
KERALA PSC 
VILLAGE FIELD ASSISTANT -2017
(Kollam, Ernakulam, Malappuram, Kasaragod)

Question Booklet Time : 75 Minute

Alpha Code A Marks: 100
________________________________________________________________________________________

1. തതാഴഴെ പറയുന്നവയയില് ഹയിമതാലയ  പര്വ്വതനയിരയുഴടെ സവയിശശേഷത ഏതത് ?

(A) കയിഴെശകതാട്ടുശപതാകുശനതാററും ഉയരറും കൂടുന. (B) പടെയിഞതാറത് ഭതാഗതത്  ഉയരറും കൂടുന
(C) കയിഴെശകതാട്ടുശപതാകുശനതാററും ഉയരറും കുറയുന. (D) എലതാഭതാഗതറും ഒശര ഉയരറും

2. ഖയിലതാഫതത് പ്രസതാനവറും ശദേശേശീയ പ്രസതാനവറും ഒരുമയിച്ചു പ്രവര്തയിച്ച കതാലയളവത്  

(A) നയിസ്സഹരണ സമരറും (B) നയിയമ ലറുംഘന സമരറും
(C) കകയിറത് ഇനന്ത്യ സമരറും (D) ഉപ്പു സതന്ത്യതാഗ്രഹറും

3. തതാഴഴെ പറയുന്നവയയില് കയിഴെശകതാഴടതാഴുകുന്ന നദേയി

(A) പമ (B) ഴപരയിയതാര്
(C) പതാമതാര് (D) കുനയി

4. ശകരള നയിയമസഭയയില് പടയിക വര്ഗ്ഗ സറുംവരണ മണ്ഡലങ്ങള് 

(A) പതയിനതാലത്  (B) രണത്
(C) പതത് (D) നതാലത്

5. അഹമ്മദേതാബതാദേത് തുണയിമയില് സമരതയിഴന്റെ മുഖന്ത്യ കതാരണറും ?

(A) നയിലറും കൃഷയിയുഴടെ തകര്ച്ച (B) ഊര്ജ്ജ പ്രതയിസനയി 
(C) ശപ്ലേഗത് ശബതാണസത് (D) പരുതയി കതാമറും

6. 'ജതാതയിക്കുമ്മയി' യുഴടെ കര്തതാവത് 

(A) വകറും അബ്ദുള് ഖതാദേര്ഴമമൌലവയി (B) ചടമയി സകതാമയികള്
(C) അയ്യന് കതാളയി (D)  പണ്ഡയിറത് കറപ്പന്

7. സറുംസതാന പുന : സറുംഘടെനതാ കമ്മശീഷഴന്റെ അധന്ത്യകന്

(A) ഫസല് അലയി (B) ഹൃദേയനതാഥത് കുന്സ
(C) സര്ദേതാര് പശടല് (D) വയി.പയി. ശമശനതാന്
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8. 1856 ഴല ഹയിന്ദു വയിധവതാ പുനര്വയിവതാഹ നയിയമതയിനുശവണയി പ്രവര്തയിച്ച സതാമൂഹന്ത്യ പരയിഷ്കര്തതാവത് ?

(A) രതാജതാറതാറും ശമതാഹന് ശറതായത് (B) മതാഡറും കതാമ
(C)  സശരതാജയിനയി നതായയിഡ (D) ഈശേകരചന്ദ്ര വയിദേന്ത്യതാസതാഗര്

9. അടെയിസതാന ഴസമൌകരന്ത്യ വയികസനതയിനതായയി ശകരള സര്കതാര് രൂപശീകരയിച്ച 'കയിഫ്ബയി' ശബതാര്ഡയിഴന്റെ ഴചയര് 
ശപഴ്സണ് ?

(A) ചശീഫത് ഴസക്രടറയി (B) ധനകതാരന്ത്യ മനയി
(C) മുഖന്ത്യമനയി (D) ഡയി.ജയി.പയി

10. ഏറവറും കുറവത് ആദേയിവതാസയികളുള്ള ജയില ?

(A) ശകതാടയറും (B) ആലപ്പുഴെ
(C) എറണതാകുളറും (D) ഴകതാലറും

11. മുഴുവന് ഭതാഗങ്ങളുറും ഇനന്ത്യയയില്തഴന്ന നയിര്മ്മയിച്ച ആദേന്ത്യ ഴട്രെയയിന് ?

