
SELF EVALUATION TEST GEOGRAPHY 

Time :1HR           Score: 30 

Answer all questions from 1 to 3. Each carries 1 score 

1. Medical Geography is is related with which discipline? മമഡ഻ക്കൽ ഭാമ഻ശഺസ്തരം 
ഏത് പഠന ശഺഖയഽമഺയ഻ ബന്ധമെട്ടരഺണ്.?       a)Epidemology 

      b)Psephology  

     c)zoology  

     d)Demography 

2. Which one of the following is not a push factor.?രഺമഴെറയഽന്നവയ഻ൽ 
ന഻ർബന്ധ഻ര ഘടകം അലലഺത്തത് ഏത് ? 

a) Water shortage(ജലദൗർലഭൿം) 
 b)Unemployment (മരഺഴ഻ല഻ലലഺയ്മ) 
c) Epidemics. (പകർച്ചവൿഺധ഻കൾ) 
d)educational facilities( വ഻ദൿഺഭൿഺസ സൗകരൿങ്ങൾ) 
      

3. Which one of the following urban agglomeration has the highest share in migrant 

population? 

ഏറ്റവഽം കാടഽരൽ  കഽട഻യയറ്റക്കഺമര ആകർഷ഻ക്കഽന്ന  അർബൻ 
അയലഺമയറഷൻ ഏത് ? 

a) Mumbai UA 

b)Bangalore UA  

c) Delhi UA  

d) Chennai UA 

 Answer all questions from 4 to 8. Each carries 2 score 

4.How will you calculate physiological density? 

യപഺഷണ ജനസഺരര എങ്ങമന കണക്കഺക്കഽം ? 

 

5. What do you mean by CBR and CDR? 

ജനനന഻രക്ക് മരണന഻രക്ക് എന്നരഽമകഺണ്ട് അർത്ഥമഺക്കഽന്നത് എന്ത് 
? 

6 What is the difference between physical factors and the cultural factors give example? 

ഭൗര഻ക ഘടകങ്ങള ം മഺനവ഻ക ഘടകങ്ങള ം രമ്മ഻ലഽള്ള വൿരൿഺസം 
എന്ത്? ഉദഺഹരണം എഴഽരഽക ? 

 

7.How is sex ratio measured? 

ല഻ംഗഺനഽപഺരം കണക്കഺക്കഽന്നത് എങ്ങമന ? 



 

8. Some Geographical approaches are given below. Identify the development period of the 

geographical approaches? രഺമഴ ച഻ല ഭാമ഻ശഺസ്തര സമ഼പനങ്ങൾ 
നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ ഒന്നഽ അവ ഏത് കഺലഘട്ടത്ത഻ലഺണ് വ഻കഺസം 
പഺപ഻ച്ചത് എന്ന് ര഻ര഻ച്ചറ഻യഽക ? 

Areal differentiation (പഺയദശ഻ക രവവ഻ധൿം) 
Exploration and description ( പരൿയവക്ഷണവഽം വ഻വരണവഽം) 
 Answer all questions from 9 to 10. Each carries 3 score                                                 

Complete the table given below with suitable answer 

  രഺമഴ നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന പട്ട഻ക അനഽയയഺജൿമഺയ ഉത്തരം നൽക഻ 
പാർത്ത഻യഺക്കഽക 

9 

Fields ofHumen Geography   Sub fields   Interface with sister 
discipline of social science 

a)...................... ....................... Anthropology 

b).................. Electrol Geography .................. 

c)................ Geography of Tourism ........... 

 

10 

 

Family 
 
ഭഺഷഺകഽടഽംബം 

Sub family 
 
ഉപകഽടഽംബം 

Group 

a) .......... Indo-Aryanഇയന്തൿഺ - 
ആരൿൻ 

................. 

................... 

. ................... 
b ) Austric 
 
ആസ്തട഻ക് 

..................... 

.. 

....................... 

.................. 

................. 

c) ................. 
..... 
...................... 

... 

.................. 

... 

................ 

Tibeto Himalayan 
 
ട഻ബയറ്റഺ - 
ഹ഻മഺലയൻ 

North Assam................. 
 

  

 Answer all questions from 11 to 12. Each carries 4 score 

11. Why do people migrate? State the four stream of migration in India? 

ജനങ്ങൾ കഽട഻യയറ്റം നടത്തഽന്നത് എന്തഽമകഺണ്ട് ? ഇന്തൿയ഻ൽ 



കഽട഻യയറ്റത്ത഻ന് നഺല് യശണ഻കൾ ഏമരലലഺം ? 

 

12.Give the meaning of age- sex pyramid. Describe the characteristics features of expanding 

population pyramid and constant population pyramid? 

പഺയ ല഻ംഗ സ്തരാപ഻ക എന്നത് മകഺണ്ട് അർത്ഥമഺക്കഽന്നത് എന്ത് ? 

മഽയന്നറഽന്ന ജനസംഖൿഺ സ്തരാപ഻കയഽമട യഽം ന഻ശ്ചല ജനസംഖൿഺ 
സ്തരാപ഻കയഽമട യഽം സവ഻യശഷരകൾ വ഻വര഻ക്കഽക ? 

 Answer the question below carries 3 score 

13. Identify and locate the following in the outline map of India provided. 

രന്ന഻ര഻ക്കഽന്ന ഇന്തൿയഽമട ഭാപടത്ത഻ൽ രഺമഴെറയഽന്നവ 
ര഻ര഻ച്ചറ഻ഞ്ഞ് അടയഺളമെടഽത്തഽക. 
a) The state have highest sex ratio 

ഏറ്റവഽം കാടഽരൽ ല഻ംഗഺനഽപഺരം ഉള്ള സംസ്ഥഺനം 

b)The state have densely populated 

ജനസഺരര കാട഻യ സംസ്ഥഺനം 

c) The state have high growth rate 

ഉയർന്ന ജനന ന഻രക്കഽള്ള സംസ്ഥഺനം 

  


