
KERALA PSC

10th Level Preliminary Examination

Time : 1 1/2 hr

Code : B Marks : 100

1. മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക്  ഏതു ഭാഷയിൽ നിന്ന്  എടുത്തതാണ്?

A.അറബി  B. ലാറ്റിൻ 

C. ഇംഗ്ലീഷ് D. സംസ് കൃതം

2. കാൽബൈബശാഖി എന്നത്.

A. കാറ്റ് B. നൃത്തം 

C. മേമഘം D. ഉത്സവം

3. അസമിലെല കാസിരംഗ മേ8ശീമേയാ8്യാനം ഏതു മൃഗത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ്?

A. കാട്ടുകഴുത B. ഒറ്റലെക്കാമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം 

C. ഹിമേCാലെCാട്ടാമസ്  D. സിംഹം

4. ഇന്ത്യയിലെല ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മേ8ശിമേയാ8്യാനം?

A. മാനസ് മേ8ശീമേയാ8്യാനം  B. കാഞ്ചൻ ജംഗ മേ8ശീമേയാ8്യാനം 

C. ജൽ8Cാറ മേ8ശിമേയാ8്യാനം  D. ഡച്ചിഗാം നാഷണൽ പാർക്ക്

5. യൂമേറാCിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിമേലക്കുള്ള നാവികമാർഗ്ഗം കലെണ്ടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമേത്താലെW ഇന്ത്യയിൽ 
എത്തിയ മേപാർച്ചുഗീസ് നാവികൻ :

A. അൽമേZാൻസാ. ഡി. അൽബുക്കർക്ക് B. ലെപമേ\ാ അൽ വാരിസ് കബ്രാൾ 

C. വാസ് മേകാഡ ഗാമ D. ഫ്രാൻസിസ് മേകാ ഡി. അൽമേമഡ

6. ഝാൻസി റാണി വീരമൃത്യു വരിച്ച വർഷം?

A. 1858 B. 1859

C. 1860 D. 1857

7. ഏതു ഗവർണർ ജനറലിലെg കാലത്താണ് ബനാറസ് ഉWമ്പWി ഒC്  വച്ചത്?

A. വാറൻ മേഹസ് റ്റിംഗ്സ്   B. മേകാൺവാലീസ് 

C. വില്യം ലെബgിക്  D. ഡൽഹൗസി



8. ഇന്ത്യയുലെW മത-സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവനയർCിച്ച പ്രസ്ഥാനം ?

A. മേ8വസമാജം B. ആര്യസമാജം 

C. പ്രാർത്ഥനാസമാജം  D. ബ്രഹ് മസമാജം

9. ഏതു വർഷമാണ് ആത്മീയ സഭ  രൂപീകരിച്ചത്?
A. 1814 B. 1815 

C. 1816 D. 1817

10. പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ  ഒപ്പുവച്ച   ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ?

A. ജവഹർലാൽ ലെനഹ് റു B. ഇന്ദിരാഗാന്ധി  

C. ലെമാറാജി മേ8ശായി   D. രാജീവ് ഗാന്ധി

11. പയ്യന്നൂരിൽ  നWന്ന നാലാം  അഖിലമേകരള രാഷ്ട്രീയ സമേ�ളനത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്? 

A. ജവഹർലാൽ ലെനഹ് റു B. ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി   

C. ലെക. മേകളCൻ D. മഹാത്മാ ഗാന്ധി

12.  ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നWത്തിയ ആ8്യ സത്യാഗ്രഹം:

A. ബാർമേ8ാളി സത്യാഗ്രഹം B. മേഖഡ സത്യാഗ്രഹം 
C. ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം D. അഹ�8ാബാ8് സത്യാഗ്രഹം

13.   ഇന്ത്യയിലെല  ആ8്യലെത്ത  ഉപരാഷ്ട്രപതി :

A. ഗ്യാനി ലെസയിൽ സിങ് B. മേഡാ. സക്കീർ ഹുബൈസൻ    

C.  മേഡാ. എസ് . രാധാകൃഷ്ണൻ D. വി. വി. ഗിരി

14.  ഒരു  സംസ്ഥാനലെത്ത  ഗവർണ്ണർ ആയതിനു  മേശഷം പ്രസിഡg്  ആയ വ്യക്തി  ആര് ?

