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1. മുത്തങ്ങ വനന്യജജീവവി സങങ്കേതതം സവിതവിചചെയ്യുന്ന ജവില

(A) വയനനാടട (B) ഇടുകവി
(C) പനാലകനാടട (D) മലപ്പുറതം

2. ഇവയവില് ഏതനാണട ഹവിമനാലയന് തനാഴ്വര അലനാത്തതട ?

(A) കുള (B) ലൂസനായട
(C) കനാതംഗ (D) ഡഡ്യൂണ

 3. ഗുജറനാത്തവിചല റനാന് ഓഫട കചവില് സവിതവി ചചെയ്യുന്ന തുറമുഖതം

(A) കണട ല (B) എങന്നനാര
(C) പനാരദദജീപട (D) നവങഷേവ

4.   ഇവയവില് ഏതനാണട ചമമൌലവിക അവകനാശങ്ങളവില് ചപടനാത്തതട ?

(A) സമതദത്തവിനുള്ള അവകനാശതം (B) സദനാതന്ത്രത്തവിനുള്ള അവകനാശതം
(C) ചൂഷേണത്തവിചനതവിചരയുള്ള അവകനാശതം (D) സദത്തവകനാശതം

 
5.   ഇനന്യന് ങദശജീയ പതനാക ആദന്യമനായവി ഉയരത്തവിയതട ആരട ?

(A) മനാഡതം ബവികനാജവികനാമ (B) ആനവിബസനട 
(C) ജവഹരലനാല് ചനഹ (D) സുഭനാഷേട ചെന്ദ്രങബനാസട 

 
6.  'ങചെനാരചനാ സവിദനാത്തത്തവിചന' ഉപജനാതനാവട ?

(A) ദനാദനാഭനായട നവങറനാജവി (B) ബനാലഗതംഗനാധര തവിലകട
(C) സുഭനാഷേട ചെന്ദ്രങബനാസട (D) ജവഹരലനാല് ചനഹ

 
7.  രനാജസനാനവിചല ഏതട സതംഘടനയുചട പ്രവരത്തനങ്ങളനാണട വവിവരനാവകനാശ നവിയമ നവിരമനാണത്തവിങലകട 

നയവിചതട ? 

(A) കവിസനാന് ശകവി സതംഘനാതന് (B) മസ്ദൂര ശകവി സതംഘനാതന്
(C) ങലനാക്ജനശകവി (D) കവിസനാന് സതംഘട

  
8. ങദശജീയ തലത്തവില് അഴവിമതവി തടയുന്നതവിനനായവി രൂപതം നല്കവിയ സനാപനതം 

www.ps
ce

xa
ms.c

om



(A) ങലനാകനായുക (B) വവിവരനാവകനാശ കമജീഷേന്
(C) ഇ. ഗങവണസട (D) ങലനാക്പനാല്

 
9. ഭരണഘടന അനുവദവിചവിട്ടുള്ള ചമമൌലവികനാവകനാശങ്ങളചട സതംരക്ഷണ ചുമതല നവിക്ഷവിപ്തമനായവിരവിക്കുന്നതട 

(A) രനാഷ്ട്രപതവിയവില് (B) സുപ്രജീതംങകനാടതവിയവില്
(C)അങറനാരണവി ജനറലവില് (D) ഗവരണറവില്

10. ഗന്യനാസട സവിലവിണര സബ്സവിഡവിക്കുള്ള വരുമനാന പരവിധവി

(A) 5 ലക്ഷതം (B) 10 ലക്ഷതം
(C) 15 ലക്ഷതം (D) 12 ലക്ഷതം

 11. ഇനന്യയവില് ആദന്യചത്ത സരവ്വകലനാശനാല സനാപവിചതട ? 

(A) കല്കത്ത (B) ങബനാതംചബ
(C) മദനാസട (D) ഡല്ഹവി

 
12. അമൃത ങഷേരഗവില് പ്രശസ്തയനായതട ഏതട രതംഗത്തനാണട ?

(A) നൃത്തതം (B) സവിനവിമ
(C) നനാടകതം (D) ചെവിത്രരചെന

13. 'നജീല് ദരപ്പണ' എന്ന നനാടകതം രചെവിചതട ?

