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1.  കകേരളതത്തിലലെ ഏറ്റവവും നനീളവും കൂടത്തിയ നദത്തി ?

(A) പമ്പ                                           (B) ലപരത്തിയയാര
(C) ഭയാരതപ്പുഴ                                     (D) കേബനത്തി

2. ഇരവത്തികുളവും കദശനീയ പയാരകത്തില് സവുംരകത്തികലപ്പെടുന്ന മൃഗവും?

(A) കേടുവ               (B) വരയയാടട
(C) ആന              (D) കുരങട

3. 'ജയാതത്തി കവണ, മതവും കവണ, ദദവവും കവണ മനുഷഷ്യനട' ഇതട പറഞ്ഞതയാരട ?

(A) ശനീനയാരയായണ ഗുരു       (B) അയ്യന്കേയാളത്തി
(C) സകഹയാദരന് അയ്യപ്പെന് (D) ചട്ടമ്പത്തി സസയാമത്തികേള

4. കകേരളതത്തിലലെ ആദഷ്യലത പതവും?

(A) കദശയാഭത്തിമയാനത്തി                  (B) സസകദശത്തിമത്തിതവും
(C) രയാജഷ്യസമയാചയാരവും         (D) യങട ഇനഷ്യ 

5. ഗയാനത്തിജത്തി ആദഷ്യമയായത്തി കകേരളവും സന ശത്തിചലതന്നടർ ?

(A) 1920                    (B) 1922
(C) 1918                  (D) 1919

6. ഇനഷ്യയത്തിലലെ ഏറ്റവവും ഉയരവും കൂടത്തിയ ലകേയാടുമുടത്തി?

(A) എവറസട               (B) കഗയാഡസത്തിന് ഓസത്തിന്
(C) കേയാറകകയാറവും               (D) ആനമുടത്തി

7. ഹത്തിരയാക്കുഡട നദനീതട പദ്ധതത്തി ഏതട നദത്തിയത്തിലെയാണട?

(A) കഗയാദയാവരത്തി            (B) കേയാകവരത്തി
(C) മഹയാനദത്തി                 (D) നരമ്മദ
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8. ലെകദസനീപത്തിലന്റെ ആസയാനവും

(A) മത്തിനത്തികകയായട               (B) അഗതത്തി
(C) അകനയാതട                (D) കേവരതത്തി

9. ഇനഷ്യയത്തിലലെ ഏറ്റവവും വലെത്തിയ പരുതത്തി ഉത്പയാദന കകേനവും?

(A) ബയാവുംഗ്ലൂര                  (B) മുവുംദബ
(C) കേല്കട്ട                      (D) ദഹദരയാബയാദട

10. ലബയാകയാകറയാ ഇരുമരുകട ശയാലെ ഏതട രയാജഷ്യതത്തിലന്റെ സഹയായകതയാലടയയാണട ഇനഷ്യയത്തി  ആരവുംഭത്തിചതടൽ

(A) ബത്തിട്ടന്             (B) ജരമ്മനത്തി
(C) ജപ്പെയാന്                (D) കസയാവത്തിയറ്റട യൂണത്തിയന്

11. ബയാബര പയാനത്തിപ്പെതട യുദ്ധവും ജയത്തിച വരഷവും

(A) 1526                    (B) 1500
(C) 1757                   (D) 1857

12. ഇനഷ്യന് ലനകപ്പെയാളത്തിയന് എന്നറത്തിയലപ്പെടുന്നതട

(A) ചനഗുപ്തന് I            (B) സമുദ്രഗുപ്തന്
(C) ചനഗുപ്തന് II            (D) അകശയാകേന്

13. "ഇനഷ്യന് അസസസട ഥതയുലട പത്തിതയാവട" എന്ന പുസ്തകേവും ആലരക്കുറത്തിച്ചുള്ളതയാണട?

(A) കഗയാപയാലെകൃഷ്ണ കഗയാഖലലെ  (B) ബയാലെഗവുംഗയാധര തത്തിലെകേന്
(C) മഹയാതയാ ഗയാനത്തി           (D) സുബയാഷട ചന കബയാസട

14. "വകന മയാതരവും" എന്ന ഗയാനവും എടുതത്തിട്ടുള്ളതട ഏതട കൃതത്തിയത്തില് നത്തിന്നയാണട?

