
FIRST YEAR HIGHER SECONDARY MODEL EXAMINATION – 2021
             GEOGRAPHY – ANSWERS                               FY -337

Q. NO. ANSWERS SCORE

1 C. Erathosthenes 1 

2 A. geomorphology 
ഭൂരൂപരൂപപീകരണ ശശാസസ്ത്രം 

1 

3 B. pacific plate
പസഫഫികക് ഫലകസ്ത്രം  

1 

4 D. Anaimudi
ആനമുടഫി 

1

5 B. Manipur
മണഫിപ്പൂർ 

1 

6 A. crust
ഭൂവൽകസ്ത്രം 

1 

7

8 Volcanic Earthquake- Confined to areas of active 
volcanoes
Explosion Earthquake  - occur due to the explosion of 
chemical or nuclear devices

അഗഗ്നിപർവത ജനന്യ ഭൂകമ്പങ്ങൾ     - അഗഫിപർവ്വതങ്ങൾ 
സജപീവമശായ മമഖലകളഫിൽ ഉണശാകുന
വഗ്നിസസസ്ഫോടക ഭൂകമ്പങ്ങൾ - ആണവ - രശാസ സക് മഫശാടനങ്ങൾ 
മൂലസ്ത്രം ഉണശാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങൾ 

1
1     2

          
1
      2
1

9 ➔  A tectonic plate or Lithospheric plate is a 
massive, irregularly-shaped slab of solid rock
composed of both continental and oceanic area

➔ വൻകരയുടടയുസ്ത്രം സമുദ്രതഫിടന്റെയുസ്ത്രം ശഫിലശാമണ്ഡലസ്ത്രം 
ഉൾടപ്പെടുന്ന ക്രമരഹഫിതവസ്ത്രം ബൃഹത്തുമശായ കനത 
ശഫിലശാപശാളഫികളശാണക് ടടമകശാണഫികക് ഫലകങ്ങൾ 
അഥവശാ ശഫിലശാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ

➔  Name any one plate 
➔ ഏടതങഫിലസ്ത്രം ഒരു ഫലകതഫിടന്റെ മപരക് 

ഉദശാഹരണമശായഫി എഴുതുക 

1

         2 

1

10 ➢ ടപശാടഫി പടലങ്ങൾ, കടലപ്പെക് എന്നഫിവ 
അന്തരപീക്ഷതഫിൽ നഫിനസ്ത്രം ഈർപ്പെസ്ത്രം വലഫിടച്ചെടുകശാൻ 
കഴഫിവള്ള ഖനപീകരണ മർമങ്ങളശായഫി (hygroscopic 

nuclei) പ്രവർതഫിക്കുന; ഇവടയ ചുറഫി നപീരശാവഫി 
ഖനപീഭവഫിച്ചെശാണക് മമഘങ്ങൾ ഉണശാകുന്നതക് 

➢  Dust and salt particles act as hygroscopic 
nuclei around which water vapour condenses to 
produce clouds

2

2



11 ● The mixing of warm and cold currents help to 
replenish the oxygen and favour the growth of 
planktons, the primary food for fish population

● Formation of fog
●  marine climate
● Regulate global climate
● Bringing warm water into polar region and cold

water into tropical region

● ഉഷക് ണ - ശപീതജല പ്രവശാഹങ്ങൾ കൂടഫിമച്ചെരുന്ന 
സമുദ്രജലസ്ത്രം ഓകക് സഫിജൻ സമൃദ്ധമശായതഫിനശാൽ ഇതക് 
പ്ലവക വളർച്ചെകക് അനുകൂല സശാഹചരര്യമശാകുന. 
പ്ലവകങ്ങൾ മതര്യങ്ങൾകക് ആഹശാരസ്ത്രം ആയതഫിനശാൽ 
ഈ പ്രമദശങ്ങൾ മതര്യസമ്പത്തുള്ള ഇടങ്ങളശായഫി 
മശാറുന 

