1.

USS EXAMINATION 2018-19
Model Question Paper
പരിസര പഠനം
ജലത്തിലൂടെടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് മത്സ്യത്തിെന്റെ അനുകൂലനത്തില് െപടൊത്തത് ?
 കൂര്ത്ത ശരീരാകൃതി
 തുഴപോപാലുള്ള ചിറകുകള
 വഴുവഴുപ്പുള്ള ശരീരം

 തുഴപോപാലുള്ള കാലുകള
2.
സവാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിെല ചില സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട പട്ടിക താെഴപ
െകാടുക്കുന. വിട്ടുപോപായ കളങ്ങള പൂര്ത്തിയാക്കുക.
സംഭവം
വര്ഷം
സ്ഥലം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട
പ്രധാന വയക്തി
ഉപ്പുസതയാഗ്രഹം
1930
ജാലിയന്വാലാബാഗ്
ോഡാ. സതയപാല്
കവിറ്റ് ഇന്ത്യ

3.

4.
5.
6.

കവിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിെന്റെ മുദ്രാവാകയം എന്ത്ായിരുന?
ോകരളത്തിെല ഉപ്പുസതയാഗ്രഹത്തിന് ോനതൃതവം നല്കിയ വയക്തി ആര്?
അനുവിെന്റെ
വിദ്യാലയത്തിെല ഇോക്കാ പാര്ക്കി ല് െചമ്പരത്തി, െചത്തി,
കൃഷ്ണകിരീടെം, നാരകം, െവള്ളില എന്നീ സസയങ്ങളുണ്ട്. എന്ത്ിനാണ് ഈ
സസയങ്ങെള പ്രോതയകിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നത് ?
തവളെയ കരയില് ശവസനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവം ?
ചാന്ദ്ര പരയോവഷണ െദ്ൌതയവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെടെ ഏറ്റവും വലിയ
സംഭാവന ഏത് ?
താെഴപ പറയുടന്നവയില് ഏതാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയി ല് സ്ഥിതി െചയ്യുന്നത് ?
 ഇടെിമിന്നല്
 കാറ്റ്
 മഞ്ഞ്

7.

8.

 കല്ല്
തണ്ടിലും ഇലയിലും വായുട അറകള ഇലകള ജോലാപരിതലത്തില് െപാങ്ങി
ക്കിടെക്കുന. ജലസസയങ്ങളുെടെ സവിോശഷതകളാണിവ. ജീവികളിലുള്ള ഇത്തരം
സവിോശഷതകെള എന്തു പറയുടം ?
ൈവവിധയമാര്ന്ന ജീവജാലങ്ങളുെടെ വാസസ്ഥാനം
മഴപ ലഭിക്കാന് സഹായിക്കുന.
ശുദ്ധവായുട നല്കുന.

9.

കുളിര്മ നല്കുന.
ഏത് ആവാസവയവസ്ഥയുടെടെ സവിോശഷതകളാണിവ ?
ജാലികാസിരാവിനയാസവും
സമാന്ത്ര
സിരാവിനയാസവും
വയതയാസത്തില് െപടൊത്തത് ഏത് ?
 ഇലകളില്
വലക്കണ്ണികള
ജാലികാസിരാവിനയാസം.

ോപാെല

 ഇലകളില് സമാന്ത്രമായി
സിരാവിനയാസം.

സിരകള

കാണുന്ന

തമ്മിലുള്ള

സിരാവിനയാസമാണ്

വിനയസിച്ചിരിക്കുന്നത്

സമാന്ത്ര

 തായ് ോവര് പടെലമുള്ള സസയങ്ങളിെല ഇലകള സമാന്ത്ര സിരാവിനയാസമാണ്.
 സമാന്ത്ര സിരാവിനയാസമുള്ള സസയങ്ങളുെടെ വിത്തുകള ഏകബീജപത്ര
വിഭാഗത്തിലാണ്.
10.
സവാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട് ോകരളത്തില് നടെന്ന സമരങ്ങളാണ് താെഴപ
നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവെയ നടെന്ന വര്ഷത്തിെന്റെ അടെിസ്ഥാനത്തില്
ക്രമീകരിക്കുക. ?

11.



ഗുരുവായൂര് സതയാഗ്രഹം



മലബാര് കലാപം (1921)



ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം (1924)

(1931)

 കുണ്ടറ വിളംബരം (1809)
താെഴപ പറയുടന്നവയില് ദ്രാവകത്തിെന്റെ െപാതു സവഭാവം അല്ലാത്തത് ഏത് ?
 ഭാരം ഉണ്ട്
 നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ട്
 സ്ഥിതി െചയ്യാന് സ്ഥലം ആവശയമാണ്.

12.

13.
14.
15.

 ശക്തി ഉണ്ട്.
ആദ്യമായി ചന്ദ്രനില് ഇറങ്ങിയ മനുഷയ ന് നീല്ആംോസ്ട്രാംഗ് ആയിരുന്നോല്ലാ.
ഇോദ്ദേഹത്തിെന്റെ ജന്മദോദ്ശം താെഴപ പറയുടന്നവയില് ഏതാണ് ?
റഷയ
ജപ്പൊന്
അോമരിക്ക
ഫ്രാന്സ്
വിത്തില് നിനം ആദ്യം മുളച്ചുവരുന്ന ഭാഗം ഏത് ?
ഉഭയ ജീവികളി ല് ഏറ്റവും വലുപ്പെം കൂടെിയം ഇനം തവളകള?
െകാല്ലം ജില്ലയുടമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടൊത്ത ജില്ല താെഴപ െകാടുത്തിരിക്കുന്നവ
യില് ഏതാണ് ?
തിരുവനന്ത്പുരം
പത്തനംതിട്ട
ോകാട്ടയം
ആലപ്പുഴപ

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

സ്ത്രീകള ോകരളീയ ോവഷം ധരിച്ച് ദ്ശപുഷ്പം ചൂടെി ൈകെകാട്ടി പാട്ടുപപാടെിക്കളിക്കുന്ന
കലാരൂപം ?
താെഴപ പറയുടന്ന ചിഹ്നങ്ങളക്ക്
അനുോയാജയമായ ജില്ലകള കെണ്ടത്തി
എഴുതുക ?
ചിഹ്നം
ജില്ലകള
വിമാനം
കപ്പെല്
പക്ഷി സോങ്കതം.
തന്നിരിക്കുന്നവയില് കൂട്ടത്തില്െപ്പെടൊത്തവെയ കെണ്ടത്തി എഴുതുക.
ോതക്ക് , പ്ലാവ്, െകാന്ന , െതങ്ങ്
െനല്ല് , പയര്, ചീര,
കടെല
പ്ലാവ്, മാവ്, ആഞ്ഞിലി, കവുങ്ങ്
അോസാള, ജമന്ത്ി, ോറാസ, വാഴപ
ഇന്ത്യയുടെടെ ോദ്ശീയമുദ്രയില്നാലു ദ്ിക്കിോലക്ക് ോനാക്കുന്ന നാലു സിംഹങ്ങളും
ചുവട്ടില് ധര്മ്മചക്രവും. ചുറ്റിലുമായി കാണുന്ന ജീവികള ഏെതല്ലാം ?
ആവാസ വയവസ്ഥയുടെടെ നാശവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പെടുന്ന ശരിയായ പ്രസ്താവന
ഏത്?
ജലാശയങ്ങളുെടെ സംരക്ഷണം
അമിതമായ കീടെനാശിനി പ്രോയാഗം
കാവുകളുെടെ നിലനില്പ്പെ്
വനനശീകരണം തടെയല്
ശലഭ പാര്ക്ക് ഉളെപ്പെടുന്ന വനയജീവി സോങ്കതം ഏത് ?
െപരിയാര് വനയമൃഗ സോങ്കതം
ചിന്നാര് വനയമൃഗ സോങ്കതം
െനയ്യാര് വനയമൃഗ സോങ്കതം
െശന്തുരുണി വനയമൃഗ സോങ്കതം
താെഴപ പറയുടന്നവയില് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?
സൂരയെന വലംവയ്ക്കുന്ന ആകാശോഗാളങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങള
സൂരയെന വലംവയ്ക്കുന്ന ആകാശോഗാളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങള
ോദ്ശീയഗാന രചയീതാവായ രവീന്ദ്രനാഥടൊോഗാര് ശാന്ത്ിനിോകതനില് തുടെക്കമിട്ട
വിദ്യാലയം പിന്നീടെ് അറിയെപ്പെട്ടത് ഏത് ോപരിലാണ് ?
ശരിയായ പ്രസ്താവനോയത് ?


െപൌര്ണമി ദ്ിവസം ചന്ദ്രെന ഭാഗികമായി കാണാം.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.



െപൌര്ണമി ദ്ിവസം ോനാക്കിയാല് ചന്ദ്രെന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം പൂര്ണമായി
കാണാം.



െപൌര്ണമി ദ്ിവസം ഭൂമിക്ക് ോനെര വരുന്ന ഭാഗം ഇരുണ്ടതാണ്.


െപൌര്ണമി ദ്ിവസം ചന്ദ്രെന തീെര കാണാന് കഴപിയില്ല.
ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം എന്നിവ കൂടൊെത ദ്രവയത്തിെന്റെ നാലാമെത്ത അവസ്ഥ ?
വിശാലമായ ഒരു പ്രോദ്ശെത്ത സവിോശഷതകള ഒരു കടെലാസില് കൃതയമായി
ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് പറയുടന്ന ോപര് ?
നീര്ോക്കാലിെയ കരയില് സഞ്ചരിക്കാ ന് സഹായിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏത് ?
തന്നിരിക്കുന്ന ഇലപ്രിന്റെില് നിന്ന്
ഇലെയ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സിരാവിനയാസം
ഏെതന്ന് എഴുതുക ?

ൈജവ ഘടെകങ്ങെള ോമല്മണ്ണില് ലയിപ്പെിക്കാന് സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ജീവിയ
ഘടെകങ്ങള ?
1919 ഏപ്രില് 13 ഇന്ത്യന് സവാതന്ത്ര്യ സമരചരിത്രത്തിെല കറുത്ത ദ്ിനം
ആയിരുന. ഏതാണ് ആ ദ്ിനത്തിെന്റെ പ്രോതയകത ?
ജീവികളുെടെ സവാഭാവിക വാസസ്ഥലങ്ങള തകര്ക്കുന്ന മാനുഷിക ഇടെെപടെല്
ഏതാണ് ?
 വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപപിടെിപ്പെിക്കുന.
 ജലാശയങ്ങള വൃത്തിയാക്കുന.
 കുന്ന് നിരത്തുന.
 ൈജവൈവവിധയ ഉദ്യാനം നിര്മ്മിക്കുന.

