
Model Exam  2016
Social Science

ഉതരസചിക

1. മാനവേശഷി െമചെപടതനതിന് ജനങളക് ലഭികന് അവസരങള 
വിപലെപടതന പകിയ.

2.
• അതിശീതഹിമപാതങളായ ബിസാരഡ്

• െവളത മരഭമികള

• ൈശതയകാലതാപനില  – 85 Cº

•    ദീരഘകാലം നീണനിലകനപകലം രാതിയം
•   – ശരാശരി താപനില 49 C º[  ഏെതങിലം 4 എണം]   

3.
• പൗരാവകാശസംരകണം
•    മനഷയാവകാശങളക് വിരദമായ നിയമങളെട പനാരവോലാകനം
•  ഭരണരംഗെതപരിഷാരങള
•   തടവറയിെല അകമങള തടയല
•  പടികജാതി -  പടികവരഗ സംരകണം
•  വനിതകള -  കടികള - അവകാശസംരകണം

4. 
• പരിണാമസിദാനം
•   ജീവജാലങളെട ഉലതി -  മനഷയെനഅവതാരം

5. A
(1) മദയോരഖാനയനമരദോമഖല
(2)  ഉോപാഷഉചമരദോമഖല [ഉതരാരദോഗാളം]
(3)  ഉപധവീയനയനമരദോമഖല [ഉതരാരദോഗാളം]
(4)   ധവീയ ഉചമരദോമഖല [ഉതരാരദോഗാളം]
(5)   ഉോപാഷ ഉചമരദോമഖല [ദകിണാരദോഗാളം] 
(6)   ഉപധവീയ നയനമരദോമഖല [ദകിണാരദോഗാളം] 
(7)   ധവീയ ഉചമരദോമഖല [ദകിണാരദോഗാളം] 
(    ഏെതങിലം ഒനിെന സവിോശഷത വിവരികക)



    B
   െനല് കഷി െചയനസംസാനങള
പശിമബംഗാള
പഞാബ്
ഉതരപോദശ്
ആനാപോദശ്
തമിഴാട്
ഹരിയാന
ോകരളം

•  ഉയരനആരദതയം, താപനിലയം
•   – പതിമാസ ശരാശരിതാപനില 24º C
•  വാരഷികവരഷപാതം - 150 cm
•  മണിനങള

 ഫലപഷിയള കളിമണ്
  പളയസമതലതിെല എകല മണ്

 െഡലറ പോദശങള
6. 

ഫഞ് വിപവം 1789
െനേപാളിയന ബരലിന ശാസനകള

വയവസായവിപവം ഇംഗണ്

കാരഷികവിപവം വളചെകടല പസാനം

7.
•  ലകയങള -    താഴ വരമാനകാരക് സാമതികോസവനം നലകന
•   ദരിദവിഭാഗതിലസമാദയശീലം വളരതന
•   സവയംെതാഴില കെണതാനസഹായികന
•     ഈടകള നലകാെതഅംഗങളക് വായ നലകന

8.
•   സാര ചകവരതിമാരെട ദരഭരണതിെനതിോരയം, വനകിടഭവടമകള 

(കലാകകള)   കരഷകെര കഠിനമായി ോദാഹിച.
•     വയവസായവലകരണം െതാഴിലാളികെള വനോതാതില ചീഷണം െചയ.
•    ഭരണകടതില ോസവചാധിപതയതിെനതിെര കരഷകരം െതാഴിലാളികളം 

സംഘടികാനാരംഭിച.
• 1898-       ല റഷയന ോസാഷയല െഡോമാകാറിക് ോലാബര പാരടി െലനിന 

രപീകരിച.
•    പിനീട്ഈപാരടി ോബാളെഷവികകള,  െമനെഷവികകളഎന 



 ോപരില പിളരന.
9.

1. 5000     തിലഅധികം ോപര താമസികനപോദശങള
2. 75 %     തിലധികം കാരഷിോകതര പവരതനതിലഏരെപട പോദശങള
3.   ചതരശ കിോലാമീററില 400    ലഅധികം ജനസാനതയളപോദശങള
4.  മനസിപാലിറികള -  ോകാരപോറഷനകള - കോനാണെമനകള

10.
•      രണാം ോലാകമഹായദോശഷം ോലാകം രണ് ോചരി - ആശയപരമായ 

 വയതയാസം -      ോസാവിയറ് യണിയെന ോനതതവതില ോസാഷയലിസ് ോചരി - 
   അോമരികയെട ോനതതവതില മതലാളിതോചരി -  ഇവര തമിലള 

     – യദങളക് തറനരപം ൈക വനില ശീതസമരം
11. A   പാസി യദം - 1757

B   ഇറലിയെട ഏകീകരണം - 1870
C   ോവഴായി സനി - 1919
D   പതനസാമതികനയം - 1921

12.    പതയകനികതി  
      നികതിദായകന് നികതി ഭാരം മെറാരാളിോലക് ൈകമാറം െചയാന സാധയമല.

   പോരാകനികതി  
     നികതിദായകന് നികതിഭാരം മറളവരിോലക് ൈകമാറം െചയാന സാധികന.

13.

 ഇനയ- മണിനങള  സവിേശഷതകള

1.പരവതമണ് (1)ൈജവാംശം ധാരാളം
(2) ഇരണ തവിടനിറേമാ കറത നിറേമാ 
ആയിരികം.