(A) നനീല് ദരപ്പെണ്         (B) ഗനീതയാജ്ഞലെത്തി
(C) കസവയാസദന്                    (D) ആനന മഠവും

15. 'വത്തിദഷ്യയാസമ്പന്ന  മയാറ്റതത്തിലന്റെ വകയാകളയാണടർ .' ഇതട ആരുലട വയാക്കുകേളയാണട?

(A) രയാജയാറയാവും കമയാഹ  കറയായട ൻ (B) വനീകരശലെത്തിവുംഗവും
(C) കകേശബട ചന ലസ        ൻ (D) ശനീനയാരയായണ ഗുരു

16. പഞ്ചശനീലെ തതസങളത്തില് ഒപ്പുവച ഇനഷ്യന് പ്രധയാനമനത്തി

(A) ജവഹരലെയാല് ലനഹട റു         (B) ഇനത്തിരയാഗയാനത്തി
(C) ലമയാറയാരജത്തി കദശയായത്തി         (D) രയാജനീവട ഗയാനത്തി
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17. "വരത്തികേ വരത്തികേ സഹജലര 
വലെത്തിയ സഹന സമരമയായട" - ഇനഷ്യന് കദശനീയ പ്രസട ഥയാനതത്തിനട ശകത്തി പകേരന്ന ഈ വരത്തികേള       
ആരയാണട രചത്തിചതട ?

(A) വള്ളകതയാള                (B) ഉള്ളൂര
(C) കുമയാരനയാശയാന്                (D) അവുംശത്തിനയാരയായണപത്തിള്ള

18. ഇനഷ്യന് ഭരണ ഘടനയുലട 3-ായാവും ഭയാഗതത്തില് പ്രതത്തിപയാദത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതട :

(A) മമൗലെത്തികേയാവകേയാശങള    (B) ഇനഷ്യയത്തിലലെ പ്രകദശങള
(C) പമൗരതസവും                 (D) നത്തിരകദ്ദേശകേ തതസവും

19. റത്തിസരവട ബയാങത്തിലന്റെ ആസട ഥയാനവും

(A) ഡല്ഹത്തി                   (B) മുവുംദബ
(C) ലചദന്ന                 (D) മവുംഗലെയാപുരവും

20. അറസട ലചയ്തു കേഴത്തിഞ്ഞ ഒരയാലള എത മണത്തിക്കൂറത്തിനകേവും കകേയാടതത്തിയത്തില് ഹയാജരയാകണവും?

(A) 12 മണത്തിക്കൂര            (B) 24 മണത്തിക്കൂര
(C) 6 മണത്തിക്കൂര                (D) ബയാധകേമല

21. പയാരലെലമന്റെട വന സവുംരകണ നത്തിയമവും പയാസയാകത്തിയതട

(A) 1974                    (B) 1981
(C) 1972                    (D) 1980

22. കലെയാകേ വനത്തിതയാ ദത്തിനവും

(A) ലഫെബ്രുവരത്തി 14       (B) മയാരചട 1
(C) ജനുവരത്തി 1              (D) മയാരചട 8

23. റത്തിസരവട ബയാങട പുറതത്തിറകത്തിയ പുതത്തിയ 500 രൂപ കനയാട്ടത്തില് കേയാണുന്ന ചത്തിതവും

(A) മവുംഗല്യയാന്            (B) ലചകങയാട്ട
(C) തയാജ്മഹല്         (D) കുതബട മനീനയാര

24. 2020- ലലെ ഒളത്തിമ്പത്തികട കവദത്തി

(A) കടയാകത്തികയയാ               (B) ലെണന്
(C) ആവുംസരഡയാവും              (D) ഏഥന്സട

25. 2017 - ല് പത വത്തിഭൂഷണ് അവയാരഡട ലെഭത്തിച കകേരളനീയന്
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(A) കമയാഹന്ലെയാല്           (B) വത്തിനയായകേന്
(C) ലകേ.ലജ.കയശുദയാസട              (D) ലകേ.എസട. ചത്തിത