A. എ. പി. ലെജ. അബ്ദുൾ കലാം B. നീലം സഞ്ജീവ ലെറഡ്ഡി
C. മേഡാ. സക്കീർ ഹുബൈസൻ    D. Zക്രുദ്ദീൻ അലി അഹ�8്



15. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘWനയുലെW മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാ8ിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 A. മൗലികാവകാശങ്ങൾ B. ഇന്ത്യയിലെല പ്രമേ8ശങ്ങൾ 

C. പൗരത്വം    D. നിർമേ8ശക തത്വം

16. മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾലെCലെW ഭരണഘWനയുലെW ഏതു ഭാഗവും മേഭ8ഗതി ലെചയ്യുവാൻ പാർലലെമgിനു 
അധികാരമുലെണ്ടന്നു വ്യവസ്ഥ  ലെചയ്ത മേഭ8ഗതി:

 A. 21- ാാം മേഭ8ഗതി B. 24- ാാം മേഭ8ഗതി 

C. 26- ാാം മേഭ8ഗതി  D. 27- ാാം മേഭ8ഗതി

17. സ്വത്ത് സമ്പാ8ിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള മൗലികാവകാശലെത്ത നിയമവകാശമായി  മാറ്റിയ  
ഭരണഘWനാമേഭ8ഗതി:

 A. 44 - ാാം മേഭ8ഗതി B. 46 - ാാം മേഭ8ഗതി 

C. 47 - ാാം മേഭ8ഗതി   D. 49 - ാാം മേഭ8ഗതി

18. ലെപാതുനിയമങ്ങളിൽ  അവസര സമത്വം  ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഭരണഘWനാ  വകുC്:

A. അനുമേ�8ം 15 B. അനുമേ�8ം 16

C. അനുമേ�8ം 20   D. അനുമേ�8ം 21

19. അWിയന്തരാവസ്ഥകാലത്തു മൗലികാവകാശങ്ങൾ നിമേഷധിക്കലെCടുന്നത് ഏതു വകുപ്പു പ്രകാരമാണ്?

A. 350 B. 359  

C. 300   D. 360

20. ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം 
A. 1990 B. 1993

C. 1994   D. 1996

21. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ ക�ീഷൻ ലെചയർമാലെനയും അംഗങ്ങലെളയും നിയമിക്കുന്നത്:

A. രാഷ് \പതി B. ബൈഹമേക്കാWതി ചീZ് ജസ്റ്റിസ് 

C. മുഖ്യമന്ത്രി D. ഗവർണ്ണർ



22. താലെ� പറയുന്നവരിൽ മേ8ശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷനിൽ എക്സ് ഒZീമേഷ്യാ ലെമമ്പറല്ലാത്തത് ആര് ?

A. മേകന്ദ്ര നിയമകാര്യ വകുC് മന്ത്രി  B. മേ8ശീയ വനിതാ ക�ീഷൻ ലെചയർമേപഴ്സൺ 

C. മേ8ശീയ പട്ടികവർഗ്ഗ ക�ീഷൻ ലെചയർമേപഴ്സൺ D. മേ8ശീയ പട്ടികജാതി  ക�ീഷൻ ലെചയർമേപഴ്സൺ

23. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ ക�ീഷൻ അംഗങ്ങലെള ശുപാർശ ലെചയ്യുന്ന  ക�ിറ്റിയുലെW ലെചയർമാൻ :

A. സംസ്ഥാന പ്രതിപക്ഷ  മേനതാവ്  B. മുഖ്യമന്ത്രി  
C. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ D. ഗവർണ്ണർ

24. മേ8ശീയ വനിതാക�ീഷനിലെല ആ8്യ പുരുഷ അംഗമാര് ?