(A) മയൂര (B) ശമഘ
(C) ശമഥ (D) മതാളവയിക

12. കല്ലുമതാല സമരറും നടെന്ന സലറും ?

(A)ശവങ്ങതാനൂര് (B) ഴപരയിനതാടെത്
(C) ഴകതാല്ലുര് (D) തലശശ്ശേരയി

13. ഇലശകതാണയികത് സതാശങ്കേതയിക വയിദേന്ത്യയുഴടെ ഭരണ രറുംഗഴത ഉപശയതാഗറും അറയിയഴപ്പടുന്നതത് ?

(A) ഇ- ഗശവണന്സത് (B) ഇ - ഴകതാശമഴ്സത്
(C) ഇ- ഴമയയില് (D)ഇ - സതാകരത

14.  ഇനന്ത്യയയില് ഏറവറും ഉയരറുംകൂടെയിയ ശദേശേശീയ പതതാകതാസറുംഭറും സതാപയിച്ചയിരയിക്കുന്നഴതവയിഴടെ? 

(A) ബയികതാനശീര് (B) റതാഞയി
(C) ശല (D) അടതാരയി

15. ശകരളതയില് സയിതയി ഴചയ്യുന്ന ശദേശേശീശയതാദേന്ത്യതാനങ്ങളയില് ഏറവറും ഴചറതത് ?

(A) ഇരവയികുളറും (B) ഴപരയിയതാര്
(C) പതാമതാടുറും ശചതാല (D) കരയിമ്പുഴെ

16. സകതാമയി വയിശവകതാനന്ദന് ആരറുംഭയിച്ച സതാമൂഹന്ത്യ പരയിഷ്കരണ പ്രസതാനറും ? 
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(A) രതാമകൃഷ്ണ മയിഷന് (B) ആരന്ത്യ സമതാജറും
(C) വയിശവകതാനന്ദ സഭ (D) പ്രതാര്ത്ഥനതാ സമതാജറും

17. കറന്സയിശയതര പണ കകമതാറഴത ശപ്രതാതതാഹയിപ്പയിക്കുവതാന് ഇനന്ത്യതാ ഗവണ്ഴമന്റെത് തയ്യതാറതാകയിയയിരയിക്കുന്ന 
ഴമതാകബല് ആപ്പത് ?

(A) ഭതാരതത് സഞതാര് നയിഗറും ലയിമയിറഡത് (B) ഡയിജയിശലതാകര്
(C) ആധതാര് ശപ (D) ഭതാരതത് ഇന്റെര്ശഫസത് ശഫതാര് മണയി

18. ഉതര്പ്രശദേശേത് മുഖന്ത്യമനയി

(A) അമരശീന്ദര് സയിങത് (B) ശയതാഗയി ആദേയിതന്ത്യനതാഥത്
(C) തയിശവന്ദ്രസയിങത് റതാവതത് (D) ബയിശരന് സയിങത്

19. അശമരയികന് ഗവണ്ഴമന്റെയിഴന്റെ ആശരതാഗന്ത്യ ഇന്ഷുറന്സത് പദ്ധതയിയുഴടെ അഡയിനയിശസ്ട്രേററതായയി 
ഴതഴരഴഞടുകഴപ്പട ഇനന്ത്യന് വറുംശേജ?

(A) രതാധതാ കുല്കര്ണയി (B) മശീര സശരതാവര്
(C) സതാമതാ വര്മ്മ (D) ശമധ പട്നതായയികത്

20. ശകരളതയിഴല ഏറവറും വലയിയ ഭൂഗര്ഭ കവദേദ്യുതയി നയിലയറും സയിതയിഴചയ്യുന്ന സലറും ?

