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Std: 9Std: 9
  
  1. (2)

i (B) അകക്ബര
ii(B) ശശിവജശി

  2. (3)
ഉയരന്ന ജനനനശിരകക്കും കുറഞ്ഞ മരണനശിരകക്കും ജനസക്കുംഖഖഖ്യാവരദ്ധനവശിനക് കഖ്യാരണമഖ്യാകുന്നു .   
മരണനശിരകക് ഉയരുന്നതക് ജനസക്കുംഖഖ കുറയുന്നതശിനക്കും കഖ്യാരണമഖ്യാകുന്നു. ഒരു പ്രദദേശതക് നശിന്നക് മററഖ്യാരു 
പ്രദദേശദതകക് സശിരമഖ്യാദയഖ്യാ, തഖ്യാതക്കഖ്യാലശികമഖ്യാദയഖ്യാ ജനങ്ങള് മഖ്യാറശിതഖ്യാമസശികന്നതശിറനയഖ്യാണക് 
കുടശിദയറക്കും. ഏതു പ്രദദേശത്തുനശിന്നഖ്യാദണഖ്യാ ദപഖ്യാകുന്നതക് അവശിറട ജനസക്കുംഖഖ കുറയുകയുക്കും , ഏതക് 
പ്രദദേശദതയഖ്യാദണഖ്യാ കുടശിദയറുന്നതക് അവശിറട ജനസക്കുംഖഖ കൂടുകയുക്കും റചെയ്യുന്നതക്.

  3. (2)
A ഖുദേക് -കഷക്ത
B പഖ്യാഹശി -കഷക്ത

  4. (3)
A ഉപരശിഘടക്കും - മധഖഘടക്കും - കകീഴക്ഘടക്കും
B. (1)  കകീഴക്ഘടക്കും - (2) മധഖഘടക്കും - (3) ഉപരശിഘടക്കും

  5 (4)
A B

ദേസസ്വനക് രഖ്യാസഖ്യാമ

തഖ്യാന്റസന് ദേരബഖ്യാറശിരഖ്യാഗക്കും

കബശിര ദദേഖ്യാഹകള്

മകീരഖ്യാഭഖ്യായശി ഭജനകള്

  6. (3)
മണല്കൂനകള് - കഖ്യാറശിറന്റെ നശിദക്ഷേപണഫലമഖ്യായശി മരുഭൂമശികളശില് രൂപക്കും റകഖ്യാള്ളുന്നു.
സഖ്യാലഗഗ്മൈറ്റുകള് - ചുണഖ്യാമ്പുശശിലഖ്യാഭഖ്യാഗങ്ങള് ഭൂഗരഭജലവുമഖ്യായശി ലയശികന്നതശിറന്റെ ഫലമഖ്യായശി 
രൂപക്കുംറകഖ്യാണ്ട ചുണഖ്യാമക് മശിശശിതക്കും ഗുഹയുറട അടശിതറയശില് വകീഴുദമഖ്യാള് അവശിറട അടശിഞ്ഞുകൂടുന്ന 
ചുണഖ്യാമ്പുനശിദക്ഷേപക്കും തഖ്യാറഴനശിന്നക് മുകളശിദലകക് വളരുന്നു. ഇതഖ്യാണക് സഖ്യാലഗഗ്മൈറ്റുകള്.
പ്രളയസമതലങ്ങള് - മഴകഖ്യാലതക് കരകവശിറഞ്ഞഖ്യാഴുകുന്ന നദേശിപ്രഴളയബഖ്യാധശിതമഖ്യാകുന്ന 
ഇരുകരകളശിലക്കും എകല് നശിദക്ഷേപശിചക് സമതലങ്ങള് രൂപക്കും റകഖ്യാള്ളുന്നു. ഇതഖ്യാണക് പ്രളയസമതലങ്ങള്.

