സാമൂഹയ ശാസ്ത്രം
മസറൃ് 1

1. മ്ഔാൺസ്റ്റാൻറിമ്നാെിളിമെസവിമ്ശഷതഔളിൽ ഉൾമെടാത്ത ൈസ്താവന
ഏത്?
A. വിജ്ഞാനത്തിമെ മ്ഔന്ദ്രം
B. പണ്ഡിതന്മാന്മടയും അമൂലയ ഗ്രന്ഥങ്ങളമടയും മ്ഔന്ദ്രം
C. ആഫ്രിക്കയിൽ നിനുണ്ം യൂമ്റാെിമ്ലക്കുള്ള ൈമ്വശനഔവാടം
D. ഔിഴക്കൻ മ്റാമാസാമ്രാജയത്തിമെതലസ്ഥാനം
2.നമ്വാത്ഥാന ഔാലത്ത് ൈപഞ്ച രഹസയങ്ങൾ അനാവരണം മങയ്യുന്നതിന്
സഹായഔമായ ശാസ്ത്ര ഉപഔരണമ്മത് ?
A. മ്ലാമ്ക്കാമ്മാട്ടീവ്
B. ഫ്ളയിംഖ് ഷട്ടിൽ
C. മടലമ്സ്കാെ്
D. മ്റാക്കറൃ്
3.

മ്പാർച്ചുഖീസുഔാന്മട

വരവ്

മ്ഔരളത്തിമെ

വിവിധ

മ്മകലഔളിൽ

സൃാധീനം മങലത്തി. താമഴ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ മ്പാർച്ചുഖീസുഔാന്മട
സംഭാവനയല്ലാത്തമ്തത് ?
A. ങവിട്ടുനാടഔം ൈങരിെിച്ചു.
B. അച്ചടിയന്ത്രത്തിമെ ഉപമ്യാഖം വയാപഔമാക്കി
C. ഔശുമാവ്, പുഔയില, പ്രപനാെിൾ എന്നിവ മഔാണ്ടുവനുണ്.
D. മ്ഹാർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ൈസിദ്ധീഔരിച്ചു.
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4. തിന്വിതാംർ രാജാവായിന്ന്ന മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയും ഡച്ചുഔാന്ം
തമ്മിൽ ഔച്ചവട സംബന്ധമായി ഉണ്ടായ തർക്കങ്ങൾ ൄളച്ചൽ യുദ്ധത്തിന്
ഔാരണമായി. ഏത് വർഷമാണ് ൄളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത് ?
A. 1741
B. 1453
C. 1857
D. 1864
5. ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം താമഴ പറയുന്നവയിൽ
ഏതാണ് ?
A. 2020
B. 2021
C. 2013
D. 2014
6.

2018

മല

ൈളയത്തിനു

മ്ശഷം

സർക്കാർ

മ്ഔരളത്തിമെ

പുനന്ദ്ധാരണത്തിനായി നടൊക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ?
A. ഔിഫ് ബി
B. അന്നപൂർണ്ണ
C. റീ ബിൽഡ് മ്ഔരള
D. സാക്ഷരതാ യജ്ഞം
7. ബ്രിട്ടീഷ് ഖവൺമമെിനു മ്വണ്ടി ബംഖാളിൽ നിൄതി പിരിക്കുന്നതിന്
ചുമതലമെപ്ത്തിയ ഇടനിലക്കാർ ഏത് മ്പരിലാണ് അറിയമെപ്ന്നത് ?
A. ജന്മിഔൾ
B. ജമീന്ദാർ
C. സാഹുക്കൾ
D. പാട്ടക്കാർ
DIET ALAPPUZHA
Page 152

8. 1857 മല ന്നാം സൃാതന്ത്രയ സമരത്തിൽ പ്രഫസാബാദിൽ നിന്ന്
ഔലാപത്തിന് മ്നതൃതൃം നൽഔിയതാര് ?
A. ഔൺവർ സിംഖ്
B. ബീഖം ഹസ്രത്ത് മഹൽ
C. റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ്
D. മൗലവി അഹമ്മദുള്ള
9. പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് ആമരാമക്ക തമ്മിലായിന്നുണ് ?
A. ബ്രിട്ടീഷുഔാന്ം സിറാജ് ഉദ് -ദൗലയും
B. ബ്രിട്ടീഷുഔാന്ം ഷാ ആലം രണ്ടാമനും
C. ബ്രിട്ടീഷുഔാന്ം മിർ ഔാസിമും
D. ബ്രിട്ടീഷുഔാന്ം ഷൂജാ ഉദ് -ദൗലയും
10. മ്പാർച്ചുഖീസ് നാവിഔനായിന്ന്ന മമഖല്ലൻ മഔാല്ലമെട്ടത് മടാൻ
ദൃീപുനിവാസിഔളമായുള്ള യുദ്ധത്തിലായിന്നുണ്. ഈ ദൃീപ് ഏത് രാജയത്തിമെ
ഭാഖമാണ് ?
A. ജൊൻ
B. ഫിലിപ്രെൻസ്
C. ഇൻമ്ഡാമ്നഷയ
D. മമ്ലഷയ
11. ഏത് ശാസ്ത്ര ശാകയാണ് ഔാർമ്ട്ടാഗ്രഫി എന്ന മ്പരിൽ അറിയമെപ്ന്നത് ?
A. മണ്ണിമന ൄറിച്ചുള്ള പഠനം
B. മൃഖങ്ങമള ൄറിച്ചുള്ള പഠനം
C. ഭൂപടശാസ്ത്രം
D. ഭൗമശാസ്ത്രം
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12. നമ്വാത്ഥാന നായഔമന ഔമണ്ടത്തുഔ.
 എല്ലാ മതങ്ങളം ന്നാണ് എന്ന മപാതു സമ്ന്ദശം ൈങരിെിച്ചു.
 ഇ്യൻ നമ്വാത്ഥാനത്തിമെ പിതാവ് എന്നറിയമെട്ടു
 ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചു
A. സൃാമി ദയാനന്ദ സരസൃതി
B. രാജാറാം മ്മാഹൻ മ്റായ്
C. സൃാമി വിമ്വഔാനന്ദൻ
D. മ്ജയാതി റാവു ഫുമല
13.

