
KERALA PSC

 LAST GRADE SERVANTS (SEVERAL)

(THIRUVANANTHAPURAM, ALAPPUZHA, IDUKKI, THRISSUR, MALAPPURAM,
WAYANAD, KANNUR) 

Question Booklet  Exam Date : 13.01.2018
D   Time : 75 Minute

Alpha Code Marks: 100

1. ഇനന്ത്യയുമമായയി കരയതയിര്തയി പങയിടുന്ന രമാജന്ത്യങ്ങളുടടെ എണണ്ണം ?

(A) ഒന്നന്ന് (B) അഞന്ന്
(C) എടന്ന് (D) ഏഴന്ന്

2. ഒന്നമാണ്ണം സസമാതനന്ത്യസമരണ്ണം ടപമാടയിപ്പുറടപ്പെടതന്ന് എവയിടടെ ?

(A) സൂററന്ന് (B) മമീററന്ന്
(C) നമാഗ്പൂര് (D) കമാണ്പൂര്

3. അഴയിമതയി തടെയുന്നതയിനമായയി ദദേശമീയതലതയില് പ്രവര്തയിക്കുന്ന സമാപനണ്ണം ?

(A) ദലമാക്പമാല് (B) ദലമാകമായുക്ത 
(C) വയിവരമാവകമാശ കമമീഷന (D) ടതര ടഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് കമമീഷന

4. ദകരളതയിടല ഏറവണ്ണം വലയിയ ജലദസചന പദ്ധതയി ?

(A) പഴശയി (B) പമ
(C) കല്ലടെ (D) മൂവമാറ്റുപുഴ

5. 1907 ല് ഇനന്ത്യന ദദേശമീയ പതമാക ജര്മനയിയയില് ഉയര് തയിയ വനയിത ആരന്ന്?

(A) ആനയി ബസനന്ന് (B) മമാഡണ്ണം കമാമ
(C) സദരമാജയിനയി നമായയിഡ (D) വയിജയലകയി പണയിറന്ന്

6. ഒരു വ ന്ത്യക്തയിയുടടെ ജമീവതന്ത്യമാഗതയിലൂടടെ രൂപമീകൃതമമായ ഇനന്ത്യന സണ്ണംസമാനണ്ണം  ?

(A) ആനമാപ്രദദേശന്ന് (B) ഒറമീസ
(C) ദകരളണ്ണം (D) തമയിഴമാടെന്ന്

7. തമാടഴപ്പെറയുന്നവയയില് ഇ. എണ്ണം. എസന്ന് നമ്പൂതയിരയിപ്പെമാടെന്ന് രചയിച്ച കൃതയി ?
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(A) പമാടബമാകയി (B) തതസമസയി
(C) അടുകളയയില് നയിനണ്ണം അരങ്ങദതകന്ന് (D) ഒദന്നകമാല് ദകമാടെയി മലയമാളയികള് 

8. ഇവയയില് ഏതമാണന്ന് അനമാരമാഷ്ട്ര  വയിമമാനതമാവളണ്ണം അല്ലമാതതന്ന് ?

(A) ദകമായമത്തൂര് (B) കരയിപ്പൂര്
(C) ടനടുമമാദശരയി (D) ടകമാച്ചയി

9. ഇനന്ത്യയയില് ഇന്നന്ന് നയിലവയിലയില്ലമാത വമാര്തമാവയിനയിമയ ഉപമാധയി ?

(A) ടടെലയിഗമാഫന്ന് (B) തപമാല്
(C) ദറഡയിദയമാ (D) ടടെലയിദഫമാണ്

10. കലമാമണലണ്ണം ദഗമാപയി ഏതന്ന് കലയയിടല ആചമാരന്ത്യനമാണന്ന് ?

(A) ഭരതനമാടെന്ത്യണ്ണം (B) നമാടെകണ്ണം
(C) കഥകളയി (D) ഓടനതുള്ളല്

11. സസമാതനന്ത്യമാനനര ഇനന്ത്യയയില് നമാട്ടു രമാജന്ത്യങ്ങടള കൂടയിദച്ചര്ക്കൂന്നതയില് മുഖന്ത്യ പങന്ന് വഹയിച്ച മലയമാളയി ?

(A) വയി.ടക. കൃഷ്ണദമദനമാന (B) വയി.പയി. ദമദനമാന
(C) എന. എസന്ന്. മമാധവന (D) ടക. ആര്. നമാരമായണന

12. ബയിടമീഷുകമാര്ടകതയിടര ഇനന്ത്യയയില് നടെന്ന അവസമാനടത ബഹുജന മുദന്നറണ്ണം ഏതമായയിരുന ? 

(A) സസദദേശയി പ്രസമാനണ്ണം (B)  നയിസഹകരണ പ്രസമാനണ്ണം
(C) സസമണ് കമമീഷടനതയിടരയുള്ള സമരണ്ണം (D) കസയിറന്ന് ഇനന്ത്യമാ സമരണ്ണം

13. വമായനമാ ദേയിനമമായയി ആചരയിക്കുന്നതന്ന് 

(A) പയി.എന. പണയികരുടടെ ചരമ ദേയിനണ്ണം (B) പയി.എന. പണയികരുടടെ ജന്മദേയിനണ്ണം
(C) കുഞ്ഞുണയിമമാഷയിടന ജന്മദേയിനണ്ണം (D) തകഴയിയുടടെ ചരമദേയിനണ്ണം

14. ഭൂതതമാനടകടന്ന് ഏതന്ന് ജയില്ലയയിലമാണന്ന് ?

