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1. ഐക�രാഷ്�ട ര�ാസമിതിയുെട ആസ് ഥാനം ഏത് ? 

A) േഹഗ് B) ജനീവ 
C) പാരീസ് D) ന��േയാർ� ്
 

2. ഒളിവിെല ഓർ�കൾ ആരുെട ആ�കഥയാണ് ? 
A) ഇ. എം.എസ് . ന�ൂതിരി�ാട ് B) േതാ�ിൽ ഭാസി 
C) േകശവേദവ് D) സി.േകശവൻ 
 

3. മലബാർ കലാപ�ിൽ നി�് �പേചാദനമുൾെ�ാ�്  ആശാൻ രചി� കാവ�ം 
ഏത്? 

A) ദുരവസ് ഥ B) നളിനി 
C) ഉമാേകരളം D) രമണൻ 
 

4. ജാതി േവ�, മതം േവ�, ൈദവം േവ� മനുഷ�ന് എ�് പറ�താര് ? 
A) ഗുരു നിത� ൈചതന�യതി B) സേഹാദരൻ അ��ൻ 
C) െവ�ാ��ി നേടശൻ D) �ശീനാരായണ ഗുരു 

 
5. െത�ി വർ�ം എ� കൃതി രചി�താര് ? 

A) ജി.ശ�ര�ുറു�് B) ഉറൂബ ്
C) ഒ.വി.വിജയൻ D) തകഴി ശിവശ�ര�ി� 
 

6. േ��ത �പേവശന വിളംബരം െചയ്ത തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ആര്? 
A) �ശീ മൂലം തിരുനാൾ B)  �ശീ ചി�ിര തിരുനാൾ 
C) സ�ാതി തിരുനാൾ D) �ശീ വിശാഖം തിരുനാൾ 
 

7. 2014 െല െജ.സി.ഡാനിേയൽ പുരസ് �ാര േജതാവ് ആര് ? 
A) സലിം കുമാർ B)  �ശീനിവാസൻ 
C) എം.ടി. വാസുേദവൻ നായർ D) ഐ.വി.ശശി 

 
8. ഇേ�ാഴെ� േക�� മാന വിഭവേശഷി മ��ി ആര് ? 

A) ജയ് റാം രേമശ ് B)  നിതിൻ ഗഡ്കരി 
C) �പകാശ് ജേവഡി�ർ D) അരുൺ  െജയ് �ിലി 
 



9. 2015 െല സാഹിത��ിനു� േനാബൽ പുരസ്�ാരം േനടിയത് : 
A) ബറാക് ഒബാമ B) റാ�ൽ സ്മി�്  
C) െസ��് ലാന അലക്സിവി�് D) റിേയാ േമരി 

 
10. ഇേ�ാഴെ� ഇ��ൻ നിയമ ക�ീഷൻ െചയർമാൻ ആര് ? 

A) ജ�ീസ് ജഗ�ാഥൻ B) ജ�ീസ് ആന�് 
C) ജ�ീസ് െക.ജി.ബാലകൃഷ്ണൻ D) ജ�ീസ് അജിത് �പകാശ് ഷാ 
 

11. േകരള ൈഹേ�ാടതി ചീഫ് ജ�ീസ് ആയി പുതുതായി നിയമിതനായത് ആര് ? 
A) ജ�ീസ് �പശാ�് ഭൂഷൺ B) ജ�ീസ് എ�് .എൽ.ദ�ു 
C) ജ�ീസ് അേശാക് ഭൂഷൺ D) ജ�ീസ് രാധാകൃഷ്ണൻ 
 

12. ഇേ�ാഴെ� േക�� വാർ�ാ വിനിമയ �പേ�പണ വകു�് മ��ി ആര് ? 
A) രവിശ�ർ B) ച��മൗലി കുമാർ �പസാദ ്
C) ടി.എസ്. ഠാ�ൂർ D) ശശി തരൂർ 
 

13. 2015 െല േലാക വനിത വിംബിൾഡൺ േ�ടാഫി േനടിയതാര് ? 
A) സറീന വില�ംസ് B)  അ� കുർണിേ�ാവ 
C) മറിയ ഷറേപാവ D)വീനസ് വില�ംസ് 
 

14. 2015 െല േഖൽര� അവാർഡ് േജതാവ് ആര് ? 
A) രാഹുൽ �ദാവിഡ ് B)  എം.എസ്. േധാണി 
C) സാനിയ മിർസ D)ൈബചുംഗ് ബൂ�ിയ 
 

15. ഗുലാം അലി ഏത് േമഖലയിൽ �പശസ്തനാണ് ? 
A) ഖവാലി B)  തബലി�്  
C) ഗസൽ D)വയലിനി�് 

 
16. �ദവ��ിെ� നാലാമെ� അവ� ഏത്? 