26.  PSLV -37, 104 ഉപഗ്രഹങളുമയായത്തി ബഹത്തിരയാകേയാശകതകട കുതത്തിചതട

(A) 2017 ലഫെബ്രുവരത്തി 13 (B) 2016 ലഫെബ്രുവരത്തി 13
(C) 2017 ലഫെബ്രുവരത്തി 15 (D) 2017 മയാരചട 5

27.  സയാകത്തി മയാലെത്തികത്തിനട പതശനീ അവയാരഡട കനടത്തിലകയാടുത ഇനവും

(A) ജത്തിവുംനയാസത്തികേട (B) കഹയാകത്തി
(C) ഗുസ്തത്തി (D) ഡത്തിസ്കസട കതയാ

28. "ഇനഷ്യ വത്തിന്സട ഫനീഡവും" എന്ന പുസ്തകേവും രചത്തിചതട

(A) ജവഹരലെയാല് ലനഹ (B) ഗയാനത്തിജത്തി
(C) സുബയാഷട ചനകബയാസട (D) ലമമൗലെയാനയാ അബ്ദുള കേലെയാവും ആസയാദട

29. ഇനഷ്യയത്തിലലെ ഏറ്റവവും വലെത്തിയ വത്തിവത്തികധയാകദ്ദേശഷ്യ നദനീതട പദ്ധതത്തി ?

(A) ഭകയാനവുംഗല് (B) കകേയാസത്തി പദ്ധതത്തി 
(C) രയാജസയാന് കേനയാല് (D) നയാഗയാരജ്ജുന സയാഗര

30. 1896  – ല് ഈഴവ ലമകമ്മയാറത്തിയലെത്തിനട കനതൃതസവും നലത്തിയതട

(A) ജത്തി.പത്തി. പത്തിള്ള (B) പട്ടവും തയാണുപത്തിള്ള
(C) കഡയാ. പല്പ്പു (D) ലകേ. കകേളപ്പെന്

31. കകേരളതത്തില് ആനകേളകയായുള്ള മമ്യൂസത്തിയവും സത്തിതത്തി ലചയ്യുന്നതട

(A) വയനയാടട (B) കകേയാട്ടയവും
(C) പതനവുംതത്തിട്ട (D) ലകേയാലവും

32. ആദഷ്യമയായത്തി മവുംകഗയാളത്തിയ സനരശത്തിച ഇനഷ്യന് പ്രധയാനമനത്തി ?

(A) മന്കമയാഹന് സത്തിവുംഗട (B) ലമയാറയാരജത്തി കദശയായത്തി
(C) നകരന കമയാദത്തി (D) അടല് ബത്തിഹയാരത്തി വയാജ്കപയട

33. ഫഞ്ചു വത്തിപ്ലവവും നടന്ന വരഷവും

(A) 1789 (B) 1917
(C) 1776 (D) 1783
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34. ഏതു രയാജഷ്യതത്തിലന്റെ പതയാകേയത്തിലെയാണട 50 നകതങളുള്ളതട ?

(A) ബത്തിട്ടന് (B) യു.എസട
(C) ദചന (D) ഈജത്തിപ്തട 

35. കകേരളതത്തില് ലതരലഞ്ഞടുപ്പെത്തിലൂലട അധത്തികേയാരതത്തിലലെതത്തിയ ആദഷ്യ കേമ്മമ്യൂണത്തിസട മുഖഷ്യമനത്തി ?

(A) വത്തി.എസട. അചച്യുതയാനനന് (B) ഇ. എവും. എസട നമ്പൂതത്തിരത്തിപ്പെയാടട
(C) ഇ.ലകേ. നയായനയാര (D) പത്തിണറയായത്തി വത്തിജയന്

36. കലെയാകേസഭയത്തിലലെ സനീകറയാ അവറത്തിലന്റെ ദദരഘഷ്യവും

(A) 1 /2 മണത്തിക്കൂര (B) 1 മണത്തിക്കൂര
(C) 10 മത്തിനത്തിട്ടട (D) 1 1/2 മണത്തിക്കൂര

37. കബകല് കകേയാട്ടഏതട ജത്തിലയത്തിലെയാണട ?