32.

താെഴപ പറയുടന്നതിോലതാണ് ഇന്ത്യ വിോക്ഷപിച്ച ഉപഗ്രഹം അല്ലാത്തത് ?
ആരയഭട്ട
ആപ്പെിള

എജയൂസാറ്റ്
ഇന്സാറ്റ്
ജലത്തില് ജീവിക്കാന് മത്സ്യെത്ത സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലനം ഏത് ?
ശവാസോകാശങ്ങള
ൈകകാലുകള
െചകിളപ്പൂക്കള
ബാഹയകര്ണങ്ങ ള
ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ?

33.

34.


വിത്തില് നിനം ആദ്യം മുളയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ബീജമൂലം.



വിത്ത് മുളച്ചുവരാന്ോവണ്ട ആഹാരം ബീജമൂലത്തില് സംഭരിച്ചിരിക്കും.



കാണ്ഡമായി വളരുന്നത് ബീജശീര്ഷമാണ്.


35.

സസയം വളരുോമ്പാള ബീജപത്രം ചുരുങ്ങുന.
താെഴപ തന്നിരിക്കുന്ന ജില്ലകളുെടെ അതിര്ത്തി ജില്ലകളില്െപടൊത്തത് കൂട്ടത്തില്
ഏത് ?


ോകാട്ടയം – ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴപ



എറണാകുളം – തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാടെ്, ആലപ്പുഴപ, ഇടുക്കി



മലപ്പുറം – തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാടെ്, ോകാഴപിോക്കാടെ്, വയനാടെ്

പത്തനംതിട്ട – െകാല്ലം, ആലപ്പുഴപ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം.
ഗാന്ധപ്പിജിയുടെടെ ോഖഡാ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട പ്രശ്നം താെഴപ പറയുടന്നവയില്
ഏതാണ് ?


36.


െതാഴപിലാളികളുെടെ കൂലി വര്ദ്ധന



വിചാരണകൂടൊെത ആോരയുടം അറസ്റ്റ് െചയ്യാം എന്ന നിയമം



കര്ഷകരുെടെ ഉത്പന്നങ്ങളക്ക് അര്ഹിക്കുന്ന വില ലഭിക്കുന്നില്ല.


37.
38.

39.

40.

വിളവ് ോമാശമായ സമയത്ത് അമിത നികുതി കര്ഷകരുോടെോമല്
അടെിോച്ചല്പ്പെിച്ചു.
ജനുവരി 9 പ്രവാസി ദ്ിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് എന്ത്ിെന്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ്?
കപ്പെല് വഴപി എറണാകുളത്ത് എത്തിയ വിോനാദ്സഞ്ചാരി െട്രെയിന്മാര്ഗ്ഗം പുതിയ
വിമാനത്താവളമായ കണ്ണൂര് കാണാന് ോപായി. അോദ്ദേഹം ഏെതാെക്ക ജില്ലകളിലൂടെടെ
സഞ്ചരിച്ചിട്ടുപണ്ടാകും ?
വിളവ് ോമാശമായ സമയത്ത് കര്ഷകരുെടെ ോമല് അടെിോച്ചല്പ്പെിച്ച നികുതി ഇളവു
െചയ്യാന് ആവശയെപ്പെട്ട് നടെന്ന സമരം ഏത് ?

ഉപ്പു സതയാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ടത് ഏത് ?


നിയമലംഘനത്തിന് തുടെക്കം കുറിച്ചു.

41.
42.

43.
44.

45.

46.
47.

48.



നിസ്സഹകരണ സമരം ആരംഭിച്ചു.



സവാതന്ത്യത്തിനുോവണ്ടിയുടള്ള അന്ത്ിമ സമരത്തിന് ഗാന്ധപ്പിജി ആഹവാനം
െചയ.


ഗാന്ധപ്പിജിയുടെടെ സമാധാനശ്രമങ്ങള അടെിച്ചമര്ത്തെപ്പെട്ടുപ.
വിദ്യാഭയാസപരമായ ആവശയങ്ങളക്കായി ഇന്ത്യ വിോക്ഷപിച്ച ഉപഗ്രഹം ഏത് ?
സവാതന്ത്ര്യ സമരചരിത്രത്തില് ോകരളെത്ത നയിച്ച ഒരു വയക്തിതവത്തിെന്റെ
സവിോശഷതകള നല്കുന. ആരാെണന്ന് കെണ്ടത്തുക. ?
ോകരളത്തില് ഉപ്പു നിയമം ലംഘിച്ചു.
പയ്യന്നൂര് കടെപ്പുറോത്തയ്ക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.
എന്.എസ്. എസിെന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്ൈകെയടുത്തു.
ോകരളീയ സമൂഹത്തിന് മാപ്പെിളപ്പൊട്ടിെന പരിചയെപ്പെടുത്തിയ മഹാനായ വയക്തി ?
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയില് െപടൊത്തത് ഏത് ?
മുറിോവറ്റ ഭാഗം ശുദ്ധജലം െകാണ്ട് നന്നായി കഴുകുക.
മുറിോവറ്റ ഭാഗം ഉയര്ത്തിപ്പെിടെിക്കുക.
മുറിവില് കട്ടപിടെിച്ച രക്തം നീക്കം െചയ്യുക.
മുറിോവറ്റഭാഗം വൃത്തിയുടള്ള തുണി ഉപോയാഗിച്ച് അമര്ത്തിപ്പെിടെിക്കണം.
വാര്ത്താവിനിമയ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട് നമ്മുടെടെ രാജയത്ത് നിര്ത്തലാക്കിയ
ഉപകരണം ?
കമ്പയൂട്ടര്
െടെലിഗ്രാഫ്
ോറഡിോയാ
ഫാക്സ്
വിജയെമങ്കില് വിജയവും- മരണ െമങ്കില് മരണവും ഭയവിഹീനമഖില ജനവും
ആഗ്രഹിച്ചിറങ്ങണം – ആരുെടെ വരികളാണിവ ?
മാര്ഗംകളി, െതയ്യം, കൂടെിയാട്ടം, ോമാഹിനിയാട്ടം, കുമ്മാട്ടി
താെഴപപറയുടന്ന സൂചനകളക്കനുോയാജയമായ കലാരൂപങ്ങള കെണ്ടത്തി എഴുതുക.


നവരസങ്ങളിെല ശൃംഗാരം കൂടുതലായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന കലാരൂപം.



ക്രിസ്തയാനികളുെടെ ഇടെയില് പ്രചാരത്തിലുള്ള കലാരൂപം.



ോകരളത്തിെല പരമ്പരാഗതമായ നാടെകാഭിനയ രൂപം.



ശരീരം മുഴുവവന് പര്പ്പെടെകപ്പുല്ല് െകട്ടിവച്ച്,
താളത്തിെനാത്ത് നൃത്തം ചവിട്ടുപന്ന കലാരൂപം.



വടെക്കന് ോകരളത്തില് കാവുകളില്ോദ്വപ്രീതിക്കായി നടെത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന
കല

മുഖാവരണമണിഞ്ഞ്

നവംബര് മാസത്തിെല സ്മരണീയ ദ്ിനങ്ങള നല്കുന. ശരിയായി ക്രമെപ്പെടുത്തുക.
നവംബര് - 7
ശിശുദ്ിനം

49.

50.

51.

52.

53.

54.

നവംബര് -14
അന്ത്ാരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്രദ്ിനം
നവംബര് -10
ോദ്ശീയ പക്ഷിനീരീക്ഷണ ദ്ിനം
നവംബര് - 12
സി.വി. രാമന് ജന്മദദ്ിനം
നമ്മുടെടെ
പ്രകൃതിെയ
മോനാഹരമാക്കുന്ന
ഘടെകങ്ങളില്
പ്രാധാനയമുള്ള
ജീവീയഘടെകങ്ങള ആണ് പക്ഷികള. എന്നാല് പക്ഷികളുെടെ എണ്ണത്തില് കുറവ്
വരുന. കാരണങ്ങള എെന്ത്ാെക്കയാവാം ?
താെഴപ നല്കിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകള വായിച്ച് ഏത് വാര്ത്താവിനിമയ
സംവിധാനം എന്ന് പറയുടക ?


പരസ്പരം കണ്ട് സംസാരിക്കാന് കഴപിയുടം



വീഡിോയാ ോകാണ്ഫറന്സ് നടെത്താന് സാധിക്കും.



എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള കമ്പയൂട്ടറുകെള പരസ്പരം ബന്ധപ്പിപ്പെിച്ച് വിവരങ്ങള
ൈകമാറാന് കഴപിയുടം.

 വിജ്ഞാനം വിരല്ത്തുമ്പില് എന്ന വിോശഷണം എനിക്കുണ്ട്.
ധാരാളം ോവറിട്ട സംഭവങ്ങളുെടെ ഫലമായാണ് ഇന്ത്യ സവതന്ത്ര്യായത്. അവ
യില് ചില സമരങ്ങള താെഴപ െകാടുത്തിട്ടുപള്ള ഫ്ളോളാചാര്ട്ടില് െകാടുത്തിട്ടുപണ്ട്.
അവ നടെന്ന വര്ഷം, തീയതി ഇവ ഉളെപ്പെടുത്തി ചാര്ട്ട് പൂര്ത്തിയാക്കുക.
ഉപ്പെ് സതയാഗ്രഹം
ഇന്ത്യ
ജാലിയന്വാലാബാഗ്
സവതന്ത്ര്യായി സംഭവം
കവിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം
തലയില് ചുവപ്പുതുണി, കുടുമ, പീലിപ്പെട്ടം, വാസുകീയം എന്നീ അലങ്കാരങ്ങള
അണിയുടന്ന കലാരൂപം താെഴപ പറയുടന്നവയില് ഏതാണ് ?
കൂടെിയാട്ടം
ചാകയാര്കൂത്ത്
െതയ്യം
കുമ്മാട്ടി
ഒരു പ്രോതയക പ്രോദ്ശെത്ത പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവീയവും, അജീവിയവുമായ
ഘടെകങ്ങള ഉളെപ്പെടുന്നതിെന എന്തുപറയുടന ?
പര്സപരാശ്രയതവം
പരിസരം
ആവാസ വയവസ്ഥ
വാസസ്ഥലം
ഒനകില് ലക്ഷയം ോനടെി ഞാന്തിരിച്ചുവരും . പരാജയെപ്പെട്ടാല് ഞാെനെന്റെ ശരീരം
സമുദ്രത്തിന് സമര്പ്പെിക്കും. – ഇത് ഗാന്ധപ്പിജി ഏത് സമരത്തിെന്റെ ഭാഗമായി
പറഞ്ഞതാണ് ?