A) വാതകം  B) �ാസ്മ 
C) ഖരം  D) ��ടൂ� ്

 
17. െചറുനാര�യിൽ അട�ിയിരി�ു� ആസിഡ് ഏത്? 

A) സൾഫ��റിക് ആസിഡ് B) ൈഹേ�ഡാേ�ാറിക് ആസിഡ ്
C) സി�ടിക് ആസിഡ ്  D) ടാർടാറിക് ആസിഡ് 

 
18. ജയ്ഹി�് എ� മു�ദാവാക�ം ജന�ളിെല�ി� മഹാൻ 

A) സുഭാഷ് ച��േബാസ ് B) ജവഹർലാൽ െനഹ്റു 
C) എം.ജി. റാനേഡ  D) വ�ഭായ് പേ�ൽ 



 
19. സസ��ളിെല ബാഷ്പീകരണം അറിയെ�ടു�ത് 

A) നിർ�ലീകരണം  B) േസ�ദനം 
C) �പകാശസംേ�ഷണം D) കിണ�നം 

 
20. വാഹന�ളിെല ക�ാടികളിൽ ഉപേയാഗി�ു�ത് ഏത് തരം �ാ�ാണ്? 

A) േകാൺെവക്സ് മിറർ  B) േകാൺേകവ് മിറർ 
C) െ�യിൻ മിറർ  D) െസമി െ�യർ മിറർ 

 
21. േസാണാർ സംവിധാനം ഉപേയാഗി�ു�ത് താെഴ�റയു�വയിൽ ഏത ്
രംഗ�ാണ്? 

A) േവ�ാമഗതാഗതം  B) ക�ൽ ഗതാഗതം 
C) േറാഡു ഗതാഗതം  D) െറയിൽ ഗതാഗതം 

 
22. �കേയാജനിക്സ് ______________ െന കുറി��� പഠനമാണ്. 

A) കുറ� ഊഷ്മാവ ്  B) കാ�ിക �പഭാവം 
C) ന���ിയാർ ഊർ�ം D) െമ�ാനിക്സ് 

 
23. മനുഷ�ര��ിെ� pHമൂല�ം എ�ത? 

A) 7.3 - 7.4  B) 7.8 – 8.2 
C) 5.2 – 5.8  D) 7.5 – 7.6 
 

24. മംഗൾയാൻ  ദൗത�ം ഏത് �ഗഹവുമായി ബ�െ��താണ് ? 
 A) ച��ൻ B) ഭൂമി 
 C) െചാ� D) ശനി 
 
25. വി�ാമിൻ ഡി യുെട കുറവ് മൂലമു�ാകു� േരാഗം ഏത് ? 
 A) സ്കർവി B) റി��്സ ്
 C) അനീമിയ D) െപ�ാ�ഗ 
 
26. ക�ൽ�ാടുകെള സ്േനഹി�ിരു� ഈയിെട അ�രി� മലയാളി പരി�ിതി 
�പവർ�കൻ ആര് ? 

A) കെ�ൻ െപാ�ുടൻ B) െക.െക കുറു� ്
C) ബിമൽ തന്പി D) പി. സുേര��ൻ 

 
27. വർഷ ബീമാ ഇൻഷുറൻസ് ഏത് വിഭാഗ�ിൽെപടു�ു ? 

A) മഴെ�ടുതി B) വരൾ� 
C) െകാടു�ാ�് D) ഇവെയാ�ുമ� 

 



28. ധവള വി�വ�ിെ� പിതാവ ് 
A) വർഗീസ് കുര�ൻ B) ബി.ജി വർഗീസ ്
C) പി.െജ കുര�ൻ D) കുര�ാേ�ാസ ്

 
 
29. േലാക�് ഏ�വും കൂടുതൽ പാലുത്പാദി�ി�ു� രാജ�ം 

A) ഖ�ർ B) ബഹ് ൈറൻ 
C) കുൈവ�് D) ഇ�� 
 

30. ഐ.എസ്.ആർ.ഒ 2016 ജനുവരിയിൽ പുതുതായി വികസ�ിെ�ടു� േറാ�� ്
A) GSAT - 15 B) IRNSS - 1E 
C) ആസ് േ�ടാ�ാ�് D) ജി.സാ�് - 7 
 

