
KERALA PSC 
VILLAGE FIELD ASSISTANT -2017

(Thiruvananthapuram, Idukki, Palakkad, Kozhikode & Pathanamthitta)

Question Booklet Time : 75 Minute

Alpha Code C Marks: 100
________________________________________________________________________________________

1. കകേരളതത്തിലലെ ശുദ്ധജലെ തടടാകേകം ?

(A) അഷഷ ടമുടത്തി    (B)  ശടാസടാകംകകേടാട്ട 
(C) കവേമ്പനടാടഷ (D)  പറവ   ർ

2. കകേരളതത്തിലലെ ഏറവകം വേലെത്തിയ കേടായ  ൽ ?

(A) കവേമ്പനടാട്ടഷ കേടായ  ൽ (B) കവേളത്തി 
(C)പനമട കേടായ  ൽ (D) അഷഷ ടമുടത്തി 

3. കകേരളതത്തിലലെ ഏറവകം വേലെത്തിയ ജലെകസേചന പദ്ധതത്തി ?

(A) കേല്ലട (B) ഇടുകത്തി 
(C) ലപരത്തിയടാ  ർ (D) അളത്തിയടാർ

4. മുതങ വേനനജജവേത്തി കകേനതത്തി  സേകംരകത്തികലപടുനതഷ ൽ ?

(A) വേരയടാടഷ (B) മടാ  ൻ
(C) കുരങഷ (D) ആന 

5. കകേരളലത ആദന ശത്തിശു സേസഹടാ ദ സേകംസേഷ ഥടാനമടായത്തി ലതരലഞടുതതഷ ർ ?

(A) 2005 (B) 2000 
(C) 2002 (D) 2010

6. പളത്തിവേടാസേ  ജലെവവേദദത പദ്ധതത്തി ആരകംഭത്തിചതഷ ൽ ?
 
(A) 1940 (B)1961 
(C) 1954 (D) 1957 

7. തത്തിരവേത്തിതടാകംകറത്തി  കകതപകവേശന വേത്തിളകംബരകം പറലപടുവേത്തിചതഷ ൽ ?

(A) മടാ തടാണവേ മ ർ ർ (B) ധ മരടാജർ
(C) സേസടാതത്തിതത്തിരനടാ  ൾ (D)ശജചത്തിതത്തിര തത്തിരനടാ  ൾ
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8. 'വേത്തിദനടാധത്തിരടാജ' എന കപരത്തിലെറത്തിയലപടുന കകേരളതത്തിലലെ സേടാമഹന പരത്തിഷ തടാവേഷ ർ ?

(A) ചട്ടമ്പത്തിസേസടാമത്തികേ  ൾ (B) ശജനടാരടായണഗുര 
(C) വവേകുണസേസടാമത്തികേൾ (D) ശങരടാചടാരന  ർ

9.  അയ്യങടാളത്തിയുലട ജന്മസേഷ ഥലെകം ?

(A) ലകേടാല്ലകം (B)കകേടാട്ടയകം 
(C) തത്തിരവേനന്തപരകം (D)ആലെപ്പുഴ 

10. കകേരളതത്തിലന്റെ സേടാകംസേഷ കേടാരത്തികേ തലെസേഷ ഥടാനകം ?

(A) കകേടാട്ടയകം (B)തശ  ർ
(C ) പടാലെകടാടഷ (D)കകേടാഴത്തികകടാടഷ 

11. കുറത്തിചനകേലെടാപകം നടന വേ ഷകം ർ ?

(A) 1857 (B)1800 
(C ) 1757 (D)1812 

12. ഗടാനത്തിജത്തിയുലട കനതതസതത്തി  നടതത്തിയ ഇന്തനയത്തിലലെ ആദന സേമരകം ൽ ?

(A) കഖേഡ സേമരകം (B)തണത്തിമത്തി  സേമരകം ൽ
(C )ചമ്പടാര  സേമരകം  ൻ (D)ഉപ്പു സേതനടാഗ്രഹകം

13. ജ മ  സേഹടായകതടാലട ഇന്തനയത്തി  സേഷ ഥടാപത്തിച ഇരമരകഷ വേനവേസേടായ കകേനകംർ ൻ ൽ ?

