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(a) 3 (b) 9

(c) 27 (d) 18

Correct Choice: (a)

Solution: 

1.

(a) (b)

(c) (d)

Correct Choice: (c)
Solution:

േഗാള�ിെ� ഉപരിതലവി�ീർ�ം =  

അർ�േഗാള�ിെ� ഉപരിതല വി�ീർ�ം =  

2.

(a)
26

(b)
28

(c)
30

(d)
32

Correct Choice: (d)
Solution:

ആവശ�മായ േജാലി�ാ�െട എ�ം =  
 

3.

(a)
1% ലാഭം

(b)
1% ന�ം

(c)
2% ലാഭം

(d)
ഇവെയാ�മ�

Correct Choice: (b)
Solution:

 . െനഗ�ീവ് ചി�ം വ�തിനാൽ ന�ം

ആയിരി�ം

4.

(a) (b)

(c) (d)

Correct Choice: (a)

Solution:  െ� �ണന വിപരീതം =  

�ണനവിപരീതം എ�ാൽ അംശ�ം േഛദ�ം പര�രം മാ�ി എ�തണം

5.

(a)
24

(b)
22

(c)
20

(d)
18

Correct Choice: (d)
Solution:

6 േപ�െട ശരാശരി വയ�് 21 ആയതിനാൽ 6 േപ�െട ആെക വയ�് =  
6 വർഷം �ൻപ് ��ംബ�ിെല അംഗ��െട ആെക വയ�് =  

ശരാശരി വയ�് = 

6.

(a)
30 sec

(b)
24 sec

(c)
18 sec

(d)
10 sec

Correct Choice: (c)

7.

 ഉപരിതല വി�ീർ��� മരം െകാ�് നിർ�ി� ഒ� േഗാളം �റി�് ര�് അർധേഗാള�ളാ�ി മാ�ിയാൽ അവ ഓേരാ�ിെ��ം ഉപരിതല വി�ീർ�ം എ� ?

24 േപർ ദിവേസന 8 മണി�ർ േജാലി െച�ാൽ 10 ദിവസം െകാ�് ഒ� േജാലി തീ�ം. ദിവേസന 10 മണി�ർ േജാലി െചയ് ത്  6 ദിവസം െകാ�് ആ േജാലി തീർ�ാൻ എ� ആ�കൾ േവണം ?

ഒരാ�െട ശ�ളം 10 % �റ�ക�ം പി�ീട് 10 % ��ക�ം െചയ് �. അയാ�െട ലാഭം/ന�ം എ� ശതമാനം ?

 െ� �ണന വിപരീതം :

ഒ� ��ംബ�ിെല 6 േപ�െട ശരാശരി വയ�് 21 ആണ്. അതിൽ ഇളയ ��ി�െട �ായം 6 വയസ് ആെണ�ിൽ ആ ��ി ജനി��തി� െതാ� ��് ��ംബ�ിെ� ശരാശരി വയെ�� ?

. േവഗതയിേലാ��  നീള�� ഒ� െ�യിനിന്  നീള�� ഒ� പാലം കട��തിന് എ� സമയം േവണം ?

× =. . . . . . . . ?271/6 271/6

× = = = = = 3271/6 271/6 271/++1/6 272/6 271/3 27−−√3

40 cm2

50 cm2 40 cm2

30 cm2 20 cm2

4π = 40 cr2 m2

3π =?r2

? = 40 × = 30 c3πr
2

4πr2
m2

x

24 × 8 × 10 = x × 10 × 6

x = = 3224×8×10
10×6

(−10) + (10) + ( ) = −10 + 10 − 1 = −1%
−10×10

100

−
2
3

−
3
2

3
2

2
3

−
2
3

− 2
3

− 3
2

21 × 6 = 126
126 − 6 × 6 = 126 − 36 = 90

= 1890
5

36 km/hr 100 m 80 m
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Solution:

സ�രിേ�� ആെക �രം =  മീ�ർ 

െ�യിനിെ� േവഗത = 36 km/hr =  m/s 

പാലം കട�ാൻ ആവശ�മായ സമയം =  െസ�ൻഡ്

(a) 1 (b) 3

(c) 5 (d) 7

Correct Choice: (a)
Solution: ഗീത�െട പി�ിൽ നി�� �ാനം = 14 
ഗീത�െട ��ിൽ നി�� �ാനം =  
അ�ണിെ� ��ിൽ നി�� �ാനം = 7 
ഇ�വർ�ം ഇടയിൽ ഉ� ആ�ക�െട എ�ം =  
(അതായത് ��ിൽ നി�� ആറാം �ാന�ാരൻ)

8.

(a)
MRTIGE

(b)
TREGIT

(c)
QIGERT

(d)
SREGIT

Correct Choice: (c)
Solution:

CAT-->SATC
LION-->MIONL
േകാെഡഡ് ഭാഷയിൽ ആദ�െ� അ�രം ത�ിരി�� വാ�ിെല അവസാന അ�ര�ി�
അ�രമാലയിൽ െതാ� ��� അ�രമാണ്. പി�ീ�� അ�ര�ൾ ത�ിരി�� പദ�ിെല
േപാെല തെ� �ട��. േകാെഡഡ് ഭാഷയിെല അവസാന അ�രം ത�ിരി�� വാ�ിെല
ആദ�വാ�ം ആ��. 
TIGER-->QIGERT

9.

(a) ചാപം (b) ��ം

(c) �ിേകാണം (d) ച�രം

Correct Choice: (a)
Solution:

��പരിധി�െട ഒ� ഭാഗേ�യാണ് ചാപം എ�് പറ��ത്. 
ബാ�ി എ�ാം �പ�ളാണ്.

10.

(a)
180 m

(b)
50 m

(c)
70 m

(d)
80 m

Correct Choice: (b)
Solution:

ത�ി�� വസ്�തകൾ ഉപേയാഗി�് ഒ� ചി�ം വര�ാൽ ന��് പാദം 60-30=30 മീ, ലംബം 60-20=40
മീ ആയ ഒ� മ��ിേകാണം ലഭി�ം. �റെ�� �ല�നി�ം ഇേ�ാൾ എ� �രം അകെലയാെണ�്
കെ��ാൻ മ��ിേകാണ�ിെ� കർ��ിെ� അളവ് കെ��ിയാൽ മതിയാ�ം. കർ�ം =
302+402−−−−−−−−√=900+1600−−−−−−−−−√=2500−−−−√=50 മീ

11.

(a)
52

(b)
53

(c)
54

(d)
51

Correct Choice: (b)
Solution:

case 1 :ഒ� non leap year വർഷം ശനിയാ� ആരംഭി�ാൽ, 53 ശനിയാ� ഉ�ായിരി�ം.

case 2 : ലീപ് ഇയർ വര്ഷമായാൽ, ആദ�െ� ര� ദിവസ�ിൽ ശനിയാ� ആയാൽ , ആ വര്ഷം 53
ശനിയാ� ഉ�ായിരി�ം.