(A) മൂലമററും (B) കതായറുംകുളറും
(C) ശഷതാളയതാര് (D) ഴചങ്കുളറും

21. 'നതാഥുല' ചുരറും ബനയിപ്പയിക്കുന്ന പ്രശദേശേങ്ങള് 

(A) ഉതരതാഖതാണ്ഡത് - ടെയിബറത് (B) ഹരയിയതാന - ടെയിബറത്
(C) ഉതര്പ്രശദേശേത് -  ടെയിബറത്  (D)സയികയിറും - ടെയിബറത്

22. ഇനന്ത്യയുഴടെ അകതാറുംശേറും വന്ത്യതാപയി 

(A) 68o 7' കയിഴെകത്  - 97o 25'കയിഴെകത് (B) 8o 4'  വടെകത്  - 37o 6' വടെകത് 
(C) 12o 8' വടെകത്  - 97o 25' വടെകത് (D) 8o 4' കയിഴെകത്  37o 6' കയിഴെകത് 

23. ഴകതാങ്കേണ് ഴറയയില്ശവ  ബനയിപ്പയിക്കുന്ന സലങ്ങള് 

(A) മുറുംകബ - മറുംഗലതാപുരറും (B) ഭട്കല് - ഉഡപ്പയി
(C) ശറതാഹ - മറുംഗലതാപുരറും (D) മുറുംകബ- ഉഡപ്പയി

24. കറന്സയി രഹയിത പണമയിടെപതാടുകള്ക്കുശവണയിയുള്ള ശടെതാള് ഫശീ ഴഹല്പത് കലന് നമര് 

(A) 15555 (B) 1515
(C) 1414 (D) 14444
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25. സകതാതനന്ത്യ സമരകതാലതത് ആദേന്ത്യമതായയി രൂപറും നലയിയ തയിവര്ണ്ണ പതതാകയയില് ശരഖഴപ്പടുതയിയയിരുന്ന 
തതാമരകളുഴടെ എണ്ണറും ?

(A) എടത് (B) നതാലത്
(C) പതത് (D) രണത്

26. 'വശന്ദ മതാതരറും' ഉള്ഴപ്പടുതയിയയിരയിക്കുന്ന ആനന്ദമഠറും എന്ന കൃതയി ഏതു സതാഹയിതന്ത്യ ശേതാഖയയില്ഴപ്പടുന്നതതാണത് ?

(A) കഥ (B) കവയിത
(C) യതാതതാവയിവരണറും (D) ശനതാവല്

27. ശദേശേശീയ മനുഷന്ത്യതാവകതാശേ കമ്മശീഷന് അറുംഗങ്ങഴള നയിയമയിക്കുന്നതത് 

(A) ശകന്ദ്രമനയിസഭ (B) രതാഷ്ട്രപതയി
(C) യു.പയി.എസത്.സയി (D) പതാര്ലഴമന്റെത് 

28. 'ശവല ഴചയതാല് കൂലയി ശവണറും' ഈ മുദതാവതാകന്ത്യറും ഉയര്തയിയതത് ?

(A) സകതാമയി വയിശവകതാനന്ദന് (B) ശശീനതാരതായണ ഗുരു
(C) മന്നത പത്മനതാഭന് (D) കവകുണ്ഠ സകതാമയികള്

29. മലബതാറയില് നടെന്ന ഉപ്പു സതന്ത്യതാഗ്രഹതയിഴന്റെ പ്രധതാന ശനതതാവത് ?

(A) ഴക.സയി. എസത്. മണയി (B)ഴക. ശകളപ്പന്
(C) അലയി മുസലയിയതാര് (D) അറുംശേയി നതാരതായണപയിള്ള

30. 'വയിദേന്ത്യതാധയിരതാജ' എന്നറയിയഴപ്പട നശവതാത്ഥതാന നതായകന് 

(A) ചടമയി സകതാമയികള് (B) ഴപതായ്കയയില് ശയതാഹന്നതാന്
(C) വതാഗ്ഭടെതാനന്ദന് (D) ടെയി.ഴക.മതാധവന്

31. ശചറ്റൂര് ശേങ്കേരന് നതായര് ഇനന്ത്യന് നതാഷണല് ശകതാണ്ഗ്രസത് അധന്ത്യകപദേവയിയയിശലകത് ഴതഴരഴഞടുകഴപ്പട 
സശമ്മളനറും ?

(A) കതാകയിനഡ (B) ലതാശഹതാര്
(C) പതാലകതാടെത് (D) അമരതാവതയി

32. ബയിടശീഷുകതാര്ഴകതയിഴര ശപതാരതാടെതാന് പഴെശ്ശേയിരതാജഴയ സഹതായയിച്ച കുറയിചന്ത്യ ശനതതാവത് ?