(A) ദ ഗടാപ  ർ ർ (B)റ കകലെ ർ
(C ) ഭത്തിലെടായഷ (D)ലബടാകടാകറടാ 

14.  ഐ .എസേഷ .ആർ.ഒ രൂപജകൃതമടായതഷ ?

(A) 1969 (B) 1917 
(C) 1869 (D)1900 

15.  ഇന്തനയുലട ചടാനപരനകവേഷണ ദസതനകം ?

(A) അഗത്തി (B)മകംഗ യടാ  ൾ ൻ
(C) ചടാനയടാൻ (D)പനഥസത്തി

16. പഞ്ചശജലെ തതസങളത്തില് ഒപത്തിട്ട ഇന്തനന് പധടാനമനത്തി ?

(A) ഇനത്തിരടാഗടാനത്തി (B) ജവേഹര്ലെടാല് ലനഹഷ റു 
(C ) ലമടാറടാര്ജത്തി കദശടായത്തി (D) ലെടാല് ബഹദൂര് ശടാസേഷ തത്തി 
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17. ഇന്തനന് സേകംസടാന പനനഃസേകംഘടനടാ കേമജഷലന്റെ അധനകന് ആരടായത്തിരന?

(A) വേത്തി.പത്തി. കമകനടാന് (B)ഫസേല് അലെത്തി 
(C) ലകേ.എകം. പണത്തികര് (D)എചഷ. എന്. കുന്സ

18.  ഗടാനത്തിജത്തി നത്തിസ്സഹരണ പസടാനകം നത്തിര്തത്തിവേയടാനത്തിടയടാകത്തിയ സേകംഭവേകം?

(A) ജടാലെത്തിയന്വേടാലെടാബടാഗഷ കട്ടലകടാലെ (B) ചസരത്തി-ചസരടാ സേകംഭവേകം 
(C) വേടാഗണ് ദരന്തകം (D)റസലെറഷ നത്തിയമകം 

19. രടാജനടാന്തര പശസത്തി വകേവേരത്തിച ഇന്തനയത്തിലലെ നകത-ആമ  പനരധത്തിവേടാസേ കകേനകം?

(A) ചത്തിനടാര് വേനനജജവേത്തി സേകങതകം (B)തകട്ടകടാടഷ 
(C) വസേലെന്റെഷ വേടാലെത്തി (D)പടാമ്പടാടുകം കചടാലെ 

20.  കലെടാകേ ജലെദത്തിനകം?
 
(A) മടാര്ചഷ  22 (B)ലമയഷ  1 
(C) ഡത്തിസേകംബര് 1 (D)ജൂണ് 5 

21. 2016 -ലലെ കകേടാപ-അകമരത്തിക ഫുട്ബടാള് കജതടാകള്?

(A) ബ്രസേജല് (B)ചത്തിലെത്തി 
(C) അര്ജന്റെജന (D)ഉര്കഗടാ 

22. സേചത്തിന് ലടന്ഡുടുല്കറത്തിനഷ അര്ജ്ജുന അവേടാര്ഡഷ ലെഭത്തിച വേര്ഷകം?

(A) 1994 (B)1997
(C) 1999 (D)2008

23. 2018 -ലലെ ഫത്തിഫ കവേള്ഡഷ കേപത്തിലന്റെ കവേദത്തി?

(A) ഇന്തന (B)റഷന 
(C) വചന (D)ബ്രസേജല് 

24. ട്രകയടാ ഒളത്തിമ്പത്തികത്തില് ലവേളത്തി ലമഡല് കജതടാവേടായ പത്തി.വേത്തി. സേത്തിന്ധു കലെടാകേ റടാങത്തികംഗത്തില് എതടാമതടാണഷ ?

(A) 2 (B)3
(C) 4 (D)5
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25.  കേടാകവേരത്തി നദത്തിജലെ തര്കകം ഏലതടാലക സേകംസടാനങള് തമത്തിലെടാണഷ? 