(A) വയനയാടട (B) കകേയാഴത്തികകയാടട
(C) കേണ്ണൂര (D) കേയാസരകഗയാഡട

38. ഫെയാസത്തിസതത്തിലന്റെ വകയാവട

(A) ലനകപ്പെയാളത്തിയന് (B) മുകസയാളത്തിനത്തി
(C) ഹത്തിറ്റട ലെര (D) ലലെനത്തിന്

39. കകേരളതത്തിലലെ മയാഗയാകേയാരട്ട എന്നട വത്തികശഷത്തിപ്പെത്തികലപ്പെടുന്നതട 

(A) ദവകവും സതഷ്യയാഗ്രഹവും (B) മലെയയാളത്തി ലമകമ്മയാറത്തിയല്
(C) കകതപ്രകവശന വത്തിളവുംബരവും (D) ഗുരുവയായൂര സതഷ്യയാഗ്രഹവും 

40. ISRO സയാപത്തിതമയായതട

(A) 1969 (B) 1970
(C) 1959 (D) 1910

41. ഇനഷ്യന് ബഹത്തിരയാകേയാശ പദ്ധതത്തിയുലട പത്തിതയാവട

(A) കഡയാ. എ.പത്തി. ലജ അബ്ദുള കേലെയാവും (B) സതനീഷട ധവയാന്
(C) വത്തികവും സയാരയാഭയായട (D) ബഹ്മ പ്രകേയാശട

42. ഇനഷ്യയത്തിലലെ ആദഷ്യലത ഇ- സയാകരത ജത്തില
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(A) തത്തിരുവനനപുരവും (B) കകേയാട്ടയവും
(C) തൃശ്ശൂര (D) കേണ്ണൂര

43. ഭയാരതരത്ന പുരസ്കയാരവും കനടത്തിയ ആദഷ്യ കേയായത്തികേ തയാരവും ?

(A) സചത്തിന് ലടന്ഡുല്കര (B) വനീകരന കസവയാഗട
(C) വത്തിരയാടട കകേയാഹട ലെത്തി (D) സുനത്തില് ഗവയാസ്കര

44. ഭയാഷയാടത്തിസയാനതത്തില് രൂപനീകൃതമയായ ആദഷ്യ സവുംസയാനവും ?

(A)അരുണയാചല് പ്രകദശട (B) കകേരളവും
(C) ആസയാവും (D) ആനയാ പ്രകദശട

45. സരദയാര വലഭയായട പകട്ടലെത്തിലന്റെ സഹയായത്തിയയായത്തി കസറ്റടസട ഡത്തിപ്പെയാരട്ടടലമന്റെട ലസകട്ടറത്തിയയായത്തി     
നത്തിയമത്തിതനയായ മലെയയാളത്തി

(A) ലകേ. എവും. പണത്തികര (B) വത്തി.പത്തി. കമകനയാന്
(C) ഫെസല് അലെത്തി (D) ബത്തി. ആര. അവുംകബദ്കേര

46. കുളചല് യുദ്ധതത്തില് മയാരതയാണ്ഡവരമ്മ പരയാജയലപ്പെടുതത്തിയ വത്തികദശ ശകത്തി

(A) ബത്തിട്ടനീഷട (B) ഡചട
(C) കപയാരച്ചുഗനീസട (D) ഫഞ്ചട

47. ചയാമ്പല് മലെയണയാനുവും നകത ആമയുവും കേയാണലപ്പെടുന്ന കകേരളതത്തിലലെ ഏകേ വനഷ്യജനീവത്തി സകങതവും

(A)ലനയ്യയാര (B) വയനയാടട
(C)ചത്തിന്നയാര (D) കപപ്പെയാറ

48. ഇനഷ്യയത്തിലലെ ഏറ്റവവും ഉയരന്ന സത്തിവത്തിലെത്തിയന് പുരസ്കയാരവും ?

(A) ഭയാരത രത്നവും (B) കേനീരതത്തിചകവും
(C) പതശനീ (D) പരമവനീരചകവും

49. കകേരള വത്തിദഷ്യയാഭഷ്യയാസ വകുപ്പുമനത്തി

(A) ജത്തി. സുധയാകേരന് (B) എ.ലകേ. ബയാലെന്
(C) കേടകേവുംപള്ളത്തി സുകരനന് (D) സത്തി. രവനീനനയാഥട

50. ബവുംഗയാള വത്തിഭജനവും നടതത്തിയതട

(A) കേഴ്സണ് പ്രഭ (B) കേയാനത്തിവുംഗട പ്രഭ
(C) വത്തിലെഷ്യവും ലബന്റെത്തികേട (D) ലെത്തിട്ടണ് പ്രഭ
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51.                                ലന്റെ ശത്തിഷവും

(A) 1 (B) 3
(C) 9 (D) 5

52. 129 ലന്റെ   

(A) 149.96 (B) 388.96
(C) 345.96 (D) 302.96

53. 180 ലന്റെ എത ശതമയാനമയാണട 45 ?

