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1. ഇനന്ത്യയയില് മനുഷന്ത്യഷ്യാവകഷ്യാശ സസംരക്ഷണ നയിയമസം നയിലവയില് വന്നതത

(A) 1992 (B)1991
(C) 1990 (D)1993

2. കകരള നയിയമസഭഷ്യാ സസ്പീക്കര

(A) രഷ്യാജ. എന (B)ശസ്പീരഷ്യാമകൃഷ്ണന
(C) എന. ശക്തന (D) ജയി. കഷ്യാരതയികകയന

3. ഇനന്ത്യന പ്രധഷ്യാനമനയി നകരന്ദ്രകമഷ്യാദയി  റഷന്ത്യ സന്ദരശയിച്ചകപഷ്യാള് സസനത പസ്പീകറ്റേഴത ബരഗയില്സവച്ചത എത്ര 
കരഷ്യാറയില് (ഉടമ്പടയി) ഒപ്പുവച്ചു ?

(A) 1 (B) 5
(C) 3 (D) 4

4. റഗുകലറ്റേയിസംഗത ആകത

(A) 1773 (B) 1774
(C) 1775 (D) 1776

5.   GST 

(A) Goods and Sales Tax (B) Gods and Service Tax 
(C) Goods and Service Tax (D) Gods Sales Tax

6. കകരളതയിസല  സനതരലഷ്യാനഡത

(A) അമ്പലപ്പുഴ (B)മൂന്നഷ്യാര
(C) കുട്ടനഷ്യാടത (D) ആലപ്പുഴ

7. ഇനന്ത്യയയിസല ഏറ്റേവസം പഴക്കസംസചെന്ന കസഷ്യാക്കത എക്കസഞത

(A) കല്ക്കട്ട (B) കബഷ്യാസംസബ
(C) സകഷ്യാച്ചയി (D) ഡല്ഹയി
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8. സുപ്രസ്പീസം കകഷ്യാടതയിയയിസല ഔകദന്ത്യഷ്യാഗയിക ഭഷ്യാഷ

(A) ഇസംഗസ്പീഷത (B) ഹയിന്ദയി
(C) മലയഷ്യാളസം (D) മറഷ്യാഠയി

9. ഇകപഷ്യാഴസത നമ്മുസട രഷ്യാഷ്ട്രപതയി

(A) മസ്പീരഷ്യാകുമഷ്യാ  ർ (B) രഷ്യാസം നഷ്യാഥത  കകഷ്യാവയിന്ദത
(C) പ്രണബത മഖ ജയിർ (D) അ സഷ്യാരയിൻ

10 കകരള ഭരണ പരയിഷകരണ കമസ്പീഷസന അദന്ത്യക്ഷൻ

(A) പയിണറഷ്യായയി വയിജയ  ൻ (B) ജയി. സുധഷ്യാകരൻ
(C) രകമശത സചെന്നയിതല (D) വയി.എസത . അചെചതഷ്യാനന്ദൻ

11. 'നയയി തഷ്യാലയിസം' എന്ന വയിദന്ത്യഷ്യാഭന്ത്യഷ്യാസ പദതയി വയിഭഷ്യാവനസം സചെയ്തതത ആരത ?

(A) സനഹത റു (B) കപ്രസംചെന്ദത
(C) വളകതഷ്യാൾ (D) ഗഷ്യാനയിജയി

12. പഷ്യാ ലസമനയിനത ഭരണഘടന കഭദഗതയി സചെയന്നതയിനുള അധയികഷ്യാരസംർ

(A) അനുകഛേദസം 360 (B) അനുകഛേദസം 368
(C) അനുകഛേദസം 386 (D) അനുകഛേദസം 306

13. ശയിലകളുസട മഷ്യാതഷ്യാവത

(A) അവസഷ്യാദത ശയിലക  ൾ (B) കഷ്യായഷ്യാനര ശയിലകൾ
(C) ആകഗയ ശയിലക  ൾ (D) ഇസതഷ്യാന്നുമല

14. പുന്നപ്ര -വയലഷ്യാ  കലഷ്യാപസംർ

(A) 1941  (B) 1936
(C) 1931  (D) 1946

15. 'കവഷസം മഷ്യാറയിയ രഷ്യാജന്ത്യകദഷ്യാഹയി' എന്നത ബയിട്ടസ്പീഷകഷ്യാ  വയികശഷയിപയിച്ചതതർ