55.

ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ?
ആവാസ വയവസ്ഥകളുെടെ നാശത്തിന് കാരണമാകാത്തത് –

56.
57.

58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.



ജീവികളക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്.



അമിതമായ കീടെനാശിനി പ്രോയാഗം



ജലോസ്രാതസ്സുകളുെടെ സംരക്ഷണം


അണെക്കട്ടുപകളുെടെ നിര്മ്മാണം.
ോദ്ശാടെന പക്ഷികളില് പ്രശസ്തന്
ആരുെടെെയാെക്ക പ്രശസ്ത വചനങ്ങളാണ് താെഴപ തന്നിരിക്കുന്നത് ?
സവാതന്ത്ര്യം എെന്റെ ജന്മദാവകാശമാണ്
എെന്റെ ജീവിതമാണ് എെന്റെ സോന്ദേശം.
എനിക്ക് ഒരു കളച്ചോറ അറിയൂ അത് അഗ്രിക്കളച്ചറാണ്
എനിക്ക് രക്തം തരൂ, ഞാന് നിങ്ങെള സവതന്ത്ര്രാക്കാം .
ചിങ്ങം -1 ഏത് ദ്ിനമായി ആചരിക്കുന. ?
ലാല്, പാല്, ബാല് എന്നറിയെപ്പെടുന്ന ോദ്ശീയ ോനതാക്കള ആെരാെക്ക ?
ജീവികളക്ക് ആല്മരം െകാണ്ടുള്ള പ്രോയാജനങ്ങളില് പ്രധാനെപ്പെട്ടതാണ്
താെഴപ െകാടുത്തിരിക്കുന്നത് ?
ശുദ്ധവായുട
സംരക്ഷണം വാസസ്ഥലം ആഹാരം
ഇതില് മനുഷയന് ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രോയാജനമുള്ളത് ഏതാണ് ?
സൂചനകളില് നിന്ന് കലാരൂപം ഏെതന്ന് കെണ്ടത്തൂ
ോകരളത്തില് രൂപം െകാണ്ട കലാരൂപം
അഭിനയം, സംഗീതം, മുദ്ര ഇവയ്ക്ക് ഒരുോപാെല പ്രാധാനയം ഉണ്ട്
കലകളുെടെ രാജാവ് എന്നറിയെപ്പെടുന.
ഭൂമിക്ക് ഒരു ഭ്രമണം പൂര്ത്തിയാക്കാന്
ആവശയമായ സമയം താെഴപ
പറയുടന്നവയില് ഏതാണ് ?


ഒരു ദ്ിവസം



മൂന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചു ദ്ിവസം



24 ദ്ിവസം


മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയോഞ്ചകാല് ദ്ിവസം
വിനു സ്കൂളകോലാത്സ്വത്തില് പദ്യം െചാല്ലല് മത്സ്രത്തിനാണ് പെങ്കടുത്തത്.
ഓമനത്തിങ്കളകിടൊോവാ എന്ന പദ്യമാണ് വിനു െതരെഞ്ഞടുത്തത്. ഇത് ഏത്
വിഭാഗത്തില്െപ്പെടുന. ?
നാടെന്പാട്ട്
താരാട്ടുപപാട്ട്
മാപ്പെിളപ്പൊട്ട്
വടെക്കന്പാട്ട്

മരംെകാത്തിക്ക് നഖങ്ങോളാടെ് കൂടെിയുടള്ള പാദ്ങ്ങള െകാണ്ടുള്ള അനുകൂലനം
എന്ത്ിന് ോവണ്ടിയാണ് ?

65.

66.

67.
68.

69.

70.

71.

ഇരപിടെിക്കാന്
മരത്തില്കയറാന്
നടെക്കാന്
ശത്രുക്കളില് നിനം രക്ഷോനടൊ ന്
സമരങ്ങളും അവോയാടെ് ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട വസ്തുതകളും നല്കുന. ശരിയായവ
ക്രമെപ്പെടുത്തി എഴുതുക ?
ചമ്പാരന് സമരം െതാഴപിലാളികളുെടെ കൂലി വര്ദ്ധനവിനുോവണ്ടി
ോഖഡാ സമരം
ഇന്ത്യ വിടുക
അഹമ്മദ്ാബാദ്്
തുണിമില് സമരം അമിത നികുതി ഈടൊക്കുന്നതിന് എതിരായി
കവിറ്റ് ഇന്ത്യ
നീലം കര്ഷകര്ക്ക് ോവണ്ടിയുടള്ള സമരം
ജില്ലയുടെടെ സവിോശഷതകള നല്കിയിരിക്കുന. ജില്ല ഏെതന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
എഴുതുക ?
ഇന്ത്യയിെല ആദ്യ ഇോക്കാ ടൂറിസം പദ്ധതി ഇവിെടെയാണ്.
അറബിക്കടെലിെന്റെ രാജകുമാരന്
കശുവണ്ടിയുടെടെ നാടെ്
പ്രശസ്തമായ ഒരു പക്ഷി ശില്പം ഇവിെടെ ഉണ്ട്.
ഓട്ടന്തുള്ളല്, പറയന്തുള്ളല് എന്നിവ തുള്ളല് എന്ന കലാരൂപത്തിെന്റെ രണ്ട്
വിഭാഗങ്ങളാണ്. മൂന്നാമെത്ത വിഭാഗം ഏത് ?
ോദ്ശാടെന പക്ഷികള ദൂരോദ്ശങ്ങളിോലയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിെന്റെ പ്രധാനെപ്പെട്ട രണ്ടു
കാരണങ്ങള ഇവയാണ് ?
ഭക്ഷണം
പ്രജനനം
മെറ്റാരു കാരണം എഴുത
മഹദ്് വയക്തികളും, സവിോശഷതകളും നല്കിയിരിക്കുന. ഉദ്ാഹരണം
മനസിലാക്കി വിട്ടുപോപായഭാഗം പൂരിപ്പെിക്കുക.
ചാച്ചാജി
ജവഹര്ലാല്െനഹ്റു
സുഭാഷ്ചന്ദ്ര ോബാസ്
ഖാന്അബ്ദുളഗാഫര്ഖാന് ഉരുക്കു മനുഷയന്
ഏഷയയുടെടെ വാനമ്പാടെി
ഇന്ത്യയുടെടെ മാപ്പെില് താെഴപ പറയുടന്ന സ്ഥലങ്ങള അടെയാളെപ്പെടുത്തുക.
ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം
ഏറ്റവും അധികം ഖനിജ സമ്പത്തുള്ള സംസ്ഥാനം
ോഗറ്റ് ോവ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം
ഭൂമിയിെല സവര്ഗ്ഗം എന്നറിയെപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം
പട്ടികയില് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന പക്ഷികളുെടെ ആഹാര സമ്പാദ്നത്തിന് സഹായി
ക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രോതയകതകളും അനുകൂലനങ്ങളും ഉളെപ്പെടുത്തി പട്ടിക
പൂര്ത്തിയാക്കുക.

പക്ഷി
ശാരീരിക പ്രോതയകത
താറാവ് നീണ്ട് പരന്ന െകാക്കുകള
തത്ത
പരുന്ത്്
72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.

അനുകൂലനം
വിത്തുകളും മറ്റും െപാട്ടിച്ച്
തിന്നാന്
ഇരെയ റാഞ്ചിെക്കാണ്ടു
ോപാകാന്

സൂചനകളില് നിന്ന് ോയാജിച്ചവ െതരെഞ്ഞടുത്ത് എഴുതുക ?
കളരികളുമായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട ഗാനശാഖ
രാജാരവിവര്മ്മ
സംഗീതജ്ഞനായ ഭരണാധികാരി
മാപ്പെിളപ്പൊട്ട്
ോമായിന്കുട്ടി ൈവദ്യര്
സവാതിതിരുനാള
ോലാകപ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്
വടെക്കന്പാട്ട്
താെഴപ പറയുടന്നവയില് െതറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ?
സസയൈവവിധയം നിലനിര്ത്താന് പക്ഷികളസഹായിക്കുന.
കീടെങ്ങെള നിയന്ത്ര്ിക്കുന.
എല്ലാ പക്ഷികളും വിത്ത് വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന.
പക്ഷികള കര്ഷകെന്റെ മിത്രമാണ്.
നിസ്സഹകരണം ഉയര്ത്തിയ ആവശയങ്ങളില് െപടൊത്തത് ?
വിോദ്ശവസ്ത്രങ്ങള ബഹിഷ്കകരിക്കുക.
ഹിന്ദേി ഭാഷ പ്രചരിപ്പെിക്കുക.
ഖാദ്ി പ്രചരിപ്പെിക്കുക.
ഉപ്പെ് നിയമം ലംഘിക്കുക.
ചുവെടെ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകള വായിച്ച് പക്ഷി ഏതാെണന്ന് എഴുതുക ?
നീണ്ട വിരലുകളുള്ള പക്ഷി
ജലനിരപ്പെില് താമരയിലകളില് ചവിട്ടി നടെക്കാന് കഴപിയുടന.
സസയങ്ങളുെടെ ോവരുകള നിരീക്ഷിച്ച് ോരഖെപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്താവനകളില് ോയാജി
ക്കാത്തവ ഏത് ?
തായ് ോവര് പടെലമുള്ള സസയങ്ങളില് ോവരുകള ആഴപത്തില് വളരുന.
കാണ്ഡത്തില് നിനം ധാരാളം ോവരുകള ോചര്ന്ന ോവരുപടെലമാണ് നാര് ോവര്.
വലിയ സസയങ്ങളുെടെ ോവരുകള നാരുോവരുപടെലമാണ്.
ോവരുകള സസയെത്ത മണ്ണില്ഉറപ്പെിച്ചു നിര്ത്തുന.
ഭൂമി സവയം കറങ്ങുന്നതാണ് ഭ്രമണം എങ്കില് പരിക്രമണം എന്ത്ാണ് ?
താെഴപ െകാടുത്തിരിക്കുന്നവയില് ഏത് പക്ഷിയാണ് പകല് സൂരയോനയുടം രാത്രി
നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങോളയുടം ദ്ിശാനിര്ണ്ണയത്തിന് ഉപോയാഗിക്കുന്ന ോദ്ശാടെനപക്ഷി ?
െപലിക്കണ്
പഞ്ചവര്ണ്ണത്തത്ത
ആര്ട്ടിോക്ടേണ്
മണല്പ്പുള്ളുകള

79.