2.ചവന മണ് (1) ഇരമിെന അംശം കടതല
(2) കായാനരിതശിലയം , ആേഗയശിലയം 
െപാടിഞ് ഉണാകന
(3) ഫലപഷി കറവ്

3.എകലമണ് (1) ഉയരന ഫലപഷി
(2) കഷിക് അനേയാജയം

4.മരഭമിയിെല മണ് (1) ലവണാംശം കറവ് 
(2) ഈരപം കറവ്
(3) ൈജവാംശം കറവ്



(4) ഫലപഷി കറവ്

5.െചങല മണ് (1) കാഠിനയം കടതല 
(2) മഴകാലവം, േവനലകാലവം മാറിമാറി 
അനഭവെപടന സലത് രപം െകാളന
(3) കാഠിനയം കടതലള പേദശതനിനം 
െവടിെയടത് െകടിടനിരമാണതിന് 
ഉപേയാഗികന

6.കറത മണ് (1) ലാവാശിലകളക് അപകയം സംഭവിച് 
ഉണാകന
(2) കറത നിറം
(3)ഫലപഷി കടതല
(4) ഈരപം േശഖരിചെവയവാനള േശഷി 
കടതല

14.
    സംസാരെമനത് ഒര സമഹതില നിലനിലകന ോവഷം, ഭാഷ, 

ആചാരങള, അനഷാനങള, വിശവാസങള,  എനിവയെട
ആെകതകയാണ്.

15.  A  
     ചാനാര വിഭാഗതിെന ഉനമനതിന ോനതതവം നലകിയൈവകണ 

 സവാമികള -    അബാഹണജാതിയെട ഉയിരെതഴോനലപിന് ോനതതവം 
  നലകിയ ചടമിസവാമികള -   ോകരളീയ നോവാതാനതിെന ശിലി 

 ശീനാരായണഗര -  അയങാളി -    വകംഅബളഖാദര മൗലവി - 
 കമാരഗരോദവന -   ഇവരെട പവരതനങള - വിശദീകരണം

     B
    ഗാനിജിയെട ോനതതവം നലകിയ ഉണരവ് - 1921   ഏപില ഒറപാലം

  അഖിലോകരളോകാണഗസ് സോമളനം -  മലബാര -  െകാചി -     
 തിരവിതാംകര  ഏകീകരണം -  ൈസമണകമീഷെണതിെരയള 
 പതിോഷധങള - 1930    െല ഉപസതയാഗഹതിെന മാെറാലികള - 

  െതാഴില സമരങള -  കരഷകകലാപങള - വിശദീകരണം
16.

•  വാഹനങളെട ആധികയം
•  വരദിചവരന വയവസായശാലകള

17.

•      മതപരമായ ഭിനിപ് ജനങള തമിലള ഭിനിപ് കടന
•   കടായ പവരതനങളക് തടസം



•     വരഗീയലഹളകള രാജയതിെനഅഖണതയം നിലനിലപിനം ഭീഷണി
*     ജാതിയെട അടിസാനതില ോചരിതിരിവം അസവസതകളം

നിലനിലകന.
*    രാഷീയപാരടികള ജാതിെയ താലാലികോനടങളക്

ഉപോയാഗികന.
*  ോദശീയതാതപരയങളസംരകികെപടനില.

18. A  നോവാതാനം
14 -15     നറാണില ഇറാലിയന നഗരങളിലം ഇതര യോറാപയന 

   രാജയങളിലം കലാൈവജാനികരംഗങളില ഉണായ ഉണരവ്.

B ഈോശാസഭ
      പടാളമാതകയില ഇോഗഷയസ് ലോയാള എനസാനിഷ് വിമക ഭടെന 

   ോനതതവതില മതപചരണതിനായി രപീകരിച [1491 – 1550]

C ജാോനാദയം
    യകിയെട മാതം അടിസാനതില ഭൗതിക ോലാകോതയം, അതില 
    മനഷയെനസാനോതയം വീകികവാനശമികനൈധഷണിക 

മോനറം
19. പതയകവിദരസംോവദനം  

    കതിമമായള ഒര പകാശ ോസാതസിെനഅടിസാനതിലള 
വിദരസംോവദനം
പോരാകവിദരസംോവദനം

  സരയപകാശതിെന സഹായോതാെടയള വിദരസംോവദനം
20.    – ോലാക വയാപാര സംഘടന IMF – ോലാകബാങ്
21. A  ോലാകോസാഷയലോഫാറം

    ആോഗാളീകരണം സഷികനപതയാഘാതങെള െചറകവാന കഴിയന 
    ഒര ോലാകകമം സഷികവാന ോവണി 2001  ലരപീകരിച.

B  ഗീനെബലറ് പസാനം
ഭമിയെടയം,    വകങളെടയം സംരകണം മനനിരതി െകനിയയിെല 

      പകതി സംരകണപവരതക വാങാരി മാതായ് ആരംഭിച പസാനം
C  െറഡ് ോകാസ്

    യദങളം പകതിദരനങളം ഉണാകനപോദശങളില സഹായവം 
  സാനവനവം എതികനസംഘടന

22.   ോസറ് ഡിപാരട്െമന് - v.p.   ോമോനാന പദതി - ഭമിശാസപരമായ 
 പോതയകതകള -  സാമീപയം വിശദീകരണം

23.      ൈശതയകാലത് െമഡിറോറനിയന കടലിന മകളില രപം െകാളന 
    ശകമായ നയനമരദം ോടാോപാസിയറിന മകളിലെട വീശന 



    അതിശകമായ വായപവാഹങളായ െജറ് പവാഹങളെട സഹായതാല 
    കിഴോകാട് സഞരിച് പാകിസാനിെല സൈലമാന പരവതചരതിലെട 
 ഇനയയില എതന.    ഈകാറകള പശിമ അസവസത.

24.
* ഗതാഗതം

          * ബാങിംഗ്
       * ഇനഷറനസ്
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