താമഴ

തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ

മാെിൽ

ഉൾമെപ്ന്നതും

മസ്കച്ചിൽ

ഉൾമെടാത്തതുമ്മത് ?
A. തലമക്കട്ട്
B. സ്ഥാനം
C. മ്താത്
D. ഇവമയല്ലാം
14. ബംഖാൾ വിഭജനം നടത്തിയ പ്രവമ്സ്രായി ആര് ?
A. വിലയം മബെിഔ് ൈഭു
B. മവല്ലസ്ലി ൈഭു
C. ഔഴ്സൺ ൈഭു
D. റിെൺ ൈഭു
15. ഭൂൈെതിയും പാറഔളം മണ്ണും അടങ്ങിയ ഭൂമിയുമട കരഭാഖമത്ത ......... എന്ന്
വിളിക്കുനുണ്.
A. ശിലാ മണ്ഡലം
B. വായുമണ്ഡലം
C. ജല മണ്ഡലം
D. പ്രജവമണ്ഡലം
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16. എ്ാണ് സുംബ?
A. മ്സ്പാർട്സ് മഖയിം
B. നൃത്ത വയായാമം
C. അത് ലറൃിക്സ്
D. സംഖീമ്താപഔരണം
17. ഖാന്ധിജി ഇ്യയിൽ ആദയമായി നിരാഹാര സതയാഗ്രഹം നടത്തിയ
വർഷം .
A. 1917
B. 1918
C. 1919
D. 1920
18.ഇ്യൻ അവാർഡുഔളമടയും ഔായിഔ രംഖമത്ത ബഹുമതിഔളമടയും
പശ്ചാത്തലത്തിൽ

താമഴ

പറയുന്നവയിൽ

ഏതാണ്

പ്രലഫ്

പ്രടം

അച്ചീവ്മമെ് അവാർഡ് ?
A. മ്ദ്രാണാങാരയ അവാർഡ്
B. രാജീവ് ഖാന്ധി മ്കൽരത്ന അവാർഡ്
C. ധയാൻ ങന്ദ് അവാർഡ്
D. അർജ്ജുന അവാർഡ്
19. ട്ടത്തിൽ മ്ങരാത്തത് ഏത് ?
A. അന്നപൂർണ്ണ
B. അമ്്യാദയ അന്നമ്യാജന
C. സംമ്യാജിത ശിശു വിഔസന പരിപാടി
D. മതാഴിലറെ് പദ്ധതി
20. 10 വടക്കും 10 മതക്കും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി മങയ്യുന്ന
ഔാലാവസ്ഥാ മ്മകല ഏതാണ് ?
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A. തുന്ദ്രാ മ്മകല
B. ഉഷ്ണ മന്ഭൂമിഔൾ
C. മധയമ്രകാ ഔാലാവസ്ഥാ മ്മകല
D. ശീത മന്ഭൂമി

ഉത്തരസൂങിഔ
(മസറൃ് – 1)
1. C.ആഫ്രിക്കയിൽ നിനുണ്ം യൂമ്റാെിമ്ലക്കുള്ള ൈമ്വശനഔവാടം
2. C.മടലമ്സ്കാെ്
3. D.മ്ഹാർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ൈസിദ്ധീഔരിച്ചു
4. A. 1741
5. C. 2013
6. C. റീ ബിൽഡ് മ്ഔരള
7. C. സാഹുക്കൾ
8. D. മൗലവി അഹമ്മദുള്ള
9. A. ബ്രിട്ടീഷുഔാന്ം സിറാജ് ഉദ് -ദൗലയും
10. B. ഫിലിപ്രെൻസ്
11. C. ഭൂപടശാസ്ത്രം
12. B. രാജാറാം മ്മാഹൻ മ്റായ്
13. D. ഇവമയല്ലാം
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14. C. ഔഴ്സൺ ൈഭു
15. A. ശിലാ മണ്ഡലം
16. B. നൃത്ത വയായാമം
17. B. 1918
18. C. ധയാൻ ങന്ദ് അവാർഡ്
19. C. സംമ്യാജിത ശിശു വിഔസന പരിപാടി
20. C. മധയമ്രകാ ഔാലാവസ്ഥാ മ്മകല

മസറൃ് – 2
1. നമ്വാത്ഥാന ആശയങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളിമ്ലക്ക് എത്തുന്നതിന്
സഹായഔമായ

ൈാമ്ദശിഔ

ഭാഷഔൾ

താമഴ

തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ

ഏമതല്ലാമാണ് ?
A. ലാറൃിൻ, ഗ്രീക്ക് ,ഫ്രഞ്ച്
B. ഇംഗ്ലീഷ് ,സ്പാനിഷ് , ഫ്രഞ്ച്
C. ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച് ,ലാറൃിൻ
D. ലാറൃിൻ, ഇംഗ്ലീഷ് , ഗ്രീക്ക്
2. താമഴെറയുന്നവയിൽ നമ്വാത്ഥാന ൈക്രിയക്ക് തുടക്കം ൄറിച്ചതായി
വിശദീഔരിക്കമെപ്ന്നസംഭവം ഏത് ?
A. 1498 ൽ വാമ്സ്കാഡ ഖാമ പുതിയ സമുദ്രമാർഖം ഔമണ്ടത്തിയത്
B. 1453 ൽ തുർക്കിഔൾ മ്ഔാൺസ്റ്റാെ്മ്നാെിൽ ഔീഴടക്കിയത്.
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C. വയവസായ വിപ്ലവം
D. മ്ഔാെർനിക്കസിമെ സൗരയൂഥ സിദ്ധാ്ം
3.

