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1. ശശ്രീലങ്കന് തപപാല് സപാമമ്പില് പ്രതത്യക്ഷപപ്പെട്ട ആദത്യ മലയപാളമ്പി ആരര് ?

(A)  അല്ഫഫ പാണ്സപാമ (B) ജമ്പി. ശങ്കരക്കുറുപ്പെര്
(C)  ശശ്രീനപാരപായണ ഗുര (D) കുമപാരനപാശപാന്

2. ഫകേരളതമ്പില് ഏറ്റവവും കുറചര് വമ്പിഫല്ലേജുകേളുള്ള തപാലൂകര് ഏതര് ?

(A) കുന്നത്തൂര് (B) കേപാട്ടപാകട
(C) വര്കല (D) അമലപ്പുഴ

3. ഫലപാകേ അതര് ലറ്റമ്പികേര് ചപാമത്യന്ഷമ്പിപ്പെമ്പില് പമഡല് ഫനടമ്പിയ ഏകേ ഇനത്യന് തപാരവും ?

(A) അ ഞ്ജു ഫബപാബമ്പി ഫജപാര്ജര് (B) പമ്പി.ടമ്പി.ഉഷ
(C) എവും. ഡമ്പി. വത്സമ (D) റ്റമ്പിന്റു ലൂഫകപാ

4. വമ്പി.ടമ്പി. ഭട്ടതമ്പിരമ്പിപ്പെപാടര് പരമ്പിഷ്കരണ പ്രവര്തനവും നടതമ്പിയ ഫകേരളശ്രീയ സമുദപായവും ?

(A) നപായര് (B) ഈഴവ
(C) നമ്പൂതമ്പിരമ്പി (D) ഹരമ്പിജനങ്ങള

5. ഗപാനമ്പിജമ്പി വവകതര് എതമ്പിയ വര്ഷവും?

(A) 1924 (B) 1925
(C) 1930 (D) 1926

6. ഫകേരളപാഗപാനമ്പി എന്ന അപരനപാമതമ്പില് അറമ്പിയപപ്പെടുന്ന സസപാതനത്യ സമര ഫസനപാനമ്പി?

(A) ഐ. പകേ. കുമപാരന് (B) പകേ. ഫകേളപ്പെന്
(C) സമ്പി. ഫകേശവന് (D) എ.പകേ. ഫഗപാപപാലന് 

7. വവകവും സതത്യപാഗ്രഹഫതപാടര് അനുബനമ്പിചര് സവുംഘടമ്പിപ്പെമ്പിച സവര്ണ്ണ ജപാഥയര് ഫനതൃതസവും നലമ്പിയ മഹപാന് 
ആരപാണര് ?
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(A)  പകേ. ഫകേളപ്പെന് (B) സമ്പി. കൃഷ്ണപമ്പിള്ള
(C) സമ്പി. ഫകേശവന് (D) മന്നതര് പദ്മനപാഭന്

8.  ആരപട ഫനതൃതസതമ്പിലപാണര് ഫഹപാവുംറ  ലശ്രീഗമ്പിപന ഒര ശപാഖ ൾ 1916 -  മലബപാറമ്പി  ആരവുംഭമ്പിചതര് ൽ ൽ ?

(A) പകേ .പമ്പി . ഫകേശവഫമഫനപാ  ൻ (B) വമ്പിജയരപാഘവനപാചപാരമ്പി
(C) സമ്പി. ഫകേശവ  ൻ (C) ആനമ്പി ബസനര്

9. ഇനത്യ  നപാഷണ  ഫകേപാ ഗ്രസമ്പിപന അമരപാവതമ്പി സഫമളനതമ്പി  അദത്യക്ഷത വഹമ്പിച മലയപാളമ്പി   ൻ ൽ ൺ ൽ
ആരര്?

(A) സമ്പി. ശങ്കര  നപായ  ൻ ർ (B) പകേ. ഫകേളപ്പെൻ
(C) റ്റമ്പി. പ്രകേപാശവും (D) സമ്പി. അചചതൻ

10. അയ കേപാളമ്പി സപാരകേവും സമ്പിതമ്പി പചയന്നതര് എവമ്പിപടയപാണര് ൻ ?

(A) ഫതപാന്നയ  ൽ (B) കേപാട്ടപാകട
(C) കുമപാരപുരവും (D) പവങ്ങപാനർ

11. ഇനത്യയമ്പി  ഫപാഗര് ഫകേപാഡര് നമ്പിലവമ്പി  വന്നപതന്നപാണര് ൽ ൽ ?

