
KERALA PSC

10th Level Preliminary Examination  (25/2/2021)

       Time : 1 1/2 hr

Code : B Marks : 100

1. സിന്ധു നദി പാക്കിസ്ഥാനിലേ�ക്ക് പ്രലേ�ശിക്കുന്ന ഭാഗം.

A. അലേ�ാക്ക് B. ഝാങ്

C. ചില്ലാർ D. താന്തി

2. ഇടിമിന്നലേ�ാടുകൂടി  സാധാരണയായി ഉച്ചയ്ക്കു  ലേശഷം പെപയ്യുന്ന മഴ ഏതു ലേപരിൽ 
അറിയപെ:ടുന്നു ?

A. ശൈശ�വൃഷ്ടി B. ആ�ി:ഴവൃഷ്ടി 

C. ഉച്ച�ിതവൃഷ്ടി D. സം�ഹനവൃഷ്ടി

3. ഉത്തലേരന്ത്യൻ സമത�ത്തിൽ ലേമയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ  �ീശുന്ന �രണ്ട ഉഷ്ണക്കാ�് ?

A. മാംലേഗാഷ�ർ B. കാൽശൈOശാഖി 

C. ലൂ D. ചിനൂക്ക്

4. ജിം ലേകാർപെO�്  ലേദശീലേയാദ്യാനം  ഏതു  സംസ്ഥാനത്താണ്?

A. ഉത്തരാഖണ്ഡ്  B. ഉത്തർപ്രലേദശ് 

C. Oീഹാർ D. മഹാരാഷ്ട്ര

5. ശൈടഗർ ലേX�്  എന്നറിയപെ:ടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്?

A. മധ്യപ്രലേദശ് B. ജാർഖണ്ഡ് 

C. ഛത്തീസ് ഗഢ് D. അസം



6. ഉത്തരാർധലേഗാളത്തിൽ ഏഷ്യൻ  ഭൂഖണ്ഡത്തിപെ^ ഏതു ഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യയുപെട 
സ്ഥാനം?

A. പെതക്ക് B. �ടക്ക് 

C. പടിഞ്ഞാറ് D. കിഴക്ക്

7. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിപെ^ �ടലേക്ക അ�വും പെതലേക്ക അ�വും തമ്മിൽ ഏകലേദശം 
എത്ര ഡിഗ്രിയുപെട �്യത്യാസമാണുള്ളത്?

A. 20 B. 25

C. 30 D. 35

8. പെഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയുപെട ആകൃതി എന്താണ്?

A. വൃത്തം B. സമചതുരം 

C. അർദ്ധവൃത്തം D. ത്രിലേകാണം

9. ഇന്ത്യയിപെ� ഏ�വും പഴക്കലേമറിയ ഭൂ�ിഭാഗം?

A. �ടലേക്ക ഇന്ത്യൻ സമത�ങ്ങൾ B. ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി 

C. തീരസമതങ്ങൾ D. �ടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ പർവ്വത പ്രലേദശം

10. അറOിക്കടൽ നദീ�്യൂഹത്തിൽ ഉൾപെ:ടാത്ത നദി.

A. താപ്തി B. സിന്ധു 

C. പെപരിയാർ D. ഗംഗ

11. 2020 പെ� പെടാറലേ^ാ രാജ്യാന്തര ഫി�ിം പെഫXി��ിൽ അംOാസിഡറായി 
പെതരപെഞ്ഞടുക്കപെ:ട്ട ലേOാളിവുഡ് നടി.

A. പ്രിയങ്ക ലേചാപ്ര B. �ിദ്യാ Oാ�ൻ 

C. ദീപിക പദുലേക്കാൺ D. അനുഷ്ക ശർമ്മ



12. ജമ്മു�ിപെ� ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സി�ി ചൗക്കിപെ^ പുതിയ ലേപര്?

A. ഭഗത് സിംഗ് ചൗക്ക് B. ചാന്ദിനി ചൗക്ക് 

C. ആസാദ് ചൗക്ക് D. ഭാരത് മാത് ചൗക്ക്

13. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് സ്ഥാപിതമായ ആദ്യ ലേയാഗ സർ�ക�ാശാ� സ്ഥിതിപെചയ്യുന്നത് ?