A. ആർ. ലെക. മാത്തൂർ B.  സൂരജ് ഭാൻ 

C. രാംധൻ  D. അമേലാക് റവാത്ത്

25. മേകരളത്തിലെല  വWമേക്ക അറ്റത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് ?

A. മമേഞ്ചശ്വരം B. മWിബൈക്ക  

C. ലെചംനാW്  D. മംഗൽപാWി

26. ഇന്ത്യയുലെW ആലെക വിസ്തീർണ്ണത്തിലെg എത്ര ശതമാനമാണ് മേകരളം?

A. 1.28 B. 1.18 

C. 2.18  D. 1.38

27. മേകരളത്തിൽ കളിമൺ നിമേക്ഷപം കൂടുതലുള്ള പ്രമേ8ശം 

A. മൂന്നാർ      B. പുനലൂർ 

C. കുണ്ടറ    D. തലമേ£രി

28. മണ്ണിലെനക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് മേപരിലാണ് അറിയലെCടുന്നത് ?

A. ലെപമേഡാളജി    B. ലെമമേ\ാളജി 

C. ലെഡർലെമമേറ്റാളജി   D. പീഡിമേയാമേളാജി



29. വംശനാശഭീഷണി മേനരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ  പ്രധാനമായും കാണലെCടുന്ന മേകരളത്തിലെല 
മേ8ശീമേയാ8്യാനം : 

A. മംഗളവനം    B. ബൈസലg് വാലി   

C. ഇരവികുളം   D. ലെനയ്യാർ

30. തനിമ, കൃതിക എന്നീ  പദ്ധതികൾ  ഏത് മേമഖലയുമായി  ബന്ധലെCട്ട  മേകരള സർക്കാർ 
നWCാക്കുന്നവയാണ് ?

A. വിമേനാ8സഞ്ചാരം     B.  ബൈകത്തറി 

C. Zിഷറീസ്      D. ആമേരാഗ്യം

31. ഇൻമേഡാ മേനാർവീജിയൻ Zിഷറീസ് ക�്യൂണിറ്റി ലെപ്രാജക്റ്റ്

A. വി�ിഞ്ഞം    B. അഞ്ചുലെതങ്ങ് 

C. നീണ്ടകര   D. അ�ീക്കൽ

32.   ലെക സ് ഇ ബി  യുലെW ഏറ്റവും  വലിയ ഡീസൽ പവർപ്ലാg് 

A. ചീമേമനി    B. ബ്രഹ്മപുരം    

C. കായംകുളം   D. നല്ലളം

33. മേകരളത്തിൽ സ്വർണ നിമേക്ഷപം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമേമതാണ് 

A. നിലമ്പൂർ    B. വാളയാർ 

c. കുണ്ടറ C. ചവറ

34. മേകരളത്തിലൂലെW കWന്നു മേപാകുന്ന  മേ8ശീയപാത 183  ബന്ധിCിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ :

A. Zമേറാക്ക് - പാലക്കാW്    B. മേസലം - ഇWCള്ളി 

C. മേകാ�ിമേക്കാW് - ബൈമസൂർ  D. ഡിണ്ടിഗൽ - ലെകാല്ലം

35.   ‘മേകരളത്തിലെല വിമേവകാനന്ദൻ’ എന്ന്  അറിയലെCടുന്നത് ആര്?

A. ശ്രീനാരായണഗുരു         B. ആഗമാനന്ദ സ്വാമി  

C. ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമി D. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ



36. 1 1 14 - ലെg കഥ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ?

A. ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള    B. അക്കാ� ലെചറിയാൻ    

C. മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ   D. ലെക. മേകളCൻ

37. തിരുവിതാംകൂർ മേസ്റ്ററ്റ് മേകാൺഗ്രസിലെg ആക്ടിങ് പ്രസിഡgായ  ആ8്യലെത്ത വനിത :

A. എ. വി. കുട്ടിമാളു അ�     B. അന്നാ ചാണ്ടി  
C. ആനി മസ് ക്രീൻ D. അക്കാ� ലെചറിയാൻ

38. 1909   അയ്യങ്കാളി  മേകരളത്തിലെല  ആ8്യലെത്ത കർഷക സമരം  സംഘWിCിച്ചത് എവിലെWയാണ് ?

A. മേകാട്ടയം     B.  കണ്ണൂർ     

C. പുന്നപ്ര      D. ലെവങ്ങാനൂർ

39. 1833  ശുചീന്ദ്രം  രമേഥാത്സവത്തിന് അവർണലെനാരുലെമാത്തു  മേതരിലെg വWംപിWിച്ചു  പ്രതിമേഷധിച്ച  
നമേവാത്ഥാന നായകൻ ?

A. അയ്യങ്കാളി    B. ബൈവകുണ്ഠ സ്വാമി

C. ബൈതക്കാW് അയ്യാഗുരു     D. സമേഹാ8രൻ അയ്യCൻ

40. എവിലെW നിന്നുള്ള  ബ്രിട്ടീഷ്  ബൈസന്യമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അWിച്ചമർത്തിയത് : 

A. പയ്യന്നൂർ     B. തളിCറമ്പ്    

C. പാനൂർ    D.തലമേ£രി

41. ഒന്നാം  പ�£ിരാജാ  കലാപം  അവസാനിച്ച വർഷം :

A. 1795 B. 1796

C. 1797 D. 1798

42. കുരുമുളകിലെg  വ്യാപാരകുത്തക  ബ്രിട്ടീഷുകാർ  സ്വന്തമാക്കിയതുമായി  ബന്ധലെCട്ടുണ്ടായ കലാപം 

A. ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം    B. ചാന്നാർ കലാപം 

C. പൂമേക്കാട്ടൂർ കലാപം   D. അഞ്ചുലെതങ്ങ് കലാപം



43. ഏതു വിപ്ലവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മലയാണ് പുരളിമല: 

A. കയ്യൂർ സമരം  B. പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം  

C. മലബാർ ലഹള    D. പ�£ി വിപ്ലവം

44. ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പലെങ്കടുത്തതിലെന തുWർന്ന് എ.ലെക.ജി അറസ്ററ് വരിച്ച വർഷം 

A. 1931 B.1932

C. 1930 D.1933

45. മനുഷ്യരിൽ രൂപം ലെകാള്ളുന്ന സ്ഥിര8ന്തങ്ങളുലെW എണ്ണം 

A. 38 B. 32

C.34 D. 36

46. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെല  ഏറ്ററ്വും ഭാരം കുറഞ്ഞ അവയവം 

A. വൃക്ക  B. പാൻക്രിയാസ്     

C. ശ്വാസമേകാശം    D. കരൾ

47. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിWിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വസ്തു നിർ�ിക്കലെCടുന്നത് എവിലെWയാണ് 

A. പാൻക്രിയാസ്   B. ആമാശയം     

C. കരൾ   D. ബൈതമേറായ്ഡ്

48. ശരീരത്തിലെല അബൈന�ിക പ്രവർത്തനനഗലെല നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം : 

A. ലെമഡുല ഒമേÅാംമേഗറ്റ   B. ലെസറിലെബല്ലം     

C.ലെസറിബ്രം     D. തലാമസ് 

49. മ8്യം  ബാധിക്കുന്ന തലമേച്ചാറിലെg ഭാഗം: 

A. തലാമസ്    B. ബൈഹമേCാതലാമസ്   

C. ലെസറിബ്രം  D. ലെസറിലെബല്ലം



50. മേപശികലെളക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്? 

