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Series 3
Fill in the blanks  - 1 Score
1. Kalamezhuthu is an example of .............
Answer any two questions from  no 2 to 4. Each 
question carries 3 scores.
2. Differentiate power and authority.
3. Distinguish white and black magic.
4. Write a note on folk belief and practices
Answer any three questions from  no 5 to 8. Each 
question carries 5 scores.
5. Explain different sources of customary law.
6. Examine  any three peaceful and violent 

means of settling disputes.
7. Analyse gender discrimination in folk lore.
8. Briefly explain different elements of Magic.
Answer the question in not more than 350 words.  
The question carries 8 scores
9. Prepare a chart showing different types of 
Distribution and explain it in detail
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Series 3 
Fill in the blanks  - 1 Score
1. ............. is a statement ,question or phrase 
having double meaning
Answer any two questions from  no 2 to 4. Each 
question carries 3 scores.
2. Differentiate Centralised and decentralised 

political system
3. Distinguish customary law and modern law
4. Explain kula exchange of Malinowski.
Answer any three questions from  no 5 to 8. Each 
question carries 5 scores.
5. Write a note on state and stateless political 

system
6. Examine different types of Life cycle rituals.
7. Prepare a comparative chart showing 

difference between magic, religion and science
8. Briefly examine and prepare a note on mass 

media and folklore
Answer the question in not more than 350 words.  
The question carries 8 scores
9. Prepare an essay on different stages of  

economic development
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വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക. ഒരു  സ്ക്ക�ാർ.
1. കളമെഴുത്ത്  ................................. കലയ്ക്കുള്ള 

ഉദാഹരണാണ്.
 2  മുതൽ 4  വരെ�യുള്ള ച�ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 
�രെ(ണ്ണത്തിന് ഉത്ത�രെ.ഴുതുക. മൂന്ന് ച5ോർ വീതം.
2. അധികാരമെത്തയും ശക്തിമെ"യും  വേ$ർതിരിക്കുക.
3. വൈ$റ്റ് ാജിക്കും ബ്ളാക്ക് ാജിക്കും വേ$ർതിരിക്കുക
4. നാവേ/ാ/ി $ിശ്വാസങ്ങമെളയും ആചാരങ്ങമെളയും കുറിച്ച് 

കുറിപ്പു തയ്യാറാക്കുക.
  5 മുതൽ 8 വരെ�യുള്ള ച�ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 
മൂരെന്നണ്ണത്തിന് ഉത്ത�രെ.ഴുതുക. അഞ്ച് ച5ോർ വീതം
5. ആചാരാധിഷ്ഠിത നി"ങ്ങളുമെ/ $ി$ിധ 

വേ=ാതസ്സുകമെളക്കുറിച്ച് $ിശദീകരിക്കുക.
6. സ.ോധോനപ�.ോയും ഹിംസോത്മക.ോയും ഉള്ള 

തർക്കപ�ിഹോ� �ീതികരെളക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യോറോക്കുക. 
7. നാവേ/ാ/ി $ിജ്ഞാനീ"ത്തിമെല ലിംഗ$ിവേ$ചനം 

അപഗ്രഥിക്കുക.
8.  ാജിക്കിമെH $്യത്യസ്ത ഘ/കങ്ങമെളക്കുറിച്ച് 

$ിശദീകരിക്കുക.
നൽകിയി�ിക്കുന്ന ച�ോദ്യത്തിന് 350  വോക്കുകളിൽ കവിയോരെത 
ഉത്ത�രെ.ഴുതുക.
9. വിത�ണത്തിരെK വിവിധ �ീതികരെള സൂ�ിപ്പിക്കുന്ന �ോർട്ട് 
തയ്യോറോക്കി ഓച�ോന്നും വിശദീക�ിക്കുക.
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Series 3
വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക. ഒരു  സ്ക്ക�ാർ.

1. ദ്വയാർത്ഥമുള്ള  ഒരു വാക്യമ�ാ മ�ാദ്യമ�ാ ആണ് 

..................
2 മുതൽ 4 വരെ�യുള്ള ച�ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 
�രെ(ണ്ണത്തിന് ഉത്ത�രെ.ഴുതുക. മൂന്ന് ച5ോർ വീതം.

2. വേകന്ദ്രീകൃത രാഷ്ട്രീ" $്യ$സ്ഥയും $ിവേകന്ദ്രീകൃത രാഷ്ട്രീ" 
$്യ$സ്ഥയും വേ$ ർതിരിക്കുക

3. ആചാരാധിഷ്ഠിത നി"ങ്ങളും ആധുനിക നി"ങ്ങളും 
$്യത്യാസമെQടുത്തുക.

4. ലിവേനാസ്കിയുമെ/ 'കുല' വൈകാറ്റരീതി  $ിശദീകരിക്കുക.
5 മുതൽ 8 വരെ�യുള്ള ച�ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും 
മൂരെന്നണ്ണത്തിന് ഉത്ത�രെ.ഴുതുക. അഞ്ച് ച5ോർ വീതം
5. രാഷ്ട്ര$്യ$സ്ഥവേ"യും രാവേഷ്ട്രതര$്യ$സ്ഥവേ"യും കുറിച്ച് 

കുറിQ് തയ്യാറാക്കുക.

6. $ി$ിധ തരം  ജീ$ിതചക്ര ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങമെളക്കുറിച്ച്
$ിശദീകരിക്കുക.

7. ാജിക്, തം, ശാസ്ത്രം എന്നി$മെ" വേ$ർതിരിക്കുന്ന 
താരത്യ ചാർട്ട് നിർിക്കുക.

8. ബഹുജന ാദ്ധ്യങ്ങളും നാവേ/ാ/ി $ിജ്ഞാനവും 
എന്നതിമെനക്കുറിച്ച് കുറിQ് തയ്യാറാക്കുക.

 നൽകിയി�ിക്കുന്ന ച�ോദ്യത്തിന് 350  വോക്കുകളിൽ കവിയോരെത 
ഉത്ത�രെ.ഴുതുക.
9. സാമ്പത്തിക $ികാസത്തിമെH $ി$ിധ തലങ്ങമെളക്കുറിച്ച്  

ഉപന്യാസം  തയ്യാറാക്കുക.