A. ന്യൂലേയാർക്ക് B. ചിക്കാലേഗാ 

C. �ാസ് പെ�ഗാസ് D. ലേ�ാസ് ഏഞ്ചൽസ്

14. ലേ�ാകഭാഷകപെള:�ിയുള്ള പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എപെന്താലേ�ാഗ് 
പ്രകാരം ലേ�ാകത്ത് ഏ�വുമധികം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന മൂന്നാമപെത്ത ഭാഷ?

A. പഞ്ചാOി B. പെതലുങ്ക് 

C. ഹിന്ദി D. Oംഗാളി

15. 2020 പെഫബ്രു�രിയിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച �ിലേദശരാജ്യ ത��ൻ ആര്?

A. പെഡാണാൾഡ് ട്രംപ് B. ജXിൻ ട്രൂലേഡാ 

C. ലേOാറിസ് ലേജാൺസൺ D. ഇമ്മാനു�ൽ മാലേ�ാൺ

16. മൂലേത്താൻ സം�ിധാനം പെചയ്തത് ?

A. �ിനീത് ശ്രീനി�ാസൻ B. ഗീതു ലേമാഹൻദാസ് 

C. അഞ്ജ�ി ലേമലേനാൻ D. സച്ചി

17. 2020 ന്യൂലേയാർക്ക് ഇന്ത്യ ഫി�ിം പെഫXീ��ിൽ മികച്ച നടനായി 
തിരപെഞ്ഞടുക്കപെ:ട്ടത്?

A. ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന               B. ലേമാഹൻ�ാൽ

C. നി�ിൻ ലേപാളി                      D. റൺ�ീർ സിംഗ്



18. 2020 ഒലേ�ാOർ 15-നു അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ക�ിയും 2019-പെ� ജ്ഞാനപീഠ പുരസ് കാര 
ലേജതാവുമായ �്യക്തി.

A. രഹത് ഇലേ^ാറി                                 B.  ഷംസൂർ റഹ്മാൻ ഫാറൂഖി  

C. അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി            D.  ഓ.എൻ.�ി.

19. ഏഴാലേച്ചരി രാമചന്ദ്രന് �യ�ാർ അ�ാർഡ് ലേനടിപെക്കാടുത്ത ക�ിതാ സാമാഹാരം.

A. നിരീശ്വരൻ                         B. ഉഷ്ണരാശി  

C. ചാരു�ത                            D. ഒരു പെ�ർജീനിയൻ പെ�യിൽക്കാ�ം

20. ലേന:ാളിപെ� ഓൾഡ് ലേമാങ്ക് രാജ്യാന്തര ച�ച്ചിത്ര ലേമളയിൽ മികച്ച ചിത്രം, മികച്ച 
സം�ിധാനം എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലേനടിയ മ�യാള സിനിമ.

A. പെജല്ലിപെക്കട്ട്                     B. മൂലേത്താൻ

C. ജ�സമാധി                      D. പെ�യിൽ മരങ്ങൾ

21. ലേദശീയ മനുഷ്യാ�കാശ കമ്മീഷണപെറയും പെമമ്പർമാപെരയും സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കം 
പെചയ്യാൻ അധികാരമുള്ളത് ആർക്ക്?

A. രാഷ്ട്രപതിക്ക്                B. ലേ�ാക്സഭാ സ്പീക്കർ  

C. ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക്                       D. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്

22. ലേദശീയ മനുഷ്യാ�കാശ കമ്മീഷപെ^ ആസ്ഥാനം.

A. മുംശൈO                       B. പെകാൽക്കത്ത

C. ശൈഹദരാOാദ്                       D. ന്യൂഡൽഹി

23. ലേദശീയ മനുഷ്യാ�കാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത്.

A. 1995 പെസപ്�ംOർ 15                     B. 1992 ജനു�രി 31  

C. 1998 ഡിസംOർ 11                       D. 1993 ഒലേ�ാOർ 12



24. ഇന്ത്യയിപെ� ആദ്യപെത്ത ലേദശീയ മനുഷ്യാ�കാശ കമ്മീഷൻ പെചയർമാൻ.