(A) കേര്ണടാടകേ -തമത്തിഴഷ നടാടഷ (B)കേര്ണടാടകേ-ആന്ധ്രപകദശഷ 
(C) തമത്തിഴഷ നടാടഷ -ആന്ധ്രപകദശഷ (D)കകേരളകം -കേര്ണടാടകേ

26.  1965 - ഇന്തന-പടാകേഷ യുദ്ധ സേമയലത ഇന്തനന് പധടാനമനത്തി?

(A) ജവേഹര്ലെടാല് ലനഹഷ റു (B)ലമടാറടാര്ജത്തി കദശടായത്തി 
(C) ഇനത്തിരടാഗടാനത്തി  (D)ലെടാല് ബഹദൂര് ശടാസേഷ തത്തി 

27. "മത്തിവസേല് മടാന് ഓഫഷ ഇന്തന" എനറത്തിയലപടുനതഷ?

(A) കഡടാ. സേതജഷഷ ധവേടാന് (B)എ.പത്തി.ലജ. അബഷ ദള് കേലെടാകം 
(C) വേത്തികകം സേടാരടാഭടായഷ (D)സേര്ദടാര് വേല്ലഭടായഷ പകട്ടല് 

28. ഏറവകം ഉയരതത്തിലുള യുദ്ധഭൂമത്തി എനഷ വേത്തികശഷത്തിപത്തിക്കുനതഷ ?

(A) കേടാരകകടാറകം (B)സേത്തിവേടാലെത്തികഷ
(C) സേത്തിയടാചത്തിന് (D) ഹത്തിമടാദത്തി 

29. ഇന്തനയത്തില് കശഷ്ഠ ഭടാഷടാപദവേത്തി ലെഭത്തിച ആദന ഭടാഷ 
 
(A) മലെയടാളകം (B)സേകംസേഷ കൃതകം 
(C) തമത്തിഴഷ (D)കേനഡ

30. ഇന്തനയത്തില് ആദനമടായത്തി ആധടാര് കേടാര്ഡഷ നടപടാകത്തിയ സേകംസടാനകം?

(A) മഹടാരടാഷ്ട്ര (B)കകേരളകം 
(C) ലതലുങടാന (D)തമത്തിഴഷ നടാടഷ 

31. നജലെമലെകേളുലട നടാടഷ എനറത്തിയലപടുനതഷ?
(A)മനടാര് (B)നജലെഗത്തിരത്തി
(C)കേടാശജര് (D) ലെഡടാകഷ

32. ഇന്തനയത്തില് സേജജവേ അഗത്തിപര്വ്വതകം കേടാണലപടുനതഷ.

(A) ലെകദസജപഷ (B) നടാര്ലകേടാണ
(C) മത്തിനത്തികകേടായഷ (D) ബടാരന് ദസജപഷ

33. ലതകക ഇന്തനയത്തിലലെ ഏറവകം ഉയരകം കടത്തിയ ലകേടാടുമുടത്തി.

(A)പശത്തിമഘട്ടകം    (B)ആനമുടത്തി
(C ) ലപടാന്മുടത്തി (D)അഗസനമലെ 
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34.  ലതകക ഇന്തനയത്തിലലെ കപടാഷകേ നദത്തികേളുള ഇന്തനന് നദത്തി.

(A)ഗകംഗ (B)ലപരത്തിയടാര്
(C) സേത്തിന്ധു (D)കേടാകവേരത്തി

35. ഭകടാനകംഗല് അണലകട്ടഷ ഏതഷ നദത്തിയത്തിലെടാണഷ?

(A) യമുന (B)കേടാകവേരത്തി
(C) സേതഷ ലെജഷ (D)കഗടാദടാവേരത്തി

36.  ബ്രഹ്മപതടാനദത്തി ടത്തിബറത്തില് അറത്തിയലപടുനതഷ.

(A) സേത്തിയടാങഷ (B)ജമുന
(C) സേടാങ്കപടാ (D)ബ്രഹ്മപത

37. ദകത്തിണ ഗകംഗ എനറത്തിയലപടുനതഷ.

