
KERALA PSC 
VILLAGE FIELD ASSISTANT (123/17)

(Alappuzha, Kottayam, Thrissur, Wayanad, Kannur)

Time : 75 Minute
Marks: 100

________________________________________________________________________________________
1. സസസ്യങ്ങളുടടെ വളര്ച്ച  മനസസ്സിലലാക്കുന്നതസ്സിനുള്ള ഉപകരണണം  'ടക്രെസസലാഗലാഫഫ് ' കണ്ടുപസ്സിടെസ്സിച്ചതലാരഫ് ? 

(A) സസ്സി.വസ്സി. രലാമന (B) ടജ.സസ്സി. സബലാസഫ്
(C) ഹര്സഗലാവസ്സിനഫ് ടഖലാറലാന (D) സുബ്രഹ്മണസ്യണം ചന്ദ്രസശേഖര്

2. കലാസസ്സിക്കല് ഭലാഷലാ പദവസ്സി ലഭസ്സിച്ച ആദസ്യ ഇനസ്യന ഭലാഷ

(A) തമസ്സിഴഫ് (B) സണംസ്കൃതണം 
(C) ഒഡസ്സിയ (D) ടതലുങഫ്

3. 'ബസ്സിഹ' ഏതഫ് സണംസലാനതസ്സിടല ഉത്സവമലാണഫ് ? 

(A) മണസ്സിപ്പൂര് (B) ഹരസ്സിയലാന 
(C) മഹലാരലാഷ (D) ആസണം

4. ഇനസ്യയുടടെ വസ്സിസദശേകലാരസ്യ മനസ്സി

(A) ടവങയ്യ നലായസ്സിഡ (B) നസ്സിതസ്സിന ഗഡ്കരസ്സി
(C) സുഷമ സസ്വരലാജഫ് (D) സുസരഷഫ് പ്രഭ

5. ഏകദസ്സിന ക്രെസ്സിക്കറസ്സിടല ഏറവണം ഉയര്ന്ന സസലാര് (444 റണ്സഫ്) എന്ന ടറസക്കലാര് ഡഫ് സനടെസ്സിയ രലാജസ്യണം 

(A) ശശ്രീലങ (B) ദകസ്സിണലാഫസ്സിക്ക
(C) ഇണംഗ്ലണഫ് (D) ഓസസ്ട്രേലസ്സിയ

6. നസ്സിലവസ്സില് ഗൂഗസ്സിള് CEO ആയ ഇനസ്യക്കലാരന

(A) ടെസ്സി. നനകുമലാര് (B) രജശ്രീനര് ഖന്ന
(C) സശേഖര് ബലാസു (D) സുനര് പസ്സിടച്ച

7. തുടെര്ച്ചയലായസ്സി ഏഴഫ് ഒളസ്സിണംപസ്സികഫ് കളസ്സിച്ച ആദസ്യ ഇനസ്യന ടടെന്നശ്രീസഫ് തലാരണം 

(A) ലസ്സിയലാനഡര് ടപയ്സഫ് (B) മസഹഷഫ് ഭൂപതസ്സി
(C) സലാനസ്സിയ മസ്സിര്സ (D) രലാമനലാഥന കൃഷ്ണന
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8. നസ്സിലവസ്സിടല സലലാകഭ പ്രതസ്സിപക സനതലാവഫ് 

(A) സസലാണസ്സിയലാ ഗലാനസ്സി (B) മലസ്സികലാര്ജ്ജുന ഖലാര്ടഗ
(C) ഗുലലാണം നബസ്സി ആസലാദഫ് (D) രലാഹല് ഗലാനസ്സി

9. ഇനസ്യയസ്സില് മത്സസ്യസമ്പതസ്സില് മുന്നസ്സില് നസ്സില്ക്കുന്ന  സണംസലാനണം

(A) സകരളണം (B) സശ്രീമലാന
(C) തമസ്സിഴലാടെഫ് (D) ഗുജറലാതഫ് 

10. പശസ്സിമ ഘട്ടടതക്കുറസ്സിച്ചഫ് പഠസ്സിക്കലാനലായസ്സി സകന്ദ്ര സര്ക്കലാര് നസ്സിയമസ്സിച്ച കമസ്സിറസ്സിയുടടെ അദസ്യകന