(A) 2004 ജനുവരമ്പി 26 (B) 2006 ജനുവരമ്പി 26
(C) 2001 ജനുവരമ്പി 26 (D) 2002 ജനുവരമ്പി 26

12. കേണകമ്പിവുംഗര് ഇനത്യ തപാപഴ പറയന്നവയമ്പി  ഏതമ്പിപന മുദപാവപാകേത്യമപാണര് ൽ ?

(A) ഇനത്യ  റയമ്പി ഫവ ൻ ൽ (B) ബമ്പി.എസര്.എ  ൻ .എൽ
(C) എയ  ഇനത്യപാർ (D) പ്രസപാ  ഭപാരതമ്പിർ

13. ജനഗണമനപയ ഇനത്യയപട ഫദശശ്രീയഗപാനമപായമ്പി അവുംഗശ്രീകേരമ്പിചതര് എന്നപാണര് ?

(A) 1950 ജനുവരമ്പി 26 (B) 1951 ജനുവരമ്പി 26
(C) 1950 ജനുവരമ്പി 24 (D) 1951 ജനുവരമ്പി 24

14. മമൗലമ്പികേപാവകേപാശങ്ങപളക്കുറമ്പിചര് പ്രതമ്പിപപാദമ്പിക്കുന്ന ഭരണഘടനയമ്പിപല ഭപാഗവും ഏതര് ?

(A) ഭപാഗവും രണര്     (B)ഭപാഗവും മൂന്നര്
(C) ഭപാഗവും ഒന്നര്    (D)ഭപാഗവും നപാലര്

15. മമൗലമ്പികേ ചമതലകേ  ഭരണഘടനയമ്പി  ഉ പപ്പെടുതമ്പിയ ഭരണഘടനപാ ഫഭദഗതമ്പി ഏതപാണര് ൾ ൽ ൾ ?

www.ps
ce

xa
ms.c

om



(A) 44 - ാപാവുംഫഭദഗതമ്പി (B) 38 - ാപാവുംഫഭദഗതമ്പി
(C) 42 - ാപാവുംഫഭദഗതമ്പി (D) 45 - ാപാവുംഫഭദഗതമ്പി

16.  ഇനത്യയമ്പില് പമമൗലമ്പികേപാവകേപാശങ്ങളു പട എണ്ണവും എത്രയപാണര്?
   
    (A) 6          (B) 4
    (C) 8            (D) 5

17.  ഫകേരളതമ്പിപല മുഖത്യ വമ്പിവരപാവകേപാശ കേമശ്രീഷണര് ആരപാണര്?

   (A) ഫജകബര് ഫതപാമസര്    (B) രമണ് ശശ്രീവപാസ്തവ
    (C) പസന്കുമപാര്       (D) വമ്പില്സണ് എവും. ഫപപാള

18.  ഫദശശ്രീയ മനുഷത്യപാവകേപാശ കേമശ്രീഷപന നമ്പിയമമ്പിക്കുന്നതപാരര്?

  (A) രപാഷ്ട്രപതമ്പി        (B) ഫലപാകേര് സഭപാ സശ്രീകര്
    (C) പ്രധപാനമനമ്പി        (D) ഗവര്ണര്

19.    ഇനത്യയമ്പില് ഫലപാകേര് സഭപാവുംഗമപായമ്പി പതപരപഞ്ഞെടുകപാനുള്ള കുറഞ്ഞെ പ്രപായവും എത്രയപാണര്?

    (A) 21         (B) 25
   (C) 30          (D) 35

20.     ഏതു ഭപാഷയമ്പിലപാണര് വഫന്ദേമപാതരവും രചമ്പികപപ്പെട്ടമ്പിരമ്പിക്കുന്നതര്?

  (A) സവുംസ്കൃതവും        (B) ഹമ്പിന്ദേമ്പി
    (C) ബവുംഗപാളമ്പി      (D) ഉര്ദ

21.    ദക്ഷമ്പിഫണഷത്യന് രപാജത്യങ്ങളക്കുള്ള സമപാനമപായമ്പി ഇനത്യ വമ്പിഫക്ഷപമ്പിച ഉപഗ്രഹവും ഏതപാണര്?

    (A)  ജശ്രീസപാറ്റര് 7      (B) ജശ്രീസപാറ്റര് 8
  (C)  ജശ്രീസപാറ്റര് 9        (D) ജശ്രീസപാറ്റര് 12

22.    2015-16 വര്ഷപത മമ്പികേച ജമ്പില്ലേപാ പഞപായതമ്പിനുള്ള സസരപാജര് ഫടപാഫമ്പി ഫനടമ്പിയ ജമ്പില്ലേപാ പഞപായതര്      
ഏതപാണര്?

