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Question Booklet Time : 75 Minute
Alpha Code A Marks: 100
____________________________________________________________________

1. മധധ്യകകാലതത്ത് കകരളളം ഭരരിചരിരുന്ന പപെരുമകാക്കനകാരുപടെ തലസകാനളം :

(A) ഏഴരിമല (B) പുറകരിഴനകാടെത്ത്
(C) മകഹകാദയപുരളം (D) വള്ളുവനകാടെത്ത്

2. ആദധ്യ വനരിതകാ ബഹരിരകാകകാശ സഞകാരരി :

(A) വകാലനരിന പതരകസകാവ (B) കല്പന പചചൌള
(C) സുനരിത വരിലധ്യളംസത്ത് (D) അന്ന ലലീ ഫരിപഷെര

3. ഇനധ്യന് തപെകാല് സകാമരിലൂപടെ ആദധ്യമകായരി രണത്ത് പകാവശധ്യളം ആദരരിക്കപപ്പെട്ട മലയകാളരി :

(A) വരി. പക. കൃഷ്ണകമകനകാന് (B) ശലീ നകാരകായണ ഗുരു
(C) ഏ. പക. കഗകാപെകാലന് (D) അക്കമ്മ പചറരിയകാന്

4. ഹഹ്യൂമണ് കമഹ്യൂട്ടര എന്നറരിയപപ്പെടുന്നതത്ത് ആരകാണത്ത് ?

(A) ചകാള്സത്ത് ബകാകബജത്ത് (B) ശകുനള കദവരി
(C) അലന് ടൂറരിളംഗത്ത് (D) ബരില് കഗറത്ത്സത്ത്

5. മദര ഇനധ്യ  എന്ന കൃതരി രചരിചതകാരത്ത് – :

(A) കകാതറരിന് കമകയകാ (B) അരുന്ധതരി കറകായരി
(C) ആനരി പബസനത്ത് (D) സകരകാജരിനരി നകായരിഡ

6. പൂരണ്ണമകായളം മലയകാളതരില് പസരിദലീകരരിച ആദധ്യ പുസ്തകളം  :

(A) ഇന്ദുകലഖ (B) രകാജധ്യ സമകാചകാരളം
(C) ഓടെക്കുഴല് (D) സളംകക്ഷേപെ കവദകാരതളം

7. പെതത്ത് വ എന്നറരിയപപ്പെടുന്ന നകാകടെകാടെരി കലകാകകാരനകാരപക്കകാപ്പെളം ജലീവരിച ചരിത്രകലകാകകാരന്  :

(A) എളം. എഫത്ത്. ഹുസസന് (B) നന്ദലകാല് കബകാസത്ത്
(C) രകാജ രവരി വരമ്മ (D) ജകാമരിനരി കറകായത്ത്
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8. ഇനധ്യയരിപല ഏറവളം വലരിയ കകാരഷെരികകാധരിഷരിത വധ്യവസകായകമതത്ത് ?

(A) പെഞസകാര വധ്യവസകായളം (B) ചണ വധ്യവസകായളം
(C) പെരുതരി തുണരി വധ്യവസകായളം (D) കതയരില വധ്യവസകായളം

9. കുണറ വരിളളംബരളം നടെന്ന വരഷെളം  :

(A) 1741 (B) 1809
(C) 1721 (D) 1852

10. പതരപഞ്ഞെടുപ്പുകളരില് കനകാട്ട [NOTA] സമ്പ്രദകായളം ഇനധ്യയരില് ഏരപപ്പെടുതരിയ വരഷെളം  :

(A) 2014 (B) 1809
(C) 1721 (D) 1852

11. കണല്പചടെരികള് പവച്ചു പെരിടെരിപ്പെരിക്കുന്നതരിനളം സളംരക്ഷേണളം നല്കുന്നതരിനളം കനതൃതതളം പകകാടുത 
വധ്യകരി  :

(A) N.R. നലീലകണ്ഠന് (B) കകലന് പപെകാക്കുടെന്
(C) കരികലരരി കുഞ്ഞെരിക്കണ്ണന് (D) കമകായരിന്കുട്ടരി സമരളം

12. 1915-ല് അയ്യങകാളരിയപടെ കനതൃതതതരില് നടെന്ന സമരളം  :