(A) കസ്തൂരസ്സി രണംഗന (B) സസ്സിറസ്സിയകഫ് സജലാസഫഫ്
(C) മലാധവഫ് ഗലാഡ്ഗസ്സില് (D) അസശേലാകഫ് കുമലാര് മലാഥൂര്

11. ഇനസ്യയസ്സിലൂടടെ കടെന്നു സപലാകുന്ന പ്രധലാനടപ്പെട്ട അകലാണംശേ സരഖ

(A) ദകസ്സിണലായന സരഖ (B) ഉതരലായന സരഖ
(C) ഭൂമദസ്യ സരഖ (D) ഗശ്രീനസ്സിച്ചഫ് സരഖ

12. മൂന്നഫ് വശേവണം ബണംഗ്ലലാസദശേഫ് എന്ന രലാജസ്യതലാല് ചുറടപ്പെട്ട ഇനസ്യന സണംസലാനണം

(A) തസ്സിപുര (B) മസ്സിസസലാറലാണം
(C) പശസ്സിമ ബണംഗലാള് (D) സമഘലാലയ

13. ഇനസ്യയുടടെ ധലാതു നസ്സിസകപക്കലവറ എന്നറസ്സിയടപ്പെടുന്ന പ്രസദശേണം

(A) സഛലാട്ടലാനലാഗ്പൂര് പശ്രീഠഭൂമസ്സി (B) മലാള്വ പശ്രീഠഭൂമസ്സി
(C) ഡക്കലാന പശ്രീഠഭൂമസ്സി (D) ബ്രഹ്മപുത സമതലണം

14. ഇനസ്യന നഗരമലായ ഭസ്സിലലായഫ് ഏതു വസ്യവസലായതസ്സിടന്റെ സകന്ദ്രമലാണഫ്

(A) തശ്രീവണസ്സി യന നസ്സിര്മലാണണം (B) ഇരുമ്പുരുക്കഫ്
(C) തുണസ്സി (D) രലാസവളണം

15. ഇനസ്യയസ്സില് ഭലാഷലാടെസ്സിസലാനതസ്സില് രൂപണം ടകലാണ ആദസ്യ സണംസലാനണം 

(A) സബലാണംടബ (B) മദലാസഫ്
(C) ആന (D) മമസൂര്

16. തലാര് മരുഭമസ്സിയസ്സിലൂടടെ ഒഴുകുന്ന നദസ്സി 

(A) ടെശ്രീസ (B) സുവലാരസ്സി
(C) തലാപസ്സി (D) ലൂണസ്സി
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17. സകരളതസ്സിടല ഏറവണം വലസ്സിയ ധനസ്സികന

(A) ക്രെസ്സിസഫ് സഗലാപലാലകൃഷ്ണന (B) എണം.എ. യൂസഫലസ്സി
(C) ടകലാടച്ചച്ചൌസസഫഫ് ചസ്സിറസ്സിലപ്പെസ്സിള്ളസ്സി (D) രവസ്സി പസ്സിള്ള