    (A) പകേപാല്ലേവും       (B) തമ്പിരവനനപുരവും
   (C) മലപ്പുറവും        (D) ഫകേപാട്ടയവും

23.    2017-പല അനപാരപാഷ്ട്ര പരമ്പിസമ്പിതമ്പി ദമ്പിനപാഫഘപാഷതമ്പിനര് ആതമ്പിഫഥയതസവും വഹമ്പിച രപാജത്യവും ഏതപാണര്?
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    (A)  ഖതര്            (B) ജര്മനമ്പി
      (C) ബ്രസശ്രീല്        (D) കേപാനഡ

24. സവുംസപാന ഭരണ പരമ്പിഷര് കേപാര കേമശ്രീഷന് പചയര്മപാന് ആരപാണര്?

(A)പമ്പിണറപായമ്പി വമ്പിജയന്   (B)ജസമ്പിസര് പമ്പി. സദപാശമ്പിവവും
(C)ജസമ്പിസര് പകേ.റ്റമ്പി. ഫതപാമസര്    (D)വമ്പി. എസര് . അചചതപാനന്ദേന്

25. ഫദശശ്രീയ നന്യൂനപക്ഷ കേമശ്രീഷനമ്പില് അവുംഗമപായമ്പി പതപരഞ്ഞെടുകപപ്പെട്ട മലയപാളമ്പി ആരപാണര്?

(A)പമ്പി. റ്റമ്പി. ഫതപാമസര്    (B) ഫജപാര്ജര് കുരത്യന്
(C)പമ്പി. സമ്പി. ചപാഫകപാ (D) അല്ഫഫപാണ്സര് കേണ്ണനപാനവും

26. 2017 -പല പ്രഥമ ഒ. എന്. വമ്പി . പുരസര് കേപാര ഫനതപാവര് ആരപാണര് ?

(A)സമ്പി. രപാധപാകൃഷര് ണന്   (B)സുഗതകുമപാരമ്പി
(C) ശശ്രീകുമപാരന് തമമ്പി (D)സപാറപാ ഫജപാസഫര്

27. തപാപഴ പറയന്നവരമ്പില് സവുംസപാന ചലചമ്പിത്ര അകപാദമമ്പി പചയര്മപാന് ആരപാണര് ?

(A)അടൂര് ഫഗപാപപാല കൃഷ്ണന്    (B) പലനമ്പിന് രപാജര്
(C) ഉണ്ണമ്പികൃഷ്ണന് (D) കേമല്

28. തപാപഴ പറയന്നവരമ്പില് റമ്പിസര്വര് ബപാങ്കര് ഓഫര് ഇനത്യയപട ഗവര്ണര് ആരപാണര്?

(A)രഘുറപാവും രപാജന്     (B) അമമ്പിതപാഭര് കേപാനര്
(C)ഉര്ജമ്പിതര് പഫട്ടല്   (D)അരണ് ജയ്റ്റര് ലമ്പി

29. സര്കപാര് ആശുപത്രമ്പികേളുപട നവശ്രീകേരണതമ്പിനപായമ്പി ഫകേരള സര്കപാര് നടപ്പെമ്പിലപാകമ്പിയ പദതമ്പി ഏതപാണര് ?

(A)വലഫര്         (B) ഫസ്നേഹപൂര്വവും
(C)ആര്ദവും  (D) തപാഫലപാലവും

30. 2017 -പല അണര് 17 ഫുട്ബപാള ഫവളഡര് കേപ്പെമ്പിനര് ഫവദമ്പിയപായമ്പി പതരപഞ്ഞെടുതമ്പിരമ്പിക്കുന്നതര് ഏതപാണര് ?

(A)ഇനത്യ         (B) ജപ്പെപാന്
(C)ബ്രസശ്രീല്         (D)ഇറ്റലമ്പി

31. ദക്ഷമ്പിണ പറയമ്പില്ഫവയപട ആസപാനവും എവമ്പിപടയപാണര് ?
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(A)ബവുംഗലൂര            (B)പഷപാര്ണ്ണൂര്
(C)മധുര              (D)പചവന്ന

32. പുതുഫചരമ്പി ഫകേന്ദ്രഭരണ പ്രഫദശതമ്പിപന ഭപാഗമപായ ഫകേരളതമ്പിപല സലവും ?

(A)  പയനന്നുൂര് (B) തലഫശ്ശേരമ്പി
(C)  മപാഹമ്പി (D) വടകേര

33. ചവന്ന നദമ്പി എന്നറമ്പിയപപ്പെടുന്ന ഇനത്യന് നദമ്പി ഏതപാണര്?