A. ജXിസ് എസ്. രാലേജന്ദ്ര Oാബു           B. ജXിസ് പെക.ജി. Oാ�കൃഷ്ണൻ

C. ജXിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര                     D. ജXിസ് പെജ. എസ്. �ർമ്മ

25. ലേദശീയ �നിതാകമ്മീഷൻ അംഗങ്ങപെള പദ�ിയിൽ നിന്ന് നീക്കം പെചയ്യാൻ 
അധികാരമുള്ളത് ആർക്കാണ്?

A. ലേ�ാകസഭാ സ്പീക്കർക്ക്                B. ലേകന്ദ്ര സർക്കാരിന്

C. രാഷ്ട്രപതിക്ക്                             D. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്

26. ഇന്ത്യയുപെട മാഗ്നാകാർട്ട എന്ന് �ിലേശഷി:ിക്കുന്നത് എന്തിപെനയാണ്?

A. മൗ�ിക ചുമത�കൾ                B. മൗ�ികാ�കാശങ്ങൾ  

C. നിർലേ¦ശക തത്വങ്ങൾ                       D. നിയമ �ാഴ് ച

27. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുപെട ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപെ:ടുന്നത്.

A. നിർലേ¦ശക തത്വങ്ങൾ                         B. മൗ�ിക ചുമത�കൾ

C. ഭരണഘടനയുപെട ആമുഖം                    D.  മൗ�ികാ�കാശങ്ങൾ

28. സമ്മതിദാന അ�കാശം �ിനിലേയാഗിക്കാൻ ഭരണഘടനയനുസരിച്  -
------------  ആണ്.

A. മൗ�ികാ�കാശങ്ങൾ                        B. മൗ�ികസ്വാതന്ത്ര്യം

C. നിയമം മൂ�ം നിർOന്ധിതമായ കടമ     D.  ഇപെതാന്നുമല്ല

29. മതം, �ർഗ്ഗം, ജാതി, �ിംഗം, ജന്മസ്ഥ�ം എന്നി�യുപെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു 
പൗരലേനാടും �ിലേ�ചനം പാടിപെല്ലന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ �കു:്.

A. അനുലേ¬ദം 9                         B. അനുലേ¬ദം13

C. അനുലേ¬ദം 15                       D.  അനുലേ¬ദം 19



30. പൗരന്മാരുപെട മൗ�ികാ�കാശങ്ങളുപെട ലേമൽ ആ�ശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 
ഏർപെ:ടുത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്?

A. സുപ്രിംലേകാടതി                        B. പ്രധാനമതന്ത്രി  

C. രാഷ്ട്രപതി                        D.  പാർ�പെമ^്

31. ജ�ഹർ�ാൽ പെനഹ്രു�ിപെ^ അന്ത്യ�ിശ്രമ സ്ഥ�ം.

A. ശാന്തി�നം                       B. ശക്തിസ്ഥൽ  

C. നാരായൺഘട്ട്                      D.  ഏകതാസ്ഥൽ

32. ഭരണഘടനയുപെട ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത്.

A. Oി. ആർ. അംലേOദ്ക്കർ                     B. ജ�ഹർ�ാൽ പെനഹ് റു  

C. മഹാത്മാഗാന്ധി                               D.  Oി.എൻ.റാവു

33. നീ�ം ക�ാപം നടന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?

A. Oംഗാൾ                               B. Oീഹാർ

C. ഒറീസ്സ                                  D. മഹാരാഷ്ട്ര

34. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡ^് പദത്തിപെ�ത്തും മുൻപ് ലേഡാ. രാലേജന്ദ്രപ്രസാദ് �ഹിച്ചിരുന്ന 
പദ�ി.

A. ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയുപെട അധ്യക്ഷൻ                        

B. ഉപരാഷ്ട്രപതി

C. പെസൻട്രൽ ലേ�ാജിലേ´�ീ�് അസംബ്ലി സ്പീക്കർ

D.  ഉപപ്രധാനമന്ത്രി



35. ഇന്ത്യയുപെട രണ്ടാമപെത്ത രാഷ്ട്രപതി.