18. 'മകഗ' ആണസവലാര്ജ്ജനസ്സിലയണം സസ്സിതസ്സി ടചയ്യുന്ന സണംസലാനണം

(A) രലാജസലാന (B) ഗുജറലാതഫ്
(C) മഹലാരലാഷ (D) കര്ണലാടെകണം

19. 2011 ടല ടസനസസഫ് പ്രകലാരണം ഏറവണം കൂടുതല് ജനസലാന്ദ്രതയുള്ള സണംസലാനണം

(A) പശസ്സിമ ബണംഗലാള് (B) ഉതര് പ്രസദശേഫ്
(C) ബശ്രീഹലാര് (D) സകരളണം

20. ഇനസ്യയസ്സിടല സജശ്രീവമലായ അഗസ്സിപര്വ്വതണം

(A) ബലാരന ദസ്വശ്രീപഫ് (B) നലാര്ടകലാണ
(C) ബരതലാങഫ് (D) ഡക്കലാന

21. ഇനസ്യയസ്സില് നസ്സിന്നുണം അവസലാനമലായസ്സി പുറത്തുസപലായ യൂസറലാപസ്യന ശേകസ്സി

(A) സപലാര്ച്ചുഗശ്രീസുകലാര് (B) ഡച്ചുകലാര്
(C) ഫഞ്ചുകലാര് (D) ഇണംഗ്ലശ്രീഷുകലാര്

22. ഇനസ്യയസ്സില് മസ്സിമസലുകള്, ടെലാങ്കുകള്, അനര് വലാഹസ്സിനസ്സികള് എന്നസ്സിവ വസ്സികസസ്സിപ്പെസ്സിക്കുന്ന ഗസവഷണ സലാപനണം

(A) ISRO (B) BARC
(C) DRDO (D) CDRI

23. സദശേശ്രീയ കലായസ്സിക ദസ്സിനമലായസ്സി ആചരസ്സിക്കുന്ന ഓഗസ്ററഫ് 29 ആരുടടെ ജന്മദസ്സിനമലാണഫ് ?

(A) മസ്സില്ഖലാ സസ്സിണംങഫ് (B) ധസ്യലാനചനഫ്
(C) സസ്സി.ടക. നലായസ്സിഡ (D) സച്ചസ്സിന ടടെനഡല്ക്കര്

24. ഇനസ്യയസ്സിടല ആദസ്യ വസ്സിസദശേ ബലാങഫ്

(A) പ്രസസ്സിഡനസസ്സി ബലാങഫ് (B) യു.ടെസ്സി. ഐ. ബലാങഫ്
(C) ആകസ്സിസഫ് ബലാങഫ് (D) ചലാര്സട്ടഡഫ് ബലാങഫ്

25. സദശേശ്രീയ ചസ്സിഹ്നതസ്സില് "സതസ്യസമവ ജയസത" എന്ന വലാകസ്യണം സരഖടപ്പെടുതസ്സിയസ്സിട്ടുള്ള ലസ്സിപസ്സി ഏതഫ് ?
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(A) ബ്രഹ്മസ്സി ലസ്സിപസ്സി (B) ഖരലാഷസ്സി ലസ്സിപസ്സി
(C) കക്യൂണസ്സിസഫലാണം ലസ്സിപസ്സി (D) സദവനലാണംഗരസ്സി ലസ്സിപസ്സി

26. "ഇനസ്യയുടടെ ഭലാവസ്സി നസ്സിര്ണയസ്സിക്കടപ്പെടുന്നതഫ് ഇനസ്യയുടടെ കലാസഫ് മുറസ്സികളസ്സിലലാണഫ് ”. ഇതലാരുടടെ വലാക്കുകളലാണഫ് 

(A) ഡസ്സി. എലഫ്. സകലാതലാരസ്സി (B) സഡലാ. യശ്പലാല്
(C) ലക്ഷ്മണ സസ്വലാമസ്സി മുതലസ്സിയലാര് (D) സഡലാ. രലാധലാകൃഷ്ണന

27. മൂന്നഫ് വട്ടസമശേ സസമളനങ്ങളസ്സിലുണം പടങടുത ഇനസ്യക്കലാരന

(A) ഗലാനസ്സിജസ്സി (B) ബസ്സി. ആര്. അണംസബദ്കര്
(C) ജവഹര്ലലാല് ടനഹ (D) സര്ദലാര് വലഭലായഫ് പസട്ടല്

28. 'ഗദര്' എന്ന പഞലാബസ്സി  വലാക്കസ്സിടന്റെ അര്തണം

(A) ഊര്ജ്ജസസ്വലത (B) സസനലാഷണം
(C) വസ്സിപ്ലവണം (D) ശേലാനത

29. 1905 ടല ബണംഗലാള് വസ്സിഭജനണം റദലാക്കസ്സിയ മവസസലായസ്സി ആരലായസ്സിരുന്നു ?