(A) കഗഷ്യാപഷ്യാലകൃഷ്ണ കഗഷ്യാഖസല (B) ഗഷ്യാനയിജയി
(C) സനഹത റു (D) ദഷ്യാദഷ്യാഭഷ്യായത നവത കറഷ്യാജയി

16. കകന്ദ്ര ഐ. റ്റേയി., പരയിസത ഥയിതയി വകുപത സഹമനയി

(A) സസ്വരഷ്യാജത (B) അര  ജയറ്റേത ലയിൺ
(C) അ കഫഷ്യാ സത കണനഷ്യാനസംൽ ൺ (D) രഷ്യാജ
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17. The Master as I Saw Him  “ ” ആസരക്കുറയിച്ചുള പുസ്തകമഷ്യാണത ?

(A) സസ്വഷ്യാമയി വയികവകഷ്യാനന്ദ  ൻ (B) സരളഷ്യാസബൽ
(C) സയിസ  നയികവദയിതർ (D) ബയി.എൽ.മയിതഷ്യാർ

18. ഹയിമഷ്യാലയതയിസന നസട്ടലത

(A) ഹയിമഷ്യാദയി (B) ഹയിമഷ്യാചെൽ
(C) സയിവഷ്യാലയികത (D) ടഷ്യാ സത ൻ -ഹയിമഷ്യാലയ  നയിരകൻ ൾ

19. ഒന്നഷ്യാസം പഞവത്സര പദതയി പ്രഷ്യാധഷ്യാനന്ത്യസം നലയിയതത

(A) വന്ത്യവസഷ്യായസം (B) വയിദന്ത്യഷ്യാഭന്ത്യഷ്യാസസം
(C) ദഷ്യാരയിദന്ത്യ നയി മഷ്യാ ജത ജനസം ർ ർ (D)കൃഷയി

20. 2017 ആഗസയി  കകകലയി കകസയി  പയിടയിയയിലഷ്യായ സഷ്യാസംസങത കവസത സചെയ മഷ്യാൽ ൽ ർ ൻ

(A) യങങ്ലക്കത ഷയിവത്ര (B) ലയി കജ കയഷ്യാങത
(C) പഷ്യാ ക്കത കസനർ (D) ലയി കു ഫയിൻ

21. ഒറ്റേയഷ്യാസന കസണ്ടെത്തുക.

(A) സനലത (B) കചെഷ്യാളസം
(C) ചെണസം (D) കഗഷ്യാതമ്പത

22. സ ദഷ്യാ  വലഭഭഷ്യായത പകട്ട  അനഷ്യാരഷ്യാഷ്ട്ര വയിമഷ്യാനതഷ്യാവളസം സത ഥയിതയി സചെയന്ന സത ഥലസംർ ർ ൽ

(A) അഹമദഷ്യാബഷ്യാദത (B) മസംഗലഷ്യാപുരസം
(C) മസംകബ (D) ലകത നന

23. 'മയികസ  വമ  ഓഫത ഇനന്ത്യൽ ൺ '

(A) അനുരഷ്യാധ ടയി.സക (B) മയിണഷ്യാ  സമ്പതതൾ
(C) ക പന ചെനളൽ (D) സടസയി കതഷ്യാമസത

24. പട്ടയിക ജഷ്യാതയി -പട്ടയിക വ ഗ സത ക  വയിദന്ത്യഷ്യാ തത ഥയിക ക്കത കസക്കയി  നലഷ്യാനുള കകരള സ ക്കഷ്യാ  ർ ൾ ർ ൾ ൾ ർ ർ
പദതയി

(A) കഗഷ്യാത്ര സഷ്യാരഥയി (B) വയിദന്ത്യഷ്യായഷ്യാത്ര
(C) ബഷ്യാല മകുളസം (D) നയി ഭയർ

25. കലഷ്യാകതത ആദന്ത്യമഷ്യായയി ATM സത ഥഷ്യാപയിച്ചതത  ഏതത ബഷ്യാങഷ്യാണത ?
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(A) എച്ചത.എസത.ബയി.സയി (B) എസത.ബയി.സഎ
(C) ബഷ്യാരകക്ലേസത (D) കഷ്യാനറ ബഷ്യാങത

26. സകഷ്യാച്ചയി സമകടഷ്യാ സറയയി  സസംവയിധഷ്യാനസം ഇനന്ത്യയയിസല എത്രഷ്യാമതതത ൽ ?

