
ഒനനന്നാം പനദവനര്ഷഷിക പരരീക്ഷ - 2016
സസനഷഷ്യല് സയന്സസ് 

   STD : VIII                                               ഉത്തരസൂചഷിക                                     Mark : 40

1.
സൂചകങ്ങള പനചരീനശഷിലനയുഗന്നാം നവരീനശഷിലനയുഗന്നാം

ഉപകരണങ്ങള പരുക്കന് കല്ലുകള മഷിനുസപപ്പെടുത്തഷിയ കല്ലുകള

പതനഴഷില് സവട്ടയനടല് കഷ്യഷഷി, മഷ്യഗ പരഷിപനലനന്നാം

ആഹനരസമനദനന്നാം ഭക്ഷഷ്യസശഖരണന്നാം ഭസക്ഷഷ്യനലനദനന്നാം

                                                                                                                                             3x1=3        
2. എഴുത്തു വഷിദഷ്യ

➢ കക്യൂണഷിസഫനന്നാം എന്നു വഷിളഷിക്കുന്നു.

➢ ആപ്പെഷിപന്റെ ആകഷ്യതഷിയഷിലുള്ള ലഷിപഷി
കലണ്ടര്

➢ ചഷിത്രകലണ്ടര് തയനറനക്കഷിയഷിരുന്നു.

➢ ഒരു വര്ഷപത്ത 12 മനസമനയുന്നാം ,ഒരു മനസപത്ത 4 ആഴ്ചകളനയുന്നാം വഷിഭജഷിചഷിരുന്നു.
സഷിഗ്ഗുറനത്തുകള

➢ നഗരങ്ങളഷില് നഷിര്മഷിചഷിരുന ആരനധനനലയങ്ങള.

➢  മണ്കൂനകള നഷിര്മഷിചസ് അതഷിനുള്ളരീല് ഇഷഷികകള ഉപസയനഗഷിചനണസ് പണഷിതതസ്.           3x1=3      

3.  പപനതുഖജനനവഷിസലക്കുള്ള ധനസമനഹരണന്നാം , പണത്തഷിപന്റെ വഷിനഷിസയനഗന്നാം എനഷിവയുമനയഷി ബന്ധപപ്പെട്ട   
ബഷില്ലുകളനണസ് ധനബഷില്ലുകള.ഇതസ് സലനകസഭയഷില് മനത്രസമ ആദഷ്യന്നാം അവതരഷിപ്പെഷിക്കനന് പനടൂള.      2x1=2      

4.c കനമസ്                                                                                                                           1

5.  - മധഷ്യശഷിലനയുഗന്നാം
     - സൂക്ഷ്മവന്നാം മുനയുള്ളതുമനയ ശഷിലനയുധങ്ങള ഉപസയനഗഷിച.

     - സഡനളഫഷിന് , നരീര് നനയ , തഷിമഷിന്നാംഗലന്നാം മതഷ്യങ്ങള എനഷിവ ഈകനലഘട്ടത്തഷിപല മനുഷഷ്യര്
        ആഹനരമനക്കഷി.
    - സഷിരവനസമനരന്നാംഭഷിച.

    - നനയപയ ഇണക്കഷിവളര്ത്തഷി.                                                                                                3x1=3     

6.    
A B C

ഹരപ്പെ വനയഷിക്കപപ്പെടനത്ത ലഷിപഷി സഷിന്ധു നദഷി

ഈജഷിപസ് ഹഹസറനഗഷിഫഷികസ് സസ് ഹനല്

പമസപപ്പെനസട്ടമഷിയ കക്യൂണഷിസഫനന്നാം യൂഫ്രട്ടരീസസ് , ഹടഗരീസസ്

ഹചന ചഷിത്ര ചഷിഹ്ന ലഷിപഷി പഹനയനങസ്സഹന

                                                                                                                                               4x1=4
 
7.  ശഷിലനമണ്ഡലന്നാം : ഭൂവല്ക്കവന്നാം മനന്റെഷിലഷിപന്റെ ഉപരഷിഭനഗവന്നാം സചര്ന ഭനഗമനണസ് ശഷിലനമണ്ഡലന്നാം.



   അസ്തസനനസഷിയര് : ശഷിലനമണ്ഡലത്തഷിനു തനപഴ ശഷിലനപദനര്ത്ഥങ്ങള ഉരുകഷി അര്ദ്ധദ്രവനവസയഷില് 
കനണപപ്പെടുന ഭനഗന്നാം.                                                                                                                 2x1=2     

8. നഗരനസൂത്രണന്നാം :- പകട്ടഷിടങ്ങള ചുട്ട ഇഷഷികകള പകനണ്ടസ് നഷിര്മഷിച.

                                അഴുക്കു ചനല് സന്നാം വഷിധനനന്നാം.

                                നഗരങ്ങളക്കസ് രണ്ടസ് ഭനഗന്നാം 1) ഉയര്ന ഭനഗന്നാം.

                                                                       2) തനഴ്ന്ന ഭനഗന്നാം.

 ധനനഷ്യപ്പുരകള    : ധനനഷ്യങ്ങള ഉണ്ടനക്കനനുന്നാം സന്നാംഭരഷിക്കനനുമുള്ള വലഷിയ പകട്ടഷിടങ്ങള ഹരപ്പെയഷില് നഷിനസ്   
                             കപണ്ടത്തഷിയഷിട്ടുണ്ടസ്.
സഗത്തസ് ബനത്തസ് : സമനഹന് സജനദനസരനയഷില് നഷിനസ് കപണ്ടത്തഷി.
                           പൂര്ണ്ണമനയുന്നാം ചുട്ട ഇഷഷികപകനണ്ടസ് നഷിര്മഷിക്കുന്നു.

