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(a)
�ഷണം

(b)
വർ�വിേവചനം

(c)
േദശീയത

(d)
വികസനം

Correct Choice: (a)
Solution:

�മിശാ�പരമായ േനരി�� അധിനിേവശ�ി�െടേയാ, രാ�ീയ - സാ��ിക
അധിനിേവശ�ി�െടേയാ, ഒ� രാജ��ിെ� അധികാര�ം നിയ�ണ�ം മെ�ാ� രാജ�േ��്
വ�ാപി�ി�� ഭരണ�ട നയെ� സാ�ാജ�ത�ം (Imperialism) എ�് വിേശഷി�ി��.
�മിശാ�പരമാേയാ രാ�ീയമാേയാ കീഴട�െ�� േകാളനികൾ അഥവാ സാമ�രാജ��െള
രാജ��െള ��ി�്, സാ�ാജ� വ�ാപനം സാധ�മാ�� ഈ സ�ദായം രാ��ൾ�ിടയിൽ
അസമമായ സാ��ിക, സാം�ാരിക, �മിശാ� ബ��ൾ�് കാരണമാ��.
ൈസനികമായേതാ മേ�െത�ി�ം �പ�ിേലാ ഉ� അധികാര �േയാഗ�ി�െട, മ� രാജ��െള
കീഴ്െ���� ഈ നയം അ�ാരാ� ബ��ളിൽ ആശാസ�മ�ാ� ഒ�ായി ക�തെ���.

"ആ�ാപി�ക" എ�ർ�ം വ�� imperare എ� ലാ�ിൻ വാ�ിൽ നി�മാണ് imperialism എ�
പദ�ിെ� ഉത്പ�ി. സാ�ാജ�ത� വ�ാപന��െട ചരി�ം ച�വർ�ിവദം കാം�ി��

സ�ാജ�വ�ാപന�ിൽ ആരംഭി�്, ക�വട സാ�ാജ�ത��ിെ� വികാസ�ി�െട, നവസാ�ാജ�ത�ം
എ�് ഇ�് വിേശഷി�ി��, സാ��ിക നയ�ളി�െട�� സാ�ാജ�ത� ആധികാര �േയാഗം
വെര എ�ിനിൽ�� . �രാതന ൈചനീസ് സാ�ാജ�ം, അ�ീരിയൻ സാ�ാജ�ം, അല�ാ��െട
�ീ�് സാ�ാജ�ം �ട�ി ആ�നികകാലെ� അേമരി�ൻ സാ�ാജ�ത�ം വെര നിരവധി
ഉദാഹരണ�ൾ അതി��്. അേതസമയം 19 - ◌ാം ��ാ�ിെ� ഉ�രാർ�ം �തൽ 20 -ാം
��ാ�ിെ� ഉ�രാർ�ംവെര�� കാലെ� "സാ�ാജ�ത��ിെ� കാലം" എ�് വിേശഷി�ി��.
�ി�ൺ, �ാൻസ്, ജർ�നി, ഇ�ലി, ജ�ാൻ, അേമരി� �ട�ിയ രാജ��ൾ േലാകവ�ാപകമായി
േകാളനികൾ �ാപി� കാലമാണിത്. സാമ� രാജ���െട േമൽ നിയമപരമായ അധീശത�ം
�ലർ�ിയ അധീശരാജ��ൾ ഇ�ാല�്, അവ�െട സ��വകക�ം സ��ം ത�ാ��െട
രാജ�േ��് കട�ിയതായി കാണാം.

1.

(a)
ൈ�േമ�കൾ

(b)
ആൾ�രങ്

(c)
ചി�ൻസി

(d)
ആ�േലാപിേ��സ്

Correct Choice: (a)
Solution:

മ�ഷ��ം �ര�ക�ം �ട�ിയ സ�നികൾ ഉൾെ��� േഗാ�മാണ് ൈ�േമ�് േഗാ�ം ലീമ�കൾ,
ടാർസിയർ എ�ിവ ഉൾെ�ാ�� േ�ാസിമിയ�കൾ �ര�ക�ം ആൾ�ര�ക�ം ഉൾെ���
സിമിയ�കൾ എ�ിവ ഉൾെ�ാ�� ഈ േഗാ��ിൽ മ�ഷ�െന ഒഴി�നിർ�ിയാൽ മി�വാ�ം
എ�ാ ൈ�േമ�ക�ം അേമരി�ൻ വൻകരകൾ, ആ�ി�, ഏഷ� എ�ിവിട�ളിെല ഉ�േമഖലയിേലാ
ഉേപാ�േമഖലയിേലാ ആണ് കാണെ���ത്

2.

(a)
ഗാരിബാൾഡി

(b)
കൗ�് കാ�ർ

(c)
മസീനി

(d)
വിക്ടർ ഇ�ാ�വൽ

Correct Choice: (a)
Solution:

ഐക� ഇ�ലി�െട �പീകരണ�ിന് അടി�റയി� രാ�ീയ-ൈസനികേനതാവാണ് ജ�െസെ�
ഗാരിബാൾഡി. �ഗല്ഭനായ ഒളിേ�ാരാളി�ം ത�ശാലിയായ ൈസനികേമധാവി�മായി��
ഇേ�ഹം. 1807ൽ ��് അധീന �േദശമായ നിസയിൽ ജനി�. വൻ ശ�ിക�െട അധിനിേവശ�ിന്
കാലാകാല�ളായി ഇരയായി ചിതറി�ിട��യായി�� അ�ാല�് ഇ�ലി. രാജ�െ�
ഏകീകരി�ാൻ േവ�ി ഉ��ിരി� �േ�ാഭ�ിന് ഗാരിബാൾഡി േന�ത�ം നൽകി.

3.

(a)
�ഷ് െമൻ

(b)
െസൽ�കൾ

(c)
കാ�ിരി

(d)
േകാ�േസായ്ഡ്

Correct Choice: (c)
Solution:

ആ�ി�യിെല ബ��വർഗ�ിൽെ��വൻ, നീേ�ാ ക��നിറം, ��� ക���ടി പ��ിയ ��്,
തടി��ിയ ��് ഇവ വർഗ ല�ണ�ൾ ആണ്.

4.

(a)
�മി�ാങ് പാർ�ി

(b)
െഡേമാ��ിക് പാർ�ി

(c)
ൈചനീസ് റി��ി�ൻ ലീഗ്

(d)
ക��ണി�് ലീഗ്

5.

സാ�ാജ�ത��ിെ� ഏ��ം �കടമായ �േത�കത :

മ�ഷ�ൻ സ�നികളിെല ഉയർ� വർ�മായ .............എ� ഗണ�ിൽ െപ�വരാണ്

ഇ�ലി�െട ഏകീകരണ�ിന് �മി� ചി�കൻ :

�ഡാനിെല നീേ�ാകൾ അറിയെ��� േപര് :

ൈചനയിൽ �വർ�ി�് വ�ി�� വിവിധ വി�വ സംഘടനകെള ഏേകാപി�ി�് സൺയാ�്സൺ �പീകരി� സംഘടന :
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Correct Choice: (a)
Solution:

ൈചനീസ് വി�വകാരി�ം രാ�ീയേനതാ�മായി�� സൺ യാത്-െസൻ . �ജാധിപത� ൈചന�െട
ആദ� �സിഡ�ായ അേ�ഹം രാ�പിതാവായി കണ�ാ�െ���. ൈചനയിെല അവസാനെ�
സാ�ാജ�മായി�� ക�ി�് സാ�ാജ�െ� 1911 ഒക്േടാബറിൽ അവസാനി�ി��തിൽ �ധാന പ�
വഹി�. റിപ�ിക് ഓഫ് ൈചന 1912-ൽ �ാപിതമായേ�ാൾ അതിെ� ആദ� �സിഡ�ായി. പി�ീട്
േക�ാമിൻതാ�് പാർ�ി �ാപി�ക�ം അതിെ� ആദ� േനതാവാ�ക�ം െചയ്�.
രാജഭരണാന�ര�� ൈചനെയ ഏകീകരി��തിൽ �ധാന പ� വഹി� സൺ ൈചനയി�ം
തായ് വാനി�ം ഒ�േപാെല ബ�മാനി�െ��� ���ം േനതാ�ളിെലാരാളാണ്.

(a)
കരയിൽ

(b)
സ���ിൽ

(c)
അ�രീ��ിൽ

(d)
ച�നിൽ

Correct Choice: (b)
Solution:

ജീവെ� സാനിധ�ം ആദ�മായി ഉ�ായത് ജല�ിൽ ആണ്എ�്നാണ് പരിണാമ സി�ാ�ം
പറ��ത്

6.

(a)
ല�ൻ

(b)
ന�േയാർ�്

(c)
പാരീസ്

(d)
േറാം

Correct Choice: (c)
Solution:

ഒ�ാം ഇ�ർനാഷണൽ

േലാക�് ആദ�മായി അ�ാരാ� തല�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് േവ�ി �പീകരി�െ��
സംഘടനയാണ് ഇ�ർനാഷണൽ വർ�ി�് െമൻസ് അേസാസിേയഷൻ ( IWA , 1864-1876).ഒ�ാം
ഇൻറർനാഷണൽ എ�ം ഇത് അറിയെ���.പല ഇട�പ� േസാഷ�ലി�് , ക��ണി�് രാ�ീയ
��കൾ േചർ�് �പെ���ിയ, േ�ഡ് �ണിയൻ സംഘടനക�െട ��മായി�� ഇത്.1864 ൽ
ല�നിെല െസ�് മാർ�ിനസ് ഹാളിൽ നട� ഒ� െതാഴിലാളി�െട േയാഗ�ിലാണ് ഇത്
�ാപിതമായത്. അതിെ� ആദ� സേ�ളനം 1866 ൽ ജനീവയിൽ നട�. ഈ സംഘടന�െട
�പീകരണ�ിൽ നിർ�ായക പ�വഹി� ര� വ��ിത��ളായി�� കാൾ മാക്�ം ഏംഗൽ�ം.
1872-െല കമ�ണി�്, അരാജകവാദി വിഭാഗ�ൾ ത�ി�� സംഘ�ന�ളിൽ സംഘടന
വിഭജി�െ��. 1876   ൽ അത് പിരി�വി�. �ടർ�് 1889 ൽ ര�ാം ഇ�ർനാഷണൽ �ാപിതമായി.

7.

(a)
ജർ�നി

(b)
�ി�ൺ

(c)
റഷ�

(d)
ഇ�ലി

Correct Choice: (c)
Solution:

അഖില �ാവ് ��ാന�ിൻെറ വ�ാവ്- റഷ�

8.

(a)
എ�ഹാം ലി�ൺ

(b)
േജാർജ് വാഷിംഗ് ടൺ

(c)
�ഡ്േറാ വിൽസൺ

(d)
�സ് െവൽ�്

Correct Choice: (c)
Solution:

അേമരി�ൻ ഐക�നാ�ക�െട ഇ�പ�ി എ�ാമെ� �സിഡ�ായി�� �െ�ാ വിൽസൺ എ�
േപരിൽ അറിയെ��� േതാമസ് �െ�ാ വിൽസൺ - Thomas Woodrow Wilson. 1913 �തൽ 1921
വെര അേമരി��െട �സിഡ�ായി�� വിൽസൺ. െവർജീനിയയിെല �ൗൺടണിൽ 1856
ഡിസംബർ 28ന് ജനി�. േജാൺ േഹാപ്കിൻസ് സർ�കലാശാലയിൽ നി�് െപാളി�ി�ൽ
സയൻസിൽ േഡാക്ടേറ�് േനടി. വിവിധ �ാപന�ളിൽ െ�ാഫസറായി േസവനമ��ി�ി��. 1902
�തൽ 1910 വെര �ിൻ�ൺ സർ�കലാശാല�െട �സിഡ�ായി��. 1910ൽ ന� െജഴ് സി�െട
ഗവർണർ �ാനാർഥിയായി മ�രി�. ന� െജഴ് സി�െട 34ാമത് ഗവർണറായി തിരെ���െ��.
1911 �തൽ 1913വെര ന� െജഴ് സി�െട ഗവർണറായി േസവനമ��ി�.

