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1. ലലലോക ജലദദിനന?  

(A) ഏപദില് 22 (B) മമെയയ് 22
(C) മെലോര്ചയ് 22 (D) ജൂണ് 5

2. പവൃതദിയുമടെ യൂണദിറയ്

(A) കലലലോറദി (B) ജൂള് 
(C) ആമദിയര് (D) ലവലോള്ടയ്

3. വദിനലോഗദിരദിയദില് അടെങദിയദിരദിക്കുന്ന ആസദി  ഡയ്?

(A) സള്ഫഫ്യൂറദികയ് ആസദിഡയ് (B) ലലോകദികയ് ആസദിഡയ് 
(C) നനടദികയ് ആസദിഡയ് (D) അസറദികയ് ആസദിഡയ്

4. ഓര്ണദിലതലോളജദി എന്ന ജജീവശലോസ്ത്ര ശലോഖ എനദിമനക്കുറദിചയ് പതദിപലോദദിക്കുന?

(A) മെതതന (B) ഷഡ്പദന
(C) ലഫലോസദില് (D) പകദി

5. ലപപ്പടദി വദിഷന ബലോധദിക്കുന്ന മെനുഷത ശരജീരതദിമല അവയവന?

(A) തത്വകയ് (B) തലലചലോറയ് 
(C) സനദികള് (D) കരള്

6. പന്നദിയൂര് 1 എന്നതയ് തലോമഴെപ്പറയുന്ന ഏതദിനന സസതതദിമന്റെ സങ്കരയദിനന ആണയ്?

(A) കരദിമയ് (B) മെരചജീനദി 
(C) മനലയ്ല (D) കുരുമുളകയ്

7. 2017-മല മെദികച നടെനുള്ള സനസലോന ചലചദിത്ര പുരസലോരന ലനടെദിയതലോരയ്?
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(A) വദിനലോയകന (B) അലനസദിയര് 
(C) ഇന്ദ്രനസയ് (D) പൃഥദിരലോജയ്

8. സൂരതലനലോടെയ് ഏറവന അടുതയ് കദിടെക്കുന്ന ഗ്രഹലമെതയ്?

 (A) വതലോഴെന (B) ബുധന
(C) ശനദി (D) ഭൂമെദി

9. നദിശലോനതയയ് കലോരണന ഏതയ് വദിറലോമെദിന അഭലോവമെലോണയ്?

 (A) വദിറലോമെദിന ബദി (B) വദിറലോമെദിന സദി
(C) വദിറലോമെദിന ഡദി (D) വദിറലോമെദിന എ

10. തലോമഴെ മകലോടുതദിരദിക്കുന്നവയദില് ഏതയ് സമെരതദിമന്റെ നൂറലോന വലോര്ഷദികമെലോണയ് 2017-ല് 
ആലഘലോഷദിചത് ?

 (A) ഉപ്പു സതതലോഗ്രഹന (B) ചചൗരദിചചൗരലോ സനഭവന 
(C) ചമലോരന സതതലോഗ്രഹന (D) കത്വദിറയ് ഇനതലോ സമെരന

11. ലകരള സനസലോനന നദിലവദില് വന്നതയ്?

 (A) 1956 ജനുവരദി 1 (B) 1956 നവനബര് 1
(C) 1947 ജനുവരദി 1 (D) 1956 നവനബര് 11

12. രലോഷ്ട്രതന്ത്രശലോസ്ത്രതദിമന്റെ പദിതലോവയ് എന്നറദിയമപ്പടുന്നത്  ആമരയലോണയ്?

 (A) ലസലോക്രടജീസയ് (B) ലപ്ലേലറലോ
(C) അരദിലസലോടദില് (D) കചൗടെദിലതന

13. ലകരളതദിമല ഇലപ്പലോഴെമത നദിയമെസഭലോ സജീകര്  ആരയ്?
 

(A) പദി. രലോമെകൃഷ്ണന (B) പദി. ശജീരലോമെകൃഷ്ണന
(C) പദി. രലോജ (D) മക.ടെദി. ജലജീല്

14. ലകരളതദിമല ആദതമത സലോമൂഹതപരദിഷ്കരണ പസലോനമെലോയദി പരദിഗണദിക്കുന്ന പസലോനലമെതയ്?

