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Series 2
Fill in the blanks  - 1 Score
1. The longest division of Geological Time Scale 

is .............
Answer any two questions from  no 2 to 4. Each 
question carries 3 scores.
2. Distinguish tool and Artifact.
3. Examine how language influence human 

thought.
4.  Differentiate Consanguinal and Affinal 

kinship.
Answer any three questions from  no 5 to 8. Each 
question carries 5 scores.
5. Explain stone tool typology.
6. Examine life and culture of upper paleolithic 

period
7. Differentiate polygamous and Extended family

in detail.
8. Briefly explain different type of non verbal 

communication.
Answer the question in not more than 350 words.  
The question carries 8 scores
9. Prepare  a chart showing different types of 
Dating methods in Archaeology and Explain any four 
types.
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Series 2
Fill in the blanks  - 1 Score
1. Collection of pre historic Artifact in one 

Region is ..........
Answer any two questions from  no 2 to 4. Each 
question carries 3 scores.
2. Differentiate Ordinary rock and Stone tool
3. Distinguish Arbitrary sign and Natural sign.
4. Write a note on Para language.
Answer any three questions from  no 5 to 8. Each 
question carries 5 scores.
5. Explain different tool making  technology.
6. Write a note on Flake tool tradition.
7. Briefly explain any two absolute dating 

methods
8. Examine properties of language
Answer the question in not more than 350 words.  
The question carries 8 scores
9. Prepare a flow chart showing different rules of 

marriage and explain it in detail.
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Series 2
വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക. ഒരു  സ്ക്ക�ാർ.
1. ഏറ്റവും ദൈ	ർഘ്യമേ�റിയ ഭൗ�ശാസ്ത്രകാല�ാണ്  

.................................
 2  മുതൽ 4  വരെ	യുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 
	രെ�ണ്ണത്തിന് ഉത്ത	രെ�ഴുതുക. മൂന്ന് ച%ോർ വീതം.
2. ടൂളുകമേ�യും ആർട്ടിഫാക്റ്റുകമേ�യും മേ$ർതിരിക്കുക.
3. ഭാഷ �നുഷ്യചിന്തയെയ എത്രമേ0ാ�ം സ്വാധീനിക്കുന്നു 

എന്ന് പരിമേശാധിക്കുക.
4. രക്തബന്ധുത്വവും ദൈ$$ാഹിക ബന്ധു0്വവും 

മേ$ർതിരിക്കുക.
  5 മുതൽ 8 വരെ	യുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 
മൂരെന്നണ്ണത്തിന് ഉത്ത	രെ�ഴുതുക. അഞ്ച് ച%ോർ വീതം
5. $ി$ിധതരം ശിലായുധങ്ങയെ�ക്കുറിച്ച് $ിശ	ീകരിക്കുക.
6. ഉപ	ി പ്രോീന ശിലോയുഗവും സം%ോ	വും 

പ	ിചശോധിക്കുക.
7. ബഹു$ി$ാഹ കുടുംബവും $ിസ്തൃത കുടുംബവും 

മേ$ർതിരിക്കുക. 
8. $്യത്യസ്തതരം $ാചിക�ല്ലാ0 ആശയ $ിനി�യ രീതികൾ
ചുരുക്കി $ിശ	ീകരിക്കുക

നൽകിയി	ിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് 350  വോക്കുകളിൽ കവിയോരെത 
ഉത്ത	രെ�ഴുതുക.

9. വിവിധ കോലഗണനോ 	ീതികരെള സൂിപ്പിക്കുന്ന ോർട്ട് 
തയ്യോറോക്കി ഏരെതങ്കിലും നോലു 	ീതികൾ വിശദീക	ിക്കുക.
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വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക. ഒരു  സ്ക്ക�ാർ.

1. ചരിത്രാതീതകാലത്തെ� ധാരാളം ആർട്ടിഫാക്റ്റുകൾ 

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

2. സാധാരണ പാറകളും ശിലായുധങ്ങളും എങ്ങിയെന മേ$ 
തിരിക്കാം?

3. കൽപിത ചിഹ്നങ്ങളും സ്വാഭാ$ിക ചിഹ്നങ്ങളും 
മേ$ർതിരിക്കുക.

4. സഹഭാഷയെയക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.
5 മുതൽ 8 വരെ	യുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 
മൂരെന്നണ്ണത്തിന് ഉത്ത	രെ�ഴുതുക. അഞ്ച് ച%ോർ വീതം
5. $ി$ിധ ആയുധ നി ർ�ാണ സാമേSതിക $ി	്യകയെ�ക്കുറിച്ച് 

$ിശ	ീകരിക്കുക.

6.  ഫ്മേ�ക്ക് ടൂൾ പാരമ്പര്യയെ0ക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് 
തയ്യാറാക്കുക.

7. ഏയെതSിലും രണ്ട്  മേക$ല കാലഗണന രീതികയെ�ക്കുറിച്ച്
കുറിപ്പു തയ്യാറാക്കുക.

8. ഭാഷയുയെY സ്വഭാ$ഗുണങ്ങൾ പരിമേശാധിക്കുക.
 നൽകിയി	ിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് 350  വോക്കുകളിൽ കവിയോരെത 
ഉത്ത	രെ�ഴുതുക.
9. $ി$ിധ $ി$ാഹ നിയ�ങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചാർട്ട് 
തയ്യാറാക്കി ഓമേരാന്നും $ിശ	ീകരിക്കുക.