മ്ലാഔമത്ത

പുമ്രാഖതിയിമ്ലക്ക്

നയിച്ച

വയവസായ

വിപ്ലവത്തിന്

ഇടയാക്കിയ സാഹങരയങ്ങൾ എമ്ല്ലാം ?
A. യന്ത്രങ്ങളമട ഔണ്ടുപിടിത്തം
B. ഖതാഖത വാർത്താവിനിമയ സൗഔരയങ്ങൾ
C. ഉത്പാദന-വിതരണ രംഖങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാറൃം.
D. ഇവമയല്ലാം
4. ഔച്ചവട ആവശയത്തിനായി ഇ്യയിമലത്തിയ യൂമ്റാപയന്മാമര അവർ വന്ന
ക്രമമനുസരിച്ച് എള്ളൃതുമ്പാൾ, താമഴ നൽഔിയിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ
ക്രമം ഏത് എന്ന് ഔമണ്ടത്തുഔ?
A. മ്പാർച്ചുഖീസുഔാർ- ഡച്ചുഔാർ- ഇംഗ്ലീഷുഔാർ- ഫ്രഞ്ചുഔാർ
B. മ്പാർച്ചുഖീസുഔാർ- ഇംഗ്ലീഷുഔാർ - ഫ്രഞ്ചുഔാർ - ഡച്ചുഔാർ
C. മ്പാർച്ചുഖീസുഔാർ - ഫ്രഞ്ചുഔാർ - ഇംഗ്ലീഷുഔാർ - ഡച്ചുഔാർ
D. ഇംഗ്ലീഷുഔാർ - ഫ്രഞ്ചുഔാർ - ഡച്ചുഔാർ -മ്പാർട്ടുഖീസുഔാർ
5. ഔർണാട്ടിഔ് യുദ്ധങ്ങമള സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ ൈസ്താവന ഏത് ?
A. ഇംഗ്ലീഷുഔാന്ം ഫ്രഞ്ചുഔാന്ം തമ്മിൽ ഇ്യയിൽ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ
B. ഫ്രഞ്ചുഔാന്ം മ്പാർച്ചുഖീസുഔാന്ം തമ്മിൽ നടത്തിയ യുദ്ധം
C. ഇംഗ്ലീഷുഔാന്ം മ്പാർച്ചുഖീസുഔാന്ം തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ
D. ഡച്ചുഔാന്ം ഇംഗ്ലീഷ് ഔാന്ം തമ്മിൽ നടത്തിയ യുദ്ധം
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6. മ്ഔരളത്തിമല തരിശുനിലങ്ങൾ െഷി മ്യാഖയമാക്കുന്നതിന് നടൊക്കിയ
പദ്ധതി ഏത് ?
A. ഹരിത മ്ഔരളം
B. ഔാർഷിഔ മ്ഔരളം
C. സുഭിക്ഷ മ്ഔരളം
D. നിറഔതിർ
7.

ഭക്ഷയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധമെട്ട .ശരിയായ ൈസ്താവന ഏത് ?
A. എല്ലാവർക്കും മതാഴിൽ അവസരം ലഭയമാക്കണം
B. ഭമ്ക്ഷയാലപാദനം വർധിെിക്കണം
C. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാക്കാലത്തും മ്പാഷഔ സമൃദ്ധമായ
ഭക്ഷണം ലഭിക്കണം
D. എല്ലാവർക്കും മ്റഷൻ ഔാർഡ് ഉണ്ടാവണം

8. 1857-മല ന്നാം സൃാതന്ത്രയസമരത്തിമെ മപട്ടനുണ്ണ്ടായ ഔാരണം എ്്?
A. തുച്ചൃമായ മ്വതനം
B. അടിമഔമ്ളാമടന്ന മ്പാമലയുള്ള മപന്മാറൃം
C. പശുവിമെയും പന്നിയുമടയും മഔാള്ളൃെ് പുരട്ടിയ തിര
D.

ദീർഗമ്നരമുള്ള മ്ജാലി

9. ബ്രിട്ടീഷുഔാർമക്കതിമര മ്പാരാപ്ന്നതിന് ജനങ്ങമള ആഹൃാനംമങയ്തു
മഔാണ്ട്

ഗവലുത്തപി

ദളവ ൄണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ വർഷം ഏത് ?
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A. 1857
B. 1809
C. 1810
D. 1843
10. താമഴ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ൈമ്ദശമാണ് ദത്താവഔാശ നിമ്രാധന
നിയമത്തിലൂമട ബ്രിട്ടീഷ് - ഇ്യമ്യാട് ട്ടി മ്ങർത്തത് ?
A. തഞ്ചാവൂർ
B. മലബാർ
C. ഝാൻസി
D. പ്രഹദരാബാദ്
11.

ഔച്ചവടത്തിനായി

ഇ്യയിമലത്തിയ

യൂമ്റാപയൻ

രാജയങ്ങളിൽ

ഉൾമെടാത്തത് ഏത് ?
A. ഇംഗ്ലണ്ട്
B. ഫ്രാൻസ്
C. മനതർലെ്
D. അയർലെ്
12. പഠനാവശയത്തിനായി സൃ്ം രാജയത്തിമെയും മറൄ രാജയങ്ങളമ്ടയും
ൈധാനമായ ൈമ്ദശങ്ങമള ൄറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉപമ്യാഖിക്കുന്ന
ഭൂപടങ്ങൾ താമഴ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?
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A.

