
േകേരള പി. എസ്സ്. സി . എല. ഡി. ക്ലര്ക്ക്
തിരുവനന്തപുരം - 2017

സമയം : 1 മണിക്കൂര് 75 മിനുട്ട് 
മാര്ക്ക്   – 100

________________________________________________________________________________________

1. േരാഗപ്രതിേരാധ േശേഷി നലകുന്ന രക്തത്തിെലെ പ്രധാനഘടകേം ഏത്?

(A) ചുവന്ന രക്താണുക്കള (B) േപ്ലേറ്റ് ലെറ്റുകേള
(C) െകോളേസ്ട്രാള (D) േശേവേതരക്താണുക്കള

2. േകേന്ദ്ര േതാട്ടവിള ഗേവഷണേകേന്ദ്രം സ്ഥിതി െചെയ്യുന്ന സ്ഥലെം ഏത്?

(A) േകോഴിേക്കാട് (B) െവള്ളാനിക്കര
(C) ചൊലെക്കുടി (D) കോസര്േകോട്

3. താെഴ തന്നിരിക്കുന്നവയില 4/5 േനക്കാള വലെിയ സംഖ്യ ഏത്?

(A) 5/8 (B) 5/7
(C) 4/3 (D) 4/7

4. 

ഈ േശ്രേണിയിെലെ  അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്?
(A) (B)

(C)8 (D) 9

5. 52 x 52  x 56 x .............. 52n = (0...8)-30 ആയാല n  – െന്റെ വിലെ എത

(A)9 (B) 10
(C) 20 (D) 30

6. അടുത്തടുത്ത രണ്്ട ഇരട്ടസംഖ്യകേളുടെട ഗുണനഫലെേത്താട് 1 കൂട്ടിയാല 289 കേിട്ടും. സംഖ്യകേള
ഏെതാെക്ക?

(A) 14, 12 (B) 16, 18
(C) 24, 22 (D) 26, 28

7. ഒരു സമഷഡ്ഭുജത്തിെന്റെ ബാഹ്യേകോണുകേളുടെട തുകേ എന്ത്?

(A) 360o (B) 180o

(C) 300o (D) 90o
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8.   ആദ്യെത്ത100 ഇരട്ട സംഖ്യകേളുടെട തുകേ എത?

(A) 1200 (B) 200
(C) 10100 (D) 10500

9.  ഹ്രിയും അനസും ഒേര തുകേ 2 വര്ഷേത്തക്്ക ബാങ്കില നിേക്ഷേപിച. ഹ്രി 10% സാധാരണ പലെിശേക്കും,  
     അനസ് 10% കൂട്ടു പലെിശേക്കും. കോലൊവധി പൂര്ത്തിയായേപ്പാള അനസിന് 100 രൂപ കൂടുതല കേിട്ടെയങ്കില  
     എത രൂപ വീതമാണ് നിേക്ഷേപിച്ചത്?

(A)  1000 ₹ (B)   5000 ₹
(C)  10,000 ₹ (D)  15,000  ₹

10.   √2-െന്റെ പകുതി √K എങ്കില K−യുെട വിലെ എത?

(A) 2 (B)  1/2

(C)4 (D)  √2

11.   ഒരു ചെടങ്ങില വച്ച് രണ്ട് േവാളിേബാള ടീമംഗങ്ങളായ 6 േപര് വീതം പരസ്പരം ൈകേ െകോടുത്താല ആെകേ 
എത േഷക്ഹ്ാന്ഡ്സ് ഉണ്ടാകും?

(A) 30 (B) 36
(C) 15 (D) 12

12.  ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു ൈപസ പലെിശേ. പലെിശേ നിരക്ക് എത?

(A) 12% (B) 1%
(C) 100% (D) 10%

13.  ചുവെട െകോടുത്തിരിക്കുന്നവയില വലുതേതത്?

(A) 25 x 75 (B) 22 x 78
(C) 76 x 24 (D) 74 x 26

14. 7 െകോണ്്ട ഹ്രിക്കുേമ്പാള ശേിഷ്ടം 3 വരുന്ന  മൂന്നക്കസംഖ്യകേള എതയുണ്ട്?