(A) ശവിശവിര കുമനാര ങഘനാഷേട (B) സങതന്യന്ദ്രനനാഥട  ടനാങഗനാര
(C) ദവിനബന്ധു മവിത്ര (D) ബങ്കേവിതംചെന്ദ്ര ചെനാറരജവി

 
14. ബനാലഗതംഗനാധര തവിലകവിചനക്കുറവിചട 'ഇനന്യന് അസദസയുചട പവിതനാവട ' എന്ന പുസ്തകചമഴുതവിയ 

ബവിടജീഷുകനാരന് 

(A) ങജനാണ ങലനാറന്സട (B) വനാലനയവിന് ഷേവിങറനാള
(C) സര ങജനാണ ങഷേനാര (D) ങകനാണവനാലജീസട പ്രഭു 

15. ഇനന്യന് സദനാതന്ത്രസമരത്തവിചല ദക്ഷവിങണനന്യയവിചല  ആദന്യചത്ത രകസനാക്ഷവി എന്നറവിയചപ്പടുന്നതട  (1911)

(A) മുത്തു അയ്യര (B) വനാഞവി അയ്യര
(C) രനാമസദനാമവി (D) സുബഹ്മണന്യ അയ്യര

  
16. ചസനട ആഞങലനാസട ങകനാട ഏതട ജവിലയവിലനാണട ?

(A) എറണനാകുളതം (B) കണ്ണൂര
(C) ങകനാടയതം (D) തൃശ്ശൂര

  
17.  ചെവിന്നസദനാമവി ങസ്റ്റേഡവിയതം സവിതവി ചചെയ്യുന്നതട എവവിചട ?
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(A) ചചെനന്ന (B) ങപനാണവിങചരവി
(C) മുതംനബ (D) ബതംഗളരു

  
18. ഇനന്യയവില് നവിരമവിച ഏറവതം വലവിയ യുദകപ്പല് 

(A) INS ചകനാചവി (B) INS വവിരനാടട
(C) INS സരസട (D) INS ലക്ഷന്യ

  
19. ഇനന്യയവില് ഏറവമധവികതം ങപനാഷേക നദവികളള്ളതട ഏതട നദവികനാണട ? 

(A) സവിന്ധു (B) മഹനാനദവി
(C) ബഹ്മപുത്ര (D) ഗതംഗ  

20. ഇനന്യന് നനാഷേണല് ങകനാണഗസവിചന ഏതട സങമളനത്തവിലനാണട ങദശജീയഗനാനതം ആദന്യമനായവി പനാടവിയതട ?

(A) അമരനാവതവി (B) ലഖ്ചനമൌ
(C) ലനാങഹനാര (D) കല്കത്ത

  
21. പത്തനാന്ങകനാടട ങവന്യനാമതനാവളതം ഏതട സതംസനാനത്തനാണട ? 

(A) രനാജസനാന് (B) ഗുജറനാത്തട
(C) പശവിമ ബതംഗനാള (D) പഞനാബട  

22. 2016 റവിങയനാ ഒളവിമവികവിചല ഇനന്യന് സതംഘത്തവിചന ഗു ഡട വവില് അതംബനാസവിഡര ആയവിരുന്നതട ? 

(A) അമജീരഖനാന് (B) അമവിതനാബട ബചന്
(C) സല്മനാന് ഖനാന് (D) ഷേനാറൂഖട ഖനാന്

  
23. രനാജജീവട ഗനാനവി ങഖല് രത്ന അവനാരഡട ങനടവിയ ആദന്യ വനവിത 

(A) പവി. റവി. ഉഷേ (B) നഷേനവി വവില്സണ
(C) കരണതം മങലശദരവി (D) ബജീനനാങമനാള

24. വവിവരനാവകനാശ നവിയമതം നവിലവവില് വന്ന വരഷേതം 

(A) 2001 (B) 2002
(C) 2004 (D) 2005  

25. 2017 ചല ങദശജീയ ചെലചവിത്ര അവനാര ഡവില് മവികച നടവിയനായവി ചതചരചഞ്ഞെടുകചപ്പടതനാരട ? 