(A) ഇടുകയി (B) പതനണ്ണംതയിട
(C) എറണമാകുളണ്ണം (D) വയനമാടെന്ന്

15. ദകരളതയിടന  സണ്ണംസമാന പുഷണ്ണം 

(A) തമാമര (B) കണയിടകമാന്ന
(C) ടചമരതയി (D) ആമല്

www.ps
ce

xa
ms.c

om



16. ദകരള സണ്ണംസമാനണ്ണം രൂപണ്ണം ടകമാണ്ടതന്ന് തമാടഴപ്പെറയുന്നവയയില് എനയിടന അടെയിസമാനതയിലമാണന്ന് ?

(A) വയിസ്തൃതയി (B) പ്രദദേശണ്ണം
(C) ഭമാഷ (D)  നദേയികള്

17. കുസമാറന്ന്  (CUSAT) ഏതന്ന് ദമഖലയുമമായയി ബന്ധടപ്പെടതമാണന്ന്   ?

(A)  കമാര്ഷയിക ദമഖല (B) വമാണയിജന്ത്യണ്ണം
(C) വമാനനയിരമീക്ഷണണ്ണം (D) ശമാസ്ത്രസമാദങതയിക ദമഖല

18. ഏതന്ന് സമാമമാജന്ത്യതയിടന  തലസമാനമമായയിരുന ഹണ്ണംപയി 

(A) വയിജയനഗരണ്ണം (B) മുഗള്
(C)സമസൂര് (D) മറമാതമാ

19. ഇനന്ത്യയയില് ആയയിരണ്ണം രൂപമാ ദനമാട്ടുകള് പയിനവലയിച്ച തമീയതയി ?

(A) 2016 ഒദകമാബര് 8 (B) 2016 നവണ്ണംബര് 8
(C) 2016 ഒദകമാബര് 6 (D) 2016 നവണ്ണംബര് 6

20.  തമാടഴപ്പെറയുന്നവയയില് ടമമൌലയികമാവകമാശങ്ങളയില് ടപടെമാതതന്ന് ഏതന്ന് ?

(A) സസതന്ന് സമമാദേയിക്കുന്നതയിനുള്ള  അവകമാശണ്ണം
(B) സസമാതനന്ത്യതയിനുള്ള അവകമാശണ്ണം
(C) ചൂഷണതയിടനതയിടരയുള്ള അവകമാശണ്ണം
(D) മതസസമാതനന്ത്യതയിനുള്ള അവകമാശണ്ണം 

21. ഇനന്ത്യന ആസൂത്രണ കമമീഷടന പ്രഥമ അധന്ത്യക്ഷന ആരമായയിരുന ?

(A) ടമമാദണ്ടഗ്സയിങന്ന് അലുവമാലയിയ (B) ദഡമാ. രമാദജന്ദ്ര പ്രസമാദേന്ന്
(C) ജവഹര്ലമാല് ടനഹ (D) നദരന്ദ്ര ദമമാദേയി

22. 1947 നു മുമന്ന്  ഇനന്ത്യന ദദേശമീയപതമാകയയിടല ചയിഹണ്ണം ഏതമായയിരുന ? 

(A) അദശമാക ചകണ്ണം (B) ചര്ക
(C) തമീപ്പെനണ്ണം (D) അദശമാകസണ്ണംഭണ്ണം

23.  വയിവരമാവകമാശ നയിയമണ്ണം നയിലവയില് വന്നതന്ന് ഏതന്ന് വര്ഷണ്ണം ?

(A) 2006 (B) 2008
(C) 2002 (D) 2005

24. ദകരളതയിടല ആദേന്ത്യടത പക്ഷയിസദങതണ്ണം  ?
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(A) കുമരകണ്ണം (B) പറമയിക്കുളണ്ണം
(C) ബമാണമാസുര സമാഗര് (D) തദടകമാടെന്ന്

25. ടതന്മല അണടകടന്ന് സയിതയിടചയ്യുന്നതന്ന് എവയിടടെ ? 

(A) പരപ്പെമാര് (B) കുളത്തൂപ്പുഴയമാര്
(C) കഴുതുരുടയിയമാര് (D) സശന്തുരുണയിയമാര്

26. സമാധു ജന പരയിപമാലന സണ്ണംഘതയിടന സമാപകന.

(A)ശമീ നമാരമായണഗുരു (B)ടക. ദകളപ്പെന
(C)അയ്യനകമാളയി (D)ടെയി. ടക മമാധവന

27. ദലമാക കമാലമാവസമാ ദേയിനണ്ണം.

(A)മമാര്ച്ചന്ന് 22 (B)മമാര്ച്ചന്ന് 23
(C)മമാര്ച്ചന്ന് 21 (D)മമാര്ച്ചന്ന് 24

28. സുപ്രമീണ്ണം ദകമാടെതയിയയിടല ആദേന്ത്യ വനയിതമാ ജഡ്ജയി ആരമായയിരുന?

