനണഷികസ് അകനദമഷി.

കല

-പസനരീ ഡഷി പപകപ്പന വരച്ചേ സനന്റെ ടഷിനഷിറ മകഡനണ എന ചഷിത്രന്നാം 
-കറനമഷിപല ഫഷിര്ദഭൗസഷിയുപട പ്രതഷിമ

സനഹഷിതഹ്യന്നാം

    * ഒമര്ഖയ്യനമഷിപന്റെ റബനയഷിയ്യനത്തസ് ,
    * കതനമസസ് അകസ്വഷിനനസഷിപന്റെ സമന തഷികയ്യനളജഷി
    * കല്ഹണപന്റെ രനജതരന്നാംഗഷിണരീ



  -മത വഷിഷയങ്ങളന്നാം മകതതര വഷിഷയങ്ങളന്നാം സനഹഷിതഹ്യത്തഷില് വഷിഷയങ്ങളനയഷിരുന
 
സന്നാംഗരീതന്നാം 

- CE 500 മുതല് 1400 വപരയുള്ള കനലഘടത്തഷില് യൂകറനപഹ്യന് സന്നാംഗരീതത്തഷില് അറബഷിഗനനങ്ങളപട 
സസ്വനധരീനന്നാം കനണനന്നാം.

- ഇബസ്ന് മഷിസസ്ജ ഉമവഷിയ കനലഘടത്തഷിപല പ്രധനന സന്നാംഗരീതഞ്ജന്.

- ഇബസ്ന് മഷിഹസ് രരീസസ് , ഇബസ്ന് സുരനയസ് എനഷിവര് പ്രധനനപപ്പട കപര്ഷഹ്യന് സഗരീതഞ്ജര്.                           6

10.   - രനജഹ്യത്തഷിപന്റെ സനമ്പത്തഷിക വളര്ച്ചേ എത്രകത്തനളപമനസ് കപണത്തനനുന്നാം രനജഹ്യങ്ങളകട സനമ്പത്തഷിക
          സഷിതഷി തനരതമഹ്യന്നാം പചയ്യനനുന്നാം.

       - സമ്പദസ് ഘടനയഷിപല വഷിവഷിധ കമഖലകളപട സന്നാംഭനവന വഷിലയഷിരുത്തനന്
       - സമ്പദസ് വഹ്യവസ കനരഷിടുന പ്രശ്നങ്ങള് പഠഷികനന്
      - വഷിവഷിധ പദതഷികള് ആസൂത്രണന്നാം പചയസ് നടപ്പനകനന് സര്കരഷിപന സഹനയഷിക്കുനതഷിനസ്
              ( ഏപതങ്കേഷിലന്നാം 3 എണ്ണന്നാം )                                                                                                 3x1 =3 

11.                വലഷിയ ഫലകങ്ങള്                                  പചറഷിയ ഫലകങ്ങള്
        
                   പസഫഷികസ് ഫലകന്നാം                                    ഫഷിലഷിഡപ്പന് ഫലകന്നാം
               വടകക അകമരഷികന് ഫലകന്നാം                          കകനകസസ് ഫലകന്നാം                                         
             പതകക അകമരഷികന് ഫലകന്നാം                           നനസ്ക ഫലകന്നാം                                               
                  യൂകറഷഹ്യന് ഫലകന്നാം                                     കരരീബഷിയന് ഫലകന്നാം                                      
               ആഫഷികന് ഫലകന്നാം                                     കസ്കനഷഹ്യന ഫലകന്നാം                                           
                ആകസ്ട്രേലഷിയന് ഫലകന്നാം                                 അകറബഹ്യന് ഫലകന്നാം                    

                       ( ഏപതങ്കേഷിലന്നാം 3 എണ്ണന്നാം )                                                                               6x1/2=3 

12          ഖലരീഫ - മദരീന
            ഉമവഷിയ - ദമനസ്കസസ്
     അബനസഷിയ - ബനഗസ് ദനദസ്                                                                                       3x1=3

13.     പര്വത വഹ്യഷഷി
               കടലഷില് നഷിനന്നാം നരീരനവഷി നഷിറഞ കനറസ് കരയഷികലകസ് നരീങ്ങുകയുന്നാം പര്വതപചരഷിവഷിലൂപട ഉയര്നസ് 
തണുത്തസ് ഘനരീഭവഷിച്ചേസ് കനറഷിനഭഷിമുഖമനയ പര് വത പചരഷിവകളഷില് പപയ്യുനസ് മഴയനണഷിതസ്

      സന്നാംവഹന വഹ്യഷഷി
            ഭൂമദഹ്യകരഖന കലനവസന കമഖലകളഷില് ഉയര്ന തനപകമറസ് വനയു ചൂടനയഷി വഷികസഷിച്ചേസ് 
മുകളഷികലക്കുയരുന. ഈ വനയു തണുത്തസ് ഘനരീഭവഷിച്ചേസ് കുമുലസസ് കമഘങ്ങളനകുന.തുടര്നസ് ഇടഷിമഷിനകലനടസ് 
കൂടഷിയ മഴ പപയ്യുന. ഇതനണസ്  സന്നാംവഹന വഹ്യഷഷി.