(A) 4 (B) 8
(C) 5 (D) 6

27.   2017 സല  ചെഷ്യാമ്പന്ത്യനസത കടഷ്യാഫയി കയിക്കറ്റേത മത്സരതയില് ഇനന്ത്യ ആകരഷ്യാടഷ്യാണത പരഷ്യാജയസം ഏറ്റു 
വഷ്യാങയിയതത

(A) ശസ്പീലങ (B) പഷ്യാകയിസഷ്യാന
(C) ഓകസ്ട്രേലയിയ (D) സസനതത ആഫയിക്ക

28. ഇനന്ത്യയയിസല വഷ്യാനമ്പഷ്യാടയി

(A) ജയലളയിത (B) കമലഷ്യാ സുരയ
(C) സകരഷ്യാജനയി നഷ്യായയിഡ (D) റഷ്യാണയി ലകയിഭഷ്യായയി

29. ബഹ്മപുത്ര നദയി ഉത്ഭവയിക്കുന്നതത

(A) സചെമയുങ്ദുങത (B) മഷ്യാനസ സകരഷ്യാവര
(C) ഗഷ്യായ്മുഖത (D) സഷ്യാദന്ത്യഷ്യാ

30. ബയിട്ടസ്പീഷകഷ്യാരക്കത ഇനന്ത്യയയില് കനരയികടണ്ടെയിവന്ന ഏറ്റേവസം വലയിയ കഗഷ്യാത്രവരഗകലഷ്യാപസം

(A) കകഷ്യാള് കലഷ്യാപസം (B) നയിലസം കരഷകരസട കലഷ്യാപസം
(C) ചെയിറ്റേകഗഷ്യാങത കലഷ്യാപസം (D) സനഷ്യാള് കലഷ്യാപസം

31. ലളയിതകലഷ്യാ അക്കഷ്യാദമയിയുസട ആസഷ്യാനസം

(A) നന്യൂഡല്ഹയി (B) തയിരവനനപുരസം
(C) തൃശ്ശൂര (D) കഷ്യാവഷ്യാലസം

32. എടക്കല് ഏതത ശയിലഷ്യായുഗതയിനത ഉദഷ്യാഹരണമഷ്യാണത ?

(A) മധന്ത്യ ശയിലഷ്യായുഗസം (B) നവസ്പീന ശയിലഷ്യായുഗസം
(C) തഷ്യാമ്ര ശയിലഷ്യായുഗസം (D) പ്രഷ്യാചെസ്പീന ശയിലഷ്യായുഗസം

33. സകഷ്യാലസം-കതനയി കദശസ്പീയപഷ്യാത

(A) NH -47 (B) NH-208
(C) NH-49 (D) NH-220
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34. ബസ്പീട്ടസ്പീഷത ഇനന്ത്യന അകസഷ്യാസയികയഷസന ആദന്ത്യസത പ്രസയിഡനത

(A) കദകവന്ദ്രനഷ്യാഥ ടഷ്യാകഗഷ്യാര (B) രവസ്പീന്ദ്രനഷ്യാഥ ടഷ്യാകഗഷ്യാര
(C) രഷ്യാധഷ്യാകഷ്യാനത (D) രഷ്യാജഷ്യാറഷ്യാസം കമഷ്യാഹന കറഷ്യായത

35. മയഴയി ഗഷ്യാനയി എന്നറയിയസപടുന്ന മഹഷ്യാന

(A) ഫസല് അലയി (B) സക.എസം. പണയിക്കര
(C) എച്ചത.എന. കുനസ (D) ഐ. സക. കുമഷ്യാരന

36. 2014 ല് രൂപസം സകഷ്യാണ്ടെ സസംസഷ്യാനസം

(A) ഹയിമഷ്യാചെല് പ്രകദശത (B) സയിക്കയിസം
(C) ഝഷ്യാ ഖണതർ (D) സതലുങഷ്യാന

37. സസക്കനഡറയി വയിദന്ത്യഷ്യാഭന്ത്യഷ്യാസ കമഖലസയ കുറയിച്ചുള പഠനസം ലക്ഷന്ത്യമഷ്യാക്കയിയുള കമസ്പീഷന

