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Series 1
Fill in the blanks  - 1 Score
1. ................ blood group is known as universal 
donor
Answer any two questions from  no 2 to 4. Each 
question carries 3 scores.
2. ‘ Anthropology is a bio social science’               

substantiate
3. Write short note on Action Anthropology.
4.  Write a note on Enculturation.
Answer any three questions from  no 5 to 8. Each 
question carries 5 scores.
5. Briefly describe important land marks in the 

development of world Anthropology.
6. Examine British ,American and Indian  

traditions in Anthropology.
7. Prepare a note on australopithecine and Homo 

erectus.
8. Differentiate Ethnography and Ethnology.

Answer the question in not more than 350 words.  
The question carries 8 scores
9. Prepare an essay on the meaning and scope of 

anthropology. .

B           HSE l
  ANTHROPOLOGY       MARKS-30

Series 1
Fill in the blanks  - 1 Score
1. The position which an individual occupies in the society 

is ..........
Answer any two questions from  no 2 to 4. Each 
question carries 3 scores.
2. Distinguish Ethnocentrism and cultural 

relativism.
3. What do you mean by Forensic Anthropology.
4. Write a note on different social groups.
Answer any three questions from  no 5 to 8. Each 
question carries 5 scores.
5. Examine the applied dimension of 

Anthropology.
6. Examine the three features of Anthropology 

that makes it distinctive from all other 
sciences.

7. Explain the process of Blood group 
identification.

8. Briefly describe major races of the world
Answer the question in not more than 350 words.  
The question carries 8 scores
9. Explain the theory of natural selection put f

forward by Charles Darwin.
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Series 1      
വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക. ഒരു  സ്ക്ക�ാർ.
1. 'സാർവ്വത്രിക ദാതാവ്' എന്നറിയപ്പെ�ടുന്ന രക്തഗ്രൂ�് 

.................................
 2  മുതൽ 4  വരെ	യുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 
	രെ�ണ്ണത്തിന് ഉത്ത	രെ�ഴുതുക. മൂന്ന് ച%ോർ വീതം.
2. 'നരവംശശാസ്ത്രം ഒരു ബയയായസാഷ്യൽ സയൻസ്' 

ആണ് സമർത്ഥിക്കുക.
3. പ്രവർത്തന നരവംശശാസ്ത്രപ്പെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു കുറി�് 

തയ്യാറാക്കുക.
4. സ്വസംസ്ക്കാരസ്വാംശീകരണപ്പെത്തക്കുരിച്ച് കുറി�് 

തയ്യാറാക്കുക.
  5 മുതൽ 8 വരെ	യുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 
മൂരെന്നണ്ണത്തിന് ഉത്ത	രെ�ഴുതുക. അഞ്ച് ച%ോർ വീതം
5. യ7ാകനരവംശശാസ്ത്രത്തിപ്പെ8 വികാസവുമായി 

ബന്ധപ്പെ�ട്ട പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ ചുരുക്കി 
വിശദീകരിക്കുക.

6.  നരവംശശാസ്ത്രത്തിപ്പെ8 ബ്രിട്ടീഷ്, അയമരിക്കൻ, ഇന്ത്യൻ 
പാരമ്പര്യപ്പെത്തക്കുറിച്ച് പരിയശാധിക്കുക. 

7. ആസ്ട്രയ7ാപിത്തസൈസൻ, യMായമാ ഇറക്ടസ് 
എന്നിവപ്പെയക്കുറിച്ച് കുറി�് തയ്യാറാക്കുക. 

8. വംശീയവിവരണ പഠനവും വംശീയതാരതമ്യപഠനവും 
തമ്മിൽ യവ ർതിരിക്കുക.

നൽകിയി	ിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് 350  വോക്കുകളിൽ കവിയോരെത 
ഉത്ത	രെ�ഴുതുക.
9. ന	വംശശോസ്ത്രത്തിരെ3 അർത്ഥവും വ്യോപ്തിയും- ഒരു 
ഉപന്യോസം തയ്യോറോക്കുക.
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Series 1      
വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക. ഒരു  സ്ക്ക�ാർ.

1. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് 

..................
2 മുതൽ 4 വരെ	യുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 
	രെ�ണ്ണത്തിന് ഉത്ത	രെ�ഴുതുക. മൂന്ന് ച%ോർ വീതം.

2. സ്വസംസ്ക്കാരയകയRാൻമുഖതയും സാംസ്ക്കാരിക 
ആയപക്ഷികതയും തമ്മിൽ യവർതിരിക്കുക.

3. യWാറൻസിക് നരവംശശാസ്ത്രം എന്നതു പ്പെകാണ്ട് അ 
ർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്?.

4. വ്യത്യസ്ത സാമൂMിക കൂട്ടങ്ങപ്പെ^ക്കുറിച്ച് കുറി�് 
തയ്യാറാക്കുക.

5 മുതൽ 8 വരെ	യുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 
മൂരെന്നണ്ണത്തിന് ഉത്ത	രെ�ഴുതുക. അഞ്ച് ച%ോർ വീതം
5. നരവംശശാസ്ത്രത്തിപ്പെ8 പ്രയയാഗത7ങ്ങപ്പെ^ക്കുറിച്ച് 

പരിയശാധിക്കുക.

6.  നരവംശശാസ്ത്രപ്പെത്ത മറ്റ് ശാസ്തശാഖക^ിൽ നിന്നും 
യവർതിരിക്കുന്ന  മൂന്ന്.സവിയശഷതകൾ പരിയശാധിക്കുക.

7. രക്തഗ്രൂ�് നിർണയ പ്രക്രിയകപ്പെ^ക്കുറിച്ച് 
വിശദീകരിക്കുക.

8. യ7ാകത്തിപ്പെ7 പ്രധാന മനുഷ്യവംശങ്ങപ്പെ^ക്കുറിച്ച് 
വിശദീകരിക്കുക.

 നൽകിയി	ിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് 350  വോക്കുകളിൽ കവിയോരെത 
ഉത്ത	രെ�ഴുതുക.
9. ചാൾസ് ഡാർവ്വിപ്പെ8 പ്രകൃതി നി ർദ്ധാരണ 

സിദ്ധാന്തപ്പെത്തക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക.


