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Std: 8Std: 8
  1. (3)

സസാമൂഹഹിക ജജീവഹിതതം - ഭൂപ്രകൃതഹി - വഹിഭവസമൃദഹി - ആഹസാരരജീതഹികള് - ആടയസാഭരണങ്ങള് - 
വഹിനനസാദങ്ങള് - ആചസാരങ്ങള് - തതസാഴഹിലുകള് - വഹിശശസാസങ്ങള് - കസാര്ഷഹികരജീതഹികള് - 
കകമസാറ്റവഹിഭവങ്ങള് - വഹിനഹിമയ വവ്യവസ്ഥ ഇവതയക്കുറഹിചച്ച് അറഹിവച്ച് നല്കുന്നു - വഹിശദജീകരണതം 

  2. (2)
 (i)കനട്രജന് - ഓകഹിജന് - ആര്ഗണ് - CO2

(ii) നട്രസാനപസാസഹിയയ  - സസാനറ്റസാസഹിയര് - മഹിനസസാസഹിയര് - അയനണസാസഹിയര്

  3. (3)
ഇരുമച്ച് ആയുധങ്ങള് ഉപനയസാഗഹിചച്ച് കസാടച്ച് തവടഹിതത്തെളഹിച്ചു - ഇരുമച്ച് തകസാഴു ഉപനയസാഗഹിചച്ച് നഹിലതം 
ഉഴുതുമറഹിക്കല് - മണഹിതന്റെ ഫലഭൂയഹിഷ്ഠത – ഇരുമഹിതന്റെ ഉപനയസാഗതം - കസാര്ഷഹിനകസാല്പസാദന നകനതം - 
കചവടനകനങ്ങളുതട വളര്ച – കകമസാറ്റ നകനങ്ങള് - നഗരവല്കരണതം വഹിശദജീകരണതം

 
  4. A (4)

i. നട്രസാനപസാസഹിയര്

➢ ഭൂമഹിനയസാടച്ച് നചര്ന്നു സ്ഥഹിതഹിതചയ്യുന്ന ഈ അന്തരജീക്ഷമണ്ഡലതം ഏകനദശതം 13 കഹിനലസാമജീറ്റര് ഉയരതം 
വതര വവ്യസാപഹിചഹിരഹിക്കുന്നു.

➢ മധവ്യനരഖസാപ്രനദശത്തെച്ച് വസായു ചൂടുപഹിടഹിചച്ച് ഉയരങ്ങളഹിനലക്കച്ച് വവ്യസാപഹിക്കുന്നതഹിനസാല് ഇവഹിതട 
നട്രസാനപസാസഹിയറഹിനച്ച് കൂടുതല് ഉയരമുണച്ച് (ഏകനദശതം 18 കഹി.മജീ. വതര)

➢ നമഘരൂപജീകരണതം, മഴ, മഞച്ച്, കസാറ്റച്ച്, ഇടഹിമഹിന്നല് തുടങ്ങഹിയ അന്തരജീക്ഷപ്രതഹിഭസാസങ്ങതളലസാതം ഈ 
മണ്ഡലത്തെഹിലസാണച്ച് സതംഭവഹിക്കുന്നതച്ച്.

➢ നട്രസാനപസാസഹിയറഹിനു മുകളഹിലുള്ള സതംക്രമണനമഖലതയ നട്രസാനപസാപസാസച്ച് എന്നു വഹിളഹിക്കുന്നു.
ii.മഹിനസസാസഹിയര്

➢ ഉയരത്തെഹിനനുസരഹിചച്ച് തസാപതം കുറഞ്ഞുവരുന്നു. അന്തരജീക്ഷത്തെഹിതല ഏറ്റവതം കുറഞ തസാപനഹില 
മഹിനസസാപസാസഹില് അനുഭവതപടുന്നു (-80°C മുതല് -100°C വതര).

➢ ഉല്ക്കകള് മഹിനസസാസഹിയറഹില് പ്രനവശഹിക്കുന്നതഹിലൂതട ഘര്ഷണത്തെഹിലൂതട കത്തെഹിചസാരമസാകുന്നു.