(A) യമുന (B) ബ്രഹ്മപുത്ര
(C) കേപാഫവരമ്പി (D) സമ്പിന

34. ഭപാരതതമ്പിപന ഫദശശ്രീയ നദമ്പിയപായമ്പി ഗവുംഗപയ പ്രഖത്യപാപമ്പിച വര്ഷവും ?

(A) 2006 നവവുംമര് (B) 2004 നവവുംമര് 
(C) 2008 നവവുംമര് (D) 2007 നവവുംമര് 

35. ഇനത്യയമ്പിലൂപട കേടനഫപപാകുന്ന പ്രധപാന അക്ഷപാവുംശ ഫരഖ ഏതപാണര് ?

(A) ഉതരപായന ഫരഖ (B) ദക്ഷമ്പിണപായന ഫരഖ
(C) ഭൂമദത്യ ഫരഖ (D) ഇവപയപാനമല്ലേ

36. ഭവുംശ തപാഴ്വരയമ്പിലൂപട ഒഴുകുന്ന ഇനത്യയമ്പിപല ഏകേ നദമ്പി ഏതപാണര് ?

(A) കൃഷ്ണ (B) തപാപമ്പി
(C)  കേപാഫവരമ്പി (D) നര്മദ

37.ഏറ്റവവും കൂടുതല് കേരമ്പിമര് ഉല്പപാദമ്പിപ്പെമ്പിക്കുന്ന ഇനത്യന് സവുംസപാനവും ഏതപാണര് ?

(A)  ഉതര്പ്രഫദശര് (B) ഹരമ്പിയപാന
(C)  പശമ്പിമ ബവുംഗപാള (D) പഞപാബര്

38. മധത്യപ്രഫദശമ്പിപല പന്ന ഖനമ്പികേള എനമ്പിപന ഉല്പപാദനതമ്പിനപാണര് പ്രസമ്പിദവും?

(A) വജവും (B)  കേല്കരമ്പി
(C) ഗ്രപാവഫറ്റര് (D) ഫബപാക്വസറ്റര്

39. ഒര ധപാതു അധമ്പിഷമ്പിത വത്യവസപായതമ്പിനര് ഉദപാഹരണവും ?
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(A) ചണവത്യവസപായവും (B) രപാസവളവത്യവസപായവും
(C) പ  ഞസപാര വത്യവസപായവും (D) കേടലപാസര് വത്യവസപായവും

40. ഗപാനമ്പിജമ്പിയപട രപാഷ്ട്രശ്രീയ ഗുര ആരപാണര് ?

(A) വമ്പിഫനപാബപാഭപാപവ (B) ബപാലഗവുംഗപാധര തമ്പിലകേര്
(C) ഫഗപാപപാല കൃഷ്ണ ഫഗപാഖപല (D) ഇവരപാരമല്ലേ

41. കേസമ്പിറ്റര് ഇനത്യപാ പ്രഫമയവും പപാസപാകമ്പിയ ഫകേപാണ്ഗ്രസര് സഫമളനവും ?

(A) ലപാഫഹപാര് സഫമളനവും (B) സൂററ്റര് സഫമളനവും
(C) പകേപാല്കത സഫമളനവും (D) മുവുംവബ സഫമളനവും

42. അഖമ്പിഫലനത്യപാ മുസശ്രീവും ലശ്രീഗര് രൂപശ്രീകേരമ്പിചതര് എവമ്പിപട?

(A) പകേപാല്കത   (B) കേറപാചമ്പി
  (C) ധപാകപാ          (D) ലപാഫഹപാര്

43.    ബര്ഫദപാളമ്പി സതത്യപാഗ്രഹതമ്പിപന നപായകേന് ആരപാണര്?

  (A) സര്ദപാര് വല്ലേഭപായര് പഫട്ടല്    (B)  ബപാലഗവുംഗപാധര തമ്പിലകേര്
    (C) സുഭപാഷര് ചന്ദ്ര ഫബപാസര്      (D) ഗപാനമ്പിജമ്പി

44.  ബപാലഗവുംഗപാധര തമ്പിലകേര് മറപാതമ്പി ഭപാഷയമ്പില് ആരവുംഭമ്പിച പത്രവും?

(A) യവുംഗര് ഇനത്യ         (B) മറപാത
(C) ഇനത്യന് ഒപ്പെശ്രീനമ്പിയന്      (D) ഫകേസരമ്പി

45.  ഗദര് പപാര്ട്ടമ്പി രൂപശ്രീകേരമ്പിചതര് ആരപട ഫനതൃതസതമ്പില് ആണര്?

