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1. പുന്നപ്ര വയലലാര് സമരരം നടന്ന വര്ഷരം ?

(A) 1945 (B) 1946
(C) 1947 (D) 1948

2. 'സസലാമമിതതലാപപ്പ് ' എന്ന സ്ഥലരം ഏതു സലാമൂഹമിക പരമിഷ്ക്കര്തലാവമിനന്റെ ജന്മസ്ഥലമലാണപ്പ് ?

(A) അയലാ വവകുണ്ഠസസലാമമികള (B) ചട്ടമമിസസലാമമികള
(C) സതഹലാദരന് അയപന് (D) അയങലാളമി

3. ജനപങലാളമിതതതലാനട നമിര്മമിച്ച ഇനന്ത്യയമിനല ആദന്ത്യ വമിമലാനതലാവളരം ?

(A) തകലാഴമിതകലാടപ്പ് വമിമലാനതലാവളരം (B) തമിരുവനനപുരരം അനലാരലാഷ്ട്ര വമിമലാനതലാവളരം
(C) നകലാച്ചമി അനലാരലാഷ്ട്ര വമിമലാനതലാവളരം (D) കണ്ണൂര് വമിമലാനതലാവളരം

4. ഇനന്ത്യന് മമിവസലുകളുനട പമിതലാവപ്പ് എന്നറമിയനപടുന്നതപ്പ് ആനരയലാണപ്പ് ?

(A) തഹലാമമി. നജ. ഭലാവ (B) സമി.വമി. രലാമന്
(C) എ.പമി.നജ. അബ്ദുളകലലാരം (D) നജ. സമി. തബലാസപ്പ്

5. ഒരു നപലാതു തമഖലലാ സ്ഥലാപനതമിനപ്പ് ഉദലാഹരണമലാണപ്പ് ?

(A) വമതകലാതസലാഫപ്പ്  (B) ഹമിന്ദുസ്ഥലാന് ലമിവര്
(C) ടലാറലാ (D) ഇനന്ത്യന് റയമില്തവ

6. നനലപ്പ് കൃഷമി നചയ്യുവലാന് തവണ്ട അനുതയലാജന്ത്യമലായ ഊ ഷലാവപ്പ് എത്രയലാണപ്പ് ?

(A) 10o- 16oC (B)  20o- 27oC
(C) 14o- 18oC (D)  32o- 46oC

7. സരംസ്ഥലാന നമിയമ സഭയമിനല ആരംതഗലാ ഇനന്ത്യന് പ്രതമിനമിധമിനയ നലാമനമിര്തദ്ദേശരം നചയ്യുന്നതപ്പ് ? 

(A) ഗവര്ണര് (B) സസ്പീകര്
(C) പ്രസമി  ഡന്റെപ്പ് (D) മുഖന്ത്യമനമി

8. തമിരുക്കുറല് രചമിച്ചതപ്പ് ആരലാണപ്പ്  ?

www.ps
ce

xa
ms.c

om



(A) ഇളതങലാവടമികള (B) ഭരതമുനമി
(C) കലാളമിദലാസന് (D) തമിരുവള്ളുവര്

9. നടലമിവമിഷന് കണ്ടുപമിടമിച്ചതപ്പ് ആരലാണപ്പ് ?

(A) നജ.എല്. തവര്ഡപ്പ് (B) മലാര്തകലാണമി
(C) എഡമിസണ (D) വമിലന്ത്യരംഹലാര്വമി

10. ഇനന്ത്യയമില് ഒരു സരംസ്ഥലാനതപ്പ്  അടമിയനരലാവസ്ഥ പ്രഖന്ത്യലാപമികലാന് അധമികലാരരം ആര്കലാണപ്പ് ?

(A) മുഖന്ത്യമനമി (B) രലാഷ്ട്രപതമി
(C) ഗവര്ണ്ണര് (D) പ്രധലാനമനമി

11. മഗധയുനട തലസ്ഥലാനമലായമിരുന

 (A) വലാതലാപമി (B) ഉജ്ജയമിനമി
(C) കനനനൌജപ്പ് (D) പലാടലസ്പീപുത്രരം

12. ഇനന്ത്യന് തഹലാകമി ടസ്പീമമിനന്റെ കന്ത്യലാപ്റനലായമി അടുതമിനട നമിയമമികനപട്ട മലയലാളമി?

(A) ടമിന്റു ലൂക (B) പമി.ടമി. ഉഷ
(C) പമി. ആര്.ശസ്പീതജഷപ്പ് (D) ശസ്പീശലാനപ്പ്

13. സുവര്ണ്ണതക്ഷേത്രരം സ്ഥമിതമിനചയ്യുന്നതപ്പ് എവമിനടയലാണപ്പ് ?