9.

(a)
4

(b)
3

(c)
2

(d)
5

Correct Choice: (d)

10.

ജീവെ� ഉ�വം എവിെടയാണ് ?

1889- െല ര�ാം ഇ�ർനാഷണൽ നട� �ലം :

അഖില �ാവ് ��ാന�ിെ� വ�ാവ് :

ഒ�ാം േലാക മഹാ��കാലെ� അേമരി�ൻ �സിഡ�് :

ഗാ�ിജി എ� തവണയാണ് േകരളം സ�ർശി�ി��ത് ?
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Solution:

 ഗാ�ിജി േകരള�ിൽ അ� �ാവശ�ം സ�ർശനം നട�ി.

അവ താെഴ പറ�� വർഷ�ളിൽ ആണ് 
 1- 1920 :- ഖിലാഫ�് സമര�ിെ� �ചാരണാർ�ം

2- 1925 :- ൈവ�ം സത�ാ�ഹസമര�ിന് പരിഹാരം കാ�ക എ� ല��ം

3- 1927 :- േകാഴിേ�ാട് ഗാ�ിജി�െട അധ��തയിൽ ഹരിജന സേ�ളനം

4- 1934 :- ഹരിജൻ ഫ�്  പിരി�ൽ ല��ം

 5- 1937 :- അവസാനെ� േകരള സ�ർശനം .

(a)
ആ�ൽ

(b)
ൈഹ�ി�

(c)
ആൽഗകൾ

(d)
വാലിേ�റിയ

Correct Choice: (c)
Solution:

�മിയിെല ആദ� സസ�വിഭാഗമാണ് ആൽഗകൾ. ഇവ ഒ�തരം പായ�കളാണ്. ന��് കാ�വാൻ
കഴിയാ�� �തൽ 60 മീ�േറാളം നീള�ിൽ വള�� െകൽ�കൾ (kelps)എ� വൻ
സസ�വിഭാഗ�ൾവെര ആൽഗകളി��്.

ഇവ�െട ശരീരഘടന വളെര ലളിതമാണ് . ശരീര�ിൽ കലക�െട േവർ�ിരിവി�. ഇവ�െട
ഒേരെയാ� �േത�കത ശരീര�ിൽ ഹരിതകം അട�ിയിരി��. അതിനാൽ ആൽഗകൾ�്
സ�ത�ജീവിതം നയി�ാൻ കഴി��. ആൽഗകളിലധിക�ം ജല�ിൽ വള�� ��ത��വയാണ് .
��ജല�ി�ം ഉ�െവ��ി�ം ഇവ വള�ം. �ാമിെഡാെമാണാസ്, േവാൾേവാ�്, ഡയാ�ം
�ട�ിയവ ��ജല ആൽഗകളാണ് . ആൽഗകെള അവ�െട ഘടനയ�സരി�് ��ായി തരം
തിരി�ിരി��. േറാേഡാൈഫസിയ, ഫിേയാൈഫസിയ, േ�ാേറാൈഫസിയ ഇവയാ� ��
വിഭാഗ�ൾ.

11.

(a)
മ��ബ�നം

(b)
നീ�ൽ

(c)
സ�� മലിനീകരണം

(d)
ഉ�ള�ൾ

Correct Choice: (c)
Solution:

പഠനറിേപാർ�് അ�സരി�് പസഫിക് സ���ിൽ ഏതാ� ഇ���ിഅ�പേതാളം �ീഷി�കൾ
�ാ�ി�് മലിനീകരണ ഭീഷണിയിലാണ്.

12.

(a)
ആൾവാേരസ്

(b)
ഇറാേ�ാ�നീസ്

(c)
െകാളംബസ്

(d)
മഗ�ൻ

Correct Choice: (d)
Solution:

ഒ� േപാർ�ഗീസ് സ�ാരിയായി�� െഫർഡിനാ�് മഗ�ൻ. വിഷമം പിടി� ആ യാ�യിൽ മഗ�െ�
പര�േവഷകസംഘം, െതേ� അേമരി�ൻ �ഖ��ി� ��േക െത�ൻ അ�ാർ�ി�ിൽ നി�്
ശാ�സ���ിേല�� മഗ�ൻ കടൽ�ാത കെ��ി. എ�ാൽ ഫിലി�ീൻസിെല സീ� ദ�ീപിെ�
ഭരണാധികാരി മാക്ടാൻ ദ�ീപിെല ശ�വിെനതിെര നട�ിയ ���ിൽ പെ��� മഗ�ൻ
െകാ�െ��.

13.

(a) ഐറിഷ് �ീ േ��് (b) ജർ�നി

(c) �ൈണ�ഡ് േ��് (d) ഇ�ാം�ൾ

Correct Choice: (a)

14.

(a)
സീ�ിക് തരംഗ�ൾ

(b)
അ�ിപർവതം

(c)
�റ�ഖ തിരകൾ

(d)
�കാശ തരംഗ�ൾ

Correct Choice: (c)
Solution:

കടലിെല�ം മ�ം ജല�ി�് വൻേതാതിൽ �ാനചലനം സംഭവി�േ�ാൾ ഉടെല���
ഭീമാകാരമായ തിരകെളയാ�് �നാമി എ� വിളി���്

15.

16.

കാലി�ീ�, ൈജവവളം എ�ിവ�െട നിർ�ാണ�ി�പേയാഗി�� കടൽ സസ��ൾ ഏതാണ് ?

മ�ഷ�െ� ഏത് �വർ�ന�ളാണ് സ�� പരി�ിതി�െട സ�ലിതാവ��് േകാ���ാ��ത് ?

പസഫിക് സ���ിന് ആ േപര് നൽകിയതാര് ?

1922 ൽ കിഴ�ൻ അയർല�ിെല 26 �വിശ�കൾ ഉൾെ���ി �പീകരി� േ��് :

'�നാമി' എ� ജാ�നീസ് പദ�ിെ� അർ�ം :

ഫാസി�് േസ��ാധിപത��ിെ� ജർ�നിയിെല കിരാത�പം :

★

∙

∙

∙

∙

∙
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(a) ക��ണിസം (b) നാസിസം

(c)
േസാഷ�ലിസം

(d)
ഇവെയാ�മ�

Correct Choice: (b)
Solution:

ഹി�്ല�െട േന�ത��ിൽ ജർമനിയിൽ �പംെകാ� നാസി��ാന�ിെ� വംശീയ�ത�യശാ�ം.
തീ�വല�പ�രാ�ീയെ��ം വംശീയതയിലധി�ിതമായ േദശീയവാദെ��ം സമന�യി�ി��
ഫാസി��ത�യശാ�മാണിത്. േലാകം ഭരി�ാൻ േയാഗ�രായവ�െട ഏകവംശം 'ജർമൻ
ആര�വംശ'മാെണ�ം യ�ദ�ം കമ�ണി�കാ��ൾെ�െട മെ��ാ ജനവിഭാഗ��ം ആശയ��ം
ആര�വംശ�േരാഗതി�െട 'ശ�'�ളാെണ�ം നാസിസം സി�ാ�ി�. ജർമൻ ആര�വംശ�ിെ�
�േരാഗതി�ം വംശ��ി�ം േവ�ി ശ�വംശജനവിഭാഗ��െട ഉ�ലനെ� േദശീയനയമായി
പരസ�മായി �ഖ�ാപി� നാസിസം, വല�പ� രാ�ീയെ��ം ഫാസിസെ��ം �റി�്
നിലനിൽ�� സാ�ഹ�ശാ� നിർവചന�ൾ�് വഴ�� ഒ� �തിഭാസമ�. ന�-
തി�കെള�റി�� സാമാന�മ�ഷ�ധാരണകെള അതിശയി� നില്�� നാസിസെ� തി�െയ�ം
���ത�െ��ം �റി�് മ�ഷ�സാധ�മായ സ����െട പരിധിയിൽെ���ാനാവിെ��ാണ്
രാ�ീയചി�കയായ ഹ� അര�് നിരീ�ി�ി��ത്. ���ത��െള�ം ശി�ാവിധികെള�ം �റി��

നിയമശാ�നിർവചന��െട പരിമിതിയിേല�ാണ് നാസി ���ത��ൾ വിരൽ���െത�്
വിഖ�ാതചി�കനായ കാൾ യാേ�ഴ്സ് അഭി�ായെ��ി��്. മ�ഷ�രാശിെ�തിെര െച�

െകാ�ംപാതക�െള�റി�് അപ�ഥി�ാൽ, നാസിസെ� ചരി��ിൽ സമാനതകളി�ാ��ം
��ിസഹമായ വിശദീകരണ�ൾെകാ� �ർണമായി �കാശി�ി�ാനാവാ��മായ 'തി�'െയ�
മാ�േമ നിർവചി�ാനാ�.

(a)
നാഷണൽ െഡേമാ��ിക് പാർ�ി

(b)
നാഷണൽ െഡേമാ��ിക് അലയൻസ്

(c)
നാഷണൽ േസാഷ�ലി�് ജർ�ൻ വർേ�ഴ്സ് പാർ�ി

(d)
ഇവെയാ�മ�

Correct Choice: (c)
Solution:

1933 �തൽ 1945 വെര ജർ�നി�െട ചാൻസലറായി�� അേഡാൾഫ് ഹി�് ലർ . 1934 �തൽ 1945
വെര ഹി�് ലർ ഫ�റർ എ�് അറിയെ��. ഓസ്�ിയയിൽ ജനി� ജർമൻ രാ�ീയ�വർ�ക�ം
നാഷണൽ േസാഷ�ലി�് ജർ�ൻ വർേ�ഴ്സ് പാർ�ി�െട (നാഷണാേ�ാഷ�ലി�ീഷ് േഡായിഷ്
ആർബീെ�ർ പാർ�ി - എൻ.എസ്.ഡി.എ.പി അെ��ിൽ നാസി പാർ�ി) തലവ�ം ആയി�� ഹി�് ലർ
ആയി�� നാസി െജർ�നി�േട�ം ര�ാം േലാകമഹാ���ിെല �േറാ�ിേ��ം
േഹാേളാകാ�ിേ��ം േക�ം. നാസിസ�ിെ� ഉപ�ാതാവായി ഹി�് ലർ ക�തെ���.