(A) മഹടാനദത്തി (B) കൃഷ
(C) കേടാകവേരത്തി (D)കഗടാദടാവേരത്തി

38. പസേത്തിദ്ധമടായ കജടാഗഷ ലവേളചടാട്ടകം ഏതഷ നദത്തിയത്തിലെടാണഷ?

(A)കേബനത്തി (B)ശതടാവേരത്തി
(C) ലൂണത്തി (D)കനതടാവേതത്തി

39. ഹത്തിരടാക്കുഡഷ നദജത ട പദ്ധതത്തി ഏതഷ സേകംസടാനതടാണഷ?

(A) ബജഹടാര് (B)ഒഡജഷ
(C) കേര്ണടാടകേകം (D)ഇവേലയടാനമല്ല

40. ഇന്തനന് നടാവേത്തികേകസേനടാ ദത്തിനകം.

(A) ജനുവേരത്തി 15 (B)ഒകകടാബര് 8
(C) ഡത്തിസേകംബര് 4 (D)ഒകകടാബര് 24

41.  ദകത്തിണ കവേനടാമ കേമടാന്ഡത്തിലന്റെ ആസടാനകം.

(A) ലകേടാചത്തി (B)തത്തിരവേനന്തപരകം
(C) തശര് (D)ലകേടാല്ലകം

42. ഇന്തന തകദശജയമടായത്തി വേത്തികേസേത്തിപത്തിലചടുത ആദന മത്തിവസേല്.
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(A) അഗത്തി (B)ആകേടാശഷ
(C) ബ്രകഹ്മടാസേഷ (D)പൃഥസത്തി

43.  ഇന്തനന് ഭരണഘടനയത്തിലലെ മസലെത്തികേടാവേകേടാശങള് ഏത ഭരണഘടനലയ മടാതകേയടാകത്തിയടാണഷ 
തയ്യടാറടാകത്തിയത്തിട്ടുളതഷ?

(A) ബ്രത്തിട്ടന് (B)അകമരത്തിക
(C) റഷന (D)യു.ലകേ

44. .വേടാരണടാസേത്തി ഏതഷ നദജ തജരതടാണഷ?

(A)സേത്തിന്ധു (B)ഝലെകം 
(C) ഗകംഗ (D)കഗടാദടാവേരത്തി

45. മളടാര് തടടാകേകം ഏതഷ സേകംസടാനതടാണഷ?

(A) ആന്ധ്രടാപകദശഷ (B)ഒഡജഷ
(C) ജമ-കേടാശജര് (D)ഗുജറടാതഷ

46. ഇന്തനന് ഭരണഘടനയത്തിലലെ 5-11 ഭടാഗകം പതത്തിപടാദത്തിക്കുനതഷ ?

(A) ലമസലെത്തികേടാവേകേടാശങള് (B) ലപസരതസകം
(C) നത്തിര്കദശകേ തതസകം (D) ഭൂപകദശകം

47. വേത്തിദനടാഭനടാസേ അവേകേടാശ നത്തിയമകം പടാബലെനതത്തില് വേനതഷ ?

(A) 2000 (B) 2002
(C) 2010 (D) 2015

48. ഇന്തനയുലട പഥമ ലപസരന് ?

(A) പധടാനമനത്തി (B) സജകര്
(C) പസേത്തിഡന്റെഷ (D) ഗവേര്ണര്

49. രടാഷ്ട്രകം പത്തിന്തുടകരണ മഹതടായ ആശയങളുകം മടാര് ഗങളുകം ലെക നങളുകം പതത്തിപടാദത്തിചത്തിട്ടുളതഷ 

(A) ലമസലെത്തികേടാവേകേടാശങള് (B) ലമസലെത്തികേ കേടമകേള്
(C) നത്തിര്കദശകേ തതസങള് (D) മകതതരതസകം

50.  ഇന്തനന് ഭരണഘടനയത്തില് ലമസലെത്തികേ കേടമകേള് നത്തിലെവേത്തില് വേനതഷ ?

