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സാമൂഹ�ശാ��തം- ഉ�ര സൂചിക 

STD 8           Mark 40 

 

1. �പാചീന തമിഴക�ിെല ഭൂ�പകൃതി -വിഭവ സമൃ�ി -�പധാന െതാഴിൽ                         

ആടയാഭരണ�ൾ - വിേനാദ�ൾ - ആചാര�ൾ- �പധാന െതാഴിലുകൾ-

വിശ�ാസ�ൾ എ�ിവെയ കുറി�� മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ു�ു. 

2. a) ൈന�ടജൻ ഓ�സിജൻ ആർഗൺ കാർബൺ ൈഡ ഓ�ൈസ� 

      b) േ�ടാേപാ�ഫിയർ ��ടാേ�ാ�ഫിയർ മിേസാ�ഫിയർ അയേണാ�ഫിയർ 

3. മിക� കാർഷിേകാ�പാദന േക��മാ�ി മിേ�ാൽപാധനം ൈകമാ�                                    

േക���ി�െറ വളർ� സാധ�മാ�ി ഈ ക�വട േക���ൾ നഗര�ളായി 

ഉയർ�ു വ�ു.ക�വട േക���ളിേല�ു� ജന�ള�െട വരവും നഗര                  

വളർ��് കാരണമായി. 

4 i) േ�ടാേപാ�ഫിയർ  

 -ഭൂമിേയാ� േചർ�ു �ിതി െച���ു 

 -േമഘം മഴ മ� കാ�് ഇടിമി�ൽ തുട�ിയ �പതിഭാസ�ൾ                                               

സംഭവി�ു�ു.  

-മധ� േരഖ �പേദശ�ു ഉയരം കൂടുതലാ� . 

 

ii) മിേസാ�ഫിയർ  

-ഉയര�ിനനുസരി�� താപം കുറ�ു വരു�ു  

-ഉൽ�കൾ ഘർഷണ�ാൽ ക�ി�ാരമാകു�ു. 

-സം�കമണ േമഖല മിേസാപാ� എ�റിയെ�ടു�ു.   

 

OR 

i) സൗര താപെ� കട�ിവിടാനും ഭൗമ വികിരണെ� ആഗിരണം 

െച�ാനു� കഴിവു�� െകാ�്. 

ii) അ�ി പർവത �േഫാടനം ,ൈജവ വ�തു�ള�െട ജീർണനം ,ധാതു 

ഇ�ന�ൾ ക�ി�ൽ ,മരം മുറി�ൽ എ�ിവയിലൂെട  

iii) ഹരിത ഗൃഹ വാതക�ൾ �കമാതീതമായി അ�രീ��ിൽ 

എ�ിേ�രു�� . 

 

 

�പത�ാഘാതം 

-�ദുവ �പേദശ�ളിെല മ�ുരു�ു�തിലൂെട സമു�ദ ജലനിര�് ഉയരും. 
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 -സമു�ദ തീരാ ആവാസ വ�വ�യിലു�ാകു� നാശം ഭ�ണ ദൗർലഭ�ം 

വൻേതാതിലു� കുടിേയ�ം എ�ിവ �പ�ന�ൾ ഉ�ാ�ും. 

-ആവാസ വ�വ�യിെല പല സസ� ജ�ുജാല�ള�ം നാശ�ിനു 

വഴിെയാരു�ു�ു. 

 

5. -രാജ� വി�തൃതി  

   -േക��ികൃത ഭരണം  

   -രാജ��ളിലൂെട നീളം നില നി� ഏകീകൃത ഭരണ സം�ബദായം. 

  

6. 

 

B പടി�ാർ 

   C കിഴ�് 

   D െത�്പടി�ാർ  

   E െത�് 

   F വട�് 

   G വട�് പടി�ാർ 

 

7. 