  7. (4)
സവശിദശഷതകള് - തുരകശി പഖ്യാരമഖ സസ്വഖ്യാധകീനക്കും- ഭരണക്കും - ഗസനഖക്കും - നകീതശിനഖഖ്യായക്കും ഇവയുറട 
തലവന് സുല്തഖ്യാന് - നശിരവധശി മനശിമഖ്യാര, ഉദദേഖഖ്യാഗസര- ഖലകീഫയുറട ദനതൃതസ്വക്കും അക്കുംഗകീകരശികല് -
ശക്തമഖ്യായ ഗസനഖക്കും - ഭരണസസൗകരഖതശിനഖ്യായുള്ള വശിഭജനക്കും - ഗഖ്യാമതശിറല പ്രഖ്യാദദേശശികനശിയമങ്ങള് -
വശിശദേകീകരണക്കും



  8. (2)
A:അപഘരഷണക്കും നദേശിയുറട അടശിതടശില് വരുത്തുന്ന മഖ്യാററത സൂചെശിപശികന്നു.
B:അപഘരഷണക്കും നദേശിയുറട വശങ്ങളശില് വരുത്തുന്ന മഖ്യാററത സൂചെശിപശികന്നു.

9. (4)
സല്തനതക് കഖ്യാലറത പ്രഖ്യാദദേശശികഭരണക്കും
ഭരണസസൗകരഖതശിനഖ്യായശി രഖ്യാജഖറത പ്രവശിശഖകള് - ഷശിഖുകള് - പരഗഖ്യാനകള് - ഗഖ്യാമങ്ങള് - 
തരക്കുംതശിരശിച്ചു .ഓദരഖ്യാന്നശിനക്കും പ്രദതഖകക്കും ഉദദേഖഖ്യാഗസര - അധശികഖ്യാരക്കും പരമരഖ്യാഗതമല്ല – 
ക്രമസമഖ്യാധഖ്യാനപഖ്യാലനക്കും - നകീതശിനഖഖ്യായ നശിരവഹണക്കും - ഭൂനശികുതശി പശിരശികല് - ഗസനശിക സക്കുംഘഖ്യാടനക്കും 
- എന്നശിവയുറട ചുമതല – സുല്തഖ്യാറന ദനരശിട്ടുള്ള  നശിയനണതശില് - വശിശദേകീകരണക്കും
മുഗള്ഭരണകഖ്യാലറത പ്രഖ്യാദദേശശിക ഭരണക്കും 
ഭരണസസൗകരഖതശിനഖ്യായശി രഖ്യാജഖറത സുബകള് - സരകഖ്യാരുകള് - പരഗഖ്യാനകള് - ഗഖ്യാമങ്ങള് 
ആയശിതശിരശിച്ചു - ഭരണതശിനക് നശിരദശിഷ്ട ഉദദേഖഖ്യാഗസര - നശികുതശിപശിരശിവക് - നകീതശിനഖഖ്യായ നശിരവഹണക്കും - 
ഗസനശിക ദമല്ദനഖ്യാടക്കും - അവരുറട ചുമതല – വശിശദേകീകരണക്കും.

10. (3)
➢ സമതശിലള്ള അസമതസ്വക്കും
➢ വരുമഖ്യാനതശിലള്ള അസമതസ്വക്കും
➢ ഭൂപ്രദദേശങ്ങള് തമശിലള്ള അസമതസ്വക്കും (വശിശദേകീകരണക്കും )

