23-01-2022

സ

ോഷ്യൽ യൻ
SET(2)

്
മയം : 2.30 മണിക്കൂർ
ആകെ
്സ ോർ: 80

നിർസ ശങ്ങൾ
എല്ലോ സ&ോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരകെമഴുതണം. സ&ോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധസയോകെ0
വോയിക്കുന്നതിനും മുൻഗണനോക്രമം തീരുമോനിക്കുന്നതിനുമോണ് ആദ്യകെത്ത 15
മിനുട്ട് മയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
5 Pattern സ&ോദ്യങ്ങളോണ് ഉള്ളത്. ഓസരോന്നിലും PART A Focus Area യും
PART B Non Focus Area യും ഉൾകെSടുന്നു.

I. Part A
( ഒന്നു മുതൽ 6 വകെരയുള്ള സ&ോദ്യങ്ങളിൽ ഏകെതങ്കിലും 4 എണ്ണം എഴുതു .
1 ്സ ോർ വീതം)
4x1=
1. ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അ0ിത്തറയിട്ട യുദ്ധം.
A) പ്ലോ ി യുദ്ധം
B) ബക്സോർ യുദ്ധം
C) ർണ്ണോ0ി ് യുദ്ധം
D) മൈമസൂർ യുദ്ധം
2. U P S C കെ&യർമോകെനയും അംഗങ്ങകെളയും നിയമിക്കുന്നതോര്?
A) പ്രധോനമന്ത്രി
B) മുഖ്യമന്ത്രി
C) ഇന്ത്യൻ പ്ര ിഡൻറ്
D) ഇന്ത്യൻ &ീഫ് ജസ്റ്റി ്
3. ---------- ആണ് ഏറ്റവും നീളംകൂ0ിയ നദി.
A) ഗംഗ
B) നർമദ
C) ഭോരതപ്പുഴ
D) യമുന
4. 'പ്രോതിനിധ്യമില്ലോകെത നികുതിയില്ല' ഈ മുദ്രോവോ ്യം നൽ ിയതോര്?
A) സജോൺ സ•ോക്ക്
B) സതോമ ് കെƒയിൻ
C) കെജയിം ് ഓട്ടി ്
D) കെജയിം ് മോഡി ൺ
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5. ƒരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുസയോജ്യമോയ മണ്ണ് ഏത്?
A) •ോറ്റമൈററ്റ് മണ്ണ്
B) കെ&മ്മണ്ണ്
C) റുത്ത മണ്ണ്
D) ƒർവ്വത മണ്ണ്
6. ഹിറ്റ്•റുകെ0 റഹ ്യസƒോ•ീ
A) രിങ്കുSോയക്കോർ
B) തവിട്ടുകുSോയക്കോർ
C) ഗസ്റ്റസSോ
D) സഹോസളോ ോ ്റ്റ്

് - - - എന്നോണ് അറിയകെSട്ടിരുന്നത്.

Part B
(7 മുതൽ 10 വകെരയുള്ള എല്ലോ സ&ോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതു . 1
വീതം)

്സ ോർ

4x1=4
7. .ആഫ്രിക്കയികെ• ഹോറ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ƒ0ിഞ്ഞോറൻ ആഫ്രിക്കയിസ•ക്ക് വീശുന്ന
പ്രോസദശി വോതത്തികെ• സƒകെരഴുതു .
A) ഹർമോറ്റൻ
B) ലൂ
C) &ിനൂക്ക്
D) കെഫോൻ
8. 'ഇന്ത്യയുകെ0 ധോന്യപ്പുര' എന്നറിയകെSടുന്ന ഭൂപ്രകൃതി വിഭോഗം.
A) ഉത്തര മഹോ മത•ം
B) ഉത്തര ƒർവ്വത സമഖ•
C) ഉƒദ്വീƒീയ ƒീഠഭൂമി
D) തീര മത•ം
9. വിവരോവ ോശ നിയമം നി•വിൽ വന്ന വർഷം
A) 2005
B) 2012
C) 2003
D) 2007
10. മൈ&നീ ് മ്മ്യൂണി ്റ്റ് വിപ്ലവം നയിച്ചതോര്?
A )കെ•നിൻ
B) മോസവോ കെ തൂങ്
C) സഡോ. ൺയോത് കെ ൻ
D) &ിയോങ് മൈ ഷക്ക്
II. Part A

(11 മുതൽ 15 വകെരയുള്ള സ&ോദ്യങ്ങളിൽ ഏകെതങ്കിലും 3 എണ്ണം എഴുതു . 2
്സ ോർ വീതം)
3x2=6
11. 1857 കെ•

്വോതന്ത്ര്യ

മരത്തിസ•ക്ക് നയിച്ച കെƒകെട്ടന്നുണ്ടോയ

12. രണ്ടോം സ•ോ യുദ്ധ ോ•ത്തുണ്ടോയ മൈ
ഉൾകെSടുത്തി ƒട്ടി പൂർത്തിയോക്കു .

