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Code:A Mark: 100
Time: 75 minutes

1. ഇന്ത്യയില് ൈസൈക്കിള് സൈിറ്റി എന്നറിയെടുപ്പെടുന്ന സ്ഥലം
(A) അമൃതസൈര (B) ലുധിയാന
(C) ോഭാപ്പൊല് (D) അഹമ്മദാബാദ്

2. ോദവീചന്ദ്ര ഗുപ്ത എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെടുന്റെ കരത്താവ്.
(A) വിശാഖദത്തന (B)ബാണഭട്ടന
(C) അമരസൈിംഹന (D) ആരയഭട്ടന

3. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂര ഏറ്റവും കൂടുതല് കാലം ഭരിച്ച രാജാവ്
(A) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാള് (B) ഉത്രം തിരുനാള്
(C) ധരമ്മരാജാവ് (D) മാരത്താണ്ഡവരമ്മ

4. അജന്ത് എോല്ലാറ ഗുഹകള് ഏതു സൈംസ്ഥാനത്താണ്?
(A) മദ്ധ്യപ്രദോദശ് (B) രാജസ്ഥാന
(C) ോകരളം (D) മഹാരാഷ

5. അല്മാട്ടി ഡാം ഏതു നദിക്ക് കുറുകെടുകയാണ്?
(A) കാോവരി (B) ോഗാദാവരി
(C) ഗംഗ (D) കൃഷ

6. 2015 െടുല എഴുത്തച്ഛന പുരസ്കാരം ോനടിയത്
(A) പുതുോശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന (B)ബാലചന്ദ്രന ചുള്ളിക്കാട്
(C) സുഗതകുമാരി (D)ോറാസൈ് ോമരി

7.  ഖാന പക്ഷി സൈോങ്കേതം സ്ഥിതിെടുചയ്യുന്ന സൈംസ്ഥാനം
(A) ഉത്തരപ്രദോദശ് (B) രാജസ്ഥാന
(C) ഒറീസ (D) തമിഴ്നാട്

8. ഗാന്ധിജിയുടെടുട ആത്മകഥ ഇംഗ്ലീഷിോലക്ക് വിവരത്തനം െടുചയ്തത്.
(A) െടുറയ്മന ോറാളണ്്ട (B)ആര. എന. മോഥാല്ക്കര
(C) മഹാോദവ് ോദശായി (D) ോജാണ് റസ്കിന

9. ഒരു രൂപ ഒഴിെടുകയുടള്ള മെടുറ്റല്ലാ ോനാട്ടുകളിലും ഒപ്പെിടുന്നത്.
(A) ധനകാരയ െടുസൈക്രട്ടറി (B) ധനകാരയ മന്ത്രി
(C) റിസൈരവ്വ ബാങ്കേ് ഗവരണ്ണര (D) എസൈ്.ബി.ഐ.ഗവരണ്ണര

10. സുമിത്രാ മഹാജന എത്രാമെടുത്ത സ്പീക്കറാണ് ?
(A) 16 (B) 15
(C) 17 (D) 14

11. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്തിയുടെടുട ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത്



(A) എം.എന.ോറായ് (B)മഹലാോനാബീസൈ്
(C) ഹോറാള്ഡ് ോഡാമര (D) െടുക.എന.രാജ്

12. ബംഗാളി പത്രമായ സൈംവദ് കൗമദിയുടെടുട ആദയ പത്രാധിപര
(A)  രാജാറാം ോമാഹന ോറായ് (B) ോകശവ ചന്ദ്ര െടുസൈന
(C) ദയാനന്ദ സൈരസൈവതി (D) ോജയാതി റാവു ഫൂലെടുല

13. രണ്ടാം വട്ടോമശ സൈോമ്മളനത്തില് ഗാന്ധിജിയുടെടുട ഉപോദശകനായിരുന്നത്
(A) ോതജ് ബഹാദൂര സൈാപ (B) മദന ോമാഹന മാളവയ
(C) ോഡാ. ബി. ആര. അംോബദ്കര (D) ജവഹരലാല് െടുനഹ്റുക

14. ോകരളത്തില് അവിശവാസൈ പ്രദോമയത്തിലൂടെടുട പുറത്താക്കെടുപ്പെട്ട ആദയ മുഖയമന്ത്രി
(A) എ.െടുക ആന്റെണി (B) െടുക. കരുണാകരന
(C) ഇ.െടുക. നയനാര D. ആര. ശങ്കേര