(A) ഐശദരന്യ റനായട (B) സുരഭവി ലകവി
(C) മജീരനാജനാസവിന് (D) കരജീന കപൂര

  
26.  വവികതം സനാരനാഭനായട ങസ്പേസട ചസനര സവിതവി ചചെയ്യുന്നചതവവിചട ?

(A) തവിരുവനനപുരതം (B) ബതംഗളരു
(C) ശജീഹരവിങകനാട (D) ചെനാനവിപ്പൂര
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27.  സതംസനാന പുന: സതംഘടന കമജീഷേന്  അതംഗങ്ങളവില് ചപടനാത്തതട ?

(A) ചക. എതം. പണവികര (B) ചപനാടവി ശജീരനാമല
(C) എചട. എന്. കുന്സ (D) ഫസല് അലവി

 
28. ഭൂമവിയവില് നവിനതം ഏറവതം അകചലചയത്തവിയ ഇനന്യന് നവിരമവിത ങപടകതം 

(A) ചെനാന്ദ്രയനാന് (B) പൃഥദവി
(C) അഗവി (D) മതംഗളയനാന്

29. ങദശജീയ സമതവിദനാന ദവിനതം 

(A) ജനുവരവി 25 (B) ഏപ്രവില് 20
(C) മനാരചട 20 (D) ഡവിസതംബര 28

30.  ഗനാനവിജവി 'കദവിറട ഇനന്യനാ' എന്ന മുദനാവനാകന്യതം മുഴകവിയ വരഷേതം

(A) 1929 (B) 1930
(C) 1942 (D) 1946

31. പ്രനാഥമവിക വവിദന്യനാഭന്യനാസതം ചസമൌജനന്യമനാകവിയ തവിരുവവിതനാതംകൂര ഭരണനാധവികനാരവി 

(A) റനാണവിലകവിഭനായട (B) റനാണവി ചഗമൌരവിപനാരവ്വതവിഭനായട 
(C) ബനാലരനാമവരമ (D) ശജീ ചെവിത്തവിര തവിരുനനാള 

32.  അരയസമനാജതം സനാപവിചതട 

(A) അയ്യങ്കേനാളവി (B) വനാഗ്ഭടനാനനന്
(C) കുമനാര ഗുരുങദവന് (D) പണവിറട ചക. പവി. കറുപ്പന്

33. തണജീരമുകതം ബണട സവിതവി ചചെയ്യുന്നതട ഏതട കനായലവിലനാണട ?

(A) ങവമനനാടട  കനായല് (B) ശനാസ്തനാതംങകനാട കനായല്
(C) അഷ്ടമുടവി കനായല് (D) ചവള്ളനായണവി കനായല്

34. സങഹനാദരന് അയ്യപ്പന് സനാരകതം സവിതവി ചചെയ്യുന്നചതവവിചട ?

(A) ചചെറനായവി (B) വരകല
(C) കനാലടവി (D) തവിരുവനനപുരതം

35.    തനാചഴ പറയുന്നവയവില്  കനാങവരവി നദവിയുചട ങപനാഷേക നദവിയലനാത്തതട ?

(A) കബനവി (B) പമ
(C) പനാമനാര (D) ഭവനാനവി

36. 'ഒങന്നകനാല് ങകനാടവി മലയനാളവികള' എന്ന പുസ്തകതം എഴുതവിയതട ?
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(A) ചക. കരുണനാകരന് (B) ഇ.ചക. നനായനനാര
(C) ഇ. എതം. എസട. നമ്പൂതവിരവിപ്പനാടട (D) എ. ചക. ങഗനാപനാലന്

37. തവിരുവവിതനാതംകൂര മഹനാസഭയുചട സനാപകന്

(A) വകതം അബ്ദുളഖനാദര ചമമൌലവവി (B) രനാമകൃഷ്ണപവിള്ള
(C) പടതം തനാണുപവിള്ള (D) മന്നത്തട പത്മനനാഭന്

38. ഏതട സതന്യനാഗഹത്തവിചന പ്രചെരണത്തവിനനായനാണട സവരണ ജനാഥ നടത്തവിയതട ? 