(A) 25 (B) 75
(C) 12 1/2 (D) 66 2/3

54. ഒരു സമയാനര കശണത്തിയത്തില് 3ായാവും പദവും 120; 7 ായാവും പദവും 144 എങത്തില്  5 ായാവും പദവും

(A) 130 (B)132
(C) 134 (D)124

55. ഒരു കയാസത്തിലലെ 30 കുട്ടത്തികേളുലട ശരയാശരത്തി പ്രയായവും 14 വയസയാണട. കയാസധഷ്യയാപകേലന്റെ പ്രയായവവും കൂടത്തി 
ഉളലപ്പെടുതത്തിയകപ്പെയാള ശരയാശരത്തി പ്രയായവും 15 ആയയാല് കയാസധഷ്യയാപകേലന്റെ പ്രയായവും എത ?

(A) 44 (B)30
(C) 29 (D)45

56. ഒകര ഇനതത്തില്ലപ്പെട്ട 44 സയാധനങള വത്തിറ്റകപ്പെയാള ലെയാഭമയായത്തി കേത്തിട്ടത്തിയതട 11  സയാധനങളുലട 
മുടക്കുമുതലെയാണട. ലെയാഭ ശതമയാനവും

(A) 33 1/3% (B) 20%
(C) 25% (D) 40%

57. 58 രൂപ A,B,C എന്നത്തിവരകട വനീതത്തിചട ഇപ്രകേയാരമയാണട. A- യട  B കയകയാള 7 കൂടുതലവും B യട  C  
കയകയാള 6 കൂടുതലവും. അവരകട ലെഭത്തിച തുകേയുലട അവുംശബനവും

(A) 13:26:19 (B) 26:19:13
(C) 19:13:26 (D) 28:18:12

58. 220 മനീറ്റര നനീളമുള്ള ഒരു തനീവണത്തിയുലട കവഗത 36 കേത്തി.മനീ./മണത്തിക്കൂര ആകുന. ഒരു ലടലെത്തികഫെയാണ്
തൂണ് കേടക്കുന്നതത്തിനട ഈ തനീവണത്തി എടുക്കുന്ന സമയവും
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(A)6 ലസകന്റെട (B)20 ലസകന്റെട
(C)6 1/9 ലസകന്റെട (D)22 ലസകന്റെട

59.  രണട  അരദ്ധകഗയാളങളുലട വഷ്യയാപ്തങളുലട അവുംശബനവും  8 :  27  ആയയാല് വഷ്യയാസങളുലട  
അവുംശബനവും

(A)4 : 6 (B) 1 : 3
(C)2 : 3 (D) 27 : 8

60.  12  1/2%  വയാരഷത്തികേ  നത്തിരകത്തില് ഒരു തുകേയട  2  വരഷകതയ്ക്കുള്ള കൂട്ടുപലെത്തിശയുവും  സയാധയാരണ
പലെത്തിശയുവും തമ്മത്തിലള്ള വഷ്യതഷ്യയാസവും 200 രൂപ ആയയാല് മുതല്

(A)12,800 രൂപ (B)12,000 രൂപ
(C)12,700 രൂപ (D)12,500 രൂപ

61. 1, 7, 9, 14, 17, 21,...... എന്ന കശണത്തിയത്തിലലെ അടുത സവുംഖഷ്യ

(A)27 (B)25
(C)52 (D)24

62. '-' എന്നതട ഗുണനലതയുവും 'x' എന്നതട സങലെനലതയുവും '+' എന്നതട ഹരണലതയുവും ''
എന്നതട വഷ്യവകേലെനലതയുവും സൂചത്തിപ്പെത്തിചയാല്

14 - 10  x 4 16+ 8 = ?