15. ോകരളത്തില് ഏറ്റവും കുറച്ച് കടല്ത്തീരമുള്ള ജില്ല
(A) മലപ്പുറം (B) ോകാഴിോക്കാട്
(C) െടുകാല്ലം (D) കണ്ണൂര

16. 35-ാാമത് ോദശീയ െടുഗയിംസൈിന് ോവദിയായ സൈംസ്ഥാനം
(A) ോകരളം (B) മണിപ്പൂര
(C) തമിഴ്നാട് (D) മഹാരാഷ

17. ഇന്ത്യാ ഗവണ്െടുമന്റെ് ആരുെടുട ജന്മദിനമാണ് മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനമായി
    പ്രദഖയാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

(A) ഇന്ദിരാഗാന്ധി (B) കമലാ െടുനഹ്റുക
(C)കസ്തൂരബാ ഗാന്ധി (D) വിജയലക്ഷമി പണ്ഡിറ്റ്

18. ോകരളത്തില് ആദയെടുത്ത ോപപ്പെര മില് സ്ഥാപിതമായത്
(A) എറണാകുളം (B) തിരുവനന്ത്പുരം
(C) ആലുവ (D)പുനലൂടര

19. സൈംഘകാലഘട്ടത്തില് കുറുകഞ്ചി എന്നത് ഏത് പ്രദോദശെടുത്ത പ്രദതിനിധീകരിക്കുന.
(A) താഴ്വര (B) വയല്
(C) സൈമുദ്രതീരം (D) പരവ്വത പ്രദോദശം

20. 2016 െടുല ഓസ്ട്രിയന ഓപ്പെണ് കിരീടം ോനടിയ വനിത
(A) സൈറീന വിലയംസൈ് (B) മാരട്ടിന ഹിംഗിസൈ്
(C) ആഞ്ചലിക് െടുകരബര (D) സൈാനിയ മിരസൈ

21. രാഷ പതിക്ക് സൈതയവാചകം െടുചാല്ലി െടുകാടുക്കുന്നത് ആര് ?

(A) ഉപരാഷപതി (B) സുപ്രദീം ോകാടതി ചീഫ് ജസ്റ്റീസൈ്
(C) ോലാകസൈഭാസ്പീക്കര (D) ചീഫ് ഇലക്ഷന കമ്മീഷണര

22. ോകരളത്തില് സൈമതവ സൈമാജം സ്ഥാപിച്ചത്?

(A) ൈവകുണ്ഡ സൈവാമികള് (B) ചട്ടമ്പി സൈവാമികള്



(C) ൈതക്കാട് അയ്യ (D) കുമാരനാശാന

23. പയഥിരാജ് െടുചൗഹാെടുന്റെ ആസ്ഥാന കവി

(A) കല്ഹണന (B) കാളിദാസൈന
(C) ചന്്ദ ബരദായി (D) ജയാങ്കേ്

24. ഇന്ത്യന രാസൈവയവസൈായത്തിെടുന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ?

(A) ആചാരയ പി.സൈി. ോറ (B) ോഹാമി െടുജ. ഭാഭ
(C) കാമരാജ് (D) ോജാരജ്ജ് കുരയന

25. നവ ജവാന ഭാരത് സൈഭ എന്ന സൈംഘടന സ്ഥാപിച്ചത്

(A) രാജ് ഗുരു (B) ഭഗത് സൈിംഗ്
(C) ചന്ദ്രോശഖര ആസൈാദ് (D) വി.ഡി. സൈവരക്കര

26. 1916 െടുല ഇന്ത്യന നാഷണല് ോകാണ്ഗ്രസിെടുന്റെ ലെടുക്നൗ സൈോമ്മളനത്തില് അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചതാര് ?