(A) കഡഷ്യാ. ഡയി. എസത. കകഷ്യാതഷ്യാരയി (B) കഡഷ്യാ. ലകണസസ്വഷ്യാമയി മതലയിയഷ്യാര
C കഡഷ്യാ. രഷ്യാധഷ്യാകൃഷ്ണന (D) ഇവരഷ്യാരമല

38. 10 ലക്ഷതയിലധയികസം ജനസസംഖന്ത്യയുള വലയിയ നഗരസം

(A) സമകടഷ്യാകപഷ്യാളയിറ്റേന നഗരസം (B) സമഗഷ്യാകലഷ്യാകപഷ്യാളയിസത
(C) നഗരസം (D) പട്ടണസം

39. ആനമടയി സകഷ്യാടുമടയി ഏതത ജയിലയയിലഷ്യാണത

(A) വയനഷ്യാടത (B) തയിരവനനപുരസം
(C) ഇടുക്കയി (D) പതനസംതയിട്ട

40. മസ്പീറ്റേരകഗജ്പഷ്യാളങള് തമയിലുള അകലസം

(A) 1.678 മസ്പീറ്റേര (B) 0.762 മസ്പീറ്റേര
(C) 1.52 മസ്പീറ്റേര (D) 1 മസ്പീറ്റേര

41. കഷ്യാറല് മഷ്യാരകത

(A) സമ്പതയിസന കുറയിച്ചുള പഠനസം
(B) സതഷ്യാഴയിലഷ്യാളയികള്ക്കത പ്രഷ്യാധഷ്യാനന്ത്യസം
(C) മനുഷന്ത്യ കക്ഷമസം
(D) അതയിരയിലഷ്യാത ആവശന്ത്യങളുസം പരയിമയിതമഷ്യായ വയിഭവങളുസം

42. ഉപകഭഷ്യാക്തൃ സസംരക്ഷണ നയിയമസം
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(A) 1986 (B) 1912
(C) 1937 (D) 1930

43. കകഗ ആണകവഷ്യാരജ്ജ നയിലയസം സയിതയി സചെയന്ന സസംസഷ്യാനസം

(A) രഷ്യാജസഷ്യാന (B) ഗുജറഷ്യാതത
(C) കരണഷ്യാടകസം (D) ഉതര പ്രകദശത

44. ഇനന്ത്യയയിസല ആധുനയിക രസ്പീതയിയയിലുള ആദന്ത്യസത ബഷ്യാങത

(A) ബഷ്യാങത ഓഫത  ഹയിന്ദുസഷ്യാന (B) ബഷ്യാങത ഓഫത ഇനന്ത്യ
(C) ഇനന്ത്യന ബഷ്യാങത (D) കദന ബഷ്യാങത

45. കകരളതയിസല കകന്ദ്ര സതങ്ങു ഗകവഷണ കകന്ദ്രസം

(A)പട്ടഷ്യാമ്പയി (B)കണ്ണൂര
(C)തയിരവനനപുരസം (D)കഷ്യായസംകുളസം

46. ഇനന്ത്യയയിസല ആദന്ത്യസത ഇനഷറനസത കമ്പനയി സഷ്യാപയിച്ചതത

(A)1919 (B)1818
(C)1956 (D)1912

47. രഷ്യാഷ്ട്രതനശഷ്യാസ്ത്രതയിസന പയിതഷ്യാവത

(A)കപ്ലേകറ്റേഷ്യാ (B)കസഷ്യാകട്ടസ്പീസത
(C)അരയികസഷ്യാട്ടയില് (D)കനടയിലന്ത്യന

48. തഷ്യാസഴപറയുന്നവയയില് ഏതു സസംഘടനയുസട പ്രവരതനങളഷ്യാണത 
വയിവരഷ്യാവകഷ്യാശനയിയമനയിരമഷ്യാണതയികലയത നയയിച്ചതത?

(A)കലഷ്യാക്പഷ്യാല് (B)പരയിവരതകന

(C)മസ്ദൂര കയിസഷ്യാന ശക്തയി സസംഘഷ്യാതന (D)അണഷ്യാ ഹസഷ്യാസര

49. ഇനന്ത്യയയില് ആദന്ത്യമഷ്യായയി ഇലകകഷ്യാണയികത കവഷ്യാട്ടയിസംഗത യനസം ഉപകയഷ്യാഗയിച്ച സസംസഷ്യാനസം.