A. ലേഡാ. രാലേജന്ദ്രപ്രസാദ്                      B. ലേഡാ. സക്കീർ ഹുശൈസ്സൻ

C. �ി.�ി. ഗിരി                                      D.  ലേഡാ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ

36. ഇന്ത്യയുമായി �ാണിജ്യOന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ യൂലേറാപ്യൻ ശക്തി.

A. ബ്രിട്ടീഷുകാർ                         B. ലേപാർച്ചുഗീസുകാർ  

C. ഫ്രഞ്ചുകാർ                        D.  ഡച്ചുകാർ

37. ഈX്ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുപെട ഭരണം ബ്രിട്ടൺ ഏപെ�ടുത്തത് ഏത് 
�ർഷമായിരുന്നു?

A. 1857                        B. 1858

C. 1859                       D.  1860

38. Oംഗാളിൽ ദ്വിഭരണം നിർത്ത�ാക്കിയ ഗ�ർണർ ജനറൽ.

A. �ി�്യം O^ിക്            B. പെഡൽഹൗസി

C. �ാറൻ ലേഹXിംഗ് സ്     D. പെ�ല്ല´ി

39. ആധുനിക ഭാരതത്തിപെ^ നലേ�ാത്ഥാന നായകൻ എന്ന് അറിയപെ:ടുന്നത് ആര്?

A. രാജാറാം ലേമാഹൻ ലേറായ്             B. രOീന്ദ്രനാഥ ടാലേഗാർ

C. ലേഡാ. Oി.ആർ.അംലേOദ് കർ      D. സുഭാഷ് ചന്ദ്രലേOാസ്  

40. ഇന്ത്യൻ നലേ�ാത്ഥാനത്തിപെ^ പിതാ�് ആര്?

A. രാജാറാം ലേമാഹൻ ലേറായ്             B. രOീന്ദ്രനാഥ ടാലേഗാർ

C. ലേഡാ. Oി.ആർ.അംലേOദ് കർ       D. സുഭാഷ് ചന്ദ്രലേOാസ്  



41. അഞ്ചുപെതങ് ക�ാപം നടന്ന �ർഷം?

A. 1691              B. 1697

C. 1695            D. 1693

42. ഇംഗ്ലീഷ് ഈX്ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്ക് ലേ�ണാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏ�വും പ്രധാനപെ:ട്ട 
പണ്ടകശാ�.

A. ആ�ിങ്ങൽ              B. കടയ്ക്കാവൂർ

C. കുളച്ചൽ                 D. അഞ്ചുപെതങ്ങ്

43. പഴശ്ശി ക�ാപസമയത്ത് തകർക്കപെ:ട്ട ഏഷ്യയിപെ�തപെന്ന ആദ്യലേത്തതും ഏ�വും 
�ലുതുമായ കറു�ാലേതാട്ടം എ�ിപെടയാണ്?

A. നി�മ്പൂർ              B. തന്നിലേത്താട്  

C. ലേപരാമ്പ്ര              D. അഞ്ചരക്കണ്ടി

44. ലേ�ലുത്തമ്പി ദള�പെയ പരാജയപെ:ടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ശൈസന്യാധിപൻ.

A. ലേകണൽ �ീഗർ                                B. �ഫ്റ്റന^് ലേഗാർഡൻ

C. ലേതാമസ് ഹാർലേ� OാOർ       D. ആർതർ പെ�ല്ല´ി

45. കാ�ടിയിൽ രാമകൃഷ്ണ ആശൈദ്വതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത്

A. ആഗമാനന്ദ സ്വാമി               B. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശി�ലേയാഗി

C. ശൈ�കുണ്ഠ സ്വാമികൾ       D. �ാഗ്ഭടാനന്ദൻ 

46. അക്കമ്മ പെചറിയാപെ^ ജനനം .

A. തിരു�ല്ല     B. കാഞ്ഞിര:ള്ളി 

C. ചങ്ങനാലേശ്ശരി    D. പെചങ്ങന്നൂർ 



47. ആഗമാനന്ദ  സ്വാമി  ആദിയം ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് .