2011- േനാൺ ലീപ് ഇയർ 
Feb 1-> െചാ�യാെണ�ിൽ Jan 1--> ? ദിവസ�ൾ ത�ിൽ ഉ� വ�ത�ാസം= 31 
അധിക ദിവസം= 3 
െചാ��് 3 ദിവസം �ൻപ് = ശനി 
Case 1 അ�സരിച് 53 ശനിയാ�ക��്

12.

(a) 26 (b) 85

(c) 97 (d) 124

13.

18 ആ�ക�� ഒ� ക�വിൽ അ�ൺ ��ിൽ നി�ം ഏഴാമെ� ആ�ം ഗീത പി�ിൽ നി�ം പതിനാലാമെ� ആ�ം ആണ് എ�ിൽ ഇവർ�ിടയിൽ എ� േപർ ഉ�ാ�ം ?

ഒ� േകാഡ് ഭാ ഷയിൽ CAT െന SATC എ�ം LION െന MIONL എ�ം �ചി�ി��. എ�ിൽ TIGER െന �ചി�ി�� േകാഡ് ഏത് ?

���ിൽെ�ടാ�ത് എ��ക .

ര� A യിൽ നി�് യാ� ആരംഭിച് 60 മീ�ർ നട�് വലേ�ാ�് തിരി�് 30 മീ�ർ നട�് വലേ�ാ�് തിരി�് 20 മീ�ർ നട� േശഷം വീ�ം വലേ�ാ�് തിരി�് 60 മീ�ർ നട�് B യിെല�ി. A യിൽ നി�് B
യിേല�� അകലം എ� ?

2011 Feb 1 െചാ�യാെണ�ിൽ 2011 ൽ എ� ശനിയാ�ക��് ?

5+3=34; 6+7=85; 11+6=157; 9+4=.......?

100 + 80 = 180

36 × = 10
5

18

= 18
180

10

18 − 14 + 1 = 4 + 1 = 5

1
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Correct Choice: (c)

Solution:  

ഇേത രീതിയിൽ , 

(a) 2 (b) 3

(c) 4 (d) 7

Correct Choice: (a)
Solution: 1 �ം 50 �ം ഇടയിൽ 6 െകാ�് നിേ�ഷം ഹരി�ാ�� സംഖ�കൾ = 12, 18, 24, 30, 36, 42,
48 
അ���െട �ക 6 ആയി വ�� സംഖ�കൾ = 24, 42

14.

(a) ഹീര (b) റീന

(c) സീമ (d) േമാഹിനി

Correct Choice: (d)
Solution: േമാഹിനി

15.

(a) 13 (b) 27

(c) 25 (d) 83

Correct Choice: (b)
Solution:

ആദ�െ�  ഒ�സംഖ�ക�െട �ക =  
ആയതിനാൽ ഒ�സംഖ�ക�െട എ�ം =  
ഇതിൽ നി�ം  െ� വില കെ��ാൻ 14 ആമത് വ�� ഒ�സംഖ� ഏതാെണ�് കെ��ിയാൽ
മതി ( കാരണം  ന് താെഴ�� 13 ഒ� സംഖ�ക�െട �കയാണ് ) 

 ആമത് വ�� ഒ�സംഖ� = 

16.

(a) 1 (b) 16

(c) (d)

Correct Choice: (d)

Solution: 

17.

(a)
6

(b)
10

(c)
16

(d)
20

Correct Choice: (a)
Solution:

�ാ�ിെല ആൺ��ിക�െട എ�ം = 2x െപൺ��ിക�െട എ�ം = 3x �ാ�ിൽ നി�ം 2
ആൺ��ിക�ം 2 െപൺ��ിക�ം മാറിേ�ായാൽ അവ�െട എ�ം 2x-2, 3x-2 ആയിരി�ം അതായത് , 

�ാ�ിൽ ഇേ�ാ�� ആൺ��ിക�െട എ�ം = 2x-2 
=> 2×4−2 = 8−2 =6

18.

(a) 208 (b) 230

(c) 234 (d) 256

Correct Choice: (c)

Solution:  

 

 

ആയതിനാൽ അ�� സംഖ� = 

19.

(a) 0.181818...... (b) 0.198198......

(c) 0.18...... (d) 0.222......

Correct Choice: (d)

Solution:  

 

20.

(a)
വിശ�നാഥൻ ആന�്

(b)
സ�ിൻ െട�ൽ�ർ

21.

1 �ം 50 �ം ഇടയിൽ 6 െകാ�് നിേ�ഷം ഹരി�ാ���ം അ���െട �ക 6 ആയി വ���മായ എ� ര��സംഖ�ക��് ?

ഒ� പരീ�യിൽ ഹീര�് �ീതെയ�ാൾ മാർ�് ഉെ��ി�ം റീന�െട അ��ം മാർ�ി�. സീമ�് േമാഹിനി�െട അ��ം മാർ�ിെ��ി�ം റീനെയ�ം ഷീലെയ�ം അവൾ പി�ിലാ�ി ���ിൽ ഏ��ം
��തൽ മാർ�് േനടിയത് ആര് ?

x ഒ� ഒ� സംഖ�യാണ്. x ന് താെഴ�� എ�ാ ഒ� സംഖ�ക�ം �ടിയേ�ാൾ 169 കി�ി. x എ�?

ഒ� �ാ�ിെല ആൺ��ിക�ം െപൺ��ിക�ം ത�ി�� അംശബ�ം 2 : 3 ആണ്. �ാ�ിൽ നി�ം 2 ആൺ��ിക�ം 2 െപൺ��ിക�ം മാറിേ�ായാൽ അവർ ത�ി�� അംശബ�ം 3 : 5 ആയി മാ�ം എ�ിൽ
�ാ�ിൽ ഇേ�ാ�� ആൺ��ിക�െട എ�ം എ�?

10, 18, 45, 109, ........

ഇ��ൻ േവ�ാമേസന�െട ഓണററി ��് ക�ാപ്�ൻ പദവി ലഭി� കായികതാരം ?

5 + 3 = + = 25 + 9 = 3452 32

9 + 4 = + = 81 + 16 = 9792 42

n = 169n
2

n = = 13169−−−√
x

x 169
14 x = 27

16 ÷ 8 ÷ 4 ÷ 2 =. . . . . ?

1
2

1

4

16 ÷ 8 ÷ 4 ÷ 2 = 2 ÷ 4 ÷ 2 = \( ÷ 2 = × =2
4

1
2

1
2

1
4

=
2x−2

3x−2
3
5

10x − 10 = 9x − 6
x = 4

10 + = 10 + 8 = 1823

18 + = 18 + 27 = 4533

45 + = 45 + 64 = 10943

109 + = 109 + 125 = 23453

(0.333.....) × (0.6666.....) =. . . . . . . . . . . ?