31. അ�രീ�മർ�ം അള�ു�തിനു� ഉപകരണം  
A) ടാേ�ാമീ�ർ B) ബാേരാമീ�ർ 
C) അ�ീ�ർ D) അൾ�ിമീ�ർ 
 

32. ഗൂഗിൾ.േകാമിെ� ഇേ�ാഴെ� �ാപന േമധാവി 
A) സു�ർ പിൈ� B) സുകുമാർ െചൈ� 
C) സു�ർ ദാസ് D) ശ�ാംജി�് 

 
33. ഭരണഘടനയിെല ആർ�ി�ിൾ 51 A അനുശാസി�ു�ത് _______ ആണ്. 

A) മൗലിക ചുമതലകൾ B) മനുഷ�ാവകാശം 
C) ബാലാവകാശം D) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശം 
 

34. ആധുനിക ഇ��യുെട ശി�ി എ�റിയെ�ടു�ത്  
A) േഡാ. ബി. ആർ അംേബദ് കർ B) കൃഷ്ണറാവു 
C) ജവഹർലാൽ െനഹ് റു D) ഡൽെഹൗസി �പഭു 

 
35. േകരള�ിൽ സം�ാന മനുഷ�ാവകാശ ക�ീഷൻ രൂപീകരി�െത�് ? 

A) 1996 ജനുവരി 22 B) 1998 ഡിസംബർ 11 
C) 1999 മാർ�് 24 D) 1998 നവംബർ 15 
 

36. മാറുമറയ്�ാൻ േവ�ി േകരള�ിൽ നട� ഒരു സമരം 
A) ചുംബന സമരം B) ചാ�ാർ ലഹള 
C) കുറിച�ർ ലഹള D) പു��പ-വയലാർ സമരം 

 
37. േപരിെ� കൂെട ‘മഹാ�’ എ�് േചർ�് വിളി�ിരു� േകരളീയൻ 

A) െക. േകള�ൻ B) െക.പി േകശവേമേനാൻ 



C) വി.െക കൃഷ്ണൻ D) അ��ാളി 
 
 
 
38. മിൽമ �ാപിതമായ വർഷം ഏത് ? 

A) 1980 B) 1970  
C) 1960 D) 1990 
 

39. േകരള�ിെല ഏ�വും വലിയ കായൽ  
A) േവന്പനാട് B) അഷ്ടമുടി 
C) ചാലിയാർ D) പു�മട 
 

40. േകരള �ഗൻഥശാല സംഘം �ാപകൻ ആര് ? 
A) െക. അ��ൻ B) എസ്.െക െപാ��ാട ്
C) പി.എൻ പണി�ർ D) ൈവ�ം മുഹ�ദ് ബഷീർ 
 

41. േകരള�ിൽ കാ�ാടി ൈവദ��ത പ�തി �പാവർ�ികമാ�ാനുേ�ശി� ജി� 
ഏത് ? 

A) മല��റം B) േകാഴിേ�ാട ്
C) പാല�ാട് D) കാസർേകാട് 
 

42. ഭരണഘടനയുെട 24 ആം അനുചേഛദം വിശദമാ�ു�ത് എ�് ?  
A) ൈശശവ വിവാഹം B) ബാലേവല നിേരാധനം 
C) സ്�തീ പീഡനം D) ലഹരി നിേരാധനം 
 

43. െകാ�ി െമേ�ടാ െറയിൽ രാജ�െ� എ�താമെ� െമേ�ടാ െറയിൽ പ�തിയാണ് 
?  

A) 7 ആമെ� B) 8 ആമെ� 
C) 9 ആമെ� D) 6 ആമെ� 

 
44. ഇ��യിെല ഏ�വും നീളം കൂടിയ ബീ�് ഏതാണ് ?  

A) േഗാവ ബീ�് B) മറീന ബീ�് 
C) കാ�ാട് ബീ�് D) വിഴി�ം ബീ�് 

 
45. �ഗാ� ് �ട�് േറാഡ് നിർ�ി�താര് ?  

