
ഒനാം പാദവാരഷികമലയനിരണയം - 2014
Std : X                        (സാമഹയശാസം - ഉതരസചിക)          Marks : 80    

      
1. ഉതരാരധോഗാളം  - എതിരഘടികാരദിശ, ദകിണാരധോഗാളം  -  ഘടികാരദിശ             (2)

2.     
➢ പാോദശികവാദം

➢ ജാതീയത

➢ വരഗീയത

➢ ഭാഷാവാതം

➢ ഭീകരവാദം      (2)

3. ആഫിക             (1)

4.              (4)
ഭസിര ഉപഗഹങള സൗരസിര ഉപഗഹങള

• ഭമിയില നിനം 36000 കി.മീ.ഉയരതില • ഭമിയില നിനം 800-900 

കി.മീ.ഉയരതില

• ഭമിയെട ഭമണോവഗതയ തലയമായി 

• വലംവയന

• ഉതര ദകണ ധവങെള ചറി 
സഞരികന

• ദിനാനരീകസിതിയിലള വയതയാസം 
മനസിലാകനതിനംവാരതാവിനിമയതിനം

• ഒോര പോദശതിെന ആവരതിചള 
വിവരോശഖരണതിന്

• ഇനസാറ് ഉപഗഹങള • IRS, Landsat  ഉപഗഹങള

5.
ഇനയയ് ഔോദയാഗിക മതമില. ഏെതാര മതതിനം അവരവരെട ആചാരാനഷാനങള അനവരതികനതിനം 
പചരിപികനതിനം അവകാശമണ്. എലാ മതങളകം തലയ പരിഗണനയം ബഹമാനവം നലകന. (2)

6. a) പോരാഹിതനാര
b) എലാ അവകാശങളം
c) മഴവന നികതിഭാരവം ചമോകണിവന. (3)

7.
1.രസബാോരാമീറര, അനിോറായിഡബാോരാമീറര
2.െഹോകാപാസല
3. സമമരദോരഖകള (3)

8.
1. 1914 – ആരച് ഡയക് െഫരഡിനാനിെന വധം
2. 1918 – റഷയയെട യദതില നിനള പിനമാറം
3. 1919 -  പാരീസ് സമാധാന സനി 
4. 1920 -  െസവോറസനി (4)

9.
എ.) ആോഗാളമരദോമഖലകള
1. മദയോരഖാ നയനമരദോമഖല 2.  ഉോപാഷ ഉചമരദോമഖലകള 3. ഉപധവിയ  നയനമരദോമഖലകള 
4. ധവിയ  ഉചമരദോമഖലകള 
ബി. ) ഘനീകരണം
1. തഷാരം 2. ോനരതമടലമഞ് 3. മടലമഞ് 4. ോമഘങള (6)

10. 1. അോഡാളഫ് ഹിറ് ലര          2. െബനിോറാ മസലീനി 3. ജനറല ഫാോങാ (3)
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11.
➢ തോദശീയമായ  സാഹിതയം, കല, വിദയാഭയാസം  എനിവെയ തകരകകോയാ നിരതാഹെപട തകോയാ 

െചയകയം തലസാനത് പാശാതയ സമദായങള നടപാകകയം െചയ. 

➢  ജനം െകാണം  നിറംെകാണം തോദശീയരം അഭിരചി, ോവഷവിധാനം എനിവെകാണ് പാശാതയരമായ ഒര 
ജനതെയ സഷിച.       (3)

12.    
➢ പതീകിത ആയരൈദരഘയം

➢ സാകരതയം െമാതസള പോവശനനിരകം

➢ പതിശീരഷ വരമാനം       (3) 

13.  
➢ വിമരശനബദി

➢ യകിചിന

➢ പാോദശികഭാഷകളെട വളരച

➢ മാനവികത       (3) 

14.  (4) 
 