(A) പലാറപ്പ്ന (B) അമൃതര്
(C) അതയലാധന്ത്യ (D) വലാരണലാസമി

14. ഒരു വന്ത്യകമിനയ തപലാലസ്പീസപ്പ് അറസ്റ്റു നചയലാല് എത്ര മണമിക്കൂറമിനകരം തകലാടതമിയമില് ഹലാജരലാകണരം ?

(A) 24 മണമിക്കൂറമിനകരം (B) 48 മണമിക്കൂറമിനകരം
(C) 10 മണമിക്കൂറമിനകരം (D) 12 മണമിക്കൂറമിനകരം

15. തകരളതമിനല തതദ്ദേശ സസയരംഭരണ, ഗലാമവമികസന വകുപപ്പ് മനമി ആരപ്പ് ?

(A) എ.സമി. നമലായസ്പീന് (B) മലാതത്യു ടമി. തതലാമസപ്പ്
(C) നക. ടമി. ജലസ്പീല് (D) എ. നക. ബലാലന്

16. കുണ്ടറ വമിളരംബരരം നടതമിയ ഭരണലാധമികലാരമി ആരലായമിരുന?

(A) പഴശമിരലാജ (B) തവലുതമമിദളവ
(C) വസ്പീരപലാണന്ത്യന് (D) ശസ്പീചമിതമിരതമിരുനലാള

17. തകരളതമില് ജനന-മരണങ്ങള രജമിസ്റ്റര് നചയ്യുന്നതമിനപ്പ് ചുമതലയുളളതപ്പ്   _____ നലാണപ്പ് .

(A) രജമിതസ്ട്രേഷന് വകുപപ്പ് (B) വമിതലജപ്പ് ഓഫസ്പീസപ്പ്
(C) തതദ്ദേശ സസയരംഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങള (D) ആതരലാഗന്ത്യ വകുപപ്പ്
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18. ഇനന്ത്യയമില് അവസലാനമലായമി രൂപരം നകലാണ്ട സരംസ്ഥലാനരം ഏതപ്പ് ?

(A) ആനലാപ്രതദശപ്പ് (B) ഛതസ്പീസ്ഗഡപ്പ്
(C) തലാര്ഖണപ്പ് (D) നതലുങലാന

19. മഹലാതലാഗലാനമി നമിര്തദ്ദേശമിച്ച വമിദന്ത്യലാഭന്ത്യലാസ മലാതൃകയലാണപ്പ്

(A) വലാര്ധലാ പദ്ധതമി (B) ഉച്ചഭക്ഷേണ പരമിപലാടമി
(C) സര്വ്വ ശമിക്ഷേലാ അഭമിയലാന് (D) രലാഷ്ട്രസ്പീയ മലാധന്ത്യമമികപ്പ് ശമിക്ഷേലാ അഭമിയലാന്

20. സരംസ്ഥലാന പുനസരംഘടനലാ നമിയമരം പലാര്ലനമന്റെപ്പ് പലാസലാകമിയ വര്ഷരം. ?

(A) 1956 (B) 1957
(C) 1930 (D) 1947 

21. തലലാകതമിനല ഏറവരം വലമിയ സമലാധലാന സരംഘടന ഏതപ്പ് ?

(A) നലാതറലാ (NATO) (B) സസ്പീതറലാ (SEATO)
(C) യു. എന്. ഒ (UNO) (D) സലാര്കപ്പ് (SAARC)

22.സസ്പീകളകപ്പ് ഏറവരം കൂടുതല് ആയുസ്സുള്ള രലാജന്ത്യരം ഏതപ്പ് ? 

(A) ഇനന്ത്യ (B) ഫലാന്സപ്പ്
(C) വചന (D) ജപലാന്

23. ഇനന്ത്യയമില് ഏറവരം കൂടുതല് ജനസരംഖന്ത്യയുള്ള സരംസ്ഥലാനരം ഏതപ്പ് ?

(A) പശമിമ ബരംഗലാള (B) ഉതര് പ്രതദശപ്പ്
(C) മഹലാരലാഷ്ട്ര (D) ബസ്പീഹലാര്

24. തകരളതമിനല ആദന്ത്യ വസബര് തപലാലസ്പീസപ്പ് തസ്റ്റഷന് എവമിനടയലാണപ്പ് ?

(A) ആറമിങ്ങല് (B) നകലാലരം
(C) തപട്ട (D) പട്ടരം

25. ആദമികലാവന്ത്യരം എന്നറമിയനപടുന്നതപ്പ് ?

(A) മഹലാഭലാരതരം (B) ഉപനമിഷതപ്പ്
(C) രലാമലായണരം (D) യജുര് തവദരം

26. നൂറുതകലാടമി ക്ലബമില് ഇടരം തനടമിയ ആദന്ത്യ മലയലാള ചലച്ചമിത്രരം ?