A) േഷർഷാ സൂരി B) ബഹദൂർഷാ 
C) ശിവാജി D) േകാൺവാലീസ് �പഭു 

 
46. പ�ാബിെല ഏ�വും െചറിയ നദി 



A) ചിനാബ് B) സത് ലജ ്
C) രവി D) ഝലം 
 
 
 

47. ഇ��യിെല ഏ�വും വലിയ ശു�ജല തടാകം ഏത് ? 
A) ചിൽ� B) െകാേ�രു 
C) ദാൽ D) ബാണാസുരസാഗർ 
 

48. താെഴ�റയു�വയിൽ കൽ�രി ഖനനം ഇ�ാ� സം�ാനം 
A) മണി��ർ B) രാജ�ാൻ 
C) ഒറീ� D) ആസാം 

 
49. േദശീയ വന�ജീവി വാരം ആചരി�ു�ത ്

A) ജനുവരി B) മാർ�്  
C) നവംബർ D) ഒക്േടാബർ 
 

50. േദശീയ ശാസ്�തദിനം ആേഘാഷി�ു�ത ്
A) ജനുവരി 28 B) െഫ�ബുവരി 28 
C) മാർ�് 28 D) ഏ�പിൽ 28 
 

51. മുഗൾ ഭരണ സന്�പദായ�ിെ� ശി�ി ആര് ? 
A) ബാബർ B) ഇ�ബാഹിം േലാധി 
C) ഔറംഗസീബ് D) അക്ബർ 
 

52. മധുര മീനാ�ി േ��തം നിർ�ി� രാജവംശം ഏത്? 
A) േചാളർ B) പ�വർ 

 C) നാ��ർ D) പാ��ർ  
 
53. േഡാൺക�ിക്േസാ�്  എ� പുസ് തക�ിെ� രചയിതാവ് : 

A) ഏറാസ്മസ ് B) േചാസർ 
C) മാർ�ിൻ ലൂഥർ D) െസർവാ�സ ്

 
54. ഇ�ീഷ് ഈ�്  ഇ�� ക�നി ഭരണ�ിന് വിരാമമിടാൻ സഹായി� ഘടകം 
ഏത്? 

A) 1857-െല മഹ�ായ വി�വം  B) െറൗല�് ആക്ട ്
C) ലക്െനൗ ഉട�ടി D) ലാേഹാർ ഉട�ടി 

 



55. പ�ശീലതത��െള അടി�ാനമാ�ിയു� ഉട�ടിയിൽ ഒ�� വ� 
രാജ�േമത്? 

A) പാകിസ്താൻ  B) ബർ� 
C) ൈചന  D) �ശീല� 

 
 
 
56. വ�ാവസായിക വളർ�യ്�ും ഗതാഗത വികസന�ിനും മുൻതൂ�ം നൽകിയ 
പ�വ�രപ�തി ഏതായിരു�ു? 

A) ര�ാം പ�വ�ര പ�തി  B) ഒ�ാം പ�വ�ര പ�തി  
C) മൂ�ാം പ�വ�ര പ�തി  D) നാലാം പ�വ�ര പ�തി 

 
57. പ�വ�ര പ�തി എ� ആശയം ഏത് രാജ��ിൽ നി�ാണ് ഇ�� 
സ�ീകരി�ത്? 

A) ൈചന  B) �ശീല� 
C) റഷ�  D) �ഫാൻസ ്

 
58. േദശീയ �ഗാമവികസന പ�തി നട�ിലാ�ിയ വർഷം. 

A) 1960  B) 1982 
C) 1974  D) 1980 

 
59. ഭരണഘടനയുെട 5 മുതൽ 11 വെരയു� വകു��കൾ താെഴ�റയു�വയിൽ 
ഏതുമായി ബ�െ��് കിട�ു�ു? 

A) െപൗരത�ം  B) െപൗരാവകാശം 
C) െമൗലികാവകാശം  D) െമൗലികകർ�വ�ം 

 
60. എൽ.ഐ.സി. �ാപിതമായ വർഷം ഏത്? 

A) 1965  B) 1985 
C) 1956  D) 1972  
 

61. 'Hypochondria' is: 
A) an animal  B) a place 

 C) an illness  D) a wild plant 
 
62. “A new ______ sweeps clean”. 