ഒ�ാം േലാകമഹാ���ിൽ ൈസനികനായി ഹി�് ലർ പെ���ി��്. പി�ീട്
എൻ.എസ്.ഡി.എ.പി�െട �ൻ�പമായി�� െജർമൻ വർേ�ഴ്സ് പാർ�ിയിൽ 1919ൽ ഹി�് ലർ
അംഗമായി. 1921ൽ എൻ.എസ്.ഡി.എ.പി�െട തലവ�മായി. 1923 -ൽ ഹി�് ലർ ഭരണ�ടെ� പ�ാള
വി�വ�ി�െട അ�ിമറി�ാൻ �മി�. ബീർ ഹാൾ �ഷ് എ�റിയെ�� ഈ അ�ിമറി �മം
പരാജയെ��. പിടിയിലായ ഹി�് ലർ ജയിലിലട�െ��. ജയിലിൽ െവ�ാണ് ഹി�് ലർ തെ�
ആ�കഥയായ െമയ്ൻ കാംഫ് (എെ� േപാരാ�ം) എ���ത്.

1924ൽ ജയിലിൽ നി�് �റ�ിറ�ിയ േശഷം ഹി�് ല�െട ജനപി�ണ വർ�ി�. ഊർ�ിത
�ഭാവേ�ാെട�� �സംഗ�ളി�െട േവഴ്സായി ഉട�ടിെയ ആ�മി�ം െജർ�ൻ േദശീയത,
കമ�ണി�് വി��ത, �ത വി��ത എ�ിവെയ േ�ാ�ാഹി�ി�മാണ് ഹി�് ലർ ജന�ീതി
വർ�ി�ി�ത്. ഇതി�െട ഹി�് ലർ നാസി �ചാരണം ശ�ിെ���ി. 1933 -ൽ ചാൻസലറായി
അവേരാധി�െ�� േശഷം ഹി�് ലർ െവയ്മർ റി��ി�ിെന (�രാതന ജർ�നി) ��ാം സാ�ാജ�മായി
മാ�ി. നാസിസ�ിെ� ആശയസംഹിത �കാരമായി�� ഹി�് ലർ ഇത് നട�ിലാ�ിയത്.

�േറാപ�ൻ വർകരയിൽ നാസി പാർ�ി�െട ആധിപത��ി�� ഒ� �തിയ ഭരണ�മം �ാപി�ക
എ�തായി�� ഹി�് ല�െട ല��ം. ഇതിെ� ഭാഗമായി െജർ�ൻ ജനത�് വാസ�ലം ഒ��ക
(െലെബൻേ�ാം) എ� ല��ം അയാ�െട േദശീയ, �ാേദശിക നയ�ളി��ായി��. 1939 -െല
േപാള�് അധിനിേവശ�ി�െടയാണ് തെ� െജർ�ൻ വി�ലീകരണം ഹി�് ലർ ആരംഭി��ത്. ഈ
ൈസനിക നീ�മാണ് ര�ാം േലാകമഹാ���ിന് കാരണമായത്. ഹി�് ല�െട കീഴിൽ 1941 -ൽ
െജർ�നി�ം സഖ�ക�ിക�ം �േറാ�ിേ��ം വടേ� ആ�ി��േട�ം �രിഭാഗ�ം ൈക�ലാ�ി.
എ�ാൽ 1943 ആയേ�ാേഴ�ം ഹി�് ലറിന് �ടർ�യായ പരാജയ�ൾ ഏ�വാേ��ി വ�.
���ിെ� അവസാന ദിന�ൾ�ിടയിൽ, െബർലിൻ ���ിനിടയിൽ ഹി�് ലർ തെ� ദീർഘകാല
ജീവിതപ�ാളി ഇവ �ൗണിെന വിവാഹം െചയ്�. ര� ദിവസ�ി� േശഷം 1945 ഏ�ിൽ 30ന്
െച�ട പിടി�െ���ത് ഒഴിവാ�ാൻ ഹി�് ല�ം ഇവാ �ൗ�ം ആ�ഹത� െചയ്�. അവ�െട
ശവശരീര�ൾ പി�ീട് ക�ി�െ��.

ഹി�് ലറിെ� േസ��ാധിപത�പര�ം വംശീയ യഥാ�ിതികത��ം ര�ാം േലാകമഹാ��കാല�് അ�്
േകാടിേയാളം േപ�െട ജീവനപഹരി�. ഇതിൽ ആറ് ദശല�ം �ത�ാ�ം അ�് ദശല�ം
അനാര��ാ�ം ഉ�ായി��. ഇവ�െട വ�വ�ാപിതമായ ഉ�ലന�ിന് േന�ത�ം നൽകിയത്
ഹി�് ല�ം അ�� ��ാളിക�മായി��. േലാക ചരി�െ� ഏ��ം സ�ാധീനി� �� വ��ിക�െട
�സ� ചരി�മായ ദ ഹൻ�ഡ് എ� േപരിൽ ൈമ�ിൾ ഹാർ�് 1978 -ൽ �സി�ീകരി�
��ക�ിൽ ���ി ഒ�താം �ാനം ഹി�് ലർ�ാണ്. ചാർളി ചാ�ിെ� ദ േ��് ഡിക്േട�ർ എ�
ചല�ി�ം ഹി�് ല�െട അധികാരത�ര േലാകെ� ആകമാനം നശി�ി��തിെന��ി��താണ്.

17.

(a)
ച�െന അഭി�ഖീകരി�� ഭാഗ�നി�ം ഏകേദശം 90 ഡി�ി േകാണീയ �ല�ളിൽ

(b)
ച�െന�ം �ര�െന�ം അഭി�ഖീകരി�� സ��ഭാഗം

(c)
�ര�െന അഭി�ഖീകരി�� സ��ഭാഗം

(d)
ച�െന അഭി�ഖീകരി�� സ��ഭാഗം

Correct Choice: (b)

18.

നാസി പാർ�ി എ�ത് താെഴ െകാ��ി�� ഏതിെ� ��െ���ാണ് ?

സ���ിെ� ഏത് ഭാഗ�ാണ് േവലിേയ�ം ഉ�ാ��ത് ?
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Solution:

ച�േ��ം �ര�േ��ം ��ത�ാകർഷണഫലായി ഉ�ാ�� �തിഭാസമാണ് േവലിേയ�ം. ദിവേസന
ര�് തവണ േവലിേയ�ഫലമായി സ��ജലം ഉയ��. ഏ��ം ശ�ിേയറിയ േവലിേയ��ൾ
അമാവാസി, പൗർ�മി ദിവസ�ളിലാണ് അ�ഭവെ���ത്.

(a)
തീരാൈദർഘ�ം

(b)
ആ��ി

(c)
ഉ�തി

(d)
സമ�രം

Correct Choice: (c)
Solution:

തിരമാലകൾ സാധാരണയായി കാ�് �ല��ാ��., �മിയിൽ �ര��ം ച��ം ത�ി��

��ത�ാകർഷണ ശ�ി�ം തിരമാലകൾ� കാരണമാ��

19.

(a)
േകണൽ മൺേറാ

(b)
ദിവാൻ െവ�ി�റാ�

(c)
സർ ചാൾസ് �വലിയൻ

(d)
ജനറൽ ക�ൻ

Correct Choice: (a)
Solution:

 �ിസ്�മത�ിേല�് പരിവർ�നം െച� ചാ�ാർ �ീകൾ�് മാറ് മറ�ാൻ ഉ� അവകാശം
നൽകിയ ദിവാൻ- േകണൽ മൺേറാ 

 ചാ�ാർ കലാപം 1822 �തൽ 1859 വെര �ടർ�

20.

(a)
െബർലിൻ

(b)
േമാെ�ാ

(c)
ന�േയാർ�്

(d)
െപേ�ാ�ാഡ്

Correct Choice: (a)
Solution:

ജർ�നി�െട തല�ാനമാണ്  െബർലിൻ . �ടാെത ജർ�നിയിെല ഏ��ം വലിയ പ�ണം
�ടിയാണിത്. സ്�ീ, േഹാവൽ എ�ീ നദിക�െട സമീപ�ായി 889 ച�ര� കിേലാമീ�ർ
വിസ്�തിയിൽ ഏകേദശം 3.5 ല�ം ജന�ൾ തി�ി�ാർ �� �േദശമാണ്. ജർ�നിയിെല 16
സം�ാന�ളിൽ ഒ�ാണ് െബർലിൻ.

21.

(a)
െപാ�സഭ

(b)
ര�ാ സമിതി

(c)
െസ��റിേയ�്

(d)
അ�ാരാ� നീതിന�ായ േകാടതി

Correct Choice: (c)
Solution:

ഐക�രാ�സഭ (United Nations-Nations Unies) രാജ�ാ�രസഹകരണം ല��മാ�ി ര�ാം
േലാകമഹാ��േശഷം �പീ�തമായ ��ാനമാണ് . �. എൻ(UN) എ� ���േ�രി�ം
അറിയെ���. േലാകസമാധാനം, സാ��ികവികസനം, സാ�ഹിക സമത�ം എ�ിവയാണ് 
രാജ��ൾ ത�ി�� സഹകരണ�ി�െട ഐക�രാ�സഭ ല��മാ��ത് . 1945-ൽ 51
അംഗ��മായി �ട�ം �റി�്  ഈ ��ാന�ിൽ ഇ�് 193 അംഗരാജ����് .
ഐക�രാ�സഭ�െട �ഖ� ഭരണാധികാരിയാണ് െസ��റി ജനറൽ, അേ�ഹെ� സഹായി�ാൻ
അ�ർ െസ��റി, ജനറൽമാർ, െഡപ��ി െസ��റി ജനറൽ എ�ിവ��്. നിലവിെല െസ��റി
ജനറൽ - അേ�ാർണിേയാ ��റ�് (േപാർ�ഗൽ)

22.

(a)
��ിഷി�് കൗൺസിൽ

(b)
ര�ാ സമിതി

(c)
െപാ�സഭ

(d)
സാ��ിക-സാ�ഹിക സമിതി

Correct Choice: (a)

23.

തീരാതട�ം തീരാശിഖിര�ം ത�ി�� ലംബ�രം :

�ിസ്�മത�ിേല�് പരിവർ�നം െച� ചാ�ാർ �ീകൾ�് മാറ് മറ�ാൻ ഉ� അവകാശം നൽകിയ ദിവാൻ ആരാണ്?

1945- ൽ േസാവിയ�് േസന ഉപേരാധി� ജർ�ൻ തല�ാനം ഏത് ?

ഐക�രാ� സംഘടന�െട ഭരണനിർ�ഹണ ഘടകമാണ് :

സ�യം ഭരണം ഇ�ാ� �േദശ��െട ഭരണനിർ�ഹണ�ി�� ഘടകമാണ് :

★

★
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Solution:

ഐക�രാ� സഭയ് �്  ആറ്  ഭരണ നിർവഹണ ഘടക�ളാ��ത് . ജനറൽ അസം�ി, െസക�രി�ി
കൗൺസിൽ, ഇ�േണാമിക്  ആൻഡ്  േസാഷ�ൽ കൗൺസിൽ, ��ിഷിപ്  കൗൺസിൽ,
ഇ�ർനാഷണൽ േകാർ�്  ഒഫ്  ജ�ിസ് , െസ�േ�റിയ�്  എ�ിവ. ഇതിൽ ��ിഷി�്  കൗൺസിൽ 1994
�തൽ �വർ�നരഹിതമായി.

��ിഷി�്  കൗൺസിൽ1945-ൽ �പീ�തമായ ��ിഷി�്  കൗൺസിലിെ� ല��ം ��്  �േദശ��െട
ഭരണ�ം നിയമാ��തമായ പരിപാലന�ം ല��മാ�ി�� നടപടികളാണ് . ര�ാം
േലാക���ിൽ േതാല് പി�െ�� ചില രാ��ളിൽ നി�്  ഏെ��� �േദശ��ം ലീഗ്  ഒഫ് 
േനഷൻസി� കീഴി��ായി�� �േദശ��ം ��്  െടറി�റികൾ എ�ാണ്  വിളി�െ��ി��ത് . 