(A) തലയ്ക്കല് ചന (B) ഴചമന് ശപതാകര്
(C) കുങ്കേന് നതായര് (D) കകശതരയി അമ്പു

33. ഴക.പയി.ആര് ശഗതാപതാലഴന  വധശേയികയ്ക്കു വയിധയികതാന് കതാരണമതായ പ്രശകതാഭറും?
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(A) ആറയിങ്ങല് കലതാപറും (B) ഴമതാറതാഴെ സമരറും 
(C) അ  ഞ്ചുഴതങ്ങത് കലതാപറും (D)കരയിഴവള്ളൂര് സമരറും

34. ഇനന്ത്യന് നതാഷണല് ശകതാണ്ഗ്രസത് രൂപശീകരയിക്കുന്നതയിനത് മുമത് എ.ഒ. ഹഹറും സതാപയിച്ച സറുംഘടെന

(A) ഇനന്ത്യന് അശസതാസയിശയഷന് (B) മദതാസത് മഹതാജന സഭ
(C) ഇനന്ത്യന് നതാഷണല് യൂണയിയന് (D) കല്കത അശസതാസയിശയഷന്

35. 'നയയിതതാലയിറും' വയിദേന്ത്യതാഭന്ത്യതാസ പദ്ധതയി അവതരയിപ്പയിച്ചതതാരത് ?

(A) ടെതാശഗതാര് (B) ഗതാനയിജയി
(C) ശഗതാഖഴല (D) ഴനഹ

36. 'നശീല് ദേര്പ്പണ്' എന്ന നതാടെകതയിഴന്റെ രചയയിതതാവത് 

(A) ദേയിനബന്ധു മയിത (B) ശേയിശേയിര്കുമതാര് ശഘതാഷത്
(C) ബങ്കേയിറും ചന്ദ്ര ചതാറര്ജയി (D) സശതന്ത്യന്ദ്രനതാഥ ടെതാശഗതാര്

37. ഴമമൌലയികതാവകതാശേങ്ങള് സറുംരകയിക്കുന്നതയിനുശവണയി സുപ്രശീറും ശകതാടെതയി റയിടത് പുറഴപ്പടുവയിക്കുന്നതത് ഭരണഘടെനയുഴടെ
ഏതത് അനുശഛേദേമനുസരയിച്ചതാണത് ? 

(A) 32 ാതാറും അനുശഛേദേറും (B) 29 ാതാറും അനുശഛേദേറും
(C) 17  ാതാറും അനുശഛേദേറും (D) 21  ാതാറും അനുശഛേദേറും

38. ഇനന്ത്യന് ശദേശേശീയ അടെയിസതാനമതായ അശശേതാകസറുംഭറും സയിതയിഴചയ്യുന്ന സലറും 

(A) കതാശേയി (B) ശബതാധ്ഗയ
(C) സതാരതാനതാഥത് (D) ഴകതാണതാര്കത്

39. വയിവരതാവകതാശേ നയിയമപ്രകതാരറും  ഴതറതായ മറപടെയി ഉശദേന്ത്യതാഗസഴന്റെ ശമല് ശേരയിയതായ മറപടെയി 
നല്കുന്നതുവഴരയുള്ള കതാലയളവയില് ഓശരതാ ദേയിവസവറും 

(A) 500 രൂപ (B) 250  രൂപ
(C) 1000 രൂപ (D) 100  രൂപ

40. സകരണ് സയിറുംഗത്  കമ്മയിറയിയുഴടെ നയിര്ശദ്ദേശേപ്രകതാരറും ഭരണഘടെനയയില് കൂടയിശച്ചര്ത ഭതാഗറും 

(A) നയിര്ശദ്ദേശേക തതകങ്ങള് (B) ഴമമൌലയികതാവകതാശേങ്ങള്
(C) ശദേശേശീയ ചയിഹറും (D) ഴമമൌലയിക കടെമകള്

41. ഇനന്ത്യയയിഴല ആദേന്ത്യവനയിതതാ സര്വ്വകലതാശേതാലയുഴടെ സതാപകന്
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(A) ഡയി.ഴക. കതാര്ഴവ (B) ജയി.ജയി. അഗതാര്കര്
(C) സയി. രതാജശഗതാപതാലതാചതാരയി (D) സര് സയ്യയിദേത് അഹമ്മദേത്

42. ശകരളതയിഴന്റെ ഔശദേന്ത്യതാഗയിക മൃഗറും

(A) കടുവ (B) ആന
(C) വരയതാടെത് (D) നകത ആമ

43. 'മറുംഗളവനറും' പകയി സശങ്കേതറും ഏതു നഗരതയിലതാണത് ?