(A)ജസയിസന്ന് ശമീദദേവയി (B)ജസയിസന്ന് സലലമാ ദസതന്ന്
(C)ജസയിസന്ന് ഫമാതയിമമാദദേവയി (D)ജസയിസന്ന് ബമാനുമതയി

29. ദകരളതയില് അവസമാനമമായയി ടപമാതു ടതടരടഞ്ഞെടുപ്പു നടെന്ന തമീയതയി.

(A)2016 ടമയന്ന് 16 (B) 2016 ടമയന്ന് 26
(C)2016 ടമയന്ന് 20 (D) 2016 ടമയന്ന് 22

30. ടചസന്ന ആസമാനമമായ ടറയയില്ദവ ദമഖല ഏതന്ന്?

(A)പൂര്വ്വ ടറയയില്ദവ (B) ഉതര ടറയയില്ദവ
(C)ദേക്ഷയിണപൂര്വ്വ ടറയയില്ദവ (D) ദേക്ഷയിണ ടറയയില്ദവ

31. വമാര്ധമാ വയിദേന്ത്യമാഭന്ത്യമാസ പദ്ധതയിയുടടെ അടെയിസമാനണ്ണം എനന്ന്?

(A)പ്രമാഥമയിക വയിദേന്ത്യമാഭന്ത്യമാസണ്ണം (B) ടതമാഴയിലധയിഷയിത വയിദേന്ത്യമാഭന്ത്യമാസണ്ണം
(C)ഉന്നത വയിദേന്ത്യമാഭന്ത്യമാസണ്ണം (D) സമാദങതയിക വയിദേന്ത്യമാഭന്ത്യമാസണ്ണം

32. പള്ളയിവമാസല് ജലസവദേദ്യുത പദ്ധതയി സമാപയിച്ചതന്ന് ആരുടടെ ഭരണകമാലതമാണന്ന്?

(A)ശമീ ചയിതയിരതയിരുനമാള് ബമാലരമാമവര്മ (B) മമാര്തമാണവര്മ
(C)റമാണയി ഗമൌരയി ലകമീഭമായയി (D) ശമീ ഉത്രമാടെണ്ണം തയിരുനമാള് രമാമവര്മ
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33. തമാടഴപ്പെറയുന്നവയയില് ആരമാണന്ന് കുഞ്ഞെമാലയി മരയമാര്.

(A)സമാമൂതയിരയിയുടടെ കപ്പെയിതമാന (B)സമാമൂതയിരയിയുടടെ നമാവയികതലവന
(C)സമാമൂതയിരയിയുടടെ കമാരന്ത്യസന (D) സമാമൂതയിരയിയുടടെ കരദസനമാതലവന

34. ഭഗതയിങ്ങയിടന തൂകയിദലറയിയതന്ന് എവയിടടെയമായയിരുന?

(A)കമാണ്പൂര് ജയയില് (B) ഡല്ഹയി ടസനട്രല് ജയയില്
(C)ലമാദഹമാര് ടസനട്രല് ജയയില് (D)മമീററന്ന് ജയയില്

35. തമാടഴപ്പെറയുന്ന കമായയിക ഇനങ്ങളയില് ഏതുമമായയി ബന്ധടപ്പെടയമാളമാണന്ന് പയി. ആര് ശമീദജഷന്ന്?

(A)ടടെന്നമീസന്ന് (B)കയികറന്ന്
(C)ഫുട്ദബമാള് (D)ദഹമാകയി

36. ഐകന്ത്യദകരളതയിടല ആദേന്ത്യടത നയിയമസഭമാ സദമളനണ്ണം നടെന്നതന്ന് എന്നന്ന്?

(A)1956 നവണ്ണംബര് 1 (B)1957 ഏപ്രയില് 17
(C)1957 ജനുവരയി 12 (D)1957 ഏപ്രയില് 27

37. ഇനന്ത്യയയിടല ഏറവണ്ണം നമീളണ്ണം കൂടെയിയ പമാലണ്ണം ഏതന്ന്?

(A)പമാമന പമാലണ്ണം (B)ഹമൌറ പമാലണ്ണം
(C)ഭൂടപന ഹസമാരയിക (D)ദസതു ബന്ധന

38. ദകരളതയിടല ദദേശമീയ ജലപമാത തമാടഴപ്പെറയുന്നവയയില് ഏതമാണന്ന്?

(A)ടകമാച്ചയി - ദബമാണ്ണംടബ (B) ടകമാല്ലണ്ണം - ദകമാടപ്പുറണ്ണം
(C)ടകമാല്ലണ്ണം - തയിരുമണ്ണംഗലണ്ണം (D) പരവൂര് - കുമരകണ്ണം

39. ഗമാന്ധയിജയിയുടടെ ദനതൃതസതയില് ബയി ടമീഷുകമാര്ടകതയിടര ഇനന്ത്യയയില് നടെന്ന ആദേന്ത്യ സമരണ്ണം?