ഇ�രം �േദശ�ളിൽ നിവസി��വ�െട താത് പര��ൾ സംര�ി�� രീതിയി�ം അ�ർേദശീയ
�ര��െട�ം സമാധാന�ിെ��ം ത���ൾ അ�സരി��� ഭരണ നിർവഹണം നട��
എ�റ�വ��കയാണ്  ��ിഷി�്  കൗൺസിൽ െച��ത് . ഈ �േദശ�ളിെല ജന��െട രാ�ീയ,
സാ��ിക, സാ�ഹിക, വിദ�ാഭ�ാസ�േ��െ��ം സ�യം ഭരണ�ിേലേ�ാ സ�ാത���ിേലേ�ാ
ഉ� അവ�െട �യാണെ��ം �ാ�ാഹി�ി�ക, വർണ ലിംഗ ഭാഷാ മത വിേവചനെമേന�
�.എ�ിെല എ�ാ അംഗ�േളാ�ം അവയിെല ജനതകേളാ�ം ഒേര െപ�മാ�ം ഉറ� വ��ക
എ�ിവയാണ്  ��ിഷി�്  സംവിധാന�ിെല മൗലിക ത���ൾ. ��്  രാജ��ളിൽ നിരീ�ക
സമിതികെള അയ�ക, പരാതികൾ സ�ീകരി�ക�ം പരിേശാധി�ക�ം െച�ക, ��് 
ഭരണാധികാരികൾ സമർ�ി�� വാർഷിക റിേ�ാർ�കൾ പരിഗണി�ക, ഈ േമഖല�മായി
ബ�െ�� �ശ് ന�ളിെല�ാം ശിപാർശകൾ നൽ�ക �ട�ിയവെയ�ാം ��ിഷി�്  കൗൺസിലിെ�
�മതലയിൽെപ��. ��ിഷി�്  കൗൺസിൽ �പീ�തമായതിെന�ടർ�്  11 �േദശ�ളാണ്  ��് 
െടറി�റികളായി �ഖ�ാപി�െ��ത് . 

ഇവയിൽ ഏ�ം ആ�ി�യിലായി��. ഇ�രം �േദശ�െളാ�ം ഇ� നിലവിലി�. സമീപ�മായ
സ�ത� രാജ��ളിൽ ലയി�കേയാ സ�ത� രാജ��ളായി മാ�കേയാ െചയ് തിരി�യാണ് 
അവെയ�ാം. ഏ��ം ഒ�വിൽ നിലനി�ി�� ��്  െടറി�റിയായ പലാ� 1994-ൽ സ�ത�രാജ�മായി.
ഇേതാെട ��ിഷി�്  കൗൺസിൽ �വർ�നരഹിതമായി.

(a)
എഡ് േവഡ്  �യസ്

(b)
െപ�ി�ിനി

(c)
ആൽെ�ഡ് െവ�ർ

(d)
�ാൻസിസ് േബ�ൺ

Correct Choice: (c)
Solution:

ജർ�ൻ�ാരനായ ഒ� �വ പര�േവ�ക�ം ഭൗമശാ���മാണ് ആൽ�ഡ് േലാഥർ വാ�ർ
.ഫലകചലനസി�ാ�ം എ� എഫ്.ബി. െടയ് ല�െട ആശയം സ�ത�മാ�ം പരി�ർ�മാ�ം
ആവിഷ്കരി�ത് ഇേ�ഹമാണ്. �ട��ിൽ വലിയ തർ��ൾ ഉ�യി�െ�െ��ി�ം ഭൗമകാ�ിക
േമഖലയിൽ ഉ�ായ �േ���ൾ പിൽ�ാല�് ഈ വാദഗതി സമർ�ി�ക�ം ഇ�െ� േ��്
േടക്േടാണി�് ആശയ�ിന് അടി�ാനമി�ക�ം െചയ്�. 1915 ൽ �സി�ീകരി� ഓൺ ദി ഒറിജിൻ
ഓഫ് േകാ�ിെന�്സ് ആൻഡ് ഓഷൻസ് എ� ��ക�ിലാണ് ഈ ആശയം
അവതരി�ി�െ��ത്. അ�രീ�വി�ാനശാഖ�് ഇേ�ഹം വിലെ�� സംഭാവനകൾ നല്കിയി��്.

24.

(a)
പ�ലാസ

(b)
േഗ�ാ��ാനാലാൻഡ്

(c)
േലാേറഷ�

(d)
പാൻജിയ

Correct Choice: (b)
Solution:

ഏകേദശം 180 million വര്ഷ�ള്� �ൻപ് ആണ് ഇത് നിലനി�ി��ത്

25.

(a)
പാ�േഗാണിയ

(b)
പസഫിക്

(c)
പ�ലാസ

(d)
�യാസിക്

Correct Choice: (c)

26.

വൻകര വി�ാപനം എ� ആശയ�ിന് ശാ�ീയ പരിേവഷം നല്കിയത് ആരാണ് ?

ദശല��ണ�ിന് വർഷ�ൾ�് �ൻപ് ദ�ിണാർ�േഗാള�ിൽ �ിതി െച�ി�� വൻകര ഏത് ?

പാൻജിയെയ വലയം െച�ി�� �ാചീന സ��ം ഏത് ?
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Solution:

 ഇ� നിലവി�� �ഖ��െള�ാം �ടിേ�ർ� അവ�യിൽ 250 ദശല�ം വർഷ�ൾ�് ��്
�മിയിൽ നിലവി��ായി��് �ഹദ്�ഖ�െ�യാണ്  പാൻ ജിയ എ�് വിളി��ത്. 

 അതിെന ��ിയി�� സ���ിൻ പ�ലാ� എ�ാണ് േപർ െകാ��ിരി��ത്. 
 േലാവർ മാ�ിലിെ� ഉപരിതല�ി�െട വൻ കരകൾ ഉൾെ��� സിയാൽ മ�ലം െത�ിമാ��

എ�് ��ാവി�� സി�ാ�മാണ് വൻകര വി�ാപന സി�ാ�ം. 
 വൻകര വി�ാപന സി�ാ�ം എ� ആശയം �േ�ാ�വ�ത് 1858ൽ അേ�ാണിേയാസ്

െപ�ി�ിനി എ� അേമരി�കാരൻ ആണ്. 
 എ�ാൽ വൻകര വി�ാപന സി�ാ�ം ആവിഷ്കരി�ത് ആൽ�ഡ് േവ�ർ എ�

ജർ�നികാര�ം. 
 വൻകര വി�ാപന സി�ാ�ം േവ�ർ ആദ�മായി 1912ൽ �ാ�്ഫർ�് �വി�ാന സംഘടന�െട

േയാഗ�ിൽ അവതരി�ി�. 
 വൻകരക�േട�ം സ����േട�ം �ാനമാ�ം, പരിണാമം എ�ിവെയ �റി�് �തിപാദി��

സി�ാ��ളാണ് വൻകര വി�ാപന സി�ാ�ം,ഫലകചലനസി�ാ�ം
എ�ിവ.വൻകരവി�ാപന സി�ാ�മ�സരി�് േലാക�ിെല ആദ� �ഖ�മാണ് പാൻജിയ.
മാ��ഖ�ം എ� േപരി�ം അറിയെ���. 

 പാൻജിയെയ ��ി ഉ�ായി�� മഹാസ��മാണ് പ�ലാസ. 
 പാൻജിയ ര�ായി വിഭജി�ി�� സ��ം െതഥിസ് എ�് വിളി��. 
 പാൻജിയ േവർെപ� ഉ�ായ �ഖ��ൾ ആണ് ലൗേറഷ�, േഗാ�ാനാലാൻഡ് എ�ിവ. 
 ആ േപര് നൽകിയത് എേഡർഡ് �യസ് ആണ്. േഗാ�ാനാലാൻഡ് െപാ�ി�ിളർ� ഉ�ായ

ഇ�െ� �ഖ��ൾ ആണ് െതേ� അേമരി�, ആ�ി�, ഓസ്േ�ലിയ, ഏഷ� എ�ിവ. 
ലൗേറഷ� െപാ�ിപിളർ� ഉ�ായ �ഖ��ള് വടേ� അേമരി� �േറഷ� അെ��ിൽ �േറാപ്

എ�് പറ��ത്.

(a)
യാ�ാ സേ�ളനം

(b)
േമാസ് േകാ സേ�ളനം

(c)
സാൻ�ാൻസിേ�ാ സേ�ളനം

(d)
േപാട്സ് ഡാം സേ�ളനം

Correct Choice: (d)
Solution:

ജർ�നിയിൽ േപാ�്സ്ഡാം രാജകീയ ��ംബ�ിെല വിൽെഹംസിെ� വസതിയായ
െസസി�ൻേഹാഫിൽ വ�് 1945�ൈല 17 �തൽ ഓഗ�് 2, വെര നയി� സേ�ളനമാണ്
േപാ�്സ്ഡാം േകാൺഫറൻസ് (ജർമൻ: േപാ�്സ്ഡാമർ േകാൻഫറൻസ്) (Potsdam Conference).
(പഴയ േരഖകളിൽ ഇത് �.എസ്.എസ്.ആർ., �.എസ്.എസ്, �.െക എ�ിവ�െട �� തല�ളിെല
െബർലിൻ സേ�ളനം എ�ം അറിയെ���. ) േസാവിയ�് �ണിയൻ, �ൈന�ഡ് കിംഗ്ഡം,
അേമരി�ൻ ഐക�നാ�കൾ എ�ീ രാജ��ൾ പെ���ക�ം കമ�ണി�് പാർ�ി ജനറൽ െസ��റി
േജാസഫ് �ാലിൻ, �ധാന മ�ിമാരായ വിൻ�ൺ ചർ�ിൽ, പി�ീട് െ�െമ�് ആ�്ലി, �സിഡ�്
ഹാരി എസ്. �മാൻ എ�ിവർ �തിനിധിക�ം ആയി��.

27.

(a)
െച��ായ�ാർ

(b)
�ൗൺ ഷർട്സ്

(c)
ജനകീയ വിേമാചന േസന

(d)
ഇെതാ�മ�

Correct Choice: (c)
Solution:

ജനകീയ വിേമാചന േസന അെ��ിൽ പീ�ിൾസ് ലിബേറഷൻ ആർമി എ�ം അറിയെ���. ജനകീയ
വിേമാചന േസനയാണ് ഇ�െ� ൈചന�െട േസനയായി �പാ�രെ��ത് .

28.

(a)
1911

(b)
1916

(c)
1946

(d)
1949

Correct Choice: (d)
Solution:

ൈചന

 ജനസംഖ� ഏ��ം ��തൽ ഉ� രാജ�ം 
 ഏഷ�യിെല ഭീമൻ എ�റിയെപ�� രാജ�ം
 േലാക�ിൽ ഏ��ം ��തൽ അധ�യന ദിവസ�ൾ ഉ� രാജ�ം 
 േലാക�് ആദ�മായി സിവിൽ സർവീസ് ആരംഭി� രാജ�ം

 േലാക�് ഏ��ം ��തൽ അംഗ�ൾ ഉ� നിയമ നിർമാണ സഭ�� രാജ�ം 
 ഏ��ം വലിയ െറയിൽേവ ഉ� ഏഷ�ൻ രാജ�ം 
 ഐക� രാ� സഭയിൽ �ിര�ത�ം ഉ� ഏക ഏഷ�ൻ രാജ�ം 
 കടലാസ്,െവടിമ��്,�ക�മാപിനി,േതയില എ�ിവ ആദ�മായി ഉപേയാഗി�ത് - ൈചന�ാർ 
 േലാക�് ഏ��ം ��തൽ ആ�കൾ സംസാരി�� ഭാ� - ൈചനീസ്(മൻഡാരിൻ) 
 ഏ��ം ��തൽ കര അതിർ�ി�� രാജ�ം 

29.