(A) ഹലാര്ഡസ്സിങഫ് പ്രഭ (B) കഴ്സണ് പ്രഭ 
(C) റസ്സിപ്പെണ് പ്രഭ (D) ഡല്ടഹച്ചൌസസ്സി പ്രഭ 

30. ഭൂദലാന പ്രസലാനതസ്സിടന്റെ ഉപ ജ് ഞലാതലാവഫ് 

(A) മദന സമലാഹന മലാളവസ്യ (B) സസ്സി. രലാജസഗലാപലാലലാചലാരസ്സി 
(C) ലലാല് ബഹദൂര് ശേലാസസ്സി (D) ആചലാരസ്യ വസ്സിസനലാബ ഭലാടവ

31. ഇനസ്യന ഭരണഘടെന ടപച്ചൌരന്മലാര്ക്കഫ് ഉറപ്പു നര്കുന്ന ടമച്ചൌലസ്സികലാവശേങ്ങളുടടെ എണണം 

(A) എട്ടഫ് (B) ആറഫ്
(C) പതഫ് (D) പനണഫ്

32. സദശേശ്രീയഗലാനണം ആലപസ്സിക്കലാന എടുക്കുന്ന സമയണം

(A) 58 ടസക്കന്റെഫ് (B) 1 മസ്സിനസ്സിട്ടഫ്
(C) 52 ടസക്കന്റെഫ് (D) 2 മസ്സിനസ്സിട്ടഫ്

33. ഇനസ്യയസ്സില് നസ്സിലവസ്സിലുള്ള ഔസദസ്യലാഗസ്സിത ഭലാഷകളുടടെ  എണണം 

(A) 14 (B) 18
(C) 15 (D) 22

34. തര്ക്കരഹസ്സിത ഇനസ്യന ഭൂപ്രസദശേടത ഏറവണം ഉയരണം കൂടെസ്സിയ ടകലാടുമുടെസ്സി 
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(A) നനലാസദവസ്സി (B) സഗലാഡസ്വസ്സിന ആസസ്സിന
(C) കലാഞന ജണംഗ (D) അന്നപൂര്ണ

35. വന വസ്സിസ്തൃതസ്സി ഏറവണം കൂടുതല് ഉള്ള ഇനസ്യന സണംസലാനണം 

(A) അരുണലാചല്പ്രസദശേഫ് (B) മധസ്യപ്രസദശേഫ്
(C) ഒഡസ്സിഷ (D) ആനലാപ്രസദശേഫ്

36. സസ്വലാമസ്സി വസ്സിസവകലാനനടന്റെ യഥലാര്ത നലാമണം 

(A) നസരന്ദ്രനലാഥഫ് ദത (B)ബലാബ ദയലാല് ദലാസഫ്
(C) സഹജലാനന സസ്വലാമസ്സി (D)സദസവന്ദ്രനലാഥഫ് ടെലാസഗലാര്

37. പഞലായതസ്സിരലാജസ്സിടന്റെ പസ്സിതലാവഫ് എന്നറസ്സിയടപ്പെടുന്നതഫ് 

(A) ബല്വനഫ്റലായഫ് സമത (B) എണം. വസ്സിസശേസ്വശേസ്വരയ്യ
(C) ജയപ്രകലാശേഫ് നലാരലായണ് (D) എണം. എസഫ്. സസ്വലാമസ്സിനലാഥന

38.  ഓസരലാ സര്ക്കലാര് ഓഫശ്രീസസ്സിലുണം  നല്കുന്ന സസവനങ്ങള് എത  കലാലപരസ്സിധസ്സിക്കുള്ളസ്സില് നല്കണടമന്നഫ് 
അനുശേലാസസ്സിക്കുന്ന നസ്സിയമണം 

(A) വസ്സിവരലാവകലാശേ നസ്സിയമണം (B) ഇ- ഗസവണ്സഫ്
(C) സലലാക്പലാല് നസ്സിയമണം (D) സസവനലാവകലാശേ നസ്സിയമണം

39. കുണംഭസമള എതവര്ഷതസ്സിടലലാരസ്സിക്കലലാണഫ് നടെക്കുന്നതഫ് 

(A) 24 വര്ഷണം (B) 6 വര്ഷണം
(C) 12 വര്ഷണം (D) 18 വര്ഷണം

40.  സണംസലാന പുന:സണംഘടെനലാ കമശ്രീഷടന്റെ അദസ്യകന ആരലായസ്സിരുന്നു?