ഔാലാവസ്ഥാ ഭൂപടം

B. വൿവസായ ഭൂപടം
C. രാരീയ ഭൂപടം
D. ഗരാഗര ഭൂപടം

13 ന് സ്ഥലമത്ത സമയം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപമ്യാഖിക്കുന്ന സാെൽെിഔ
മ്രകഔൾ ഏതാണ് ?
A. അക്ഷാംശ മ്രക
B. മ്രകാംശമ്രക
C. ഭൂമധയ മ്രക
D. ഉത്തരയാന മ്രക
14. മ്ങാർച്ചാ സിദ്ധാ്ത്തിമെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ?
A. ബാലഖംഖാധര തിലഔ്
B. ദാദാ ഭായ് നവമ്റാജി
C. മ്ഖാപാല െഷ്ണ മ്ഖാകമല
D. ബദ്ദറുദ്ദീൻ തയാബ്ജി
15. സമുദ്രനിരെിൽ നിനുണ്ം 900 മീറൃറിൽ പ്തൽ ഉയരവും ൄത്തമന
ങരിവുഔളമുള്ള ഭൂൈമ്ദശങ്ങൾ ഏതു വിഭാഖത്തിൽമെപ്നുണ് ?
A. പീഠഭൂമിഔൾ
B. സമതലങ്ങൾ.
C. പർവ്വതങ്ങൾ
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D. ൄനുണ്ഔൾ
16. മ്ദശീയ ജല ദിനമായി ആങരിക്കുന്നത് എന്ന്?
A. മാർച്ച് 8
B. മാർച്ച് 22
C. മഫബ്രുവരി22
D. മഫബ്രുവരി 11
17. മ്വാളിമ്ബാളിമെ മാതൃരാജയം.
A. യു എസ് എ
B. ഇ്യ
C. ഔാനഡ
D. ബ്രസീൽ
18. ഇ്യയുമട ആദയമത്ത ജിമ്യാമതർമൽ പവർ മ്ൈാജക്റ്റ് സ്ഥാപിതമാൄന്ന
മ്ഔന്ദ്രഭരണ ൈമ്ദശം ?
A. ജമ്മു ഔശ്മീർ
B. ലഡാക്ക്
C. ങണ്ഡിഖഡ്
D. പുതുമ്ച്ചരി
19. മുന്ന് വശവും ബംഗ്ലാമ്ദശിനാൽ ചുറൃമെട്ട സംസ്ഥാനം ഏത് ?
A. അന്ണാങൽ ൈമ്ദശ്
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B. ത്രിപുര
C. ആസ്സാം
D. മിമ്സാറം
20. "ജനങ്ങൾക്ക് മ്വണ്ടി, ജനങ്ങൾ ജനങ്ങമള ഭരിക്കുന്നതാണ് ജനാധിപതയം"
ഇത് ആന്മട വാക്കുഔളാണ് ?
A. മഹാത്മാഖാന്ധി
B. എബ്രഹാം ലിെൺ
C. അമർതയ മസൻ
D. മനൽസൺ മമ്ണ്ടല
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ഉത്തരസൂങിഔ
(SET 2)
1. B. ഇംഗ്ലീഷ് ,സ്പാനിഷ് , ഫ്രഞ്ച്
2. B. 1453 ൽ തുർക്കിഔൾ മ്ഔാൺസ്റ്റാൻ്്റിമ്നാെിൽ ഔീഴടക്കിയത്
3. D. ഇവമയല്ലാം
4. A. മ്പാർച്ചുഖീസുഔാർ- ഡച്ചുഔാർ- ഇംഗ്ലീഷുഔാർ- ഫ്രഞ്ചുഔാർ
5. A. ഇംഗ്ലീഷുഔാന്ം ഫ്രഞ്ചുഔാന്ം തമ്മിൽ ഇ്യയിൽ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ
6. C.സുഭിക്ഷ മ്ഔരളം
7. C. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാക്കാലത്തും മ്പാഷഔ സമൃദ്ധമായ
ഭക്ഷണം ലഭിക്കണം
8. C. പശുവിമെയും പന്നിയുമടയും മഔാള്ളൃെ് പുരട്ടിയ തിര
9. B. 1809
10. C. ഝാൻസി
11. D. അയർലമെ്
12. C. രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം
13. B. മ്രകാംശമ്രക
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14. B. ദാദാ ഭായ് നവമ്റാജി
15. C. പർവ്വതങ്ങൾ
16. B. മാർച്ച് 22
17. A. യു എസ് എ
18. B. ലഡാക്ക്
19. C. ത്രിപുര
20. B. എബ്രഹാം ലിെൺ
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മസറൃ് – 3
1. നമ്വാത്ഥാനഔാലഗട്ടത്തിമല ൈശസ്ത െതിയായ "മഡക്കാമറൺ ഔഥഔൾ
"ആന്മട രങനയാണ്?
A. മപൊർക്ക്
B. ദാമ്്
C. മബാക്കാച്ചിമ്യാ
D. ഇറാസ്മസ്
2.മ്ലാഔമത്ത

വിജ്ഞാന

വയാപനത്തിമ്ലക്കു

നയിച്ച

ഔണ്ടുപിപ്ത്തം

എ്ായിന്നുണ്?
A. മടലമ്സ്കാെ്
B. അവിയന്ത്രം
C.

സ്പിനിങ്ങ് ജന്നി

D. അച്ചടിയന്ത്രം
3. യൂമ്റാപയന്മന്മായുള്ള വാണിജയബന്ധം നമ്മുമട സാമൂഹിഔ സാംസ്കാരിഔ
സാപത്തിഔ മ്മകലഔളിൽ സൃാധീനം മങലത്തി. ൄശിനി ,മ്മശ ,ഔമ്സര
,വരാ് തുടങ്ങി മലയാളം വാക്കുഔൾ രൂപം മഔാണ്ടത് ഏത് യൂമ്റാെയൻ
രാജയവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂമടയാണ് ?
A. ഫ്രഞ്ചുഔാർ
B. ഡച്ചുഔാർ
C. ഇംഗ്ലീഷുഔാർ
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D. മ്പാർച്ചുഖീസുഔാർ
4.ബ്രിട്ടീഷുഔാർ ആദയം ആധിപതയം സ്ഥാപിച്ചത് ബംഖാളിലാണ്.ബംഖാളിമെ
എമ്ല്ലാം ൈമ്തയഔതഔളാണ് ആധിപതയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മ്ൈരിെിച്ചത് ?
A. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ്
B. ഔാർഷിഔ സമൃദ്ധി
C. ജല ഖതാഖത സൗഔരയങ്ങൾ
D. ഇവമയല്ലാം
5. ശ്രീരംഖപട്ടണം ഉടപടിയിലൂമട ഏത് ൈമ്ദശമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ
ഔീഴിൽ ആയ ൈമ്ദശം?
A. പ്രമസൂർ
B. മലബാർ
C. ർഖ്
D. മറാത്ത
6. വിവിധ മ്മകലഔളിൽ ഉൾമെപ്ന്ന സാപത്തിഔ ൈവർത്തനങ്ങമള
വർഗ്ഗീഔരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം?
A. COS
B. CSO
C. CIS
D. ISI
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7.

ബ്രിട്ടീഷുഔാർമക്കതിരായ

മ്പാരാട്ടത്തിൽ

വയനാടൻ

വനങ്ങൾ

മ്ഔന്ദ്രീഔരിച്ച് ളിമ്ൊര് യുദ്ധമുറ നടത്താൻ പഴശ്ശിരാജമയ സഹായിച്ച
മ്ഖാത്രവിഭാഖം ഏത് ?
A. സാ്ാൾ മാർ
B. ഭീലഔൾ
C. ൄറിങയർ
D. മ്ഔാളഔൾ
8. തിന്വിതാംറിൽ ബ്രിട്ടീഷുഔാർമക്കതിരായ മ്പാരാട്ടത്തിന് മ്നതൃതൃം
നൽഔിയതാര് ?
A. പഴശ്ശിരാജ
B. പാലിയത്തച്ചൻ
C. മ്വലത്തപി ദളവ
D. ൄഞ്ഞാലിമരകാർ
9.. മറാത്താ ൈമ്ദശം ഔീഴടക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുഔാമര മ്ൈരിെിച്ച ഗടഔം താമഴ
പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?
A. പന്ത്തിക്കച്ചവടത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് മഔാണ്ട്
B. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ്
C. ഔാർഷിഔ പുമ്രാഖതി
D. ഔച്ചവട സൗഔരയം
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10. AD 1492 ൽ ൈെതി വിഭവങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ഇ്യമയ മ്തടി തൻ്്മറ
ആദയ

ഔെൽയാത്ര നടത്തിയത് ആരാണ് ?