കുറി�ി േവ�യാടൽ 

മുൈല� ക�ുകാലി വളർ�ൽ 

മരുതം കൃഷി 

െന�തൽ മീൻപിടി�ൽ 

 

8. -േമഘ രൂപീകരണ�ി�  

   -കാ�ിലൂെട ഭൂമിയിൽ നി�് ഉയർ�െ�ടു�ു. 

   -അ�ിപർവത �േഫാടന�ളിലൂെട  

   -ഉൽ�കൾ ക�ു�തിലൂെട 

 

9. ല���ൾ  

-ജന�ൾ�ിടയിൽ ഐക�വും സമാദാനവും സൗഹൃദവും 

നിലനിർ�ണം  

-ലളിത ജീവിതം സ�ീകരി�ാൻ. 

�പചാരണ നടപടികൾ  

-രാജ��ിൻെറ വിവിധ ശാസനകൾ �ാപി��. 

-പാറകളിൽ ആശയ�ൾ െകാ�ിെവ�. 

-പാതകള�െട വശ�ളിലും നഗര�ൾ�് സമീപവും �തംപ�ള�ം 

,ശാസന�ള�ം �ാപി��. 

                                OR 
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-നാണയ�ള�െട വിനിമയം 

-നഗര�ള�െട ആവിർഭാവം  

-നഗര�ൾ േക��ികരി�� വിവിധ കലകള�െടയും െതാഴിലുകള�െടയും 

ആവിർഭാവം  

-ഉ�പാദനെ�യും വിതരണെ�യും നിയ��ി�ിരു� ഗിൽഡുകൾ എ� 

ക�വട സംഘ�ള�െട രൂപെപടലിനും വ�ാപാര വളർ� കാരണമായി. 

 

10. ഒേര രാജ��ള�ം നിലവിലു� യൂണി��കള�െട അടി�ാന�ിൽ 

വായിെ�ടു�ും. 

 

11.-വർധി�� വ� യാന�ള�ം അവയുെട ഭാഗമായി നട�ിരു� മൃഗ 

ബലിയും കാർഷിക േമഖലയുെട വളർ��് തട�ം സൃ�ി�� . 

-ആചാരാനു�ാന�ൾ വർധി�േതാെട പുേരാഹിത�ാർ 

അനിയ��ിതമായ സ��ും അധികാരവും ൈക�ലാ�ിയ�. 

-സ��രായി ഉയർ�ു വ�് ൈവശ�ർ� സാമൂഹ� വ�വ�ിതിയിൽ 

താഴ� �ലം ലഭി��. 

12. �പകൃതി ദാതാവും മനുഷ� നിർമിതവുമായ എല�ാ സവിേശഷതകള�ം 

വിശദമാ�ി ചി�തീകരി�ു�ു. 

ഭൂ�പേദശഉയരം,ഭൂ�പകൃതി,നദികൾ,വന�ൾ,കൃഷിയിട�ൾ,പ�ണ�ൾ, 

ഗതാഗത വാർ� വിനിമയ മാർഗ�ൾ തുട�ിയ സൂ�്മമായ വിവര�ൾ 

ചി�തീകരി�ു�തിനാൽ. 

13.ആഡം �മി�് 

-െല േസ െഫയർ സി�ാ�ം  

14.ഇ��യിൽ േജാലി െച�തിരു� �ബി�ീ� ഉേദ�ാഗ�ർ�് ഉയർ� 

ശ�ളം നൽകിെകാ�് . 

-ഇ��യിെല അസം�കൃത വ�തു�ൾ തു�മായ വില�് േശഖരി��. 

-ഉ�പ��ൾ ഉയർ� വില�്  

-ഇ��യിൽ വി�� െകാ�് 

-സാ�മാജിത� വികസന�ിനായി ഇ��ൻ സ��ു െകാ�യടി�� െകാ�്  

-ഇ��ൻ െതാഴിലാളികെള അടിമകെള േപാെല പണിെയടു�ി� െകാ�ും 

കാർഷിക,വ�വസായ ഉ�പ��ൾ �ബി�നിേല�് കയ�ിയയ� െകാ�ും.  
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