(A) ഗുരുവനായൂര സതന്യനാഗഹതം (B) ഉപ്പട സതന്യനാഗഹതം 
(C) നവകതം സതന്യനാഗഹതം (D) ചെമനാരന് സതന്യനാഗഹതം

39. ങകരളത്തവിചല ആദന്യ ജലനവദദ്യുത പദതവി

(A) പള്ളവിവനാസല് (B) ഇടുകവി
(C) ശബരവിഗവിരവി (D) ഇടമലയനാര

40. വരയനാടുകളചട സതംരക്ഷണത്തവിനു ങവണവിയുള്ള ങദശജീങയനാദന്യനാനതം 

(A) ഇരവവികുളതം (B) നസലനട വനാലവി
(C) പനാമനാടുതം ങചെനാല (D) മതവിചകടനാന് ങചെനാല

41. പണനാരപ്പനാട വവിളതംബരതം നടന്ന വരഷേതം ഏതട ?

(A) 1864 (B) 1865
(C) 1763 (D) 1767

42. ങകരളത്തവില് ഉപ്പു സതന്യനാഗഹത്തവിചന ങകന്ദ്രതം എന്നറവിയചപ്പടുന്ന സലതം 

(A) ചപനാന്നനാനവി (B) ആലപ്പുഴ
(C) നവകതം (D) പയ്യന്നൂര

43. ബവിടജീഷുകനാരചകതവിചര ങകരളത്തവില് നടന്ന ആദന്യചത്ത സതംഘടവിത കലനാപതം 

(A) കുറവിചെന്യ കലനാപതം (B) പഴശവികലനാപതം 
(C) ആറവിങ്ങല് കലനാപതം (D) ചെനാന്നനാര കലനാപതം

44. ഇനന്യയവില് ഭൂപരവിധവി നവിരണയവിച്ചുചകനാണട നവിയമതം പനാസനാകവിയ ആദന്യചത്ത സതംസനാനതം 

(A) തമവിഴനാടട (B) ങകരളതം
(C) പശവിമബതംഗനാള (D) തമവിഴനാടട

45.  ബതംഗനാളവില്  ബവിടജീഷേട ഭരണചത്ത എതവിരത്ത വരഗ്ഗകനാര

(A) ഗൂരഖകള (B) റൂഹലനനാര
(C) സനനാളകള (D) പവിണനാരവികള
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46. 2016 ചല എഴുത്തച്ഛന് പുരസനാരതം ങനടവിയതട 

(A) ഒ. വവി. വവിജയന് (B) സവി. രനാധനാകൃഷ്ണന്
(C) ചക. ആര. മജീര (D) സനാറ ങജനാസഫട 

47. തക്ഷന്കുന്നട സദരൂപതം എന്ന ങനനാവല് എഴുതവിയതട ?

(A) യു. ചക. കുമനാരന് (B) ടവി. പത്മനനാഭന് 
(C) ആനനട (D) സകറവിയ

48. ഒറവവിങക്ഷപണത്തവില് 20 ഉപഗഹങ്ങചള ഒരുമവിചട ഭ്രമണപഥത്തവിചലത്തവിച   ISRO യുചട വനാഹനങമതട ? 