നീ

ോരണം എന്ത് ?

ഖ്യങ്ങളിൽ ഉൾകെSട്ട രോജ്യങ്ങകെള

അച്ചുതണ്ടുശക്തി ൾ

ഖ്യശക്തി ൾ

a.ജർമ്മനി

1.

b.

2.

c.

3.ചൈ ന

13. പ്ലോറ്റ്സഫോമികെന അ0ിസ്ഥോനകെSടുത്തി വിദൂര
വർഗ്ഗീ രിച്ചിരിക്കുന്നകെതങ്ങകെന?
ഭൂത• ഛോയോഗ്രഹണം
a.------------------b.------------------14. രോജ്യത്തികെ• വി
പൂർത്തിയോക്കു

നം വിദ്യോഭ്യോ

ംസവദനങ്ങകെള

ത്തിലൂകെ0
വിദ്യോഭ്യോ

ോധ്യമോകുന്നു. സ¤ോ &ോർട്ട്
ം

-------a-------ോസങ്കതി വിദ്യ ൾ ഉƒസയോഗിക്കോനുള്ള ഉള്ള
അറിവ് •ഭിക്കുന്നു
-------b-------ജീവിത നി•വോരം ഉയരുന്നു
15. വിപ്ലവ

മയത്തുള്ള ഫ്രഞ്ച്

മൂഹകെത്ത കുറിച്ച് വിവരിക്കു .

Part B
(16 മുതൽ 18 വകെരയുള്ള സ&ോദ്യങ്ങളിൽ ഏകെതങ്കിലും 2 എണ്ണം എഴുതു
്സ ോർ വീതം)

2

2x2=4
16.ƒൗരസബോധത്തികെ• അഭോവം മൂ•ം മൂഹത്തിൽ ഉണ്ടോകുന്ന ഏകെതങ്കിലും രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ
എഴുതു .
17.ഇന്ത്യൻ ്വോതന്ത്ര്യ മരത്തിൽ സുഭോഷ് &ന്ദ്രസബോ ് വഹിച്ച ƒകെങ്കന്ത്?
18. രക്കോറ്റും 0ൽക്കോറ്റും തമ്മിൽ തോരതമ്യം കെ&യ്യു

III. Part A
(19 മുതൽ 23 വകെരയുള്ള സ&ോദ്യങ്ങളിൽ ഏകെതങ്കിലും 3 എണ്ണം എഴുതു . 4
്സ ോർ വീതം)

3X4 = 12
19.ഇന്ത്യൻ വിസദശ നയത്തികെ• പ്രധോന തത്വങ്ങൾ ƒട്ടി കെSടുത്തു .
20,ƒൗരത്വം എന്നതുകെ ോണ്ട് അർത്ഥമോക്കുന്നത് എന്ത്? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ƒൗരത്വങ്ങൾ
ഏകെതല്ലോം ?
21.ഇന്ത്യയുകെ0 രൂƒസരഖയിൽ തോകെഴ നൽ ിയിരിക്കുന്ന ഭൂ
1.വിന്ധ്യോ ƒർവ്വതനിര
2.ƒശ്ചിമഘട്ടം
3.നർമ്മദ നദി
4.ഡക്കോൻ ƒീഠഭൂമി

വിസശഷത ൾ ƒട്ടി കെSടുത്തു

22.നൽ ിയിരിക്കുന്ന മോതൃ ോഗ്രിഡിൽ നിന്നും തോകെഴ ƒറയുന്ന ഭൂ
നോ•ക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻ ിലൂകെ0 കെണ്ടത്തു .
1.ശ്മശോനം
2.വോ സ്ഥ•ങ്ങൾ
3.ƒോ•ം
4.ത0ോ ം

23.&രക്ക് സ

വിസശഷത ളുകെ0 സ്ഥോനം

വന നികുതി കെളക്കുറിച്ച് •ഘുകുറിS് തയ്യോറോക്കു

Part B
(24 മുതൽ 25 വകെരയുള്ള സ&ോദ്യങ്ങളിൽ ഏകെതങ്കിലും 1 എണ്ണം എഴുതു . 4
്സ ോർ )

1x4 = 4
24.|ധരോത•ീയ ഭൂƒ0ങ്ങളുകെ0 നോ•് ഉƒസയോഗങ്ങൾ എഴുതു .
25.ഇന്ത്യയിൽ കെƒോതു 0ം അനിയന്ത്രിതമോയി വർദ്ധിച്ചു കെ ോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുമോയി
ബന്ധകെSട്ട് നിങ്ങളുകെ0 നിഗമനങ്ങൾ ഉൾകെSടുത്തി കുറികെSഴുതു .