A. മമഖല്ലൻ
B. മഔാളംബസ്
C. അമരിമ്ഖാ മവസ്പൂച്ചി
D. മ്ടാളമി
11. മഔാളംബസ് , മമഖല്ലൻ മുതലായ നാവിഔൻമാന്മട സമുദ്ര യാത്രഔൾ വഴി
മതറൃാനും

പ്രദർഗയമ്മറിയതാഔാനും

ഇടയായതിനുള്ള

ഔാരണം

എ്ായിന്നുണ്?
A. വിശദമായ ഭൂപടങ്ങളില്ല
B. ദിക്കറിയാനുള്ള സൗഔരയങ്ങളില്ല.
C. ആധുനിഔ സാമ്െതിഔ വിദയയുമട അപരയാപ്തത
D. ഇവമയല്ലാം
12.

താമഴ

തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ

ഭൂപടങ്ങളിമല

അവശയ

ഗടഔങ്ങൾ

അല്ലാത്തത് ഏത് ?
A. തലമക്കട്ട്
B. മ്താത്
C. ദിക്ക്
D.

ഉയരം
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13. ഇ്യൻ നാഷണൽ മ്ഔാൺഗ്രസിന് (INC) ആ മ്പര് നിർമ്ദശിച്ചത് ആര്?
A. എ. ഒ. ഹും
B. ഡബ്ലിയു. സി. ബാനർജി
C. ദാദാ ഭായ് നവമ്റാജി
D. ബദറൂദ്ധിൻ തയബ്ജി
14. ”ഇ്യമയ ഔമണ്ടത്തൽ” എന്ന പുസ്തഔത്തിമെ രങയിതാവ് ?
A. ജവാഹർ ലാൽ മനഹ്റു
B. മഹാത്മാ ഖാന്ധിജി
C. രവീന്ദ്ര നാഥ ടാമ്ഖാർ
D. മ്ഖാപാല െഷ്ണ മ്ഖാകമല
15. ഭൂമിയിൽ മനുഷയന് ഉപമ്യാഖിക്കാൻ ലഭയമായ ശുദ്ധജലത്തിമെ അളവ്
എത്ര ശതമാനം ?
A. 3 ശതമാനം
B. 2 ശതമാനം
C. 1 ശതമാനത്തിൽ താമഴ
D. 1 ശതമാനം
16. മ്ലാഔാത്ഭുതങ്ങളിൽ ന്നായ താജ്മഹലിമെ നിറം മങ്ങുന്നതിന് ഔാരണ?
A. വായു മലിനീഔരണം
B. ജല മലിനീഔരണം
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C. ശബ്ദമലിനീഔരണം
D. പുഔപടലം
17. ഭൂമിയിൽ ജലം ഔാണമെപ്ന്നത് ഏമതല്ലാം രൂപത്തിലാണ് ?
A. ദ്രാവഔാവസ്ഥ
B. കരാവസ്ഥ
C. നീരാവി
D. മുഔളിലള്ളവമയല്ലാം
18. ഔൂബ ഔമണ്ടത്തിയ ൈശസ്ത പരയമ്വഷഔൻ ആരാണ് ?
A. ക്രിസ്റ്റഫർ മഔാളംബസ്
B. മഖല്ലൻ
C. വാമ്സ്കാഡ ഖാമ
D. മാർമ്ക്കാ മ്പാമ്ളാ
19.ഫിലാറൃലി ....... എന്ന പഠനവുമായി ബന്ധമെട്ടിരിക്കുനുണ്
A. നാണയങ്ങൾ
B. സ്റ്റാമ്പുഔൾ
C. മണൽ
D. തൂവലഔൾ
20. മനുഷയരിൽ ആദയമായി മ്ഔാവിഡ് - 19 വാക്സിൻ പരീക്ഷണം നടത്തിയ
രാജയം ഏത് ?
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A. പ്രങന
B. അമ്മരിക്ക
C. റഷയ
D. ഇ്യ

ഉത്തര സൂങിഔ
( SET3 )
1. C. മബാക്കാച്ചിമ്യാ
2. D. അച്ചടിയന്ത്രം
3. D. മ്പാർച്ചുഖീസുഔാർ
4. D. ഇവമയല്ലാം
5. B. മലബാർ
6. B. CSO
7. C. ൄറിങയർ
8. C. മ്വലത്തപി ദളവ
9. A. പന്ത്തിക്കച്ചവടത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് മഔാണ്ട്
10. B. മഔാളംബസ്
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11. D. ഇവമയല്ലാം
12. D. ഉയരം
13. C. ദാദാ ഭായ് നവമ്റാജി
14. A. ജവാഹർ ലാൽ മനഹ് റു
15. C. 1 ശതമാനത്തിൽ താമഴ
16. A. വായു മലിനീഔരണം
17. D. മുഔളിലള്ളവമയല്ലാം
18. A. ക്രിസ്റ്റഫർ മഔാളംബസ്
19. B. സ്റ്റാമ്പുഔൾ
20. C. റഷയ
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മസറൃ് – 4
1. വയവസായ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം ൄറിച്ച രാജയം ഏത് ?
A. ഇറൃലി
B. ജർമ്മനി
C. ഇംഗ്ലണ്ട്
D. ഫ്രാൻസ്
2. സാധാരണ മനുഷയജീവിതത്തിന് ൈാധാനയം ലഭിച്ച നമ്വാദ്ധാനത്തിൻമറ
ഔാേൊട് ഏത് മ്പരിലാണ് അറിയമെപ്ന്നത് ?
A. അമ്നൃഷണതൃര
B. മാനവിഔത
C. യുക്തിങി്
D. ശാസ്ത്ര ങി്
3.

ഏഷയയിൽ

നിന്ന്

മ്ഔാൺസ്റ്റാൻറിമ്നാെിൾ.