(A)ഭഗത്സമ്പിവുംഗര്        (B)ലപാലപാ ഹര്ദയപാല്
    (C) ഖുദമ്പിറവും ഫബപാസര്       (D) ചന്ദ്രഫശഖര് ആസപാദര്

46.    1961-ല് വസനമ്പികേ നശ്രീകതമ്പിലൂപട ഫഗപാവ ഫമപാചമ്പിപ്പെമ്പിചഫപ്പെപാള പ്രതമ്പിഫരപാധ വകുപ്പെമ്പിപന മനമ്പി 
ആരപായമ്പിരന?

    (A)    റ്റമ്പി. കൃഷ്ണമപാ ചപാരമ്പി    (B)    വമ്പി.പകേ കൃഷ്ണഫമഫനപാന്
  (C)    വമ്പി.പമ്പി ഫമഫനപാന്       (D)    പകേ.എവും. മുന്ഷമ്പി

47.    ദര്ഫഗ്ഗേശ നന്ദേമ്പിനമ്പി എന്ന ചരമ്പിത്ര ഫനപാവല് എഴുതമ്പിയതപാരര്?
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    (A) ബങ്കമ്പിവുംചന്ദ്രചപാറ്റര്ജമ്പി    (B)  രവശ്രീന്ദ്രനപാഥ ടപാഫഗപാര്
 (C) അരബമ്പിന്ദേര് ഫഘപാഷര്  (D) തൃപമ്പി ഫദശപായമ്പി

48.    ഭപാഷപാടമ്പിസപാനതമ്പില് രൂപശ്രീകേരമ്പികപപ്പെട്ട ആദത്യ സവുംസപാനമപായ ആനപാപ്രഫദശര് നമ്പിലവമ്പില് വന്ന 
വര്ഷവും?

    (A)  1956           (B) 1957
   (C)  1953            (D) 1955

49.    ഇനത്യയമ്പില് ഉളനപാടന് ജല ഗതപാഗത അഫതപാരമ്പിറ്റമ്പിയപട ആസപാനവും?

    (A) ലഖ്പനമൗ        (B) ഫനപായമ്പിഡ
    (C) അലഹബപാദര്        (D) കേപാണ്പൂര്

50.    രണപാവും പഞവത്സര പദതമ്പി ഊന്നല് നലമ്പിയ ഫമഖല?

(A)  കൃഷമ്പി            (B) ജലഫസചനവും
  (C)  ആഫരപാഗത്യവും        (D) വത്യവസപായവും

51.    മലയപാള സര്വകേലപാശപാലയപട ആദത്യവവസര് ചപാന്സര് ലര് ആരപാണര്?

   (A) ഡമ്പി. ബപാബുഫപപാള    (B)  നപാന്സമ്പി ഫജപാസഫര്
    (C) പകേ. ജയകുമപാര്       (D) പകേ. എന്. പണമ്പികര്

52.    ഫവലുതമമ്പി ദളവയപട അനത്യവും പകേപാണര് പ്രസമ്പിദമപായ സലവും?

   (A) കുണറ            (B) മണ്ണടമ്പി
    (C)  പദ്മനപാഭപുരവും         (D)കുമപാരപുരവും

53.    വസലനര് വപാലമ്പിപയ ഫദശശ്രീയ ഉദത്യപാനമപായമ്പി പ്രഖത്യപാപമ്പിച വര്ഷവും ഏതപാണര്?

    (A) 1972            (B) 1978
    (C) 1976           (D) 1984

54.    പൂഫകപാടര് തടപാകേവും സമ്പിതമ്പി പചയന്ന ജമ്പില്ലേ ഏതര്?

   (A)  പകേപാല്ലേവും       (B)  കേണ്ണൂര്
    (C)  വയനപാടര്        (D)  പപാലകപാടര്

55.    പഷന്തുരണമ്പി വനത്യജശ്രീവമ്പി സഫങ്കതവും സമ്പിതമ്പി പചയന്ന ജമ്പില്ലേ ഏതര്?
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    (A)    പപാലകപാടര്     (B)    പകേപാല്ലേവും
    (C)    തമ്പിരവനനപുരവും        (D)    ഇടുകമ്പി

56.    മലബപാറമ്പിപല ആദത്യ ജലവവദചത പദതമ്പി ഏതപാണര്?

    (A)    കുറ്റത്യപാടമ്പി            (B) നല്ലേളവും
   (C)    മലമ്പുഴ            (D) പപാത്രകടവര്

57.    തമമ്പിഴപാട്ടമ്പിപല ആനമലയമ്പില് നമ്പിനവും ഉദ്ഭവമ്പിക്കുന്ന നദമ്പി ഏതര്?

    (A)    പപരമ്പിയപാര്        (B) ഭപാരതപ്പുഴ
   (C)    പനയപാര്        (D) അച്ഛന്ഫകേപാവമ്പില്

58.    ഫകേരളപാ ഫമ്പിഷറശ്രീസര് ഫകേപാര്പ്പെഫറഷപന ആസപാനവും എവമ്പിപടയപാണര്?