80.

81.
82.

83.

84.

85.

86.
87.

സംസ്ഥാനം ഏെതന്ന് പറയാോമാ?
ശ്രീൈശലം കടുവാ സംരക്ഷണോകന്ദ്രം ഇവിെടെയാണ്.
ഏറ്റവും അവസാനം രൂപീകൃതമായി
രാമഗുണ്ഡം െതര്മല് പവര്ോസ്റ്റഷന് ഇവിെടെയാണ്.
ചാര്മിനാര് ഇവിെടെ സ്ഥിതി െചയ്യുന.
വസ്തുക്കെള അവയുടെടെ അവസ്ഥകളക്കനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുക ?
നീരാവി, പുക, ഇടെിമിന്നല്, പഞ്ചസാര, ോപന
മെണ്ണണ്ണ, ചുടുകട്ട, തീ, പാല്, ഐസ്.
ചന്ദ്രെനക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന് ഇന്ത്യ അയച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏത് ?
ഗംഗ യമുന കാോവരി സംഗമത്തിന് രാജയം
ഗിരിസാഗര സൌന്ദേരയ സംഗമത്തിന് രാജയം
അനയരല്ല നമ്മെളാോര അമ്മെപറ്റ മക്കള
അന്ത്യശവാസെമത്തുോവാളം കാത്തുവയ്ക്കുമമ്മെയ
ൈവവിധയങ്ങളുെടെ നാടൊണ് ഭാരതം. ൈവവിധയങ്ങള ഏെറയുടെണ്ടങ്കിലും നെമ്മ
ഒരുമിപ്പെിക്കുന്ന അനവധി ഘടെകങ്ങളുണ്ട്. അവയാണ് നമ്മുടെടെ നന്മദകളും. എെന്റെ
രാജയം നന്മദയുടള്ള രാജയം. ഒരു ലഘുവിവരണം എഴുതുക.
താെഴപ െകാടുത്തിട്ടുപള്ളവയില് ഏതാണ് മരംെകാത്തിയുടമായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട
അനുകൂലനം ?
നീണ്ട് കൂര്ത്ത െകാക്ക്
മൂര്ച്ചോയറിയ നഖങ്ങള
നഖങ്ങോളാടെ് കൂടെിയ പാദ്ങ്ങള
ശത്രുക്കളക്ക് െപെട്ടന്ന് തിരിച്ചറിയാന് പറ്റാത്ത നിറം.
ഗാന്ധപ്പിജിയുടെടെ അഹിംസാ സോന്ദേശത്തിന് ോലാകം നല്കിയ അംഗീകാരത്തിെന്റെ
ഭാഗമായി ഗാന്ധപ്പിജിയുടെടെ ജന്മദദ്ിനമായ ഒോക്ടോബര് 2 ോലാക അഹിംസാദ്ിനമായി
പ്രഖയാപിച്ചത് ആര് ?
രാജുവിെന്റെ വീട്ടില് വളര്ത്തുന്ന പക്ഷികളുെടെ പട്ടികയാണ് (ചിത്രം) താെഴപ
െകാടുത്തിരിക്കുന്നത്.
താറാവ്, തത്ത, ോകാഴപി, ൈമന, പ്രാവ്
ഇവയുടെടെ ഉപോയാഗത്തിനനുസരിച്ച് തരം തിരിക്കുക.
ഓോരാ വിഭാഗത്തിലും രണ്ട് പക്ഷികെള വീതം കൂട്ടിോച്ചര്ക്കുക.

സവന്ത്മായി കൂടുണ്ടാക്കുകോയാ കുഞ്ഞുങ്ങെള പരിപാലിക്കുകോയാ െചയ്യാത്ത പക്ഷി ?
ോകരളം അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു വലിയ ദുരന്ത്ം ആയിരുന ഈ കഴപിഞ്ഞ
മഹാപ്രളയം. നദ്ിയില് നാം വലിെച്ചറിഞ്ഞ എല്ലാ പാഴ്വസ്തുക്കോളയുടം നദ്ികള
നമുക്ക് തിരിെക തന. എന്നാല് പിെന്നയുടം നാം നദ്ിയിോലയ്ക്ക് പാഴപ് വസ്തുക്കള

88.

89.
90.
91.

92.

93.

94.

95.
96.

97.

വലിെച്ചറിയുടന. നദ്ീ സംരക്ഷണ ോബാധവത്ക്കര ണത്തിനായി 2 ോപാസ്റ്ററുകള
നിര്മ്മിക്കുക.
പക്ഷികെള സംരക്ഷിക്കുക എന്ന കടെമ ഏെറ്റടുത്തുെകാണ്ട് വനംവകുപ്പെ്
വംശനാശഭീഷണി ോനരിടുന്ന അങ്ങാടെിക്കുരുവികളക്കായി നടെപ്പെിലാക്കിയ പദ്ധതി
ഏത് ?
ഇന്ത്യയുടെടെ െചാവ്വാ പരയോവക്ഷണ ദ്ൌതയം ഏത് ?
നൃത്തത്തിനും അഭിനയത്തിനും, സംഗീതത്തിനും, മുദ്രയ്ക്കും ഒരുോപാെല പ്രാധാനയ
മുള്ള , ോകരളത്തില് രൂപംെകാണ്ട കലാരൂപം ?
ഭൂമിയില് ജീവെന്റെ നിലനില്പ്പെിന് ജീവിയ ഘടെകങ്ങളും, അജീവിയ ഘടെകങ്ങളും
അതയാവശയമാണ്. ജീവികളുെടെ
പരസ്പരാശ്രയതവം വിശദ്മാക്കുന്ന ഈ
ശൃംഖലയിെല വിട്ടുപോപായ കണ്ണികെള കൂട്ടിോച്ചര്ക്കാോമാ?
മണ്ണ് – ജലം, ................., ......................, പുല്ല്
പുല്ച്ചാടെി, തവള, .................., .....................
മീനുവിെന്റെ പക്ഷി ആല്ബത്തിെല
പക്ഷികെള തന്നിരിക്കുന. മാനദ്ണ്ഡം
അനുസരിച്ച് അവെയ തരംതിരിക്കാം.
ഒട്ടകപ്പെക്ഷി, തത്ത, കിവി, കാക്ക, െപന്ഗവിന്, അടെക്കാകുരുവി.
സ്കൂള
വാര്ഷികവുമായി
ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട്
സ്കൂള
അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി
ഇലോത്താരണങ്ങള ഉപോയാഗിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിെന്റെ അടെിസ്ഥാനത്തില്
കുട്ടികള കുെറ ഇലകളുമായാണ് സ്കൂളില് വന്നത്. കുട്ടികള െകാണ്ടുവന്ന
ഇലകെള മാനദ്ണ്ഡം അനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കാോമാ ?
താെഴപപറയുടന്ന ജീവികളക്ക് കരയിലും െവള്ളത്തിലും ജീവിക്കുവാന് കഴപിയുടന്ന ഒരു
അനുകൂലനം വീതം എഴുതുക.
തവള
മുതല
ആമ
ഭൂമിയില് നിനം ോനാക്കിയാല് ചന്ദ്രെന്റെ പ്രകാശിതഭാഗം പൂര്ണമായി കാണാന്
കഴപിയുടന്ന ദ്ിവസമാണ് െപൌര്ണമി. ഇതിെന്റെ മെറ്റാരു ോപെരന്ത്ാണ് ?
വടെക്കുോനാക്കി യന്ത്ര്ത്തിെന്റെ കാന്ത്സൂചി എോപ്പൊഴും ഏത് ദ്ിശയിലായിരിക്കും ?
വടെക്ക് കിഴപക്ക്
വടെക്ക് െതക്ക്
വടെക്കു പടെിഞ്ഞാറ്
കിഴപക്കു പടെിഞ്ഞാറ്
ോകാട്ടയം ജില്ലയുടെടെ അതിര്ത്തി ജില്ലകള ദ്ിക്കുകളുെടെ
അടെിസ്ഥാനത്തില്
പട്ടികെപ്പെടുത്തുക.
വടെക്ക്
പടെിഞ്ഞാറ്

- ോകാട്ടയം - കിഴപക്ക്

െതക്ക്
98.

99.
100.

101.

102.

ചന്ദ്രെന സംബന്ധപ്പിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?
ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത് യൂറി ഗഗാറിനാണ്.
സവയം പ്രകാശിക്കുവാനുള്ള കഴപിവുണ്ട്.
പാറകളും കുനകളും കുഴപികളുമുണ്ട്.
സവാതിതിരുനാള ഏത് ോമഖലയിലാണ് പ്രശസ്തന്
ചിത്രകല, ശില്പകല, നൃത്തകല, സംഗീതകല
സൂചനകളില് നിനം തിരിച്ചറിയുടക.
ൈദ്വം എന്ന പദ്ത്തിെന്റെ തല്ഭവരൂപമാണ്.
വടെക്കന് ോകരളത്തിെല കാവുകളില് ോദ്വപ്രീതിക്കായി നടെത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന കല.
മുഖത്ത് അരിമാവും മഷിയുടം ചാന്തുമുപോയാഗിച്ചുള്ള ോകാെലഴുത്ത്.
താളവാദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചുവടുവച്ച് നൃത്തം െചയ്യുന.
ഉപ്പുസതയാഗ്രഹത്തില് പെങ്കടുക്കാത്ത ോകരളത്തിെല സവാതന്ത്ര്യസമര ോസനാനി ?
റ്റി.െക. മാധവന്, മുഹമ്മദ്് അബ്ദുറഹ്മാന്, എ.െക. ോഗാപാലന്
ോവലുത്തമ്പി ദ്ളവ, െക. ോകളപ്പെന്
താെഴപപറയുടന്ന സംഭവങ്ങള ഇന്ത്യയില്
ഏത് സംസ്ഥാനെത്തന്ന്
ോരഖെപ്പെടുത്തുക.
ഗാന്ധപ്പിജിയുടെടെ ആദ്യസമരമായ ചമ്പാരന്സമരം നടെന്ന സംസ്ഥാനംഗണ്ഡിയാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലമുള്ള സംസ്ഥാനം –
ജാലിയന്വാലാബാഗ് സംഭവം നടെന്ന സംസ്ഥാനം –
വാഗണ് ട്രൊജഡി നടെന്ന സംസ്ഥാനം –

103.