A. കാ�ടി   B. തിരു�നന്തപുരം 

C. പുതുക്കാട്   D. തിരു�ല്ല

48. അക്കമ്മ പെചറിയാപെന 'തിരു�ിതാംകൂറിപെ�  ഝാൻസിറാണി' എന്ന്  �ിലേശഷി:ിച്ചത് 
ആരാണ്  ?

A. ഗാന്ധിജി    B. ജ�ഹർ�ാൽ പെനഹ് റു 

C. സർദാർ പലേട്ടൽ  D.  പെക. ലേകള:ൻ

49. ലേകരള പട്ടികജാതി പട്ടിക �ർഗ്ഗ �ികസന ലേകാർ:ലേറഷപെ^ ആസ്ഥാനം.

A. തിരു�നന്തപൂരം B. തൃശ്ശൂർ

C. പെകാല്ലം   D. ലേകാഴിലേക്കാട്

50. ലേകരളത്തിപെ� ആദ്യപെത്ത കർഷക പെതാഴി�ാളി സമരത്തിന് ലേ�ദിയായ സ്ഥ�ം 
ഏത് ?

A. കുട്ടനാട്   B.  ചിറ്റൂർ 

C. പെ�ങ്ങാനൂർ   D. ഇപെതാന്നുമല്ല 

51. മാXർ �ീ�ർ  സമ്പ്രദായവുമായി Oന്ധപെ:ട്ടിരിക്കുന്ന കുടിൽ �്യ�സായം .

A. കശു�ണ്ടി   B.  കയർ 

C. തടി   D. ശൈകത്തറി

52. പെസൻട്രൽ ഇൻXി�്യൂട്ട്  ഓഫ് ഫിഷറീസ് പെടക് ലേനാളജി എ�ിപെടയാണ്?

A. മുംശൈO    B. പനാജി 

C. പെകാച്ചി   D. �ിശാഖപട്ടണം



53. പള്ളി�ാസൽ പദ്ധതി ഏതു നദിയിൽ ?

A. ചാ�ിയാർ    B. ചാ�ക്കുടിപുഴ 

C. മുതിരപ്പുഴ   D. പമ്പ

54. കു�്യാടി  ജ�ശൈ�ദ്യുത പദ്ധതി ആരംഭിച്ച �ർഷം.

A. 1972 B. 1976

C. 1970   D. 1984

55. ലേകരളത്തിലൂപെട കടന്നു ലേപാകുന്ന ലേദശീയപാത  744  Oന്ധി:ിക്കുന്ന സ്ഥ�ങ്ങൾ.

A. ഫലേറാക്ക്- പാ�ക്കാട്       B.  ലേകാഴിലേക്കാട്-ശൈമസൂർ 

C. തിരുമംഗ�ം-പെകാല്ലം     D. ഡിണ്ടിഗൽ-പെകാട്ടാരക്കര 

56. ലേകരളത്തിപെ^ �ടക്കുകത്ത് സ്ഥിതിപെചയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ?

A. കർണ്ണാടക     B. ആന്ധ്രപ്രലേദശ്  

C. തമിഴ് നാട്      D. പെതലുങ്കനാ 

57. ലേകരളത്തിപെ^ ആപെക  താലൂക്കുകളുപെട എണ്ണം.

A. 72  B. 75

C. 78 D. 77

58. ലേ�നൽക്കാ�പെത്ത ശരാശരി മഴ എത്രയാണ്?

A. 30 cm B. 40 cm

C. 20 cm D. 50 cm



59. ചു�പെട ലേചർത്തിട്ടുള്ള�യിൽ ശൈജ� സമ്പുഷ്ടമായ മണ്ണിനം ഏതാണ്?

A. എക്കൽ മണ്ണ്      B. പെചങ്കൽ മണ്ണ് 

C. കറുത്ത  മണ്ണ്    D. പർവ്വത മണ്ണ് 

60. പക്ഷി നിരീക്ഷനായ ലേഡാ. സ�ിം അ�ിയുപെട ലേപരിൽ അറിയപെ:ടുന്ന ലേകരളത്തിപെ� 
പക്ഷി സലേങ്കതം ?