(A) എന്നപ്പ് നമിനന്റെ നമലായസ്പീന് (B) പുലമിമുരുകന്
(C) ചലാര്ളമി (D)  സഖലാവപ്പ്

27. ഈ വര്ഷനത ദലാദലാ സലാഹമിബപ്പ് ഫലാല്നക പുരസലാര  തജതലാവപ്പ് ?
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(A) നക. വമിശസനലാഥപ്പ് (B) സമി. രലാധലാകൃഷ്ണന്
(C) തമലാഹന്ലലാല് (D) സച്ചമിന് നടണ്ടുല്കര്

28. തലലാകസഭയമിനല ആദന്ത്യ വനമിതലാ സസ്പീകറലായമിരുന ?

(A) സതരലാജമിനമി നലായമിഡ (B) സുതചത കൃപലാലമിനമി
(C) കന്ത്യലാപ്റന് ലകമി (D) മസ്പീരലാ കുമലാര്

29. തകരളതമിനല ആദന്ത്യ ഗവര്ണര് ആയമിരുന ?

(A) വമി.വമി. ഗമിരമി (B) തജന്ത്യലാതമി നവങമിടലാനചലരം
(C) തഡലാ. വമി. രലാമകൃഷ്ണ റലാവ (D) പമി. രലാമചന്ദ്രന്

30. അനശസര വപതൃകതമിനന്റെ മഹതപ്പ് കലലാസൃഷമിയലായമി യുനനതസലാ പ്രഖന്ത്യലാപമിച്ച തകരളസ്പീയ കലലാരൂപരം ?

(A) കൂതപ്പ് (B) കൂടമിയലാട്ടരം
(C) കളരമി (D) തയലാഗ

31. രവസ്പീന്ദ്രനലാഥ ടലാതഗലാര് രചമിച്ച ഗന്ഥമലാണപ്പ്

(A) തഗലാര (B) നമിബനമലാല
(C) രരംഗഭൂമമി (D) തഗലാദലാന്

32.  'വരമിക- വരമിക സഹജതര - വലമിയ സഹന സമരമലായപ്പ് ' എന്ന വരമികള രചമിച്ചതലാരലാണപ്പ് ?

(A) രവസ്പീന്ദ്രനലാഥ ടലാതഗലാര് (B) വയലലാര് രലാമവര്മ
(C) അരംശസ്പീ നലാരലായണപമിള്ള (D) സുബ്രഹ്മണന്ത്യ ഭലാരതമി

33. മലാഗ്നകലാര്ട്ട ഒപ്പുവച്ച രലാജലാവലാണപ്പ് ?

(A) ജയമിരംസപ്പ് രലാജലാവപ്പ് (B) നഹന്റമി രലാജലാവപ്പ്
(C) തജലാണ രലാജലാവപ്പ് (D) ചലാളസപ്പ് രലാജലാവപ്പ്

34. 'യുഗപുരുഷന്' എന്ന മലയലാള ചലച്ചമിത്രരം ആരുനട ജസ്പീവമിത കഥയലാണപ്പ്  ചമിത്രസ്പീകരമിച്ചമിരമിക്കുന്നതപ്പ് ?

(A) മന്നത്തു പതനലാഭന് (B) ശസ്പീനലാരലായണ ഗുരു
(C) തഡലാ. പല്പ്പു (D) സതഹലാദരന് അയപന്

35. 'സലാധുജന പരമിപലാലന സരംഘ'തമിനപ്പ് രൂപരം നലമിയതപ്പ് ആരലാണപ്പ് ?

(A) പമി.നക. ചലാതന് (B) വവകുണ്ഠ സസലാമമി
(C) വസ്പീതരശലമിരംഗരം (D) അയങലാളമി

36. തദശസ്പീയ സലാക്ഷേരതലാ മമിഷന് രൂപസ്പീകരമിച്ച വര്ഷരം ഏതപ്പ് ?
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(A) 1978 (B) 1988
(C) 2014 (D) 2016

37. ഇനന്ത്യയമില് സസകലാരന്ത്യ തമഖലയമിലലായമിരുന്ന ബലാങ്കുകനള ആദന്ത്യമലായമി തദശസലാല്കരമിച്ച വര് ഷരം ?

(A) 1967 (B) 1968
(C) 1969 (D) 2016

38. സരംതയലാജമിത ശമിശുവമികസന പദ്ധതമി സലാമൂഹന്ത്യതക്ഷേമ വകുപമിനുകസ്പീഴമില് പ്രവര്തമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലാപനമലാണപ്പ്

(A) ബലാലമിക ഭവന് (B) പ്രസ്പീ നമടമികപ്പ് തഹലാസ്റ്റല്
(C) പ്രസ്പീ വപ്രമറമി സ്കൂള (D) അരംഗന് വലാടമി

39. ഇനന്ത്യയമില് സലാമതമിക  ഉദലാരവല്ക്കരണരം ആരരംഭമിച്ച വര്ഷരം?