A. ഓസ്റ്റിമേയാളജി   B. മമേയാളജി 

C. ലെനമേഫ്രാളജി    D. ലെഫ്രമേനാളജി

51.  പാകം ലെചയ്താൽ നഷ്ടലെCടുന്ന വിറ്റാമിൻ: 

A. വിറ്റാമിൻ സി         B. വിറ്റാമിൻ എ  

C. വിറ്റാമിൻ ഇ     D. വിറ്റാമിൻ ബി

52. ചുവലെW മേചർത്തിട്ടുള്ളവയിൽ വിറ്റാമിൻ എച്ച ്എന്നറിയലെCടുന്നത് ഏതാണ്?

A. ബമേയാട്ടിന്     B. മേZാളിക് ആസിഡ് 

C. തയാമിൻ    D. ബൈറമേബാ ഫ്ലാവിന്

53. ലെസഹത് എന്ന ലെWലിലെമഡിസിൻ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച ആ8്യ ആശുപത്രി:

A. അരുണ അസZ് അലി ഗവലെÊg് മേഹാസ്പിറ്റൽ

B. അമേCാമേളാ മേഹാസ്പിറ്റൽ

C. മേഡാ. റാം മമേനാഹർ മേലാഹ്യ മേഹാസ്പിറ്റൽ

D. ജി.ബി പന്ത് മേഹാസ്പിറ്റൽ

54. മേറച്ചൽ കാഴ്സൺ രചിച്ച ബൈസലg് സ്പ്രിങ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെലപ്രതിപാ8്യ വിഷയം എന്താണ് ?

A. ഡിഡിWി B. ഓമേസാൺ നാശനം

C. ആമേഗാള താപനം D. ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവം

55. ഒരു മൂലകത്തിലെg രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു വഹിക്കുന്ന അമേറ്റാമിക കണികകമേളവ ?

A. ഇലമേÏാൺ B. ന്യൂമേ\ാൺ

C. മേപ്രാമേട്ടാൺ D. മേപാസിമേ\ാൺ

56. കലാമിൻ ഏതു മേലാഹത്തിലെg അയിരാണ് ?

A. കാൽസ്യം B. ലെമഗ്നീഷ്യം

C. സിങ്ക് D. മാൻഗനീസ്



57. ഭാവിയിലെല ഇന്ധനം:

A. കാർബൺ ബൈഡ ഓക് ബൈസഡ് B. ബൈന\ജൻ
C. ഓക്സിജൻ D. ബൈഹഡ്രജൻ

58. ബാത്തിങ് മേസാC് നിർ�ാണത്തിന് ഉപമേയാഗിക്കുന്ന ലെപാട്ടാസ്യം സംയുക്തം :

A. ലെപാട്ടാസ്യം മേÒാബൈറഡ് B. ലെപാട്ടാസ്യം സൾമേZറ്റ്

C. ലെപാട്ടാസ്യം ബൈഹമേഡ്രാക് ബൈസഡ് D. ലെപാട്ടാസ്യം മേബ്രാബൈമറ്റ്

59. ലെലലെÓൻസ് പരീക്ഷണത്തിലൂലെW തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സാധിക്കാത്ത മൂലകം ഏത്

A. ബൈന\ജൻ B. മേÒാറിൻ

C. ഓക്സിജൻ D. സൾZർ

60. പ്രവൃത്തി ലെചയ്യാനുള്ള ക�ിവ് ആണ്:

A. ദ്രവ്യം B. ബലം

C. ഊർജ്ജം D. പിണ്ഡം

61. ചുറ്റുപാടുകലെള അമേപക്ഷി ച്ച ്ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനമാറ്റം  

A. സ്ഥാനാന്തരം   B. ചലനം    

C. സ്ഥിതിമേകാർജ്ജം    D. ലെകാഹിഷൻ

62.  ദ്രവ്യത്തിന് എത്ര അവസ്ഥകളാണുള്ളത് 

A. 3 B. 4

C.7 D.5

63. 1 ന്യൂട്ടൻ (N) = ….. Dyne

A. 100 B. 105

C. 98 D. 102



64.  സൗരയൂഥത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ഗ്രഹം ഏതാണ് ?