(A) ചന്നകാര ലഹള (B) കല്ലുമകാല സമരളം
(C) കതകാല് വരിറകത്ത് സമരളം (D) മുക്കുതരി സമരളം

13. 2018- ല് പെദ്മ ഭൂഷെണ് ലഭരിച മലയകാളരി  :

(A) ഇളയരകാജ    (B) P. പെരകമശതരന്
(C) കഡകാ. ഫരിലരികപ്പെകാസത്ത് മകാര കരികസകാസളം (D) ലകരിക്കുട്ടരി

14. കനത്രകാവതരി നദരിയപടെ തലീരത്തുള്ള പെട്ടണളം  :

(A) മളംഗലകാപുരളം (B) കഗകാവ
(C) സമസൂര (D) പൂന

15. പെഴയ കകാലതത്ത് ലക്ഷേദതലീപെരില് ഭരണളം നടെതരിയരിരുന്ന കകരളതരിപല രകാജവളംശളം  :

(A) ആയത്ത് രകാജവളംശളം   (B) കുലകശഖര സകാമകാജധ്യളം
(C) കണ്ണൂരരിപല അറയ്ക്കല് രകാജകുടുളംബളം  (D) പകകാചരി രകാജകാക്കനകാര

16. കരപ്പുറളം എന്നത്ത് മുന്പെത്ത് അറരിയപപ്പെട്ടരിരുന്ന സലളം  :
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(A) ആലപ്പുഴ (B)സവക്കളം
(C) കചരതല (D) കുമരകളം

17. മലബകാര ബരിട്ടലീഷുകകാരുപടെ അധലീനതയരിലകാക്കരിയതത്ത് :

(A)കുണറ വരിളളംബരളം (B)മലബകാര കലകാപെളം
(C)കുളചല് യദളം (D)ശലീരളംഗപെ ട്ടണളം സന്ധരി

18. കവലുതമരി ദളവ ആത്മഹതധ്യ പചയ്ത മണ്ണടെരി അമലളം സരിതരി പചയ്യുന്ന ജരില :

(A)പകകാലളം (B)പെതനളംതരിട്ട
(C)തരിരുവനനപുരളം (D)ആലപ്പുഴ

19. സചൌദരി പെചൌരതതളം ലഭരിച കറകാകബകാട്ടത്ത് :

(A)സകാനരിയ (B)സയകാമരിയ
(C)കസകാഫരിയ (D)കസകാണരിയ

20. 'കയകാഗകക്ഷേമ സഭ'  – സകാപെരിചതകാരത്ത്?

(A)V. T. ഭട്ടതരിരരിപ്പെകാടെത്ത് (B)പെണരിതത്ത് K.P. കറുപ്പെന്
(C)കുമകാര ഗുരുകദവന് (D)സവകുണ്ഠ സതകാമരികള്

21. കചറ്റൂര ശങരന് നകായര ഇനധ്യന് നകാഷെണല് കകകാണ്ഗ്രസരിപന പസരിഡനകായതത്ത് ഏതത്ത് 
സകമ്മളനതരില് വചകാണത്ത്?

(A)അമരകാവതരി (B)ലകാകഹകാര
(C)ലകചൌ (D)പകകാല്ക്കത

22. 1932-ല് കകരളതരില് നടെന്ന പധകാന പകക്ഷേകാഭളം :

(A)പുന്നപ-വയലകാര സമരളം (B)സവക്കളം സതധ്യകാഗ്രഹളം
(C)വരികമകാചന സമരളം (D)നരിവരതന പകക്ഷേകാഭളം

23. 1989-മുതല് ജൂസല 11  – കലകാക ജനസളംഖധ്യ ദരിനമകായരി ആചരരിക്കുന. ഇതരിനത്ത് കകാരണമകായ 
1987-ജൂസല 11-പന പകാധകാനധ്യളം :

(A)ഇനധ്യന് ജനസളംഖധ്യ 100-കകകാടെരിയകായരി
(B)കലകാക ജനസളംഖധ്യ 500-കകകാടെരിയകായരി
(C)സചനയരിപല ജനസളംഖധ്യ 150-കകകാടെരിയകായരി
(D)കലകാക ജനസളംഖധ്യ 600-കകകാടെരിയകായരി

24. വരിദധ്യകാഭധ്യകാസ അവകകാശ നരിയമളം നരിലവരില് വന്ന വരഷെളം :
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(A)2005 (B)2011
(C) 2007 (D)2009

25. നകാഥുല ചുരളം [Nathulla] ഏപതകാപക്ക പകദശങ്ങപള തമ്മരില് ബന്ധരിപ്പെരിക്കുന?