ഇന്ത്യയുടെടെ ഭൂപടെം – ചിത്രം നല്കുക.
താെഴപ െകാടുത്ത ചിഹ്നങ്ങള ഭൂപടെത്തില് എന്ത്ിെന സൂചിപ്പെിക്കുന.
1.
2.
3.
4.
5.

104.

ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ ശില്പശാലയില് ഒരു കുട്ടി െചയ്ത പരീക്ഷണത്തിെന്റെ
ചിത്രമാണ് താെഴപ െകാടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഈ പരീക്ഷണത്തിെന്റെ ലക്ഷയം എന്ത്ായിരിക്കും ?
ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ഉപോയാഗിച്ച സാമഗ്രികള എെന്ത്ല്ലാം ?

105.

106.

107.
108.

109.
110.

111.

പ്രവര്ത്തനക്രമം വിശദ്ീകരിക്കുക ?
ഈ ലഘുപരീക്ഷണത്തിലൂടെടെ രൂപീകരിക്കാവുന്ന നിഗമനം എന്ത്ായിരിക്കും ?
ഇന്ത്യയുടെടെ ോദ്ശീയനാണയമായ രൂപയുടെടെ വിതരണാവകാശം ആര്ക്കാണ് ?
ഇന്ത്യാ ഗവണ്െമന്റെ്
ഭാരതീയ റിസര്വ് ബാങ്ക്
ോസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യന് ബാങ്ക്
ഇന്ത്യയുടെടെ ോദ്ശീയജലജീവി ഏെതാെക്ക നദ്ികളിലാണ് കാണുന്നത് ?
ഗംഗ - യമുന
ഗംഗ - ബ്രഹ്മപുത്ര
ഗംഗ - കാോവരി
ഗംഗ – ോഗാമതി
ഇന്ത്യയുടെടെ ോദ്ശീയ വിോനാദ്മാണ് ോഹാക്കി. ഏത് ോഹാക്കി താരത്തിെന്റെ
ജന്മദദ്ിനമാണ് കായികദ്ിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ?
ജമ്മുട കാശ്മീരിെല 3 പ്രോതയകതകള എഴുതുക ?
പ്രധാന നൃത്തരൂപം
ോവനല്ക്കാലെത്ത തലസ്ഥാനം
മുഖയഭാഷകള
ഗാര്ബ നൃത്തരൂപം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിെന്റെ കലാരൂപമാണ് ?
ഒരു ആവാസ വയവസ്ഥയ്ക്ക് ഉദ്ാഹരണം ?
ോറാഡുകള
വീടുകള
കാവുകള
പക്ഷിക്കൂടെ്
സവിോശഷതകള വായിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള കെണ്ടത്തുക.
സവിോശഷതകള
സംസ്ഥാനം
ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കടെല്ത്തീരം ഉള്ളത്
ഗാര്ബ നൃത്ത രൂപം
ഗാന്ധപ്പിജിയുടെടെ ജന്മദോദ്ശം
ഥാര് മരുഭൂമി സ്ഥിതി െചയ്യുന
ജയ്പൂര് തലസ്ഥാനമായത്
ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം.
ഭരതനാടെയത്തിെന്റെ നാടെ്
ശ്രീലങ്കോയാടെ് ോചര്ന്ന് കിടെക്കുന.
െചൈന്ന തലസ്ഥാനമായത്.

112. െതറ്റായ ോജാഡി ഏത് ?
ോറഡിോയാ
വാക്കി ോടൊക്കി
െടെലിോഫാണ്

-

മാര്ോക്കാണി
ോപാലീസ്
ഗ്രഹാംെബല്

113.

114.

115.

116.
117.

118.

119.

െടെലിഗ്രാഫ്
അഞ്ചോലാട്ടക്കാരന്
വസ്തുവിന് സ്ഥിതി െചയ്യാന് സ്ഥലം ആവശയമാെണന്ന് െതളിയിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനം ഏത് ?
മുകളിോലാട്ട് എറിഞ്ഞാല് താെഴപ വീഴുന
ഉയര്ത്തിോനാക്കിയാല് ഭാരം അനുഭവെപ്പെടുന.
ഒരു പാത്രത്തിെല ജലത്തിലിട്ടാല് ജലനിരപ്പുയരുന.
ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മെറ്റാരു സ്ഥലോത്തയ്ക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം.
പ്രകൃതിയില് മനുഷയെന്റെ ഇടെെപടെലുകളാണ് താെഴപ െകാടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഇതുമൂലം പ്രകൃതിക്ക് ോനരിടുന്ന ോദ്ാഷങ്ങള ഏെതല്ലാം ?
കീടെനാശിനി പ്രോയാഗം
വനനശീകരണം വയല് നികത്തല്
ോതനീച്ചകള നശിക്കുന
ജലസംഭരണികള
ഇല്ലാതാകുന.

പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ?
കാലാവസ്ഥെയ നിയന്ത്ര്ിക്കുന.
വിത്തുവിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന.
കൃഷിക്ക് സഹായിക്കുന.
ജീവികെള നശിപ്പെിക്കുന.
ബലൂടണ് ോറാക്കറ്റിെന്റെ വായുട പുറോത്തയ്ക്ക് ോപായോപ്പൊള ബലൂടണ് മുോന്നാട്ടുപ ോപായത്
എന്തുെകാണ്ട് ?
ഇന്ത്യ എെന്റെ രാജയെമന്ന് ഓോരാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പറയുടന്നത് എങ്ങെന
െയന്ന് പട്ടിക പൂര്ത്തിയാക്കുക.
ഭാഷ
സംസ്ഥാനം
ഭാരത് ോമരാ ോദ്ശ്
ഇന്ഡയ ന ോദ്സമു
െതലുങ്ക്
ഇന്ത്യ എനതു നാടെ്
തമിഴ്നാടെ്
ഭാരതോമാ നന്ന ോദ്ശ
ഒരു സോന്ദേശം ഒരു കൂട്ടം ആളുകളക്ക് ഒോര സമയം ൈകമാറ്റം െചയ്യുന്ന
സംവിധാനത്തില് െപടൊത്തത് ഏതാണ് ?
പത്രം
ഇ-െമയില്
െടെലിവിഷന്
ോഫാണ്
രണ്ടറ്റവും കൂര്ത്ത ശരീരാകൃതി മത്സ്യെത്ത എങ്ങെന സഹായിക്കുന
ആഹാരം സമ്പാദ്ിക്കുന്നതിന്
ശവസിക്കുന്നതിന്
ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും ജീവിക്കുന്നതിന്
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123.
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129.

ജലത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്.
ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ?
ജീവിയ ഘടെകങ്ങളും അജീവീയ ഘടെകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന.
ആവാസ വയവസ്ഥയിെല ഏെതങ്കിലും ഒരു ഘടെകത്തിെന്റെ നാശം ആവാസ
വയവസ്ഥെയ ോദ്ാഷമായി ബാധിക്കുന.
നാടെിെന്റെ വികസനം മുന്നില്കണ്ടാണ് വയല്, കുളം എന്നിവ നികത്തുന്നത്.
സസയങ്ങള ജന്തുക്കോളയുടം ജന്തുക്കള സസയങ്ങോളയുടം പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന.
പരസ്പരാശ്രയത്തില്െപടൊത്ത ോജാഡി
പുല്ല്
പുല്ച്ചാടെി
ശലഭം
പൂെച്ചടെി
മത്സ്യം
മണ്ണ്
മണ്ണ്
മരം
ശരിയായ രീതിയില് ക്രമീകരിക്കുക.
കരയിെല ജീവി
ജലത്തിെല ജീവി
ഉഭയ ജീവി
കടുവ
പല്ലി
സലമാന്ഡര്
തവള
തിമിംഗലം
പാറ്റ
താറാവ്
നയൂട്ട്
മത്സ്യം
ഒരു ഭാഗം മാത്രം കാളോത്താല് െപാതിഞ്ഞ വാോദ്യാപകരണം ?
ോകരളത്തിെന്റെ പരമ്പരാഗത നാടെകാഭിനയ രൂപം ?
താെഴപ തന്നിരിക്കുന്നവയില് ോശ്രഷ്ഠഭാഷാ പദ്വി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭാഷ ?
തമിഴപ്, ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃതം, മലയാളം
പക്ഷികളുെടെ ശാരീരിക പ്രോതയകതകള എന്ത്ിെനല്ലാം അനുകൂലമാണ് ?
സംസ്ഥാനങ്ങളുെടെ സവിോശഷതകള തന്നിരിക്കുന. സംസ്ഥാനം ഏെതന്ന്
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എഴുതുക.
(എ) ഇന്ത്യയിെല ഏക സവര്ണഖനി ഇവിെടെ സ്ഥിതി െചയ്യുന.
(ബി) ആപ്പെിള ോതാട്ടങ്ങളാല് പ്രസിദ്ധം.
സംസ്ഥാനങ്ങള ഏെതെന്നഴുതുക ?
1. കടെല്തീരം ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള
2. നാല് അന്ത്ാരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം ?
3. അറബിക്കടെലിോനാടെ് ോചര്ന്ന് കിടെക്കുന്ന മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള
4. മുളകളുെടെ സംസ്ഥാനം ?
5. പഞ്ചനദ്ികളുെടെ നാടെ് ?
തായ് ോവരുപടെലത്തിെന്റെ സവിോശഷതകളില് െപടൊത്തത് ?
വിത്തില് രണ്ട് ബീജപത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഇലകളില് ജാലികസിരാവിനയാസം
സമാന്ത്ര സിരാവിനയാസം
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141.

141.
142.