A) groom  B) loom 
 C) broom  D) croom 
 
63. Among the given, the odd one is: 



A) bleep  B) bleat 
 C) mew  D) chirp 
 
64. The antonym of 'fragrance' is: 

A) stink  B) aroma 
 C) trudge  D) perfume 
 
 
65. Slow and steady _______ game. 

A) wins  B) win 
 C) have won  D) wince 
 
66. Sunil sat __________ a wall. 

A) at  B) in 
 C) on  D) over 
 
67. We would have seen it, ________. 
 A) haven't we?  B) Wouldn't we? 
  C) didn't we?  D) have we? 
 
68. The teacher said to the students, “When did you get up yesterday”? 

A) The teacher asked the students when did they get up the 
previous day 
 B) The teacher asked the students when they got up the previous day 
 C) The teacher asked the students when they had got up the previous day 
 D)The teacher asked the students when they had been got up the previous day 
 
69. They will discuss the matter soon: 

A) The matter will discuss soon by them 
B) The matter will be discussed soon by them 

 C) The matter will have discussed soon by them 
 D) The matter will have been discussed soon by them 
 
70. If they will reach in time 

A) they will each in time  
B) they would reach in time 

 C) they would have reached in time  
D) they would have been reached in time 

 



71. The correct sentence of the following is: 
A) I have seen an English film yesterday 
B) I was seen an English film yesterday 
C) I had seen an English film yesterday 
D) I saw an English film yesterday 
 

 
 
72. How _________ books are there in the shelf. 

A) any B) many 
C) much D) none 
 

73. The noun form of ‘speak’ is :  
A) speak B) speach 
C) speech D) spoke  
 

74. The singular form of data is :  
A) date B) datum  
C) datas D) datae 
 

75. The synonym of ‘innocent’ is :  
A) ingenuous B) ingenious  
C) ingratiate D) inherent 
 

76. ‘Genocide’ means :  
A) systematic cultivation B) a type of parasites 
B) a musical instrument D) mass murder 
 

77. John __________ his friend at the theatre.  
A) came along B) came upon 
C) came across D) came at 
 

78. Government of a small group of all powerful persons is :  
A) autocracy B) oligarchy 
C) aristocracy D) monarchy 
 

79. There are people in our society whose only aim in life is to make money :  
A) by hook or by crook B) by fits and starts  
C) by rise and low D) by yelp and howl 



 
80. The correctly spelt word is :  

A) Exaggeration B) Exaggaration 
C) Exaggiration D) Exaggoration  
 

 
 
 
81. ഒ�യാെന കെ��ുക 
      21, 22, 23, 24  

A) 21 B) 22 
C) 23 D) 24  
 

82. ഒരാൾ ഒരു �ല�ു നി�ും 2 കി.മീ െത�് ഭാഗേ��് നട�ു�ു. അവിെട 
നി�് ഇടേ�ാ�് 2 കിേലാമീ�റും വീ�ും ഇടേ�ാ�് തിരി�് നട�ു�ു. ഏത ്
ദിശയിലാണ് അയാൾ ഇേ�ാൾ നട�ു�ത് ? 

A) കിഴ�് B) വട�് 
C) െത�് D) പടി�ാറ ്
 

83. ക്േളാ�ിൽ കൃത�ം 5 മണിയാകുന്േപാൾ മണി�ൂർ സൂചിയും മിനി�് സൂചിയും 
ത�ിലു� േകാണളവ് എ�ത ?  

A) 1400 B) 1500 

C) 1600 D) 1300 

 
84. ക്േളാ�ിെ� �പതിബിംബം ഒരു ക�ാടിയിലൂെട േനാ�ുന്േപാൾ സമയം 7.15 
ആണ്. എ�ിൽ യഥാർ� സമയം എ�ത ? 

A) 7.15 B) 4.15 
C) 4.45 D) 5.45 
 

85. 2018 മാർ�് 1 ഒരു വ�ാഴാഴ്ചയാെണ�ിൽ 2018 ഏ�പിൽ 1 ഏത് 
ദിവസമായിരി�ും ? 

A) ഞായർ B) തി�ൾ 
C) െചാ� D) ബുധൻ 

 
86. 2.75 + 0.03 + 1.56 =  

A) 4.34 B) 2.909  
C) 0.434 D) 2.936 

 
87. താെഴ�റയു�വയിൽ a യുെട 25% െ� സൂചി�ി�ാ� സംഖ� ഏത് ? 