(A)സരിക്കരിളം - ടെരിബറത്ത് (B)ശലീനഗര - കകാരഗരില്
(C)ജമ്മു - ശലീനഗര (D)ഉതരകാഖണത്ത് -  ടെരിബറത്ത്

26. കബനരി ഏതു നദരിയപടെ കപെകാഷെകനദരിയകാണത്ത്?

(A)കഗകാതകാവരരി (B)കകാകവരരി
(C)ജമ്മു - ശലീനഗര (D)ഉതരകാഖണത്ത് -  ടെരിബറത്ത്

27. 2011  – പല പസന്സസത്ത് അനസരരിചത്ത് ഏറവളം ഉയരന്ന ജനസകാന്ദ്രതയള്ള ഇനധ്യന് സളംസകാനളം
 

(A)പെശരിമ ബളംഗകാള് (B)കകരളളം
(C)പെഞകാബത്ത് (D)ബലീഹകാര

28. കലകാകബകാങളം അനകാരകാഷ്ട്ര നകാണയ നരിധരിയളം നരിലവരില് വന്നതത്ത് ഏതത്ത് സകമ്മളന 
തലീരുമകാനപകകാരമകാണത്ത്?

(A)സകാന്ഫകാന്സരികസകാ (B)ഉറുകഗത
(C)ബട്ടണ് വഡ്സത്ത് (D)ജനലീവ

29. 1904  – ല് SNDP യപടെ ആദധ്യവകാരഷെരികകയകാഗളം നടെന്നപതവരിപടെ?

(A)പചമഴനരി (B)വരക്കല
(C)അരുവരിപ്പുറളം (D)അമലപ്പുഴ

30. വരികരശലരിളംഗളം സകാപെരിച പസകാനകമതത്ത്?

(A) പകാരതന സമകാജളം (B)ഹരിത കകാരരിണരി സമകാജളം
(C) സതധ്യ കശകാധകത്ത് സഭ (D)ആരധ്യ സമകാജളം

31. “വരരിക വരരിക സഹജകര
വലരിയ സഹന സമരമകായരി  “ - എന്നത്ത് തുടെങ്ങുന്ന കദശഭകരിഗകാനളം എഴുതരിയതകാരത്ത്?  

(A)വയലകാര രകാമവരമ്മ (B)വള്ളകതകാള് നകാരകായണ കമകനകാന്
(C)അളംശരി നകാരകായണ പെരിള്ള (D)കകരള വരമ്മ വലരിയകകകായരി തമ്പുരകാന്

32. B.C. 6 - ാകാളം നൂറകാണരില് മഹകാജന പെഥങ്ങളരില് ഏറവളം ശകമകായരിരുന്നതത്ത് :

(A) മഗധ (B)ഗകാന്ധകാരളം
(C) കകാശരി (D) മുല
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33. ഇനധ്യയരില്കദശലീയ വരുമകാനളം കണക്കകാക്കുന്നതരിനള്ള സരക്കകാര ഏജന്സരി :

(A)റരിസരവത്ത് ബകാങത്ത് ഓഫത്ത് ഇനധ്യ
(B)പകാനരിളംഗത്ത് കമ്മലീഷെന് ഓഫത്ത് ഇനധ്യ
(C)നലീതരി അകയകാഗത്ത്
(D)പസന്ട്രല്സകാറരിസരിയ്ക്കല്ഓരഗസനകസഷെന്

34. ഇനധ്യന് പുരകാവസ്തു ശകാസ്ത്രതരിപന പെരിതകാവത്ത് :

(A)അലകകാണര കണ്ണരിളംഗ്ഹകാളം (B)ദയറകാളം സകാഹരി
(C)ആര. ഡരി. ബകാനരജരി (C)എന്. ജരി. മജളം

35. ശകാകധ്യ മുനരി എന്നറരിയപപ്പെട്ടരിരുന്നതത്ത് :

(A)മഹകാവലീരന് (B)അകശകാകന്
(C)ശലീബുദന് (D)ശരിവജരി

36. ഇനധ്യന് ഭരണ ഘടെനയപടെ ഏതത്ത് ഭകാഗതകാണത്ത് മചൌലരിക കരതവധ്യങ്ങപളക്കുറരിചത്ത് 
പതരിപെകാദരിക്കുന്നതത്ത്?