A. ചൂളന്നൂർ       B. തലേട്ടക്കാട് 

C. മംഗള�നം    D. കുമരകം 

61. പെസഹത്  എന്ന പെട�ി പെമഡിസിൻ പദ്ധതിയുപെട ഉദ് ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചത് 
ആരായിരുന്നു?

A. �ിജയ് ലേഗായൽ   B. ധർലേമ്മന്ദ്ര പ്രധാൻ 

C. ര�ി ശങ്കർ പ്രസാദ്    D. നിർമ്മ�സീതാരാമൻ

62. ഭൂമിയുപെട  ശ്വാസലേകാശം  എന്നറിയപെ:ടുന്ന പ്രലേദശം

A. സഹാറ മരുഭൂമി   B.    ആമലേസാൺ മഴക്കാടുകൾ

C. ധ്രു�പ്രലേദശം D. ലേകാണിഫറസ് �നങ്ങൾ

63. ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിപെ^  ആഗിരണം  ഉലേത്തജി:ിക്കുന്ന �ി�ാമിൻ

A. �ി�ാമിൻ  പെക         B. �ി�ാമിൻ  Oി 

C. �ി�ാമിൻ സി D. �ി�ാമിൻ എ

64. രക്തം  കട്ടപിടിക്കുന്നതിനു ആ�ശ്യം  ലേ�ണ്ട ജീ�കം

A. ജീ�കം പെക  B.  ജീ�കം ഡി

C. ജീ�കം  Oി   D.  ജീ�കം  ഇ

     



65. ആ^ിജൻ ഇല്ലാത്ത   രക്ത ഗ്രൂ:്

A. എ. Oി. ഗ്രൂ:്   B.  ഒ.  ഗ്രൂ:്

C. Oി ഗ്രൂ:്    D.  എ. ഗ്രൂ:്  

    

66.  ശരീരത്തിപെ^ തു�നാ�സ്ഥ  നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം

A. പെസറിപെOല്ലം      B.  ത�ാമസ്

C. ശൈഹലേ:ാത�ാമസ് D. പെസറിബ്രം

67.   മനുഷ്യനിൽ  എത്രതരം  പല്ലുകളാണുള്ളത് ?

A. 3  B.  4

C. 5  D.  6

68. ശ്വാസലേകാശപെത്ത  പെപാതിഞ്ഞു  സംരക്ഷിക്കുന്ന  ആ�രണമാണ്

 A. പെപരികാർഡിയം      B.  പ്ലൂറ

 C. പെമനിഞ്ചസ് D. ഡയഫ്രം 

69. ലേപശീപ്ര�ർത്തനങ്ങപെള ഏലേകാപി:ിക്കുന്ന  മസ്തിഷ്ക ഭാഗം

A. ത�ാമസ്  B.  പെസറിപെOല്ലം   

C. ശൈഹലേ:ാത�ാമസ് D. പെസറിബ്രം

70. ഒരു ച�നത്തിൽ ലേപശിയുപെട  നീളം കൂടുകയാപെണങ്കിൽ  ആ  കൺട്രാക്ഷൻ  
അറിയപെ:ടുന്നത്

A. ലേകാൺപെസൻട്രിക്    B.  എപെസ്സൻട്രിക്

C. ഐലേസാലേട്ടാണിക്  D.   ഐലേസാശൈകന�ിക്



71. ലേസാ:്  ജ�ത്തിൽ �യിക്കുലേമ്പാൾ  ജ�ത്തിപെ^ പ്രത�O�ം

A. കൂടും        

B.  കുറയും

C. മാ�ം സംഭ�ിക്കുന്നില്ല

D. ആദ്യം കൂടുകയും പിപെന്ന കുറയുകയും പെചയ്യുന്നു  

72. സസ്യങ്ങൾ  പ്രകാശ സംലേÚഷണത്തിലൂപെട പുറത്തു  �ിടുന്ന  �ാതകം

A. ശൈഹഡ്രജൻ    B.  ശൈനട്രജൻ

C. ഓക് സിജൻ  D. കാർOൺ ശൈഡ ഓക് ശൈസഡ്

73. പെമൻഡ�ിലേയഫിപെ^ ആ�ർത്തന പട്ടികയിൽ മൂ�കങ്ങൾ  �മീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്