   (A)    പകേപാല്ലേവും            (B)    ആലപ്പുഴ
    (C)    മലപ്പുറവും           (D)    തമ്പിരവനനപുരവും

59.    സര്വവമ്പിദത്യപാധമ്പിരപാജന് എന്നറമ്പിയപപ്പെടുന്നതപാരര്?

    (A) ശശ്രീ നപാരപായണ ഗുര    (B)   സസപാമമ്പി വമ്പിഫവകേപാനന്ദേന്
    (C)  വപാഗ്ഭടന്        (D)   ചട്ടമമ്പിസസപാമമ്പികേള

60.    മമ്പിശഫഭപാജനവും നടതമ്പിയതമ്പിനര് ഫനതൃതസവും നല്കേമ്പിയ മഹപാന് ആരര്?

(A) അയങ്കപാളമ്പി (B)ശശ്രീ നപാരപായണഗുര
(C) സഫഹപാദരന് അയപ്പെന് (D)കുമപാരഗുരഫദവന്

61.   പവള്ളതമ്പി  ലയമ്പിക്കുന്ന വമ്പിറ്റപാമമ്പിൽ ൻ

(A) വമ്പിറ്റപാമമ്പി  ൻ A (B) വമ്പിറ്റപാമമ്പി  ൻ D
(C) വമ്പിറ്റപാമമ്പി  ൻ K (D) വമ്പിറ്റപാമമ്പി  ൻ C

62. സസത്യങ്ങളുപട ഫവരര് , ഇല തണര് തുടങ്ങമ്പിയ ഭപാഗങ്ങളമ്പി നമ്പിന്നര് പുതമ്പിയ വതപചടമ്പികേ  ഉണപാവന്ന രശ്രീതമ്പിൽ ൾ

(A) വലവുംഗശ്രീകേ പ്രതചലപാദനവും (B) പതമ്പിപവയ  ൽ
(C) കേപായമ്പികേ പ്രജനനവും (D) മുകുളനവും

63.മനുഷത്യ ശരശ്രീരതമ്പിപല പ്രധപാന വമ്പിസ ജനപാവയവമപാണര്ർ
(A)  വൃക (B)  തസകര് 
(C)  കേര  ൾ (D  മൂത്രപാശയവും
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64. ദഹന വത്യവസയപട ഏതര് ഭപാഗത പവചപാണര് ആഹപാരതമ്പിപന ദഹനവും പൂ തമ്പിയപാകുന്നതര്ർ

(A )ആമപാശയവും (B) പചറുകുട  ൽ
(C) വ കുട  ൻ ൽ (D) വപായര്

65. ഫകേന്ദ്ര ഫതപാട്ട വമ്പില ഗഫവഷണ ഫകേന്ദ്രവും എവമ്പിപട സമ്പിതമ്പി പചയന 

(A) തൃശർ (B) ആലപ്പുഴ 
(C) കേപാസ ഫഗപാഡര് ർ (D) ഫകേപാട്ടയവും

66. ശരശ്രീരതമ്പി  ആവശത്യമപായ ജലവും നമ്പിലനമ്പി തന്നതമ്പിനര് സഹപായമ്പിക്കുന്ന ധപാതു ലപാവണവുംൽ ർ

(A) ഇരമര് (B) ഫസപാഡമ്പിയവും 
(C) കേപാ സത്യവും ൽ (D) അയഡമ്പിൻ

67. സസത്യങ്ങളമ്പിപല ശസസന വപാതകേവും

(A)CO2 (B)H2O 
(C) O2 (D)N2

68. ജശ്രീ ണമ്പിച വജവപാവശമ്പിഷങ്ങളമ്പി  നമ്പിന്നര് ഫപപാഷണവും നടതന്ന സസത്യവുംർ ൽ

(A) ഫമപാഫണപാഫടപാപര് (B)  പഹറ്റഫറപാഫടപാപര് 
(C) ഫമപാഫണപാവസറ്റര്                            (D) ഫപാഫഗപാവസറ്റര്

69. സങ്കരയമ്പിനവും പവണ ഏതര്?

(A) അക്ഷയ (B)  ഹരമ്പിത 
(C) സ കേശ്രീ തമ്പി  ൽ ർ (D) അന്നപൂ ണ്ണർ

70. വറപസപാബമ്പിയവും ബപാകശ്രീരമ്പിയ കേപാണപപ്പെടുന്ന സസത്യ ഇനവും

(A) പപാവ  ൽ (B) വഴുതന 
(C) പനല്ലേര് (D) മുതമ്പിര

71.   ആറ്റതമ്പിപല ഫപപാസമ്പിറ്റശ്രീവര് ചപാ ജുള്ള കേണവും ഏതര് ർ ?