 A. ബുധൻ    B. വ്യാ�ം   

   C. ലെനപ്ട്യൂൺ    D. പ്ലൂമേട്ടാ 

65. 400- നും 1100 നും ഇWയ്ക്ക് 6 ലെg എത്ര ഗുണിതങ്ങൾ ഉണ്ട് ?

 A. 117 B. 116

C. 115 D. 118

66. താലെ� ലെകാടുത്ത സംഖ്യകളിൽ 12 -ലെg ഗുണിതം ഏത് ? 

A. 3816 B. 3247

C. 3649 D. 3347

67. താലെ� ലെകാടുത്ത സംഖ്യകളുലെW തുക കാണുക?

13.07,21,0.3,1.25,0.137,26.546

   A. 61.203 B. 62.303

C. 61.303 D. ഇലെതാന്നുമല്ല

68. 20.009 മേനാW് എത്ര കൂട്ടിയാൽ 50 കിട്ടും?      

A. 29.1 B. 29.991

C. 29.91 D. 29.1

69. ½ നും 1/3 നും ഇWയിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ?

A. 1/4 B. 4/7

C. ¾ D. 2/5

70.  ഏറ്റവും വലുത് ഏത് ?

A. 7/11 B. 13/17

C. 3/7 D.21/25 



71. 4 കുട്ടികൾക്കായി ശരാശരി 7 വയÓ്. അഞ്ചാമത് ഒരു കുട്ടി കൂWി മേചർന്നാൽ ശരാശരി 6 
വയÓ്. അഞ്ചാമലെg വയÓ് എത്ര. ?

A.2 B. 4

C.3 D. 5

72. ഒരു വസ്തുവിന്  തുWർച്ചയായി 20%,  10%,  25%  എന്ന രീതിയിൽ ഡിസ് കൗണ്ട് അനുവ8ിച്ചാൽ 
ആലെക ഡിസ് കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം?  

A. 55 ശതമാനം B. 54 ശതമാനം

C. 46 ശതമാനം D. 42 ശതമാനം

73. ഒരാൾ A  യിൽ നിന്നും മണിക്കൂറിൽ 30 കി. മി മേവഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ്B യിൽ എത്തിമേചർന്നു. 
തിരിലെക B യിൽ നിന്ന് A  യിമേലക്ക് മണിക്കൂറിൽ 50 കി.മി. മേവഗത്തിലും എത്തുന്നു. ഈ 
യാത്രയിൽ A യിൽ നിന്നും B യിമേലക്കുള്ള  ദൂരം എത്ര ?

A. 65 കി.മി. B. 75 കി.മി.

C. 50 കി.മി. D. 90 കി.മി.

74.  ഒരു ബൈസക്കിൾ 5 കിമേലാമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ 25 മിനിറ്റ് എടുത്തു. ഇമേത മേവഗതയിൽ 3.5 
കിമേലാമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാലെനടുക്കുന്ന സമയലെമത്ര?  

A. 12.5 മിനിറ്റ് B. 15.5 മിനിറ്റ്

C. 17.5 മിനിറ്റ് D. 18.5 മിനിറ്റ്

75.   + എന്നാൽ x, -  എന്നാൽ +  ആയാൽ 14 + 3 - 4  എത്ര?  

  A. 46 B. 3
  C. 8 D. 11

76. ശരിയായ ഗണിതചിഹ്നങ്ങൾ ലെതരലെഞ്ഞടുത്ത്  സമവാക്യം പൂരിCിക്കുക 

A. -, x B. x, -

C. +, + D. +, x



77. മേശ്രണിയിലെല അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്?