11. (6)
A
ജഖ്യാതശിവഖവസ – ഉചനകീചെതസ്വങ്ങള് - ബഖ്യാഹ്മണദമധഖ്യാവശിതസ്വക്കും - ജഖ്യാതശികളുറട എണതശിലണ്ടഖ്യായ 
വരധനവക് - റതഖ്യാഴശില്കൂടങ്ങളുറട വളരച 
അടശിമസമ്പ്രദേഖ്യായക്കും - ഇബ്നുബത്തൂത സഞഖ്യാരകറശിപ്പുകള് - മുഹമദേക് ബശിന് തുഗ്ലകശിറന്റെ ഡല്ഹശി 
ഭരണക്കും - റകഖ്യാടഖ്യാരതശിറല അടശിമകളുറട നൃതക്കും - സക്കുംഗകീതക്കും - അടശിമചെനകള്  - ആഫശികന് 
ഇറകമതശി - യുദ്ധതടവുകഖ്യാര
സകീകളുറട പദേവശി - ഗശശവവശിവഖ്യാഹക്കും -സതശി നശിലനശിന്നശിരുന്നു - ഫഖ്യാദങഖ്യായശിസക് ബരണയര എന്ന 
ഫഞ്ചുസഞഖ്യാരശിയുറട അനഭവങ്ങള് - പുനരവശിവഖ്യാഹനശിയനണക്കും - ഗശശവവശിവഖ്യാഹക്കും - 
സകീവശിദേഖഖ്യാഭഖഖ്യാസതശിനള്ള അവസരമശില്ലഖ്യായ്മ – കഖ്യാരഷശിക – കഖ്യാരഷശിദകതരരക്കുംഗറത സകീകളുറട 
വലശിയ പങക് - വസഖ്യാലങഖ്യാരക്കും - എന്നകീ രക്കുംഗറത അവരുറട പ്രവരതനക്കും - ഉന്നത രഖ്യാഷകീയ 
-സഖ്യാമൂഹശിക പദേവശി - ഉദേഖ്യാ: സുല്തഖ്യാന റസശിയ, നൂരജഹഖ്യാന്, ജഹഖ്യാര, ജശിജഖ്യാഭഖ്യായക്, etc. 
വശിശദേകീകരണക്കും.
B
കഖ്യാരഷശികപുദരഖ്യാഗതശി - ഇബ്നുബത്തൂതയുറട കശിതഖ്യാബുല് - രശിഹ്ലയശിറല വശിവരണക്കും - വയലകളശില് 
വരഷതശിറല മൂന്നുതവണ കൃഷശി - റനല്ലക് - ദഗഖ്യാതമക് - പയറുവരഗ്ഗങ്ങള് - പരുതശി - എണകുരുകള് -
നകീലക്കും - ബഖ്യാരലശി - ഭരണഖ്യാധശികഖ്യാരശികളുറട സഹഖ്യായക്കും - റദേഖ്യാവഖ്യാബക്പ്രദദേശക്കും കരഷകരകക് ബഖ്യാല്ബന് 
കൃഷശി വഖഖ്യാപശിപശികവഖ്യാന് നല്കശി - ജലദസചെനക്കും - കശിണര നശിരമഖ്യാണക്കും - പണക്കും മുന്കൂര നല്കല് - 
കനഖ്യാല് നശിരമഖ്യാണക്കും - അബുല്ഫസല്ലശിറന്റെ ഐന് - ഇ അകക്ബരശിയശിറല കഖ്യാരഷശികരക്കുംഗറത 
വശിശദേകീകരണക്കും - പുതശിയ ഉപകരണങ്ങള് - സഖ്യാദങതശികവശിദേഖ – ദപരഷഖന് ജലചെക്രക്കും - 
ഇരുമ്പുറകഖ്യാഴുഘടശിപശിച  ഭഖ്യാരക്കും കുറഞ്ഞ കലപ – ഡശില് ഉപകരണക്കും - വശിശദേകീകരണക്കും 

  



12. (2)
(a) കൂടുന്നു

 (b) കൂടുതല്
(c) കുറയുന്നു
(d) കുറയുന്നു.

  13. (4)
റമചറപട വശിദേഖഖ്യാഭഖഖ്യാസസസൗകരഖക്കും -  > കൂടുതല് ദപര വശിദേഖഖ്യാഭഖഖ്യാസക്കും ദനടുന്നു -> മശികച വശിദേഖഖ്യാഭഖഖ്യാസക്കും 
ലഭശിചവരകക് നല്ല ദജഖ്യാലശിസഖ്യാധഖതയുണ്ടഖ്യാകുന്നു -  > ദജഖ്യാലശി ലഭശികദമഖ്യാള് വരുമഖ്യാനവുക്കും, വഖ്യാങ്ങല് 
ദശഷശിയുക്കും വരദ്ധശികന്നു -> മശികച ജകീവശിതസഖ്യാഹചെരഖങ്ങള് ദനടുന്നു - > ജകീവശിതനശിലവഖ്യാരക്കുംഉയരുന്നു. 
(വശിശദേകീകരണക്കും )