(A)ചമമാരന കര്ഷക സമരണ്ണം (B)ദബമാണ്ണംടബ തുണയിമയില് സമരണ്ണം
(C)നയിസഹകരണ സമരണ്ണം (D)ദഖഡയയിടല കര്ഷക സമരണ്ണം

40. പമാരമരന്ത്യ കലമാരൂപങ്ങളുടടെ വയികമാസതയിനമായയി ദദേശമീയ സമരകമാലതന്ന് ദകരളതയില് ആരണ്ണംഭയിച്ച 
പ്രസമാനണ്ണം.

(A)ദകരള ലളയിതകലമാ അകമാദേമയി (B)ദകരള കലമാമണലണ്ണം
(C)ദകരള ദഫമാദകമാര് അകമാദേമയി (D)ദകരള പമീപ്പെയിള്സന്ന് ആര്ട്സന്ന് കബന്ന്

41. സസരമാജന്ന് പമാര്ടയിയുടടെ സമാപകന ആരന്ന്?
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(A)ചന്ദ്രദശഖര് ആസമാദേന്ന് (B)ബമാലഗണ്ണംഗമാധര തയിലകന്ന്
(C)ജവഹര്ലമാല് ടനഹ്റ (D)ദമമാതയിലമാല് ടനഹ്റ

42. പമമാനദേയി ഒഴുകയിദച്ചരുന്നതന്ന് എവയിടടെയമാണന്ന്?

(A)അറബയികടെല് (B)അഷ്ടമുടെയികമായല്
(C)ദവമനമാട്ടു കമായല് (D)പരവൂര് കമായല്

43. തമാടഴ ടകമാടുതയിട്ടുള്ള തമീയതയികളയില് എന്നമാണന്ന് ദക്ഷത്രപ്രദവശന വയിളണ്ണംബരണ്ണം പുറടപ്പെടുവയിച്ചതന്ന്?

(A)1936 നവണ്ണംബര് 12 (B)1936 നവണ്ണംബര് 21
(C)1936 നവണ്ണംബര് 11 (D)1936 നവണ്ണംബര് 1

44. ഗമാന്ധയിയുണ്ണം അരമാജകതസവണ്ണം എന്ന കൃതയി ആരുദടെതമാണന്ന്?

(A)ഇ.എണ്ണം.എസന്ന് നമ്പൂതയിരയിപ്പെമാടെന്ന് (B)സുഭമാഷന്ന് ചന്ദ്രദബമാസന്ന്
(C)ദചറ്റൂര് ശങരന നമായര് (D)അബ്ദുള് കലമാണ്ണം ആസമാദേന്ന്

45. തയിരുവയിതമാണ്ണംകൂര് ദസറന്ന് ദകമാണ്ഗസയിടന ആദേന്ത്യ അധന്ത്യക്ഷന ആരമായയിരുന?

(A)ടക. ദകളപ്പെന (B)പയി. കഷ്ണപയിള്ള
(C)ടക. പയി ദകശവദമദനമാന (D)പ  ടണ്ണം തമാണുപയിള്ള

46. ചമാന്നമാര് കമാലമാപതയിടന ലക്ഷന്ത്യണ്ണം എനമായയിരുന?

(A)മമാറമറയമാനുള്ള അവകമാശണ്ണം (B)വഴയി നടെകമാനുള്ള അവകമാശണ്ണം
(C)ദക്ഷത്ര ആരമാധനയ്ക്കുള്ള അവകമാശണ്ണം (D)ടതമാഴയില് ടചയ്യമാനുള്ള അവകമാശണ്ണം

47. തമാടഴപ്പെറയുന്നവയയില് പണയിറന്ന് ടക.പയി. കറപ്പെന സമാപയിച്ച പ്രസമാനണ്ണം ഏതമാണന്ന്?

(A)സദഹമാദേര പ്രസമാനണ്ണം (B)അരയ സമമാജണ്ണം
(C)ദയമാഗദക്ഷമ സഭ (D)ഐകന്ത്യദകരളപ്രസമാനണ്ണം

48. ചയിന്നമാര് വനന്ത്യജമീവയി സദങതണ്ണം ഏതു ജയില്ലയയിലമാണന്ന്?

(A)ഇടുകയി (B)പമാലകമാടെന്ന്
(C)വയനമാടെന്ന് (D)ടകമാല്ലണ്ണം

49. ദകരളതയില് ആദേന്ത്യമമായയി തമീവണ്ടയി ഓടെയിയതന്ന് തമാടഴപ്പെറയുന്നവയയില് ഏതു റൂടയിലമാണന്ന്?

(A)ടകമാല്ലണ്ണം - പുനലൂര് (B)ഒലവദകമാടെന്ന് - ടപമാള്ളമാച്ചയി
(C)തയിരൂര് - ദബപ്പൂര് (D)പമാലകമാടെന്ന് - ടഷമാര്ണൂര്
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50. ചമാമന്ത്യനസന്ന് ദട്രമാഫയി ഏതു കമായയിക ഇനവമമായയി ബന്ധടപ്പെടതമാണന്ന്?

(A)ദഹമാകയി (B)കയികറന്ന്
(C)വള്ളണ്ണംകളയി (D)അടമയന്ന്

51. തമാടഴപ്പെറയുന്നവയയില് പ്രമാഥമയിക ദമഖലയയില് ഉള്ടപ്പെടെമാതതന്ന്?