0.333....... = 3
9

0.666........ = 6
9

(0.333........) × (0.666.......) = × = = = 0.2222......3
9

6
9

3×6
9×9

18
81
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(c) ലിയാ�ർ േപസ് (d) �ീശാ�്

Correct Choice: (b)
Solution:

ഇ��യിൽ നി�� �ൻ �ി��് താര�ം, േലാകം ക� ഏ��ം മിക� �ി��് കളി�ാരിൽ ഒരാ�ം
ഇ��യിെല ഒ� പാർലെമ�് െമ��മാണ്

(a)
സിംഹം

(b)
ആന

(c)
ക�വ

(d)
�തിര

Correct Choice: (c)
Solution:

ജീവിക�െട ആഹാര�ംഖലയിെല ഏ��ം ഉയർ� അംഗമാണ്  ക�വ. കാട്  അട�ിവാ�ം വിധം
വാസ�ല�ളിൽ അധീന�േദശപരിധി (Territory) നിലനിർ�ി േറാ� ��� സ�ഭാവം ക�വ��് .
ആൺക�വക�െട അധീന�േദശം 70 �തൽ 100 ച�ര�കിേലാമീ�ർ വെര വ�ം. െപൺക�വകൾ 25
ച�ര�കിേലാമീ�റാണ്  അട�ി വാ�ക. ഒ� ആൺക�വ�െട പരിധിയിൽ പല െപൺക�വകൾ
കാ�െമ�ി�ം, മെ�ാ� ആൺക�വെയ സ��ം പരിധിയിൽ കാ��ത്  അവ ത�ി��

േപാരാ��ി�ം മി�വാ�ം ഒ� ക�വ�െട അ���ി�മായിരി�ം അവസാനി�ക. ഒ� ക�വ�

തെ� ഇ� വലിയ ഒ� പരിധി ആവശ���തിനാൽ വനനശീകരണം ഈ �ഗ�െള വളെര
��തരമായി ബാധി

22.

(a)
ഡൽെഹൗസി

(b)
കാനിങ്

(c)
കഴ്സൺ

(d)
റി�ൺ

Correct Choice: (a)
Solution:

ഡൽെഹൗസി �� ആണ് ദ�ാവകാശ നിേരാധന നയം നട�ാ�ിയത്. 1848 -1856 ആയി��
ഡൽെഹൗസി �� അധികാര�ിൽ ഉ�ായി��ത്.

23.

(a)
േമാ�ിലാൽ െനഹ് �

(b)
അബ്�ൾ ഖാദർ െമൗലവി

(c)
ലാലാ ലജ്പത്റായി

(d)
ദാദാബായ് നവേറാജി

Correct Choice: (d)
Solution:

എ.ഓ. ഹ�മിെ� �െട ഇ��ൻ നാഷണൽ േകാൺ�സ് �ാപി�വാൻ �ൻൈകെയ�� ഭാരതീയ
സ�ാത�സമരേസനാനിയാണ്  ദാദാഭായ് നവേറാജി ഇേ�ഹം "ഇ���െട വ��വേയാധികൻ"
എ�റിയെ���. വ�വ�ാപാരി, വിദ�ാഭ�ാസ വിച�ണൻ, ��ിജീവി എ�ീ നിലകളിൽ �വർ�ി�
ഇേ�ഹം പാർസി വംശജനായി��.

ഇ��യിെല സ��് �ി�ൺ േചാർ�ിെയ���തിെന�റി�് വിവരി�െകാ�് േപാെവർ�ി ആ�്
അൺ-�ി�ീഷ് �ൾ ഇൻ ഇ�� എ� ��കെമ��ക��ായി. 1892 �തൽ 1895 വെര �ി�ീഷ്
പാർലെമ�ിൽ എം. പി. ആയി��, �ി�ീഷ് പാർലെമ�ിേല�് മൽസരി�് ജയി� ആദ�െ�
ഏഷ��ാരനായി��

24.

(a)
േകരളം

(b)
�ജറാ�്

(c)
ആ�ാ�േദശ്

(d)
തമിഴ് നാട് 

Correct Choice: (b)
Solution:

ഇ���െട പടി�ാെറ അ��� സം�ാനമാണ്  �ജറാ�്  . ഏ��മധികം
വ�വസായവല്�തമായ സം�ാന�ളിെലാ�ായ �ജറാ�് , �ണിവ�വസായ�ിെ�
േക�ം�ടിയാണ് . രാജ�ാൻ, മഹാരാ�, മധ��േദശ്  എ�ിവയാണ്  �ജറാ�ിെ� അയൽ
സം�ാന�ൾ. പാകി�ാ�മായി രാജ�ാ�ര അതിർ�ി�ം പ�ി���് . �ജറാ�ി ഭാഷ
സംസാരി�െ��� �േദശമാണിത് . ഗാ�ിനഗറാണ്  തല�ാനം. അഹ�ദാബാദ്, രാജ് േകാട് ,
�രത്, വേഡാദര �ട�ിയവയാണ് മ� �ധാന നഗര�ൾ.

ഇ��യിൽ ഏ��ം ��തൽ കടൽ�ീരം (1600 കി.മി) ഉ� സം�ാനമാണ് �ജറാ�്. �പം െകാ�
നാൾ �തൽ സ�ർ� മദ�നിേരാധനം നിലവി�� സം�ാനം �ടിയാണിത്. ഇ���െട
രാ�പിതാവായ മഹാ�ാ ഗാ�ി, ആദ�െ� ആഭ��ര മ�ിയായ സർദാർ വ�ഭായി പേ�ൽ
എ�ിവ�െട ജ�േദശമാണ് .

25.

26.

േചാള രാജാ��ാ�െട രാജകീയ �� ?

ദ�ാവകാശ നിേരാധന നയം നട�ാ�ിയതാര് ?

ഇ���െട വ��വേയാധികൻ എ�റിയെ���ത് ?

ഏ��ം ��തൽ കടൽ�ീര�� ഇ��ൻ സം�ാനം ?

അധികാര വിേക�ീകരണം നട�ിലാ�ിയതിൽ 2009-10 വർഷെ� മിക� സം�ാന�ി�� ഒ�ാം �ാനം ലഭി�ത് ?
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(a) തമിഴ് നാട് (b) കർണാടകം

(c)
േകരളം

(d)
പ�ിമബംഗാൾ

Correct Choice: (c)
Solution:

ഇ���െട െത�പടി�ാെറ അ��� സം�ാനമാണ് േകരളം. . കിഴ�് തമിഴ് നാട്, വട�്
കർണാടകം എ�ീ സം�ാന��ം പടി�ാറ് അറബി�ട�മാണ് 11 �തൽ 121 കിേലാ മീ�ർ വെര
വീതി�ം 580 കിേലാ മീ�ർ നീള��� േകരള�ിെ� അതിർ�ികൾ.