(A)6 (B)134
(C)142 (D)-2

63.  ഒരു  പരനീകയത്തില്  A  എന്ന  കുട്ടത്തിയുലട  റയാങട  മുന്നത്തില്  നത്തിന്നട  എട്ടയാമതുവും  പുറകേത്തില്  നത്തിന്നട
പതത്തിനയാറയാമതുമയായയാല് ആ ഗ്രൂപ്പെത്തിലലെ ആലകേ കുട്ടത്തികേളുലട എണവും?

(A)25 (B)22
(C)24 (D)23

64. വത്തിട്ടു കപയായതട കേലണത്തുകേക
36 : 4 : : 
(A)3 : 27 (B)9 : 1
(C)16 : 4 (D)12 : 4

65. ഒറ്റയയാലന കേലണത്തുകേക
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(A)WUS (B)ZXV
(C)NLJ (D)TSR

66. ഒരയാള കനലര കേത്തിഴകകയാട്ടട 6 മനീറ്ററുവും അവത്തിലട നത്തിനവും ഇടകതയാട്ടട 4 മനീറ്ററുവും വനീണവും വലെകതയാട്ടട 2
മനീറ്ററുവും സഞ്ചരത്തിക്കുന. ഇകപ്പെയാള അയയാളുലട ദത്തിശ

(A)കേത്തിഴകട (B)വടകട
(C)ലതകട (D)പടത്തിഞ്ഞയാറട

67. KUMAR എന്നതട 64 ആയയാല് KUMARI

(A)65 (B)73
(C)69 (D)74

68.  B-യുലട  അമ്മ  A-യുലട  അമ്മയുലട  മകേള  ആലണങത്തില്  A  എങലന  B-കയയാടട  
ബനലപ്പെട്ടത്തിരത്തിക്കുന?

(A)അച്ഛന് (B)സകഹയാദരന്
(C)അമ്മ വഴത്തിയുള്ള അമ്മയാവന് (D)അച്ഛന് വഴത്തിയുള്ള അമ്മയാവന്

69. 2017 ജനുവരത്തി 26 വഷ്യയാഴയാഴ്ച ആയയാല് 2018 ജനുവരത്തി 26 ഏതു ദത്തിവസമയാണട?

(A)വഷ്യയാഴവും (B)ലവള്ളത്തി
(C)ശനത്തി (D)ബുധന്

70. കൃതഷ്യവും 8.20 നട കകയാകത്തിലലെ മണത്തിക്കൂര സൂചത്തിക്കുവും മത്തിനത്തിറ്റട സൂചത്തിക്കുവും ഇടയത്തിലള്ള കകേയാണളവട എത?

(A)130 (B)20
(C)240 (D)120

71. The comparative form of 'Little' is

(A)Less (B)More little
(C)Most little (D)Least

72. Find out the word which best expresses the meaning of the given word 'Extricate'.

(A)Tie (B)Pull
(C)Free (D)Hurt

73. Find out the correctly spelt word:
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(A)inaguration (B)deterent
(C)ambiguity (D)ureka

74. I cannot ------------------ his behaviour.

(A)put up with (B)put out
(C)put on (D)put aside

75. A group of animals of the same type that live and feed together is known as

(A)Fleet (B)Swarm
(C)Team (D)Herd

76. Report the following sentence:-
   Raju says, I am a farmer.“ ”

(A)Raju said that he was a farmer
(B)Raju says that he was a farmer
(C)Raju says that he is a farmer
(D)Raju said that he is a farmer

77. If Sachin had played -------------

(A)they would have won (B)they would win
(C)they will have win (D)they will win

78. Happiness consists largely ------------ contentment

(A)on (B)of
(C)in (D)for

79. 'Nobody wants to be poor.' Its question tag is

(A)Does they? (B)Do they?
(C)Don't they? (D)Doesn't they?