(A) 1991 (B) 1986
(C) 2016 (D) 1976

40. ഇനന്ത്യന് നലാഷണല് തകലാണഗസമിനന്റെ  പ്രസമിഡന്റെലായമിരുന്ന ഏക മലയലാളമി?

(A) സമി. ശങരന് നലായര് (B)  പട്ടരം എ. തലാണുപമിള്ള
(C) എ.നക. ആന്റെണമി (D)  നക. കരുണലാകരന്

41. മനുഷന്ത്യലാവകലാശ സരംരക്ഷേണതമിനുള്ള അനലാരലാഷ്ട്ര സന്നദ്ധ സരംഘടന ആണപ്പ്

(A) ഐകന്ത്യ രലാഷ്ട്ര സരംഘടന
(B) ആരംനനസ്റ്റമി ഇന്റെര്നലാഷണല് 
(C) പസ്പീപമിളസപ്പ് യൂണമിയന് തഫലാര് സമിവമില് ലമിബര്ട്ടമിസപ്പ്
(D) പസ്പീപമിളസപ്പ് നകനൌണസമില് തഫലാര് തസലാഷന്ത്യല് ജസ്റ്റസ്പീസപ്പ്

42. 2015 ല് വമിവരലാവകലാശ നമിയമരം പലാസലാകലാന് തകന്ദ്ര ഗവണനമന്റെമിനന തപ്രരമിപമിച്ച പ്രധലാന സരംഘടന ഏതപ്പ് ?

(A) അഖമിതലനന്ത്യലാ കമിസലാന് സഭ (B) തകരള കര് ഷകനതലാഴമിലലാളമി യൂണമിയന്
(C) ഭലാരതസ്പീയ മസ്ദൂര് സരംഘപ്പ് (D) മസ്ദൂര് കമിസലാന് ശകമി സരംഘലാതന്

43. ലളമിത കലലാ അകലാദമമിയുനട ആസ്ഥലാനരം എവമിനടയലാണപ്പ് ?

(A) നന്യൂഡല്ഹമി (B) നകലാല്കത
(C) തമിരുവനനപുരരം (D) ബലാരംഗ്ലൂര്

44.ഇനന്ത്യയമിനല ആദന്ത്യനത തറലാകറപ്പ് വമിതക്ഷേപണ തകന്ദ്രരം എവമിനടയലാണപ്പ് ?

(A) ശസ്പീഹരമിതകലാട്ട (B) ബലാരംഗ്ലൂര്
(C) വമിശലാഖപട്ടണരം (D) തമിരുവനനപുരരം

45. നകലാലരം ജമിലയമില് കണ്ടുവരുന്ന തറഡമിതയലാ ആകസ്പീവപ്പ് മൂലകരം ?
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(A) യുതറനമിയരം (B) തതലാറമിയരം
(C) സമിഷമിയരം (D) നപലാതളലാണമിയരം

46. ദക്ഷേമിതണനന്ത്യയമിനല ആദന്ത്യ കറന്സമി രഹമിത ഗലാമരം?

(A) നചവന്ന (B) നകലാച്ചമി
(C) ഇബ്രലാഹമിരംപൂര് (D) വമിശലാഖപട്ടണരം

47. ഇനന്ത്യതയയുരം ശസ്പീലങതയയുരം തമമില് തവര്തമിരമിക്കുന്ന കടലമിടുകപ്പ് ഏതപ്പ്?

(A) നമസസ്പീന കടലമിടുകപ്പ് (B) യുകലാറന് കടലമിടുകപ്പ് 
(C) മലലാക കടലമിടുകപ്പ് (D) പലാകപ്പ് കടലമിടുകപ്പ് 

48. ഗരംഗലാ നദമിയുനട തപലാഷക നദമി അലലാത നദമി ഏതപ്പ് ?

(A) യമുന (B) ബമിയലാസപ്പ്
(C) തസലാണ (D) രലാരംഗരംഗ

49. ഒരു പ്രധലാന ഖലാരമിഫപ്പ്  വമിളയലാണപ്പ്

(A) തഗലാതമപ്പ് (B) പുകയമില
(C) നനലപ്പ് (D) പച്ചകറമികള

50. തദശസ്പീയ വനമിതലാ കമസ്പീഷന് നചയര്തപഴ്സണ ആരലാണപ്പ് ?

(A) ലളമിത കുമലാരമരംഗലരം (B) നടസമി തതലാമസപ്പ്
(C) വമിജയലകമി രവസ്പീന്ദ്രനലാഥപ്പ് (D) തഗലാര്ള തരലാഹമിണമി

51. അരവമിനപ്പ് പനഗരമിയ തലാനഴ പറയുന്നവയമില് ഏതമിനന്റെ ഉപലാദ്ധന്ത്യക്ഷേനലാണപ്പ്  ?