(a)
��ംബ�ീ

(b)
ആശ

(c)
സാ��നം

(d)
സമ�

Correct Choice: (b)
Solution:

േദശീയ �ാമീണആേരാഗ�പ�തി�െട ഭാഗമായി ഓേരാ വിേ�ജി�ം ഭാരത സർ�ാറിനാൽ
നിയമി�െ��� അംഗീ�ത സാ�ഹിക ആേരാഗ��വർ�കരാണ് ആശ(Accredited Social Health
Activists - ASHA). 2005ൽ ആരംഭി� ഈ ദൗത�സംഘ�ിെ� സ�ർ�ത 2012ൽ ആണ്
�തീ�ി��ത്..

േകരള�ിെല ആയിരം ജനസംഖ��് ഒ� ആശാ�വർ�ക എ�താണ് ല��ം.

27.

(a)
െന��ാേ�രി

(b)
പന�ാട്

(c)
അടാ�്

(d)
വ�ി��്

Correct Choice: (a)
Solution:

എറണാ�ളം ജി�യിെല പാറ�ടവ് േ�ാ�ിെല ഒ� �ാമപ�ായ�ാണ് െന��ാേ�രി. െകാ�ി
അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം െകാ�് രാജ�ാ�ര �ശ�ിയിേല�യർ� ഒ� �ാമപ�ായ�ാണ്
ഇത്.

28.

(a)
ഇ�ിരാഗാ�ി

(b)
ചരൺസിങ്

(c)
ജവഹർലാൽ െനഹ് �

(d)
െമാറാർജി േദശായി

Correct Choice: (c)
Solution:

ജവഹർലാൽ െന� (നവംബർ 14, 1889 - േമയ് 27, 1964) ആ�നിക ഇ���െട ശി�ി എ�
വിേശഷി�ി�െ��� ഇ���െട �ഥമ �ധാനമ�ി. ഇ��ൻ സ�ാത�� സമരേനതാവ് രാ�ീയ
ത��ചി�കൻ, ��കർ�ാവ് , ചരി�കാരൻ എ�ീ നിലകളിെല�ാം വ��ി��പതി�ി� െന�

രാജ�ാ�രതല�ിൽ േചരിേചരാനയം അവതരി�ി�ം ��േനടിയി��.

29.

(a)
പി. േഗാവി�േമേനാൻ

(b)
െക.െക. മാത�

(c)
വി.ആർ. ���ർ

(d)
െക.ജി. ബാല��ൻ

Correct Choice: (d)
Solution:

ഇ���െട േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ��ീഷെ� അ����ം[1] �ൻ പര േമാ�ത ന�ായാധിപ�മാണ്
െക.ജി. ബാല��ൻ (ജനനം: 12-05-1945) (ഇം�ീഷ്:K.G. Balakrishnan). ��വൻ േപര്
െകാന���ാ�ിൽ േഗാപിനാഥൻ ബാല��ൻ. ��ീം േകാടതിയിൽ ���ിേയഴാമത് �ധാന
ന�ായാധിപനായി�� ഇേ�ഹം ദളിത് വിഭാഗ�ിൽ െപ� ആദ�െ�യാളായി��. 2007 ജ�വരി 14
�തൽ 2010 േമയ് 12 ��ീം േകാടതി ചീഫ് ജ�ിസായി��.

30.

(a)
തി�വന��രം

(b)
െകാ�ി

(c)
��ർ

(d)
േകാഴിേ�ാട്

Correct Choice: (b)

31.

േദശീയ �ാമീണ ആേരാഗ� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ഓേരാ ജി�യി�ം നിയമി�െ��� അംഗീ�ത സാ�ഹിക ആേരാഗ� �വർ�കർ ?

േകരള�ിെല ആദ�െ� ബാല �ാമപ�ായ�് ?

ഏ��ം ��തൽ കാലം ഇ���െട �ധാനമ�ിയായി��താര് ?

��ീംേകാടതി ചീഫ്ജ�ിസായ ആദ� മലയാളി ?

േകരള സർ�ാർ 2004ൽ ആരംഭി� ഇൻേഫാ പാർ�് �ിതി െച��െതവിെട ?
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Solution:

േഫാർ�് െകാ�ി, മ�ാേ�രി, െവ�ി�് ടൺ ഐലൻഡ് , ൈവ�ിൻ ഐലൻഡ്, ക�മാലി, െച�ാനം,
��ള�ി എ�ീ �േദശ�ളാണ്  ��്  െകാ�ി എ�റിയെ��ി��ത് . ഇ� െകാ�ി േകാർ�േറഷ�ം
��ി��ി�� നഗര �േദശ�ം (അർബൻ അേ�്ലാമേറഷൻ) െകാ�ി നഗരമായി അറിയെ���.
എ�ി��ാ�ം െകാ�ി എ� േപരിൽ േഫാർ�് െകാ�ി, മ�ാേ�രി, െവ�ി�് ടൺ ഐലൻഡ് , ൈവ�ിൻ
ദ�ീപ്, പ���ി, ക�മാലി, െച�ാനം, ��ള�ി എ�ീ �േദശ�ൾ  ഉൾെ�� ഒ� താ��്
നിലവി��്. ഇ�െ� എറണാ�ളം, ��ർ ജി�ക�െട ഭാഗ�ൾ ഉൾെകാ�് െകാ�ി എ� േപരിൽ
േകരള പിറവി� ��് ഒ� നാ� രാജ��ം നിലനി�ി��.

ഇ���െട �ധാനെ�� നാവിക താവള�ം രാജ�ാ�ര വിമാന�ാവള�ം െകാ�ിയി��് . രാജ��ിെ�
മ�്  �ധാന നഗര��മായി ഗതാഗത ബ����് . ചരി�പരമായി ഏെറ �ാധാന��� േഫാർ�് 
െകാ�ി, മ�ാേ�രി എ�ീ �േദശ��ം െകാ�ി നഗര�ിലാണ് . �ി�ീ�കാർ ‘മിനി ഇം��്‘ എ�ം
ഡ�കാർ ‘േഹാം ലി േഹാള�്’ എ�ം േപാർ�ഗീ�കാർ ‘ലി�ിൽ ലിസ്ബൺ‘ എ�ം െകാ�ിെയ
വിളി�ി��. [6] ഒ� കാല�്  ഇ��ൻ �ഗ� വ��ന വ�ാപാര േക�മായി�� െകാ�ി.
അറബി�ടലിൽ തീര�� ��തിദ�മായ �റ�ഖമായി��് െകാ�ി�െട �ശ�ി� കാരണം. ഈ
�റ�ഖം വഴി അറബികൾ, യ�ദർ, േപാർ�ഗീ�കാർ, ഡ�കാർ എ�ി�െന ധാരാളം സ�ാര
വ�ാപാരികൾ ഇവിെട കടൽ കടെ��ി.