➢ മഹിനസസാസഹിയറഹിനു മുകളഹിലുള്ള സതംക്രമണനമഖല മഹിനസസാപസാസച്ച് എന്നറഹിയതപടുന്നു.

B.
(i) ഈ വസാതകത്തെഹിനച്ച് സസൗരതസാപനതത്തെ കടത്തെഹിവഹിടസാനുതം, ഭസൗമവഹികഹിരണതത്തെ ആഗഹിരണതം 
തചയസാനുതം കഴഹിവണച്ച്.  ഈ വസാതകങ്ങള് അന്തരജീക്ഷതസാപനഹില കുറയസാതത നഹിലനഹിര്ത്തുന്നതഹിനച്ച് 
കസാരണമസാകുന്ന വസാതകങ്ങള് ആണച്ച്.
(ii) അഗഹിപര്വതനസസാടനതം - കജവവസ്തുക്കളുതട ജജീര്ണനതം - സശസാഭസാവഹിക മസാര്ഗ്ഗത്തെഹിലൂതട 
ധസാതുഇന്ധനങ്ങള് കത്തെഹിക്കല് - മരതംമുറഹിക്കല്
(iii) ഹരഹിതഗൃഹവസാതകങ്ങളഹിലൂതട അന്തരജീക്ഷതസാപനഹിലയഹിലുണസാകുന്ന വര്ദനവസാണച്ച് 
ആനഗസാളതസാപനതം - അന്തരജീക്ഷഊഷസാവച്ച് ക്രമസാതജീതമസായഹി ഉയരുന്നതച്ച് - വവ്യവസസായവല്കരണതം - 
നഗരവല്കരണതം - പരഹിസ്ഥഹിതഹിസതംതുലതസാവസ്ഥയച്ച് നകസാടതം തട്ടുന്ന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് - ധ്രുവപ്രനദശതത്തെ 
മഞ്ഞുരുകഹി സമുദ്രജലനഹിരപച്ച് ഉയരുന്നു - സമുദ്രതജീരആവസാസവവ്യവസ്ഥയഹിലുണസാകുന്ന മസാറ്റതം മൂലമുള്ള 
പ്രശ്നങ്ങള് - സസവ്യജന്തുജസാലങ്ങളുതട നസാശതം - വഹിശദജീകരണതം



  5. (2)
(i) രസാജവ്യതം വളതര വഹിസ്തൃതമസായഹിരുന്നു
(ii) ഭരണതം രസാജസാവഹില് നകനജീകരഹിചഹിരുന്നു.
(iii) ഏകജീകൃതമസായ ഭരണസമ്പ്രദസായതം നഹിലനഹിന്നു.

  6. (3)

സ്ഥലങ്ങള് ദഹിശ

B പടഹിഞസാറച്ച്

C കഹിഴക്കച്ച്

D തതക്കച്ച്പടഹിഞസാറച്ച്

E തതക്കച്ച്

F വടക്കച്ച്

G വടക്കച്ച്പടഹിഞസാറച്ച്

  7. (4)

എ ബഹി

കുറഹിഞഹി നവടയസാടല്

മുകല കന്നുകസാലഹിവളര്ത്തെല്

മരുതതം കൃഷഹി

തനയ്തല് മജീന്പഹിടഹിക്കല്

  8. (2)
   നമഘരൂപജീകരണത്തെഹിനച്ച് സഹസായഹിക്കുന്നതഹിനസാല് -

• കസാറ്റഹിലൂതട ഉയര്ത്തെതപടുന്നവ
• അഗഹിപര്വ്വതങ്ങളഹിലൂതട പുറത്തുവരുന്നവ
• ഉല്ക്കകള് കത്തുന്നതഹിലൂതട ഉണസാകുന്ന ചസാരതം

 



 9. (5)
A
വഹിശസാലമസായ തതന്റെ രസാജവ്യത്തെച്ച് ജനങ്ങള്ക്കഹിടയഹില്സ ഐകവ്യവതം, സമസാധസാനവതം, സസൗഹസാര്ദവതം 
നഹിലനഹിര്ത്തുവസാന് ധര്മ്മ എന്ന ആശയതം നടപഹിലസാക്കഹി.

➢ രസാജവ്യത്തെഹിതന്റെ വഹിവഹിധഭസാഗങ്ങളഹില് ശസാസനങ്ങള് സ്ഥസാപഹിച്ചു.