(A) റാഷ് ബിഹാരി ോഘാഷ് (B) ആനന്ദ് ോമാഹന ോബാസൈ്
(C) സൈോരാജിനി നായിഡ (D) എ.സൈി. മജുംദാര

27. ഗുജറാത്ത് വിജയത്തിെടുന്റെ പ്രദതീകമായി അക്ബര പണികഴിപ്പെിച്ച മന്ദിരം

(A) ഇബാദത്തഘാന (B) ഫോത്തപ്പൂര സൈിക്രി
(C) െടുറഡ് ോഫാരട്ട് (D) ബുലന്ദ് ദരവാസൈ

28. പ്രദധാനമന്ത്രി ോറാസ്ഗര െടുയാജന ആരംഭിച്ച പഞ്ചവതയര പദ്ധ്തി ഏത് ?

(A) എട്ടാം പദ്ധ്തി (B) അഞ്ചാം പദ്ധ്തി
(C) നാലാം പദ്ധ്തി (D) ഒന്നാം പദ്ധ്തി

29. ഒരു രാജയസൈഭാ അംഗത്തിെടുന്റെ കാലാവധി എത്ര വരഷം?

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

30. സൈവത്തവകാശെടുത്ത െടുമൗലികാവകാശങ്ങളുടെടുട പട്ടികയില് നിനം നീക്കം െടുചയ്ത പ്രദധാനമന്ത്രി.

(A) അടല് ബിഹാരി വാജ്പോപയ് (B) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
(C) െടുമാറാരജി ോദശായി (D) ചരണ് സൈിംഗ്

31. ആറ്റത്തിെടുന്റെ 'പ്ലംപുഡിങ് ോമാഡല്' കെടുണ്ടത്തിയത് ആര് ?

(A) ലാോവാസൈിയ (B) ോജാണ് ഡാള്ട്ടന
(C) െടുജ.െടുജ. ോതാംസൈണ് (D) റൂഥര ോഫാരഡ്



32. മൂലകങ്ങെടുള ത്രികങ്ങള് എന്ന രീതിയില് വരഗ്ഗീകരിച്ചത് ആര് ?

(A) നയൂലാനഡ്സൈ് (B) െടുജ. ഡബ്ലിയുട. െടുഡാബൈറനര
(C) െടുമനഡലിോയവ് (D) ോജാണ് ഡാള്ട്ടണ്

33. ആണവ നിലയങ്ങളില് ഉപോയാഗിക്കുന്ന ൈഹഡ്രജെടുന്റെ ഒരു ഐോസൈാോടാപ്പെ് ഏത് ?

(A) ട്രിഷിയം (B) ോപ്രദാട്ടിയം
(C)  കാരബണ് (D) ഡയൂറ്റീരിയം

34. ഏറ്റവും കൂടിയ വിശിഷ്ട താപധാരിതയുടള്ള പദാരത്ഥമോമത്?

(A) ജലം (B) നീരാവി
(C) െടുചമ്പ് (D) ഇരുമ്പ്

35. സൈമനവിത പ്രദകാശം ഘടക വരണ്ണങ്ങളായി ോവരതിരിക്കുന്ന പ്രദതിഭാസൈത്തിെടുന്റെ ോപര് 

(A) അപവരത്തനം (B) പ്രദകീരണ്ണനം
(C) പ്രദതിപതനം (D) ഇന്റെരഫറനസൈ്

36. സൈിമന്റെിെടുന്റെ െടുസൈറ്റിങ് സൈമയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഉപോയാഗിക്കുന്ന രാസൈവസ്തുവായ ജിപ്സത്തിെടുന്റെ ശരിയായ 
രാസൈസൂത്രം ഏത്?

(A) CuSO4 . 5H2O (B) CuSO4. 2H2O
(C) CuSO4.  H½ 2O (D) CuSO4. 4H2O

37. ഒരു കുതിര ശക്തി (1HP) എത്ര വാട്ട് ആണ്?

(A) 150 W (B) 100W
(C) 500W (D) 746 W

38. ഒരു ൈവദയുത ജനോററ്ററില് നടക്കുന്ന ഊരജ്ജ പരിവരത്തനം ഏത് ?

(A) ൈവദയുോതാരജ്ജം  ® താോപാരജ്ജം (B) യാന്ത്രിോകാരജ്ജം    ® ൈവദയുോതാരജ്ജം
(C)ൈവദയുോതാരജ്ജം   ® പ്രദകാോശാരജ്ജം (D)ൈവദയുോതാരജ്ജം   ® യാന്ത്രിോകാരജ്ജം 

39. ആവൃത്തിയുടെടുട യൂണിറ്റ് ഏത്?