(A) 1976 (B) 1977
(C) 1950 (D) 1947
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51. സേര്കടാരത്തിലന്റെ വേരവേഷ ലചലെവേഷ കേണക്കുകേള് പരത്തികശടാധത്തികടാന് നത്തിയമത്തിതനടായ ഉകദനടാഗസന്

(A) ഓഡത്തിറര് (B)സജകര്
(C) കേകംപഷ കട്രടാളര് ആന്ഡഷ ഓഡത്തിറര് ജനറല് (D)ധനകേടാരനമനത്തി

52. അനനടായമടായത്തി തടവേത്തിലെടാകലപട്ട ഒരടാലള വേത്തിടുവേത്തികടാന് പറലപടുവേത്തിക്കുന റത്തിട്ടഷ? 

(A) മടാന്ഡമസേഷ റത്തിട്ടഷ (B) ലപടാഹത്തിബത്തിഷന് റത്തിട്ടഷ
(C) കകേസടാവേടാറടാകന്റെടാ റത്തിട്ടഷ (D)കഹബത്തിയസേഷ കകേടാര്പസേഷ 

53. കത്തിമത്തിനല് കകേസുകേള് വകേകേടാരനകം ലചയ്യുന കകേടാടതത്തി

(A) മുന്സേത്തിഫഷ കകേടാടതത്തി (B) ജത്തില്ലടാ കകേടാടതത്തി
(C) മജത്തികസ്ട്രേറഷ കകേടാടതത്തി (D) വട്രബബ്യൂണല് കകേടാടതത്തി

54. ഇന്തനയത്തില് വേത്തിവേരടാവേകേടാശ നത്തിയമകം പടാബലെനതത്തില് വേനതഷ ?

(A) 2002 (B) 2005
(C) 2010 (D) 2008

55. കലെടാകേ ലഭസമദത്തിനകം

(A) ഏപത്തില് 30 (B) ഏപത്തില് 22
(C) ജൂണ് 5 (D) ഏപത്തില് 10

56.  കകേരളതത്തിലലെ കകേടാള്നത്തിലെകം ഏതഷ ജത്തില്ലയത്തിലെടാണഷ ?

(A) എറണടാകുളകം (B) തശര്
(C) ആലെപ്പുഴ (D) ലകേടാല്ലകം

57. കകേരളതത്തിലലെ മയത്തില് സേകംരകണ കകേനകം 

(A) കഷടാളയടാര് (B) ചൂളന്നൂര്
(C) മുതങ (D) തകട്ടകടാടഷ

58. കലെടാകേ വപതകേ പട്ടത്തികേയത്തില് ഇടകം കനടത്തിയ കകേരളതത്തിലലെ മലെനത്തിരകേള്

(A) പശത്തിമഘട്ടകം (B) നജലെഗത്തിരത്തി
(C) വസേലെന്റെഷ വേടാലെത്തി (D) അഗസനമലെ

59.  ലപരത്തിയടാര് വടഗര് റത്തിസേര്വ്വത്തിലന്റെ വേത്തിസജര്ണകം
(A) 777 ച.കേ.മജ (B) 925 ലഹകര്
(C) 925 ച.കേ.മജ (D) ഇവേലയടാനമല്ല
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60. കകേരളതത്തിലലെ ആന പനരധത്തിവേടാസേ കകേനകം

(A) കകേടാടനടാടഷ (B) കകേടാനത്തി
(C) കകേടാട്ടൂര് (D) നത്തിലെമ്പൂര്

61. The girl danced gracefully before the audience.
Pick out the adverb from the sentence.

(A)  danced (B)audience
(C ) gracefully (D)before

62. The weather forecast predicts a cloudy day.
Pick out an adjective from the above sentence.

(A) weather (B) forecast
(C)predicts (D) cloudy

63. Choose a sentence that has an error in it.

(A) They walk in a moderate speed (B)  The children wants to play
(C) The baby crying loudly (D) The members will pay the bill