(A) ബഹമിരലാകലാശ ഗതവഷണ നകനൌണസമില് (B) സലാഹമിതന്ത്യ അകലാദമമി
(C) സരംഗസ്പീത നലാടക അകലാദമമി (D) നസ്പീതമി ആതയലാഗപ്പ്

52. പരമിസ്ഥമിതമി ദമിനരം ആചരമിക്കുന്നതപ്പ് എന്നലാണപ്പ് ?

(A) നവരംബര് 1   (B) ജനുവരമി 30
(C) ജൂണ 5   (D) നസപ്റരംബര് 5

53. ഇനന്ത്യയുനട വടക്കു പടമിഞലാതറ തസ്പീരത്തുള്ള ഒരു പ്രധലാന തുറമുഖമലാണപ്പ് ?

(A) മരംഗലലാപുരരം   (B) കണ്ടപ്പ് ല 
(C) തഗലാവ  (D) മുരംവബ

54. സൂയസപ്പ് കനലാല് തദശസലാല്കരമിച്ച ഈജമിപ്ഷന്ത്യന്  പ്രസമിഡന്റെപ്പ്?

(A) ഗമലാല് അബ്ദുള നലാസര്   (B) യലാസര് അറലാഫലാതപ്പ് 
(C) അയത്തുള്ള  ഖുവമനമി    (D) സദ്ദേലാരം ഹുവസന്
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55.  തസലാവമിയറപ്പ് യൂണമിയനന്റെ അവസലാനനത പ്രസമിഡന്റെലായമിരുന 

(A) വമി. ഐ. നലനമിന്    (B) തജലാസഫപ്പ് സ്റ്റലാലമിന്
(C) മമിഖലാതയല് തഗലാര്ബതച്ചവപ്പ്   (D) പുടമിന് 

56. ഇനന്ത്യയമില് വമില നമിയനണവരം കതമലാള നമിയനണവരം ഏര്നപടുതമിയ ഭരണലാധമികലാരമി ആരലായമിരുന?

(A) അലലാവദ്ദേസ്പീന് ഖമില്ജമി   (B) ബലാല്ബന് 
(C) അമസ്പീര് ഖുസ്രു     (D) ബലാബര്

57. മുഗള രലാജവരംശ സ്ഥലാപകന് ?

(A) അക്ബര്     (B) ഹുമയൂണ  
(C) ഔറരംഗതസബപ്പ്    (D) ബലാബര് 

58. തകരള തസ്റ്ററപ്പ് വഫനലാന്ഷന്ത്യല് എന്റെര്വപ്രസപ്പ്  (ലമിമമിറഡപ്പ്  )നന്റെ ആസ്ഥലാനരം അവമിനടയലാണപ്പ് ?

(A)തമിരുവനനപുരരം   (B) തൃശൂര് 
(C) തകലാഴമിതകലാടപ്പ്   (D) നകലാലരം 

59. പട്ടമികവര്ഗ്ഗകലാര് ഏറവരം കൂടുതലുള്ള ജമിലലാ ഏതലാണപ്പ് ?

(A)വയനലാടപ്പ്     (B) ഇടുകമി 
(C) ആലപ്പുഴ    (D) തകലാട്ടയരം 

60. 2018 -നല തലലാക കപപ്പ് തഹലാകമി മതരരം ഏതു രലാജന്ത്യതപ്പ് നവച്ചലാണപ്പ് നടന്നതപ്പ്?

(A) വചന    (B) അതമരമിക 
(C) ജപലാന്    (D) ഇനന്ത്യ

61. സനൌരയൂഥതമില് ഗുരുതസലാകര്ഷണതസരണരം ഏറവരം കൂടുതല് ഉള്ള ഗഹരം?

(A) ഭുമമി     (B) ശനമി
(C) ബുധന്   (D)വന്ത്യലാഴരം

62. അനരസ്പീക്ഷേതമില് മഴവമിലപ്പ് ഉണ്ടലാകലാന് കലാരണമലായ പ്രകലാശ പ്രതമിഭലാസരം 

(A) വമിസരണരം    (B) പ്രകസ്പീര്ണനരം  
(C) ഇന്റെര്ഫറന്സപ്പ്    (D) ടമിന്റെല് പ്രഭലാവരം

63. വവദത്യുത പ്രവലാഹതസ്പീവ്രതയുനട അടമിസ്ഥലാന യൂണമിറപ്പ് ഏതപ്പ് ?

(A) ആമമിയര്  (B) കലാന്ഡമില  
(C) തമലാള   (D) നകല്വമിന്  
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64. സമിമമിള വമതകലാതസലാപപ്പ് ആയമി ഒരു തകലാണനവകപ്പ് നലന്സമിനന ഉപതയലാഗമിക്കുതമലാള വലമിപരം കൂടമിയ 
വന്ത്യകമലായ പ്രതമിബമിരംബരം കലാണുന്നതമിനപ്പ് വസ്തുവമിനന്റെ സ്ഥലാനരം എവമിനട ആയമിരമികണരം?