(A) ശകതാഴെയിശകതാടെത് (B) തൃശ്ശൂര്
(C) തയിരുവനനപുരറും (D) എറണതാകുളറും

44. 'ചതാകര' എന്ന പ്രതയിഭതാസറും കതാണഴപ്പടുന്ന കടെല്

(A) ഴചങ്കേടെല് (B) ബറുംഗതാള് ഉള്കടെല്
(C) അറബയികടെല് (D) കതാസയിയന് കടെല്

45. സശീ - പുരുഷ അനുപതാതറും ഏറവറും കൂടുതലുള്ള ജയിലശയതത് ?

(A) ആലപ്പുഴെ (B) കണ്ണൂര്
(C) കതാസര്ശഗതാഡത് (D) മലപ്പുററും

46. സറുംസതാനതലതയില് ഴപതാതു പ്രവര്തര്ക്കുറും  ഉശദേന്ത്യതാഗസര്ക്കുറും എതയിഴരയുള്ള അഴെയിമതയി ശകസുകള് 
കകകതാരന്ത്യറും ഴചയ്യുന്ന സതാപനറും.

(A) ശലതാക്പതാല് (B) വയിജയിലന്സത് കമ്മശീഷന്
(C) ഓറുംബുഡ്സതാന് (D) ശലതാകതായുക

47. ഗറുംഗ, യമുന എന്നശീ നദേയികള്കത് നയിയമപരമതായയി  വന്ത്യകയിതകറും  കണകതാകണഴമന്നത് വയിധയി പുറഴപ്പടുവയിച്ച 
ശകതാടെതയി 

(A) സുപ്രശീറും ശകതാടെതയി (B) മുറുംകബ കഹശകതാടെതയി
(C) ഉതരതാഖണ്ഡത് കഹശകതാടെതയി (D) ഉതര്പ്രശദേശേത്  കഹശകതാടെതയി

48. സകതാതനന്ത്യതാനനരറും ഇനന്ത്യന് യൂണയിയനയില് ശചരതാന് വയിസമ്മതയിച്ച നതാട്ടു രതാജന്ത്യങ്ങള് 

(A) ഴകതാച്ചയി, കമസൂര്, പതാടെന്ത്യതാല (B) കഹദേരതാബതാദേത്, കതാശശീര്, ജുനഗഡത്
(C) കഹദേരതാബതാദേത്, കമസൂര്, ഴകതാച്ചയി (D)തയിരുവയിതതാറുംകൂര്, ഴകതാച്ചയി, ജൂനഗഡത്

49. 2016 ഴല മയികച്ച ചയിതതയിനുള്ള സറുംസതാന ചലച്ചയിത പുരസതാരറും ശനടെയിയ ചയിതറും. 

(A) കമ്മടയിപ്പതാടെറും (B) ഒറയതാള്പ്പതാത
(C) അനുരതാഗ കരയികയിന്ഴവള്ളറും (D) മതാന്ശഹതാള്
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50.  ശശീനതാരതായണഗുരുവയിഴന്റെ ജനനസലറും

(A) ഴചമഴെനയി (B) മുരുക്കുറുംപുഴെ
(C) ഉലല (D) ശേയിവഗയിരയി

51. മയിശ വയിവതാഹതയിഴന്റെ  പ്രചതാരണതയിനുശവണയി 'സതാമൂഹയിക പരയിഷ്കരണ ജതാഥ' നയയിച്ചതതാരത് ? 

(A) സശഹതാദേരന് അയ്യപ്പന് (B) വയി.ടെയി. ഭടതയിരയിപ്പതാടെത്
(C) കുമതാരഗുരു (D) കുമതാരനതാശേതാന്

52. ബഹ്മപുതയുഴടെ  ശപതാകഷനദേയി

(A) തലറും (B) യമുന
(C) തയിസ (D) ലൂണയി

53. 'ധതാതുകളുഴടെ കലവറ' എന്നറയിയഴപ്പടുന്ന ഇനന്ത്യന് ഭൂവയിഭതാഗറും

(A) ഉപദേകശീപശീയ പശീഠഭൂമയി (B) തശീര സമതലങ്ങള്
(C) ഉതരപര്വ്വത ശമഖല (D) ദേകശീപു സമൂഹങ്ങള്

54. സുവര്ണ്ണ  ചതുശഷ്കതാണ സൂപ്പര് കഹശവ  എതവരയി പതാതയതാണത് ?