(A) PSLV 16 (B) PSLV 20
(C) PSLV 32 (D) PSLV 34

49. തജീന്ചബഗനാ ഇടനനാഴവി സവിതവിചചെയ്യുന്ന സതംസനാനതം 

(A) പഞനാബട (B) ജമ്മുകനാശജീര
(C) പശവിമബതംഗനാള (D) സവികവിതം

50. ഏറവതം കൂടുതല് കടല്തജീരമുള്ള സതംസനാനതം 

(A) തമവിഴനാടട (B) ആനനാപ്രങദശട
(C) ഗുജറനാത്തട (D) മഹനാരനാഷ്ട്ര

51. ങകരളത്തവിചല ആദന്യബങയനാളജവികല് പനാരകട

(A) നജീലഗവിരവി (B) നസലനട വനാലവി
(C) ങപപ്പനാറ (D) അഗസ്തന്യനാര കൂടതം

52. ങകരളത്തവില് കടല്ത്തജീരമുള്ള ജവിലകളചട എണതം 

(A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) 10

53. പുനലൂരവിചല ചചെങങ്കേനാടയുമനായവി ബനവിപ്പവിക്കുന്ന ചുരതം 

(A) പനാലകനാടട ചുരതം (B) ആരന്യങ്കേനാവട ചുരതം
(C) ങപരവിയ ചുരതം (D) ങപരമനാടവി ചുരതം

54.  ഇനന്യയുചട ഏറവതം വലവിയ വനാരത്തനാവവിനവിമയ ഉപഗഹതം 

(A) ജവിസനാറട 15 (B) ജവിസനാറട 4
(C) ജവിസനാറട  18  (D) ജവിസനാറട 20

55. ഇനന്യയവില് നജവകൃഷേവി അവലതംബവിച ആദന്യ സതംസനാനതം 
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(A) സവികവിതം (B) നനാഗനാലനാനട 
(C) മണവിപ്പൂര (D) തൃപുര

56. ഇനന്യയവില് ഏറവതം കൂടുതല്ധനാതു നവിങക്ഷപമുള്ള സതംസനാനതം 

(A) മഹനാരനാഷ്ട്ര (B) കരണനാടകതം
(C) മധന്യപ്രങദശട (D) തനാരഖണട

57. ബവിടജീഷേട സഹനായങത്തനാചട ഇനന്യയവില് നവിരമവികചപ്പടവിട്ടുള്ള ഉരുകട നവിരമനാണ ശനാല 

(A) ഭവിലനായട (B) ചബനാകനാങറനാ
(C) റൂരങകല (D) ദുരഗ്ഗനാപ്പൂര

58. 1961 ല് ങഗനാലയവിചല നസനവിക പ്രവരത്തന സമയത്തട പ്രതവിങരനാധ വകുപ്പട മന്ത്രവി 

(A) ചക. എതം. മുന്ഷേവി (B) വവി.പവി. ങമങനനാന്
(C) വവി.ചക. കൃഷ്ണങമങനനാന് (D) റവി.റവി. കൃഷ്ണമനാചെനാരവി

59. 'നജീതവി ആങയനാഗവി'ചന അധന്യക്ഷന് 

(A) രനാഷ്ട്രപതവി (B) അങറനാരണവി ജനറല്
(C) പ്രധനാനമന്ത്രവി (D) ഗവരണര

60. ഒളവിമവികട ങഹനാകവിയവില് ഇനന്യന് ടജീമവിചന നയവിച ആദന്യ മലയനാളവി 

(A) ധന്യനാന്ചെനട (B) സനജീപട സവിങട
(C) പവി. ആര. ശജീങജഷേട (D)ധന്രനാജട പവിള്ള

61. The opposite word for 'adept' is

(A) inept (B) indept
(C) undept (D) disdept 

62. She lost her mother many years

(A) before (B) since
(C) ago (D) after

63. A person who doesnot take any  alcoholic drink.

(A) Virgin (B) Teetotaller
(C) Bachelor (D) None of these

Replace the underlined words with the suitable phrasal verb given 

64. Due to heavy snowfall we were forced to postpone our journey.
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(A) put up (B) put up with
(C) put off (D) put down

65. Sheela takes after  her mother. Here takes after means

(A)going after  (B) cares
(C) resembles (D) none of these

66. English Translation of the proverb
'പലതുള്ളവി ചപരുചവള്ളതം ' is

(A) One lie makes many (B) Still water run deep
(C) Many heads many minds (D) Many a mickle makes a muckle

67. Choose the correct sentence from the given list.

(A) My brother going to America two years ago
(B) My brother went to America two years ago
(C) My brother gone to America two years ago
(D) My brother goes to America two years ago

68. Wrongly included word in the group of words.
(Carpenter, Cobbler, Leather, Plumber, Butcher)

(A) Cobbler (B) Plumber
(C) Leather (D) Butcher

69. The American English word for 'taxi' is

(A) cab (B) carriage
(C) tram (D) car

70. Mangoes and oranges ___________ available in plenty now. 

(A) is (B) are
(C) was (D) were

71. They were building a new house. The passive form of the given sentence is 

(A) A new house were being built by them 
(B)A new house is built by them 
(C)A new house is being built by them 
(D) A new house was being built by them

Fill in the blanks with the correct form of the verb in the bracket. 
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72. Her father dislikes __________(use) jeans.