(A) നന്യൂഫടപാ  ൺ    (B)  ഫപ്രപാഫട്ടപാ   ൺ
(C) ഇലകേര് ഫടപാ  ൺ      (D) നന്യൂടമ്പിഫനപാ
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72. ഓകമ്പിജ  കേണപമ്പിടമ്പിച ശപാസജൻ ൻ

(A) ഫജപാസഫര് പ്രമ്പിസലമ്പി              (B)  പഹന്റമ്പി കേപാവ ഡമ്പിഷര്ൻ
(C)  കേപാ  ഷശ്രീഫല ൾ (D) റഥ ഫഫപാ ഡര്ർ ർ

73. പ്രപാഥമമ്പികേ വ ണമല്ലേപാതതര് ഏതര്ർ

(A) ചമപ്പെര് (B)  നശ്രീല 
(C)  മഞ്ഞെ (D) പച

74. സപാധപാരണ ഊഷപാവമ്പി  വപായവമ്പിലൂപട ഉള്ള ശബതമ്പിപന ഫവഗവും എത്ര ൽ ?

(A) 500m/s (B)  750 m/s
(C) 340m/s  (D) 1435 m/s

75. ഒര പതപാ തതമ്പിപല തനപാത്രകേളുപട ആപകേ ഗതമ്പിഫകേപാ ജതമ്പിപന അളവപാണര്ർ ർ

(A) തപാപവും (B)  തപാപനമ്പില 
(C) വത്യപാപനവും (D) മ ദവുംർ

76. രപാഫസപാ ജവും വവദചഫതപാ ജവും ആക്കുന്ന ഒര ഉപകേരണവും ഏതര്ർ ർ ?

(A) ഫമപാഫട്ടപാ  ർ  (B) ജനഫററ്റർ
(C) ബപാറ്ററമ്പി  (D) ബ ബര്ൾ

77. മൂലകേങ്ങളുപട വ ഗ്ഗേശ്രീകേരണവമപായമ്പി ബനപപ്പെട്ടര് ത്രമ്പികേങ്ങ  എന്ന ആശയവും  മുഫന്നപാടവച  ശപാസജ  ർ ൾ ൻ
ആരര്

(A) ഫമപാസര് ലമ്പി (B) നന്യൂലപാനര്സര്
         (C) പഡപാബവറനര് (D) പമ ഡലമ്പിഫയഫര്ൻ

78. ബലതമ്പിപന യൂണമ്പിറ്റര് ഏതര്?

(A)വപാട്ടര് (B) നന്യൂട്ട  ൺ
(C)പഹ ട്സര് ർ (D) ജൾ

79. ഇരമമ്പിപന അയമ്പിരര് ഏതര്?

(A)  ഫഹമവറ്ററര് (B)  ഫബപാക്വസറ്റര് 
(C)  ഇല്മവനറ്റര് (D) ഫമപാഫണപാവസറ്റര്
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80. സമൗരയൂഥതമ്പിപല ഏറ്റവവും വലമ്പിയ ഗ്രഹവും

(A) ബുധൻ (B) ഭൂമമ്പി
(C)പചപാവ (D) വത്യപാഴവും

81. തപാപഴയള്ള സമവപാകേത്യവും ശരമ്പിയപാകുന്നതമ്പിനര് പരസരവും മപാഫറ്റണ രണ ഗണമ്പിത ചമ്പിഹ്നങ്ങള ഏപതപാപക?

(A) +, - (B) +, x
(C) x, - (D) +, x

82. വമ്പിടഫപപായ സവുംഖത്യ പൂരമ്പിപ്പെമ്പിക്കുകേ.
1, 4, 9, 16 ..... 36, 49, 64

(A) 20 (B) 30
(C) 25 (D) 24

83. ഒറ്റയപാപന കേപണതകേ.

(A) 8 : 3 (B) 12 : 37
(C) 7 : 22 (D) 15 : 46

84. 'ശശമ്പി'യഫടയവും 'വബജു'വമ്പിഫനയവും വയസ്സുകേളുപട തുകേ 'വബജു'വമ്പിപനയവും 'ഫഡവമ്പി ഡമ്പി'ഫനയവും 
വയസ്സുകേളുപട തുകേഫയകപാള 12 കൂടുതലപാണര് എങ്കമ്പില് 'ഫഡവമ്പിഡമ്പി'നര് 'ശശമ്പി'ഫയകപാള എത്ര വയസര് 
കുറവപാണര്?