(A) െടുഹരട്സൈ് (B) ജൂള്
(C) വാട്ട് (D) െടുസൈല്ഷയസൈ്

40. ദ്രവയത്തിെടുന്റെ അഞ്ചാമെടുത്ത അവസ്ഥ ഏത് ?

(A) പ്ലാസ (B) വാതകം
(C) െടുഹരമോയാണിക്  കണ്ടനോസൈറ്റ് (D)  ോബാസൈ് - ഐനസ്റ്റീന കണ്ടനോസൈറ്റ്



41.  ൈവറസുകള് കാരണമല്ലാെടുത ഉണ്ടാകുന്ന ോരാഗം

(A) സൈാരസൈ് (B) സൈിഫിലിസൈ്

(C) പന്നിപ്പെനി (D) ോപവിഷബാധ

42.  ോകരളത്തില് ഇഞ്ചി ഗോവഷണ ോകന്ദ്രം സ്ഥിതിെടുചയ്യുന്നത്.

(A) കണ്ണാറ (B) പന്നിയൂര

(C) ആനക്കയം (D) ആമ്പലവയല്

43. ആന്റെിോബാാികള് നിരമ്മിക്കാന സൈഹായിക്കുന്ന പ്ലാസയിെടുല ോപ്രദാട്ടീന

(A) ോഗ്ലാബുലിന (B) ആല്ബുമിന

(C) െടുകരാറ്റിന (D) ൈഫബ്രിോനാജന

44. ോകന്ദ്രമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ോബാരഡിെടുന്റെ  റിോപ്പൊരട്ടിെടുന്റെ  അടിസ്ഥാനത്തില് ഇന്ത്യയിെടുല  ഏറ്റവും  മലിനമായ 
നഗരം

(A) ബംഗ്ലൂരു (B) വാരണാസൈ്

(C) ആഗ്ര (D) തിരുനന്ത്പുരം

45.  വിറ്റമിന B3 െടുന്റെ അപരയാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന ോരാഗം

(A) െടുബറിെടുബറി (B) റിക്കറ്റ്സൈ്

(C) െടുപല്ലാഗ്ര (D) സ്കരവി

46. രക്തസൈമ്മരദ്ദം,  പ്രദോമഹം  തുടങ്ങിയ  ോരാഗങ്ങള്  സൈവന്ത്ം  വീടുകളില്  സൈമയാസൈമയം  പരിോശാധിക്കുന്നതിന് 
സൈാഹചരയെടുമാരുക്കുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെടുട പദ്ധ്തി

(A) സൈാന്ത്വനം (B) ആയുടഷ്

(C) ഔഷധി (D) ആയുടരദളം

47. െടുകരാോറ്റാപ്ലാസ്റ്റി ശരീരത്തിെടുല ഏത് അവയവവുമായി ബന്ധെടുപ്പെട്ട ശസ്ത്രക്രിയയാണ്

(A) െടുചവി (B) ഹൃദയം

(C) കണ്ണ് (D) കരള്

48.  ോകരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ൈപനാപ്പെിള് ഉല്പാദിപ്പെിക്കുന്ന ജില്ല

(A) വയനാട് (B) മലപ്പുറം



(C) തിരുവനന്ത്പുരം (D) എറണാകുളം

49.  വിശപ്പെ് അനുഭവെടുപ്പെടാന സൈഹായിക്കുന്ന ോഹാരോമാണ്

(A) െടുഗ്രലിന (B) ടയലിന

(C) െടുപപ്സിന (D) ട്രിപ്സിന

50.  മാരി കള്ച്ചര എന്തുമായി ബന്ധെടുപ്പെട്ടതാണ്

(A) പഴവാൃക്ഷ കൃഷി (B) കടല് മത്സയകൃഷി

(C) മണ്ണിര കൃഷി (D) മുന്ത്ിരി കൃഷി

51.  One of the pulils ----------------- selected for the competition.

(A) are (B) were

(C) is (D) have

52. The postman ------------------- lives in the village is very old.

(A) who (B) which

(C) that (D) whom

53.  Sam is very good --------------- Mathematics

(A) in (B) at

(C) with (D) on

54.  Choose the meaning of the Latin word 'Viva voce'

(A) literally (B) carefully

(C) legibly (D) orally

55.  A student who stays away from school without telling his/her parents

(A) liar (B) truant

(C) escapist (D) dreamer

56. Teacher said to Jack: Don't be late again tomorrow . Choose the suitable sentece in indirect speech:“ ”



(A) Teacher said to Jack that don't be late again the next day
(B) Teacher warned Jack that not be late again tomorrow