30.

ഏത് സേ�ളന�ിെ� തീ�മാനമ�സരി�ാണ് ജർ�നി വിഭജി�െ��ത് ?

ൈചനയിെല ആഭ��ര ���ിൽ പെ��� സ�� സംഘം ഏത് ?

ൈചന ജനകീയ റി��ിക് ആയ വർഷം :

ഊതി വീർ�ി� ഒ� ബ�ൺ അ�സമയം െവയില�് വ�ാൽ അത് വികസി�ക�ം പി�ീട് െപാ�ക�ം െച�� ഇ�മായി ബ�െ�� വാതകനിയമം എ�് ?

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★
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(a) ചാൾസ് നിയമം (b) അവഗാേ�ാ നിയമം

(c)
�ൾസ് നിയമം

(d)
േബായിൽ നിയമം

Correct Choice: (a)
Solution:

വാതക നിയമ�ളിൽ ഒ�ാണ് ചാൾസ് നിയമം. ഇതിെന താെഴ�റ�ം വിധം നിർവചി�ിരി��: “
�ിരമർ��ിൽ ഒ� നി�ിത പി�ം വാതക�ിെ� വ�ാ�ം െകൽവിൻ െ�യിലി�� ഊ�ാവിന്
േനർ ആ�പാതികമാണ്. ”

1802-ൽ േജാസഫ് �യിസ് േഗ �സാക് എ� രസത��നാണ് ഈ നിയമം ആദ�മായി
�സി�ീകരി�ത്. എ�ാൽ 1787-ൽ ജാക�സ് ചാൾസ് നട�ിയ പഠന�െള അേ�ഹം �മാണമായി
സ�ീകരി�ി��. അതിനാൽ നിയമ�ിെ� ഉപ�ാതാവായി ചാൾസാണ് അറിയെ���ത്.
േബായിൽ നിയമം, ചാൾസ് നിയമം, േഗ �സാക് നിയമം എ�ിവേചർ�ാണ് സം േയാജിത വാതക
നിയമം ഉ�ാ��ത്. ഈ ��് നിയമ��ം അവഗാേ�ാ നിയമ�ം േചർ�താണ് ആദർശ വാതക
നിയമം.

(a)
50 െസ.മീ േഫാ�സ് �ര�� േകാൺേകവ് െലൻസ്

(b)
200 െസ.മീ േഫാ�സ് �ര�� േകാൺേകവ് െലൻസ്

(c)
50 െസ.മീ േഫാ�സ് �ര�� േകാൺെവ�് െലൻസ്

(d)
200 െസ.മീ േഫാ�സ് �ര�� േകാൺെവ�് െലൻസ്

Correct Choice: (c)
Solution:

െലൻസിെ� പവർ:ഒ� െലൻസിൽ പതി�� �കാശര�ികെള േക�ീകരി�ാൻ.
വിേക�ീകരി�വാ�� െലൻസിെ� കഴിവിെനയാണ് െലൻസിെ� പവർ എ�് പറ��ത്.
േഫാ�സ് �രം = 1000 / ഡേയാപ്�ർ mm

31.

(a)
നാേനാമീ�ർ

(b)
പാർെസക്

(c)
�കാശ വർഷം

(d)
അസ്േ�ാണമി�ൽ �ണി�്

Correct Choice: (b)
Solution:

ന���ളിേല�ം ഗാല�ികളിേല�ം ഒെ��� �രം �ചി�ി�വാൻ ഉപേയാഗി�� ഒ�
ഏകകമാണ് പാർെസക്  (Parsec). ഇത്  �കാശ വർഷ�ി�ം വലിയ ഏകകം ആണ്.

32.

(a)
സൗേരാർ�ം

(b)
ആണവനിലയം

(c)
ജലതരേ�ാർ�ം

(d)
കാ�ാടി

Correct Choice: (b)
Solution:

�ൗൺ എനർജി: എ� അെ��ിൽ കൽ�രി േപാ�� പര�രാഗത േഫാസിൽ ഇ�ന�ളിൽ
നി�� ഉർ�മാണ് �ൗൺ എനർജി. ഈ ഇ�ന�ളിൽ നി�� ജ�ലനം പരി�ിതിയിേല�്
േദാഷകരമായ രീതിയിൽ ബാധി��.

33.

(a)
അൽനിേ�ാ

(b)
ഉ��്

(c)
വാർ�ി��് 

(d)
പ�ി��്

Correct Choice: (a)
Solution:

ൈവദ�ത �വാഹ�ി�െട കാ�ിക സ�ഭാവം ൈകവരി�� തരം കാ��ളാണ് ൈവദ�ത
കാ��ൾ. ൈവദ�ത �വാഹം നില��േതാെട ഇവ�െട കാ�ിക േ��ം അ�ത��മാ��.

ൈവദ�തി സം വഹി�� ഒ� ചാലകം അതി� ��ം ഒ� കാ�ിക േ��ം ��ി��. ഇത് ഒ�
ലളിതമായ ൈവദ�ത കാ�മായി കണ�ാ�ാം. ഇ�െന��ാ�� കാ�ിക േ���ിെ� അളവ്
�വഹി�� ൈവദ�തി�െട അളവിന് േനർ അ�പാത�ിലായിരി�ം. ഒ� െഫെറാ മാ��ിക്
പദാർ�ം(ഉദാ:ഇ��്) െകാ�് നിർ�ി� േകാർ ��ളി��ിൽ വ�ാൽ ��തൽ ശ�ി�� കാ�ിക
േ��ം നിർ�ി�ാൻ സാധി�ം. െഫേറാമാ��ിക് പദാർ��ിെ� ഉയർ� കാ�ിക
െപർമിയബിലി�ി μ, കാ�ിക േ��െ� ആയിര�ണ�ിന് മട�് വർ�ി�ി��. ൈവദ�ത
കാ��ിൻെറ കാ�ശ�ി വർദി�ി�ാൻ ഉ� മാർ��ൾ േസാളിേനായിഡി��ിൽ പ�ി��് േകാർ
വ�ക,ക�ി ��ക�െട എ�ം ��ക,ൈവദ�ത �വാഹ തീ�ത ��ക.

34.

(a)
1 ഉം 2 ഉം

(b)
2 ഉം 3 ഉം

35.

ഒ� െലൻസിെ� പവർ 2D എ�് േരഖെ���ിയിരി��, ഈ െലൻസിെന സംബ�ി�് ശരിയായ ��ാവന എ�് ?

നീളം അള��തിന് ഉപേയാഗി�� �ണി�കളാണ് താെഴ ത�ിരി��ത്, ഇവയിൽ ഏ��ം വലിയ �ണി�് ഏത് ?

�ൗൺ എനർജി എ� വിഭാഗ�ിൽ വ�� ഊർ�േ�ാത�ാണ് .

ൈവദ�ത കാ���െട നിർ�ാണ�ിന് ഉപേയാഗി��ത്  ആണ്.

താെഴ െകാ��ിരി��വയിൽ ഒേര എ�ം ത�ാ�കൾ ഉ�വ ഏെത�ാം ? 1) 36 �ാം ജലം; 2) 32 �ാം ഓ�ിജൻ; 3) 34 �ാം അേമാണിയ; 4) 45 �ാം �േ�ാസ്

___

___
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(c) 3 ഉം 4 ഉം (d) 1 ഉം 3 ഉം

Correct Choice: (d)
Solution:

(1) 36 �ാം ജലം 
ഒ� ത�ാ��െട ഭാരം =  = 18 �ാം

ത�ാ�ക�െട എ�ം = 

(2) 32 �ാം ഓ�ിജൻ
ഒ� ത�ാ��െട ഭാരം =  �ാം

ത�ാ�ക�െട എ�ം = 

(3) 34 �ാം അേമാണിയ
ഒ� ത�ാ��െട ഭാരം =  �ാം

ത�ാ�ക�െട എ�ം = 

(4) 45 �ാം �േ�ാസ് 
ഒ� ത�ാ��െട ഭാരം =  �ാം 

ത�ാ�ക�െട എ�ം = 

(a) േസാഡിയം േ�ാൈറഡ് (b) േസാഡിയം കാർബേണ�്

(c) കാൽസ�ം സൾേഫ�് (d) കാൽസ�ം കാർബേണ�്

Correct Choice: (c)
Solution:

കാൽസ�ം സൾേഫ�് CaSO4 
കാൽസ��ിെ� സൾഫർ സം��മാണിത്. ജി�ം ��തിയിൽ കാണെ��� കാൽസ�ം സൾേഫ�്
നിേ�പമാണ്. ജല�ിന് �ിരകാഠിന�ം നൽ��തിൽ �ധാനിയാണ് കാൽസ�ം സൾേഫ�്. �ാ�ർ
ഓഫ് പാരീസ് കാൽസ�ം സൾേഫ�ിെ� മെ�ാ� �പമാണ്. ജി�െ� �ടാ�ി അതിെല ജല�ിെ�
അംശം �റ�ാണ് �ാ�ർ ഓഫ് പാരീസ് നിർ�ി��ത്. �തിമക�െട നിർ�ാണ�ി�ം
ൈവദ�രംഗ�് ബാൻേഡജ് ഇടാ�ം എ�ാം �ാ�ർ ഓഫ് പാരീസ് ഉപേയാഗി��.

36.

(a)
18

(b)
52

(c)
17

(d)
35

Correct Choice: (a)
Solution:

�കളിൽ വലത് വശെ� ന�ർ (35) ന�േ�ാ�ക�െട�ം േ�ാേ�ാ�ക�െട�ം ആെക എ�ം
�തിനിധീകരി��. താെഴെ� വലത് വശെ� ന�ർ (17 ) ഇലക്േ�ാ�ക�െടേയാ
േ�ാേ�ാ�ക�െടേയാ എ�ം �തിനിധീകരി��.

അേ�ാൾ ന��് ക�പിടിേ��ത് ന�േ�ാ�ക�െട മാ�ം എ�ം ആണ്

അ�െകാ�് 35-17 =18

37.

(a) വേനഡിയം െപേ�ാക് ൈസഡ് (b) ഇ��്

(c) േഫാസ്േഫാറിക് ആസിഡ് (d) �ാ�ിനം

Correct Choice: (a)
Solution:

സൾഫ�രിക് ആസിഡ് ആണ് (H2SO4) രാസവ്���ട രാജാവ് എ�റിയെ���ത്. ഓയിൽ ഓഫ്
വി�ിേയാൾ എ�ം ഇതി� േപ��്. വ�ാവസായിക അടി�ാന�ിൽ ഇത് നിർമി�� ��ിയ�െട
േപരാണ് സ�ർ� ��ിയ(Contact process) ഇതിൽ ഉൽേ�രകമായി വേനഡിയം െപേ�ാൈ�ഡ്
ഉപേയാഗി��.