(A) 125 (B) 128
(C) 129 (D) 130

15. 10499  -ല എത അക്കങ്ങള ഉണ്ട്?

(A) 499 (B) 500
(C) 501 (D) 498
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16.  8 സംഖ്യകേളുടെട ശേരാശേരി a, 14 എന്ന സംഖ്യ 30 ആക്കിയാല ശേരാശേരി എത?

(A) a + 2 (B) a + 16
(C) 8 a + 2 (D) 8 a + 16

17.  തുലെയവയാപ്തമുള്ള രണ്ടു വൃത്തസ്തൂപികേകേളുടെട ആരങ്ങള 4 : 5 എന്ന അംശേബന്ധത്തിലൊണ്. അവയുെട 
ഉയരങ്ങളുടെട അംശേബന്ധം എത?

(A)25 : 16 (B) 16 : 25 
(C)8 : 10 (D) 12 : 15

18.   10 പൂച്ചകേള 10 െസക്കന്റെില 10 എലെികേെള തിന്നും. 100 െസക്കന്റെില 100 എലെികേെള തിന്നാന് എത പൂച്ച 
േവണം?

(A)100 (B) 10
(C)9 (D) 99

19.   കേലെണ്ടറില 4 തിയ്യതികേള രൂപീകേരിക്കുന്ന സമചെതുരത്തില കോണുന്ന തിയ്യതികേളുടെട തുകേ 64, എങ്കില 
ഏറ്റവും െചെറിയ തിയ്യതി ഏത്?

(A)13 (B)17
(C)15 (D)12

20.  ഒരു േക്ലാക്കില 12 അടിക്കാന് 22 െസക്കന്റെ് സമയെമടുക്കും, 6 അടിക്കാന് എത െസക്കന്റെ് സമയം േവണം?

(A)11 (B)16
(C)10 (D)9

21.  രാജുവിെന്റെ അമ്മയുെട പ്രായം രാജുവിെന്റെ പ്രായത്തിെന്റെ ഒന്പതു മടങ്ങാണ്. ഒന്പതു വര്ഷം കേഴിയുേമ്പാള 
ഇത് മൂന്നു മടങ്ങായി മാറും. രാജുവിെന്റെ ഇേപ്പാഴെത്ത പ്രായം എതയാണ്?

(A)6 (B) 9
(C)5 (D) 3

22.  ഒരാള ഒരു ദ്ിവസം െകോണ്ട് 2 മീറ്റര് x 2 മീറ്റര് x 2 മീറ്റര് ൈസസില ഒരു കുഴി നിര്മ്മിക്കും. ഇേത നിരക്കില 
3 േപര് േചെര്ന്ന് 4 മീറ്റര് x 4 മീറ്റര് x 2 മീറ്റര് ൈസസില ഒരു കുഴി നിര്മ്മിക്കാന് എത ദ്ിവസം േവണം?   

                                                                                                                                  
(A)4 (B) 8/3
(C)16/3 (D) 2

.23.  Ten thousand rupees ________ a large sum.
      (supply appropriate verb)
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(A) are (B) is

(C) was (D) has

24.  None of them attended the function, _______

       (use proper question tag)

(A) did they? (B) didn't they?

(C) don't they? (D) do they?

25.  A _______ of cattle is passing through the forest.

(A) team (B) herd

(C) group (D) fleet

26.  The workers built a bridge.

          (change into passive voice)

(A) A bridge is built by the workers.   (B) A Bridge has been built by the workers.

(C) A bridge was built by the workers.  (D) A bridge is building by the workers.

27.  She speaks French very good.

    (Correct the sentence)

(A) She speak French very good. (B) She speaks French very well.

(C) She will speak French very well. (D) She spoke French very good.

28. The high price surprised him.

         (The underlined word belongs to which parts of speech?)

(A) Adjective (B) Adverb

(C) Noun (D) Pronoun

29.  Tom said, I am leaving for Madras tomorrow.“ ”

         (Report the sentence)

(A) Tom said to he was leaving for Madras the next day.

(B) Tom said that he was leaving for Madras tomorrow.

(C) Tom said he is leaving for Madras the previous day.