● മൂടൽമഞക് രൂപടപ്പെടുന 
● വര്യതര്യസക് ത തരസ്ത്രം സമുദ്രകലശാവസ്ഥകൾ 

സൃഷക് ടഫിക്കുന 
● ആമഗശാള കശാലശാവസ്ഥടയ നഫിയനഫിക്കുന 
● ഉഷക് ണജലടത ധ്രുവപ്രമദശങ്ങളഫിലസ്ത്രം ശപീതജലടത 

ഉഷക് ണമമഖലപ്രമദശങ്ങളഫിലസ്ത്രം എതഫിക്കുന 

      Any two 

       2

        ഏതതങഗ്നിലലും 
          രണണ 

           2

12

13 -The concept of sea floor spreading was put forwarded 
by Harry Hess in 1961.
-This occur on the divergent plate margin.
-Hess argued that constant eruptions at the crest of 
oceanic ridges cause the rupture of the oceanic crust 
and the new lava wedges into it and it causes the 
formation of new crust in the ocean floor.

-1961 -ൽ ഹസ്ഫോരഗ്നി തഹസണ എന്ന ശശാസജ്ഞൻ ആണക് സമുദ്രതട
വന്യസ്ഫോപനസ്ത്രം എന്ന ആശയസ്ത്രം മുമന്നശാടക് ടവച്ചെതക് വഗ്നിസയസ്ഫോജക 

-ഫലക സസീമകളഗ്നിലസ്ഫോണണ സമുദ്രതട വര്യശാപനസ്ത്രം നടക്കുന്നതക് . 
-സമുദ്രസ്ഫോന്തർ പർവതനഗ്നിരകളഗ്നിതല തുടർച്ചയസ്ഫോയ അഗഗ്നിപർവത 
സസസ്ഫോടനലും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കതഗ്നിൽ വഗ്നിള്ളലണസ്ഫോക്കുതമനലും, സമുദ്ര 
ഭൂവൽക്കഭസ്ഫോഗതത വശങ്ങളഗ്നിസലക്കണ തള്ളഗ്നി മസ്ഫോറഗ്നിതക്കസ്ഫോണണ ആ 
വഗ്നിടവഗ്നിലൂതട പുറസതതക്കസ്ഫോഴുകുന്ന ലസ്ഫോവ തണുതണ പുതഗ്നിയ 
കടൽതറ രൂപലും തകസ്ഫോള്ളുന എനലും അസദ്ദേഹലും വസ്ഫോദഗ്നിച്ചു 

2

2

14  Temperature, pressure, winds, humidity, clouds and 
precipitation
ഊഷക് മശാവക് , മർദസ്ത്രം, കശാറക്, ആർദ്രത, മമഘങ്ങൾ, വർഷണസ്ത്രം

Write any 4
                          2
ഏതതങഗ്നിലലും 4

15

16

17 • Introduced by Alexander Von Humboldt
• A phenomenon is studied world over as a 

whole, and then the identification of typologies 



or spatial patterns is done
• Branches of geography based on systematic 

approach – physical geography, human 
geography, bio geography

• ജർമൻ ഭൂമഫിശശാസജ്ഞനശായ അലകസ്ഫോണർ സവസ്ഫോൺ 
ഹലുംസബസ്ഫോൾടണ ആണക് വര്യവസ്ഥശാപഫിത സമപീപനസ്ത്രം 
ആവഫിഷ്കരഫിച്ചെതക്

• ഇതഫിൽ ഏതതസ്ഫോരു പ്രതഗ്നിഭസ്ഫോസതതയലും 
ആസഗസ്ഫോളതലതഗ്നിൽ പഠഗ്നിക്കുകയലും തുടർന്നണ അതഗ്നിൻതറ 
വന്യതന്യസ്ത തരങ്ങതള കുറഗ്നിച്ചുലും, ക്രമങ്ങതള കുറഗ്നിച്ചുലും 
മനസഗ്നിലസ്ഫോക്കുകയലും ടചയ്യുന