 (A) സലഹലോദര സനഘന (B) ജലോതദിനലോശദിനദി സഭ
(C) ആനന്ദ മെഹലോസഭ (D) സമെതത്വ സമെലോജന

15. തലോഷ്കന്റെയ് കരലോറദില് ഒപ്പുമവച ഇനതന പധലോനമെന്ത്രദിയലോരയ്?

 (A) ജവഹര്ലലോല് മനഹ്റ (B) ചരണ്സദിനഗയ്
(C) ലലോല് ബഹദൂര് ശലോസ്ത്രദി (D) ഇന്ദദിരലോഗലോനദി
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16. “ഇനതമയ കമണതല്  എന്ന ഗ്രനതദിമന്റെ കര്തലോവലോരയ്” ?

 (A) ദലോദലോഭലോയയ് നവലറലോജദി (B) ജവഹര്ലലോല് മനഹ്റ
(C) ഗലോനദിജദി (D) എ.ആര്. ലദശലോയദി

17. സത്വലോതന്ത്രലോനനര ഇനതയദില് നലോട്ടുരലോജത സനലയലോജനതദിനലോയദി ലസറയ് ഡദിപ്പര്ടയ്മമെന്റെദിമന്റെ 
മസക്രടറദിയലോയദി പവര്തദിച മെലയലോളദി ആരയ്?

 (A) വദി.പദി. ലമെലനലോന (B) വദി.മക. കൃഷ്ണലമെലനലോന
(C) ലചറ്റൂര് ശങ്കരന നലോയര് (D)  സര്ദലോര് വലലോഭലോയയ് പലടല്

18. പസദിദ്ധ ശലോസ്ത്രജ്ഞന സദി.വദി. രലോമെനയ് ലനലോലബല് സമലോനന ലഭദിചതയ് തലോമഴെ മകലോടുത ഏതയ് 
വദിഭലോഗതദിമല കണ്ടുപദിടുതതദിനയ് ആയദിരുന?

 (A) ഭചൗതദികശലോസ്ത്രന (B) രസതന്ത്രന
(C) നവദതശലോസ്ത്രന (D)  സലോമതദികശലോസ്ത്രന

19. പഥമെ ഉദതമെതദില് തമന്ന മചലോവലോദചൗദതന വദിജയദിപ്പദിച ലലലോകതദിമല ആദത രലോജതന?

 (A) ഇനത (B) നചന
(C) അലമെരദിക (D) റഷത

20. കണ്കറന്റെയ് ലദിസദില്മപ്പട വദിഷയങളദില് നദിയമെ നദിര്മലോണന നടെതലോനുള്ള അധദികലോരന 
നദികദിപ്തമെലോയദിരദിക്കുന്നതയ്?

 (A) ലകന്ദ്ര ഗവണ്മമെന്റെയ് 
(B) സനസലോന ഗവണ്മമെന്റെയ്
(C) ലകന്ദ്ര സനസലോന ഗവണ്മമെന്റുകളദില് സനയുക്തമെലോയദി
(D) ഇവമയലോനമെല

21. ഇനത വദിലദശ നയതദിമന്റെ ഭലോഗമെലോയദി പഞ്ചശജീല തതത്വന ഒപ്പദിടതയ് ഏതു രലോജതവമെലോയലോണയ്?

 (A) പലോകദിസലോന (B) ശജീലങ്ക
(C) നചന (D) ഇലനലോലനഷത

22. ബദിടജീഷുകലോര്മകതദിമര ലകരളതദില് നടെന്ന ആദത സനഘടെദിത കലലോപന ഏതയ്?

 (A)കുറദിചത കലലോപന (B) ആറദിങല് കലലോപന 
(C) കുളചല് യുദ്ധന (D) മെലോപ്പദിള കലലോപന

23. ലവലുതമദി ദളവ കുണറ വദിളനബരന നടെതദിയ വര്ഷന?

 (A) 1809 ജനുവരദി 11 (B) 1808 ജനുവരദി 11 
(C) 1810 നവനബര് 1 (D)  1811 നവനബര് 1
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24. സനസലോന പുനനഃസനഘടെനലോ കമദിഷന നദിലവദില് വന്ന വര്ഷന?

 (A) 1949 (B) 1954
(C) 1953 (D) 1956

25. തലോമഴെ മകലോടുതദിരദിക്കുന്നവയദില് 'ദദിനബന' പത്രതദിമന്റെ സലോപകന ആരയ്?