38.

(a) സം�മണ �ലക�ൾ (b) അസം�മണ �ലക�ൾ

(c) ഉൽ�� വാതക�ൾ (d) �ാതിനിധ� �ലക�ൾ

Correct Choice: (d)
Solution:

എസ്-േ�ാ�്, പി-േ�ാ�് ഘടക�ൾ അ�െന വിളി�െ���, കാരണം അവ�െട വാലൻസി
ഇലക്േ�ാ�കൾ യഥാ�മം എസ് അെ��ിൽ പി ഓർബി�ിലായിരി�ം.

39.

താെഴ െകാ��ി��വയിൽ ജല�ിന് �ിരകാഠിന�ം നൽ�� രാസവസ്� ഏതാണ് ?

 ഒ� �ലകെ� �ചി�ി��. ഇതിെ� ആ��ി�� ന�േ�ാ�ക�െട എ�ം എ� ?

വ�ാവസായികമായി സൾഫ�രിക് ആസിഡ് നിർ�ി�േ�ാൾ ഉപേയാഗി�� ഉൽേ�രകം ഏത് ?

ആ�നിക ആവർ�ന പ�ികയിൽ S േ�ാ�് �ലക�െള�ം P േ�ാ�് �ലക�െള�ം െപാ�വായി .......... എ�് പറ��

16 + 2 × 1

= 2
36

18

32

= 1
32

32

14 + 3 × 1 = 17

= 2
34

17

6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16 = 180

=
45

180

1

4

R35
17
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(a)
നില�ർ

(b)
െപരി�ൽമ�

(c)
മറ�ർ

(d)
െത�ല

Correct Choice: (a)
Solution:

േലാക�ിെല ഏ��ം ആദ�െ� േത�് മ�സിയമാണ് നില�ർ േത�് മ�സിയം. മല�റം ജി�യിൽ
ആണ് ഇത് �ിതി െച��ത് . േകരള േഫാറ�് റിസർ�് ഇൻ�ി���ിന് കീഴിലാണ് മ�സിയം
�വർ�ി��ത്. േത�ക�മായി ബ�െ�� ചരി�ം, ആവാസവ�വ�, േത�ിെ� ഉപേയാഗ�ൾ,
പഠന�ൾ �ട�ി അേനകം വിഷയ�ളി�� ചാർ�ക�ം ചി���ം �ശ�സംവിധാന��ം
മ�സിയ�ി��്. �ടാെത േത� െകാ�് തീർ� ശി���ം ഇവിെട കാണാം.േത�കെള പ�ി
കലാപര�ം ശാ�പര�ം ചരി�പര�മായ വിവര�ൾ മ�സിയ�ി�ൾെ�ാ��.

40.

(a)
െറ�ിേനാൾ

(b)
ഫിേ�ാക�ിേനാൻ

(c)
േടാേകാഫിേറാൾ

(d)
തയാമിൻ

Correct Choice: (a)
Solution:

ഫിേ�ാക�ിേനാൻ- വി�ാമിൻ K
േടാേകാഫിേറാൾ- വി�ാമിൻ E
തയാമിൻ- വി�ാമിൻ B1

41.

(a)
ത��്

(b)
ക�്

(c)
�ദയം

(d)
തലേ�ാറ്

Correct Choice: (a)
Solution:

െതാലി�റെ� െചാറി�ിേലാ െപാ�ിയത് േപാെലേയാ ഉ� അവസ് ഥയാണിത്. ഇത് ജനിതക
കരണ�ള്െകാേ�ാ , േരാഗ �തിേരാധേശഷി സംബ�മാേയാ , ഒെ� ഉ�ാവാം. ഇെതാ�
പകർ�വ�ാധി അ� .

42.

(a)
ഈസ്േ�ാജൻ

(b)
ൈസെ�ാകിനിൻ

(c)
ഇൻ�ലിൻ

(d)
ൈതേറാ�ിൻ

Correct Choice: (b)
Solution:

മ��വ മ�ഷ� േഹാർേമാ�കൾ ആണ്.
ൈസെ�ാകിനിൻ സസ��ളിൽ േകാശവിഭജനം നട�ാൻ സഹായി��.
ഇൻ�ലിൻെറ അഭാവം �ല��ാ�� േരാഗമാണ് �േമഹം.

43.

(a)
���ളക്

(b)
െന�്

(c)
കരി�്

(d)
േഗാത�്

Correct Choice: (a)
Solution:

േലാക�ിെല ആദ�െ� സ�രയിനം ���ളകാണ് പ�ി�ർ–-1. ഉതിരൻെകാ��ം
െചറിയക�ിയ�ാട�ം മാതാപിതാ�ളായ പ�ി�ർ–-1 �റ�ായ�ലേ��് േയാജി� ഇനമാണ്.
���ളകിെ� �ണേമ� നിർണയി�� ഒളിേയാെറസി�ം ൈപ�റി�ം പ�ി�ർ–-1ൽ ��തൽ
േതാതിൽ അട�ിയിരി��. െവ����ളക് ത�ാറാ�ാൻ ഏ��ം േയാജി� ഇനം പ�ി�ർ–-1
ആണ്.

44.

(a)
ൈവറസ്

(b)
ഫംഗസ്

(c)
ബാക് ടീരിയ

(d)
എഫിഡ്

Correct Choice: (b)

45.

�ി�ീഷ് മലബാർ ജി�ാ കളക്ടർ ആയി�� വി.എച്.കേനാലി�െട േപരിൽ അറിയെപ�� േത�് മ�സിയം �ിതി െച��ത് ?

സീേറാഫ്താൽമിയ ഏ� വി�ാമിൻെറ അപര�ാ�ത �ല��ാ�� േരാഗമാണ്?

എക് സിമ എ� േരാഗം ശരീര�ിെ� ഏത് ഭാഗെ�യാണ് ബാധി��ത് ? .

ഒ� സസ� േഹാർേമാൺ ആണ് __

ഏത് വിള�െട അത��്പാദനേശഷി�� ഇനമാണ് പ�ി�ർ-I ?

ക��ിെന ബാധി�� മഹാളി േരാഗ�ിെ� േരാഗകാരി എ�് ?
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Solution:

െത�്, ക��് �ട�ിയവെയ ബാധി�� ഒ� �ധാന േരാഗമാണ് മഹാളി. െപൺ��ൾ,
പാകമാകാ� കായ് എ�ിവ െകാഴി�േപാ��താണ് മഹാളി�െട ല�ണ�ൾ. കായി�ം
�വി�െമ�ാം ��െവ�ം വീണ് െപാ�ിയത് േപാെല�� െചറിയ പാ�കളാണ് ആദ�ം �ത��െ��ക.
�േമണ ഇത് അ�കലിേല�് നീ�ം. ൈഫേ�ാേ�ാറ എ� ഒ� ഫംഗസ് ആണ് ഈ േരാഗ�ിന്
കാരണം

(a)
മലയിൻ ഷീ�്

(b)
�റ �രം

(c)
െമനി�സ്

(d)
െപരികാർഡിയം

Correct Choice: (c)
Solution:

െമനി�സ് എ� ��ലമായ പാടകളാണ് തലേ�ാറിെന�ം, നെ��ിെന�ം CSF �ാവകം �റേ��
ഒ�കിേ�ാകാതിരി�ാൻ ഈ പാടക�െട �വർ�നം സഹായി��. ഈ CSF എ�
�ാവക�ിെന�ം, െമനി�സ് എ� പാടകേള�ം ബാധി�� േരാഗസം�മണമാണ്
െമനിൈ��ിസ്.

46.

(a)
േസാഡിയം േഫാസ് േഫ�്

(b)
കാൽസ�ം േഫാസ് േഫ�്

(c)
അേമാണിയം േഫാസ് േഫ�്

(d)
മ�ീഷ�ം േഫാസ് േഫ�്

Correct Choice: (b)
Solution:

ശരീര�ിന് ഏ��ം ആവശ�മായ ഒ� ധാ�വാണ് കാൽസ�ം. ഏകേദശം ഒ� കിേലാേയാളം ന�െട
ശരീര�ിൽ കാണെ���െ��ി�ം അതിെ� 99 ശതമാന�ം എ�കളാ� േശഖരി��ത്.
ശരീര�ിെല മ� �ധാന �വർ�ന�ൾ�ം കാൽസ�ം ആവശ�മാണ്....

47.

(a)
മര�ീനി

(b)
െന�്

(c)
േഗാത�്

(d)
ഉ�ി

Correct Choice: (a)
Solution:

െന�്-ഒൈറസ സൈ�വ

48.

(a)
�ൺ 7

(b)
ജ�വരി 7

(c)
മാർ�് 7

(d)
ഏ�ിൽ 7

Correct Choice: (d)
Solution:

േലാകാേരാഗ�ദിനം, എ�ാ വർഷ�ം ഏ�ിൽ 7ന് േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട �ാേയാജകത��ിൽ
ആേഘാഷി�െ���. �ഥമ ആേരാഗ�സഭ 1948ലാണ് േലാകാേരാഗ� സംഘടന വിളി� േചർ�ത്.
1950 �തൽ, എ�ാ വർഷ�ം ഏ�ിൽ 7ന് േലാകാേരാഗ�ദിനം ആേഘാഷി�െ�ടണെമ�് �ഥമ
ആേരാഗ�സഭയാണ് തീ�മാനെമ��ത്. േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട �ാപക ദിനം
ആചരി��േതാെടാ�ം ഏെത�ി�ം ആേഗാള ആേരാഗ� ��െ� േലാക��യിൽ െകാ�് വരാ�ം
ഈ ദിനാചരണം �േയാജനെ���

49.

(a)
എഡ് േവർഡ് ജ�ർ

(b)
�യി പാസ്ചർ

(c)
ലാൻെ�യ്നർ

(d)
ഹാർേവ

Correct Choice: (a)
Solution:

േലാക�ിെല ആദ�െ� വാ�ിൻ എ�റിയെ��� വ�രി വാ�ിൻ ക�പിടി�തിെ� േപരിൽ
േലാക�ശ�നായ ഇം�ീ�കാരനായ ഭിഷഗ�ര�ം ശാ���മാണ് എേഡ�ർഡ് െജ�ർ
േരാഗ�തിേരാധ ശാ��ിെ� (Immunology) പിതാവ് എ�് േപരിൽ �ടി അേ�ഗം അറിയെ���.
അേ�ഹ�ിെ� ക�പിടി�ം ഏ��ം ��തൽ ജീവ�കൾ ര�െപടാൻ കാരണമായ ഒ�ാണ് എ�്
വിലയി��െ���.ൈവദ�ശാ��ി��റേമ പ�ിനിരീ�ണം, �വി�ാനീയം,
ജ��െള�റി�� പഠനം �ട�ി പല ശാ� വിഷയ�ളി�ം െജ�ർ തത്പരനായി��.

50.

51.

തലേ�ാറിെന�ം ��മ്നെയ�ം ആവരണം െച�് കാ�� �രം :

അ�ികളിെല �ധാന ഘടക വസ്�വായ രാസപദാർ�ം എ�് ?

മാനിേഹാ�് ��ിലിസിമ എ�ത് എ�ിെ� ശാ�ീയ നാമം ആണ് ?

േലാകാേരാഗ�ദിനമായി ആചരി��ത് എ�് ?

ആദ�െ� വാ�ിൻ ക�പിടി�ത് ആര് ?