(A)IV-ാകാളം ഭകാഗതത്ത് (B)IV A - ഭകാഗതത്ത്
(C)III -ാകാളം ഭകാഗതത്ത് (D)III B  – ഭകാഗതത്ത്

37. പെത്മകാവധരി എന്ന കൃതരിയപടെ കരതകാവത്ത് :

(A)അകമകാഘ വരഷെന് (B)തുളസലീദകാസത്ത്
(C)കബലീര (D)മകാലരികത്ത് മുഹമ്മദത്ത് ജയസരിയ

38. ഏതത്ത് ജരിലയരിപല തനതകായ കലകാരൂപെമകാണത്ത് പപെകാറകാട്ടത്ത് നകാടെകളം :

(A)കകാസറകഗകാഡത്ത് (B)വയനകാടെത്ത്
(C) കണ്ണൂര (D)പെകാലക്കകാടെത്ത്

39. റരിസരവത്ത് ബകാങത്ത് ഓഫത്ത് ഇനധ്യയപടെ ഗവരണര ആരത്ത്?

(A)ഊരജരിതത്ത് പെകട്ടല് (B)രകാജലീവത്ത് കുമകാര
(C)അരുണ് പജയ്റത്ത് ലരി (D)രഘു റകാളം രകാജന്

40. കകരളതരിപല വനളം വകുപ്പു മനരി :

(A) K. ബകാലന് (B)രകാജ
(C) P. തരികലകാതമന് (D)ജരി. സുധകാകരന്

41.  യ. ജരി. സരി. പചയരമകാന് പെദവരിയരിപലതരിയ മലയകാളരി :
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(A)V. N. രകാജകശഖര പെരിള്ള (B)പക. രകാധകാകൃഷ്ണന്
(C)M. G. S. നകാരകായണന് (D)രകാജന് ഗുരുക്കള്

42. 1947 ഡരിസളംബര 4  – നത്ത് പെകാലരിയളം സതധ്യകാഗ്രഹളം ഉദ്ഘകാടെനളം പചയ്തതത്ത് ആരകാണത്ത്?

(A)എ. ജരി. കവലകായധന്
(B)ചരിറക്കല് കകകാവരിലകപത രമ തമ്പുരകാട്ടരി
(C)പകകാചരി രകാജകാവത്ത്
(D)സരി. കകശവന്

43. "അകമരരിക്കന് കമകാഡല് അറബരിക്കടെലരില്" - ഏതത്ത് സമരവമകായരി ബന്ധപപ്പെട്ട മുദകാവകാകധ്യമകാണത്ത്?

(A)കതരിറത്ത് ഇനധ്യ സമരളം (B)കഗകാവ വരികമകാചന സമരളം
(C)പുന്നപ - വയലകാര സമരളം (D)നരിസഹരണ പസകാനളം

44. ഉദയളം കപെരൂര സുന്നഹകദകാസത്ത് നടെന്ന വരഷെളം :

(A)1599 (B)1653
(C)1605 (D)1753

45. പെഞമഹകാതടെകാകങ്ങള് സരിതരി പചയ്യുന്ന ഭൂഖണളം :

(A) പതപക്ക അകമരരിക്ക (B)ആഫരിക്ക
(C) ആകസ്ട്രേലരിയ (D)വടെകക്ക അകമരരിക്ക

46.   പെരരിസരിതരി സചൌഹകാരദ്ദപെരമകായ വകാഹനങ്ങളുപടെ നരിരമ്മകാണവളം വരിപെണനവളം  
കപകാതകാഹരിപ്പെരിക്കുന്നതരിനത്ത് 2015 ഏപരില് 1-നത്ത് കകന്ദ്ര ഗവ ആരളംഭരിച പെരരിപെകാടെരി

(A)സകാരട്ടത്ത് അപ്പെത്ത് ഇനധ്യ (B)പഫയരിളം ഇനധ്യ
(C)ഡരിജരിറല് ഇനധ്യ പെദതരി (D)പധകാനമനരി സുരക്ഷേ ബലീമ കയകാജന

47. കഡകാ. ഏ.പെരി. പജ. അബ്ദുള് കലകാമരിപന ജനദരിനമകായ ഒകകകാബര 15  – ഐകധ്യരകാഷ്ട്ര സളംഘടെന 
എനകായരി ആചരരിക്കുന?