 (A) വദി.ആര്. കൃഷ്ണമനഴുതച്ഛന (B) വദി.ആര്. കൃഷ്ണയ
(C) സത്വലദശലോഭദിമെലോനദി രലോമെകൃഷ്ണപദിള്ള (D) വകന അബ്ദുള് ഖലോദര് മെചൗലവദി

26. മെലയലോളന സര്വകലലോശലോലയുമടെ ഇലപ്പലോഴെമത നവസ്ചലോനസലര് ആരയ്?
 

(A) മക. ജയകുമെലോര് (B) ലഡലോ. അനദില് വള്ളലതലോള്
(C) മക. മുഹമദയ് ബഷജീര് (D) ലഡലോ. ബലോബു മസബലോസതന

27. 2005-ല് നദിലവദില് വന്ന വദിവരലോവകലോശ നദിയമെതദിമന്റെ നദിര്മലോണതദിലലയയ് നയദിചതയ്. 'മെസ്ദൂര് 
കദിസലോന ശക്തദി സനഗലോതന' എന്നയ് സനഘടെനയുമടെ പവര്തനമെലോണയ്. ഏതയ് സനസലോനന 

ലകന്ദ്രമെലോകദിമകലോണലോണയ് ഈ സനഘടെന പവര്തദിചതയ്?

(A) രലോജസലോന (B) ഗുജറലോതയ്
(C) മെഹലോരലോഷ്ട്ര (D) മെധതപലദശയ്

28. ലലലോക്പലോലദിമന സനബനദിചയ് ശരദിയലലോത പസലോവനലയതയ്?

(A) ലദശജീയ തലതദിലുള്ള അഴെദിമെതദി വദിരുദ്ധ സമെദിതദിയലോണയ് ലലലോക്പലോല്
(B) 2014 ജനുവരദി 16-നലോണയ് ഇനതയദില് ഈ നദിയമെന നടെപ്പദില്വന്നതയ്
(C) എലലോ പലോര്ലമമെന്റെനഗങളന ഗവണ്മമെന്റെയ് ഉലദതലോഗസരുന ഈ നദിയമെതദിമന്റെ പരദിധദിയദില് വരുന
(D) ഈ സമെദിതദിയുമടെ അധതകന ലകന്ദ്ര നദിയമെ വകുപ്പു മെന്ത്രദിയലോണയ്

29. ഇനതലയയുന പലോകദിസലോമനയുന ലവര്തദിരദിക്കുന്ന അതദിര്തദി ലരഖ അറദിയമപ്പടുന്നതയ്?

(A) റലോഡ്കദിഫയ് നലന (B) മെകയ് ലമെലോഹന നലന
(C) ഡഫ്യൂറന്റെയ് നലന (D) ഇവമയലോനമെല

30. ലലലോകമത എത്ര സമെയ ലമെഖലകളലോയദി തരന തദിരദിചദിരദിക്കുന?

(A) 24 (B) 14
(C) 12 (D) 15

31. പലോലദശദിക വലോതമെലലോതലതതയ്?
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(A) ല (B) കരകലോറയ്
(C) ചജീനുകയ് (D) മഫലോന

32. ഒരു ധലോരലോതലജീയ ഭൂപടെതദില് കൃഷദിയദിടെങമള ചദിത്രജീകരദിക്കുന്നതദിനലോയദി ഉപലയലോഗദിക്കുന്ന നദിറലമെതയ്?

(A) നജീല (B) പച
(C) മെഞ (D) ഇവമയലോനമെല

33. മുദ്ര ബലോങ്കദിമന്റെ ലകതന?

(A) സദിര നദിലകപന സത്വജീകരദിക്കുക (B) വനദിതലോ ശലോക്തജീകരണന
(C) മചറകദിടെ വലോയ്പ നല്കല് (D) ഭവന നദിര്മലോണന

34. പധലോനമെലോയുന ഏതയ് ഭലോഷയദിമല ഒരു സലോഹദിതത രൂപമെലോണയ് വചന സലോഹദിതതന?

(A) തമെദിഴെയ് (B) കന്നഡ
(C) കലോശജീരദി (D) ഒറദിയ

35. ഇനതയദില് ഒരു സലോമതദിക വര്ഷമെലോയദി കണകലോക്കുന്നതയ്?