(A) useful (B) usable
(C) none of these (D) using

Fill in the blanks suitably. 

73. Ammu has spent her entire life _________ Culcutta. 

(A) in  (B) at
(C) on (D) of

Choose the suitbale tag question.

74. Rekha is staying in the college hostel, ____________?

(A) didn't she (B) wasn't she
(C) isn't she (D) doesn't she

75. Choose the correclty spelt word.

(A) Seperate (B) Seprate
(C) Separate (D) Sepparate

76. 'Get out of here' is an example of 

(A) Assertive Sentence (B) Imperative Sentence
(C) Declarative Sentence (D) None of these 

Complete the sentence using a, an or the 

77.  Shobha lives with her cousins in ________ flat near_______ school where she is studying. 

(A) an, a (B) the, a
(C) an, the (D) a, the 

78.  Manu: What are you doing here ?
Reema : I am studying for the exams.
Manu asked Reema what she ___________
Complete it suitably. 

(A) is doing here (B) was doing there
(C) were doing here (D) did there

79. If he ___________ earlier I could meet him.
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(A) came (B) comes
(C) come (D) coming

80. Scarcely has I reached the station ______ the train left.

(A) soon (B) than
(C) before (D) when

81.  ഒരു സതംഖന്യയുചട 10% വരധവിചങപ്പനാള സതംഖന്യ 55 ആയനാല് 12% വരധവിക്കുങമനാള സതംഖന്യ എത്രയനാകുതം ?

(A) 67 (B) 57
(C) 56 (D) 60

82. ഒരു സ്കൂളവിചല ആണകുടവികളതം  ചപണകുടവികളതം തമവിലള്ള അതംശബനതം 5:4 ആണട. ആണകുടവികളചട എണതം
900 ആയനാല് ചപണകുടവികളചട എണതം എത്ര ? 

(A) 800 (B) 720
(C) 820 (D) 620

83. നവതംമര 1 തവിങ്കേളനാഴ്ച ആയനാല് ഡവിസതംബര 25 ഏതട ദവിവസമനാണട ? 

(A) ഞനായര (B) തവിങ്കേള
(C) ചവള്ളവി (D) ശനവി

84.75 മജീറര നജീളമുള്ള തജീവണവി 3 ചസകന്റുചകനാണട ഫനാറടങഫനാമവില് നവില്ക്കുന്ന ഒരനാചള കടന ങപനാകുന. 
തജീവണവിയുചട ങവഗത മണവിക്കൂറവില്  എത്ര കവിങലനാമജീറര ആയവിരവിക്കുതം ? 

(A) 150 കവി.മജീ / മണവിക്കൂറവില് (B) 90 കവി.മജീ / മണവിക്കൂറവില് 
(C) 25 കവി.മജീ / മണവിക്കൂറവില് (D) 120 കവി.മജീ / മണവിക്കൂറവില് 

85. A എന്ന സലത്തു നവിനതം അപ്പു 60 മജീററ്  വടങകനാടട സഞരവിചതവിനുങശഷേതം വലതു വശങത്തയട തവിരവിഞ്ഞെട 80 
മജീറര സഞരവിചട B യവില് എത്തുന.  A യുതം  B  യുതം തമവിലള്ള കുറഞ്ഞെ അകലതം എത്ര ? 

(A) 140 മജീറര (B) 20 മജീറര 
(C) 100 മജീറര (D) 70 മജീറര 

86. 3. കവി.ഗനാതം അരവിയുചട വവില 81.75 രൂപയനാണട എങ്കേവില് 7 കവി. ഗനാതം അരവിയുചട വവില എത്ര? 

(A) 198.50 രൂപ (B) 190.75 രൂപ
(C) 189.75 രൂപ (D) 163.50 രൂപ

87.  B, A യുചട സങഹനാദരനനാണട. C  യുചട മകനനാണട   D.  B യുചട അമയനാണട.   E. B യുതം D യുതം      
സങഹനാദരനനാരനാണട. എങ്കേവില് E  യുചട ആരനാണട   C ?