(D) Tom said that he was leaving for Madras the next day.

30.  Correct word among the following series:

(A) Seperate (B) Excelence
(C) Diarroea (D) Queue
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31.  I couldn't tolerate her behaviour.
     (Find out the appropriate phrasal verb for the underlined word)

(A) Put out (B) Put down

(C) Put off (D) Put up with

32.  My brother works in a large office, ______ I work on my own at home.

(A) moreover (B) firstly

(C) whereas (D) actually

33.  She sits ________ an arm-chair.

(A) on (B) under

(C) with (D) in

34.  She has hit the nail on the head, while speaking to her relatives.

         (find out the meaning of the underlined idiom)

(A) said exactly the right thing (B) tried to criticize

(C) attempted to commit suicide (D) tried to do a job

35.  I ________ a lot of friends, while I was working in Bombay.

(A) met (B) was meeting

(C) meets (D) meet

36.  Had I known this, _______

(A) I would keep him at a distance   (B) I would have keep him at a distance

(C) I will have kept him at a distance (D) I would have kept him at a distance

37.  The old man who lives in my neighbourhood is ________ university professor.

(A) a (B) an

(C) the (D) on

38.  The prefix 'anti' is used to denote which of the following word?

(A) like (B) before

(C) against (D) round

39.  There are plans to rebuild the town hall, but it _______ not happen for another five years.

(A) should (B) do

(C) may (D) has
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40. Ram and Shyam are friends. The former is short, but the _______ is very stout.

(A) later (B) latter

(C) latest (D) last

41. Either Rajesh or his friends ________ come.

(A) was (B) is

(C) have (D) do

42. The meaning of the term 'Nota bene'.

(A) exceptional (B) noted carefully and important

(C) no need to be noted (D) for good cause

 43. താെഴ െകോടുത്തിരിക്കുന്നതില തദ്ധിതത്തിന് ഉദ്ാഹ്രണമായി വരുന്ന പദ്ം ഏത് ?

(A) എണ്ണം (B) കേളളം

(C) മണ്ടത്തം (D) പിടിത്തം

44. : തന്നിരിക്കുന്ന ചെിഹ്നത്തിെന്റെ േപെരന്ത്?

(A) വിേക്ഷേപണി (B) വിേശ്ലേഷണം

(C) കോകു (D) ഭിത്തികേ

45. വികേലെമല്ലാത്ത പ്രേയാഗേമെതന്ന് തിരിച്ചറിയുകേ.

(A) സമകോലെന് (B) സമകോലെികേന്

(C) സമകോലെീനന് (D) സമാനകോലെീനന്

46.  േകോടിമുണ്ട് :- ഇതില അടിവരയിട്ട പദ്ത്തിെന്റെ അര്ത്ഥം കേെണ്ടത്തി എഴുതുകേ.

(A) നിറമുളള (B) വിലെപിടിച്ച

(C) പഴയ (D) പുതിയ

47. 'ധനാശേിപാടുകേ' എന്ന ൈശേലെിയുെട അര്ത്ഥം വരുന്ന രൂപേമത്?

(A) അവസാനിക്കുകേ (B) തുടങ്ങുകേ

(C) കൂലെിെകോടുക്കുകേ (D) പണത്തിന് പാടുകേ

48.  ഉമ്മാചവിെലെ കേഥാപാതമായി വരുന്നത് ആര് ?

(A) മായന് (B) േകോരന്
(C) വിശേവേം (D) ചുടലെമുത

49. ആഷാേമേനാന് എന്ന തൂലെികോനാമത്തില അറിയെപ്പടുന്നത് ഏത് എഴുതകോരെനയാണ്
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(A)സി.വി.ശീരാമന (B)െക.ശീകമാര

(C) യ.െക.കമാരന് (D) പി. ശ്രേീധരന്പിളള

50.  െചെമ്മനം ചൊേക്കായ്ക്ക് േകേരള സാഹ്ിതയ അക്കാദ്മി അവാര്ഡ് ലെഭിച്ച കൃതി ഏത്?