(A) വസ്സി.പസ്സി. സമസനലാന (B) ഫസല് അലസ്സി
(C) എച്ചഫ്. എന. കുനസ (D)ടക. എണം. പണസ്സിക്കര്

41. സകരളതസ്സില് ഒരു വൃകതസ്സിടന്റെ സപരസ്സില് അറസ്സിയടപ്പെടുന്ന വനസ്യജശ്രീവസ്സി സണംരകണ സകന്ദ്രണം

(A) ചസ്സിമസ്സിനസ്സി (B) ടശേന്തുരുണസ്സി
(C) ചസ്സിന്നലാര് (D) ടനയ്യലാര്

42. നലാളസ്സിസകര വസ്സികസന സബലാര്ഡസ്സിടന്റെ  ആസലാനണം 

(A) സകലാട്ടയണം   (B) ആലപ്പുഴ
(C) തസ്സിരുവനനപുരണം (D) ടകലാച്ചസ്സി
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43. മലാരകമലായ അസുഖങ്ങള് മൂലണം ദുരസ്സിതമനുഭവസ്സിക്കുന്ന 18 വയസസ്സിനു തലാടഴയുള്ള കുട്ടസ്സികളുടടെ ചസ്സികസ്സിത്സലാ പദതസ്സി ?

(A) സലാനസ്വനണം (B) സസവന
(C) തലാസലലാലണം (D) സസ്നേഹസ്സിത

44. 'വസ്സിദസ്യലാധസ്സിരലാജന' എന്നറസ്സിയടപ്പെടുന്ന നസവലാതലാന ചസ്സിനകന?

(A) ചട്ടമ്പസ്സിസസ്വലാമസ്സികള് (B) വലാഗഫ് ഭടെലാനന ഗുരു
(C) സസഹലാദരന അയ്യപ്പെന (D) പണസ്സിറഫ് ടക. പസ്സി. കറുപ്പെന

45. തസ്സിരുവസ്സിതലാണംകൂറസ്സില് അടെസ്സിമക്കച്ചവടെണം അവസലാനസ്സിപ്പെസ്സിച്ച ഭരണലാധസ്സികലാരസ്സി 

(A) റലാണസ്സി ലക്ഷ്മസ്സിഭലായസ്സി (B) റലാണസ്സി സസതു ലക്ഷ്മസ്സിഭലായസ്സി 
(C) ടഗച്ചൌരസ്സി പലാര്വ്വതസ്സിഭലായസ്സി (D) ചസ്സിതസ്സിരതസ്സിരുന്നലാള് ബലാലരലാമവര്മ 

46. സകരളതസ്സില് ബ്രസ്സിട്ടശ്രീഷഫ് ആധസ്സിപതസ്യതസ്സിടനതസ്സിടര  നടെന്ന ആദസ്യടത സണംഘടെസ്സിത പ്രസകലാഭണം ഏതഫ് ?