A) 0.25 x a B) 25 x (a/100)  
C) ¼ a D) 25a 
 

88. ഒരു വാ�ിെ� വാ�ിയ വില 1500 രൂപയാണ്. അത് 1,320 രൂപയ്�് വി�േ�ാൾ 
നഷ്ട ശതമാനം  

A) 12% B) 9% 
C) 15% D) 6% 
 

 
89. 7500 രൂപയ്�് 4% നിര�ിൽ 2 വർഷേ�യ്�് കൂ��പലിശ കണ�ാ�ുക : 

A) 610 രൂപ B) 612 രൂപ 
C) 614 രൂപ D) 616 രൂപ 
 

90. 30 x 3 x 0.3 x 0.03 x 0.003 x 0.0003 =  
A) (0.09)3 B) (0.009)3 

D) (0.0009)3 D) ഇവെയാ�ുമ� 
 

91. ബാബുവും േമാളിയും േശഖരി� �ാന്പുകള�െട അംശബ�ം 3 : 2 ബാബു 42 
�ാന്പുകൾ േമാളി�് െകാടു�േ�ാൾ അംശബ�ം 1 : 3 ആയി. എ�ിൽ 
േമാളിയുെട പ�ൽ എ�ത �ാന്പ് ഉ�ായിരു�ു ?  

A) 50 B) 48 
C) 46 D) 72 
 

92. ഒരാൾ മണി�ൂറിൽ 5 കിമീ േവഗതയിൽ 6 മണി�ൂറും തുടർ�് മണി�ൂറിൽ 4 
കിമീ േവഗതയിൽ 12 മണി�ൂറും നട�ു. അയാള�െട ശരാശരി േവഗത എ�് ?  

A) 4 ⅓ കിമീ / മണി�ൂർ B) 7 ⅔ കിമീ / മണി�ൂർ 
C) 9 ½ കിമീ / മണി�ൂർ D) 8 കിമീ / മണി�ൂർ 
 

93. 9 ആള�കൾ �പതിദിനം 6 മണി�ൂർ വീതം േജാലി െചയ്താൽ 88 ദിവസം 
െകാ�് ഒരു േജാലി പൂർ�ിയാകും. ആ േജാലി പൂർ�ിയാ�ാൻ 6 ആള�കൾ 
ദിവസവും 8 മണി�ൂർ വീതം േജാലിെയടു�ാൽ എ�ത ദിവസം േവ�ി വരും ?  

A) 89 ദിവസം B) 85 ദിവസം 
C) 90 ദിവസം D) 99 ദിവസം 
 

94. ഒരു �ാപന�ിെല 10 ഉേദ�ാഗ��ാരുെട ശരാശരി ശന്പളം 30, 000 
രൂപയാണ്. മാേനജരുെട ശന്പളം കൂടി കൂ�ിയേ�ാൾ ശരാശരിയിൽ 1000 
രൂപയുെട വർ�നവു�ായി. എ�ിൽ മാേനജരുെട ശന്പളം എ�ത ?  

A) 31, 000 B) 41, 000 
C) 40, 000 D) ഇവെയാ�ുമ� 



 
95. ഒരു ക��ബിെ� ഉപരിതല പര�ളവ് 54 ച.െസ.മീ ആയാൽ അതിെ� വ�ാപ്തം 
എ�് ? 

A) 54 ഘന. െസ.മീ B) 27 ഘന. െസ.മീ 
C) 9 ഘന. െസ.മീ D) ഇവെയാ�ുമ� 
 

96. ഒരു സമാ�ര േ�ശണിയുെട 25 ആം പദം 50 ഉം 50 ആം പദം 25 ഉം ആയാൽ ആ 
േ�ശണിയുെട െപാതുവ�ത�ാസം  

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

97. 2, 7, 14, 23, _____, 47 
വി��േപായ അ�ം ഏത് ?  

A) 31 B) 28 
C) 34 D) 38 
 

98. ഒരാൾ 12 കിേലാമീ�ർ പടി�ാേറാ��ം തുടർ�് 9 കിേലാമീ�ർ െത�് 
ഭാഗേ��ും സ�രി��. ഇേ�ാൾ അയാൾ പുറെ�� �ല�ുനി�ും എ�ത 
ദൂെരയാണ ് 
നിൽ�ു�ത് ?  

A) 21 കിമീ B) 15 കിമീ 
C) 14 കിമീ D) 12 കിമീ 
 

99. '+' എ�ത് ഭരണെ�യും '-' എ�ത് ഗുണനെ�യും '÷' എ�ത് ന��നെ�യും 
'x' എ�ത് അധികെ�യും സൂചി�ി�ാൽ : 
12 + 3 x 12 - 6 ÷ 3 =  

A) 46 B) 73 
C) 30 D) 72 
 

100. വസ്�തം : മി�് :: ദിന��തം : _____  
A) എഡി�ർ B) റീഡർ 
C) േപ�ർ D) �പ�് 

  
 
 
 
  
 

  
 



 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 