(A)കകരളസം (B)ഗുജറഷ്യാതത
(C)തമയിഴഷ്യാടത (D)മഹഷ്യാരഷ്യാഷ്ട്ര

50. സഷ്യാധുജന പരയിപഷ്യാലന സസംഘ സഷ്യാപകന
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(A)കദവകയി നരയിക്കഷ്യാട്ടയിരയി (B)ശസ്പീ നഷ്യാരഷ്യായണഗുര
(C)വയി.ടയി ഭട്ടതയിരയിപഷ്യാടത (D)അയങഷ്യാളയി

51. കകഷ്യാട്ടകണഷ്യാ കപഷ്യാളയിസത എന്നു വയികശഷയിപയിക്കുന്ന നഗരസം

(A)പഞഷ്യാബത (B)തമയിഴഷ്യാടത
(C)മസംകബ (D)കകരളസം

52. 1953-ല് ഗവണ്സമനത സസംസഷ്യാന പുനനഃസസംഘടന കമസ്പീഷസന നയിയമയിച്ചു. കമസ്പീഷന സചെയരമഷ്യാന

(A)എച്ചത.എന കുനസ (B)ഫഷ്യാസയില് അലയി
(C)സക.എസം പണയിക്കര (D)ഇവരഷ്യാരമല

53. ലണ്ടെന മയിഷന സസഷ്യാകസറ്റേയി (LMS) യുസട പ്രവരതന കമഖല

(A)തയിരവനനപുരസം (B)സകഷ്യാച്ചയി
(C)മലബഷ്യാര (D)സകഷ്യാച്ചയി മലബഷ്യാര

54. സയിന്ധു നദസ്പീതടസസംസഷ്യാരവമഷ്യായയി ബനസപട്ടത കമഷ്യാഹനജദഷ്യാകരഷ്യാവയില് ഉല്ഖനനസം നടതയിയതത 
ആരത?

(A)സര കജഷ്യാണ് മഷ്യാരഷല് (B)വയി. കഗഷ്യാരഡന
(C)ദയഷ്യാറഷ്യാസം സഷ്യാഹയി (D)ആര. ഡയി ബഷ്യാനരജയി

55. ശൂനന്ത്യകവളയുസട (സസ്പീകറഷ്യാ അവര) തുടക്കസം.

(A)10 മണയി (B)11 മണയി
(C)12 മണയി (D)9 മണയി

56. ആതഷ്യാനുതപസം പ്രസയിദസ്പീകരയിച്ചതത ആരത?

(A)കുരന്ത്യഷ്യാകക്കഷ്യാസത ഏലന്ത്യഷ്യാസത ചെവറ (B)വയി.ടയി ഭട്ടതയിരയിപഷ്യാടത
(C)മന്നതത പതനഷ്യാഭന (D)കവക്കസം അബ്ദുള് ഖഷ്യാദര മനലവയി

57. 18-ആസം നൂറ്റേഷ്യാണ്ടെയിസന അവസഷ്യാനകതഷ്യാസട ബസംഗഷ്യാളയിസല വയിവയിധ ഗഷ്യാമങളയില് നടന്ന കഷ്യാരന്ത്യങസള 
കുറയിച്ചത അറയിവത നല്കുന്ന കരഖ.

(A)5 - ആസം റയികപഷ്യാരട്ടത (B)1 - ആസം റയികപഷ്യാരട്ടത
(C)2 - ആസം റയികപഷ്യാരട്ടത (D)4 - ആസം റയികപഷ്യാരട്ടത

58. ഇനന്ത്യയയിസല ആദന്ത്യസത സഷ്യാമ്രഷ്യാജന്ത്യസം.

(A)കഷ്യാശയി (B)വത്സസം
(C)കകഷ്യാസലസം (D)മഗധസം
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59. രവയിവരമ ആരട്ടത ഗഷ്യാലറയി സയിതയി സചെയന്ന സലസം.

(A)കഷ്യായസംകുളസം (B)മഷ്യാകവലയിക്കര
(C)കുണ്ടെറ (D)സകഷ്യാലസം

60. ഇനന്ത്യന ഭരണഘടനയുസട ആതഷ്യാവത.