  14. (2)
മധഖകഖ്യാലതക് രഖ്യാജഖറത മശികഭഖ്യാഗത്തുക്കും ഭഖ്യാഷ ദപരഷഖന് ആയശിരുന്നു - പ്രഖ്യാദദേശശിക ഭഖ്യാഷകളശില് 
ദപരഷഖന് വഖ്യാകകളുറട പ്രദവശക്കും - ദപരഷഖന് - ഹശിനശി തമശിലള്ള ബന്ധഫലമഖ്യായശി ഉറുദു ഭഖ്യാഷ.യുറട 
ഉദേയക്കും - ഉറുദു പടണതശിറല പ്രചെഖ്യാരമുള്ള ഭഖ്യാഷ

  15. (2)
c. റമഖ്യാഗറനകള് - അപരദേനഭൂരൂപക്കും
   റമഖ്യാഗറനകള് -  നശിദക്ഷേപഭൂരൂപക്കും

  16. (4)
ഇനഖറയഖ്യാടഖ്യാറക ഭക്തശിപ്രദബഖ്യാധകര ആശയങ്ങള് പ്രചെരശിപശിചതക് അതതക് പ്രദദേശറത ഭഖ്യാഷയശിലഖ്യാണക്
- സഖ്യാധഖ്യാരണകഖ്യാരകക് മനസശിലഖ്യാകവഖ്യാന് - ഇതക് പ്രഖ്യാദദേശശിക ഭഖ്യാഷയുറട വളരചയശിദലകക് നയശിച്ചു - 
വശിശദേകീകരണക്കും.

  17. (2)
(1) സമുദ്രജലദസസ്വദേനക്കും -> ബഖ്യാഷകീകരണക്കും - > സഖ്യാനകീകരണക്കും
(2) ഇലദകഖ്യാഡയഖ്യാലശിസശിസക് -> വശിപരകീദേ ഓദസഖ്യാസശിസക്

  18. (2)
➢ കഖ്യാദവരശി നദേശിയശിറല സമൃദ്ധശി
➢ ഗകവഴശികളശിലൂറട ഒഴുകശിറയത്തുന്ന എകല്മണക് 
➢ ജലദസചെനതശിനഖ്യായശി ദചെഖ്യാളരഖ്യാജഖ്യാകനഖ്യാര നശിരമശിച കനഖ്യാല്.
➢ ഗഖ്യാമഭരണക്കും നടതശിയ 'സഭ' കള്കക് കകീഴശില് കഖ്യാരഷശികപുദരഖ്യാഗതശി ലക്ഷേഖമശിടക് പ്രവരതശിചശിരുന്ന 

സമശിതശികള് (ഏറതങശിലക്കും രറണ്ടണക്കും)

  



  19. (6)
A കഖ്യാലഖ്യാവസ – ധഖ്യാതുനശിദക്ഷേപങ്ങള് - ഗവദേഖതശി ഉലഖ്യാദേനക്കും - ഭക്ഷേഖവശിഭവങ്ങള് - കുടശിറവറള്ളക്കും - 
വശിദനഖ്യാദേസഞഖ്യാരദമഖലയശിറല സഖ്യാധഖതകള് - വശിശദേകീകരണക്കും.
B