(A) മകന് (B) മകള
(C) ഭനാരന്യ (D) ഭരത്തനാവട
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88.  8% വനാരഷേവിക നവിരകവില്  ഒരു തുകയട 2 വരഷേചത്ത സനാധനാരണ പലവിശ 200 രൂപയനാണട. അങത തുകയട 
അങത നവിരകവില് 2 വരഷേങത്തകട ലഭവിക്കുന്ന കൂട്ടുപലവിശ എത്ര?

(A) 316 (B) 416
(C) 208 (D) 308

89.ങകനാകവിചല സമയതം 8.20 ആണട. ഒരു കണനാടവിയവില് അതവിചന പ്രതവിബവിതംബതം കനാണവിക്കുന്ന സമയതം ഏതട ?

(A) 6.20 (B) 4.30
(C) 4.20 (D) 3.40

90. അപ്പു ഒരു കഡ്യൂവവില് മുന്നവില് നവിന്നട 7ാനാമതനാണട കഡ്യൂവവില്  ആചക 25 ങപരുചണങ്കേവില് അപ്പു പവിന്നവില് നവിന്നട 
എത്രനാമചത്തയനാണട ?

(A) 19 (B) 18
(C) 17 (D) 16

91.    AB = 2 ഉതം CD = 12 ഉതം ആയനാല് GH  എങ്ങചന എഴുതനാതം ? 

(A) 87 (B) 78
(C) 65 (D) 56

92.തനാചഴ തന്നവിരവിക്കുന്നവയവില്  ഒരു സതംഖന്യ മറ്റുള്ളവയവില് നവിനതം വന്യതന്യസ്തമനാണട. ഏതനാണട ആ സതംഖന്യ?

(A) 483 (B) 289
(C) 529 (D) 961

93. അജയനട വവിജയങനകനാള പത്തട വയസട കൂടുതലനാണട. അടുത്ത വരഷേതം അജയചന പ്രനായതം വവിജയചന 
പ്രനായത്തവിചന 2 മടങ്ങനാണട. ഇങപ്പനാള അജയചന പ്രനായതം എത്ര  ?

(A) 19 (B) 9
(C) 29 (D) ഇചതനാനമല

94.                              ചന വവില എത്ര ?

(A)  5 1/2 (B) 9 1/4
(C) 16 (D) 8 1/2

95.  5  മജീറര നജീളവതം 4 മജീറര വജീതവിയുതം 3 മജീററ്  ഉയരവമുള്ള ഒരു മുറവിയവില്  ചവയനാവന്ന ഏറവതം വലവിയ കമവിചന 
നജീളതം എത്ര ?

(A) 5 മജീറര (B)  2 5    √ മജീറര
(C) 5 2  √ മജീറര (D)  12 മജീറര

96.                                                 ചന വവില  എത്ര ?
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(A) 1 (B) 1/9
(C) 2/9 (D)9

97. 2,10,30,68, ......  എന്ന ങശണവിയവിചല അടുത്ത സതംഖന്യ ഏതട ?
    

(A) 130 (B) 125
(C) 128 (D) 122

98.                         എന്നജീ ഭവിന്ന സതംഖന്യകളവില് വലതട ഏതട ? 

(A) 4/9 (B) 6/11
(C) 7/13 (D) മൂനതം തുലന്യതം

99.  30 കുടവികളള്ള ഒരു കനാസവിചല  കുടവികളചട ശരനാശരവി വയസട 12 ആണട. കനാസട ടജീചറുചട വയസട കൂടവി 
ങചെരത്തങപ്പനാള കുടവികളചട ശരനാശരവി വയസട 1 കൂടവി എങ്കേവില് ടജീചറുചട വയസട എത്ര? 

(A) 43 (B) 42
(C) 30 (D) 34

100. ഒരു ങഗനാളത്തവിചന ഉപരവിതല പരപ്പളവട 100      ചെ. ചസ. മജീ ആയനാല് അങത ആരമുള്ള അരധ 
ങഗനാളത്തവിചന ഉപരവിതലപരപ്പളവട എത്ര ചെ. ചസ. മജീ? 

(A) 25 (B) 50
(C) 75 (D) ഇചതനാനമല
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