(A) പഴശസ്സി കലലാപണം (B) ആറസ്സിങ്ങല് കലലാപണം
(C)  കുറസ്സിചസ്യര് കലലാപണം (D) കളച്ചല് യുദണം

47. പ്രലാചശ്രീനകലാലതഫ് 'ചൂര്ണസ്സി' എന്നഫ് അറസ്സിയടപ്പെട്ടസ്സിരുന്ന നദസ്സി 

(A) ഭലാരതപ്പുഴ (B) പമ്പ
(C) ടപരസ്സിയലാര് (D) യമുന

48. 'സകരള പലാണസ്സിനസ്സി' എന്ന അപരനലാമതസ്സില് അറസ്സിയടപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകലാരന 

(A) സകരളവര്മ വലസ്സിയസകലായസ്സിതമ്പുരലാന (B) ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപസ്സിള്ള
(C) വള്ളസതലാള് നലാരലായണ സമസനലാന (D) എ. ആര് രലാജരലാജവര്മ

49. ഇനസ്യന രൂപയുടടെ ചസ്സിഹ്നണം തയ്യലാറലാക്കസ്സിയ വസ്യകസ്സി 

(A) ഉദയശേങര് (B) ഷലാസനലാസദവസ്സി
(C) രലാണംസസ്സിങഫ് തലാക്കൂര് (D) ഡസ്സി. ഉദയകുമലാര്

50. ഇനസ്യയസ്സിടല ആദസ്യടത സമ്പൂര്ണ സലാകരതലാ ജസ്സില?

(A) സകലാട്ടയണം (B) ചണശ്രീഗഡഫ്
(C) എറണലാകുളണം (D) ഐസസ്വലാള്

51. ഒന്നലാണം  സകരള മനസ്സിസഭയസ്സിടല ആടക അണംഗങ്ങളുടടെ എണണം ?
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(A) 13 (B) 11
(C) 12 (D) 15

52. 'F' ആകൃതസ്സിയസ്സിലുള്ള തടെലാകണം 

(A) ശേലാസലാണംസകലാട്ട തടെലാകണം (B) ടവള്ളലായണസ്സി തടെലാകണം
(C) പൂസക്കലാടെഫ് തടെലാകണം (D) ഇരവസ്സികുളണം തടെലാകണം

53. ഭരണഘടെനലാ നസ്സിര്മലാണ സഭ ഇനസ്യയുടടെ ഭരണഘടെന അണംഗശ്രീകരസ്സിച്ച തസ്സിയതസ്സി

(A) 1948 ടഫബ്രുവരസ്സി 21 (B)1950 ജനുവരസ്സി 26
(C) 1949 നവണംബര് 26 (D)1947 ആഗസഫ് 15

54. സദശേശ്രീയ വനസ്സിതലാകമശ്രീഷന നസ്സിലവസ്സില് വന്ന വര്ഷണം

(A) 1992 (B) 1991
(C) 1990 (D) 1989

55. ഒരു രൂപ കറനസസ്സി സനലാട്ടസ്സില് ഒപ്പെസ്സിടുന്നതലാരഫ് ?

(A) റസ്സിസര്വ്വഫ് ബലാങഫ് ഗവര്ണര് (B) സകന്ദ്ര ധനകലാരസ്യ ടസക്രെട്ടറസ്സി
(C) രലാഷപതസ്സി (D) സകന്ദ്ര ധനകലാരസ്യമനസ്സി

56.  ഏറവണം കൂടുതല് നസ്സിയമസഭലാ മണലങ്ങടള പ്രതസ്സിനസ്സിധശ്രീകരസ്സിച്ച വസ്യകസ്സി ആരഫ് ?

(A) ടക. ആര്. ടഗച്ചൌരസ്സിയമ (B) എണം. വസ്സി. രലാഘവന
(C) ടക. കരുണലാകരന (D) ഇ.ടക. നലായനലാര്

57. 'പ്രതസ്യക രകലാ മദവസഭ' എന്ന പരസ്സിഷ്ക്കരണ പ്രസലാനണം ആരണംഭസ്സിച്ചതഫ് ?

(A) അയ്യങലാളസ്സി (B) ബ്രഹ്മലാനന ശേസ്സിവസയലാഗസ്സി
(C) മവകുണ്ഠ സസ്വലാമസ്സികള് (D) കുമലാര ഗുരുസദവന

58. ഹൃദയ പദതസ്സിയസ്സിസലക്കഫ് ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെട്ട നഗരങ്ങളുടടെ എണണം ?