A. 12 B. 96

C. 48 D. 72

78. ഒരു മേകാഡ്  ഭാഷയിൽ POLICE എന്ന വാക്കിലെന OMIEXY  എന്ന്  മേകാഡ് ലെചയ്യാലെമങ്കിൽ LABOUR 
എന്ന വാക്കിലെന എങ്ങലെന   എഴുതാം? 

A. KYYKPL B.YKKYLP 

C. KZCPPL D. YKKLYP

79.   താലെ� ലെകാടുത്തിരിക്കുന്ന  വക്കുകൾ   ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ  ആ8്യം  വരുന്ന  
വാമേക്കത് ?

  A. Cloud B. Middle
 C. Chain D. Grunt

80. Equivalent ________  

A. Equity B. equal 

C. Tale D. Lent

81.   ബന്ധം കണ്ടുപിWിക്കുക : കാർഡിമേയാളജി: ഹൃ8യം: ലെനമേഫ്രാളജി:  

A. കരൾ B. തലമേച്ചാറ്

C. വൃക്കകൾ D. കണ്ണുകൾ

82. താലെ� ലെകാടുത്തിട്ടുള്ള പ8ങ്ങളിൽ  മേവറിട്ടു  നിൽക്കുന്ന പ8ം ഏതാണ് ?

A. ലെചമ്പ്  B. അൽനിമേക്കാ

C. അലൂമിനിയം D. ഇരുമ്പ്



83. 4 ലെകാല്ലം   മുമ്പ്   അ�യ്ക്ക്  മകളുലെW  3 ഇരട്ടി  വയÓായിരുന്നു.  6  ലെകാല്ലം ക�ിഞ്ഞാൽ 
അ�യ്ക്ക്  മകളുലെW ഇരട്ടി  വയÓാകും , മകളുലെW ഇന്നലെത്ത  വയÓ്  എത്ര? 

A.12 B. 14

C. 16 D. 18

84. 40 കുട്ടികളുള്ള   ÒാÓിൽ വിശ്വനാഥലെg  റാങ്ക്  മുന്നിൽ നിന്ന്  19-മതാണ്. അവസാനത്തുനിന്ന് 
വിശ്വനാഥലെg  റാങ്ക് എത്ര ?

A. 22 B. 21

C. 20 D. 23

85. മേകരള സർക്കാരിലെg 2020 ൽ സ്വാതി പുരസ് കാരം മേനWിയതാര്? 

A. അംജ8് അലി ഖാൻ B. വി. 8ക്ഷിണാമൂർത്തി

  C. മങ്ങാW് ലെക. നമേWശൻ D. മേഡാ. എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യം

86.  പ്രശസ്ത  തിരക്കഥാ കൃത്തും സംവിധായകനുമായിരുന്ന സച്ചി 2020  ജൂൺ 18 ന്  അന്തരിച്ചു. 
അമേദ്ദഹത്തിലെg പൂർണമായ മേപര് എന്താണ് ?

  

A. ആർ . ലെക. സച്ചി8ാസ് B. ലെക  ആർ  സച്ചി8ാനന്ദൻ

C. ലെക. എസ്. സച്ചി8ാസ്     D. എസ്. ലെക സച്ചി8ാനന്ദൻ

87.  മേകാട്ടയലെത്ത  ലെക ആർ   നാഷണൽ  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  മേZാർ  വിഷ്വൽ സയൻസ്  ആൻഡ് 
ആർട്ട്സിലെg ലെചയർമാനായി നിയമിതനായത്

A. കമൽ    B. ഷാജി എൻ  കരുൺ

C. അടൂർ മേഗാപാലകൃഷ്ണൻ D.സണ്ണി മേജാസZ്

88. മേകരളത്തിലെല ആ8്യലെത്ത ബൈപതൃക ബീച്ച ്?

A. മേകാവളം ബീച്ച ് B. വർക്കല ബീച്ച ്

C. മുഴുCിലങ്ങാW് ബീച്ച ് D. അ�ിമേക്കാW് മുനയ്ക്കൽ ബീച്ച്



89. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി മേക്ഷത്രത്തിൽ രാജകുടുംബത്തിലെg അവകാശം 
അംഗീകരിച്ചുലെകാണ്ട് സുപ്രീംമേകാWതി  പ്രഖ്യാപിച്ച വിധിയിൽ ?