(A)മതന്ത്യബന്ധനണ്ണം (B)കനകമാലയി വളര്തല്
(C)വനപരയിപമാലനണ്ണം (D)വന്ത്യമാപമാരണ്ണം

52. ഇനന്ത്യ ഏറവണ്ണം കൂടുത  ഉ പമാദേയിപ്പെയിക്കുന്ന ഭക്ഷന്ത്യധമാനന്ത്യണ്ണംൽ ൽ ?

(A) ദഗമാതമന്ന് (B) ടനല്ലന്ന്
(C) ദചമാളണ്ണം (D) ദജമാവർ

53. ദകരളതയിടന കയിഴക  അതയി തയിയയിടല പ വ്വതനയിര ഏതമാണന്ന് ൻ ർ ർ ?

(A) പൂ വ്വഘടണ്ണം ർ (B) സത്പുര
(C) പശയിമഘടണ്ണം (D) ആനമുടെയി

54. ടബമാകമാദറമാ ഉരുകന്ന് ശമാല ഏതന്ന് സണ്ണംസന്ന് ഥമാനതമാണന്ന് ?

(A) ഝമാര്ഖണന്ന് (B) ബമീഹമാർ
(C) മദ്ധന്ത്യപ്രദദേശന്ന് (D) പശയിമബണ്ണംഗമാൾ

55. ജനപങമാളയിതദതമാടടെ നയി മയിച്ച ഇനന്ത്യയയിടല ആദേന്ത്യ വയിമമാനതമാവളണ്ണം ർ ?

(A) തയിരുവനനപുരണ്ണം (B) ടചസന്ന
(C) ക കത ൽ (D)ടനടുമമാദശരയി

56. ഇനന്ത്യയുടടെ ആദേന്ത്യ ഉപഗഹണ്ണം ഏതമാണന്ന് ?

(A) ആരന്ത്യഭട (B) ആപ്പെയിൾ
(C) ദരമാഹയിണയി (D) ഇ സമാറന്ന്ൻ

57. ദഛമാടമാനമാഗ്പൂ  എന്നതന്ന് തമാടഴപ്പെറയുന്നവയയി  ഏതമാണന്ന്ർ ൽ ?

(A) ഒരു പ വ്വതണ്ണം ർ (B) ഒരു പടണണ്ണം
(C) ഒരു നദേയി (D) ഒരു പമീഠഭൂമയി

58. ഇനന്ത്യയുടടെ ടതകന്ന് -വടെകന്ന് നമീളണ്ണം ?

(A) 4123 കയി.മമീ (B) 2413 കയി.മമീ
(C) 3214 കയി.മമീ (D) 4312 കയി.മമീ
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59. ദകരളതയിടന ആദേന്ത്യ നയിയമസഭമാ സന്ന് പമീക  ഇവരയി  ആരമായയിരുനർ ൽ ?

(A) ദജമാസഫന്ന് മുണ്ടദശരയി  (B) ആർ. ശങരനമാരമായണ  തമയിൻ
(C) ആർ. ശങ  ർ  (D) വ കല രമാധമാകൃഷ്ണർ ൻ

60. തയിരുവയിതമാണ്ണംകൂറയി  വയിദേന്ത്യമാഭന്ത്യമാസണ്ണം സ കമാ  ടചലവയി  നലണണ്ണം എന്നന്ന് വയിളണ്ണംബരണ്ണം ടചയ മഹമാറമാണയി ൽ ർ ർ ൽ
ആരന്ന് ?

(A) മഹമാറമാണയി ഗമൌരയി ലകയിഭമായയി (B) മഹമാറമാണയി ദസതു ലകയിഭമായയി
(C) മഹമാറമാണയി ഗമൌരയി പമാ വ്വതമീഭമായയിർ (D)ഉമയമ റമാണയി

61. എലയിപ്പെനയികന്ന് കമാരണമമായ ദരമാഗകമാരയി ഏതന്ന് ?

(A) സവറസന്ന് (B) ഫണ്ണംഗസന്ന്
(C) ബമാകമീരയിയ (D) ദപ്രമാദടമാദസമാവ

62. "നയിശബ്ദനമായ ടകമാലയമാളയി" എന്നറയിയടപ്പെടുന്ന ദരമാഗണ്ണം ?

(A) എയ്ഡ്സന്ന് (B) മഞ്ഞെപ്പെയിതണ്ണം
(C) പ്രദമഹണ്ണം (D)രക്തസമ ദണ്ണംർ

63. മനുഷന്ത്യശരമീരതയിടല ഏറവണ്ണം ടചറയിയ ദകമാശണ്ണം ?

(A) നമാഡമീദകമാശണ്ണം (B) പുണ്ണംബമീജണ്ണം
(C) അണണ്ണം (D) രക്തദകമാശണ്ണം

64. വനങ്ങളുടടെ സണ്ണംരക്ഷണവമമായയി ബന്ധടപ്പെടന്ന് 1983  ക ണമാടെകതയി  ആരണ്ണംഭയിച്ച പ്രസന്ന് ഥമാനണ്ണം ൽ ർ ൽ ?