(A) പതഫ് (B) പതസ്സിനഞഫ്
(C) പതസ്സിടനട്ടഫ് (D) പനണഫ്

59. നശ്രീതസ്സി ആസയലാഗസ്സിടന്റെ ഉപലാധസ്യകന

(A) അരവസ്സിനഫ് പനഗലാരസ്സിയ (B) പ്രദശ്രീപ്കുമലാര് സസ്സിനഹ
(C) നസരന്ദ്ര സമലാദസ്സി (D) രഞസ്സിതഫ് കുമലാര്
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60. സകരളതസ്സില് നസ്സിലവസ്സിലുള്ള ഗലാമപ ഞലായത്തുകളുടടെ എണണം 

(A) 941 (B) 914
(C) 1572 (D) 999

61. She never visited her grandparents. __________

(A) didn't she? (B) did she?
(C) is she ? (D) won't she?

62. If you had gone there in time, ___________

(A) you would have met them (B) you would meet them
(C) you will meet them (D) you can meet them

63. Change into reported speech
The boy said, I like sweets .“ ”

(A) The boy says that he liked sweets (B) The boy said that he  had liked sweets 
(C) The boy said hat he liked sweets (D) The boy says that he has liked sweets

64.  He set out _________ six O' clock

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

65. This is really ________ enchanting scene

(A) the  (B) a
(C) an (D) none of the above

66. Change into passive voice.
'The boy broke the window'

(A) The window was broken by the boy (B) The window is broken by the boy
(C) The window has been broken by the boy (D) The window had been broken by the boy 

67. Your story is ________ than grandma's.

(A) funny (B) funnier
(C) fun (D) funniest

68. Ram or his brothers ________ home every week. 
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(A) go (B) goes
(C) gone (D) going

69. Find out the adverb in the sentence.
'Clean your room carefully'.

(A) room (B) clean
(C) your (D) carefully

70. He _______ tea every morning

(A) drinks (B) drink
(C) is drinking (D) drank

71. Identify the correctly spelt word.

(A) Vacum (B) Vaccum
(C) Vacuum (D) Vacuem

72. Suja _______ her new saree for the function

(A) put on (B) set on
(C) came across (D) turn on

73. Select the word which means the opposite of the word - Boon

(A) Blessing (B) Curse
(C) Happiness (D) Wishing

74. Select the meaning of the underlined idiom.
It's raining cats and dogs

(A) It's raining heavily (B) Cats and dogs are falling from the sky
(C)Cats are being chased by dogs (D) Cats and dogs are quarrelling

75. Find out the synonym of the word 'Peer'.

(A) Competitor (B) Twin
(C) Prejudice (D) Equal

76. Lacking in quantity or quality is __________

(A) enough (B) sufficient
(C) meagre (D) full
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77. The crop was attacked by a _______ of locusts. 

(A) herd (B) troop
(C) crowd (D) plague

78. Meet me at the new building _________ at noon.  The architect said.“ ”

(A) sight (B) cite
(C) site (D) seat

79. Artists must be _______; otherwise they just repeat what they see or hear. 

(A) create (B) creative
(C) created (D) creating

80. A Latin word which means 'the most important work of an artist, writer etc'. 

(A) Memento (B) Magnum opus
(C) Mangue (D) Mot juste 

81.

(A) 4 (B) 2
(C) 7 (D) 16 

82.            എത ?

(A) 3/9 (B) 3/20
(C) 13/20 (D) 13/5

83. 3600 ടന്റെ 40% എത ?

(A) 1200 (B) 2100
(C) 1800 (D) 1400

84. ഒരലാള് 1400 രൂപയഫ് ഒരു മസക്കസ്സിള് വലാങ്ങസ്സി. 15% നഷ്ടതസ്സില് വസ്സിറലാല് മസക്കസ്സിളസ്സിടന്റെ  വസ്സിറവസ്സില എത ?