(A) 10 (B) 12
(C) 13 (D) 14

85. ഒന മുതല് നറുവപര എഴുതുഫമപാള 2 എത്ര പ്രപാവശത്യവും എഴുതുവും?

(A) 11 (B) 21
(C) 18 (D) 20

86. ഒര വരമ്പിയമ്പിപല കുട്ടമ്പികേളമ്പില് 'വപാസു'വമ്പിപന സപാനവും ഇടത നമ്പിന്നര് പതപാമതപാണര് 'സപാബു  നമ്പിന്നര് 
ഒന്പതപാമതുവും ഇവരപട സപാനങ്ങള പരസരവും മപാറ്റമ്പിയപാല് 'വപാസു' ഇടത നമ്പിനവും 
പതമ്പിനഞപാമതപാകുപമങ്കമ്പില് വരമ്പിയമ്പില് എത്ര കുട്ടമ്പികേളുണര്?

(A) 23 (B) 31
(C) 27 (D) 28
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87.  2 z 5, 7 y 7, 14 x 9, 23 w 11, 34 v 13, ?

(A) 45u15 (B)47v14
(C) 47u15 (D) 27v24

88. 52.7   = 0.527÷……

(A) 10 (B) 100
(C) 1000 (D) 10000

89. തപാപഴ തന്നമ്പിരമ്പിക്കുന്ന സവുംഖത്യകേള അവഫരപാഹണ ക്രമതമ്പില് തരവും തമ്പിരമ്പിചപാല് രണപാമപത സവുംഖത്യ ?
115,125,105,145,135

 (A) 115 (B) 105
(C) 145 (D) 135

90. ഫശണമ്പിയമ്പിപല പതറ്റപായ പദവും ഏതര് ?
2,5,10,50,500,5000

(A) 500 (B) 5000
(C) 10 (D) 50

91. 20 - 6  2  x3   = ?÷

(A) 19 (B) 14/6
(C) 11 (D) 21

92. 0.04x0.9 = ?

(A) 3.6 (B) 0.36
(C) .0036 (D) .036

93. 1/5    4/5 = ?÷

(A) 4/5 (B) 1/5
(C) 1/4 (D) 5/4

94. 5, 20 എന്നശ്രീ സവുംഖത്യകേ  പകേപാണര് പൂ ണ്ണമപായമ്പി ഹരമ്പിയപാവന്ന ഏറ്റവവും പചറമ്പിയ സവുംഖത്യൾ ർ ?

(A) 60 (B) 50
(C) 40 (D) 80
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95. ആഫരപാഹണക്രമതമ്പില് എഴുതുകേ.

(A) 3/4, 1/4, ½  (B) 1/4, 1/2, 3/4
(C) 1/2, 1/4. 3/4 (D) 1/4, 3/4, 1/2

96. ചവപടയള്ള സവുംഖത്യകേളമ്പില് പൂര്ണ്ണ വര്ഗ്ഗേമല്ലേപാതതര് ഏതര് ?

(A) 1 (B) 10000
(C) 100  (D) 10

97. ഒര വത്യപാപപാരമ്പിയപട തുടര്ചയപായ അഞ്ചുമപാസപത വരമപാനവും 2000 രൂപ, 2225 രൂപ, 2300 രൂപ, 2100 
രൂപ, 2200 രൂപ, എന്നമ്പിവയപാണര് 6 മപാസപത ശരപാശരമ്പി വരമപാനവും 2250 ആപണങ്കമ്പില് ആറപാവും 
മപാസപത വരമപാനവും എത്ര?

(A) 2675 (B) 2500
(C) 2115 (D) 2150

98.  രപാമു 4000 രൂപയര് ഒര വസകമ്പി  വപാങ്ങമ്പി ൾ 15 ശതമപാനവും നഷര് ടതമ്പി  വമ്പിറ എങ്കമ്പി  വമ്പിറ്റവമ്പില ൽ ൽ
എത്രയപാണര് ?

(A) 3500 (B) 2400
(C) 3400 (D) 3085

99.

(A) 5 (B) 6
(C) 8 (D) 11

100.  സമശ്രീ  ർ 200 മശ്രീ. ഓടുവപാനപായമ്പി 24 പസകനര് എടുത. സമശ്രീറമ്പിപന സശ്രീഡര് എത്ര ?

(A) 10 കേമ്പി.മശ്രീ / മണമ്പിക  ർ (B) 20 കേമ്പി.മശ്രീ / മണമ്പികർ
(C) 25 കേമ്പി.മശ്രീ / മണമ്പിക  ർ (D) 30 കേമ്പി.മശ്രീ / മണമ്പിക  ർwww.ps
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