64. Jhansi Rani was ---------- than any other queen in India.

(A) feebler (B) inferior
(C) stronger (D) lower

65. The police officer interrogated the accused person.
Replace the underlined word with its synonym.

(A) stopped (B) punished
(C) questioned (D)ill treated 

66. The event manager abused the staff after the programme.
Find out the antonym of the underlined word.

(A) disapproved (B) destroyed
(C) praised (D) quarrelled

67. The angry young man shouted, "Here we have a government by the officers".
choose an option which correctly matches the underlined part.

www.ps
ce

xa
ms.c

om



(A) democracy (B) bureaucracy
(C)autocracy (D) aristocracy

68. A ---------- flies gathered around the electric bulb in the evening.

(A) set of (B) team of
(C) swarm of (D) pride of

69.  Sheeja ------------- a surprise gift by her friends tomorrow.
Choose the correct passive verb from the following.

(A) will be given (B) will give
(C) would give (D) is given

70. Manoj asked Lakshmy, "will you give me your notebook?"
Choose the correct reported sentence if any from the following:

(A) Manoj asked Lakshmy if  she will give him his notebook.
(B) Manoj asked Lakshmy whether she would give him her notebook.
(C) Both (A) and (B) are correct
(D) Both (A) and (B) arewrong

71.  If you follow my instructions carefully, -------------------

(A) you would be happy (B) you would have confused
(C) you will find it quite easy (D)you will be lost. 

72. You are my close fiend. -----------------?

(A)are you? (B) aren't you?
(C) you are (D) None of this

73.  I ---------------- already ----------- the railway station.

(A) is, reaching (B) has, reached
(C) have, reached (D) did, reached

74.  We should respect and care out customers, because they are ------------.

(A) the apple of our eyes (B) our bread and butter
(C) on the nod (D) on the skids
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75. Yoga is ------------- best exercise for out mind and body.

(A)a (B) an
(C) the (D) No article needed

76.  Pick out the correct word from the following:

(A) contemporary (B) contemprary
(C)contemparary (D) contemprory

77.  It was very difficult for me to ----------- rewards for my service.

(A) except (B) accept
(C)exceed (D) excel

78. We are planning a trekking trip ---------------- Munnar -------------- out vacation.

(A) on, on (B) to, during
(C) between, to (D) with, at

79. When we reached the stadium, the players ------------- the playground.

(A) left (B) lived
(C) are leaving (D) had left

80.  After the security check, he flight, --------------.

(A)took to (B) took down
(C) took off (D) took after

81.

(A) 8/3 (B) 9/16
(C) 16/3 (D) 16/9

82. ഒരടാളത്തിലന കനടാകത്തി ഒര സജ പറഞ്ഞു : - “അയടാളുലട അച്ഛന് എലന്റെ അമടായത്തിയമയുലട ഒകരലയടാര 
മകേനടാണഷ.  ” എങത്തില് സജ അയടാളുലട ആരടാണഷ?

(A) മകേള് (B) സേകഹടാദരത്തി
(C) അമ (D) അമടായത്തി
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83.  13, x, 35 എനത്തിവേ ഒര സേമടാന്തര കപടാഗ്രഷനത്തിലലെ തടര്ചയടായ സേകംഖേനകേളടായടാല് x, എത?

(A) 48 (B) 24
(C) 22 (D) 18

84.  × എനതഷ , - ÷ എനതഷ ,  × ÷ എനതഷ +, + എനതഷ -ഉകം ആയടാല് (3  15  11)  8 + 6 – ÷ × എത?

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

85. 1/8  ലന ദശടാകംശ രൂപതത്തിലെടാക്കുകേ.

(A) 12.5 (B) 1.25
(C) 0.125 (D) 0.0125

86.  ഒര കക ടാകഷ 10:10 എന സേമയകം കേടാണത്തിക്കുകമ്പടാള് മത്തിനുട്ടഷ സൂചത്തിയുകം മണത്തിക്കൂര് സൂചത്തിയുകം തമത്തിലുളകകേടാണളവേഷ 
എത?

(A) 120o (B) 105o

(C) 117o (D) 115o

87. 150 മജറര് നജളമുള ഒര ലട്രയത്തിന് 200 മജറര് നജളതത്തിലുള ഫടാറഷകഫടാകം 35 ലസേകന്റെഷ ലകേടാണഷ കേടന 
കപടാകുന. ലട്രയത്തിനത്തിലന്റെ കവേഗത എത?