➢ തുറമുറഖറതയുക്കും , സമുദ്രതകീരറതയുക്കും മഖ്യാലശിനഖങ്ങള് ഉള്കടലശിദലയക് തള്ളുന്നു.
➢ ശക്തമഖ്യായ ദവലശികള്മൂലക്കും നദേകീമുഖതക് റഡല്റ രൂപക്കും റകഖ്യാള്ളുന്നതക് തടസറപടുന്നു.
➢ ദവലശിദയറസമയതക് ഉപളങ്ങളശില് കടല്റവള്ളക്കും കയറഖ്യാന് കഴശിയുന്നു.
➢ മകീന്പശിടശിതതശിനഖ്യായശി കടലശിദലയക് കടമരങ്ങളശില് ദപഖ്യാകുന്നതശിനക്കും വരുന്നതശിനക്കും.
➢ ദവലശിദയറശക്തശിയശില് ഗവദേഖതശി ഉല്പഖ്യാദേശിപശികന്നു
➢ ആഴക്കും കുറഞ്ഞ തുറമുഖങ്ങളശിദലയക് കപലകള് അടുപശികന്നതക് ദവലശിദയറസമയതഖ്യാണക്. 

  20 (4)
➢ ഗവണ്റമന്റെശിറനയുക്കും ജനങ്ങറളയുക്കും ബന്ധശിപശികന്നു.
➢ റപഖ്യാതുജനഖ്യാഭശിപ്രഖ്യായക്കും രൂപകീകരശികന്നു.
➢ രഖ്യാഷകീയദബഖ്യാധവല്കരണക്കും നടത്തുന്നു.
➢ തശിരറഞ്ഞടുപശില് മത്സരശിചക് ഭൂരശിപക്ഷേക്കും ലഭശികഖ്യാത പഖ്യാരടശികള് ക്രശിയഖ്യാത്മകപ്രതശിപക്ഷേമഖ്യായശി 

പ്രവരതശികന്നു.
➢ ഗവണ്റമന്റെശിറന്റെ റതറഖ്യായ  നയങ്ങളശില് മഖ്യാറക്കും വരുത്തുന്നതശിന പ്രവരതശികന്നു.
➢ വശിവശിധ നയങ്ങളുക്കും പരശിപഖ്യാടശികളുക്കും മുദന്നഖ്യാട്ടു വയ്ക്കുന്നു.

  21. (3)
➢ മഖ്യാതൃരഖ്യാജഖദതക വശിദദേശ നഖ്യാണഖക്കും ലഭഖമഖ്യാകന്നു
➢ അമശിതജനസക്കുംഖഖഖ്യാവളരചയക് വഴശിറതളശികന്നു.
➢ വശിഭവദേസൗരലഭഖക്കും
➢ സഖ്യാദങതശികവശിദേഖഖ്യാഗകമഖ്യാറക്കും
➢ റതഖ്യാഴശിലവസരങ്ങള് 
➢ സഖ്യാമൂഹശികബന്ധങ്ങള് ഇല്ലഖ്യാതഖ്യാകുന്നു.
➢ ദചെരശികളുറട രൂപകീകരണക്കും
➢ പകരചവഖഖ്യാധശികള് വഖഖ്യാപശികന്നു
➢ ഉന്നതവശിദേഖഖ്യാഭഖഖ്യാസതശിനക് അവസരങ്ങള്
➢ സകീപുരുഷസക്കുംതുലനക്കും ഇല്ലഖ്യാതഖ്യാകുന്നു
➢ വശിഭവചൂഷണക്കും
➢ പരശിസശിതശി മലശിനകീകരണതശിറന്റെ തകീവ്രത കൂടുന്നു.
➢ അഭഖസ്തവശിദേഖരുറടയുക്കും യുവഖ്യാകളുറടയുക്കും ദസവനക്കും രഖ്യാജഖതശിനക് നഷ്ടമഖ്യാകുന്നു.