• വര്യവസ്ഥശാപഫിത സമപീപനപ്രകശാരസ്ത്രം ഭൂമഫി ശശാസതഫിടന്റെ
ശശാഖകൾ- ഭഭൗതഫിക ഭൂമഫിശശാസസ്ത്രം, മശാനവഫിക 
ഭൂമഫിശശാസസ്ത്രം, ജജവ ഭൂമഫിശശാസസ്ത്രം

3

3

18 Indirect sources
1.Analysis of properties of matter
2. Meteors
3. Gravitation
4. Magnetic field
5. Seismic activity

പമരശാക്ഷ വഫിവര മസശാതസ്സുകൾ
i. ഊഷസ്ഫോവണ 
ii. മർദ്ദേലും
iii. സസ്ഫോന്ദ്രത
iv. ഉൽക്കകൾ
v. ഭൂഗുരുതതസ്ഫോകർഷണലും
vi. ഭഭൗമകസ്ഫോന്തഗ്നിക മണ്ഡലലും

3

3

19

20 Ocean currents are the continuous flow of huge 
amount of water in a definite direction
 Heating by solar energy
Primary Forces 

• Heating by solar energy
• Wind
• Gravity
• Coriolis force

സമുദ്രജലസ്ത്രം വൻമതശാതഫിൽ നഫിശഫിത ദഫിശയഫിമലകക് 
തുടർച്ചെയശായഫി തഫിരശപീനമശായഫി ഒഴുകുന്നതശാണക് 
സമുദ്രജല പ്രവശാഹങ്ങൾ 
പ്രശാഥമഫിക ബലങ്ങൾ
a) സഭൗമരശാർജ്ജതശാലള്ള തശാപനസ്ത്രം 
b) കശാറ്റുകൾ 
c) ഗുരുതതശാകർഷണസ്ത്രം 

1

          3

  2

1

         3

2  



d) ടകശാറഫിമയശാലഫിസക് ബലസ്ത്രം  

21 The lava that cools within the crustal portions 
assumes different forms and are known as 
Intrusive forms
Intrusive Volcanic Land Forms

➔ Batholiths
➔ Laccolith
➔ Lapolith
➔ Phacolith
➔ Sill and Sheet
➔ Dyke

ഭൂവൽകതഫിനുള്ളഫിൽ തണുത്തുറയുന്ന ലശാവ 
ഉണശാക്കുന്ന ശഫിലശാരൂപങ്ങടള അന്തരസ്ഫോസഗയ 
ശഗ്നിലസ്ഫോരൂപങ്ങൾ എന്നക് പറയുന
പ്രധശാന അന്തരശാമഗയ ശഫിലശാരൂപങ്ങൾ 

➔ ബശാമതശാലഫിതക്
➔  ലശാമകശാലഫിതക് 
➔ ലശാമപ്പെശാലഫിതക് 
➔ ഫശാമകശാലഫിതക് 
➔ സഫില്ലുകൾ, ഷപീറ്റുകൾ 

ജഡൈകക് 

1

Give a brief 
note on two 
among them

2

1

 ഇതഗ്നിൽ 
ഏതതങഗ്നിലലും 
രതണണ്ണതതക്കുറഗ്നി
ച്ചണ തചെറുകുറഗ്നിപണ 
തയസ്ഫോറസ്ഫോക്കുക

2

22 Tides based on Frequency
1. Semi-diurnal tide
-Two high tides and two low tides each day
-The successive high or low tides are 
approximately of the same height.
2. Diurnal tide
-Only one high tide and one low tide during 
each day
-The successive high and low tides are 
approximately of the same height
3. Mixed tide
-Tides having variations in height are known as 
mixed tides
-These tides generally occur along the west 
coast of North America and on many islands of 
the Pacific Ocean

ആവർതനതതയ   /   ആവൃതഗ്നി അടഗ്നിസസ്ഫോനമസ്ഫോക്കഗ്നി 
സവലഗ്നികതള മൂന്നസ്ഫോയഗ്നി തരലും തഗ്നിരഗ്നിക്കസ്ഫോലും   

1 . അർദ്ധദദനഗ്നിക സവലഗ്നികൾ                                          
- പ്രതഫിദഫിനസ്ത്രം രണക് വപീതസ്ത്രം മവലഫിമയറങ്ങളസ്ത്രം 

മവലഫിയഫിറകങ്ങളസ്ത്രം. 