(A) നതാലത് വരയി (B) പതത് വരയി
(C) എടത് വരയി (D) ആറത് വരയി

55. ദേകയിശണനന്ത്യയയിഴല ആദേന്ത്യ ഇരുമ്പുരുക്കു ശേതാല

(A) ഭയിലതായത് ഇരുമ്പുരുക്കു ശേതാല (B) ഴബതാകതാശറതാ ഇരുമ്പുരുക്കു ശേതാല
(C) വയിശശേകശേകരയ്യ ഇരുമ്പുരുക്കു ശേതാല (D) ടെതാറ ഇരുമ്പുരുക്കു ശേതാല

56.  ശകരളതയിഴല തശീരശദേശേ മണലയില് നയിനറും ഉലതാദേയിപ്പയിക്കുന്ന ആണവ ധതാതു 

(A) യുശറനയിയറും (B) ശതതാറയിയറും
(C) ശപതാളയികതാര്ബണ് (D) ചുണ്ണതാമ്പുകലത്

57. ശകന്ദ്രമനയിസഭ അറുംഗശീകരയിച്ച  'സശറതാഗസയി റഗുശലഷന് ബയില് 2016' ലകന്ത്യറും  വയ്ക്കുന്നഴതനത്?

(A) വതാടെക ഗര്ഭധതാരണ നയിയനണറും (B) ദേഴതടുകല് നയിരുതതാഹഴപ്പടുതല്
(C) ലയിറുംഗനയിര്ണ്ണയ പരയിശശേതാധന നയിയനണറും (D) സയിശസറയിയന് നയിയനണറും

58.  ശകരളതയില് നയിനള്ള ഏറവറും പ്രതായറും കുറഞ ഴചസത് ഗ്രതാന്ഡത് മതാസ്റ്ററതായയി  ഴതരഴഞടുകഴപ്പട ഴചസത് 
തതാരറും ?
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(A) ഴസബതാസ്റ്റന്ത്യന്  ശസവന്ത്യര് (B) സതാജന് പ്രകതാശേത് 
(C) നയിഹതാന് സരയിന് (D) എസത്. എല്. നതാരതായണന്

59. ശകരള സറുംസതാന കതായയിക ദേയിനറും

(A) ആഗസ്റ്റത് 26 (B) ഴസപറുംബര് 9
(C) ഒശകതാബര് 13 (D) നവറുംബര് 1

60.  ഴവള്ളഴപ്പതാകറും തടെയുന്നതയിനത് ശവമനതാടെത് കതായലയില് നയിര്മ്മയിച്ചയിരയിക്കുന്ന തടെയണ

(A) ശതതാടപ്പള്ളയി സയില്ശവ (B) തണ്ണശീര്മുകറുംബണത്
(C) വയിലയിറുംങ്ടെണ് ദേകശീപത് (D) പതാതയിരതാമണല് ദേകശീപത്

61. Do you mind _______ me your pen  to sign this document ?

(A) giving  (B) given
(C) give (D) will give

62. Rano went to the shop to buy a new dress for her as she has _________ her old ones. 

(A) grown back of (B) grown apart of
(C) grown up of  (D) grown out of

63. While visiting Egypt I went to see ______ Nile.

(A) a (B)  an
(C) the (D) no article

64. If I hadn't run from there, _______

(A) the snake will kill me (B) the snake would have killed me
(C) the snake would kill me (D) the snake have killed me 

65. Nobody saw it, _________?

(A) did they (B) do they
(C) didn't they (D) don't they

66. Select proper one word substitute for an impartial person who watches for administrative abuses “
inside organizations”

(A)Philanthropist  (B) Ombudsman
(C) Turncoat (D) Reticent
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67. Find out which part of the sentence has an error.
Both Raj's father and mother was angry with him when he quarrelled with his sister. 