യൂമ്റാെിമ്ലക്കുള്ള
ഏമതല്ലാം

ൈമ്വശനഔവാടമയിന്നുണ്

ഔടലഔൾക്കിടയിൽ

ആണ്

മ്ഔാൺസ്റ്റാൻറിമ്നാെിൾ സ്ഥിതി മങയ്യുന്നത് ?
A. അറബിക്കടൽ - ഇ്യൻ മഹാസമുദ്രം
B. ഔരിെടൽ - ങാവുഔടൽ
C. മമഡിറൃമ്റനിയൻ ഔടൽ -ഔരിെടൽ
D. മമഡിറൃമ്റനിയൻ - ഔടൽ അറബിക്കടൽ
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4. യൂമ്റാപയന്മാർ വാണിജയാവശയത്തിന് മ്ഔരളത്തിമെ പല ഭാഖങ്ങളിൽ
മ്ഔാട്ടഔൾ പണി ഔഴിെിച്ചിന്നുണ്.മ്പാർച്ചുഖീസുഔാർ സ്ഥാപിച്ച മ്ഔാട്ടപുകൾറം മ്ഔാട്ട
ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി മങയ്യുന്നത് ?
A. ഔണ്ണൂർ
B. മ്ഔാഴിമ്ക്കാട്
C. തൃശ്ശൂർ
D. പാലക്കാട്
5. ഔച്ചവടത്തിനായി ഇ്യയിമലത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇ്യാ ഔപനി
ബംഖാളിമെ അധിഔാരം പ്രഔക്കലാക്കുന്നത് ഏത് യുദ്ധങ്ങളിലൂമടആണ് ?
A. ഔർണാട്ടിഔ് - പ്രമസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ
B. പ്രമസൂർ - മറാത്തയുദ്ധങ്ങൾ
C. പ്ലാസി - ബക്സാർ യുദ്ധങ്ങൾ
D.

ബക്സാർ - പാനിെത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ

6. ശരിയായ ൈസ്താവന ഏത് ?
A. മ്ഔരളം

ഭക്ഷയ

വസ്തുക്കൾക്കായി

മറൃ്

സംസ്ഥാനങ്ങമള

ആശ്രയിക്കുന്നില്ല
B. മ്ഔരള പച്ചക്കറി ഉൽപാദനത്തിൽ സൃയം പരയാപ്തമാണ്
C. രാസവളങ്ങളമട

അമിത

ഉപമ്യാഖം

ഭൂമിയുമട

ഫലഭൂയിഷ്ടത

നഷ്ടമെപ്നുണ്
D. മ്ഔരളത്തിമല മുകയ ഭക്ഷയവിള മ്ഖാതപാണ്
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7. 1853 ഏൈിൽ 16ന് ഏമതല്ലാം സ്ഥലങ്ങമള തമ്മിൽ ബന്ധിെിച്ചു
മഔാണ്ടാണ് ഇ്യയിമല ആദയമത്ത മറയിൽമ്വ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ?
A. മദ്രാസ് -ഡൽഹി
B. മ്ബാംമബ താമന
C. ഡൽഹി - മ്ബാംമബ
D. മഔാൽക്കത്ത - ഡൽഹി
8. ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇ്യാ ഔപനിയിൽ നിന്ന് ഇ്യയുമട അധിഔാരം
(ബിട്ടീഷ് രാഞ്ജി ഏമറൃപ്ക്കാൻ ഇടയാക്കിയ സംഭവം ഏത് ?
A. ൄറിങയഔലാപം
B. ശിപായി ലഹള
C. ഫറാസി ഔലാപങ്ങൾ
D. മലബാർ ഔലാപം
9. ഇ്യയുമായി സമുദ്ര അതിർത്തിയില്ലാത്ത രാജയം
A. ബംഗ്ലാമ്ദശ്
B. മയാൻമർ
C. മാലിദൃീപ്
D. അഫ്ഖാനിസ്ഥാൻ
10

െഷിയൂമായി

ബന്ധമെട്ട

സാപത്തിഔ

ൈവർത്തനങ്ങൾ

...............

മ്മകലയിലാണ് ?
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a) ൈാഥമിഔ മ്മകല.
b) മ്സവന മ്മകല
c) ദൃിതീയ മ്മകല
d) ഇവമയാനുണ്മല്ല
11. റൃക് മ്ലാഔം ചുറൃിയ ആദയ ഇ്യക്കാരനായ ലഫ്. അഭിലാഷ് മ്ടാമിക്ക്
തുരിയ

എന്ന

പായ്

വഞ്ചിയിലള്ള

സാഹസിഔ

ൈയാണത്തിൽ

പരിമ്ക്കറൃിന്നുണ്. ഈ സാഹസിഔ ൈയാണത്തിമെ മ്പര് ?
A. മ്ഫാർമുലാ വൺ
B. മ്ഖാൾഡൻ മ്ഗ്ലാബ് മ്റസ് •
C. അമ്മരിക്കാസ് ഔെ്
D. മ്വൾഡ് റാലി ങാപയൻഷിെ്
12. ഭൂപടങ്ങളിൽ ഔരഭാഖങ്ങമള ഏത് നിറത്തിലാണ് സൂങിെിച്ചിട്ടുള്ളത് ?
A. നീല
B. മഞ്ഞ
C. തവിട്ട്
D. ഔറുെ്
13. മ്ങന്ം പടി മ്ങർക്കുഔ
A. സൃാമി ദയാനന്ദ സരസൃതി

-

1. ബ്രഹ്മ സമാജം

B. പണ്ഡിത രമഭായ്

-

2. സതയമ്ശാധഔ് സമാജം
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C. മ്ജയാതി റാവു പ്ഹുമല

-

3. ആരയസമാജം

D. രാജാ റാം മ്മാഹൻ മ്റായ്

-

4. ആരയമഹിളാ സഭ

A. A=3, B=4, C=2, D=1
B. A=2, B=3, C=3, D=4
C. A=1, B=2 C=1, D=3
D. A=4, B=1, C=4, D=2
14. ഭൗമാ്ർഭാഖത്തുള്ള വാതഔങ്ങളം നീരാവിയും ഭൗമ്മാപരി തലത്തിമ്ലക്ക്
എത്തുന്ന ൈക്രിയ ?
A. ഭൂഔപം
B. ഉന്ൾമപാട്ടൽ
C. അഗ്നിപർവതമ്ഫാടനം
D. മണ്ണിടിച്ചിൽ
15. അ്രീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപമ്യാഖിക്കുന്ന ഉപഔരണം?
A. പ്രഹമ്ഗ്രാമീറൃർ
B. ബാമ്രാമീറൃർ
C. അനിമ്മാമീറൃർ
D. മതർമ്മാമീറൃർ
16. ഇ്യയിമല സാപത്തിഔ വർഷം ഔണക്കാക്കുന്നത് ?
A. ഏൈിൽ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വമര.
B. മാർച്ച് 1 മുതൽ ഏൈിൽ 31 വമര.
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C. ജനുവരി 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വമര.
D. ജൂൺ 1 മുതൽ മമയ് 31 വമര.
17 താമഴ തന്നരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങമള വലിെത്തിമെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ക്രമീഔരിക്കുഔ ?
a) ശുക്രൻ
b) ഭൂമി
c) ബുധൻ
d) ശനി
e) വയാഴം
A. e,a,b,d,c
B. a,c,d,e,b
C. e,d,b,a,c
D. b,a,c,e,d
18. മതറൃായ മ്ജാഡി ഔമണ്ടത്തുഔ ?
A. പ്രവക്കം സതയാഗ്രഹം