- തുടർച്ചെയശായ മവലഫിമയറ മവലഫിയഫിറകങ്ങൾകക് 
ഏതശാണക് ഒമര ഉയരമശായഫിരഫിക്കുസ്ത്രം 
2 . ദദനഗ്നിക സവലഗ്നികൾ 

3

3



- പ്രതഫിദഫിനസ്ത്രം ഒരു മവലഫിമയറവസ്ത്രം ഒരു 
മവലഫിയഫിറകവസ്ത്രം മശാതസ്ത്രം ഉണശാകുന 

- തുടർച്ചെയശായ മവലഫിമയറ മവലഫിയഫിറകങ്ങൾകക് 
ഏതശാണക് ഒമര ഉയരമശായഫിരഫിക്കുസ്ത്രം 
3 .മഗ്നിശ്ര സവലഗ്നികൾ 

- ഉയരതഫിൽ വര്യതഫിയശാനങ്ങളള്ള മവലഫികളശാണക് 
മഫിശ്ര മവലഫികൾ 
- വടമക അമമരഫികയുടട പടഫിഞശാറൻ തപീരത്തുസ്ത്രം പസഫഫികക്
സമുദ്രതഫിടല പല ദതപീപുകളഫിലസ്ത്രം ഉണശാകുന്ന മവലഫിമയറങ്ങൾ 
മഫിശ്ര മവലഫികളശാണക് 

23 Latitudinal Extension of India: 8° 4’ N to 
37°6’ N
The latitudinal extension is largely responsible 
for large variations in land forms, climate, soil 
types and natural vegetation in the country. 

ഇന്തന്യയതട അകസ്ഫോലുംശസീയ വന്യസ്ഫോപണ തഗ്നി - 8° 4' N to 37° 

6' N
ഇന്തര്യയഫില ഭൂരൂപങ്ങൾ, കശാലശാവസ്ഥ, മണഫിനങ്ങൾ, 
ജനസർഗഫിക സസര്യജശാലങ്ങൾ എന്നഫിവയഫിടല 
ജവവഫിധര്യതഫിനു കശാരണസ്ത്രം ഇന്തര്യ വര്യതര്യസ്തത 
അക്ഷശാസ്ത്രംശപീയ മമഖലകളഫിലശായഫി വര്യശാപഫിച്ചെഫിരഫിക്കുന 
എന്നതശാണക്. 

2

1

2

1

24  1. This helps the navigators and fishermen plan their 
activities
 2. Tidal flows are of great importance in navigation
 3. Helps desilting the sediments and in removing 
polluted water from river estuaries
4. Tides are used to generate electrical power

1. നശാവഫികർക്കുസ്ത്രം മൽസര്യ ബന്ധന 
ടതശാഴഫിലശാളഫികൾക്കുസ്ത്രം അവരുടട പ്രവർതനങ്ങൾ 
ആസൂതണസ്ത്രം ടചയശാൻ സഹശായകരമശാണക് 
2. സമുദ്ര സഞശാരതഫിനക് വളടരയധഫികസ്ത്രം 
പ്രശാധശാനര്യമുള്ളവയശാണക് 
3. അഴഫിമുഖങ്ങളഫിൽ നഫിനസ്ത്രം അവസശാദങ്ങളസ്ത്രം മലഫിന 
ജലവസ്ത്രം നപീകസ്ത്രം ടചയ്യുന്നതഫിനക് മവലഫികൾ 
സഹശായകരമശാണക് 
4. ജവദദ്യുമതശാലശാദനതഫിനശായഫി മവലഫികടള 
പ്രമയശാജനടപ്പെടുത്തുന 

Write any 3

3

ഏതതങഗ്നിലലും 3

3

25

26  Ground Shaking
 Differential ground settlement
 Land and mud slides
 Soil liquefaction
 Ground lurching

Write any 3

3 



 Avalanches
 Ground displacement
 Floods from dam and levee failures
 Fires
 Structural collapse
 Falling objects
 Tsunami