(A) തഫലാകസമിനുരം പ്രകലാശ തകന്ദ്രതമിനുരം ഇടയമില്
(B) തഫലാകസമില്   
(C)തഫലാകസമിനുരം വകതലാതകന്ദ്രതമിനുരം ഇടയമില്
(D)വകതലാതകന്ദ്രതമില്

65. ഒരു വസ്തുവമിനപ്പ് സ്ഥലാനരംമൂലരം ലഭന്ത്യമലാകുന്ന ഊര്ജ്ജരം ഏതപ്പ് ?

(A) ഗതമിതകലാര്ജ്ജരം    (B) സ്ഥമിതമിതകലാര്ജ്ജരം 
(C) രലാതസലാര്ജ്ജരം   (D) തലാതപലാര്ജ്ജരം 

66. തലാപനമില നമിര്ണ്ണയവമലായമി ബനമമിലലാത സപ്പ് നകയമില് ഏതപ്പ് ?

(A) ഫലാരന്വഹറപ്പ് സപ്പ് നകയമില്     (B) നസല്ഷന്ത്യസപ്പ് സപ്പ് നകയമില്
(C) റമികര് സപ്പ് നകയമില്       (C) നകല്വമിന് സപ്പ് നകയമില്

67. സമിങമിനന്റെ അയമിരപ്പ് ഏതപ്പ് ?

(A) തബലാകയമിറപ്പ്   (B) മലാലവകറപ്പ് 
(C) മലാഗ്നവററപ്പ്    (D) കലലാമമിന്

68. CNG, LNG എന്നമിവയമിനല പ്രധലാന ഘടകരം ഏതപ്പ് ?

(A)മസ്പീനഥയ്ന്   (B) ഈനഥയ്ന്   
(C)നപ്രലാനപയ്ന്     (D) ബത്യുനട്ടയ്ന്    

69. ഒരു ആറരം വവദത്യുതപരമലായമി നമിര്വ്വസ്പീരന്ത്യമലായമിരമികലാന് കലാരണരം?

(A) തപ്രലാതട്ടലാണുകളുനടയുരം നത്യുതടലാണുകളുനടയുരം എണ്ണരം തുലന്ത്യമലായതമിനലാല് 
(B) നത്യുതടലാണുകളുനടയുരം ഇലതകലാണുകളുനടയുരം എണ്ണരം തുലന്ത്യമലായതമിനലാല് 
(C) തപ്രലാതട്ടലാണുകളുനടയുരം ഇലതകലാണുകളുനടയുരം എണ്ണരം തുലന്ത്യമലായതമിനലാല് 
(D) നത്യുതടലാണുകളകപ്പ് ചലാര്ജ്ജപ്പ്   ഇലലാതതമിനലാല് 

70.  പവറമിനന്റെ യൂണമിറപ്പ് അലലാതതപ്പ് ഏതപ്പ് ?

(A) ജൂള/കമിതലലാഗലാരം   (B) ജൂള/നസകന്റെപ്പ്
(C)  HP                (D) വലാട്ടപ്പ്

71. ക്ഷേയ തരലാഗതമിനനതമിനര ഉപതയലാഗമിക്കുന്ന വലാകപ്പ് സമിന് ഏതപ്പ് ?

(A) തപലാളമിതയലാ വലാകപ്പ് സമിന്       (B) ബമി. സമി. ജമി. വലാകപ്പ് സമിന്
(C) എരം. എരം. ആര്. വലാകപ്പ് സമിന്   (D) ഡമി. പമി. റമി. വലാകപ്പ് സമിന്

72. മനുഷന്ത്യ ശരസ്പീരതമിനല ഏറവരം വലമിയ അസ്ഥമി ഏതപ്പ് ?
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(A) തലതയലാടപ്പ്   (B) മലാനറലപ്പ് 
(C) തുടനയലപ്പ്   (D) നനട്ടലപ്പ് 

73. എയ്ഡപ്പ് സപ്പ്  തരലാഗതമിനപ്പ് കലാരണമലായ സൂക്ഷേപ്പ് മ ജസ്പീവമി ഏതപ്പ് ?

(A) ബലാകസ്പീരമിയ  (B) വവറസപ്പ് 
(C) ഫരംഗസപ്പ്   (D) തപ്രലാതട്ടലാതസലാവ 

74. ചുവനട നകലാടുതമിരമിക്കുന്നവയമില് ഏതപ്പ് വമിറലാമമിനലാണപ്പ് രകപ്പ് തരം കട്ടപമിടമികലാന് സഹലായമിക്കുന്നതപ്പ്?

(A) വമിറലാമമിന് K (B) വമിറലാമമിന് C
(C) വമിറലാമമിന് A   (D) വമിറലാമമിന് B

75. സസന്ത്യങ്ങള പ്രകലാശസരംതശ്ലേഷണ സമയതപ്പ് പുറത്തുവമിടുന്ന വലാതകരം ഏതപ്പ് ?