കാണ്ഡത്തിെന്റെ ഉളഭാഗത്തിന് കട്ടി കൂടുതല് ആയിരിക്കും.
തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളില് പരാമര്ശിക്കെപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വയക്തി ആര് ?
1907 െസപ്റ്റംബര് 28 ന് പഞ്ചാബിെല ബങ്കാ ഗ്രാമത്തില് ജനിച്ചു.
സഞ്ചരിക്കുന്ന ൈലബ്രറി എന്ന് സഹപ്രവര്ത്തകര് വിോശഷിപ്പെിച്ചു.
പഞ്ചാബ് െനൌ ജവാന് ഭാരത് സഭ എന്ന സംഘടെനയ്ക്ക് രൂപം നല്കി
മരണത്തിോലയ്ക്ക് പുഞ്ചിരിോയാെടെ നടെന നീങ്ങി
ഇന്ത്യയുടെടെ പൂങ്കുയില്, ഏഷയയുടെടെ വാനമ്പാടെി ഈ വിോശഷണങ്ങളുള്ള
സവാതന്ത്ര്യസമര ോപാരാളി ?
ഇന്ത്യെയ കെണ്ടത്തല് ആരുെടെ കൃതിയാണ് ?
ഞാനാര് ?
മഴപയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കും.
കൂടെിെന്റെ വായ്ഭാഗം അടെച്ചുവച്ച് െകാണ്ട് െകാക്കുമാത്രം പുറോത്തയ്ക്കിട്ട് ഇരിക്കും.
അടെയിരുന തീരുന്നതുവെര െപണ്പക്ഷി പുറത്തുോപാകില്ല.
ആണ്പക്ഷി തീറ്റ െകാണ്ടുവന െകാടുക്കും.
ോദ്ശാടെനം നടെത്താത്ത പക്ഷി
നാകോമാഹന്, വാല്കുലുക്കി, മണല്പ്പുള്ള്, മഞ്ഞക്കറുപ്പെന്
ോകരള ചരിത്രത്തില് സംഗീതത്തിെന്റെ വസന്ത്കാലം എന്നറിയെപ്പെടുന്നത് ആരുെടെ
ഭരണകാലമാണ് ?
ോദ്ശീയ പക്ഷിനിരീക്ഷണ ദ്ിനം എന്നാണ് ?
ോകരളത്തിെല പക്ഷി സോങ്കതം അല്ലാത്തത് ?
കുമരകം, തോട്ടക്കാടെ്, മംഗളവനം, ചിമ്മിനി
െകാടെികള ഉപോയാഗിച്ച് സോന്ദേശം ൈകമാറുന്ന രീതിയാണ് െമറ്റോഫാര്,
െസമോഫാര്, ോപജര്, ോവാോയജര്.
നമ്മുടെടെ ോദ്ശീയ മുദ്രയില് ഉളെപ്പെടൊത്ത മൃഗം ?
സിംഹം, പശു, കാള , ആന
മാര്ോക്കാണി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന് പരിചയെപ്പെടുത്തിയ വാര്ത്താവിനിമയ മാധയമം ഏത്

ശരിയായി ക്രമെപ്പെടുത്തുക.
മംഗളവനം
മയില്
തോട്ടക്കാടെ്
ോദ്ശാടെനപക്ഷി
ചൂളന്നൂര്
ോവമ്പനാടെ് പക്ഷി സോങ്കതം
കുമരകം
െകാച്ചിയുടെടെ ശവാസോകാശം
കടെലുണ്ടി
സലിം അലിപക്ഷി സോങ്കതം
ചിത്രങ്ങളുോടെയുടം വിവരങ്ങളുോടെയുടം തനിപകര്പ്പെ് എത്തിക്കാന് സഹായിക്കുന്ന
വാര്ത്താവിനിമയ സംവിധാനം ?
മനുവിെന്റെ വീടും പരിസരവും നല്കുന. ഓോരാനം ഏത് ദ്ിക്കിലാെണന്ന്
പറയുടക. ?

143.

144.

145.

146.
147.
148.
149.

െനല്വയല്
കിണര്
നദ്ി
സ്കൂള
ോറാഡ്
ശരിയായ ക്രമം കെണ്ടത്തി എഴുതുക.
അധയാപക ദ്ിനം
നവംബര് 11
യുടവജനദ്ിനം
െഫബ്രുവരി 28
ശാസ്ത്രദ്ിനം
െഫബ്രുവരി 2
വിദ്യാഭയാസ ദ്ിനം
ജനുവരി 12
ോലാകതണ്ണീര്ത്തടെദ്ിനം
െസപ്റ്റംബര് 5
തന്നിരിക്കുന്ന വരികള ഏത് സാഹിതയശാഖയിലുളെപ്പെടുന എന്ന് എഴുതുക.
ഓമനത്തിങ്കളകിടൊോവാ നല്ല
ോകാമളത്താമരപ്പൂോവാ
ോനാെക്കടൊ നമ്മുടെടെ മാര്ോഗ്ഗ കിടെക്കുന്ന
മര്ക്കടൊ നീയങ്ങു മാറിക്കിടെ ശഠാ.....
പുഞ്ചപ്പൊടെെത്ത പൂങ്കുയിോല
പുന്നാരപ്പൊെട്ടാന പാടൊോമാ
ഉണ്ട് സഖീ ഒരു കുലമുന്ത്ിരി
വാങ്ങീടുവാനായ് നാലണ ൈകയ്യില്.
തീെപാള്ളോലറ്റാല് അതയാവശയമായി െചോയ്യണ്ടത് ഏതാണ് ?
ഐസ് വയ്ക്കണം
െപാള്ളിയ ഭാഗെത്ത തുണി നീക്കം െചയ്യണം.
ഔഷധം പുരട്ടണം.
െപാള്ളോലറ്റ ഭാഗത്ത് തുടെര്ച്ചയായി തണുത്ത െവള്ളം ഒഴപിക്കണം.
നദ്ികളുെടെ നാടൊണ് ോകരളം. ോകരളത്തില് കിഴപോക്കാെട്ടാഴുകുന്ന നദ്ികളുെടെ
ോപെരഴുതുക ?
വിജ്ഞാനം വിരല്ത്തുമ്പില് എന്ന വിോശഷണം ഏെറ അനവര്ത്ഥമാക്കുന്ന
വാര്ത്താവിനിമയ മാധയമം.
ഭാരതത്തിെന്റെ ോദ്ശീയ പതാക രൂപകല്പന െചയ്തതാര് ?
വാര്ത്താവിനിമയ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങള വരാനുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന കാരണങ്ങള ?
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പരിസര പഠനം
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തുഴപോപാലുള്ള കാലുകള
ദ്ണ്ഡികടെപ്പുറം
- മഹാത്മാഗാന്ധപ്പി
1919
- പഞ്ചാബ്
1942
- ോബാംെബ
ഇന്ത്യ വിടുക
െക. ോകളപ്പെന്
ശലഭങ്ങെള ആകര്ഷിക്കാന്
മൂക്ക്
ചന്ദ്രയാന് -1
ഇടെിമിന്നല്
അനുകൂലനങ്ങള
വനം
തായ് ോവര് പടെലമുള്ള സസയങ്ങളുെടെ ഇലകള സമാന്ത്ര സിരാവിനയാസമാണ്.
കുണ്ടറ വിളംബരം
(1809)
മലബാര്  കലാപം
(1921)
ൈവക്കം സതയാഗ്രഹം
(1924)
ഗുരുവായൂര് സതയാഗ്രഹം (1931)
നിശ്ചിത ആകൃതിയുടണ്ട്.
അോമരിക്ക
ബീജമൂലം
ോഗാലിയാത്ത് തവളകള
ോകാട്ടയം
തിരുവാതിര
കണ്ണൂര്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, തിരുവനന്ത്പുരം.
ോകാഴപിോക്കാടെ് - എറണാകുളം
എറണാകുളം - ോകാട്ടയം – ആലപ്പുഴപ
െതങ്ങ്
കടെല
കവുങ്ങ്
അോസാള
ആന, കുതിര, കാള
അമിതമായ കീടെനാശിനി പ്രോയാഗം
െശന്തുരുണി വനയജീവി സോങ്കതം
സൂരയെന വലംവയ്ക്കുന്ന ആകാശോഗാളങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങള

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

വിശവഭാരതി സര്വ്വകലാശാല
െപൌര്ണമി ദ്ിവസം ോനാക്കിയാല് ചന്ദ്രെന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം പൂര്ണ്ണമായി
കാണാം.
പ്ലാസ്മ
ഭൂപടെം
ശല്ക്കങ്ങള
മാവില – മുളയില
മാവില - ജാലികാസിരാവിനയാസം
മുളയില – സമാന്ത്ര സിരാവിനയാസം
ചിതല്, മണ്ണിര
ജാലിയന്വാലാബാഗ് കൂട്ടെക്കാല
കുന്ന് നിരത്തുന.
ആപ്പെിള
െചകിളപ്പൂക്കള
വിത്ത് മുളച്ചുവരാന്ോവണ്ട ആഹാരം ബീജമൂലത്തില് സംഭരിച്ചിരിക്കുന.
പത്തനംതിട്ട , െകാല്ലം, ആലപ്പുഴപ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം
വിളവ് ോമാശമായ സമയത്ത് അമിത നികുതി കര്ഷകരുെടെോമല് അടെിോച്ചല്പ്പെിച്ചു.
ഗാന്ധപ്പിജി ദ്ക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് നിന്ന് മടെങ്ങിെയത്തിയതിെന്റെ ഓര്മ്മയ്ക്ക്.
തൃശൂര് - പാലക്കാടെ് - മലപ്പുറം - ോകാഴപിോക്കാടെ്.
ോഖഡാ സമരം
നിയമലംഘനത്തിന് തുടെക്കം കുറിച്ചു.
എജയൂസാറ്റ്
െക. ോകളപ്പെന്
ോമായിന്കുട്ടി ൈവദ്യര്
മുറിവില് കട്ടപിടെിച്ച രക്തം നീക്കം െചയ്യുക.
െടെലിഗ്രാഫ്
അംശി നാരായണപിള്ള
ോമാഹിനിയാട്ടം
മാര്ഗംകളി
കൂടെിയാട്ടം
കുമ്മാട്ടി
െതയ്യം
നവംബര് 7
സി.വി. രാമന് ജന്മദദ്ിനം
നവംബര് 14
ശിശുദ്ിനം
നവംബര് 10
അന്ത്ാരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്രദ്ിനം
നവംബര് 12
ോദ്ശീയ പക്ഷിനിരീക്ഷണ ദ്ിനം

49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.

70.