കമ്പനസ്ത്രം 
ഭഭൗമമശാപരഫിതല രൂപമശാറസ്ത്രം 
ഉരുൾടപശാടലകൾ 
മണക് ഒലഫിച്ചുമപശാകൽ 
ഭൂമഫി പഫിളരൽ
മണഫിടഫിച്ചെഫിൽ 
ഭൂസ്ഥശാന ഭസ്ത്രംശസ്ത്രം 
ജലസസ്ത്രംഭരണഫികളടട കരകവഫിയൽ 
തപീ 
നഫിർമഫിതഫിയുടട തകർച്ചെ 
വസ്തുകളടട പതനസ്ത്രം 
സുനശാമഫികൾ   

ഏതതങഗ്നിലലും 3

3

27 Spring Tide
-When the Sun, Moon and Earth are in straight line
-Occurs twice a month
 -Occurs full moon and zero moon day
-Height of the tide will be higher

വശാവമവലഫികൾ 
-സൂരര്യടന്റെയുസ്ത്രം ചന്ദ്രടന്റെയുസ്ത്രം ഭൂമഫിയുടടയുസ്ത്രം സ്ഥശാനസ്ത്രം 
മനർമരഖയഫിലശാകുമമ്പശാൾ ഉണശാകുന 
-മശാസതഫിൽ രണക് തവണ വശാവമവലഫികൾ ഉണശാകുന 
(പഭൗർണമഫിയഫിലസ്ത്രം അമശാവശാസഫിയഫിലസ്ത്രം)

-മവലഫിമയറങ്ങളടട ഉയരസ്ത്രം വളടര കൂടുതൽ 
-ശകഫിമയറഫിയ മവലഫിമയറസ്ത്രം 

4 

28 P-waves 
-move faster and are the first to arrive at the surface
- Similar to Sound Waves
-They travel through gaseous, liquid and
solid materials
S-waves 
-arrive at the surface with some time lag
-They can travel only through solid materials
-It helped scientists to understand the
structure of the interior of the earth

 P      തരലുംഗങ്ങൾ   /    പ്രസ്ഫോഥമഗ്നിക തരലുംഗങ്ങൾ
-ഏറവസ്ത്രം മവഗതഫിൽ സഞരഫിക്കുന 
-ഭഭൗമമശാപരഫിതലതഫിൽ ആദര്യസ്ത്രം എതഫിമച്ചെരുന 
-ശബക് ദ തരസ്ത്രംഗങ്ങമളശാടക് സശാദൃശര്യസ്ത്രം 

Write any 2

                        4

write any 2
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-ഖര - ദ്രശാവക - വശാതക പദശാർത്ഥങ്ങളഫിലൂടട സഞരഫിക്കുവശാൻ
കഴഫിയുന 
-തരസ്ത്രംഗങ്ങളടട സഞശാരദഫിശകക് സമശാന്തരമശായശാണക് ഇവ 
കമ്പനസ്ത്രം ടചയ്യുന്നതക് 
 S   തരലുംഗങ്ങൾ   /   ദതഗ്നിതസീയ തരലുംഗങ്ങൾ
-ഇവ ഭൂമഫിയുടട ഉപരഫിതലതഫിടലതശാൻ കൂടുതൽ 
സമയടമടുക്കുന 
-ഖര മശാധര്യമതഫിൽ കൂടഫി മശാതമമ സഞരഫിക്കുവശാൻ കഴഫിയു 
-ഭൂമഫിയുടട ഉള്ളറടയകുറഫിച്ചെക് അറഫിയശാൻ സഹശായകരസ്ത്രം 
-തരസ്ത്രംഗങ്ങളടട സഞശാരദഫിശകക് ലസ്ത്രംബമശായശാണക് കമ്പനസ്ത്രം 
നടക്കുന്നതക് 