(A) അപ്പെയിദകമാ പ്രസന്ന് ഥമാനണ്ണം (B) ചയിപ്ദകമാ പ്രസന്ന് ഥമാനണ്ണം
(C) ന മദേമാ ബചമാദവമാർ (D) സ ദവമാദേയ പ്രസന്ന് ഥമാനണ്ണംർ

65. മരച്ചമീനയി ഏറവണ്ണം കൂടുത  ഉത്പമാദേയിപ്പെയിക്കുന്ന ജയില്ല ൽ ?

(A) തയിരുവനനപുരണ്ണം (B) ആലപ്പുഴ
(C) പതനണ്ണംതയിട (D) കണ  ർ

66.ദകരളതയിടല കുരുമുളകന്ന് ഗദവഷണദകന്ദ്രണ്ണം എവയിടടെ സന്ന് ഥയിതയി ടചയ്യുന ?

(A) പമാലകമാടെന്ന് (B) കമാസ ദകമാഡന്ന്ർ
(C) പന്നയിയ  ർ (D) ഇടുകയി

67. 2017 - ടല പരയിസന്ന് ഥയിതയി ദേയിനണ്ണം ഏതന്ന് ആശയതയിദന്മലമാണന്ന് ആചരയിക്കുന്നതന്ന് ?
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(A) വനങ്ങടള സണ്ണംരക്ഷയികമാ  ൻ (B) മനുഷന്ത്യടന പ്രകൃതയിയുമമായയി ഒന്നയിപ്പെയികമാണ്ണം
(C) കണ്ട കമാടുക  സണ്ണംരക്ഷയികമാണ്ണം ൽ ൾ (D) ജലമാശയങ്ങ  സണ്ണംരക്ഷയികമാണ്ണംൾ

68. ശരമീര തുലനമാവസന്ന് ഥയുമമായയി ബന്ധടപ്പെട മസയിഷ്കഭമാഗണ്ണം?

(A) ടമഡല്ല ഒബമാണ്ണംദഗറ (B) സഹദപ്പെമാതലമാമസന്ന്
(C) ടസറയിബണ്ണം (D) ടസറയിടബല്ലണ്ണം

69. നയിശമാന്ധതയന്ന് കമാരണണ്ണം ഏതന്ന് വയിറമാമയിടന അഭമാവമമാണന്ന് ?

(A) വയിറമാമയി  ൻ D (B) വയിറമാമയി  ൻ A
(C) വയിറമാമയി  ൻ C (D) വയിറമാമയി  ൻ B

70. ദലമാക വനദേയിനമമായയി ആചരയിക്കുന്ന ദേയിവസണ്ണം

(A) മമാ ച്ചന്ന് ർ 21 (B) മമാ ച്ചന്ന് ർ 22
(C) മമാ ച്ചന്ന് ർ 23 (D) മമാ ച്ചന്ന് ർ 24

71. ഊഷമാവന്ന് അളക്കുന്നതയിനുള്ള ഉപകരണണ്ണം

(A) ടത ദമമാമമീറ  ർ ർ (B) ബമാദരമാമമീറർ
(C) ലമാദകമാമമീറർ (D) അമമീറർ

72. ദമശപ്പുറതയിരുന്ന ഒരു പുസകതയിടന നയിരകയി മമാറമാ  ശമയിക്കുദമമാ  അതയിടന ചലനതയിനന്ന് ൻ ൾ
തടെസമുണ്ടമാക്കുന്ന ബലണ്ണം ഏതന്ന് ?

(A) ഗുരുതസമാക ഷണബലണ്ണം ർ (B) ഘ ഷണബലണ്ണംർ
(C) പ്രതലബലണ്ണം (D) ഇലമാസയികബലണ്ണം

73. ശനന്ത്യതയയി  പ്രകമാശതയിടന ദവഗത എത്രൽ ?

(A) 3 x 105 km/s (B) 225 x 103 km/s
(C) 18 x 104 km/s (D) 3500 km/s

74. പ്രകമാശവ ഷണ്ണം എനയിടന ഏകകമമാണന്ന് ർ ?

(A) സമയണ്ണം (B)ദവഗത
(C) മമാസന്ന് (D) ദൂരണ്ണം

75. ആറതയിടല ചമാ ജയില്ലമാത കണണ്ണം ഏതന്ന് ർ ?

(A) ദപ്രമാദടമാ  ൺ (B) ഇലകന്ന് ദട്രമാൺ
(C) നന ദട്രമാ  ൺ (D) ദപമാസയിദട്രമാൺ
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76. ദബമാക്സസറന്ന് ഏതന്ന് ദലമാഹതയിടന അയയിരമാണന്ന് ?

(A) ഇരുമന്ന് (B) അലുമയിനയിയണ്ണം
(C) ടചമന്ന് (D) സയിങന്ന്

77. അദറമാമയികന്ന് നമറയിടന അടെയിസന്ന് ഥമാനതയി  മൂലകങ്ങടള വ ഗമീകരയിച്ചതമാരന്ന് ൽ ർ ?