(A) മെലോര്ചയ് 1 മുതല് ഏപദില് 30 വമര (B) ജനുവരദി 1 മുതല് ഡദിസനബര് 31 വമര
(C)ജൂനല 1 മുതല് ജൂണ് 30 വമര (D) ഏപദില് 1 മുതല് മെലോര്ചയ് 31 വമര

36. തലോമഴെ മകലോടുതദിരദിക്കുന്നവയദില് കലോറദിമന്റെ പവര്തനന മൂലന രൂപമപ്പടുന്ന ഭൂരൂപലമെതയ്?

(A) സദിറക്കുകള് (B) ബജീച്ചുകള്
(C) കടെല്തജീര കദിഫയ് (D) കൂണ് ശദില

37. തലോമഴെ മകലോടുതദിരദിക്കുന്നവയദില് ഇനതന മെഹലോസമുദ്രതദിമന്റെ ഭലോഗമെലോയ കടെല്  ഏതയ്?

(A) അറബദികടെല് (B) മെഞകടെല്
(C) കരദിങ്കടെല് (D) മമെഡദിലററദിയന കടെല്

38. ലസവനങമള അടെദിസലോനമെലോകദി തരന തദിരദിക്കുലമലോള്, തലോമഴെ പറയുന്നവയദില് വദിദതലോഭതലോസതദിനയ് 
പലോധലോനതമുള്ള നഗരലമെതയ്?

(A) അലദിഗഡയ് (B) ഊടദി
(C) മെധുര (D) മുനനബ

39. ലലോറദിനലമെരദികന രലോജതങളമടെ സത്വലോതന്ത്രതതദിനു ലവണദി പവര്തദിച വതക്തദി?

(A) മലനദിന (B) നസമെണ് മബലോളദിവര്
(C) റൂലസലോ (D) ലജലോര്ജയ് വലോഷദിനഗ്ടെണ്
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40. ഒന്നലോന ലലലോക മെഹലോയുദ്ധതദിനയ് മുമയ് രൂപന മകലോണ നസനദിക സഖതമെലോയ ത്രദികകദി 
സഖതതദില്മപ്പടെലോത രലോജതലമെതയ്?

(A) ജര്മനദി (B) ആസദിയ
(C) ഇറലദി (D) ഫലോനസയ്

41. നദിലവദിമല ലകന്ദ്ര ആഭതനര വകുപ്പയ് മെന്ത്രദിയലോരയ്?

(A) രലോജ്നലോഥ്സദിനഗയ് (B) സുഷമെലോ സത്വരലോജയ്
(C) അരുണ് മജയ്റലദി (D) നദിര്മല സജീതലോരലോമെന

42. 2019-മല ലലലോക കപ്പയ് ക്രദികറദിനയ് ലവദദിയലോകുന്ന രലോജതന?

(A) ഇനഗ്ലണയ് (B) ഇനത
(C) ആലസലദിയ (D) ശജീലങ്ക

43. 'മെദിനസല് മെലോന ഓഫയ് ഇനത' എന്നറദിയമപ്പടുന്നതയ്?

(A) എ.പദി.മജ.അബ്ദുള് കലലോന (B) എന. വദിലശത്വശത്വരയ
(C) ലഡലോ.എസയ്.രലോധലോകൃഷ്ണന (D)സര്ദലോര് വലഭലോയയ് പലടല്

44. മകലോചദിയദില് ബദിടജീഷുകലോര്മകതദിമര ലപലോരലോടെദിയ ധജീര ലദശലോഭദിമെലോനദി

(A) പഴെശദിര രലോജ (B) ലവലുതമദി ദളവ
(C) പലോലദിയതച്ഛന (D) തലകല് ചന

45. പഴെശദി സലോരകന സദിതദി മചയ്യുന്നമതവദിമടെ?

(A) മെലോനനവലോടെദി (B) സുല്തലോന ബലതരദി
(C) കണ്ണൂര് (D) ലകലോഴെദിലകലോടെയ്

46. മെലബലോര് കുടെദിയലോയ്മ നദിയമെന നദിലവദില് വന്ന വര്ഷന?

(A) 1929 (B) 1914
(C) 1865 (D) 1896

47. 1859-ല് ആലപ്പുഴെയദില് കയര് ഫലോകറദി സലോപദിച മജയദിനസയ് ഡലോറ ഏതയ് രലോജതകലോരനലോയദിരുന?