(a)
ആസാം ൈറഫിൾസ്

(b)
രാ�ീയ ൈറഫിൾസ്

(c)
ഇൻേഡാ-തിബ�ൻ േബാർഡർ േപാലീസ്

(d)
സി.ആർ.പി.എഫ്

Correct Choice: (d)
Solution:

െസൻ�ൽ റിസർവ് േപാലീസ് േഫാഴ്സ് (സി.ആർ.പി.എഫ്) - ഇ��യിെല ഏ��ം വലിയ അർധ
ൈസനിക വിഭാഗം. 1949െല േക� റിസർവ് േപാലീസ് ആക്ട് �കാരം �പവത്കരി�. 239
ബ�ാലിയ�കൾ (313,678 ആണ് നിലവിൽ അംഗസംഖ�). �മസമാധാന പാലന�ിനായി
തിരെ��� േവളകളി�ൾെ�െട സി.ആർ.പി.എഫിെ� േസവനം നിർണായകമാണ്. കലാപ��ം
ലഹളക��ൾെ�െട��വ നിയ�ണ വിേധയമാ�ി ആഭ��ര �ര� ഉറ�ാ�കെയ�താണ്
�ധാന �മതല.

32.

(a)
രാജാറാം േമാഹൻ േറായി

(b)
ബ�ിം ച� ചാ�ർജി

(c)
വിേവകാന�ൻ

(d)
ദയാന� സരസ�തി

Correct Choice: (a)
Solution:

ഇ��യിെല ആദ�കാല സാ�ഹ�പരിഷ്കർ�ാ�ം നേവാ�ാന നായക�മായി�� രാജാ റാം
േമാഹൻ േറായ്.(േമയ് 22, 1772 – െസപ്�ംബർ 27, 1833[1]). ഇ��ൻ േദശീയ ��ാന�ിൻെറ
േനതാവ് എ� നിലയി�ം �സി�ി േനടിയി��.

33.

(a)
���് വംശം

(b)
േലാദി വംശം

(c)
അടിമ വംശം

(d)
ഖിൽജി വംശം

Correct Choice: (c)
Solution:

ഇ�� ഭരി�ി�� ഏക ��ിം വനിതാ ഭരണാധികാരിയായി�� �ൽ�ാന റസിയ. ദി�ി
�ൽ�ാന�ിെല ആദ� രാജവംശമായ മം��് രാജവംശ�ിെല �ൽ�ാൻ ഇൽ�മിഷിെ�
��ിയായി�� റസിയ. സ�സേഹാദരൻ വധി�െ��തിെന�ടർ�ാണ് അവർ ഡൽഹിയിെല
�ൽ�ാനയായത്. എ�ാൽ നാ� വർഷ�ാലേമ റസിയ�് ഇ�� ഭരി�ാൻ സാധി��.
ഉപജാപ�െള�ടർ�് മെ�ാ� സേഹാദരനായ നാസി��ീൻ �ൽ�ാനായി. റസിയ ��ം
െചെ��ി�ം പരാജയെ��

34.

(a)
പാ���ാർ

(b)
േചര�ാർ

(c)
േചാള�ാർ

(d)
പ�വ�ാർ

Correct Choice: (b)

35.

ഇ��യിെല ഏ��ം വലിയ അർധൈസനിക വിഭാഗം ?

ഇ��ൻ നേവാ�ാന�ിൻെറ പിതാെവ�് അറിയെ���താര് ?

ഡൽഹി സിംഹാസന�ിലി�� ആദ� വനിത �ൽ�ാന റസിയ ഏത് രാജവംശ�ിൽെപ�താണ് ?

�ാചീനകാല�് േകരളം ഉൾെ��� �േദശ�ൾ ഭരി�ി�� രാജവംശം ?
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Solution:

�ിസ്�വി� �ൻപ് അ�ാം ��ാ� �തൽ 12-ആം ��ാ�ിെ� അവസാനം വെര െതേ�
ഇ��യിെല ചില �േദശ�ളിലായി നിലനി�ി�� സാ�ാജ�മാണ് േചര സാ�ാജ�ം. ഇം�ീഷ്: Chera
Dynasty. േകരള��ർ[1] എ�ം അറിയെ��ി��.[2] ആദ�കാല േചരർ (തമിഴ്: ேசரர)் മലബാർ
തീരം, േകായ��ർ, ക�ർ, േസലം എ�ീ �ല�ൾ ഭരി�ി��. േചര�ാർ ഭരി�ി�� ഈ
�േദശ�ൾ ഇ�െ� േകരള�ിെ�േയാ തമിഴ് നാ�ിെ�േയാ ഭാഗ�ളായി��. ദ�ിേണ��യിെല
മ�് ര�് �ാചീന തമിഴ് രാജവംശ�ൾ േചാള�ം പാ���മായി��. സംഘകാലഘ�േ�ാെട (�ി.�.
100 - 200) തെ� ഈ �� രാജവംശ��ം �േവ�ർ എ� േപരിൽ നിലവി��ായി��[3].
സംഘകാലം തമിഴ് ഭാഷ�േട�ം സാഹിത��ിേ��ം വളർ�യിെല ഒ� �വർ�കാലമായി��. േചര
സാ�ാജ��ി�്െറ ഭരണകാലഘ�ം ര�ായി വിഭജി�െ��ിരി��. ആദ�കാല േചര സാ�ാജ�ം
സംഘകാല�ം ര�ാം േചര സാ�ാജ�ം �ി.വ 800 �തൽ 1102 വെര�മാണ്.[4]

(a)
േപാർ�ഗീ�കാർ

(b)
ഇം�ീ�കാർ

(c)
��കാർ

(d)
ഡ�കാർ

Correct Choice: (d)
Solution:

േകരള�ിെല സസ�സ��ിെന�റി�് പതിേനഴാം ��ാ�ിെ� ഉ�രാർധ�ിൽ ല�ീൻ ഭാഷയിൽ
�സി�ീകരി� ��മാണ് േഹാർ�സ്  മലബാറി�സ്   ('മലബാറിെ� ഉദ�ാനം' എ�ർഥം).
െകാ�ിയിെല ഡ�് ഗവർണറായി�� െഹൻ�ിക് ആ�ിയൻ വാൻ റീഡ് ആണ് േഹാർ�സ്
ത�ാറാ�ിയത്. 1678 �തൽ 1693 വെര െനതർലാൻഡിെല ആം�ർഡാമിൽ നി�ം 12
വാല��ളിലായി �റ�ിറ�ിയ സസ�ശാ���മാണിത്. േകരള�ിെല സസ�സ��ിെന�റി�്
രചി�െ�� ആദ�െ� സമ� ��ം ഇതാണ് . മലയാള ലിപികൾ ആദ�മായി അ�ടി�െ��ത് ഈ
���ിലാണ്.

36.

(a)
തപാൽ

(b)
െടലികമ�ണിേ�ഷൻ

(c)
റയിൽേവ

(d)
പ�ം

Correct Choice: (a)
Solution:

തപാൽ ഓഫീസിെ� നവീകരണ�മായി ബ�െ��താണ് േ�ാജക്ട് ആേരാ എ� സംരംഭം.