(A)കലകാക വരിദധ്യകാരതരി ദരിനളം (B)കലകാക യവജന ദരിനളം
(C)കലകാക ശകാസ്ത്ര ദരിനളം (D)കലകാക അധധ്യകാപെക ദരിനളം

48. 'സകാകര ജഹകാളംകസ അചകാ'- എന്നത്ത് തുടെങ്ങുന്ന കദശഭകരി ഗകാനളം ഏതത്ത് ഭകാഷെയരിലുള്ളതകാണത്ത് ?

(A)ബളംഗകാളരി   (B) ഹരിന്ദരി  
(C)ഉറുദു  (D) മറകാത 

49. പടെന്നലീസത്ത് കകകാരട്ടത്ത് പതരിജ്ഞ ഏതത്ത് വരിപവവമകായരി ബന്ധപപ്പെട്ടരിരരിക്കുന ?
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(A) ഇളംഗ്ലണരിപല മഹതകായ വരിപവളം     (B)ഫഞത്ത് വരിപവളം
(C)റഷെധ്യന്  വരിപവളം     (D)സചനലീസത്ത്  വരിപവളം

50. പയമനരിപല ഇനധ്യക്കകാപര രക്ഷേരിക്കകാന് ഇനധ്യന് കസന നടെതരിയ ദചൌതധ്യളം ഏതത്ത് കപെരരിലറരിയപപ്പെടുന?

(A) ഓപ്പെകറഷെന് റകാഹതത്ത്    (B)ഓപ്പെകറഷെന് പറഡത്ത് കറകാസത്ത് 
(C) ഓപ്പെകറഷെന് സലീകവഴത്ത് സത്ത്   (D)ഓപ്പെകറഷെന് സുകക്കകാണ് 

51.  66-ാകാമതത്ത് കദശലീയ സലീനരിയര കവകാളരികബകാള്  പുരുഷെവരിഭകാഗളം കജതകാക്കള്  ?

(A) പറയരില്കവസത്ത്   (B)പെഞകാബത്ത് 
(C)തമരിഴത്ത് നകാടെത്ത്  (D) കകരളളം 

52. കകകാഴരികക്കകാടെത്ത് തതത പകകാശരിക ആശമളം ആരളംഭരിചതകാരത്ത് ?

(A) ബഹത്ത് മകാനന്ദ   (B)വകാഗ്ഭടെകാനന്ദന് 
(C)V.T. ഭട്ടതരിരരിപ്പെകാടെത്ത്  (D)പക.പെരി. കുറുപ്പെന് 

53. 2017-പല മരികച ചലചരിത്രതരിനള്ള സളംസകാന പുരസകാരളം കനടെരിയ ചരിത്രളം ?

(A) ആപളകാരുക്കളം (B) ഒറമുറരി പവളരിചളം 
(C)ഏദന്  (D)കടെക്കത്ത് ഓഫത്ത് 

54. "ബരിഗത്ത് പബന്" കകകാക്കത്ത് ഏതത്ത് നഗരതരിലകാണത്ത് ?

(A) നന്യുകയകാരക്കത്ത്   (B)പെകാരരിസത്ത് 
(C)ലണന്   (D)വകാഷെരിളംഗത്ത് ടെണ്  

55. സതകദശകാഭരിമകാനരി പെത്രളം 1905 ജനവരരി 11 നത്ത് ആരളംഭരിചതകാരത്ത് ?