(C) Teacher warned Jack not to be late again the next day
(D) Teacher told Jack not to be late again tomorrow

57.  Mrs. Nalini ------------------- her children to be truthful.

(A) brought about (B) brought up

(C) brought down (D) brought out

58.  Pick out the word which is not a synonym of enormous :“ ”

(A) huge (B) immense

(C) giant (D) tiny

59. If the computer ------------------ on the would send emails.

(A) was (B) has

(C) be (D) is

60.  Tou'd better ------------------- in time.

(A) reach (B) reaches
(C) reached (D) to reach

61. Business has now become very dog eat dog.choose the meaning for the idiom 'dog eat dog'.
(A) dogs quarrell each other          (B) competitive for profit
                
(C)  competitive for advertising    (D) quarell for profit

62.  Hundred dollars ___________ a high price to pay.
  (A) is       (B) are
                
 (C)  has   (D) have

63.  Mr John ______________ letters everyday.

(A) has written     (B) is writting
                
(C) writes            (D) wrotes

64.  What is the comperative form of the adjective 'bad'?



(A) more bad             (B) better
                
(C) badder                  (D) worse

65.  Tom received rich _________ for his recitation.

(A) complements       (B) compliance
                
(C) complimance      (D) compliments

66.  We were enchanted by him .Choose the active voice of the sentence :“ ”

(A) He enchanted us     (B) He was enchanted us
                
(C) He is enchanted us    (D) He has enchanted us

67.  Prince -Princess ; Duke - __________

(A) Dukes          (B) Duchess 
                
(C) She  Duke     (D) Queen

68.  Children hardly ever speak English,________ ?

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

69. Write the plural form of the compound word son-in-law' :“

(A) son-in-laws           (B) sons-in-laws
                
(C) son's-in-laws     (D) sons-in-laws

70. Choose the word with correct spelling :

(A) pnuemonia          (B) pnumonia
            
(C) pneumonia          (D) nuemonia

71.  k+2,4k-6,3k-2 എന്നിവ ഒരു സൈമാന്ത്രോശ്രണിയില് തുടരച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളായ k യുടെടുട വില എന്ത്് ?

(A) 3          (B) 5
                
(C) 12         (D) 4

72.  100.05 െടുന്റെ 40x1/5   എത്ര?



  (A) 80.004        (B) 0.8004
              
C) 8.0040         (D) 800.04

73.  ോമശയുടെടുട വില 800  രൂപയുടം കോസൈരയുടെടുട വില 200 രൂപയുടം ആണ് .എങ്കേില് കോസൈരയുടെടുട വില ോമശയുടെടുട 
വിലയുടെടുട എത്ര ശതമാനമാണ് ?

(A) 20        (B) 25
                
(C) 40        (D) 4

74.  ഒരാള് 1200 രൂപ മുടക്കി ഒരു പശൂവിെടുന വാങ്ങി.ഇതിെടുന 1600 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാല്ലാഭ ശതമാനം എത്ര?

A) 25        (B) 10
                
(C) 15     (D) 20

75.  3000 രരൂപയ്ക്ക്  2 വരഷെടുത്ത സൈാധാരണ പലിശ 240 രൂപയാെടുണങ്കേില് പലിശ നിരക്ക് എത്ര ?

(A) 6        (B) 8
                
(C) 12     (D) 4

76.  A:B=3:5 B:C=4:7 എങ്കേില്  A:B:C  എത്ര ?

(A) 12:20:35       (B) 20:12:35
                
(C) 3:4:7              (D) 35:12:20

77.  3  പുരുഷന്മാരും 4 ആണ്കുട്ടികളുടം ഒരു ോജാലി 8 ദിവസൈം െടുകാണ്ട് െടുചയ്തു തീരക്കും അോത ോജാലി 4 പുരുഷന്മാരും 4 
ആണ്കുട്ടികളുടം 6 ദിവസൈം െടുചയ്തു തീരക്കും .എങ്കേി  ൽ 2 പുരുഷന്മാരും 4 ആണ്കുട്ടികളുടം ഇോത ോജാലി എത്ര ദിവസൈം 
െടുകാണ്ട് െടുചയ്തു തീരക്കും?