(A) Both Raj's father and mother (B) was angry with him
(C) when he quarrelled with his sister (D) No error

68. What does the expression au fait  mean? “ ”

(A) actually existing but not legally (B) in the open air
(C) familiar or acquainted with (D) a classy party

69. Choose the word which is MOST nearly the same in meaning as the given word:

(A) Convey (B) Turbulent
(C) Balance (D) Tendency

70. I have been working in this school __________ 2006.

(A) for  (B) from
(C) until (D) since

71. Change the given sentence into indirect speech:
Anil asked Anu, Are you going to see your grandmother ?“ ”

(A) Anil asked Anu whether she is going to see her grandmother
(B) Anil asked Anu whether she was going to see her grandmother
(C) Anil asked Anu whether she had gone to see her grandmother
(D) Anil asked Anu whether she will go to see her grandmother

72. You have high fever. You _________ see the doctor.

(A) should have (B) will
(C) should (D) do

73. I shuffled the _________ while playing. 

(A) deck of cards  (B) pod of cards
(C) cluster of cards (D) flock of cards

74. Choose the word opposite in meaning to the given  word :- Opaque

(A) Right (B) Private
(C) Transparent  (D) Visible
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75. __________ had I reached the stadium, than the match started. 

(A) Either (B) Neither
(C) Both (D) No sooner

76. Rewrite the sentence given starting with: A pen _________.
Rani given me a pen

(A) A pen was given to me by Rani (B) A pen is given to me by Rani
(C) A pen has been given to me by Rani (D) A pen is being given to me by Rani

77. Find out the compound word used in the sentence.
My father wears a _________ when he goes to office.

(A) wears (B) goes
(C) necktie (D) office

78. All my friends _______ Jiya called me on my birthday.

(A) except (B) axpect
(C) accept (D) exept

79. Choose the correctly spelt word

(A) Changeable (B) Cheingable
(C) Changable (D) Cheingeable

80. What does the underlined idiom mean:
So many employees got the axe as the company was undergoing financial crisis.

(A) out of one's mind (B) have no idea
(C) loss the job (D) angry and overcome

81. ഒരു കഹബയിഴന്റെ ഒരു വകയിഴന്റെ നശീളറും ഇരടയിച്ചതാല് വന്ത്യതാപറും എത മടെങ്ങത് വര്ദ്ധയിക്കുറും?

(A) 2 (B) 4
(C) 8 (D) 16

82. ഒരു സമ ബഹുഭുജതയിഴന്റെ ഒരു ആനരശകതാണയിഴന്റെ അളവത് 150o ആയതാല് അതയിനത് എത വശേങ്ങള് ഉണത് ? 

(A) 10 (B) 6
(C) 8 (D) 12
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83.  ഒരു ചതുരകടയുഴടെ നശീളറും, വശീതയി, ഉയരറും ഇവ തമ്മയിലുള്ള അറുംശേബനറും 4 : 2 : 5  വന്ത്യതാപറും 2560 ഘന 
ഴസന്റെയിമശീററ്  ആയതാല് ഉയരറും എത ? 

(A) 4 (B) 20
(C) 11 (D) 12

84.

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

85. ഒരു സമതാനര ശശണയിയയിഴല  തുടെര്ച്ചയതായ ആദേന്ത്യഴത 25 പദേങ്ങളുഴടെ  തുക 750 ആയതാല്  13ാതാറും പദേറും 
എത ?

(A) 15 (B) 20 
(C) 25 (D) 30

86. 8 കുടയികളുഴടെ ഉയരങ്ങളുഴടെ മതാധന്ത്യറും 152 ഴസന്റെയിമശീററ് . ഒരു കുടയി കൂടെയി വന ശചര്ന്നശപ്പതാള് മതാധന്ത്യറും  151.  വന 
ശചര്ന്ന കുടയിയുഴടെ ഉയരറും എത ?

(A) 150 (B) 149
(C) 145 (D) 143

87. ഒരു തലതയിഴല (1,3) (6,8) എന്നശീ ബയിന്ദുകള് ശചര്ന്നത് വരയ്ക്കുന്ന വരഴയ P എന്ന ബയിന്ദു 2 : 3  എന്ന  
അറുംശേബനതയില് ഖണ്ഡയിക്കുന എങ്കേയില് P യുഴടെ നയിര്ശദ്ദേശേതാങ്കേങ്ങള് ഏവ?