- 1924

B. ഔൃിറൃ് ഇ്യ ൈസ്ഥാനം

- 1942

C. നിസ്സഹഔരണ ൈസ്ഥാനം - 1920
D. ങൗരി ങൗര സംഭവം

- 1921

19. പുനന്പമ്യാഖ സാധയതയുളള വിഭവങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഔമണ്ടത്തുഔ?
A. ഔൽക്കരി
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B. മപമ്ൊൾ
C. തിരമാല
D. മമണ്ണണ്ണ
20. ഇ്യ തമ്ദ്ദശീയമായി വിഔസിെിച്ച മ്ഔാവിഡ് വാക്സിൻ ഏത് ?
A. മ്ഔാവി ഷീൽഡ്
B. മ്ഔാമ്റാണാവഔ് - 3
C. മ്ഔാവാക്സിൻ
D. സ്പുട് നിഔ് 5

ഉത്തര സൂങിഔ
(SET 4)
1.. C. ഇംഗ്ലണ്ട്
2. B.മാനവിഔത
3.C. മമഡിറൃമ്റനിയൻ ഔടൽ -ഔരിെടൽ
4.C. തൃശ്ശൂർ
5. C. പ്ലാസി - ബക്സാർ യുദ്ധങ്ങൾ
6. C. രാസവളങ്ങളമട അമിത ഉപമ്യാഖം ഭൂമിയുമട ഫലഭൂയിഷ്ടനഷ്ടമെപ്നുണ്
7. B. മ്ബാംമബ താമന
8. B. ശിപായി ലഹള
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9. D. അഫ്ഖാനിസ്ഥാൻ
10. A. ൈാഥമിഔ മ്മകല
11. B. മ്ഖാൾഡൻ മ്ഗ്ലാബ് മ്റസ് •
12. C. തവിട്ട്
13.A. A.=3, b=4, c=2, d=1
14.C അഗ്നിപർവതമ്ഫാടനം
15. B ബാമ്രാമീറൃർ
16. A ഏൈിൽ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വമര
17. C e,d,b,a,c
18.D ങൗരി ങൗര സംഭവം -1921
19.C. തിരമാല
20.C. മ്ഔാവാക്സിൻ

DIET ALAPPUZHA
Page 181

മസറൃ് – 5
1. നമ്വാത്ഥാനത്തിമെഫലങ്ങളിൽ ഉൾമെടാത്ത മ്ജാഡി ഏത് ?
A. മാനവിഔത - ജർമ്മനി
B. മതനവീഔരണം - ജർമനി
C. നമ്വാത്ഥാനം- ഇറൃലി
D. വയവസായ വിപ്ലവം ഇംഗ്ലണ്ട്
2.

തുർക്കിഔൾ

മ്ഔാൺസ്റ്റാൻറിമ്നാെിൾ

ഔീഴടക്കിയമ്താമട

ഏഷയയും

യൂമ്റാപയൻ രാജയങ്ങളമായുള്ള വാണിജയ ബന്ധം തഔർനുണ് .ഈ ൈതിസന്ധി
തരണം മങയ്തത് എങ്ങമന?
A. ഏഷയയിമ്ലക്കുള്ള വാണിജയ ബന്ധം അവസാനിെിച്ചു
B. ഔര മാർഖം വാണിജയം പുന:സ്ഥാപിച്ചു
C. പുതിയ സമുദ്രമാർഖം ഔമണ്ടത്തി
D. ഔരാറിമ്ലർമെട്ടു
3. ഔാലഖണന അനുസരിച്ച് ശരിയായ ക്രമം ഏത് ?
A. ൄളച്ചൽ യുദ്ധം - ബക്സാർ യുദ്ധം - പ്ലാസി യുദ്ധം - ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റി്യ
ഔപനി രൂപീഔരണം
B. പ്ലാസി യുദ്ധം- ബക്സാർ യുദ്ധം- ൄളച്ചൽ യുദ്ധം- ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റി്യ
ഔപനി രൂപീഔരണം
C. ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റി്യ ഔപനി രൂപീഔരണം- പ്ലാസി യുദ്ധം--- ബക്സാർ
യുദ്ധം
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D. ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റി്യ ഔപനി- ൄളച്ചൽ യുദ്ധം- പ്ലാസി യുദ്ധം- ബക്സാർ
യുദ്ധം
4. താമഴ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ബ്രിട്ടീഷുഔാന്മട ഔച്ചവട മ്ഔന്ദ്രം അല്ലാത്തത്
ഏത്?
A. മ്ബാംമബ
B. മഔാൽക്കത്ത
C. മദ്രാസ്
D. മ്ഖാവ
5. ജലഖതാഖത മാർഖം ൈമ്യാജനമെപ്ത്തി ജനങ്ങൾക്ക് നയായവിലക്
ഭക്ഷയസാധനങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്ന സ്ഥാപനം?
A. നന്മ മ്സ്റ്റാർ
B. നീതി മമഡിക്കൽ
C. ത്രിമ്വണി മ്ൈാട്ടിഘ് സൂെർ മാർക്കറൃ്
D. മാമ്വലി മ്സ്റ്റാർ
6. 1857മല ന്നാം സൃാതന്ത്രയ സമരത്തിമല ആദയ രക്തസാക്ഷി ആര് ?
A. ഭഖത് സിംഖ്
B. മംഖൾ പാമണ്ഡ
C. താ്ിയാ മ്താെി
D. സിറാജ്-ഉദ്-ദൗള
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7.

ബംഖാളിമല

ഔർഷഔമര

ബ്രിട്ടീഷുഔാർമക്കതിരായി

ഔലാപം

നയിക്കുന്നതിന് മ്ൈരിെിച്ച ഗടഔങ്ങൾ എമ്ല്ലാം ?
A. ഭക്ഷയ വിളഔൾക്ക് പഔരം ങണം ,പന്ത്തി ,നീലം എന്നിവ െഷിമങയ്യാൻ
നിർബന്ധിച്ചു
B. ഔർഷഔർക്ക് മ്മൽ അമിതനിൄതി ഭാരം ചുമത്തി
C. നിൄതി പണമായി തമന്ന നൽഔണമമന്ന വയവസ്ഥ വച്ചു
D. ഇവമയല്ലാം
8.