80. Who is a 'Misogynist'?

(A)A man who loves women        (B)A man who hates women
(C)A man who loves men (D)A man who loves animals
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81. 'Bella donna' means

(A)A handsome man (B)A beautiful bird
(C)A pretty woman (D)A cute boy

82. Manu showed no sympathy towards the poor. His attitude was full of ------------

(A)Empathy (B)Antipathy
(C)Allopathy (D)Apathy

83. Replace the words in italics with one word.
    The cross was made sacred by the death of Jesus on it.

(A)Baptized (B)Sanctified
(C)Crowned (D)Decorated

84.'Hang Together' means

(A)Die together (B)Live together
(C)Work in union (D)Work alone

85. The synonym of 'Remorse' is

(A)Intelligent (B)Benevolent
(C)Regret (D)Angry

86. Peter posted the letter.
(Change the voice of the verb)

(A)The letter is posted by Peter      (B)The letter was posted by Peter
(C)The letter were posted by Peter (D)The letter are posted by Peter

87. Neither Susan not Tom --------------- available.

(A)are (B)were
(C)is (D)have

88. Which of the following sentence is wrong?
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(A)One of the students write the examination.
(B)Bread and butter is good for health
(C)The accident took place to days ago
(D)My room is upstairs

89. You had better ------------

(A)consulted a doctor (B)consulting a doctor
(C)consult a doctor (D)to consult a doctor

90. We --------------------- here for an hour

(A)been waiting (B)have been waiting
(C)waits (D)have waiting

91. രയാമനയാല് എന്നതട ഏതട വത്തിഭകത്തികട ഉദയാഹരണമയാണട?

(A)നത്തിരകദ്ദേശത്തികേ (B)സവുംകയയാജത്തികേ
(C)പ്രകയയാജത്തികേ (D)ആധയാരത്തികേ

92. വത്തിലെട +തു വത്തിറ. ഏതട സനത്തിയയാണട?

(A)ദത്തിതസസനത്തി (B)ആഗമ സനത്തി
(C)ആകദശ സനത്തി (D)കലെയാപസനത്തി

93. ഭയാഷയാ പ്രകയയാഗതത്തിലലെ ദവകേലെഷ്യങള

(A)അവര തമ്മത്തില് അജഗജയാനര വഷ്യതഷ്യയാസമുണട
(B)അപകേടതത്തില് ഏകേകദശവും നയാല്പകതയാളവും കപരകട പരുകകറ
(C)ലപണ്കുട്ടത്തികേളയായ അഞ്ചു വത്തിദഷ്യയാരതത്തിനത്തികേളയാണട മത്സരതത്തില് ജയത്തിചതട
(D)ഇവലയയാനമല

94. ശരത്തിയയായ പദവും ഏതട?

(A)അനരകവും (B)അനരഘവും
(C)അനരഖവും (D)അനരഗവും

95. അരതവും എഴുതുകേ.

(A)ഉദഷ്യയാനവും (B)ആശമവും
(C)ലകേയാട്ടയാരവും (D)മയാളത്തികേ

www.ps
ce

xa
ms.c

om



96. മലെയയാളതത്തിലലെ ആദഷ്യലത ദസബര കനയാവലെയായ 'നൃതവും' ആരുകടതയാണട?

(A)എവും. മുകുനന് (B)ആനനട
(C)എന്.എസട.മയാധവന് (D)സത്തി. രയാധയാകൃഷ്ണന്

97. 'ആഷയാകമയാകനയാന്' എന്ന  തൂലെത്തികേയാ നയാമതത്തില് ആറത്തിയലപ്പെടുന്നതട ആരയാണട?

 (A)ലകേ. ശനീകുമയാര (B)വത്തി.വത്തി. അയ്യപ്പെന്
(C)വത്തി.മയാധവന് നയായര (D)എവും. ലകേ. കമകനയാന്

98. സയാറയാ കതയാമസത്തിലന്റെ ഏതട കനയാവലെത്തിനയാണട കകേരളസയാഹത്തിതഷ്യ അകയാദമത്തി അവയാരഡട ലെഭത്തിചതട?

(A)ജനീവത്തിതവും എന്ന നദത്തി (B)അഗത്തിശുദ്ധത്തി
(C)നയാരമടത്തിപ്പുടവ (D)പവത്തിഴമുതട

99.കേണട ലവട്ടത്തിചട രകലപ്പെടുകേ.

(A)Give quarter (B)Give the go by
(C)Give the slip (D)Give into

100.'ഭരതവയാകേഷ്യവും'.

(A)The beginning (B)The end
(C)Excellent verse (D)Best comment
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