ഭരണസന്നാംവഷിധനനന്നാം : ധനനഷ്യപ്പുരകളഷില് സൂക്ഷഷിചഷിരുന ധനനഷ്യങ്ങള നഗരങ്ങളഷിപല ജനങ്ങളക്കസ് ലഭഷ്യമനക്കഷി.      
                                                                                                                                                4x1=4     
9.
    

വഷിഭനഗങ്ങള ധര്മങ്ങള

നഷിയമനഷിര്മനണവഷിഭനഗന്നാം നഷിയമങ്ങള നഷിര്മഷിക്കുന്നു.

കനരഷ്യനഷിര് വഹണ വഷിഭനഗന്നാം നഷിയമങ്ങള നടപ്പെനക്കുന്നു.

നരീതഷിനഷ്യനയ വഷിഭനഗന്നാം നഷിയമങ്ങള വഷ്യനഖഷ്യനനഷിക്കുന്നു.

                                                                                                                                                3x1=3     
10.      -  എടക്കല് ഗുഹ
           -  ചക്രങ്ങളുള്ള വണ്ടഷി
           - മനുഷഷ്യ രൂപങ്ങളൂപട ചഷിത്രങ്ങള.                                                                                   2X1=2

11.   - പവങ്കലത്തഷിപന്റെ ഉപസയനഗന്നാം
        - എഴുത്തു വഷിദഷ്യ
        - കചവടത്തഷിസന്റെയുന്നാം കരകകൗശലവഷിദഷ്യയുസടയുന്നാം വഷികനസന്നാം
        - ശനസ്ത്ര സനട്ടങ്ങള.                                                                                                          3x1=  3

12.ഭൂവല്ക്കന്നാം : ഭൂമഷിയുപട സനര്ത്ത പുറന്നാംസതനടസ്
                      ഏകസദശന്നാം 40 കഷിമഷി കനന്നാം
                       രണ്ടസ് ഭനഗങ്ങള  - വന് കര ഭൂവല്ക്കന്നാം , സമുദ്ര ഭൂവല്ക്കന്നാം
     മനന്റെഷില് :    ഭൂവല്ക്കത്തഷിനു തനപഴയനയഷി കനണപപ്പെടുന്നു.

                      40 കഷിമഷി മുതല് 2900 കഷിമഷി വപര
                      രണ്ടസ് ഭനഗങ്ങള - ഉപരഷി മനന്റെഷില് , അസധനമനന്റെഷില്
       കനമസ് :      ഭൂമഷിയുപട സകന്ദ്ര ഭനഗന്നാം.

                     2900 കഷിമഷി മുതല് 6371 കഷിമഷി വപര
                  രണ്ടസ് ഭനഗങ്ങള - പുറക്കനമസ് , അകക്കനമസ്.                                                                       4

13. സലനകസഭന സരീക്കര്.                                                                                                                  1

14. കലനവസ : തണുസപ്പെറഷിയ സനഹചരഷ്യത്തഷില് മണ്ണഷിപന്റെ രൂപരീകരണന്നാം സനവധനനത്തഷിലനയഷിരഷിക്കുന്നാം.

    ഭൂപകഷ്യതഷി : പചങ്കുത്തനയ പചരഷിവകളഷില് മണ്ണഷിനസ് കനന്നാം കുറവനയഷിരഷിക്കുന്നാം.



    സസഷ്യങ്ങളുന്നാം ജന്തുക്കളുന്നാം : ഇവ അഴുകുനതഷിപന്റെ ഫലമനയുണ്ടനകുന അമന്നാം ശഷിലകളുപട അപക്ഷയത്തഷിനസ്  
                   കനരണമനകുന്നു.

     മനതഷ്യശഷില : മണ്ണഷിപല ധനതുക്കളുന്നാം മണ്ണഷിപന്റെ ഘടനയുന്നാം അവ ഏതു ശഷിലയഷില് നഷിന്നുന്നാം രൂപന്നാം പകനളന്നു   
                  എനതഷിപന ആശ്രയഷിചഷിരഷിക്കുന്നാം.

       സമയന്നാം : മണ്ണഷിപന്റെ കനവന്നാം ഘടനയുന്നാം അതസ് രൂപന്നാം പകനള്ളനപനടുക്കുന സമയപത്ത ആശ്രയഷിചഷിരഷിക്കുന്നാം.    

                                                                                                                                                  3x1=3

15.   - പഷിരമഷിഡസ് 
        - സകടുകൂടനപത ഈജഷിപഷില് സൂക്ഷഷിക്കപപ്പെട്ട മഷ്യത ശരരീരന്നാം മമഷി എനറഷിയപപ്പെടുന്നു.

       - ഈ മമഷികള സൂക്ഷഷിചഷിരുന വലഷിയ ശവകുടരീരങ്ങളനണസ് പഷിരമഷിഡുകള.                                2X1=2

                                           Prepared by

              BIJU.M                                                                       COLIN JOSE. E
          H S A Social Science                                                 H S A Social Science  
         GHSS Parappa                                                         Dr. AMMRHSS Kattela,
        Kasargod                                                                            TVPM