0, 6, 24, 60, ........ എ� േ�ണിയിെല അ�� സംഖ� ഏത് ?
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(a) 70 (b) 100

(c) 120 (d) 90

Correct Choice: (c)

Solution:  

 

 

 

ഇേത രീതിയിൽ അ�� സംഖ� = 

(a) ശനി (b) െവ�ി

(c) െചാ� (d) �ധൻ

Correct Choice: (d)
Solution: 1-1-2015= വ�ാഴം 
1-1-2016= െവ�ി 
1-1-2017= ഞായർ ( 2016 ഒ� അധിവർഷമാണ് ) 
1-1-2018= തി�ൾ 
1-1-2019 = െചാ� 
1-1-2020= �ധൻ

52.

(a) (b)

(c) (d)

Correct Choice: (b)

Solution:  

 

; ; ;  

0.33 �ം 0.5 �ം ഇടയിൽ വ�� സംഖ� = 0.4 അതായത് 

53.

(a) 15 (b) 10

(c) 13 (d) 18

Correct Choice: (a)
Solution: 20 ആ�കൾ 6 ദിവസം െകാ�് �ർ�ിയാ�� േജാലി =  

അെത േജാലി �ർ�ിയാ�ാൻ 8 ആ�കൾ�് ആവശ�മായ ദിവസ�ൾ = 

54.

(a)
√25

(b)
√625

(c)
√425

(d)
√225

Correct Choice: (c)
Solution:

 . മ��വ എ�ാം �ര്�വർ��ല�ൾ ആണ്.

55.

(a)
5

(b)
7

(c)
6

(d)
8

Correct Choice: (d)
Solution:

സമാ�ര േ�ണി�െട 5 പദ��െട �ക =  

 

 
 

a= ആദ�പദം 
d= െപാ�വ�ത�ാസം 
സമാ�ര േ�ണി�െട ��ാം പദം = 

56.

(a)
32

(b)
64

(c)
18

(d)
16

Correct Choice: (c)
Solution:

വശം a �ം വികർ�ം d �ം ആയ ഒ� സമച�ര�ിെ� വി�ീർ�ം = 

57.

1-1-2015 വ�ാഴാ� ആെണ�ിൽ 1-1-2020 ഏത് ദിവസമാണ് ?

 �ം  �ം ഇടയി�� ഭി�സംഖ� ഏത് ?

ഒ� േജാലി െച��തിന് 20 ആ�കൾ�് 6 ദിവസം േവണം എ�ിൽ 8 ആ�കൾ�് എ� ദിവസം േവണം ?

���ിൽ ബ�മി�ാ� സംഖ� കെ��ക

ഒ� സമാ�ര േ�ണി�െട ആദ�െ� 5 പദ��െട �ക 40 ആയാൽ ��ാമെ� പദം കാ�ക ?

ഒ� സമച�ര�ിെ� വികർ��ിെ� നീളം 6 െസ.മീ ആെണ�ിൽ വി�ീർ�ം എ� ?

− 1 = 1 − 1 = 013

− 2 = 8 − 2 = 623

− 3 = 27 − 3 = 2433

− 4 = 64 − 4 = 6043

− 5 = 125 − 5 = 12053

1
3

1
2

1

4

2
5

3
5

2
3

= 0.331
3

= 0.51
2

= 0.251
4

= 0.42
5

= 0.63
5

= 0.6672
3

2
5

20 × 6 = 120

= 15120
8

425− −−√

(2a + (5 − 1)d) = 405
2

(2a + 4d) = 405
2
2a + 4d = 16
a + 2d = 8

a + (3 − 1)d = a + 2d = 8

= = = = 18a2 d
2

2
62

2
36
2
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(a)
36

(b)
6

(c) (d)

Correct Choice: (b)
Solution:

 

58.

(a)
4

(b)
2

(c)
3

(d)
1

Correct Choice: (a)
Solution:

ഒ� േ�ാ�ിെല സംഖ�കൾ ഉപേയാഗി�് നാല് സമ�ജ �ിേകാണ�ൾ നിർ�ി�ാം.

59.

(a) 144 (b) 288

(c) 36 (d) 1440

Correct Choice: (d)
Solution: സംഖ� =  

480 െ� 60% =  

 

60.

(a) 8000 (b) 4500

(c) 5250 (d) 5500

Correct Choice: (c)
Solution: 19 േജാലി�ാ�െട ശരാശരി ശ�ളം = 5000 
19 േജാലി�ാ�െട ആെക ശ�ളം =  
20 േപ�െട ആെക ശ�ളം =  

20 േപ�െട ശരാശരി ശ�ളം = 

61.

(a) JLNP (b) EGFK

(c) LJND (d) JMNP

Correct Choice: (a)
Solution: ആദ�െ� ���ിേലത് േപാെല തെ� പരിഗണി�ാൽ I �് േശഷം വ�� അ�രം ആദ��ം
അതിന് േശഷം ഓേരാ അ�രം ഇടവി�ം എ��ക അതായത് 
I+1= J, J+2=L, L+2=N, N+2=P 
വി�േപായ അ�ര��ം = JLNP

62.

(a) 63 (b) 53

(c) 73 (d) 83

Correct Choice: (b)
Solution: 5@3=  
ഇേതരീതിയിൽ 8@5= 

63.

(a) 18150 (b) 16000

(c) 17150 (d) 19000

Correct Choice: (a)

Solution: ര�് വർഷ�ൾ�് േശഷം ലഭി�� �ക =  

64.

(a) TUKRC (b) KURTC

(c) CKUTR (d) CRKUT

Correct Choice: (d)
Solution: TRUCK എ� വാ�ിെല അ�ര��െട �ാനം മാ�ിയാണ് േകാഡ് വാ�ിെല
അ�ര�ൾ എ�തിയിരി��ത് . 
അതായത് TRUCK എ� വാ�ിെല ആദ� അ�രം േകാഡിെല അവസാന അ�രം ആ�ം
ര�ാമെ� അ�രം ര�ാമെ� അ�രമായി നിലനിർ�ി�ം ��ാമെ� അ�രം നാലാമത്
േചർ�ം നാലാമെ� അ�രം ആദ�ം എ�തി�ം അവസാന അ�രം ��ാമത് േചർ�മാണ്
േകാഡ് െച�ിരി��ത് . 
TRUCK = CRKUT

65.

ഒ� േ�ാ�ിെല സംഖ�കൾ ഉപേയാഗി�് എ� സമ�ജ �ിേകാണ�ൾ നിർ�ി�ാം ?

ഒ� സംഖ��െട 20%, 480 െ� 60% ന് �ല�മാെണ�ിൽ സംഖ� എ� ?

ഒ� �ാപന�ിെല 19 േജാലി�ാ�െട ശരാശരി ശ�ളം 5000 �പയാണ്. മാേനജ�െട ശ�ളം 10000 �പ ആെണ�ിൽ 20 േപ�െട ശരാശരി ശ�ളം എ� ?

ABCD : EGIK :: FGHI : ...........

5@3=23; 6@4=34; 7@2=23 ആയാൽ 8@5 എ� ?

10% വാർഷിക നിര�ിൽ ��പലിശ കണ�ാ�� ഒ� ബാ�ിൽ ഒരാൾ 15000 �പ നിേ�പി�. ര�് വർഷം കഴി�േ�ാൾ അയാൾ�് എ� �പ ലഭി�ം ?

TRAIN എ� വാ�് IRNAT എെ��തിയാൽ TRUCK എ� വാ�് എ�െന എ�താം ?

=. . . . . . . . ?
36

(36)0.5

1
6

360.2

= = 636

(36)0.5

36
6

(36 = (36 = = 6)0.5 )1/2 36−−√

x

480 × = 28860
100

x × = 28820
100

x = = 144028800
20

19 × 5000 = 95000
95000 + 10000 = 105000

= 5250105000
20

(5 × 3) + (5 + 3) = 15 + 8 = 23

(8 × 5) + (8 + 5) = 40 + 13 = 53

15000(1 + 10
100

)2

15000(1 + = 15000 × × = 150 × 121 = 181501
10

)2 11
10

11
10
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(a) 18 (b) 19

(c) 17 (d) 16

Correct Choice: (c)
Solution: ഉ�ി�െട ��ിൽ നി�� റാ�് = 5 
ഉമ�െട പി�ിൽ നി�� റാ�് = 18 
ഉമ�െട ��ിൽ നി�� റാ�് = 40-18+1= 23 
ര�േപർ�ം ഇടയിൽ ഉ� ��ിക�െട എ�ം = 23-5-1=18-1=17

66.

(a) അ�ായി (b) മ�മകൾ

(c) സേഹാദരി (d) മകൾ

Correct Choice: (a)
Solution: രമ അ�ണിെ� അ�െ� സേഹാദരിയാണ് അതായത് അ�ായി

67.

(a) 5 (b) 49

(c) 9 (d)

Correct Choice: (b)

Solution: 

68.

(a) പടി�ാറ് (b) വട�്

(c) െത�് (d) കിഴ�്

Correct Choice: (c)
Solution:

യാ� �ട�ിയ ദിശ: െത�്  െത�് - വട�് നട�  �റ�് �രം കഴി�േ�ാൾ തിരി� നട� :
വട�് -െത�്  വലേ��് തിരി�ാൽ പടി�ാറ് ( �ര�ാ�മയം).

69.

(a)
9.45

(b)
12.15

(c)
8.30

(d)
6.30

Correct Choice: (c)
Solution:

േ�ാ�ിെല യഥാർ� സമയം = 

ഇനി മെ�ാ� എ�� വഴി. ത�ിരി�� സമയം േപ�റിൽ അമർ�ി വര�ക. എ�ി�് േപ�ർ മറി�്
േനാ�ിയാൽ അവിെട െതളി�് കാ�� സമയമാ�ം �തിബിംബ�ിെല സമയം/യഥാർ�
സമയം.

70.

(a) Adjective (b) Adverb

(c) verb (d) Preposition

Correct Choice: (b)

71.

(a) faster (b) very fast

(c) more faster (d) more fast

Correct Choice: (a)

72.

(a) a (b) an

(c) the (d) none of the above

Correct Choice: (b)

73.

(a) answer (b) answered

(c) answers (d) none of the above

Correct Choice: (c)

74.

75.

40 ��ിക�� ഒ� �ാ�ിൽ ഉ�ി�െട റാ�് ��ിൽ നി�് അ�ം ഉമ�െട റാ�് പി�ിൽ നി�് പതിെന�ം ആയാൽ ഇവർ�ിടയിൽ എ� േപ��് ?

അ�ണിെ� അ�ൻ രമ�െട സേഹാദരനാണ് എ�ിൽ രമ, അ�ണിെ� ആരാണ് ?

ഒ� �േത�ക ദിശയിൽ നി�് നട�ാൻ ആരംഭി� ഒരാൾ �റ�് �രം കഴി�േ�ാൾ തിരി� നട�. പി�ീട് വലേ��് തിരി� നട�േ�ാൾ �ര�ാ�മയം കെ��ിൽ അയാൾ യാ� �ട�ിയ ദിശ ഏത് ?

ഒ� േ�ാ�ിെല സമയം അതിെ� എതിർവശ�ിരി�� ക�ാടിയിൽ 3.30 ആയി േതാ�� എ�ിൽ േ�ാ�ിെല യഥാർ� സമയം എ� ?