(A) 36 km/hr (B) 10 km/hr
(C) 18 km/hr (D) 72 km/hr

88. 12 : 143 :: 19: ?

(A) 391 (B) 371
(C) 360 (D) 390

89.  7 ലന്റെ ആദന 35 ഗുണത്തിതങളുലട ശരടാശരത്തി എത?

(A) 135 (B) 119
(C) 105 (D) 126

90.  'High' എന വേടാകഷ കകേടാഡുപകയടാഗത്തിചഷ 7867 എലനഴുതടാലമങത്തില് 'Feed' എന വേടാകഷ എങലനലയഴുതടാകം?

(A) 6554 (B) 5443
(C) 5663 (D) 7665
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91.  ഒര കടാസ്സത്തിലലെ ആണ്കുട്ടത്തികേളുകം ലപണ്കുട്ടത്തികേളുകം തമത്തിലുള അകംശബനകം 6 :  5 ആണഷ. ആ കടാസ്സത്തില് 340 
ലപണ്കുട്ടത്തിളടാണഷ ഉളലതങത്തില് കടാസ്സത്തിലലെ ആലകേ കുട്ടത്തികേളുലട എണലമത?

(A)487 (B) 748
(C)408 (D)740 

92.                         എങത്തില് കചടാദന ചത്തിഹ്നതത്തിലന്റെ സടാനലത സേകംഖേനകയതഷ?

(A) 49 (B) 21
(C) 210 (D) 30

93.  ഒര സേകംഖേനയത്തില് നത്തിനഷ അതത്തിലന്റെ 18% കുറചകപടാള് 410 കേത്തിട്ടത്തി. സേകംഖേന എത?

(A) 500 (B) 492
(C) 428 (D) 498

94.  2007 ജനുവേരത്തി ഒനഷ തത്തിങത്തിള് എങത്തില് ലഫബ്രുവേരത്തി 1 ഏതടാഴ്ച ആയത്തിരത്തിക്കുകം?

(A)തത്തിങള് (B) ബുധന്
(C) ഞടായര് (D) വേനടാഴകം

95. 8  45  6 of 3  12 =?× ÷ –

(A) 0 (B) -1
(C) 1 (D) 7

96.  തലഴ ലകേടാടുതത്തിരത്തിക്കുനവേയത്തില് ഒനമടാതകം വേനതനസമടാണഷ. അകതതഷ?

(A) 21 (B) 31
(C) 51 (D) 81

97. ഒര സേമചതരതത്തിലന്റെ വേത്തികേര്ണകം 20 m ആയടാല് അതത്തിലന്റെ വേത്തിസജര്ണകം എത?

(A) 10 2 m√ 2 (B) 400 m2

(C) 200 m2 (D) 100 m2

98.  ഈ കശണത്തിയത്തിലലെ  അടുത സേകംഖേനകയതഷ?
2, 2, 4, 6, 10. ___________

(A) 26 (B) 12
(C) 20 (D) 16
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99. ഒരടാള് വേത്തിറ വേത്തിലെയുലട     ഭടാഗകം നഷ്ടതത്തില് ഒര വസേകത്തിള് 810 രൂപയഷ വേത്തിറ. എങത്തില് വസേകത്തിളത്തിലന്റെ 
വേടാങത്തിയ വേത്തിലെ എത?

(A)890 (B) 900
(C) 990 (D) 720

100.രടാജകന്റെയുകം അയടാളുലട അച്ഛകന്റെയുകം വേയസ്സുകേള് യഥടാകമകം 22 ഉകം 50 ഉകം ആണഷ. എത വേര്ഷകം 
കേഴത്തിയുകമ്പടാള് രടാജലന്റെ അച്ഛലന്റെ വേയസ്സഷ അയടാളുലട വേയസ്സത്തിലന്റെ ഇരട്ടത്തിയടാകുകം?

(A) 6 (B) 4
(C) 7 (D) 2
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