  22. (3)
ഇനഖയശിറല പ്രതഖക്ഷേതശിരറഞ്ഞടുപ്പുരകീതശി പശിന്തുടരുന്ന ദലഖ്യാകസഭ, സക്കുംസഖ്യാന നശിയമസഭകള്, 
പഞഖ്യായതക്-നഗര ഭരണസഖ്യാപനങ്ങള് എന്നശിവശിടങ്ങളശിദലകള്ള തശിരറഞ്ഞടുപ്പുകളശില് ഈ 
രകീതശിയഖ്യാണക്. ലളശിതവുക്കും, എളുപതശില് നടപശിലഖ്യാകഖ്യാന് കഴശിയുന്നതുമഖ്യായ തശിരറഞ്ഞടുപ്പുരകീതശിയഖ്യാണക് 
ഇതക്. ഇതനസരശിചക്

➢ രഖ്യാജഖറത വശിവശിധ നശിദയഖ്യാജകമണ്ഡലങ്ങളഖ്യായശി തശിരശികന്നു.
➢ ഒരു നശിദയഖ്യാജകമണ്ഡലതശില് നശിന്നക് ഒരു പ്രതശിനശിധശിറയ റതരറഞ്ഞടുകന്നു.
➢ എത്ര സഖ്യാനഖ്യാരതശിക ദവണറമങശിലക്കും മത്സരശികഖ്യാക്കും.
➢ ഏറവുക്കും കൂടുതല് ദവഖ്യാടക് ലഭശികന്ന ആള് തശിരറഞ്ഞടുകറപടുന്നു.

  23. (4)
(a) റമദടഖ്യാറപഖ്യാളശിറന്
(b) 1 ലക്ഷേതശില് തഖ്യാറഴ ജനസക്കുംഖഖയുള്ള റചെറശിയ നഗരങ്ങള്
(c) ഒരു ലക്ഷേതശിലധശികക്കും 10 ലക്ഷേതശില് തഖ്യാറഴ ജനസക്കുംഖഖയുള്ള നഗരങ്ങള്
(d) 50 ലക്ഷേതശിലധശികക്കും ജനസക്കുംഖഖയുള്ള നഗരസമുചയക്കും

24. (3)
ദലഖ്യാകസഭ, നശിയമസഭ തശിരറഞ്ഞടുപ്പുകളശില് ദകവലഭൂരശിപക്ഷേ വഖവസ പശിന്തുടരുന്നതശിനഖ്യാല് പ്രബല 
വശിഭഖ്യാഗകഖ്യാര എല്ലഖ്യാ മണ്ഡലങ്ങളശിലക്കും വശിജയശികവഖ്യാന് സഖ്യാധഖതയുണ്ടക്. എന്നഖ്യാല് സമൂഹതശിറല 
ദുരബലരുദടയുക്കും, അടശിചമരതറപട വശിഭഖ്യാഗകഖ്യാരുറടയുക്കും പ്രഖ്യാതശിനശിധഖക്കും ഉറപ്പുവരുത്തുവഖ്യാന് 
ഭരണഘടനഖ്യാനശിരമഖ്യാതഖ്യാകള് സക്കുംവരണമണ്ഡലങ്ങള് എന്ന തതസ്വക്കും ഇനഖയശില് 
നടപശിലഖ്യാകശിയശിട്ടുള്ളതക്.
- > ഇനഖയശില് പടശികജഖ്യാതശി - പടശികവരഗ്ഗകഖ്യാരകക് ദലഖ്യാകസഭയശിലക്കും, സക്കുംസഖ്യാനനശിയമസഭയശിലക്കും 
ജനസക്കുംഖഖഖ്യാനപഖ്യാതശികമഖ്യായശി സകീറ്റുകള് സക്കുംവരണക്കും റചെയശിരശികന്നു.
- > സക്കുംവരണക്കും റചെയ മണ്ഡലതശില് ആ സമുദേഖ്യായതശില്റപടവര മഖ്യാത്രദമ മത്സരശികവഖ്യാന് സഖ്യാധശികക.
- >  എല്ലഖ്യാ വശിഭഖ്യാഗതശിനക്കും ദവഖ്യാടക് റചെയഖ്യാന് അവകഖ്യാശമുണ്ടക്.

25. (3)
➢ പ്രതശിശകീരഷവരുമഖ്യാനക്കും
➢ സഖ്യാക്ഷേരതയുക്കും റമഖ്യാത സ്കൂള് പ്രദവശനനശിരകക്കും
➢ ആയുരഗദേരഘഖക്കും 
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