     തരീരകദശ വഹ്യഷഷി
കടലഷില് നഷിനള്ള വനയു തരീരകദശങ്ങളഷില് പവച്ചേസ് കരയഷിപല വനയുവമനയഷി കൂടഷിമുട്ടുകമ്പനള് ഉഷ്ണവനയു 
മുകളഷികലകസ് ഉയര്ത്തപപ്പടുകയുന്നാം തുടര്നസ് കമഘരൂപരീകരണത്തഷിനുന്നാം മഴയന്നാം കനരണമനകുന. ഇതനണസ് 
തരീരകദശ വഹ്യഷഷി.                                                                                                                        3x2=6 

                                                       OR
 a )        A - പതകക അകമരഷികന് ഫലകന്നാം



        B - വടകക അകമരഷികന് ഫലകന്നാം
        C - പസഫഷികസ് ഫലകന്നാം
        D -ആഫഷികന് ഫലകന്നാം.                                                                                                     2

b)   അകനകനയഷിരന്നാം കഷികലനമരീററകള് വഷിസഹ്യതഷിയുന്നാം പരമനവധഷി 100 കഷിമഷി കനവമുള്ള ശഷിലനമണ്ഡലഭനഗങ്ങപള  
       ശഷിലനമണ്ഡലഫലകങ്ങള് എന പറയുന.                                                                             1

c)    വഷികയനജക സരീമ
       സന്നാംകയനജക സരീമ
        കഛേദക സരീമ                                                                                                           1 ½ 

d) വഷികയനജക സരീമ - ഫലകങ്ങല് പരസ്പരന്നാം അകലന ചലനങ്ങളനണസ് വഷികയനജക സരീമ.

           ഇങ്ങപനയുണനകുന ഭൂരൂപമനണസ് സമുദ്രനന്തര് പര്വത നഷിരകള്.                                         1 ½ 

14.   -വഷിവഷിധ പതനഴഷില്കമഖലകളഷിപല വഷിദഗ്ദ്ധരുപട സന്നാംഘങ്ങളനണസ് ഗഷില്ഡുകള്.

               ഉദനഹരണന്നാം : വഹ്യനപനര ഗഷില്ഡുകള്, കരകഭൗശല ഗഷില്ഡുകള്                                      1

              *മധഹ്യകനല യൂകറനപ്പഷിപല നഗരങ്ങളഷിലണനയ വഹ്യനപനരത്തഷിപന്റെ വളര്ച്ചേ.

             *പ്രകതഹ്യക പതനഴഷില് കമഖലയുപട രൂപരീകരണന്നാം
             *സന്നാംഘടനകബനധന്നാം.                                                                                                       2            

15.     - രനഷ്ട്രത്തഷിപന്റെ ഐകഹ്യവന്നാം അഖണ്ഡതയുന്നാം കനത്തു സൂക്ഷഷിക്കുനതഷിനസ് പഭൗരനനര് രനഷ്ട്രകത്തനടസ്
            നഷിറകവറന കടമകളനണസ് മഭൗലഷിക കടമകള്.

          - രനഷ്ട്രന്നാം നമുകസ് അവകനശവന്നാം സന്നാംരക്ഷണവന്നാം നല്കുകമ്പനള് തഷിരഷിച്ചേസ് ഭരണഘടനപയ
           പരഷിപനലഷികകണതുന്നാം , സഭൗഹനര്ദന്നാം വളര്കത്തണതുന്നാം  നമ്മുപട ചുമതലയനണസ്.                      2

16.
ദ്രുത ചലനത്തനല് സഹ്യഷഷികപപ്പടുന സനവധനനത്തഷിലള്ള ചലനത്തനല് 

സഹ്യഷഷികപപ്പടുന

     സമുദ്രനന്തര് പര്വതങ്ങള്
        മടക്കുപരവതങ്ങള്

     ഭൂകമ്പന്നാം
    അഗഷി പര്വത കസ്പനടനന്നാം

                                                                                                                                               4X ½ =2
17.   -അറബഷികള് പസ്പയഷിനഷില് സനപഷിച്ചേ സര് വകലനശനലയനണസ് കകനര്കദനവ സര്വകലനശനല.

        -മകബകളഷില് 6 മുതല് 14 വപരയുള്ള കുടഷികള്കസ് വഷിദഹ്യനഭഹ്യനസന്നാം നല്കഷിയഷിരുന.