➢ പസാറകളഹില് തകസാത്തെഹിവച്ചു.

➢ വലഹിയ ശഹിലസാശസാസനങ്ങള്, തചറഹിയ ശഹിലസാശസാസനങ്ങള്, സതംഭശസാസനങ്ങള്, സ്തൂപങ്ങള്
➢ ഉനദവ്യസാഗസ്ഥനസാതര നഹിയമഹിച്ചു.

➢ വഹിശദജീകരണതം
B

➢ വവ്യസാപസാരത്തെഹിതന്റെ വളര്ച
➢ നസാണയങ്ങളുതട വഹിനഹിമയതം
➢ നഗരങ്ങളുതട ആവഹിര്ഭസാവതം
➢ നഗരങ്ങള് നകനജീകരഹിചച്ച് വഹിവഹിധതരതം കലകളുതടയുതം തതസാഴഹിലുകളുതടയുതം ആവഹിര്ഭസാവതം
➢ ഉലസാദനതത്തെയുതം വഹിതരണതത്തെയുതം നഹിയനഹിചഹിരുന്ന ഗഹില്ഡുകള് എന്ന കചവടസതംഘങ്ങളുതട 

രൂപതപടല്
➢ വഹിശദജീകരണതം

  10. (1)
C

  11. (3)
(i) വര്ധഹിച്ചുവന്ന യസാഗങ്ങളുതം മൃഗബലഹിയുതം കസാര്ഷഹികനമഖലയുതട വളര്ചയച്ച് തടസതം
(ii) ആചസാരസാനുഷ്ഠസാനങ്ങള് വര്ധഹിചനതസാതട പുനരസാഹഹിതനസാര് അനഹിയനഹിതമസായ സമത്തെച്ച് - 
അധഹികസാരതം കകക്കലസാക്കല്.

(iii) കചവടവതം, നഗരവതം വളര്ന്നനതസാതട കവശവ്യര് സമന്നരസായഹി എങഹിലുതം 
സസാമൂഹഹികവവ്യവസ്ഥഹിതഹിയഹില് തസാഴ്ന്ന സ്ഥസാനതം മസാതതം.

 

  12. (3)
സമഗ്രമസായ ഭൂസര്നവയുതട അടഹിസ്ഥസാനത്തെഹില് തയസാറസാക്കുന്നവ. പ്രകൃതഹിദത്തെവതം - 
മനുഷവ്യനഹിര്മഹിതവമസായ എലസാ സവഹിനശഷതകതളയുതം വഹിശദമസായഹി ചഹിതജീകരഹിക്കുന്നു. അതഹിനസാല് 
തചറഹിയ നതസാതച്ച് ഭൂപടതം eg. : അറ്റച്ച് ലസച്ച് ഭൂപടതം, ചുമര്ഭൂപടതം

   13. (2)
ആഡതം സഹിത്തെച്ച് - തല നസ തഫയര്

  



   14. (3) 
1. ഇന്തവ്യയഹില് നജസാലഹിതചയ്ത ബഹിടജീഷച്ച് ഉനദവ്യസാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് ഉയര്ന്ന ശമളതം 

2. ഇന്തവ്യയഹിതല അസതംസ്കൃതവസ്തുക്കള് തുച്ഛമസായ വഹില നല്കഹി നശഖരഹിചച്ച് അതുതകസാണ്ടുണസാക്കഹിയ 

ഉല്പന്നങ്ങള് കൂടഹിയ വഹിലയച്ച് ഇന്തവ്യന് കനമസാളത്തെഹില് വഹിറ്റഴഹിച്ചു.

3. ഇന്തവ്യന് തതസാഴഹിലസാളഹികതല അടഹിമകതളനപസാതല പണഹിതയടുപഹിച്ചു. കസാര്ഷഹിക -വവ്യസാവസസായഹിക 

ഉല്പന്നങ്ങള് ബഹിടനഹിനലക്കച്ച് കയറ്റഹി അയച്ചു.

4. ഇന്തവ്യന് സമത്തെച്ച് തകസാള്ളയടഹിച്ചു.
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    Mob:          9446921117, 9496320945             9496277360