A. വി. പി . മേമമേനാൻ B. വി . ലെക . കൃഷ്ണമേമമേനാൻ 

C. സി . മേകശവൻ D. എ. ലെക. മേഗാപാലൻ

90. 2020 ന്യൂമേയാർക്ക് ഇന്ത്യൻ Zിലിം ലെZസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച സംവിധായകനായി തിരലെഞ്ഞടുക്കലെCട്ടത് ?

A. അചൽ മിശ്ര B. ലിമേജാ മേജാസZ് ലെപല്ലിമേ£രി 

C. ഗീതു മേമാഹൻ8ാസ് D. മേഡാ. ബിജു

91. മേ8ശീയ  യുവജന8ിനാമേഘാഷത്തിലെg (ജനുവരി 12 ) ഭാഗമായി 2020- ൽ നാഷണൽ യൂത്ത്  
ലെZസ്റ്റിവൽ സംഘWിCിച്ചലെതവിലെW?

A. ലഖ് നൗ B. മേനായിഡ 

C. ബാംഗ്ലൂർ D. ബൈഹ8രാബാ8്

92. 2020-ലെല രാജ്യാന്തര മേയാഗാ8ിനത്തിന് മേവ8ിയായ സ്ഥലം?

 A. കാൺപൂർ B. മേല 

C. അഹ�8ാബാ8് D. നാസിക്

93. നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രൂസ്റ്റിലെg ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2020 ജനുവരിയിൽ മേവൾഡ് ബുക്ക് ലെZയർ 
നWന്നലെതവിലെW?

A. മേഗാവ B. ന്യൂഡൽഹി 

C. മുംബൈബ D. ലെചബൈന്ന

94. 2020-ൽ കൺലെവൽത്ത് ലെചറുകഥാ പുരസ് കാരം മേനWിയ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യകാരി?

A. ബൈശലി മേചാപ്ര B. ജുംപാ ലാഹിരി 

C. അനിത നായർ D. കൃതിക്  പാമേണ്ഡ



95. ചുവലെW മേചർത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഇന്ത്യലെയക്കാൾ വലിCമുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ?

A. ബ്രസീൽ B. ഫ്രാൻസ് 

C. ഈജിപ്ത്  D. ഇറാൻ

96. ഇന്ത്യയുലെW അക്ഷാംശ വ്യാപ്തി:

A. 8 14 N - 37 7 N B. 8 4o N – 37 6o N

C. 12 6o N – 97 25o N D. 8 4o E – 37 6o E

97. ഇന്ത്യയിലെല ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി?

A. മാൾവ പീഠഭൂമി B. ലെഡക്കാൻ പീഠഭൂമി 

C. വിന്ധ്യ പീഠഭൂമി D. ലെബരൂൾ പീഠഭൂമി

98. ഹിൽ മേസ്റ്റഷനുകളുലെW രാജകുമാരി എന്നറിയലെCടുന്ന സുഖവാസ മേകന്ദ്രം?

A. ഡാർജിലിങ് B. ലെകാബൈWക്കനാൽ 

C. മുമേസാറി D. നീലഗിരി

99. ബംഗാൾ ഉൾക്കWൽ ന8ീവ്യൂഹത്തിൽ ഉൾലെCWാത്ത ന8ി:

A. കൃഷ്ണ B. കാമേവരി 

C. നർമ8 D. മഹാന8ി

100. ഇന്ത്യയുലെW ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി  ലെചയ്യുന്ന എയർമേപാർട്ടായ മേല ഏത് ന8ിക്കരയിലാണ്?

A. ഗംഗ B. യമുന 

C. സിന്ധു D. ബ്രഹ്മപുത്ര