(A) 1090 (B) 1190
(C) 1300 (D) 1160

85. 10% പലസ്സിശേ കണക്കലാക്കുന്ന ഒരു ബലാങസ്സില് സുമ 8,000 രൂപ നസ്സിസകപസ്സിച്ചു. ഒരു വര്ഷണം കഴസ്സിഞ്ഞെഫ് സുമയഫ് 
ലഭസ്സിക്കുന്ന തുക എത ?
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(A) 500 (B) 800 
(C) 150 (D) 400

86. രണഫ് സണംഖസ്യകള് തമസ്സിലുള്ള അണംശേബനണം 2:3,  അവയുടടെ തുക 225 ആയലാല് വലസ്സിയ സണംഖസ്യസയതഫ് ?    

(A) 135 (B) 90
(C) 45 (D) 180

87. 12 സപര് 24 ദസ്സിവസണം ടകലാണഫ് തശ്രീര്ക്കുന്ന ഒരു സജലാലസ്സി 16 സപര് എത ദസ്സിവസണംടകലാണഫ് തശ്രീര്ക്കുണം?

(A) 15 (B) 20
(C) 18 (D) 16

88. ശേരലാശേരസ്സി കലാണുക.
12,14,17,22,28,33

(A) 21 (B) 18
(C) 28 (D) 14

89. 4n= 256 ആയലാല് n എത?

(A) 8 (B) 3
(C) 5 (D) 4 

90. ഒരു സമചതുരതസ്സിടന്റെ ചുറളവഫ് 52 ടസ.മശ്രീ ആയലാല് ഒരു വശേതസ്സിടന്റെ നശ്രീളടമത ?

(A) 16 (B) 14
(C) 13 (D) 15

91. പൂരസ്സിപ്പെസ്സിക്കുക
2,5,9,14,20, _______

(A) 27 (B) 18
(C) 28 (D) 14

92.                   ടന്റെ വസ്സില എത?

(A) 34 (B) 53
(C) 48 (D) 36

93. ഒരലാള്10 കസ്സി.മശ്രീ പടെസ്സിഞ്ഞെലാസറലാട്ടഫ് നടെക്കുന്നു. അവസ്സിടടെനസ്സിന്നുണം ഇടെസതലാട്ടഫ് 4 കസ്സി.മശ്രീ നടെക്കുന്നു. വശ്രീണ്ടുണം ഇടെസതലാട്ടഫ് 13
കസ്സി.മശ്രീ നടെന്നലാല് തുടെങ്ങസ്സിയ സലത്തുനസ്സിന്നുണം എത കസ്സി.മശ്രീ. അകടലയലാണഫ് ഇസപ്പെലാള് അയലാള് നസ്സില്ക്കുന്നതഫ് ? 
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(A) 4 (B) 5
(C) 7 (D) 10

94. CAT: DDY: BIG :?

(A) CLL (B) CLM
(C) CEP (D) CML

95. ഒറയലാടന കടണത്തുക
144,625,28,36

(A) 144 (B) 625
(C) 28 (D) 36

96.                     ആയലാല്                 എത?

(A) 7 (B) 3
(C) 9 (D) 1

97.  GIVE  5137, BAT-924 – എന്നലാല്  GATE  എനഫ്?

(A) 5427 (B) 2547
(C) 5724 (D) 5247

98. ഒരു സകലാക്കസ്സിടല സമയണം 2 :30 ആയലാല് മണസ്സിക്കൂര് സൂചസ്സിക്കുണം മസ്സിനസ്സിറ്റു സൂചസ്സിക്കുണം ഇടെയ്ക്കുള്ള സകലാണ് എത 

(A) 60 (B) 90
(C) 105 (D) 45

99. 2007, ഡസ്സിസണംബര് 8 ശേനസ്സിയലാഴ്ചയലായലാല് 2006, ഡസ്സിസണംബര് 8 ഏതഫ് ദസ്സിവസണം ആയസ്സിരസ്സിക്കുണം ?

(A) ഞലായര് (B) ടവള്ളസ്സി
(C) ശേനസ്സി (D) ടചലാവ്വ

100.2.75 + 4.25 - 3.00 എത ?

(A) 3.5 (B) 2
(C) 7 (D) 4www.ps
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