(A) വക്കളം അബ്ദുള്  ഖകാദര മചൌലവരി (B) P. രകാജകഗകാപെകാലകാചകാരരി 
(C) A.K. കഗകാപെകാലന്    (D)C.F ആന്ഡ്രൂസത്ത് 

56. സതരണ്ണ ജയനരി സുകരകാസ്ഗകാര കയകാജനയപടെ പുതരിയ രൂപെളം ?

(A) ഇനകഗ്രറഡത്ത് സചല്ഡത്ത് പഡവലപ്പെത്ത് പമനത്ത് സരവലീസത്ത് (ICDS)
(B) നകാഷെണല് റൂറല് പഹല്തത്ത് മരിഷെന് (NHRM)
(C) ഇന്ദരിര  ആവകാസത്ത് കയകാജന (IAY)
(D) നകാഷെണല് റൂറല് സലവത്ത് ലരിഹുഡത്ത് മരിഷെന് (NRLM)

57. സരക്കകാര വകുപ്പുകളരില് നരിനളം പപെകാതുജനങ്ങള്ക്കത്ത് ലഭരിക്കുന്ന വരിവരിധ കസവനങ്ങള്ക്കത്ത് സമയപെരരിധരി 
ഉറപ്പെകാക്കുന്ന നരിയമളം ?
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(A) ഈ ഗകവണന്സത്ത്    (B) വരിവര അവകകാശ നരിയമളം 
(C)കസവന അവകകാശ നരിയമളം   (D) ഓളംബുഡ്സകാന് 

58. ഇനധ്യയരിപല സതകകാരധ്യ കമഖലയരിപല ഏറവളം വലരിയ ഇരുമത്ത് ഉരുക്കു ശകാല സരിതരി പചയ്യുന്നപതവരിപടെ?

(A) ഹരിരപ്പുര  (B) പബകാക്കകാപറകാ 
(C)ജളംഷെഡ്പൂര   (D) ഭദകാവദരി 

59. സവ.എളം.സരി.എ എന്നതരില് "സരി" എനരിപന കകാണരിക്കുന ?

(A) കകകാണ്ഗ്രസത്ത്  (B)  കരിസത്ത് തധ്യന് 
(C)കകകാണ്ഫറന്സത്ത്   (D) കമ്മരിറരി 

60. ഇനധ്യന് ഭരണഘടെനയപടെ ബ്ളൂപരിനത്ത് എന്നറരിയപപ്പെടുന്നതത്ത് ?

(A) മരികനകാ കമകാരളരി റരികഫകാളംസത്ത്  -1909
(B) റഗുകലറരിളംഗത്ത് ആകത്ത് - 1773
(C) പമകാകണഗു -പചളംസത്ത് കഫകാരഡത്ത് റരികഫകാളംസത്ത്  -1919
(D) ഗവണ്പമനത്ത് ഓഫത്ത് ഇനധ്യ ആകത്ത്  - 1935

61. He died _________ cholera. 

(A) of (B) at

(C) by (D) with

62. She is comparatively __________ than him. 

(A) better (B) best

(C) good (D) none 

63. Opposite of 'Accidental'.

(A) Deliberately (B) International

(C) Knowingly (D) Unaccidental 

64. A poem lamenting the dead is __________. 

(A) Eulogy (B) Sonnet

(C) Obituay (D) Elegy 

65. Neither of us ___________ to be told what to do.
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(A) likes (B) like

(C) liked (D) are like 

66. The pen name of Samuel Lagen Clemens.

(A) Mark Twain (B) Boss

(C) Voltaire (D) Tom Brown 

67. Author of the Book "The Count of Monte Christo" 

(A) Boris Pasternayak (B) Gunnar Mirdal 

(C) Alexander Dumas (D) Arthur Conan Doyle 

68. One who always thinks himself to be ill. 

(A) Somnabulist (B) Pluviophile

(C) Misopogonist (D) Valetudinarian 

69. The forest is infested __________ tigers. 

(A) on (B) of

(C) by (D) with

70. They were generous to everyone. 'generous' is ________. 

(A) Verb (B) Adjective

(C) Noun (D) Adverb 

71. The meaning of 'Renaissance'. 

(A) Rebirth (B) Reunion 

(C) Recollect (D) Restart 

72. Which is the feminine gender? 

(A) Bullock (B) Lion 

(C) Mare (D) Horse 

73. Plural of goose.
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(A) goose (B) geese

(C) gooses (D) geeses 

74. I would rather _________ than beg. 

(A) starve to (B) to starve 

(C) starved (D) starve 

75. I am a fisherman, ___________

(A) amn't I (B) am I

(C) aren't I (D) are I 

76. How is the word pronounce? 

(A) Extensiveness (B) Extenseveness

(C) Extensieveness (D) Extenseiveness

77. I __________ the station when my friend arrived. 

(A) am left (B) left

(C) have left (D) had left 

78. "Masterpiece" means. 