37.

(a)
ആ�

(b)
േബാംെബ

(c)
ൈഹദരാബാദ്

(d)
കൽ��

Correct Choice: (c)
Solution:

ദ�ിേണ��ൻ സം�ാന�ളായ ആ�ാ�േദശിെ��ം െതല�ാന�െട�ം സം�� തല�ാന
നഗരമാണ് ൈഹദരാബാദ്'. െതല�ാനയിൽ �ിതി െച�� ൈഹദരബാദ്, 61 ല�േ�ാളം വ��
ജനസംഖ�േയാെട, ഇ��യിെല ആറാമത് വലിയ െമേ�ാ നഗരമാണ്. ചരി�പര�ം സാം�ാരിക�ം
കലാപര�മായ പാര�ര��ാൽ വളെര �േ�യമായ ഈ നഗരം, ദ�ിേണ���െട�ം
ഉ�േര���െട�ം �മിശാ�പര�ം നാനാവിധ-ഭാഷാ-സം�ാര��െട�ം സമാഗമബി�വാ�ം
വർ�ി��. ൈനസാ�ക�െട നഗരം എ�ം അറിയെ��� ൈഹദരബാദ് ഇ��യിെല തെ�
ഏ��ം വികസിതമായ നഗര�ളിെലാ�ാണ്. ഈ നഗരം ഇ�് വിവര സാേ�തിക
വ�വസായ�ിെ��ം അ�ബ�ിത െതാഴി�ക�െട�ം ഇ��യിെല �ധാന താൽപര�േക��മാണ്.

--�ധാന ആകർഷണ േക��ൾ, ചാർമിനാർ, സലാർജ�് മ�സിയം, �ൈസൻ സാഗർ തടാകം,
െമ� മസ്ജിദ്, ��ിനി പാർ�്, െന� � പാർ�്, ഫലക് �മ െകാ�ാരം,, ��ബ് ഷാഹി
ശവ�ടീരം, ൈപഗാ ശവ�ടീരം.

38.

(a)
ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം

(b)
െസ�ൻഡറി വിദ�ാഭ�ാസം

(c)
െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം

(d)
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസം

Correct Choice: (b)
Solution:

രാജ�െ� െസ��റി സ്��ക�െട ഭൗതിക�ം വിദ�ാഭ�ാസപര�മായ നിലവാരം
െമ�െ����തി� േവ�ി ആരംഭി� ഒ� പ�തി ആണ് ഇത്. 9-ം �ാ� �തൽ 12-ം
�ാ�വെര�� �ാപന�ൾ�ം ��ികൾ�മാണ് ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ക

39.

(a)
കരി�ർ

(b)
ആ�വ

40.

േഹാർ�സ് മലബാറി�സ് എ� സസ�ശാ���ം ആ�െട സംഭാവനയാണ് ?

േ�ാജക്ട് ആേരാ എ� സംരംഭം ഏത് േമഖല�മായി ബ�െ��താണ് ?

ചാർമിനാർ �ിതി െച��െതവിെട ?

രാ�ീയ മാധ�മിക് ശി�ാ അഭിയാൻ ഏ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�മായി ബ�െ��താണ് ?

െകാ�ി അ�ാരാഷ് � വിമാന�ാവളം എവിെടയാണ് ?
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(c) വ�ാർപാടം (d) െന��ാേ�രി

Correct Choice: (d)
Solution:

എറണാ�ളം ജി�യിെല പാറ�ടവ് േ�ാ�ിെല െന��ാേ�രി �ാമപ�ായ�ിെ�
ആ�ാന�ാമമാണ് െന��ാേ�രി. െകാ�ി അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം ഇവിെടയാണ് �ിതി
െച��ത്

(a) അേമരി� (b) പല�ീൻ

(c) ഇ�ാേയൽ (d) ഓസ്േ�ലിയ

Correct Choice: (c)
Solution: േമാദിയാണ് േലാകെ� ഏക �തരാ�മായ ഇ�േയൽ സ�ർശി�� ആദ� ഇ��ൻ
�ധാനമ�ി.

41.

(a)
�ബായ്

(b)
െസൗദിഅേറബ�

(c)
�ൈവ�്

(d)
അ�ദാബി

Correct Choice: (a)
Solution:

അറബ് ഐക�നാ�കളിെല �ബായിയിൽ �ിതി െച�� ഒ� ഉയർ� െക�ിടമാണ് �ർജ് ഖലീഫ
2010 ജ�വരി നാലിന് ഉദ്ഘാടനം െച� 160 നിലകേളാ� �ടിയ ഈ ടവർ 95 കിേലാമീ�ർ �െര നി�
കാണാനാ�ം.828 മീ�ർ ഉയര�� ഈ െക�ിടം ഇ�വെര നിർ�ി�ി�� മ�ഷ�നിർ�ിതികളിൽ
ഏ��ം ഉയരം �ടിയതാണ്. ഇതിെ� നിർ�ാണം �ട�ിയത് 21 െസപ്�ംബർ 2004 നാണ്.

42.

(a)
അ�ാർ�ി�

(b)
മിേതാ�േമഖല

(c)
ആർ�ിക് �േദശം

(d)
ഉ�േമഖല

Correct Choice: (c)
Solution:

ഹിമാ�ി േ�ഷൻ ഇ��യിെല ആദ�െ� ആർ�ി�് ഗേവഷണ േക�മാണ്, േനാർേവ. ഉപരിതല
ജല�ിെ� വിശകലന�ം ആർക്ടീക് േമഖല���� അ�രീ� ഗേവഷണ�ം, ഗണിതശാ�
വികസനം, കാലാവ�ാ വ�തിയാനം, ��്മജീവികൾ, ഹിമാനികൾ ഇതാണ് അവ�െട ലക് ഷ�ം.

43.

(a)
തി�വന��രം

(b)
െകാ�ി

(c)
േകാഴിേ�ാട്

(d)
ക�ർ

Correct Choice: (b)
Solution:

േകരള ഫിഷറീസ് സ��പഠന സർവകലാശാല േകരള ഫിഷറീസ്, ഓഷ�ൻ സയൻസസ് എ�ിവ
പഠി�� േകരള �ണിേവഴ്സി�ിയാണ്.

44.

(a)
പാർ�ിട�ി�� അവകാശം

(b)
വിദ�ാഭ�ാസാവകാശം

(c)
സമത��ി�� അവകാശം

(d)
��ജല�ി�ം �ചിത��ി��� അവകാശം

Correct Choice: (d)
Solution:

�ൈണ�ഡ് േനഷൻസ്: ��ജല�ി�ം �ചിത��ി��� അവകാശം അടി�ാന
മ�ഷ�ാവകാശ�ളിൽ ഒ�ാെണ�് ഐക�രാ�സഭ �ഖ�ാപി�. ഇ�സംബ�ി� �േമയം 122
രാജ���െട പി�ണേയാെട ഐക�രാ� െപാ�സഭ പാ�ാ�ി. ആ�ം എതിർ�്
േവാ�െച�ിെ��ി�ം അേമരി��ം �ി���ൾെ�െട 41 രാജ��ൾ േവാെ���ിൽനി�് വി�നി�.