എ ബി സി

ആകാശീയ വിദര സംോവദനം ഓവരലാപ് സീരിോയാോസാപ്

ഭവിവരവയവസ പാളികള സാനീയ വിവരങളം വിോശഷണങളം

െക.എഫ്.ആര. ഐ വനസംബനമായ പഠനം വിദരസംോവദന സാപനം

സാനര ഇനസാറ് കതിമ ഉപഗഹം

 
15.      എ.)  ആശയങള - സവാതനയം, സമതവം, സാോഹാദരയം 

➢ ോദശീയ ഐകയം

➢ മധയവരഗതിെന ഉയരച

➢ കരഷകന് കഷിഭമി

➢ ബാങ്  ഓഫ് ഫാനസ്

➢ െപാതവിദയാഭയാസം രാഷതിെന കടമ

➢ നിയമസംഹിത

➢ ഫയഡലിസം അവസാനിച

➢ റിപബികന ഭരണരീതി
ബി)  വയവസായ വിപവം

➢ ഉലാദന വരദനവ്

➢ ഫാകറി  സമദായതിെന  ആവിരഭാവം

➢  ബാങകള, ോജായിന് ോസാക് കമനികള എനിവ ആവിരഭവിച

➢ വയവസായരംഗത് വനോതാതില മലധന നിോകപം

➢ മതലാളി - െതാഴിലാളി ബനതിലണായ മാറം

➢ െതാഴിലാളിവരഗ പസാനതിെന  ആവിരഭാവം                   (6)

16.      
➢ നീതിപരവമായ എണഖനനം

➢ ആവശയാനസരണം മാതമള കലകരി ഖനനം

➢ വയവസായശാലകളിലനിനം പറനളന മാലിനയതിെന അളവ് കറയക
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➢ പസതമാലിനയം ശദീകരിച് മാതം പറനളക

➢ ൈജവകീടനാശിനികള ോപാതാഹിപികക

➢ രാസകീടനാശിനികള പരണമായം ഒഴിവാകക                                     (3)

17.  
➢ അകാമക ോദശീയത   :- അതിരകടന ോദശീയോബാധം വനോതാതിലള ആയധീകരണതിോലകം 

ോദശിയതകള തമിലള ൈവരതിോലകം നയികന. ഉദാ. ജരമനി, ഇറലി.

➢ പതിോരാധ ോദശീയത   :-  സാമതികവം രാഷീയവം സാംസാരികവമായ അടിമതെത പതിോരാധികന. 

ഉദാ. ഇനയ, ൈചന.      (4)

18.    
➢ ഹിമപാളികളാല മടെപടിരികന

➢ ഏതാനം ഇനം സസയങള

➢ ആലഗകളം പായലകളം

➢ ൈവവിധയമാരന സമദജീവികളം അപരവയിനം പകികളം

➢ സസയപവകങള      (3)

19.    
പതയക ജനാധിപതയം പോരാക ജനാധിപതയം

പൗരനാര ോനരിട് ഭരണതില പങാളികളാകന ജനങള അവരെട പതിനിധികളിലെട 
ഭരണതിലിടെപടന

ഭരണകരതാകെള താലകാലികിമായി 
നറെകടപിലെട നിശയികന

സിരമായ നീതിപീഠം, ഉോദയാഗസവനം

ജനാധിപതയതിെന ശദവം പരണവമായ രപം ജനാധിപതയതിെന ആധനീക രപം

(3)
20.    

➢ ഭമിശാസപരമായ പോതയകതകള

➢ കിഴകന രാജയങളമായള വാണിജയം

➢ കചവടനഗരങള

➢ ഭരണാധികാരികളെട ോപാതാഹനം      (3)

21.
➢ സൗരയഥ സിദാനം

➢ ദരദരശിനി, ആകരഷണ സിദാനം,  ചലനനിയമം

➢ ോജയാതിശാസം, ഭൗതീകശാസം, ശരീരശാസം

➢ സസയശാസം, ജനസശാസം, ൈവദയശാസം        (3)

22.   GPS – ഭൗോമാപരിതല വസകളെട സാനം കണപിടികാനള ഉപകരണം
1. സാനനിരണയം 2. ഭപട നിരമാണം 3. ഗതാഗതം       (3)

23.
1. രാഷീയ സവാതനയം 2. രാഷീയ അവോബാധം 3. വിദയാഭയാസം 4.സവതനമാധയമങള   
5. സാമതികസവാതനയവം സാമഹിക സരകിതതവ പദതികളം 6. പാരടികളം ോനതാകനാരം
7. അധികാര വിോകനീകരണം 8. സവതനവം നിഷകവമായ െതരെഞടപകള       (3)

24.  a) ഭമധയോരഖാ കാലാവസ  b) മണസണ കാലാവസ c) മരഭ കാലാവസ (3)

25.  മരങള വച പിടിപികക - വനനശീകരണം , വയല നികതല ഇവ നിയനികക - തണീരതടങള 
സംരകികക - രാസവളം, കീടനാശിനി എനിവയെട ഉോയാഗം പരണമായം ഒഴിവാകക. (3)
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