(A) ജര്മനദി (B) അയര്ലണയ്
(C) മസയദിന (D) ഇറലദി

48. ലയലോഗലകമെ സഭ സലോപദിചതലോരയ്?
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(A) കുമെലോര ഗുരുലദവന (B) മെന്നതയ് പത്മനലോഭന
(C) അയങ്കലോളദി (D) വദി.ടെദി.ഭടതദിരദിപ്പലോടെയ്

49. “വദിദതമകലോണയ് പബുദ്ധരലോവക സനഘടെന മകലോണയ് ശക്തരലോവക  ഇങമന ഉദലബലോധദിപ്പദിച സലോമൂഹത ”
പരദിഷ്കര്തലോവലോരയ്?

(A) വലോഗ്ഭടെലോനന്ദന (B) ചടമദി സത്വലോമെദികള്
(C) ശജീനലോരലോയണഗുരു (D) സലഹലോദരന അയപ്പന

50. കത്വദിറയ് ഇനതലോ സമെരതദിമന്റെ ഭലോഗമെലോയദി നടെന്ന 'കജീഴെരദിയൂര് ലബലോനബയ് ലകസയ്' നടെന്നതയ് ഇന്നമത ഏതയ് 
ജദിലയദിലലോണയ്?

(A) വയനലോടെയ് (B) ഇടുകദി
(C) മകലോലന (D) ലകലോഴെദിലകലോടെയ്

51. ഭവനരഹദിതര്കയ് ഭവനന എന്ന ലകതവമെലോയദി ലകരള സര്കലോര് ആരനഭദിച പദ്ധതദി?

(A) ആര്ദ്രന (B) നവ ലകരള മെദിഷന
(C) ഹരദിത ലകരളന (D) നലഫയ്

52. 2017- മല വള്ളലതലോള് പുരസയ് കലോരന ലനടെദിയതലോരയ് ? 

(A) ശജീകുമെലോരന തമദി  (B) മക. ആര്. മെജീര   
(C) മക. സചദിദലോനന്ദന   (D) പഭലോവര്മ  

53. ഇലകന കമജീഷനുമെലോയദി ബനമപ്പട ഭരണഘടെനലോ ആര്ടദികദിള് ഏതയ് ?

(A) 265  (B) 152
(C) 324  (D) 370

54. ലകരള  സനസലോനമത ആദത വദിവരലോവകലോശ കമജീഷണര് ആരയ് ?

(A) വദിനസണ്  എന. ലപലോള്   (B) പലോലലോടയ് ലമെലോഹനദലോസയ് 
(C) എന.എന. പരജീദയ് പദിള്ള   (D) വദി.ഭലോസയ് കരന

55. ഓഖദി ചുഴെലദികലോറദിമന തുടെര്ന്നയ് രകലോപവര്തനതദില് ഭലോഗമെലോയദി ഇനതന ലസന നടെതദിയ 
പവര്തനന അറദിയമപ്പടുന്നതയ് ഏതയ്  ലപരദില്?

(A) ഓപ്പലറഷന ഹണയ്  (B) ഓപ്പലറഷന വദിജയയ് 
(C) ഓപ്പലറഷന സദിനര്ജദി    (D) ഇവമയലോനമെല 

56. ലകരളതദിമല നചല്ഡയ് മഹല്പ്പയ് നലന നമര്?
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(A) 1091  (B) 182
(C)  1098 (D) 1800

57. ലകരളന സനസലോന സയ് കൂള് കലലലോസവതദില് 12 -ആന തവണയുന കദിരജീടെന ലനടെദിയ ജദിലലയതയ് ?

(A) പലോലകലോടെയ്   (B) മെലപ്പുറന 
(C) കണ്ണൂര്   (D) ലകലോഴെദിലകലോടെയ് 

58. ജപ്പലോമന്റെ  കറനസദി അറദിയമപ്പടുന്നതയ്  ഏതയ് ലപരദില് ?

 (A)യുവലോന   (B) മയന
(C) ലഡലോളര്    (D) പചൗണയ് 

59. തലോമഴെ പറയുന്നവയദില് കുനഭലമെള  നടെക്കുന്ന സലങളദില് മപടെലോതതയ് ഏതയ് ?

(A) നലോസദികയ്   (B) ഹരദിദത്വലോര് 
(C) അലഹലോബലോദയ്   (D) അഹമദലോബലോദയ്  

60. ഇനതയദിമല പധലോന തുറമുഖങളദില് ഏറവന മതലക അറതയ് സദിതദി മചയ്യുന്ന തുറമുഖലമെതയ്?