(A)രാജപാത (B) കേനകോക്ഷേരം

(C) ആേഗ്നേയാസ്ത്രം (D) ൈജതയാത

    51. Wash dirty linen in public എന്നതിെന്റെ ഉചെിതമായ മലെയാള ൈശേലെി കേെണ്ടതകേ.

(A)നനഞ്ഞിടം കുഴിക്കുകേ  (B)ൈകേകേഴുകേ
(C)വിഴുപ്പലെക്കുകേ (D)കുളിക്കാെത ഈറന് ചുമക്കുകേ 

52. 'Home truth' -ന്  തുലെയമായ അര്ത്ഥം ഏത് ?

(A) േലൊകേസതയം  (B) അപ്രീയസതയം 
(C) നഗ്നേസതയം (D) ദുഃഖ്സതയം 

53. േകേരളത്തിെന്റെ ഏറ്റവും െതേക്കയറ്റതള്ള  നദ്ി:

(A)െനയ്യാര് (B)കേരമനയാര്
(C)െപരിയാര് (D)ചൊലെിയാര്

54. ഹ്ിമാലെയത്തിെന്റെ നെട്ടല്ല് എന്നു വിേശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയരേമറിയ പര്വത നിര:

(A)ഹ്ിമാദ്രി (B)ഹ്ിമാചെല  
(C)സിവാലെികേ് (D)ട്രാന്സ് ഹ്ിമാലെയന് 

55. ഡലഹ്ിയില സുലത്താന് ഭരണ കോലെത്തിെലെ വംശേങ്ങളുടെട ശേരിയായ ക്രമം ഏത് ?

(A)അടിമ, തുഗ്ലക്ക് , ഖ്ിലജി, സയ്യിദ്്, േലൊദ്ി (B)അടിമ, സയ്യിദ്്, തുഗ്ലക്ക് , ഖ്ിലജി, േലൊദ്ി 
(C)അടിമ, ഖ്ിലജി, സയ്യിദ്്, തുഗ്ലക്ക് , േലൊദ്ി (D)അടിമ, ഖ്ിലജി, തുഗ്ലക്ക് , സയ്യിദ്്, േലൊദ്ി 

56. 'വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന കൃഷ് ണേദ്വരായര് ഏത് രാജവംശേത്തിലുതളെപ്പടുന്നു?

(A)സംഗമ (B)സാലുതവ 
(C) തുളുടവ  (D)അരവീഡ

57. കേബനി ഏത് നദ്ിയുെട േപാഷകേ നദ്ിയാണ് ?

(A)കൃഷ് ണ  (B)കോേവരി  
(C)നര്മ്മദ്ാ  (D)താപ്തി 
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58. ബിഹു ഏത് സംസ്ഥാനെത്ത നൃത്ത രൂപമാണ്?

(A)ഒറീസ    (B) മണിപ്പൂര്
(C)പഞ്ചാബ് (D) അസം 

59.  േകേരളത്തിെലെ നിതയഹ്രിതവനങ്ങളായ ൈസലെന്റെ് വാലെി ഏത് ജില്ലയിലൊണ്?

(A)വയനാട്   (B) േകോഴിേക്കാട് 
(C)ഇടുക്കി   (D) പാലെക്കാട് 

60. പഴശ്ശി രാജയുെട ഐതിഹ്ാസികേ േപാരാട്ടെത്ത േകേന്ദ്രമാക്കി േകേരള സിംഹ്ം എന്ന ചെരിതേനാവല     
     രചെിച്ചതാര് ?

(A)െകേ. എന്. പണിക്കര്  (B) െകേ. എം. പണിക്കര്  
(C)സി.വി. രാമന്പിള്ള    (D)അപ്പന് തമ്പുരാന്

61. താെഴ പറയുന്ന ആണവ നിലെയങ്ങളില ശേരിയല്ലാത്തേതത്?

(A) താരാപ്പൂര് - മഹ്ാരാഷ് ട്ര   (B)നേറാറ - ഉത്തര്പ്രേദ്ശേ് 
(C) കേലപ്പാക്കം - കേര്ണ്ണാടകേം    (D)ൈകേഗാ  - കേര്ണ്ണാടകേം 

62. ഇന്തയയില ഏറ്റവും കൂടുതല ചെണമില്ലുകേള ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് ?