(A) 24       (B) 8
                
(C) 12     (D) 16

78.  4 സൈംഖയകളുടെടുട ശരാശരി  10 ആണ്. 5, 9 എന്നീ സൈംഖയകള് കൂടി ഉള്െടുപ്പെടുത്തിയാല് പുതിയ ശരാശരി എത്ര?
A. 11  B. 8
C. 9 D. 12

79.  ദീരഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ൈമതാനത്തിെടുന്റെ നീളം 30 മീറ്ററുകം വീതി 20 മീറ്ററുകം. ഇതിനു ചുറ്റും 1 മീറ്റര വീതിയില് 
ഒരു നടപ്പൊത ഉണ്്ട എങ്കേില് നടപ്പൊതയുടെടുട പരപ്പെളവ് എത്ര?

A. 100 ച. െടുസൈ. മീ   B. 104 ച. െടുസൈ. മീ 
C. 106 ച. െടുസൈ. മീ D. 51. ച. െടുസൈ. മീ

80.  (ma)b  (m× b)a = m2  ആയാല്  എത്ര?
A.                         B. 2
C. 1 D. 0



81.  2, 9, 28, 65, ______ ോശ്രണിയിെടുല അടുത്ത സൈംഖയ ഏത് ?
A. 101                            B. 126
C. 125 D. 86

82.  10  5 + 10  + 2  5 =  ________– ×
A. 25 B. 6
C. 3/2 D. 30

83. 50 കുട്ടികളുടള്ള ഒരു ക്ലാസില് നന്ദുവിെടുന്റെ റാങ്കേ് 20 ആണ് . എങ്കേില് അവസൈാന റാങ്കേില് നിനം നന്ദുവിെടുന്റെ സ്ഥാനം 
എത്ര?

A. 32  B. 29
C. 30 D. 31

84. ബലം: നയുട്ടന: പ്രദവൃത്തി : _______ 
A. െടുഡസൈിെടുബല്    B. ജൂള്
C. ആംപിയര D.. െടുഹരട്സൈ്

85. കൂട്ടത്തില് െടുപടാത്തത് ഏത് ?
A. 91  B. 95
B. 97  D. 93

86. ഒരു പ്രദോതയക ഭാഷയില് TEACHER  െടുന്റെ ോകാഡ് WHDFKHU എങ്കേില് STUDENT െടുന്റെ ോകാഡ് ഏത് ?
A. VWXGHQW B. VWXFHQW
C. VWXHGQW D. VWXWFHQ

87.  മിന ഒരു സ്ഥലത്തുനിനം 100 മീറ്റര കിഴോക്കാട്ടു നടന്നതിനുോശഷം വലോത്താട്ടു തിരിഞ്ഞു 50  മീറ്റര മുോന്നാട്ടു നടന. 
വീണ്ടും വലോത്താട്ടു തിരിഞ്ഞു 70 മീറ്റര  മുോന്നാട്ടു നടന്നതിനുോശഷം വലോത്താട്ടു തിരിഞ്ഞു 50  മീറ്റര മുോന്നാട്ടു നടന. 
ആദയ സ്ഥലത്തു  നിന്ന് ഇോപ്പൊള് എത്ര അകലത്തിലാണ് മിന നില്ക്കുന്നത്?

A. 91  മീറ്റര B. 95 മീറ്റര
B. 20 മീറ്റര  D. 30 മീറ്റര

88.  2 സൈംഖയകളുടെടുട തുക 7 ഉം വരഗ്ഗങ്ങളുടെടുട വയതയാസം 7 ഉം ആയാല് സൈംഖയകള് ഏത് ?
A. 3, 4 B. 4, 5
C. 3, 5  D. 5, 6

89.   ഒരു സ്ത്രീെടുയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൈരിത ഇങ്ങെടുന  പറഞ്ഞു. "ഇതു എെടുന്റെ അച്ഛെടുന്റെ മകെടുന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെടുട ഒോര ഒരു 
മകളാണ് " ഒപ്പെമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ സൈരിതയുടെടുട ആരാണ്?