സ��ം പൗര�ാർ�് ��ജലെമ�ി��ത് ഓേരാ അംഗരാജ��ിെ��ം ഉ�രവാദിത�മാെണ�്
�ഖ�ാപി�� �േമയം ��ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാൻ ഉദാരമായി സംഭാവന െച�ാൻ വ��ികേളാ�ം
സംഘടനകേളാ�ം ആഹ�ാനം െച��. ഇ�ാര��ിൽ ഓേരാ രാജ��ം അ�വർ�ിേ�� കാര��ൾ
എെ�ാെ�െയ�് ഐക�രാ�സഭ പി�ീട് വ��മാ�ം. അ�ാരാ� നിയമ��െട
പിൻബലമി�ാ��െകാ�് �ഖ�ാപനം പാലി�െ��െമ�് ഉറെ�ാ�മി�. �തീകാ�ക
�ധാന�േമ��െവ�ി�ം �േമയം നട�ാ�ാൻ എ�ാ രാജ��ൾ�ം ധാർമിക ബാധ�ത��്.

45.

(a)
കാനഡ

(b)
അേമരി�

46.

േലാക�ിെല ഏക �തരാ�ം?

മ�ഷ�നിർമിതമായ ഏ��ം വലിയ െക�ിടമാണ് അവകാശെ��� �ർജ് ഖലീഫ എവിെടയാണ് ?

ഹിമാ�ി എ� പര�േവഷണ േക�ം �മി�െട ഏ� േമഖല േക�ീകരി�ാണ് �വർ�ി��ത് ?

മ�� സ��ശാ� പഠന�ിനായി േകരള�ിൽ ആരംഭി� സർവകലാശാല�െട ആ�ാനം

അടി�ാന മ�ഷ�ാവകാശ�ളിൽ ഒ�ായി 2010ൽ �.എൻ.ഒ. �ഖ�ാപി�ത്

അ�രീ��ിേല�് കാർബൺൈഡ ഓൈ�ഡ് �റ��� വ�വസായ �ാപന�ൾ� േമൽ �മ�� കാർബൺ നി�തി ആദ�മായി ഏർെ���ിയ രാജ�ം ?
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(c) റഷ� (d) ന�സിലൻഡ് 

Correct Choice: (d)
Solution:

ആേഗാളതാപന�ിന് ഒ� �ധാന കാരണം കാർബൺഡേയാൈ�ഡിെ� അമിതമായ
�റ�വിടലാെണ�് െതളി�ി��്. ഇ� �റ��തിെ� ഭാഗമായി കാർബൺ നി�തി എ� �തിയ
ഒ� ആേഗാളനി�തി നിലവിൽ വ�ി��്. 
ആേഗാള താപനെ� അഭി�ഖീകരി�ാൻ കാർബൺ നി�തി ഏർെ���ാൻ േലാക�ിെല
ആദ�െ� രാജ�മായി�ീ�േ�ാൾ, ൈവദ�തി, െപേ�ാളിയം, വാതകം എ�ിവ�ായി
ന�സിലാൻ�കാർ ആ�യിൽ 2.90 പൗ�് (1.11 പൗ�്) അധികം നൽ�ം.

(a)
േഹാ�ി

(b)
�ി��്

(c)
െട�ീസ്

(d)
�ട്േബാൾ

Correct Choice: (a)
Solution:

േഹാ�ി 

 ഇ���െട േദശീയ കായിക വിേനാദം -േഹാ�ി 
 േഹാ�ി ടീമിെല കളി�ാർ- 11 
 േഹാ�ി മ�ര�ിെ� സമയ ൈദർഹ�ം - 70 മി��് 
 ഒ� േഹാ�ി പ�ിെ� ഏകേദശ ഭാരം -150 �ാം 
 ഇ��യിൽ േഹാ�ി നിയ�ി�� സംഘടന -േഹാ�ി ഇ�� 
 ഒളി�ി�് േഹാ�ിയിൽ ഏ��ം ��തൽ സ�ർണം േനടിയ രാജ�ം -ഇ�� 
 േഹാ�ി മാ�ികൻ എ�റിയെ���ത്- ധ�ാൻ ച�് 
 േദശീയ കായിക ദിനം -ഓഗ�് 29 (ധ�ാൻ ച�ിെ� ജ�ദിനം) 
 ധ�ാൻ ച�ിെ� ആ�കഥ- ദ േഗാൾ 

47.

(a)
�ി�ീഷ് �ധാനമ�ി

(b)
ഇ��ൻ �സിഡ�്

(c)
അേമരി�ൻ �സിഡ�്

(d)
പാകി�ാൻ �സിഡ�്

Correct Choice: (c)
Solution:

അേമരി�ൻ �സിഡ�ിെ� ഔേദ�ാഗിക കാലാവധി നാ� വർഷമാണ് 
ഒരാൾ�്  ര� തവണ മാ�േമ അേമരി�യിൽ �സിഡ� �ാനം വഹി�ാനാ�
അേമരി�ൻ �സിഡ�ിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതിയാണ്  ൈവ�്  ഹൗസ് 
വാഷിങ് ടൺ ഡി.സി. യിലാണ്  ൈവ�്  ഹൗസ്  �ിതി െച��ത് .
ൈവ�്  ഹൗസിൽ ആെക 132 �റിക��് 
1792 ലാണ്  ൈവ�്  ഹൗസിെ� നിർ�ാണം ആരംഭി�ത് 
െജയിംസ്  േഹാബൻ എ� ശിൽ�ിയാണ്  ൈവ�്  ഹൗസിെ� �പേരഖ തയാറാ�ിയത് 
ൈവ�്  ഹൗസിൽ ആദ�മായി താമസി� അേമരി�ൻ �സിഡ�്  േജാൺ ആഡംസ് 
�സിഡ�് സ്  ഹൗസ് , എക് സിക��ീവ്  മാൻഷൻ എ�ീ േപ�കളിലാണ്  ഏെറ�ാലം
ൈവ�്  ഹൗസ്  അറിയെ��ത് .
തിേയാേഡാർ �സ് െവൽ�്  �സിഡ�ായിരി�േ�ാഴാണ്  1901 ൽ ൈവ�്  ൈഹസിന്  ആ
േപ� ലഭി�ത് 
ൈചനാ �ം, െറഡ്  �ം, � �ം, �ീൻ �ം എ�ിവ ൈവ�്  ഹൗസിെല ചില �റികളാണ് 
ൈവ�്  ഹൗസിെല ഏ��ം വലിയ �റിയാണ്  ഈ�്  �ം
ൈവ�്  ഹൗസിെല �സിഡ�ിെ� ഔേദ�ാഗിക �റി ഓവൽ ഓഫീസ് 
എ�ാണറിയെ���ത് 
അേമരി�ൻ �സിഡ�്  തിരെ���ിൽ മ�രി�ാൻ 35 വയസ്  �ർ�ിയായിരി�ണം

48.