(A) ടഡമാസബസറന  ർ (B) നനലമാ റസന്ന്ൻ
(C) ടമ ഡലയിദയഫന്ന് ൻ (D) ദമമാസന്ന് ലയി

78. സഹഡജ  കണപയിടെയിച്ച ശമാസ്ത്രജൻ ൻ

(A) ടഹ റയി കമാവ ഡയിഷന്ന് ൻ ൻ (B) ദജമാസഫന്ന് പ്രമീസയിലയി
(C) കമാ  ഷമീദല ൾ (D) ദറമാബ ടന്ന് ദബമായയിർ ൽ

79. പ്രവൃതയിയുടടെ യണയിറന്ന് ഏതന്ന് ?

(A) ടഹ ട്സന്ന് ർ (B)വമാടന്ന്
(C) നനട  ൻ (D) ജൾ

80. സവദേദ്യുത ബ ബയി  സവദേദ്യുദതമാ ജണ്ണം ഏടതല്ലമാണ്ണം ഊ ജങ്ങളമായയി പരയിവ തനണ്ണം ടചയ്യടപ്പെടുന ൾ ൽ ർ ർ ർ ?

(A) ശദബ്ദമാര്ജവണ്ണം പ്രകമാദശമാര്ജവണ്ണം (B) ഗതയിദകമാ ജവണ്ണം തമാദപമാ ജവണ്ണംർ ർ
(C) പ്രകമാദശമാ ജവണ്ണം തമാദപമാ ജവണ്ണം ർ ർ (D) പ്രകമാദശമാ ജവണ്ണം സന്ന് ഥയിതയിദകമാ ജവണ്ണം ർ ർ

81. കൂടതയില് ദയമാജയികമാത സണ്ണംഖന്ത്യദയതന്ന്? 

(A)144 (B) 576
(C) 324 (D) 196

82. 1, 3, 7, 13, 21, ..... … ഈ ദശണയിയയില് വയിടഭമാഗടത സണ്ണംഖന്ത്യദയതന്ന്? 

(A) 23 (B) 31
(C) 34 (D) 35

83. ജലമീലയിടന വയസണ്ണം അതയിടന 1/3 ഭമാഗവണ്ണം കൂടയിയമാല് ഖലമീലയിടന വയസമായ 20 കയിട്ടുണ്ണം. എത്ര വര്ഷണ്ണം 
കഴയിഞ്ഞെമാല് അവരുടടെ വയസകളുടടെ തുക 51 ആകുണ്ണം? 

(A) 8 (B) 6
(C) 5 (D) 10

84. A, B, C എന്നയിവര് നല്ല കളയികമാരമാണന്ന്. A, B, D എന്നയിവര് നല്ല പ്രയത്നശമീലരമാണന്ന്. B, D, E എന്നയിവര് 
വയിദേഗ്ധമമായ പരമീശയിലനതയിനന്ന് ദപമാകുന്നവരമാണന്ന്. A, D എന്നയിവര് പൂര്ണമമായുണ്ണം ആദരമാഗന്ത്യവമാന്മമാരമാണന്ന്. 
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എന്നമാല് പൂര്ണമമായുണ്ണം ആദരമാഗന്ത്യമയില്ലമാത പ്രയത്നശമീലനമായ വയിദേഗ്ധ പരമീശമീലനതയിനന്ന് ദപമാകുന്ന നല്ല 
കളയികമാരനമാണന്ന്

(A) C (B) E
(C) B (D) D

85. A ജനയിച്ചദപ്പെമാള് അവടന അച്ഛനന്ന് 32 വയസണ്ണം അമയന്ന് 28 വയസമമാണന്ന്. A യുടടെ സദഹമാദേരനമാണന്ന് B.
B കന്ന് A ദയകമാള് 5 വയസന്ന് കൂടുതലുണ്ടന്ന്. ഇവരുടടെ സദഹമാദേരയിയമാണന്ന് C. C കന്ന് B ടയകമാള് 3 വയസന്ന് 
കൂടുതലുമമാണന്ന്. മടറരു സദഹമാദേരയിയമാണന്ന് D. D കന്ന് C ടയകമാള് 2 വയസന്ന് കുറവമാണന്ന്. 7 വര്ഷണ്ണം 
കഴയിഞ്ഞെമാല് D കന്ന് അമടയകമാള് എത്ര വയസന്ന് കുറവമാണന്ന്? 

(A) 22 (B) 20
(C) 18 (D) 29

86. 32 x 5 + 72  18  (12 + 48  3) ÷ – ÷ നന്ന് തുലന്ത്യമമായ സണ്ണംഖന്ത്യദയതന്ന്?

(A) 144 (B) 164
         (C) 136 (D) 168

87. 1/2 + 2/3 + 3/4  + 5/6 എന്നയിവയുടടെ തുകടയനന്ന്? 

(A) 11/4 (B) 15/4
(C) 6 (D) 3/2

88. 
                                                  ടന വയിലടയനന്ന്? 

(A) 270 (B) 2700
(C) 27000 (D) 540

89. 20 കുടയികളുടടെയുണ്ണം 5 അധന്ത്യമാപകരുടടെയുണ്ണം ശരമാശരയി വയസന്ന് 20 ആണന്ന്. ഒരു അധന്ത്യമാപകല് 
ഒഴയിവമായയിദപ്പെമായയിടന്ന് മടറമാരു അധന്ത്യമാപകല് വന്നദപ്പെമാള് ശരമാശരയി വയസന്ന് 1 കൂടെയി അവരുടടെ വയസകളുടടെ 
വന്ത്യതന്ത്യമാസണ്ണം എനന്ന്? 