(A)ഉത്തര്പ്രേദ്ശേ്   (B) പശ്ചിമ ബംഗാള 
(C)തമിഴ് നാട് (D) മഹ്ാരാഷ് ട്ര

63. പഞ്ചശേീലെ തത്തവേങ്ങളില ഒപ്പുവച്ച ൈചെനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി :

(A)ചൌ മൗ (B) ജിയാങ്സു
(C) ചൌ എന് ലൊയി (D)  ഹു-ജിേന്റൊ 

64. ബാങ്കുകേളുടെട ബാങ്്ക എന്നറിയെപ്പടുന്നത് :

(A)നബാര്ഡ്            (B)എസ്.ബി.ഐ  
(C)റിസര്വ് ബാങ്ക്  (D)യൂണിയന് ബാങ്ക് 

65. േദ്ശേിയ െതാഴിലുതറപ്പുനിയമം പാര്ലെെമന്റെ് പാസ്സാക്കിയ വര്ഷം:

(A)2005 (B)2006
(C)2008 (D)2003

66. േദ്ശേിയ മനുഷയാവകോശേ കേമ്മീഷെന്റെ ആദ്യെത്ത അധയക്ഷേന്:
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(A)രംഗനാഥ്  മിശ്രേ (B)ൈവ. വി. ചെന്ദ്ര ചൂഡ് 
(C)െകേ. ജി. ബാലെകൃഷ്ണന് (D)െജ.എസ്  വര്മ്മ 

67. ഭരണഘടനയുെട ഏത് അനുേഛേദ്ത്തിലൊണ് ബാലെേവലെ നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്നത്?

(A)21-ാാം അനുേഛേദ്ം (B)16-ാാം അനുേഛേദ്ം  
(C)24-ാാം അനുേഛേദ്ം  (D)23-ാാം അനുേഛേദ്ം 

68. േകേന്ദ്ര മാനവ േശേഷി വികേസന മന്ത്രി  ആര് ?

(A)സ് മൃതി ഇറാനി  (B)പ്രകോശ്േ ജാവേഡക്കര് 
(C)അര്ജുന് റാം േമഘ് വാള (D)ഇവരാരുമല്ല 

69. യൂേറാപയന് യൂണിയെന്റെ ആസ്ഥാനം :

(A)പാരീസ്     (B)േറാം  
(C)സവേീഡന്  (D)ബ്രസലസ്  

70. 1857-െലെ വിപ്ലേവത്തിെന്റെ താത്കോലെികേ വിജയെത്തതടര്ന്ന് വിപ്ലേവകോരികേള ഡലഹ്ിയില 
ചെക്രവര്ത്തിയായി വാഴിച്ചത് ആെരയാണ്?

(A)നാനാസാഹ്ിബ്  (B)ബഹ്ദൂര്ഷാ II 
(C)റാണി ലെക്ഷ്മീഭായി  (D)ഔറംഗേസബ് 

71.'േപാവാര്ട്ടി ആന്റെ് അണ്ബ്രിട്ടീഷ് റൂള ഇന്തയ' എന്ന പുസ്തകേം രചെിച്ചത് : 

(A) ദ്ാദ്ാഭായ് നവ് േറാജി (B) രേമഷ് ചെന്ദ്ര ദ്ത്ത്  
(C) േഗാപാലെ കൃഷ് ണ േഗാഖ്െലെ (D) മഹ്ാത്മാ ഗാന്ധി 

72. ഇന്തയന് ഭരണഘടനയുെട ആമുഖ്ം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്?

 (A) ബി.ആര്. അംേബദ്് കേര്  (B) ജവഹ്ര്ലൊല െനഹ്റു  
 (C) രാേജന്ദ്ര പ്രസാദ്് (D) സച്ചിദ്ാനന്ദ സിന്ഹ്

73. അടിസ്ഥാന തലെത്തില കോയികേരംഗം വികേസിപ്പിക്കുന്നതിനും കോയികേ പ്രതിഭകേെള    
     വാര്െത്തടുക്കുന്നതിനുമായി േകേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതി ഏത് ?