A. െടുചറിയമ്മ   B. അമ്മൂമ്മ 
C. സൈോഹാദരി   D. അമ്മ

90.  5 മണി  15 മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്ന ക്ോളാക്കിെടുല മിനിറ്റ് സൂചിയുടം മണിക്കൂര സൂചിയുടം തമ്മിലുള്ള ോകാണളവ് എത്രയാണ് 
?

A. 52.5o B. 65.7o

C. 67.5o  D. 47.5o   

91.  തദ്ധ്ിതത്തിന് ഉദാഹരണം എഴുതുക 

(A)ആണ (B) െടുപണ
(C)ോകായ്മ (D) തിന്മ

92.  താെടുഴ തന്നിരിക്കുന്നവയില് ആോദശസൈന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം



(A)പള്ളിോയാടം (B) മുല്ലവള്ളി
(C)െടുനന്മണി (D) ൈകതച്ചക്ക

93.  താെടുഴ തന്നിരിക്കുന്നവയില് ശരിയായ വാകയം എഴുതുക
(A)അയാള്ക്ക് ആകാശത്തിെടുല കാഴ്ചകള് സൈദാ എോപ്പൊഴും അവിശവസൈനീയമായി ോതാന്നിയിരുന.
(B) അയാള്ക്ക് ആകാശത്തിെടുല കാഴ്ചകള് സൈദാ എോപ്പൊഴും അവിശവസൈനീയമായി ോതാന്നിയിരുന
(C)ആകാശത്തിെടുല കാഴ്ചകള് സൈദാ എോപ്പൊഴും അവിശവസൈനീയമായി ോതാന്നിയിരുന
(D) അയാള്ക്്ക ആകാശക്കാഴ്ചകള് സൈദാ  അവിശവസൈനീയമായി ോതാന്നിയിരുന

94.  ശരിയായ പദം എടുെടുത്തഴുതുക
(A)യശഃശരീരന (B) യശസ്ശരീരന
(C)യശ്ശേരീരന (D) യശംശരീരന

95.  വ്രീള എന്ന പദത്തിെടുന്റെ അരത്ഥമം
(A)സൈമുദ്രം (B) രക്തം
(C)ലജ്ജ (D) കിരണം

96.  അപ്പുക്കിളി എന്ന കഥാപാത്രം ഏതു കൃതിയിോലതാണ്?
(A)നാലുെടുകട്ട് (B) ഖസൈാക്കിെടുന്റെ ഇത്ഹാസൈം
(C)ോതാട്ടിയുടെടുട മകന (D) ഒരു സൈങ്കേീരത്തനം ോപാെടുല

97. ോകാവിലന എന്ന തൂലികാനാമത്തില് അറിയെടുപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരന
(A)പി. വി. അയ്യപ്പെന (B) എം. െടുക. ോമോനാന
(C)എ. പി. ഉദയഭാനു (D) െടുക. എം. ോമോനാന

98.  െടുക. ആര മീരയ്ക്ക് സൈാഹിതയ അക്കാഡമി അവാരഡ് ോനടിെടുക്കാടുത്ത കൃതി
(A)കാലൈഭരവന (B) മനുഷയെടുനാരുമുഖം
(C)ൈദവത്തിെടുന്റെ വികൃതികള് (D) ആരാച്ചാര

99. Directions: (Question No. 99-100)താെടുഴ തന്നിരിക്കുന്ന ൈശലിയുടെടുട ശരിയായ വിവരത്തനം എഴുതുക
 'Necessity is the mother of invention'
(A)സൃഷ്ടിയാണ് ആവശയത്തിെടുന്റെ മാതാവ്
(B) ആവശയം അമ്മയാണ്
(C)ആവശയം സൃഷ്ടിയുടെടുട മാതാവ്
(D) അമ്മ സൃഷ്ടിയുടെടുട പ്രദതീകം

100.  Birs of the same feathers flock together
(A)ഒരുോപാലുള്ള പക്ഷികള് ഒന്നിച്ചു പറക്കും
(B) ഒോര തൂവല് പക്ഷികള് ഒന്നിച്ചു പറക്കും
(C)തൂവലുകള് ഒതുക്കി പറക്കും
(D) പറക്കുന്ന പക്ഷികള് ഒോര തൂവലുകള് ഉള്ളവയാണ്