4
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29 Divergent Boundaries or Constructive Margins
-Area where two plates pull away from each other
-As a result new crust is generated
-The sites where the plates move away from each other
are called spreading sites
Convergent Boundaries or Destructive Margins
-Area where the crust is destroyed as one plate dived 
under another
-The location where sinking of a plate occurs is called 
a subduction zone

വഗ്നിസയസ്ഫോജക സസീമകൾ   (Divergent boundaries) 
-ഫലകങ്ങൾ തമഫിൽ അകന മശാറുന്ന ഭശാഗങ്ങളഫിടല 
ഫൽകശാതഫിരുകൾ  
-ഇവഫിടട പുതഫിയ ഭൂവൽകസ്ത്രം രൂപടപ്പെടുന 
-വര്യശാപന മമഖലകൾ (spreading sites)എനസ്ത്രം ഈ 
മമഖലകക് മപരുണക്
സലുംസയസ്ഫോജക സസീമകൾ   ( Convergent boundaries) 
-ഫലകങ്ങൾ തമഫിൽ അടുക്കുമമ്പശാഴുള്ള ഫലകതഫിരുകൾ
-ഇവഫിടട ഒരു ഫലകസ്ത്രം മടറശാന്നഫിനടഫിയഫിമലകക് ആണക് 
മപശാകുന 
-ഈ മമഖല നഫിമഞ്ജന മമഖല (subduction zone) എനസ്ത്രം 
അറഫിയടപ്പെടുന

4

4

30 The Crust
-It is the outermost solid part of the earth
-It is brittle in nature
-Oceanic crust is thinner as compared to the continental
crust
-The rock found in the oceanic crust is basalt

ഭൂവൽക്കലും 
-ഭൂമഫിയുടട ഏറവസ്ത്രം പുറടമയുള്ള ഖരഭശാഗമശാണക് ഭൂവൽകസ്ത്രം 
-ശഫിലശാനഫിർമഫിതമശായ കടഫിയുള്ള ഭശാഗമശാണഫിതക് 
-സമുദ്രതട ഭൂവൽകതഫിനക് വൻകരഭൂവൽകടത 
അമപക്ഷഫിച്ചെക് കനസ്ത്രം കുറവശാണക് 

4

4



-സമുദ്രതട ഭൂവൽക ഭശാഗതക് കശാണടപ്പെടുന്ന ശഫിലശാ 
പ്രധശാനമശായുസ്ത്രം ബസശാൾടക് ആണക് 

31

32

33

34 Western coastal plain
•  Extending from the Gujarat coast in the north 

to the Kerala coast in the south
• western coastal plains are narrow in the

middle and broader towards north and south
• Provides natural conditions for the development

of ports and harbours

         Eastern coastal plain
• Extending from the Gujarat coast in the north 

to the Kerala coast in the south
• western coastal plains are narrow in the

middle and broader towards north and south
• Example for submerged coastal plain
• Provide natural conditions for the development 

of ports and harbours

• പശഗ്നിമ തസീരസമതലങ്ങൾ
• വടക്കണ ഗുജറസ്ഫോതണ തസീരലും മുതൽ തതക്കണ സകരളതസീരലും 

വതര വര്യശാപഫിച്ചെക് കഫിടക്കുന 
• തസ്ഫോഴണ ന സപസ്ഫോയ തസീരസമതലതഗ്നിനണ ഉദശാഹരണസ്ത്രം
• പ്രകൃതഗ്നിദത തുറമുഖങ്ങളലും ഹസ്ഫോർബറുകളലും 

വഗ്നികസഗ്നിപഗ്നിക്കുന്നതഗ്നിനണ അനുമയശാജര്യസ്ത്രം
• പശഫിമ തപീരതക് നദഫികൾ തഡെൽറകൾ 

സൃഷണടഗ്നിക്കുന്നഗ്നില്ല 

പൂർവ്വ തസീരസമതലങ്ങൾ       
● ടതകക് കനര്യശാകുമശാരഫി (തമഫിഴക് നശാടക്) മുതൽ വടകക് 

സുന്ദർബൻ ടഡൈൽറ(പശഫിമ ബസ്ത്രംഗശാൾ) വടര 
നപീണ്ടുകഫിടക്കുന 

● ഉയർതടപ്പെട തപീരതഫിനക് ഉദശാഹരണസ്ത്രം 
● നദഫികൾ പൂർവതപീരതക് ടഡൈൽറകൾ സൃഷഫിക്കുന
● ഉയർതടപ്പെട തപീരമശായതഫിനശാൽ ഇവഫിടട 