(A) േടാപ് ഇന്തയ   (B) േഖ്ല അഭിയാന്  
(C) േഖ്േലൊ ഇന്തയ (D) േസ്പാര്ട്സ് ടാലെന്റെ് സര്ച്ച് സ് കേീം 

74. 15-ാാം േകേരള  നിയമസഭയുെട സ് പീക്കര്:

(A)വി. ശേശേി    (B) പി. ശ്രേീരാമകൃഷ്ണന്  
(C) എം. വിജയകുമാര്  (D) ടി. പി.രാമകൃഷ്ണന് 
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75. േദ്ശേീയ മനുഷയാവകോശേ കേമ്മീഷനില അധയക്ഷേെന കൂടാെത എത ഔേദ്യാഗികേ അംഗങ്ങളുടണ്ട് ?
(A)3 (B) 4 
(C) 5 (D) 2

76. ജനകേീയ പദ്ധതി എന്നറിയെപ്പടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
(A)രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (B)ഏഴാം  പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
(C)എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (D)ഒന്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

77. േകേരളത്തില അഗതികേളുടെട പുനരധിവാസത്തിനായി  രൂപം െകോടുത്ത സമഗ്ര വികേസന പദ്ധതി

(A)അഭയ B)ആശ്രേയ
(C)മഹ്ിളാമന്ദിരം (D)ആഫ്റ്റര് െകേയര് േഹ്ാം

78. ഇന്തയയില മനുഷയാവകോശേ സംരക്ഷേണ നിയമം നിലെവില വന്ന വര്ഷം

(A)1994 (B)1992
(C)1996 (D)1993

79. വിേമാചെന സമരം നടന്ന വര്ഷം ഏത് ?
(A)1958 (B)1959
(C)1971 (D)1957

80. േകേരളത്തിെലെ സുഗന്ധ വയഞ്ജനങ്ങളുടെട  കേലെവറ എന്നറിയെപ്പടുന്ന ജില്ല

(A)വയനാട് (B)േകോഴിേക്കാട്
(C)ഇടുക്കി (D)പാലെക്കാട്

81. 2015 ജനുവരി 1 മുതല ഇന്തയന് ആസൂതണ കേമ്മീഷന് പകേരമായി വന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിെന്റെ 
േപെരന്ത്? 

(A)നീതി നിര്വഹ്ണ് (B)നീതി ആേയാഗ്
(C)പ്ലോനിങ് അേതാറിറ്റി (D)നീതി ആേവഗ്

82. 2012 ല ആരംഭിച്ച് 2017 ല അവസാനിക്കുന്ന 12-ാാം  പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുെട പ്രധാന ലെക്ഷേയം ഏത്?

(A)വയവസായികേ വികേസനം (B)ദ്ാരിദ്രനിര്മാര്ജനം
(C)മാനവേശേഷി വികേസനം (D)സുസ്ഥിര വികേസനം

83. ഒരു നിശ്ചിതപാതയിലൂടെട നയൂക്ലിയസിെന ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിെലെ കേണം.

(A)േപ്രാേട്ടാണ് (B)ഇലെേക്ട്രാണ്
(C)നയൂേട്രാണ് (D)ഇവെയാന്നുമല്ല
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84. ഇരുമ്പിെന്റെ പ്രധാന അയിരിെന്റെ േപര്

(A)േബാൈക്സൈറ്റ് (B) സിങ്്കബ്ലന്ഡ്
(C)േകോപ്പര് ൈപൈററ്റ്സ് (D)േഹ്മൈറ്ററ്റ്

85. പീരിേയാഡികേ് േടബിളിെലെ  (ആവര്ത്തനപ്പട്ടികേ) ഗ്രൂപ്പുകേളുടെട എണ്ണം

(A)14 (B) 7
(C)18 (D)10

86. ശേവേസനത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന വാതകേം ഏത്?

(A) ഓക്സൈിജന് (B)ൈഹ്ഡ്രജന്
(C) ൈനട്രജന് (D) ഹ്ീലെിയം

87. താെഴ തന്നിരിക്കുന്നവയില നിന്നും ഗ്ലാസ് നിര്മ്മാണത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന പദ്ാര്ത്ഥം ഏത്?