(A) വനടജന്    (B)വഹഡ്രജന്   
(C) കലാര്ബണ വഡ ഓക്വസഡപ്പ്  (D)ഓകപ്പ് സമിജന് 

76. ശമിശു മരണ നമിരകപ്പ് ഏറവരം കുറവള്ള ഇനന്ത്യന് സരംസ്ഥലാനരം?

(A)ബസ്പീഹലാര്    (B) തകരളരം 
(C) തമമിഴപ്പ് നലാടപ്പ്  (D)പഞലാബപ്പ് 

77. തകരളതമില് വരംശനലാശ ഭസ്പീഷണമി തനരമിടുന്ന ഏതു ജസ്പീവമിനയയലാണപ്പ് ഇരവമികുളരം നലാഷണല് പലാര്കമില് 
സരംരക്ഷേമികനപട്ടമിട്ടുള്ളതപ്പ് ?

(A) വരയലാടപ്പ്    (B) നസ്പീര്ക്കുതമിര  
(C) ആന  (D)സമിരംഹവലാലന് കുരങ്ങപ്പ് 

78. തകന്ദ്ര കമിഴങ്ങുവമിള ഗതവഷണ തകന്ദ്രരം സ്ഥമിതമിനചയ്യുന്നതപ്പ് തകരളതമിനല ഏതു ജമിലയമില് ആണപ്പ് ?

(A) കലാസര്തഗലാഡപ്പ്    (B)തമിരുവനനപുരരം 
(C) തൃശൂര്  (D)തകലാട്ടയരം 

79. മനുഷന്ത്യ ഹൃദയതമിനപ്പ് എത്ര അറകളലാണപ്പ് ഉള്ളതപ്പ് ?

(A)രണ്ടപ്പ്   (B) ഒന്നപ്പ് 
(C) നലാലപ്പ്   (D) മൂന്നപ്പ് 

80. T X D, D X T എന്നമിവ ഏതപ്പ് വമിളയുനട സങര ഇനമലാണപ്പ്?

(A)നതങ്ങപ്പ്    (B)കുരുമുളകപ്പ് 
(C)നനലപ്പ്    (D)റബര് 

81. പനണ്ടപ്പ്  സരംഖന്ത്യകളുനട ശരലാശരമി 27.  അവയമില് ആദന്ത്യനത 6 സരംഖന്ത്യകതളലാടപ്പ് 8 വസ്പീതരം കൂട്ടുന.  പുതമിയ 
ശരലാശരമി എത്ര ?
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(A) 31 (B) 28
(C) 33 (D) 35

82. ഒറയലാനന കനണ്ടത്തുക.
4, 25, 100, 39 

(A) 4 (B) 100
(C) 25 (D) 39  

83. തബബമി ഒരു സ്ഥലത്തുനമിന്നപ്പ് യലാത്രതമിരമിച്ചു  20 മസ്പീറര് വടതകലാട്ടപ്പ്  സഞരമിച്ചതശഷരം വലതതലാട്ടപ്പ് തമിരമിഞപ്പ്  18  
മസ്പീറര് സഞരമിച്ചു.  അവമിനട നമിന്നപ്പ് വലതതലാട്ടപ്പ്  തമിരമിഞപ്പ്  25 മസ്പീറര് സഞരമിച്ചു. വസ്പീണ്ടുരം വലതതലാട്ടപ്പ് 
തമിരമിഞപ്പ്  18  മസ്പീറര് സഞരമിച്ചലാല് യലാത്ര ആരരംഭമിച്ച സ്ഥലത്തുനമിന്നപ്പ് തബബമി എത്ര ദൂരതമിലലാണപ്പ്? 

(A) 5 മസ്പീറര് കമിഴകപ്പ്      (B) 5 മസ്പീറര് നതകപ്പ് 
(C) 15 മസ്പീറര് പടമിഞലാറപ്പ്  (D) 18 മസ്പീറര് കമിഴകപ്പ്  

84. വമിനുവമിനന്റെ അച്ഛന് ജയന്, വമിജയനന്റെ മകനലാണപ്പ് .  ജയനന്റെ മകളലാണപ്പ്  വമിനുവരം വമിജമിയുരം. എങമില് വമിജയനന്റെ 
ആരലാണപ്പ് വമിജമി?

(A) മകള    (B) ഭലാരന്ത്യ 
(C) പനൌത്രമി   (D) മരുമകള  

85. ഒരു ലമിറര് നവളമിനച്ചണ്ണയുനട വമില 5 : 4 എന്ന അരംശബനതമില് മലാറമി.  ഇതപലാഴനത വമില ലമിററമിനപ്പ് 120 
രൂപയലാനണങമില് ആദന്ത്യനത വമില എനപ്പ്?