(A) പലോരദത്വജീപയ്   (B) തൂത്തുക്കുടെദി 
(C) മകലോല്കത    (D) മകലോചദി 

61. Fools rush in where angles fear to ___________.

(A) tread  (B) thread
(C) threat (D) treat

62. Pick out the one word for - think about something for a long time.

(A) Contempt  (B) Contest 
(C) Confront (D) Contemplate

63. He fell ill after ________ contaminated food.

(A) eat   (B) ate
(C) eaten (D) eating 

64. The meaning of the word - debauchery

(A) immortal (B) immaculate 
(C) immoral (D) imminent 

65. John as wells as his parents ______ coming.
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(A) are   (B) were 
(C) has  (D) is 

66. Identify the part of speech that is underlined:
 She has a beautiful hand writing

(A) Adjective   (B) Adverb
(C) Noun (D) Verb

67. Roy stood first in the test, _________ ?

(A) hadn't he?  (B) didn't he ?
(C) won't he? (D) wasn't he?

68. Shreya is the ______ student in her class.

(A) clever   (B) cleverer 
(C) cleverest (D) more clever

69. Change into reported speech.
Anu said to him, " When'll you marry me ?"

(A) Anu asked him when would he marry her. 
(B) Anu asked him when he would marry her.
(C) Anu asked him when would he married her.
(D) Anu asked him when he would married her.

70. If he hadn't fallen sick, he  _________ the exam.

(A) would has written  (B) would have been written
(C) would have written  (D) would write 

71. She comes to school ______ bus.

(A) by  (B) on
(C) to (D) in

72. How much is baker's dozen?

(A) 12 (B) 13
(C) 24  (D) 20

73. Choose the synonym of - ludicrous 
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(A) absured  (B) absolve
(C) abjure  (D) none of the above

74. What is a female sheep called ?
(A) Ram (B) Lamb
(C) Ewe (D) Calf

75. Antonym of - bravery 

(A) courage (B) cowardice 
(C) conceal (D) construct

76. Select the idiom which means 'unable to reach a decision':

(A) Miss the boat  (B) Once in blue moon
(C) Sit on the fence (D) The last straw

77. It is difficult to _______ his rude behaviour.

(A)  put on (B) put up with
(C) put into  (D) put in 

78. He will do the work. (Change into passive voice)

(A) The work will done by him.
(B) The work will be do by him.
(C) The work will be did by him.
(D) The work will be done by him.

79. Choose the correctly spelt word: 

(A) Twelfth  (B) Twelveth
(C) Twelvth   (D) None of the above

80. What do you call a group of owls ?

(A) Pride  (B) Pandemonium 
(C) Party   (D) Parliament 

81. വദികര്ണന 10 മസ.മെദി. ആയ സമെചതുരതദിമന്റെ പരപ്പളവയ് എത്ര?

(A) 10 ച. മസ.മെദി. (B) 20 ച. മസ.മെദി. 
(C) 50 ച. മസ.മെദി.  (D)  100 ച. മസ.മെദി.
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82. ഒരു ത്രദിലകലോണതദിമന്റെ രണയ് വശങള് 5  മസ.മെദി., 7 മസ.മെദി. ആണയ്.  ഈ ത്രദിലകലോണതദിമന്റെ 
മൂന്നലോമെമത വശമെലോകലോവന്ന ഏറവന വലദിയ എണല് സനഖത ഏതയ് ?

(A)14  (B)  13
(C)12   (D) 11

83. A-യുമടെ നകവശമുള്ള തുകയുമടെ   ഭലോഗമെലോണയ്  B- യുമടെ നകവശമുള്ള തുകയുമടെ   ഭലോഗമെലോണയ്  
C-യുമടെ നകവശമുള്ളതയ് .  മൂന ലപരുമടെയുന നകവശമുള്ള ആമക തുക 770 രൂപയലോല് A-യുമടെ 
നകവശമുള്ള തുക എത്ര ?

(A)400 രൂപ   (B) 425 രൂപ 
(C) 450 രൂപ   (D) 500 രൂപ 

84. രണയ്  ലഗലോളങളമടെ ആരങള് തമദിലുള്ള അനശബനന 2 : 3 ആയലോല്  അവയുമടെ വതലോപ്തങള് 
തമദിലുള്ള അനശബനന എനയ് ?