(A) greatest (B) biggest

(C) longest (D) shortest 

79. Which is the predeterminer in this sentence? 

"He is a hardworker in all the time" 

(A) a (B) all

(C) the (D) in 

80. "The ballet is stronger than bullet"-Whose words? 

(A) Abdul Kalam (B) Lenin

(C) Abraham Lincoln (D) Jawaharlal Nehru 

81. രണ്ടുകപെരുപടെ ഇകപ്പെകാഴപത വയസ്സുകളുപടെ തുക 'a'  ആകുന.  'b' വരഷെളം കഴരിയകമകാള് അവരുപടെ 
വയസ്സുകളുപടെ തുക എത്ര ?
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(A) a+b (B) a+2b
(C) 2ab (D) ab

82.            യരില്                                 ആയകാല് തകാപഴ തന്നരിട്ടുള്ളവയരില് ശരരിയകായതത്ത് ഏതത്ത് ?

(A) AB < BC < AC (B) AC < AB < BC
(C) BC < AC< AB (D) AB< AC < BC 

83.   5x7x5x3x2x2xk  ഒരു പൂരണ്ണ വരഗ്ഗമകായകാല് k- യപടെ എണ്ണല് സളംഖധ്യ വരിലകയതത്ത് ?

(A) 7 (B) 3
(C) 14 (D) 21

84. 1996 ഒരു അധരിവരഷെളം ആയരിരുന. അതരിനകശഷെളം പതകാട്ടടുത അധരിവരഷെളം ഏതകായരിരുന ?

(A) 2004 (B) 2000
(C) 1998 (D) 2008

85.  (5,-3), (-2,-3) എന്നലീ ബരിന്ദുക്കള് നരിരണ്ണയരിക്കുന്ന വരയരിപല ബരിന്ദു ആകകാവന്നതത്ത് ഏതത്ത് ?

(A) (-3,-3) (B) (-3,5)
(C) (0,5) (D) (1,-2)

86.   ഒരു സമചതുരതരിപന വശങ്ങള് 2 മടെങ്ങകായരി വരദരിചകാല് അതരിപന പെരപ്പെളവത്ത് എത്ര മടെങ്ങത്ത്      
വരദരിക്കുളം ?

(A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) 8

87. തന്നരിട്ടുള്ളവയരില് അനപെകാതതരിലുള്ള സളംഖധ്യകള് ഏതത്ത് ?

(A) (1,2,3,4)          (B)  (B)  

(C) (3,9,9,3) (D) (2,6,6,18) 

88. ഒരു വൃതതരിപന ചുറളവത്ത്   3  പസ. മലീ ആയകാല് അതരിപന പെരപ്പെളവത്ത് എത്ര ?

(A) 3  ച. പസ. മലീ (B)  2 1/4  പസ. മലീ

(C) 2 1/2  ച. പസ. മലീ (D)  2 1/4 ച. പസ. മലീ

89. ഒരു സളംഖധ്യ 50% വരദരിചകശഷെളം 50% കുറഞ്ഞെകാല് സളംഖധ്യയരില് വരുന്ന മകാറളം എത്ര ?
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(A) 1% കുറയളം (B) 1% കൂടുളം 
(C) 25% കുറയളം (D) 25% കൂടുളം

90. തന്നരിട്ടുള്ളവയരില് ഏറവളം വലുതത്ത് ഏതത്ത് ?

(A) 7/10 (B) 4/5
(C) 5/8 (D) 3/4

91. അരുണയ്ക്കത്ത് കകാസരില് 12 ാകാളം റകാങത്ത് ഉണത്ത്. കകാസരില് 46 കുട്ടരികളുണത്ത്. അവസകാന സകാനത്തു നരിന്നത്ത് 
കനകാക്കരിയകാല് അരുണയ്ക്കത്ത് എത്രകാമപത റകാങകാണത്ത് ?