IV. Part A
(26 മുതൽ 29 വകെരയുള്ള സ&ോദ്യങ്ങളിൽ ഏകെതങ്കിലും 3 എണ്ണം എഴുതു . 6
്സ ോർ വീതം)

3x6= 18
26.ഇന്ത്യയുകെ0 സദശീയത രൂƒകെSടുത്തുന്നതിൽ വിദ്യോഭ്യോ
27. ഉസദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദത്തികെ•
വിശദമോക്കു

ത്തികെ• ƒങ്ക് വിശ •നം കെ&യ്യു

വിസശഷത ൾ എകെന്തല്ലോം?ഏകെതങ്കിലും രകെണ്ടണ്ണം

28.കുറിS് തയ്യോറോക്കു .
a)അന്തോരോഷ്ട്ര ദിനോങ്ക സരഖ
b)ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോൻസഡർഡ് മയം.

29.എന്തോണ് മോനവ വിഭവസശഷി വി
നം? മോനവ വിഭവസശഷി വി
ആസരോഗ്യ ƒരിƒോ•നത്തിനുമുള്ള ƒങ്ക് വിശദമോക്കു .

നത്തിൽ

Part B
(30 മുതൽ 32 വകെരയുള്ള സ&ോദ്യങ്ങളിൽ ഏകെതങ്കിലും 2 എണ്ണം എഴുതു . 6
്സ ോർ വീതം)

2x6= 12
30.എന്തോണ് ഇ- ഗസവണൻ

് ? ഇ ഗസവണൻ

് കെ ോണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എകെന്തല്ലോം ?

31.GIS കെ• പ്രധോന ഉƒസയോഗങ്ങൾ എഴുതു .
32. വിവരണം നൽകു
a. കെƒോതു 0ം
b. അഭ്യന്തര 0ം
c. വിസദശ 0ം

V. Part A
(33 മുതൽ 35 വകെരയുള്ള സ&ോദ്യങ്ങളിൽ ഏകെതങ്കിലും 2 എണ്ണം എഴുതു
്സ ോർ വീതം)

.8

2x8=16
33. തോകെഴ കെ ോടുത്തിരിക്കുന്ന സൂ&ന ൾവച്ച് അസമരിക്കൻ
വിവരണം തയ്യോറോക്കു .
a) കെമർക്ക••ി ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ
b) സ ോണ്ടിന•ൽ സ ോൺഗ്ര ്
c) അസമരിക്കൻ സ ോളനി ളുകെ0 ്വോതന്ത്ര്യം

്വോതന്ത്ര്യ

മരകെത്തക്കുറിച്ച്

34. ഗോന്ധിജിയുകെ0 ആഹ്വോനപ്ര ോരം, ഇന്ത്യയുകെ0 വിവിധ ഭോഗങ്ങളിൽ ഉപ്പുണ്ടോക്കി
ബ്രിട്ടീഷു ോർ കെ ോണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങൾ •ംഘിച്ചു.
a . നിയമ•ംഘന പ്രസ്ഥോനകെത്തക്കുറിച്ച് കുറിS് തയ്യോറോക്കു .
b. ഗോന്ധിജി ഉS് ഒരു മരോയുധമോയി കെതകെരകെഞ്ഞടുത്തത് എന്തുകെ ോണ്ട് ?
35. ഉച്ചമർ ത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂനമർ ത്തിസ•ക്ക് ോറ്റു വീശുന്നു.
a . ആസഗോള വോതങ്ങളുകെ0 സƒകെരഴുതു .
b. ആസഗോള വോതങ്ങൾ സ്ഥിരവോതങ്ങൾ എന്നറിയകെS0ോനുള്ള ോരണകെമന്ത്?
c. ഏകെതങ്കിലും രണ്ട് ആസഗോളവോതങ്ങകെളക്കുറിച്ച് വിശദീ രിക്കു .
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