(A) സിമന്റെ് (B) സിലെിക്ക
(C) േബക്കൈലെറ്റ് (D) േപാളിത്തീന്

88. ഏതു പദ്ാര്ത്ഥത്തിെന്റെ അഭാവം മൂലെമാണ് ശൂനയാകോശേത്ത് ശേബ്ദം േകേളക്കാന് സാധിക്കാത്തത്?

(A) ജലെം (B) മണ്ണ്
(C) വായു (D) താപം

89. എല്ലാ പ്രവര്ത്തിക്കും തുലെയവും വിപരീതവുമായ പ്രതിപ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഐസകേ് നയൂട്ടെന്റെ എതാമെത്ത 
ചെലെനനിയമമാണിത്?

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

90. െസൗരയൂഥത്തിെലെ ഗ്രഹ്ങ്ങളുടെട എണ്ണം.

(A) 8 (B) 6
(C) 7 (D) 9

91. ജലെം ഐസാകുന്ന താപനിലെ

(A) 0oC (B)310oC
(C) 100oC (D) 101oC

92. ശേബ്ദത്തിെന്റെ യൂണിറ്റ് ഏത് ?
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(A) െഹ്ട്സ് (B) ജൂള
(C) െഡസിബല (D) വാട്ട്

93. മനുഷയ ശേരീരത്തിെലെ ഏറ്റവും വലെിയ അന്ത:സ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏത്?

(A) പിറ്റയൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി (B)ൈതേഫായിഡ് ഗ്രന്ഥി
(C) അഡ്രിനലെ് ഗ്രന്ഥി (D) ൈതമസ് ഗ്രന്ഥി

94. ശേരിയായ കോഴ്ചശേക്തി ലെഭിക്കുന്നതിനാവശേയമായ വിറ്റാമിന് ഏത്?

(A) വിറ്റാമിന് C (B) വിറ്റാമിന് K
(C) വിറ്റാമിന് A (D) വിറ്റാമിന് D

95. േപശേികേളുടെട പ്രവര്ത്തനെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏത് ?

(A)െസറിെബല്ലം (B) െസറിബ്രം
(C) തലൊമസ് (D) െമഡല്ല ഒബ്ളേളാംേഗറ്റ

96. DPT വാക്സൈിന് ഫലെപ്രദ്മല്ലാത്ത് താെഴ പറയുന്നവയില ഏത് േരാഗത്തിനാണ്?

(A) ഡിഫ് ത്തീരിയ (B) േപാളിേയാ
(C) െടറ്റനസ് (D) വില്ലന്ചുമ

97. മലെയന് ഡവോര്ഫ് ഏത് വിളയുെട സങ്കരയിനമാണ്?

(A) െതങ്്ങ (B) പപ്പായ
(C) കേവുങ്ങ് (D) റബ്ബര്

98. േപപ്പട്ടി വിഷബാധെയ്ക്കതിെര ആദ്യെത്ത വാക്സൈിന് വികേസിപ്പിച്ചടുത്ത ശോസ്ത്രജ്ഞന് ആര് ?

(A) അല്ക്സൈാണ്ടര് ഫ്ലമിംഗ് (B) ലൂടയി പാസ്റ്റര്
(C) എേഡവേര്ഡ് ജന്നര് (D) േറാബര്ട്ട് േകോച്ച്

99.  മനുഷയെന്റെ കേണ്ണിെലെ െലെന്സിന്  പ്രകോശേം കേടത്തിവിടാനുള്ള  കേഴിവ് നഷ്ടെപ്പടുന്നതു െകോണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
േരാഗം  ഏത്? 

(A) തിമിരം (B) േഗ്ലാേക്കാമ
(C) ദ്ീര്ഘദൃഷ്ടി (D) വര്ണ്ണാന്ധത

100. 1977 ല ഗ്രീന്െബലറ്റ് മൂവ്മെമന്റെ് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന ആരംഭിച്ച വനിത ആര്?

(A) െറയ്ചല കേഴ്സണ് (B) ജൂലെിയ ഹ്ില
(C) വന്ഗാരി മാതായ് (D) സുനിത നെരയ്ന്
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