(A) 100 രൂപ         (B) 150 രൂപ 
(C) 160 രൂപ         (D) 180 രൂപ 

86. INDIA എന്നതപ്പ് ഒരു പ്രതതന്ത്യക തകലാഡപ്പ് ഉപതയലാഗമിച്ചപ്പ് KPFKC എന്നപ്പ്  എഴുതലാനമങമില്  NEPAL എന്നതപ്പ് 
എങ്ങനന എഴുതലാരം ?

(A) MDOZK (B) OFQBM
(C) PGRCN (D) PGQCM

87. ഒരു കന്യൂവമില് വമിനസ്പീത മുന്നമില് നമിന്നപ്പ് പതലാമതുരം പമിന്നമില് നമിന്നപ്പ് പതമിനനലാന്നലാമതുരം  ആനണങമില് കന്യൂവമില് 
ആനക എത്ര തപരുണ്ടപ്പ് ?

(A) 21 (B) 19
(C) 22 (D)20

88. ഒരു വബകമിനന്റെ വമില 30,000 രൂപ ആയമിരുന. ഇതപലാള അതമിനന്റെ വമില 36,000 രൂപ ആനണങമില് 
വമിലയുനട വര്ദ്ധനവമിനന്റെ ശതമലാനരം എനപ്പ് ?

(A) 20 (B) 60
(C) 6 (D) 30

89. 11.30 നപ്പ് തക്ലലാകമിനല മമിനമിട്ടപ്പ് മണമിക്കൂര് സൂചമികള തമമിലുള്ള തകലാണളവപ്പ് എനപ്പ് ?
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(A) 150o (B) 165o

(C) 170o (D) 180o

90.    ഇവയമില്   വലുതപ്പ്  ഏതപ്പ് ?

(A) 3/4 (B) 4/6
(C) 5/7 (D) 2/5

91. മമിനമി ഒരു തജലാലമി 3 ദമിവസരം നകലാണ്ടുരം  സസ്പീത അതപ്പ് 6 ദമിവസരം നകലാണ്ടുരം  നചയ്തു തസ്പീര്ക്കുരം. രണ്ടു തപരുരം 
തചര്ന്നലാല് ആ തജലാലമി എത്ര ദമിവസരം നകലാണ്ടപ്പ് നചയ്തു തസ്പീരുരം ?

(A) 4 (B) 2
(C) 3 (D) 2 1/2

92.   4m =1024 ആയലാല്  m   എത്ര ?

(A) 4 (B) 8
(C) 256 (D) 5

93. നസകന്റെമില് 20 മസ്പീറര് ഓടുന്ന ഒരു വലാഹനരം 5 മണമിക്കൂര് നകലാണ്ടപ്പ് എത്ര ദൂരരം സഞരമിക്കുരം  ?

(A) 72 കമി.മസ്പീ (B) 100 കമി.മസ്പീ
(C) 360 കമി.മസ്പീ (D) 720 കമി.മസ്പീ

94. 5,500 രൂപ 20% സലാധലാരണ പലമിശ നമിരകമില് മൂന്നപ്പ് മടങ്ങലാകലാന് എത്ര വര്ഷരം തവണ്ടമി വരുരം ?

(A) 10 (B) 8
(C) 5 (D) 20

95. 2,9,28,65 _______     എന്ന തശണമിയമിനല അടുത പദരം എത്ര ?

(A) 120 (B) 89
(C) 98 (D) 126

96. 1 നുരം 100 നുരം  ഇടയമില്  6 നകലാണ്ടപ്പ് നമിതശഷരം ഹരമികലാന് പറ്റുന്നതുരം എന്നലാല് 2 ഒരു അകമലായമി    
വരുന്നതുമലായ എത്ര സരംഖന്ത്യകളുണ്ടപ്പ്.

(A) 3 (B) 5
(C) 4 (D) 6

97. 2016 ജനുവരമി 2  ലാരം തമിയതമി ശനമിയലാഴ്ചനയങമില് 2016 നസപരംബര് 20 ഏതപ്പ് ദമിവസമലാണപ്പ് ?

(A) ശനമി (B) തമിങള
(C) ബുധന് (D) നചലാവ്വ
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98. 2 : 32: :3: ______   വമിട്ടുതപലായതപ്പ് പൂരമിപമിക്കുക.

(A) 81 (B) 243
(C) 27 (D) 9

99. ഉന്നതമി 15 നസ. മസ്പീ ഉരം പലാദ ചുറള്ളവപ്പ് 20 നസ. മസ്പീ ഉരം  ആയ ഒരു സമചതുര സ്തൂപമികയുനട വന്ത്യലാപരം എനപ്പ് ?

(A) 125 cm3 (B) 100 cm3

(C) 300 cm3 (D) 150 cm3

100. 8x4-[(8+4)x3]  6 = __________?÷

(A) 10 (B) 8
(C) 26 (D) -3
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