(A) 2 : 3 (B) 4 : 9
(C) 4 : 6   (D) 8 : 27

85. ഒരു എണല് സനഖത അതദിമന്റെ വവ്യുല്ക്രമെതദിമന്റെ നലോലയ് മെടെങലോണയ്. എങ്കദില് സനഖത ഏതയ് ?

(A) 2 (B) 4
(C) 8  (D) 16

86. ഒരു സമെചതുരതദിമന്റെ വദികര്ണതദിമന്റെ നജീളന 4 മസ.മെദി. ആയലോല് അതദിമന്റെ ഒരു വനശതദിമന്റെ 
നജീളന എത്ര?

 
(A) 4 മസ.മെദി.  (B) 2 മസ.മെദി.
(C) 4 2√ മസ.മെദി.  (D) 4 2√  മസ.മെദി.

87. (-1)99 + (-1)100 + (-1)101 എത്ര?

(A)1  (B) -1
(C) 3  (D) 0

88. ചുവമടെ മകലോടുതദിരദിക്കുന്നവയദില്             നുന ഇടെയദിലുള്ള ഭദിന്ന സനഖത ഏതയ്?
 

89. 25 ലദിറര് മപലടലോള് ഉപലയലോഗദിചയ് ഒരു കലോര് 150 കദി.മെജീ. ദൂരന സഞ്ചരദിക്കുനമവങ്കദില് 30 ലദിറര് 
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മപലടലോള് ഉപലയലോഗദിചയ് ആ കലോര് എത്ര ദൂരന സഞ്ചരദിക്കുന?

 (A) 160 കദി.മെജീ. (B) 170 കദി.മെജീ.
(C) 180 കദി.മെജീ. (D) 190 കദി.മെജീ.

90. ഒരു പലോത്രതദിമന്റെ വലോങദിയ വദില 120 രൂപയലോണയ്. ഇതയ് 10% നഷ്ടതദില് വദിറ്റുമവങ്കദില് വദിറവദില 
എത്ര?

 (A) 110 രൂപ (B) 108 രൂപ
(C) 106 രൂപ (D) 104 രൂപ

91. x + y = 6 ഉന x  y = 45 – ഉന ആയലോല് xy എത്ര?

 (A) 2 (B) 10
(C) 5 (D) 24

92. ഒരു എണല് സനഖതയുമടെ 5 മെടെങയ്, ആ സനഖതലയകലോള് 3 കൂടുതലലോയ മെമറലോരു സനഖതയുമടെ 2 
മെടെങദിനു തുലതമെലോയലോല് സനഖത ഏതയ്?

 (A) 2 (B) 4
(C) 10 (D) 15

93. ബലോഹതലകലോണ് 45o ആയ ഒരു സമെബഹുഭുജതദിനയ് എത്ര വശങള് ഉണയ്?

 (A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

94. 100-നുന 70-നുന ഇടെയദില് 3-മന്റെ എത്ര ഗുണദിതങള് ഉണയ്?

 (A) 150 (B) 200
(C) 250 (D) 300

95. 74088-മന്റെ ഘടെനമൂലന എത്ര?

 (A) 22 (B) 32
(C) 42 (D) 52

96. ഒരു കലോസദിമല 9 കുടദികളമടെ ശരലോശരദി ഉയരന 160 മസ.മെജീ. ആണയ്. ആ കലോസദില് പുതദിയതലോയദി ഒരു 
കുടദി കൂടെദി വനലചരുലമലോള് ശരലോശരദി ഉയരന 161 മസ.മെജീ. ആയദി. എങ്കദില് പുതദിയതലോയദി വന്ന കുടദിയുമടെ 
ഉയരന എത്ര?
 

(A) 150 മസ.മെജീ (B) 155 മസ.മെജീ
(C) 160 മസ.മെജീ (D) 170 മസ.മെജീ
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97. |x  1| = |x  5| – – ആയലോല് x-മന്റെ വദില എത്ര?

 (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

98. 15,000 രൂപയയ് 10% പലദിശ നദിരകദില് 2 വര്ഷലതക്കുള്ള കൂട്ടുപലദിശ എത്ര?

 (A) 3,000 രൂപ (B) 3,150 രുപ
(C) 3,250 രൂപ (D) 3,500 രൂപ

99. 5 + 10 + 15 + .... + 100 എത്ര?

 (A) 1000 (B) 1050
(C) 1100 (D) 1200

100.                      എത്ര?

 (A) 162 (B) 168
(C) 172 (D) 180
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