(A) 30 (B) 20
(C) 10 (D) 25

90. മൂന്നന്ന് പമാത്രങ്ങളയിലമായയി ഏറവണ്ണം കുറഞ്ഞെതന്ന് എത്ര ലയിറര് വമീതണ്ണം അരയിയുണ്ടമായമാലമാണന്ന് 6 ലയിറര്, 8 ലയിറര്, 
9 ലയിറര് വമീതണ്ണം അളവപമാത്രങ്ങള് യഥമാകമണ്ണം ഓദരമാന്നയിലുണ്ണം ഉപദയമാഗയിച്ചന്ന് എത്രയുണ്ണം ടപടടന്നന്ന് അരയി മടറമാരു 
പമാത്രതയിദലകന്ന് മമാറമാന കഴയിയുന്നതന്ന്? 

(A) 144 ലയിറര് (B)72 ലയിറര് 
(C) 54 ലയിറര് (D) 48 ലയിറര്
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91. ഒരു സണ്ണംഖന്ത്യയുടടെ 2/3 ഭമാഗവണ്ണം ആ സണ്ണംഖന്ത്യയുടടെ 1/6 ഭമാഗവണ്ണം കൂടയിയദപ്പെമാള് 30 കയിടയി. ആ സണ്ണംഖന്ത്യദയതന്ന്? 

(A) 36 (B) 30
(C) 27 (D) 39

92.                                     നന്ന് തുലന്ത്യമമായതന്ന് ഏതന്ന്? 

(A) 100 (B) 5/24
(C) 1/100 (D) 24/5

93. ഒരമാള് 15% ലമാഭതയിനന്ന് 10 കയിദലമാ ഗമാണ്ണം ആപ്പെയിള് വയിറ്റു. 10 കയിദലമാഗമാണ്ണം ആപ്പെയിളയിടന വയില 500 
രൂപടയങയില് 1 കയിദലമാഗമാണ്ണം ആപ്പെയിളയിടന വയിറ വയിലടയനന്ന്? 

(A) 575 രൂപ (B) 50 രൂപ
(C) 57.5 രൂപ (D) 50 രൂപ 75 സപസ 

94. 64 കയിദലമാമമീറര് സഞരയികമാന A എന്ന ബസന്ന് 3 മണയിക്കൂറണ്ണം B എന്ന ബസന്ന് 2  ½ മണയിക്കൂറണ്ണം എടുക്കുന.
A എന്ന ബസന്ന് 320 കയിദലമാമമീറര് സഞരയിക്കുന്ന സമയണ്ണം B എന്ന ബസന്ന് എത്ര ദൂരണ്ണം സഞരയിക്കുണ്ണം? 

(A) 300 കയിദലമാമമീറര് (B) 250 കയിദലമാമമീറര്
(C) 320 കയിദലമാമമീറര് (D) 384 കയിദലമാമമീറര്

95. 6.3, 8.4, 10.5 എന്നമീ സണ്ണംഖന്ത്യകളുടടെ ഉസമാഘ എനന്ന്? 

(A) 0.7 (B) 0.3
(C) 2.1 (D) 1.05

96. x = -, + = , - = +,  = x ÷ ÷ ആയമാല് 20 x 5 + 3  6  5– ÷ ടന വയിലയമാകുന്നതന്ന്? 

(A) 55 (B) 25
(C) 30 (D) 35

97. 0, 3, 10, 21,......... ഈ സണ്ണംഖന്ത്യമാദശണയിയയില് വയിട ഭമാഗടത സണ്ണംഖന്ത്യദയതന്ന്? 

(A) 32 (B) 20
(C) 36 (D) 30

98. 4 x 7 = 39 ആയമാല് 8 x 7 നന്ന് തുലന്ത്യമമായ സണ്ണംഖന്ത്യദയതന്ന്? 

(A) 81 (B) 75
(C) 79 (D) 71
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99. തമാടഴ ടകമാടുതയിരയിക്കുന്നവയയില് മറ്റുള്ളവദയമാടെന്ന് ദയമാജയികമാതതന്ന് ഏതന്ന്? 
ACFG, PRUV, MPST, KMPQ

(A) ACFG (B) PRUV
(C) MPST (D) KMPQ

100. ശരയിയമായ രമീതയിയയില് കമമീകരയിച്ചതന്ന് ഏതന്ന്? 

(A) ദലഖനണ്ണം, മമാസയിക, വമാകന്ത്യണ്ണം, ഖണയിക, വമാകന്ന്, അക്ഷരണ്ണം
(B) മമാസയിക, ദലഖനണ്ണം, ഖണയിക, വമാകന്ത്യണ്ണം, വമാകന്ന്, അക്ഷരണ്ണം
(C) മമാസയിക, ഖണയിക, വമാകന്ത്യണ്ണം, ദലഖനണ്ണം, അക്ഷരണ്ണം, വമാകന്ന്
(D) മമാസയിക, അക്ഷരണ്ണം, വമാകന്ന്, വമാകന്ത്യണ്ണം, ഖണയിക, ദലഖനണ്ണം 
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