A. അലേ�ാമിക  മാസിപെ^ അ�ലേരാഹണ �മത്തിൽ 

B.  അലേ�ാമിക  നമ്പറിപെ^   ആലേരാഹണ  �മത്തിൽ

C. അലേ�ാമിക  മാസിപെ^ ആലേരാഹണ  �മത്തിൽ 

D. അലേ�ാമിക നമ്പറിപെ^ അ�ലേരാഹണ �മത്തിൽ

74. K പെഷല്ലിൽ ഉൾപെക്കാള്ളാവുന്ന  പരമാ�ധി  ഇ�ലേട്രാണുകളുപെട എണ്ണം

A. 2  B. 8

C. 18  D. 32

75.  താപെഴ  പറയുന്ന�യിൽ ഏതിപെ^  ന്യൂക്ലിയസ്സി�ാണ്   ന്യൂലേട്രാൺ ഇല്ലാത്തത്

A. ഡ്യൂട്ടീരിയം        B.  ട്രിഷ്യം

C. ലേപ്രാട്ടിയം D. ഹീ�ിയം



76.   ഒരു  �സ്തു�ിൽ  അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന  ദ്ര�്യത്തിപെ^ അള�്  ആണ്

A. ഭാരം    B.  പിണ്ഡം  

C. ആകർഷണO�ം D. ഭൂഗുരുത്വO�ം

77.  സ്ഥാനാന്തരത്തിപെ^   യൂണി�് 

A. മീ�ർ  B.  പെസക്ക^്

C. മീ�ർ/ പെസക്ക^് D. മീ�ർ/ പെസക്ക^്2  

78.  സൂര്യനിൽ നിന്നും  പ്രകാശത്തിനു ഭൂമിയിപെ�ത്താൻ ______ സമയം  മതിയ 

 A. 10 മിനിട്ട്   B.  12 മിനിട്ട്

C.  5 മിനിട്ട് D. 8.3 മിനിട്ട്

79.  ഉരുളൽ  ഘർഷണം  നിരങ്ങൽ  ഘർഷണപെത്തക്കാൾ

A.  കുറ�ായിരിക്കും    B.  കൂടുത�ായിരിക്കും

C. �്യത്യസ്തമായിരിക്കും D. ഇ�പെയാന്നുമല്ല

80. ഊർജത്തിപെ^ സി.ജി  എസ്  യൂണി�് ഏത്

A. എർഗ്ഗ്     B. �ാട്ട് 

C. കിലേ�ാഗ്രാം / മണിക്കൂർ D. ന്യൂട്ടൻ മീ�ർ  

81.  ഒരാൾ A ൽ നിന്നും മണിക്കൂറിൽ  40 കി .മീ  ലേ�ഗത്തിൽ  സഞ്ചരിച്ച ്B യിൽ 
എത്തിലേചർന്നു . തിരിപെക B ൽ നിന്ന് A  യിലേ�ക്ക്  മണിക്കൂറിൽ 60 കി  മീ ലേ�ഗത്തിൽ
എത്തുന്നു. ഈ യാത്രയിൽ A ൽ നിന്നും  B ലേ�ക്കുള്ള ദൂരം എത്ര ?

A.64 കി. മീ   B.  58 കി. മീ  

C.72  കി. മീ  D. 80 കി. മീ



82.  മണിക്കൂറിൽ 120 കി.മീ ലേ�ഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന  ഒരു �ാഹനത്തിന് 80 കി. മീ  
സഞ്ചരിക്കാൻ ലേ�ണ്ട  സമയം

A. 40 മിനി�്   B. 60 മിനി�്  

C. 80 മിനി�്  D. 100 മിനി�്  

83.  ആദ്യപെത്ത 200 എണ്ണൽ  സംഖ്യകളുപെട ശരാശരി  എത്ര?

A. 100.5  B. 90.5

C. 100 D. 98.5

84.  ഒരു �്യാപാരി  ലേറഡിലേയാ �ാങ്ങിയ  �ി�  3000 രൂപ, 20%   കൂട്ടി �ി�യിട്ടു. 
അലേ¦ഹത്തിന് 8%   �ാഭം കിട്ടിയാൽ മതി. എങ്കിൽ  എത്ര ശതമാനം  ഡിസ് കൗണ്ട്?