They have not spent the night  ( Decide which part of speech is in italics)

Monkeys are ......... learners than elephants

The train runs at a speed of 65 kms ............ hour

You should decide which one of the three choices A, B, or C best ...........

Everybody has attended the conference, ........ ?

50 − =. . . . . . . . ?
(10+3−2×4)

5

6

5

50 − = 50 − = 50 − = 50 − 1 = 49
(10+3−2×4)

5

13−8

5

5

5

→ →
⟹

11.60 − 3.30 = 8.30

there
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(a) didn't they (b) have they

(c) hasn't they (d) haven't they

Correct Choice: (d)

(a) is running (b) ran

(c) runs (d) has run

Correct Choice: (b)

76.

(a) doesn't stay up (b) didn't stay up

(c) hadn't stayed up (d) don't stay up

Correct Choice: (c)

77.

(a)
along

(b)
inside

(c)
towards

(d)
around

Correct Choice: (a)
Solution:

Along can be used to talk about coming or going to a place where someone is waiting or something
is happening.

78.

(a) of (b) in

(c) by (d) from

Correct Choice: (c)

79.

(a) Priya asked him why he was working so hard (b) Priya asked him why was he working so hard

(c) Priya asked him why he has been working so hard (d) Priya asked him why he had been working so hard

Correct Choice: (a)

80.

(a) litter (b) herd

(c) gaggle (d) none of the above

Correct Choice: (c)

81.

(a) Clever (b) Genial

(c) Intelligent (d) Smart

Correct Choice: (d)

82.

(a) Misappropriate (b) Balance

(c) Remunerate (d) Clear

Correct Choice: (a)

83.

(a) Dormant (b) Active

(c) Weak (d) Unconcerned

Correct Choice: (b)

84.

(a) look for (b) look at

(c) look after (d) look into

Correct Choice: (c)

85.

(a) Verbose (b) Pedantic

(c) Pompous (d) Ornate

Correct Choice: (b)

86.

(a)
Ignouminious

(b)
Ignomenious

(c)
Ignominious

(d)
Ignomineous

Correct Choice: (c)
Solution:

ignominious: deserving or causing public disgrace or shame.

87.

(a) To find some reason to quarrel (b) To destroy something

(c) To eat some part of an item (d) To criticize some one

Correct Choice: (d)

88.

Joy Thomas ............ the marathon for the first time in 2009

She wouldn't have yawned the whole day if she ........ late last night

We often go fishing ........... the river bank

She has three children ....... her first husband

Priya said to him " Why are you working so hard ?" ( choose the correct reported speech of the direct speech given above )

A ........... of gees was heard a mile away

................ money is invested by experienced investors who know about what they are doing

Choose the synonym of "Embezzle"

Find the antonym of " Quiescent " fro the following :

My parents told me that I would have to ........... them when they become old ( use appropriate phrasal verb from the following )

Find a word suitable for the expression " The style in which a writer makes a display of his knowledge "

Choose the correctly spelt word from among the following :

Choose the meaning of the given idiom " To pick holes "
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(a) affects (b) effects

(c) taste (d) none of the above

Correct Choice: (b)

89.

(a) for (b) by

(c) of (d) pro

Correct Choice: (d)
Solution:

Pro-democracy : denoting or relating to political activism directed towards the establishment of
democratic government in a country.

90.

(a)
േകവല�ിയ

(b)
�േയാജക�ിയ

(c)
കാരിതം

(d)
അകാരിതം

Correct Choice: (b)
Solution:

�േയാജക�ിയ - സ��ം ഇ��കാരം അ�ാെത മെ�ാരാ�െട േ�രണയാൽ െച�� �ിയയാണ്
�േയാജക�ിയ.

ഉദാ :- നട�� , നട�ി�� , ഉറ��

91.

(a)
കരമാ�� അരവി�ം

(b)
കര�ം അരവി��ം

(c)
അരവി�ം േപാ�� കരം

(d)
കര�ിെല അരവി�ം

Correct Choice: (a)
Solution:

കരാരവി�ം എ� പദം വി�ഹിെ��തിയാൽ കി��ത് കരമാ�� അരവി�ം. ആ�� എ�
േ�േത�യം വ�ി�െ��ിൽ അത് �പക ത��ഷ സമാസ�ി�ദാഹരണമാണ് .

92.

(a)
അയാൾ അല�ിേ�� െവ�െവ�� �ഭവസ് �മാണ് ധരി�ിരി��ത്

(b)
അയാൾ അല�ിേ�� െവ�� �ഭവസ് �മാണ് ധരി�ിരി��ത്

(c)
അയാൾ അല�ിേ�� വസ് �മാണ് ധരി�ിരി��ത്

(d)
അയാൾ അല�ിേ�� െവ�� വസ് �മാണ് ധരി�ിരി��ത്

Correct Choice: (d)
Solution:

അയാൾ അല�ിേ�� െവ�� വസ് �മാണ് ധരി�ിരി��ത് .

ഇവിെട വ��ിൻ്െറ നിറം പരാമർശി�� എ�ാൽ െവ�െവ�� �ഭവസ് �മാണ്,
�ഭവസ് �മാണ് �ട�ിയ �േയാഗ�ൾ ഉപേയാഗി��ി� കാരണം അവ ��തായ് ഒ�ം
പറ��ി�.

93.

(a)
ആജാനബാ�

(b)
ആജാ�ബാ�

(c)
അടിമ�വം

(d)
അടിമത�ം

Correct Choice: (b)
Solution:

ആജാ�ബാ�

94.

(a) ക�് (b) മഴ

(c) വ�ം (d) നാദം

Correct Choice: (d)

95.

(a)
നീലെവളി�ം

(b)
���ാെ�ാരാേന�ാർ�്

(c)
ആയി���ി

(d)
�വ�ഴം

Correct Choice: (b)

96.

Many medications have other .......... besides the intended one .

Thousands of people have taken part in a .......... democracy demonstration ( Choose the correct prefix from the following )

ചാടി�� എ� പദം താെഴ െകാ��ിരി��വയിൽ ഏത് വിഭാഗ�ിലാണ് ?

കരാരവി�ം എ� പദം വി�ഹിെ��തിയാൽ കി��ത് :

ശരിയായ വാക�ം ഏത്?

ശരിയായ പദം ഏത്?

നിനദം എ� പദ�ിെ� അർ�ം എ�് ?

��ി�ാ�� എ� കഥാപാ�ം ഏത് �തിയിേലതാണ് ?
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Solution:

ൈവ�ം �ഹ�ദ് ബഷീർ എ�തിയ ഒ� മലയാള േനാവലാണ് ���ാെ�ാരാേന�ാർ�്. 1951-
ലാണ് ഈ േനാവൽ �സി�ീകരി�ത്. �സ് ലിം സ�ഹ�ിൽ നിലനി�ി��
അ�വിശ�ാസ�ൾെ�തിരി�� ഒ� കട�ാ�മണമായി ഈ േനാവൽ മാ�ക��ായി. ഈ
െവളി��ിെന� െവളി�ം എ� ബഷീറിെ� വിഖ�ാതമായ പദ�േയാഗം ഈ േനാവലിലാ��ത്.
ത��െട �റ�കൾ മറ�ാൻ േവ�ി ആ�കൾ ത��െട േപായകാല �താപെ��റി�് ഊ�ം
െകാ��തിെന കളിയാ�ാനായാണ് ബഷീർ ���ാെ�ാരാേന�ാർ�് എ� േപരി�െട
�മി��ത്. 'ആന ഉ�ാർ�' തറവാ�ിെല കാരണവ�ിയായതിനാൽ പ�ിണിയാെണ�ി�ം
െമതിയടിയി�് ത�ി ത�ി നട�� ഉ�െയ ഈ േനാവലിെല �ധാനകഥാപാ�മായ മകൾ
��പാ�� അത് '��ാന' (�ഴിയാന) ആയി�� എ�് പറ� പരിഹസി��ത് ഈ
േനാവലിൽ ന��് കാണാം.

(a)
�ീ�മാർ

(b)
േജാർ�് വർ�ീസ്

(c)
പി.വി നാരായണൻ നായർ

(d)
എം.ടി വാ�േദവൻ നായർ

Correct Choice: (c)
Solution:

�ശ� എ��കാര�ം ��ിവാദി�മായി�� പവനൻ (��ൻ വീ�ിൽ നാരായണൻ നായർ)
(ഒക്േടാബർ 26, 1925 - �ൺ 22, 2006) .

97.

(a)
�ഗത�മാരി

(b)
മാധവി��ി

(c)
എം.ലീലാവതി

(d)
ബാലാമണിയ�

Correct Choice: (d)
Solution:

മലയാള�ിെല �ശ�യായ കവയി�ിയായി�� ബാലാമണിയ� . മാ�ത��ിെ� കവയി�ി
എ�ാണ് അവർ അറിയെ��ത്.െച��ം �തേല കവിതെയ�തിയി�� ബാലാമണിയ��െട ആദ�
കവിതയായ '��ൈക'ഇറ��ത് 1930-ലാണ്. െകാ�ി മഹാരാജാവായി�� പരീ�ി�
ത�രാനിൽനി�് 1947-ൽ ‘സാ ഹിത�നി�ണ‘ബ�മതി േനടി. പി�ീട് നിരവധി �ര�ാര��ം
ബ�മതിക�ം അവെര േതടിെയ�ി. ലളിത�ം �സ��മായ ൈശലിയിൽ മ�ഷ�മന�ിെ�
അഗാധതെയ �തിഫലി�ി��താണ് ബാലാമണിയ��െട കവിതകൾ. മാ�ത��ം നിഷ്കള�മായ
ൈശശവഭാവ�ം അവയിൽ ��ി�നി�.

ഓേരാ വർഷ�ം ഇ��ൻ ഭാഷകളിൽ നി�� മിക� സാഹിത���ി�് നൽകിവ�� ഒ�
�ര�ാരമാണ് സരസ�തി സ�ാൻ. ഹി��രാണ�ളിെല വിദ�ാേദവിയായ സരസ�തിയാണ് േപരിെ�
ആധാരം. 1991-ൽ െക.െക.ബിർള ഫൗേ�ഷൻ ആണ് ഇത് �പീകരി�ത്. 1995 ഇൽ ആണ്
ബാലാമണിയ� ഈ അവാർഡ് � അർഹയായത്.

98.

(a) ��് കവികൾ (b) കവി�െട പരി��ി

(c) കവിത�െട വി��ി (d) കവി�യം

Correct Choice: (d)

99.

(a)
മി�ാ�� കല�ട�ം

(b)
ഒ��� െവ��ിൽ അ��ി�

(c)
നിറ�ടം ���ി�

(d)
താണനിലെ� നീേരാ�

Correct Choice: (a)
Solution:

മലയാളം വിവർ�നം "മൗനം അർ�ഗർഭം ആണ്" എ�ാണ്. 
ആ അർ��ിേനാട് ഏ��ം അ��് നിൽ��ത് "മി�ാ�� കല�ട�ം" എ� െചാ�ാണ്. 

English meaning: used for saying that people who are shy or who do not say much often have very
strong feelings or interesting ideas.

100.

പവനൻ എ� �ലികാനാമ�ിൽ അറിയെ���ത് :

സരസ�തി സ�ാനം േനടിയ ആദ� മലയാളി ?

Poetic Trinity എ�തിെ� മലയാളം എ�് ?

Still waters run deep എ�തിെ� മലയാള�ി�� െചാ�ാണ് :