(A)മനലയിക കടമകള് (B)മനലയിക അവകഷ്യാശങള്
(C)ആമഖസം (D)സസ്വകഷ്യാരന്ത്യ അവകഷ്യാശങള്

61. Choose the correct spelt word:

(A) Maintance (B) Maintanance 
(C) Maintaince (D) Maintenance 

62.It was the peak hour of the day __________ he had stand in the bus. 

(A) Yet (B) But
(C) Because (D) So

63. The antonym of 'accurate' is 

(A) inaccurate (B) unaccurate 
(C) disaccurate (D) None of the above 

64. Which of the following is not a synonym of 'disciple'?

(A) Attendant (B) Adherent
(C) Agnostic (D) Acolyte

65. What does the idiom 'to cut corners' mean? 

(A) To hide something from someone or somewhere 
(B) To do something badly or cheaply to save money or time.
(C) To say or argue thoroughly.
(D) To save something very expensive. 

66. They are neither brilliant, nor hard working._________?

(A) aren't they (B) are they
(C) weren't they (D) were they 
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67. Neethu as well as her friends _______ honoured. 

(A) is (B) are
(C) have (D) has

68. Neither the boy nor his brothers ________ happy.

(A) is (B) are
(C) have (D) has 

69.    You had better  _________ to the bus stop.

(A) walking (B) walks
(C) to walk (D) walk 

70. If had my breakfast, ________. 

(A) I would not be tired (B) I would not been tired 
(C) I would not have been tired (D) I would not have tired 

71. Teacher to the boy "consults a dictionary". 
     The indirect form of the sentence is: 
     The teacher asked the boy_________.

(A) that the may consult a dictinary (B) that he may consulted a dictionary 
(C) to consult a dictionary (D) that he consulted a dictionary 

72. We could not ______ the inscription on the wall. 

(A) make out (B) make up
(C) give out (D) give away

73. The lady kept _______ arguing with the shopkeeper. 

(A) with (B) about
(C) along (D) on 

74. One of the children _______ intelligent. 

(A) can (B) is
(C) are (D) have 
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75. 2 kilos of potatoes _______ nothing to carry. 

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

76. The passive form of "They have done it" is

(A) If have been done (B) It have done 
(C) It has been done (D) It has done 

77. By the time the president came, ________. 

(A) the inauguration has already been started
(B) the inauguration was already been started 
(C) the inauguration was already started 
(D) the inauguration was already being started

78. This belongs to the lady _______ we met in the train.

(A) whom (B) who
(C) whose (D) where

79. Blood is _______ water.

(A) thicker to (B) thicker than 
(C) the thickest of (D) more thicker to 

80. The American equivalent of British word "curtains" is 

(A) hangings (B) hangers
(C) drapes (D) laces 

81. മണലുസം സയിസമനസം 4:1 എന്ന അസംശബനതയില് കചെരതത കകഷ്യാണ്ഗസ്പീറ്റേത ഉണ്ടെഷ്യാക്കണസം. 40 ചെഷ്യാക്കത 
സയിമനയിനത എത്ര ചെഷ്യാക്കത മണല്  കചെരക്കണസം ?

(A) 10 (B)200
(C) 160 (D)100

82.   -1/x =-7 ആസണങയില് x എന്ന സസംഖന്ത്യ എത്രയഷ്യായയിരയിക്കുസം ?

(A) -1/7 (B) 7
(C) -7 (D)1/7

83. ഒരഷ്യാളയിസന  കനഷ്യാക്കയി ഒര സ്ത്രസ്പീ പറഞ. അയഷ്യാളുസട അച്ഛന എസന അമഷ്യായയിഅമയുസട ഒകര ഒര 
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മകനഷ്യാണത. എങയില് സ്ത്രസ്പീ അയഷ്യാളുസട  ആരഷ്യാണത    ?

(A) മകള് (B) സകഹഷ്യാദരയി
(C) അമ (D) അമഷ്യായയി 

84. 10:101:: 20: ?

(A)201 (B) 400
(C) 102 (D) 401

85.     എത്രയഷ്യാണത.

(A) 1 (B) 2/5
(C) 4/25 (D) 25/4

86.   രഷ്യാമ ഒര സഷ്യാധനസം 20% ലഷ്യാഭതയില് 360 രൂപയത വയിറ്റു. എങയില് വഷ്യാങയിയ വയില എത്ര ?