A. 12 ശതമാനം  B. 20 ശതമാനം 

C. 10 ശതമാനം  D. 11  ശതമാനം

85. 1 .72  പെ^ പകുതിലേയാട് 0 .42 പെ^ മൂന്നിപെ�ാന്ന് കൂട്ടിയാൽ തുക

A. 1 B. 1.01

C. 1.04 D. 0.86

86. 617 + 6.017 + 0.617 + 6.0017 = ? 

A. 6.2963 B. 62.965

C. 629.6357 D. ഇ�പെയാന്നുമല്ല

87. 1  നും 50  നും ഇടയിൽ 6 പെകാണ്ട് നിലേശ്ശഷം ഹരിക്കാവുന്നതും അക്കങ്ങളുപെട തുക 6 
ആയി �രുന്നതുമായ എത്ര രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് ?

A. 2 B. 3

C. 4 D. 5



88. താപെഴ പെകാടുത്ത സംഖ്യകളിൽ 12 പെ^ ഗുണിതലേമത് ?

A. 63264 B. 36292

C. 96345 D. 83425

89. 3/4  ലേനക്കാൾ �ലുതും 9/4  ലേനക്കാൾ പെചറുതുമായ ഭിന്നസംഖ്യ

A. 8/3 B. 11/6

C. 12/5 D. 5/8

90. താപെഴ പറയുന്ന�യിൽ ��ിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത്?

A. 25/24 B. 13/12

C. 17/6 D. 19/18

91. അ¬പെ^യും മകപെ^യും �യസ്സ് തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 5 : 2 പത്തു �ർഷത്തിന് 
ലേശഷം അ¬പെ^ �യസ്സ് മകപെ^ �യസ്സിപെ^ ഇരട്ടിയാപെണങ്കിൽ ഇലേ:ാൾ മകപെ^ 
പ്രായപെമന്ത്?

A. 10 B. 20

C. 30 D. 40

92. 50 കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക് ളാസിൽ നന്ദു�ിപെ^ റാങ്ക് 20  ആണ്. എങ്കിൽ അ�സാന 
റാങ്കിൽ നിന്നും നന്ദു�ിപെ^ സ്ഥാനം എത്ര?

A. 32 B. 29

C. 30 D. 310

93. താപെഴ പറയുന്ന�യിപെ� �്യത്യസ്തനാര്?

A. പരുത്തി B. പെടർ�ിൻ

C. കമ്പിളി D. പട്ട്



94. താപെഴ പെകാടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള�യിൽ നിന്നും �്യത്യസ്തമായ പദം ഏത് 
?

A. ലേടാർച്ച് B. ലേഫാൺ

C. Oാ�റി D. ലേറഡിലേയാ

95. 2,3,5,7------ എന്ന സംഖ്യാ ലേശ്രണിയിപെ� അടുത്ത പദം ഏത്?

A. 9 B. 11

C. 10 D. 8

96.  2 = 0, 3 = 3, 4 = 6, 5 = 9 എന്നാൽ 7 = എത്ര?

A. 18 B. 15

C. 12 D. 16

97. + ഗുണനലേത്തയും - ഹരണലേത്തയും x സങ്ക�നലേത്തയും÷ �്യ�ക�നലേത്തയും 
സൂചി:ിക്കുന്നുപെ�ങ്കിൽ [(35 x 20) + (20 ÷ 15)] –5 എത്ര?

A. 110 B. 220

C. 330 D. 550

98.  32 x 43 = 2334   ഉം 47 x 67 = 7476  ഉം ആയാൽ 13 x 72 എന്തായിരിക്കും ?

A. 3172 B. 1327

C. 3721 D. 3127

99. Examination ------------ മായി Oന്ധമില്ല.  

A. Nation B. Exam

C. Exit D. Action



100. ------------- എന്ന �ാക്ക് എന്ന �ാക്കിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കു�ാൻ സാധിക്കില്ല.

A. Neglect B. Gentle

C. Incite D. Cancel