ഹശാർബറുകളസ്ത്രം തുറമുഖങ്ങളസ്ത്രം കുറവശാണക് 

Write any 2

                         4

Write any 2
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35 Andaman Nicobar island in Bay of Bengal
-Andaman and Nicobar island located in Bay of Bengal
-They are volcanic origin
-The Barren Island is the only active volcano in India

Write any 4

4 



-There are approximately 572 islands
-Capital: Port Blair
-The entire group of island is divided into two broad 
categories– the Andaman in the north and the
Nicobar in the south
-They are separated by a water body which is called the
Ten degree channel

ആൻഡെമസ്ഫോൻ   -   നഗ്നിസക്കസ്ഫോബസ്ഫോർ ദതസീപുകൾ
-ബസ്ത്രംഗശാൾ ഉൾകടലഫിൽ സ്ഥഫിതഫി ടചയ്യുന 
-ഇതഫിൽ ഏകമദശസ്ത്രം 572 ദതപീപുകൾ ഉൾടപ്പെടുന 
-തലസ്ഥശാനസ്ത്രം - മപശാർടക് ബക്ളയർ 
-ടമശാതസ്ത്രം ദതപീപ സമൂഹടത ആൻഡൈമശാൻ (വടകക്) എനസ്ത്രം 
നഫിമകശാബശാർ(ടതകക്) എനസ്ത്രം രണക് ഭശാഗങ്ങളശായഫി 
തഫിരഫിച്ചെഫിരഫിക്കുന 
-ആൻഡൈമശാടനയുസ്ത്രം നഫിമകശാബശാറഫിടനയുസ്ത്രം മവർതഫിരഫിക്കുന്ന 
കടൽ 10 ഡൈഫിഗഫി ചശാനൽ എന്നറഫിയടപ്പെടുന 
-ചഫില ദതപീപുകൾ അഗഫിപർവതജനര്യമശാണക്  
-ഇന്തര്യയഫിടല ഏക സജപീവ അഗഫിപർവ്വതമശായ ബശാരൻ ദതപീപക്
നഫിമകശാബശാർ ദതപീപുകളഫിൽ സ്ഥഫിതഫി ടചയ്യുന 

ഏതതങഗ്നിലലും 4
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36

37 Proposed by Alfred Wegner 
To write the continental drift theory
To list out any 4 evidences to support the theory

ആൽഫ്രഡൈക്  ടവഗടനർ ആണക് ആവഫിഷ്കരഫിച്ചെതക്                   
വൻകരവഫിസ്ഥശാപന സഫിദ്ധശാന്തസ്ത്രം എഴുതുക 
സഫിദ്ധശാന്തടത അനുകൂലഫിക്കുന്ന 4 ടതളഫിവകൾ എഴുതുക 

1
3      6 
2

1
3       6
2

38 To Identify each layer                                                      
to explain the characteristics of each layer

അന്തരപീക്ഷപശാളഫികൾ തഫിരഫിച്ചെറഫിയുക                          
ഓമരശാ പശാളഫിയുടടയുസ്ത്രം സവഫിമശഷതകൾ വഫിശദപീകരഫിക്കുക 

2
4        6

2
4        6

39 To explain each division of northern plain
വടകൻ സമതലങ്ങളടട ഓമരശാ മമഖലയുസ്ത്രം വഫിശദമശാക്കുക 

2 * 3 = 6

40. a. Chennai
b. The Indian desert/ ഇന്തര്യൻ മരുഭൂമഫി 
c. Konkan coast / ടകശാങൺ തപീരസ്ത്രം 
d. Lakshadweep islands
e. Palk strait / പശാകക് കടലഫിടുകക് 
f. Nilgiri hills 

6
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