(A) (3.5, 5.5) (B) (7,11)
(C) (3,5) (D) (5,5)

88. ഒരു ചതുരകടയുഴടെ  നശീളറും, വശീതയി, ഉയരറും ഇവ 5,7,12 ഇതയില് നയിനറും  ഉണതാകതാവന്ന ഏറവറും വലയിയ 
കഹബയിഴന്റെ ഒരു വകയിഴന്റെ നശീളറും എത ? 

(A) 5 (B) 7
(C) 12 (D) ഇവഴയതാനമല 

89. ഒരു തയിശകതാണതയിഴന്റെ ശകതാണുകള് 30o, 60o, 90o. 90o എതയിഴരയുള്ള വശേതയിഴന്റെ നശീളറും 12 ഴസന്റെയിമശീററ്  
ആയതാല്  60o  കത്  എതയിഴരയുള്ള വശേതയിഴന്റെ നശീളറും എത ?

(A) 6 3√ (B)  6 2√
(C) 12 / 2√ (D) 12 / 3√

90. ഒരു സലതത്നയിന്നത്  ഹരയി കയിഴെശകതാട്ടുറും വയിമല്  ഴതശകതാട്ടുറും ലറുംബമതായയി നടെന. ഒരു മണയിക്കൂര് കഴെയിഞശപ്പതാള്
ഹരയി 6 കയിശലതാമശീറററും വയിമല് 8 കയിശലതാമശീറററും നടെന. എങ്കേയില് ഇവര് തമ്മയിലുള്ള  ഏറവറും കുറഞ ദൂരറും എത? 
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(A) 10 (B) 6
(C) 8 (D) 2

91. 3,6,11,20, . … ഈ ശശണയിയയിഴല അടുത പദേറും ഏതത് ?

(A) 39 (B) 37
(C) 31 (D) 40

92. അമ്മുവയിഴന്റെ വയസ്സയിഴന്റെ 6 മടെങ്ങതാണത് അമ്മുവയിഴന്റെ  അമ്മയുഴടെ പ്രതായറും. ആറ വര്ഷറും കഴെയിയുശമതാള് 
അമ്മുവയിഴന്റെ വയസ്സയിഴന്റെ 3 മടെങ്ങത് ആകുറും അമ്മയുഴടെ പ്രതായറും. എങ്കേയില് അമ്മുവയിഴന്റെ  വയസ്സത് എത ? 

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

93. ഒരു ടെതാങ്കേയിശലകത് 2 കപപ്പുകള് തുറന വച്ചയിരയിക്കുന. 6 മയിനയിറ്റുഴകതാണത് ടെതാങ്കേത് നയിറയുറും. ഒന്നതാമഴത കപപ്പത് 
മതാതറും തുറന വച്ചതാല് 10 മയിനയിറ്റുഴകതാണത് നയിറയുറും. എങ്കേയില് രണതാമഴത ടെതാപ്പത് മതാതറും തുറന വച്ചതാല് എത 
മയിനുറ്റുഴകതാണത് നയിറയുറും?

(A) 7 (B) 12
(C) 15 (D) 16

94. 8% നയിരകയില് 30,000 രൂപയ്ക്കത് ഒരു മതാസഴത പലയിശേ എത ?

(A) 250 (B) 200
(C) 300 (D) 225

95.

(A) 30 (B) 25
(C) 35 (D) 40

96.                       ആയതാല്  x എത ?
 
(A) -1 (B) 1
(C) -2 (D) 2

97. 2 സറുംഖന്ത്യകളുഴടെ തുക 25. അവയുഴടെ വന്ത്യതന്ത്യതാസറും 5. സറുംഖന്ത്യകളുഴടെ വര്ഗ്ഗങ്ങളുഴടെ വന്ത്യതന്ത്യതാസറും എത ?

(A) 75 (B) 50
(C) 125 (D) 25
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98. 3, 16, 25, 9. ഇതയിഴല ഒറയതാന് ആരത് ?

(A) 25 (B) 9
(C) 3 (D) 16

99. 3m = 729  എങ്കേയില് 3m-2 = _____?

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

100.                         ആയതാല്                എത ?

(A) 5 (B) 6 
(C) 3 (D) 2
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