അമിതമായ കീടെനാശിനി പ്രോയാഗം
വനനശീകരണം
പാടെോശഖരങ്ങള നശിപ്പെിക്കല്
ഇന്റെര്െനറ്റ്
1947 ആഗസ്റ്റ് 15
1930 മാര്ച്ച് 12
1919 ഏപ്രില് 13
1942 ആഗസ്റ്റ് 9
ചാകയാര്കൂത്ത്
ആവാസ വയവസ്ഥ
ഉപ്പെ് സതയാഗ്രഹം
ജലോസ്രാതസ്സുകളുെടെ സംരക്ഷണം.
ആര്ട്ടിോക്ടേണ്
ബാലഗംഗാധര തിലക്
ഗാന്ധപ്പിജി
സര്ദ്ാര് വല്ലഭായ് പോട്ടല്
സുഭാഷ് ചന്ദ്രോബാസ്
കര്ഷകദ്ിനം
ലാലാലജ് പത്ോറായ്, ബിബിന് ചന്ദ്രപാല്, ബാലഗംഗാധരതിലക്
ശുദ്ധവായുട
കഥകളി
ഒരുദ്ിവസം
താരാട്ട് പാട്ട്
മരത്തില് കയറാന്
ചമ്പാരന് സമരം നീലം കര്ഷകര്ക്ക് ോവണ്ടിയുടള്ള സമരം
ോഖഡാ സമരം
അമിത നികുതി ഈടൊക്കുന്നതിെനതിെര
അഹമ്മദ്ാബാദ്്
തുണിമില് സമരം
കൂലി വര്ദ്ധനവിന് ോവണ്ടി
കവിറ്റ് ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ വിടുക
െകാല്ലം
ശീതങ്കന് തുള്ളല്
പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥെയ അതിജീവിക്കാന്
ോനതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രോബാസ്
അതിര്ത്തിഗാന്ധപ്പി
സര്ദ്ാര് വല്ലഭായ് പോട്ടല്
സോരാജിനി നായിഡു
രാജസ്ഥാന്

ഝാര്ഖണ്ഡ്
മഹാരാഷ്ട്ര
കാശ്മീര്
71.
ജലത്തില് നിനം ആഹാരപദ്ാര്ത്ഥങ്ങള അരിെച്ചടുക്കാന്
കട്ടിയുടള്ള വളഞ്ഞ ചുണ്ടുകള
കൂര്ത്ത നഖങ്ങള
72. വടെക്കന്പാട്ട്
സവാതിതിരുനാള
മാപ്പെിളപ്പൊട്ട്
രാജാരവിവര്മ്മ
73. എല്ലാ പക്ഷികളും വിത്ത് വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന.
74. ഉപ്പെ് നിയമം ലംഘിക്കുക.
75. താമരോക്കാഴപി
76. വലിയ സസയങ്ങളുെടെ ോവരുകള നാരുോവരുപടെലമാണ്.
77. സൂരയെന വലംവയ്ക്കുന്നതാണ് പരിക്രമണം.
78. ആര്ട്ടിക് ോടെണ്
79. െതലുങ്കാന
80. ഖരം
വാതകം
ദ്രാവകം
പ്ലാസ്മ
ഖരം
ദ്രാവകം
വാതകം
പ്ലാസ്മ
പഞ്ചസാര
പാല്
നീരാവി
ഇടെിമിന്നല്
ോപന
മെണ്ണണ്ണ
പുക
തീ
ചുടുകട്ട
81.
82.

83.
84.
85.

ചാന്ദ്രയാന്
മതസഹീഷ്ണുത
നാനാതവത്തില് ഏകതവം
സാംസ്കാരിക ൈപതൃകം
നഖങ്ങോളാടെ് കൂടെിയ പാദ്ങ്ങള
ഐകയരാഷ്ട്ര സംഘടെന

മുട്ട, ഇറച്ചി ഇവ നല്കുന്നത്
ോകാഴപി
താറാവ്
കാടെ
ടെര്ക്കി
86.

കുയില്

അലങ്കാരത്തിന് വളര്ത്തുന്നവ
ൈമന
പ്രാവ്
തത്ത
െലൌ ോബര്ഡ്സ്

87.
88.
89.
90.
91.
92.

നദ്ീജലം മലിനമാക്കരുത്
കുരുവിെക്കാരു കൂടെ്
മംഗളയാന്
കഥകളി
സൂരയപ്രകാശം, പാമ്പ്, പരുന്ത്്
പറക്കുന്നവ
കാക്ക
അടെയ്ക്കാക്കുരുവി
തത്ത

നദ്ികള നാടെിന്ധനങ്ങള

പറക്കാത്തവ
ഒട്ടകപ്പെക്ഷി
കിവി
െപന് ഗവിന്

93.
ജാലികാ
സിരാവിനയാസം
മാവ്
പ്ലാവ്
ആല്
റമ്പൂട്ടാന്
94.

സമാന്ത്ര
സിരാവിനയാസം
മുള
െനല്ല്
െതങ്ങ്
രാമച്ചം

95.
96.

തവള - കരയില് ശവസിക്കാന് തവക്കുണ്ട്
മുതല
- കട്ടിയുടള്ള പുറോന്ത്ാടെ്
ആമ
- വഴുവഴുപ്പുള്ള ശരീരം
െവളുത്ത വാവ്
വടെക്ക് െതക്ക്

97.

വടെക്ക് – എറണാകുളം
കിഴപക്ക് – ഇടുക്കി
െതക്ക് – ആലപ്പുഴപ

98.
99.
100.
101.
102.

103.

പടെിഞ്ഞാറ് – പത്തനംതിട്ട
പാറകളും കുനകളും കുഴപികളുമുണ്ട്
സംഗീതകല
െതയ്യം
ോവലുത്തമ്പി ദ്ളവ
ബീഹാര്
ഗുജറാത്ത്
പഞ്ചാബ്
ോകരളം
െറയില്ോവ

104.
105.
106.
107.
108.

109.
110.
111.

112.
113.
114.

115.
116.
117.

വിോനാദ്സഞ്ചാരം
പക്ഷിസോങ്കതം
തലസ്ഥാനം
നദ്ി
വായുടവിന് ഭാരം ഉണ്ട് എന്ന് െതളിയിക്കുന.
ഭാരതീയ റിസര്വ് ബാങ്ക്
ഗംഗ – ബ്രഹ്മപുത്ര
ധയാന്ചന്ദേ്
റഫ്
ശ്രീനഗര്
കാശ്മീരി, ഉറുദു
ഗുജറാത്ത്
കാവുകള
ഗുജറാത്ത്
രാജസ്ഥാന്
തമിഴ്നാടെ്
െടെലിഗ്രാഫ് – അഞ്ചോലാട്ടക്കാരന്
ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മെറ്റാരു സ്ഥലോത്തയ്ക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം.
കീടെനാശിനി പ്രോയാഗം
ോതനീച്ചകള നശിക്കുന.
ോരാഗങ്ങള ഉണ്ടാകുന.
വിളകള നശിക്കുന.
വനനശീകരണം
മഴപ കുറയുടന.
ആവാസ വയവസ്ഥ നശിക്കുന.
ഓക്സിജെന്റെ അളവ് കുറയുടന.
വയല് നികത്തല്
ജലസംഭരണികള ഇല്ലാതാകുന
ആവാസ വയവസ്ഥ ഇല്ലാതാകുന.
വിളകള കുറയുടന.
കാലാവസ്ഥെയ നിയന്ത്ര്ിക്കുന.
വായുട, മര്ദ്ദേം
ഹിന്ദേി – ഉത്തര്പ്രോദ്ശ്
െതലുങ്കാന / അന്ധ്രാപ്രോദ്ശ്
തമിഴപ്

118.
119.
120.
121.
122.

കന്നടെ – കര്ണ്ണാടെക
ോഫാണ്
ജലത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്
നാടെിെന്റെ വികസനം മുന്നിര്ത്തിയാണ് വയല്, കുളം എന്നിവ നികത്തുന്നത്.
മത്സ്യം – മണ്ണ്
കര
കടുവ
പാറ്റ
പല്ലി

123.
124.
125.
126.

127.
128.

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

ജലം
തിമിംഗലം
മത്സ്യം
മത്സ്യം

ഉഭയം
സലമാന്ഡര്
തവള
നയൂട്ട്

ദ്ഫ്
കൂടെിയാട്ടം
ഇംഗ്ലീഷ്
സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്
ആഹാരസമ്പാദ്നത്തിന്
ശത്രുക്കളില് നിന്ന് രക്ഷോനടുന്നതിന്
കര്ണാടെക
ഹിമാചല്പ്രോദ്ശ്
1) മധയപ്രോദ്ശ് ചത്തിസ്ഗഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്
2) ോകരളം
3) ോകരളം കര്ണാടെകം, ോഗാവ
4) മിോസാറാം
5) പഞ്ചാബ്
സമാന്ത്ര സിരാവിനയാസം
ഭഗത്സ്ിംഗ്
സോരാജിനി നായിഡു
ജവഹര്ലാല്െനഹ്റു
മലമുഴപക്കി ോവഴപാമ്പല്
മഞ്ഞക്കറുപ്പെന്
സവാതിതിരുനാള
നവംബര് 12
ചിമ്മിനി
െസമോഫാര്
പശു
ോറഡിോയാ

141.

142.
143.
144.

(1) െകാച്ചിയുടെടെ ശവാസോകാശം
(2) സലിം അലി പക്ഷി സോങ്കതം
(3) മയില്
(4) ോവമ്പനാടെ്
(5) ോദ്ശാടെനപക്ഷി
ഫാക്സ്
വിോനാദ് സഞ്ചാരോകന്ദ്രം
വടെക്ക് - സ്കൂള
വടെക്ക് - കിഴപക്ക് - െനല്വയല്
കിഴപക്ക് - കിണര്
െതക്ക് - നദ്ി

145.
146.

പടെിഞ്ഞാറ് - ോറാഡ്
വായുടവിന് സ്ഥിതി െചയ്യാന് സ്ഥലം ആവശയമാണ്.
ഒരു വസ്തു സ്ഥിതി െചയ്യുന്നിടെത്ത് മെറ്റാന്നിന് ഇരിക്കാന് സാധയമല്ല.
1. െസപ്തംബര് - 5
2. ജനുവരി – 12

147.

148.
149.
150.
151.
152.

3. െഫബ്രുവരി – 28
4. നവംബര് -11
5. െഫബ്രുവരി -12
താരാട്ട് പാട്ട്
തുള്ളല് പാട്ട്
നാടെന് പാട്ട്
മാപ്പെിളപ്പൊട്ട്
െപാള്ളോലറ്റ ഭാഗത്ത് തുടെര്ച്ചയായി തണുത്തെവള്ളം ഒഴപിക്കണം.
കമ്പനി, ഭവാനി, പാമ്പാര്
ഇന്റെര്െനറ്റ്.
പിംഗലി െവങ്കയ്യ
ോവഗത, കുറഞ്ഞെചലവ്, വിനിമയ െസൌകരയം.