        -സരീകള്കസ് വഷിദഹ്യനഭഹ്യനസ സഭൗകരഹ്യമുണനയഷി.
        -ബനഗസ് ദനദസ് , ദമനസ്കസസ് , അല് അസസ് ഹര് സര് വകലനശനലകള് പ്രസഷിദങ്ങളനണസ്.               3x1 =3

18.  a)  - ഫലക ചലനവന്നാം ഭന്നാംശനവന്നാം
        - ഖനഷികളപട കമല്ക്കുര ഇടഷിഞ്ഞുവരീഴുനതസ്
        - ജലസന്നാംഭരണഷികളഷിപല സമര്ദന്നാം
        - അഗഷിപര് വതങ്ങളണനകുന സന്ദര്ഭങ്ങള്

       b) റഷിക്ടര് പസ്കയഷില്
      c) പ്രതല തരന്നാംഗങ്ങള്
      d) സമുദ്രനന്തര് ഭനഗത്തുണനകുന ഭൂകമ്പങ്ങളപട ഫലമനയഷി ഉയര്ന പപനങ്ങുന ഭരീമന് തഷിരമനലകളനണസ്
          സുനനമഷികള്                                                                                                             4x1=4



19.  -വഷികസനത്തഷിപന്റെ ഭനഗമനയഷി കൂടുതല് വഷിദഹ്യനഭഹ്യനസ സനപനങ്ങളന്നാം ആശുപത്രഷികളന്നാം ആരന്നാംഭഷിച്ചേതസ്.
       - ബനങ്കേഷിങസ് , ഇന് ഷുറന്സസ് , വനര്ത്തനവഷിനഷിമയന്നാം തുടങ്ങഷിയ കമഖലകളപട വളര്ച്ചേ
      - ഗതനഗതന്നാം , വഷികനനദസഞ്ചനരന്നാം എനഷിവയുപട വളര്ച്ചേ
     - അറഷിവധഷിഷഷിത വഹ്യവസനയങ്ങള് ആരന്നാംഭഷിച്ചേതസ്                                                                   4x1 = 4

20.  - അഗഷിപര്വത സലപത്ത മണ്ണസ് ഫലഭൂയഷിഷമനണസ്.
       - ഗരീസറകള് രൂപപപ്പടുന.

       - അഗഷി പര്വത സമയത്തസ് വരുന ചനരന്നാം വളമനയഷി ഉപകയനഗഷിക്കുന.                                         3x1=3

21.  - പതനട്ടു കൂടനയ്മ നഷിര്ത്തലനകല് - സമതസ്വത്തഷിനുള്ള അവകനശന്നാം
       - അനഹ്യനയമനയ അറസഷില് നഷിനന്നാം സന്നാം രക്ഷണന്നാം - സസ്വനതനഹ്യത്തഷിനുള്ള അവകനശന്നാം
       - മനുഷഹ്യകച്ചേവടന്നാം നഷികരനധഷിക്കുന - ചൂഷണത്തഷിപനതഷിപരയുള്ള അവകനശന്നാം
       - മതസനപനങ്ങള് നടത്തനനുള്ള അവകനശന്നാം - മതസസ്വനതനഹ്യത്തഷിനുള്ള അവകനശന്നാം               4x ½=2

22.   *നഷിമജ്ജനകമഖലകളഷില്ഫലകങ്ങളഷില് സനന്ദ്രതന വഹ്യതഹ്യനസന്നാം ഉണസ്.
        * കചദക സരീമകളഷില് പപനതുപവ ഭൂരൂപങ്ങള് സഹ്യഷഷികപപ്പടനറഷില.                                          2X1 = 2

23.   - അകമരഷികയഷിപല തകദശഷിയ സന്നാം സ്കനരങ്ങപള നശഷിപ്പഷിച്ചേസ് അവര് കതനടങ്ങളന്നാം ഖനഷികളന്നാം നഷിര്മഷിച്ചു.

       - കതനടങ്ങളഷില് പണഷിപയടുപ്പഷികനന് ആഫഷികയഷില് നഷിനസ് നരീകഗ്രനകപള പകനണ്ടുവന.

       - തകദശരീയപര വന്നാംശഹതഹ്യകസ് വഷികധയരനകഷി.                                                                       3x1 = 3

24.  - അറബഷി അകങ്ങളന്നാം പൂജഹ്യവന്നാം ഇന്തഹ്യയഷില് നഷിനസ് യൂകറനപ്പഷില് പ്രചരഷിപ്പഷിച്ചു.

       - രസതനപത്തശനസന്നാം എന നഷിലയഷില് വഷികസഷിപ്പഷിച്ചു
       - ബരീജഗണഷിതന്നാം , പ്രകനശ ശനസന്നാം എനഷിവയുപട ഉപഞ്ജനതകളനണസ് അറബഷികള്                 3x1=3      

25.      *പവടഷിമരുനസ്
          * ഭൂകമ്പമനപഷിനഷി
          * വടക്കുകനനകഷിയനന്നാം
          * അച്ചേടഷി
         * ആസ്ട്രേലനബസ്                                                                                                      4x1 = 4
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