എത്രാം

പ്രമസൂർ

യുദ്ധത്തിന്

മ്ശഷമാണ്

ടിപുകൾസുൽത്താനും

ബ്രിട്ടീഷുഔാന്മായി ശ്രീരംഖപട്ടണം ഉടപടി ഉണ്ടാക്കിയത് ?
A. രണ്ടാം പ്രമസൂർ യുദ്ധം
B. മൂന്നാം പ്രമസൂർ യുദ്ധം
C. നാലാം പ്രമസൂർ യുദ്ധം
D. ന്നാം പ്രമസൂർ യുദ്ധം
9. യുദ്ധത്തിലൂമട ഔീഴടക്കാൻ ഔഴിയാത്ത നാട്ടുരാജയങ്ങമള ഉടപടിഔൾ
വഴിയും

നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ

വഴിയും

അധീനതയിലാക്കി. “ഇൻമ്ഡാർ”- ഏത്

ബ്രിട്ടിഷുഔാർ

അവന്മട

വയവസ്ഥ ൈഔാരമാണ് ബ്രിട്ടീഷ്

അധീനതയിലാക്കിയത് ?
A. ദത്താവഔാശ നിമ്രാധന നിയമം
B. ശ്രീരംഖപട്ടണം ഉടപടി
C. പ്രസനിഔ സഹായവയവസ്ഥ
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D. ഇവമയാനുണ്മല്ല
10. താമഴ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ട്ടത്തിൽ മപടാത്തത് ഏതാണ് ?
A. മമഖല്ലൻ
B. വാമ്സ്കാ ഡ ഖാമ
C. അൽ മമയ്ഡ
D. മഔാളംബസ്
11. ഏത് നദീതട സംസ്കൄാരത്തിമല ജനങ്ങളാണ് ആദയമായി ഭൂപടങ്ങൾ
ഉപമ്യാഖിച്ചത് ?
A. ഹാരെൻ സംസ്കൄാരം
B. മമസമൊമ്ട്ടമിയൻ സംസ്കൄാരം
C. പ്രങനീസ് സംസ്കാരം
D. ഈജിപ്ഷയൻ സംസ്കൄാരം
12. ന് ഭൂപടത്തിമെ മ്താത് 1 cm ന് 20 Km ആണ്. ഭൂപടത്തിമല രണ്ട്
സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലള്ള

അഔലം 10 cm ആണ് . എന്നാൽ ആ രണ്ട്

സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലള്ള യഥാർത്ഥ അഔലം എത്രയായിരിക്കും?
A. 2000 km
B. 200 km
C. 20 km
D. 400 Km
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13. മിതവാദ മ്ദശീയതയുമട ഔാലഗട്ടം?
A. 1857 മുതൽ 1884 വമര
B. 1885 മുതൽ 1905 വമര
C. 1906 മുതൽ 1915 വമര
D. 1916 മുതൽ 1948 വമര
14. ബംഖാൾ വിഭജനം പിൻവലിച്ച വർഷം?
A. 1911
B. 1905
C. 1906
D. 1907
15. മ്ഔരളത്തിമല അമ്പൂരി, ഔവളൊറ, പുത്തുമല എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഉന്ൾമപാട്ടൽ മൂലമുണ്ടായ

ദുര്ത്തിൽ നിരവധി ജീവൻ മപാലിഞ്ഞു.

ഇത്തരം ദുര്ത്തിമ്ലക്ക് നയിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹങരയങ്ങൾ താമഴ
തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏമതല്ലാം?
A. അശാസ്ത്രീയ െഷിരീതിഔൾ
B. ൄന്നിടിക്കൽ
C. വനനശീഔരണം
D. ഇവമയല്ലാം
16.

മാനഔ

മ്രകാംശം

(സ്റ്റാൻമ്ഡർഡ്

മമറിഡിയൻ)എന്നറിയമെപ്ന്ന

മ്രകാംശം ?
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A. 90 ഡിഗ്രി മ്രകാംശം
B. 0 ഡിഗ്രി മ്രകാംശം
C. 180 ഡിഗ്രി മ്രകാംശം
D. 45 ഡിഗ്രി മ്രകാംശം
17.

ഭൂട്ടാനിമല

ഭരണ സംവിധാനം ഏത് ?

A. രാജവാേ
B. ജനാധിപതയം
C. സുൽത്താൻ ഭരണം
D. മിലിട്ടറി
18. ഏതു നാഖരിഔതയയുമട ൈമ്തയഔതയാണ് ആസൂത്രിത നഖരങ്ങൾ?
A. മമമസാമൊമ്ട്ടമിയൻ നാഖരിഔത
B. ഈജിപ്ഷയൻ നാഖരിഔത
C. പ്രങനീസ് നാഖരിഔത
D. ഹാരെൻ നാഖരിഔത
19 അ്രീക്ഷവായുവിൽ ഏറൃവും പ്തലള്ള ഗടഔം ഏത് ?
A. ഔാർബൺ പ്രഡ ഒപ്രക്സഡ്
B. ഒക്സിജൻ
C. പ്രനെജൻ
D. നീരാവി
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20.

താരതമ്മയന

വലിയ

ൈമ്ദശങ്ങളമട

വയക്തവും

െതയവുമായ

ങിത്രീഔരണമാണ്.................
A. പ്ലാൻ
B. രൂപമ്രക
C. മ്ഗ്ലാബ്
D. ഭൂപടം

ഉത്തര സൂങിഔ ( SET 5 )
1. A. മാനവിഔത - ജർമ്മനി
2. C. പുതിയ സമുദ്രമാർഖം ഔമണ്ടത്തി
3. D. ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റി്യ ഔപനി- ൄളച്ചൽ യുദ്ധം- പ്ലാസി യുദ്ധം- ബക്സാർ
യുദ്ധം
4. D. മ്ഖാവ
5. B. നീതി മമഡിക്കൽ
6. B. മംഖൾ പാമണ്ഡ
7. D. ഇവമയല്ലാം
8. B. മൂന്നാം പ്രമസൂർ യുദ്ധം
9. C. പ്രസനിഔ സഹായവയവസ്ഥ
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10. D. വാമ്സ്കാ ഡ ഖാമ
11. B. മമസമൊമ്ട്ടമിയൻ സംസ്കൄാരം
12. B. 200 KM
13. B. 1885 മുതൽ 1905 വമര
14. A. 1911
15. D. ഇവമയല്ലാം
16. B. 0 ഡിഗ്രി മ്രകാംശം
17. A. രാജവാേ
18. D. ഹാരെൻ നാഖരിഔത
19. D. നീരാവി
20. D.ഭൂപടം
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