(A) 340 (B)300
(C) 280 (D) 380

87.  ക്ലേഷ്യാസയിസല പഠന നയിലവഷ്യാര പട്ടയികയയില് രഷ്യാഹുല് മകളയില് നയിന്നുസം ഒനപതഷ്യാമതുസം തഷ്യാസഴ നയിന്നത 28ാഷ്യാസം  
സഷ്യാനത്തുസം  ആണത.  എങയില് ക്ലേഷ്യാസയില് ആസക എത്ര കുട്ടയികളുണ്ടെത ? 

(A) 37 (B) 35
(C) 30 (D) 36

88. ഒര സഷ്യാമഷ്യാനരയികതയിസന വയികരണങളുസട നസ്പീളങള് 10 സസനയിമസ്പീറ്റേറുസം 15 സസനയിമസ്പീറ്റേറുസം ആയഷ്യാല് 
അതയിസന പരപളവത എത്ര ?

(A) 150 cm2 (B) 75 cm2

(C) 300 cm2 (D) 100cm2

89. ഒറ്റേയഷ്യാസന കസണ്ടെത്തുക

(A) 63 (B)13
(C) 23 (D)43

90.  1/4 സന ദശഷ്യാസംശരൂപസം ഏതത ?

(A) 0.4 (B) 0.725
(C) 0.25 (D) 0.257
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91. ഒര കക്ലേഷ്യാക്കത 10.10 എന്ന സമയസം കഷ്യാണയിക്കുകമ്പഷ്യാള് മയിനുട്ടു സൂചെയിയുസം മണയികര സൂചെയിയുസം തമയിലുള 
കകഷ്യാണളവത എത്ര ?

(A) 120o (B)115o

(C) 117o (D) 105o

92. n2,2n2,3n2,.......      ഒര സമഷ്യാനര കശണയിയയിസല തുടരച്ചയഷ്യായ പദങളഷ്യായഷ്യാല് കശണയിയുസട 
സപഷ്യാതുവന്ത്യതന്ത്യഷ്യാസസം എത്ര ?

(A)n2 (B)n
(C)2n (D)0

93.   'FEED'   എന്ന വഷ്യാക്കത  കകഷ്യാഡപകയഷ്യാഗയിച്ചത 5443 എസന്നഴുതഷ്യാസമങയില്  'HIGH' എന്ന വഷ്യാക്കത 
എങസന എഴുതഷ്യാസം ?

(A) 8776 (B) 7867
(C) 6787 (D) 6778

94. 180 സന 2%  എന്നതത ഏതത  സസംഖന്ത്യയുസട  3% ആണത?

(A) 100 (B) 360
(C) 120 (D) 180

95. നഷ്യാലത വരഷസം മമ്പത റഹയിമയിസന പ്രഷ്യായസം, രഷ്യാമവയിസന പ്രഷ്യായതയിസന മൂന്നു മടങഷ്യായയിരന്നു. രണ്ടു വരഷസം 
കഴയിയുകമ്പഷ്യാള് ഇതത രണ്ടു മടങഷ്യാകുസം. രഷ്യാമവയിസന ഇകപഷ്യാഴസത പ്രഷ്യായസം എത്രയഷ്യാണത ?

(A) 6 (B) 10
(C) 12 (D) 8

96. 18x5-4+15 ÷ 3 +8 = ?

(A) 99 (B) 90
(C) 97 (D) 91

97. ഒരഷ്യാള് 360km ദൂരസം 2 മണയികര സകഷ്യാണ്ടെത സഞരയിച്ചുസവങയില് അയഷ്യാളുസട കവഗത എത്രയഷ്യായയിരയിക്കുസം ? 

(A) 500 m/sec (B) 300 m/sec 
(C) 180 m/sec (D) 50 m/sec

98. 8 സന ആദന്ത്യസത 20 ഗുണയിതങളുസട ശരഷ്യാശരയി എത്ര ?

(A) 200 (B) 168
(C) 210 (D) 88
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99. ഈ കശണയിയയിസല അടുത സസംഖന്ത്യ ഏതത ?
1,8,27,64,________

(A) 25 (B) 128
(C) 91 (D) 125

100.  'x' എന്നതത  ' ', '-' ÷ എന്നതത  'x', ' '÷ എന്നതത  + , '+' എന്നതത  - ഉസം ആയഷ്യാല് (2-8 ÷16)x8-2 
എത്ര ? 

(A) 8 (B) 10
(C) 12 (D) 2
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