(A) 33 (B) 34
(C) 35 (D) 37

92.                           ആയകാല്  x   എത്ര?

(A) 21 (B) 63
(C) 3969 (D) 14

93.   ചതുരളം, സമചതുരളം, വൃതളം, സകാമകാനരരികളം എന്നലീ രൂപെങ്ങള്ക്കത്ത് ഒകര ചുറളപവങരില് ഏതരിനകാണത്ത് 
കൂടുതല് പെരപ്പെളവത്ത് ?

(A) വൃതളം (B) ചതുരളം
(C) സമചതുരളം (D) സകാമകാനരരികളം

94. രണത്ത് സളംഖധ്യകള് 1:2  എന്ന അളംശബന്ധതരിലകാണത്ത്. ഈ രണ്ടു സളംഖധ്യകകളകാടുളം 7 കൂട്ടരിയകാല് 
അളംശബന്ധളം 3:5 ആകുപമങരില്, അതരില് വലരിയ സളംഖധ്യകയതത്ത് ?

(A) 14 (B)42
(C) 36 (D) 28

95. 250 മലീറര നലീളമുള്ള ഒരു തലീവണരി 12 പസക്കണരില് ഒരു  മരപത കടെനകപെകാകുനപവങരില് 
തലീവണരിയപടെ കവഗത എത്ര ?

(A) 25km/hr (B) 68km/hr
(C) 72km/hr (D) 75km/hr

96. 30 കുട്ടരികളുപടെ വയസ്സുകളുപടെ ശരകാശരരി 10 ആണത്ത്. അവരുപടെ കകാസത്ത് ടെലീചറുപടെ വയസത്ത് കൂടെരി 
കൂട്ടരിയകപ്പെകാള് ശരകാശരരി  വയസത്ത് 11 ആയരി. എങരില് ടെലീചറുപടെ വയസത്ത്  എത്ര ?

(A) 41 (B) 40
(C) 38 (D) 30
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97. തറയരില് ലളംബമകായരി നരില്ക്കുന്ന രണ്ടു തൂണുകളരില് ഒന്നരിപന അഗ്രളം മകറതരികനക്കകാള് ഉയരന്നകാണത്ത് 
നരില്ക്കുന്നതത്ത്.   അവയപടെ അഗ്രങ്ങള് തമ്മരില് 10 മലീററുളം ചുവടുകള് തമ്മരില് 8 മലീററുളം  അകലമുണത്ത്.  
എങരില് തൂണുകളുപടെ ഉയരതരിലുള്ള വധ്യതധ്യകാസളം എനത്ത് ?

(A) 2 (B) 6
(C)18 (D) ഇപതകാനമല

98. ദലീപു ഒരു കജകാലരി  20 ദരിവസളം പകകാണ്ടുളം, അലന് അകത കജകാലരി 60 ദരിവസളം പകകാണ്ടുളം പചയ്തു തലീരക്കുളം. 
രണ്ടു കപെരുളം  കചരന്നത്ത് ഒരുമരിചത്ത് ആ കജകാലരി പചയ്തകാല് എത്ര ദരിവസളം പകകാണത്ത് കജകാലരി അവസകാനരിക്കുളം. ?

(A) 40 (B) 12
(C) 15 (D) 10

99. 260 പന പെകുതരി എത്ര ?

(A) 2 59 (B) 2 30

(C) 1 60 (D) 1 59

100. ഒരു ഘടെരികകാരളം ദരിവസതരില് 40 മരിനട്ടത്ത് കൂടുതല് ഓടുന. രകാവരിപല 6 മണരിക്കത്ത് സമയളം ശരരിയകാക്കരി 
പവച്ചു. പെരികറന്നത്ത് രകാത്രരി ആ ഘടെരികകാരളം 7 മണരി എന്നത്ത് അറരിയരിക്കുകമകാള് കൃതധ്യസമയളം എത്രയകായരിരരിക്കുളം ? 

(A) 6 1/2  പെരി. എളം (B) 6.20 പെരി. എളം
(C) 6.40  പെരി. എളം (D) 6 പെരി. എളം
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