മാതൃകാ ോചാദ്യോപപ്പെര്
പരിസര പഠനം - എല്.പി.
4.

സവിോശഷതകള വായിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള കെണ്ടത്തുക ?
സവിോശഷതകള
സംസ്ഥാനം
ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതല്
കടെല്ത്തീരമുള്ളത്
ഗര്ബ നൃത്ത രൂപം
ഗാന്ധപ്പിജിയുടെടെ ജന്മദോദ്ശം
ഥാര് മരുഭൂമി സ്ഥിതി െചയ്യുന്നത്
ജയ്പൂര് തലസ്ഥാനം
ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം
ഭരതനാടെയത്തിെന്റെ നാടെ്
ശ്രീലങ്കോയാടെ് ോചര്ന്ന് കിടെക്കുന്നത്
െചൈന്ന തലസ്ഥാനം

2.

ചില മുദ്രാവാകയങ്ങള താെഴപ െകാടുക്കുന. അവ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട
താണ്.
 വിോദ്ശവസ്ത്രങ്ങള ബഹിഷ്ക്കരിക്കുക
 മദ്യം വര്ജ്ജിക്കുക
 ഹിന്ദേി ഭാഷ പ്രചരിപ്പെിക്കുക

 ഖാദ്ി പ്രചരിപ്പെിക്കുക.
ഉപ്പെ് സതയാഗ്രഹം
നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം
കവിറ്റ് ഇന്ത്യ
ചമ്പാരന് സമരം
3.
താെഴപ പറയുടന്നവയില് ഏതാണ് പ്ലാസ്മയില് സ്ഥിതി െചയ്യുന്നത് ?
കാറ്റ് , ഇടെി മിന്നല്, മഞ്ഞ് , കല്ല്
4.
ഖരവസ്തുവിന് സ്ഥിതി െചയ്യാന് സ്ഥലം ആവശയമാെണന്ന് െതളിയിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനം ?
മുകളിോലാട്ട് എറിഞ്ഞാല് താെഴപ വീഴുന.
ഉയര്ത്തിോനാക്കിയാല് ഭാരം അനുഭവെപ്പെടുന.
ഒരു പാത്രത്തിെല ജലത്തിലിട്ടാല് ജലനിരപ്പുയരുന.
ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മെറ്റാരു സ്ഥലോത്തയ്ക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം

5.

6.

7.

ജലത്തില് ജീവിക്കാന് മത്സ്യെത്ത സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലനം എത് ?
ശവാസോകാശങ്ങള
ൈകകാലുകള
െചകിളപ്പൂക്കള
ബാഹയകര്ണങ്ങള
കപ്പെല് വഴപി എറണാകുളത്ത് എത്തിയ വിോനാദ്സഞ്ചാരി െട്രെയിന്മാര്ഗ്ഗം പുതിയ
വിമാനത്താവളമായ കണ്ണൂര് കാണാന് ോപായി. അോദ്ദേഹം ഏെതാെക്ക
ജില്ലകളിലൂടെടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുപണ്ടാകും ?
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയില് െപടൊത്തത് ഏത് ?
 മുറിോവറ്റ ഭാഗം ശുദ്ധജലം െകാണ്ട് നന്നായി കഴുകുക
 മുറിോവറ്റ ഭാഗം ഉയര്ത്തിപ്പെിടെിക്കുക.
 മുറിവില് കട്ടപിടെിച്ച രക്തം നീക്കം െചയ്യുക.

 മുറിോവറ്റ ഭാഗം വൃത്തിയുടള്ള തുണി ഉപോയാഗിച്ച് അമര്ത്തിപ്പെിടെിക്കണം.
8.
മരംെകാത്തിക്ക് നഖങ്ങോളാടെ് കൂടെിയുടള്ള പാദ്ങ്ങള െകാണ്ടുള്ള അനുകൂലനം
എന്ത്ിന് ോവണ്ടിയാണ് ?
 ഇര പിടെിക്കാന്
 മരത്തില് കയറാന്
 നടെക്കാന്
 ശത്രുക്കളില് നിന്ന് രക്ഷോനടൊന്
9.
സവാതിതിരുനാള ഏത് ോമഖലയിലാണ് പ്രശസ്തന് ?
ചിത്രകല, ശില്പകല, നൃത്തകല, സംഗീതകല
10.
മനുഷയെന്റെ ഇടെെപടെലുകളാണ് ചുവെടെ െകാടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്െകാണ്ട് നമുക്ക്
ചുറ്റുപാടുമുണ്ടാകുന്ന ോദ്ാഷങ്ങള ഏവ ?
കീടെനാശിനി
വനനശീകരണം
വയല് നികത്തല്
പ്രോയാഗം
ോതനീച്ചകള
നശിക്കുന.

ജല
സംഭരണികള നഷ്ടമാകുന.

മാതൃകാ ോചാദ്യോപപ്പെര്
പരിസര പഠനം എല്. പി.
5.

2.

ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ ശില്പശാലയില് ഒരു കുട്ടി െചയ്ത പരീക്ഷണത്തിെന്റെ ചിത്ര
മാണ് താെഴപ െകാടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഈ പരീക്ഷണത്തിെന്റെ ലക്ഷയം എന്ത്ായിരിക്കും ?
(ോസ്കാര് - 1)
ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ഉപോയാഗിച്ച സാമഗ്രികള ഏെതല്ലാം ?
(ോസ്കാര് - 1)
പ്രവര്ത്തന ക്രമം വിവരിക്കുക ?
(ോസ്കാര് - 2)
ഈ ലഘുപരീക്ഷണത്തിലൂടെടെ രൂപീകരിക്കാവുന്ന നിഗമനം എന്ത്ായിരിക്കും ?
(ോസ്കാര് - 1)
ധാരാളം ോവറിട്ട സംഭവങ്ങളുെടെ ഫലമായാണ് ഇന്ത്യ സവതന്ത്ര്യായത്.അവയില്
ചില സമരങ്ങള താെഴപ െകാടുത്തിട്ടുപള്ള ഫ്ളോളാചാര്ട്ടില് െകാടുത്തിട്ടുപണ്ട്. അവ
നടെന്ന വര്ഷം, തീയതി ഇവ ഉളെപ്പെടുത്തി ചാര്ട്ട് പൂര്ത്തിയാക്കുക ?
ഉപ്പെ് സതയാഗ്രഹം
ഇന്ത്യ സവതന്ത്ര്യായി
ജാലിയന്വാലാബാഗ് സംഭവം
കവിറ്റ് ഇന്ത്യാസമരം

6.

(ോസ്കാര് - 1)

ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ?
ആവാസ വയവസ്ഥയുടെടെ നാശത്തിന് കാരണമാകാത്തത്
 ജീവികളക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്
 അമിതമായ കീടെനാശിനി പ്രോയാഗം
 ജലോസ്രാതസ്സുകളുെടെ സംരക്ഷണം
 അണെക്കട്ടുപകളുെടെ നിര്മാണം

(ോസ്കാര് - 1)

7.

ജില്ലയുടെടെ സവിോശഷതകള നല്കിയിരിക്കുന. ജില്ല ഏെതന്ന് തിരിച്ചറിയുടക ?
 ഇന്ത്യയിെല ആദ്യ ഇോക്കാ ടൂറിസം പദ്ധതി എവിെടെയാണ് ?
 അറബിക്കടെലിെന്റെ രാജകുമാരന്
 കശുവണ്ടിയുടെടെ നാടെ്

8.

9.

10.

11.

 പ്രശസ്തമായ ഒരു പക്ഷി ശില്പം ഇവിെടെ ഉണ്ട്.
(ോസ്കാര് - 1)
സമരങ്ങളും അവോയാടെ് ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട വസ്തുതകളും നല്കുന. ശരിയായവ ക്രമെപ്പെ
ടുത്തി എഴുതുക. ?
ചമ്പാരന് സമരം - െതാഴപിലാളികളുെടെ കൂലി വര്ദ്ധനവിന് ോവണ്ടി
ോഖഡാ സമരം
- നീലം കര്ഷകര്ക്ക് ോവണ്ടിയുടള്ള സമരം
അഹമ്മദ്ാബാദ്്
തുണിമില് സമരം - അമിത നികുതി ഈടൊക്കുന്നതിന് എതിരായി
(ോസ്കാര് -3)
ോദ്ശാടെന പക്ഷികള ദൂരോദ്ശങ്ങളിോലയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിെന്റെ പ്രധാനെപ്പെട്ട രണ്ട്
കാരണങ്ങള ഇവയാണ്
ഭക്ഷണം
പ്രജനനം
മെറ്റാരു കാരണം എഴുതുക.
(ോസ്കാര് - 1)
നിസ്സഹകരണം ഉയര്ത്തിയ ആവശയങ്ങളില് െപടൊത്തത്.


വിോദ്ശവസ്ത്രങ്ങള ബഹിഷ്ക്കരിക്കുക



ഹിന്ദേി ഭാഷ പ്രചരിപ്പെിക്കുക



ഖാദ്ി പ്രചരിപ്പെിക്കുക

 ഉപ്പെ് നിയമം ലംഘിക്കുക
(ോസ്കാര് - 1)
താെഴപ നല്കിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകള വായിച്ച് ഏത് വാര്ത്താവിനിമയ
സംവിധാനം എന്ന് പറയുടക ?


പരസ്പരം കണ്ട് സംസാരിക്കാന് കഴപിയുടം



വീഡിോയാ ോകാണ്ഫറന്സ് നടെത്താന് സാധിക്കും.



എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള കമ്പയൂട്ടറുകെള പരസ്പരം ബന്ധപ്പിപ്പെിച്ച് വിവരങ്ങള
ൈകമാറാന് കഴപിയുടം.

 വിജ്ഞാനം വിരല്ത്തുമ്പില് എന്ന വിോശഷണം എനിക്കുണ്ട്. (ോസ്കാര് - 1)
12. ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം എന്നിവ കൂടൊെത ദ്രവയത്തിെന്റെ നാലാമെത്ത അവസ്ഥ
ഏത് ?
(ോസ്കാര് - 1)
13. ോകരളത്തിെല പരമ്പരാഗതമായ നാടെകാഭിനയ രൂപം ?
(ോസ്കാര് - 1)