(a)
2007

(b)
2010

(c)
2014

(d)
2016

Correct Choice: (d)

49.

ഇ���െട േദശീയ വിേനാദം ?

ൈവ�് െഹൗസ് ആ�െട ഔേദ�ാഗിക വസതിയാണ്  ?

താെഴ െകാ��ിരി��വയിൽ ഏ��ം ��തൽ �ട് േരഖെ���ിയ വര്ഷം

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙
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Solution:

ഏ��ം �േടറിയ വർഷെമ� പദവി ഇനി 2016ന് സ��ം. േലാക കാലാവ� സംഘടന�െട �തിയ
കണ��സരി�ാണ് ഏ��ം ��തൽ �ട് േരഖെ���ിയ െറേ�ാർഡിേല�് 2016
എ�ിയിരി��ത്.

ഇ�വെര�ം േരഖെ���ിയതിൽ നി�ം 1.2 ഡി�ി ��തലായി�� ഈ വർഷം �ട്. �ൈവ�ിലാണ്
ഏ��ം ��തൽ �ട് േരഖെ���ിയത്. �ൈവ�ിെല മി�ിബായിൽ 54 ഡി�ി �ടാണ്
േരഖെ���ിയത്. ഇ��യിെല ഏ��ം �ടിയ താപനില േരഖെ���ിയത് രാജ�ാനിെല
ഫേലാഡിയിലാണ്. 51 ഡി�ി �ടാണ് ഇവിെട േരഖെ���ിയത്.

ൈചന�െട കാർബൺ ബഹിർഗമന�ിൽ 0.7 ശതമാനം �റ��ായേ�ാൾ ഇ���െട കാർബൺ
ബഹിർഗമനം 2015ൽ അ�് ശതമാനം ഉയർ�. ഈ വർഷം േലാക�ിൻെറ പലയിട�ം തീ�ാ�ം
ഉ�ായി.

(a)
ജി. ശ�ര���്

(b)
എം.ടി. വാ�േദവൻനായർ

(c)
എസ്.െക. െപാ��ാട്

(d)
ഒ.എൻ.വി. ���്

Correct Choice: (a)
Solution:

മലയാള�ിെല �ശ�നായ കവി�ം ഉപന�ാസകാര�ം സർ�കലാശാല അ��ാപക�മായി�� ജി.
ശ�ര���് 1901 �ൺ 3 ന് , ശ�രവാര��േട�ം ല�്മി��ിയ��േട�ം മകനായി എറണാ�ളം
ജി�യിെല കാലടി���� നായേ�ാട് എ� �ല�് ജനി�. 17-ആം വയ�ിൽ െഹഡ് മാ�റായി
േജാലിയിൽ �േവശി�. 1937ൽ എറണാ�ളം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ അ��ാപകനായി
നിയമി�െ��. 1956ൽ അ��ാപകേജാലിയിൽ നി�ം വിരമി�. േകരള സാഹിത� അ�ാദമി
�സിഡ�്, േക� സാഹിത� അ�ാദമി അംഗം, രാജ�സഭാംഗം എ�ീ നിലകളിൽ േസവനം അ��ി�.
1978 െഫ�വരി 2ന്  അ�രി�.

-�ര�ാര�ൾ 1961ൽ േകരള സാഹിത� അ�ാദമി അവാർഡ്, 1963ൽ േക� സാഹിത� അ�ാദമി
അവാർഡ് എ�ിവ അേ�ഹ�ിെ� വിശ�ദർശനം എ� �തി�് ലഭി�. ആദ�െ� �ാനപീഠം
േജതാവായി�� അേ�ഹം. 1967ൽ േസാവിയ�് ലാ�് െനഹ്� അവാർഡ് ലഭി�.1965-ൽ ഓട�ഴൽ
എ� �തി�ാണ് അേ�ഹ�ിന് �ാനപീഠം ലഭി�ത്. �ടാെത പദ്മ�ഷൺ ബ�മതി�ം
അേ�ഹ�ിന്  ലഭി�ി��്.

50.

(a)
മാ�തി

(b)
ടാ�

(c)
��ായ്

(d)
േഹാ�

Correct Choice: (b)
Solution:

�ൺ 22, 2015: ടാ� നാേനാ ഇ��ൻ വിപണിയിൽ ഇറ�ിയ മാസം തെ� ഒ� പാട്
ഉപേഭാ�ാ�െള ആകർഷി��ത് െകാ�് ഇത് വിപണിെ�ാ� വാ�ാനമാണ�
േതാ���ാ��. ഈ െചറിയ കാർ, കഴി� മാസം ഇറ�ിയത് േശഷം 3000-ൽ അധികം
��ിം�കൾ േനടിെയ��. േ�ണിയി��വ�െട ആവശ�ം �ടി വ��താണ് ഏ��ം ��തൽ
രസകരമായി ഇേ�ാൾ േതാ���ം, ഇത് കാർ നിർമാതാവിൻെറ ���് ചീ�് ആണ�്
െതളിയി�ക�ം െച�ിരി��. ഇ��ൻ �പ 2.7 ല�ം �തൽ വില �ട�� AMT
േ�ണിയി��വ�് േവ�ി�� കാ�് നിൽ�് കാലാവധി 6 ആഴ്� വെരയായി നീ�ിയിരി��.
ഓേ�ാേമ�ഡ് മാന�ൽ �ാൻ�ിഷൻ േ�ണിയി��വ െമാ�ം വിൽപന�െട 70 ശതമാനേ�ാളം
ൈക�ട�ിയിരി��.

51.

(a)
ഡിഫ്�ീരിയ

(b)
എയിഡ്സ്

(c)
ആർൈ��ിസ്

(d)
നിശാ�ത

Correct Choice: (d)
Solution:

നിശാ�ത, തിമിരം, വി�ാമിൻ എ �െട �റവ് �ല��ാ�� രാ�ി അ�ത. ക�ടക�െടേയാ
േകാ�ാക്�കൾ, െലൻ�കൾ പക�ം രാ�ി�ം സൗഹാർ�പരമായ കാ� െമ�െ���ാൻ കഴി�ം.

52.

(a)
ബീഹാർ

(b)
േകരളം

(c)
ഒറീ�

(d)
തമിഴ് നാട് 

Correct Choice: (c)

53.

മലയാള ഭാഷയിൽ ആദ�മായി �ാനപീഠം അവാർഡ്  േനടിയ എ��കാരൻ

േലാക�ിെല ഏ��ം വില �റ� നാേനാ കാറിൻെറ നിർമാതാ�ൾ

ത�ിരി��തിൽ വി�ാമിെ� �റവ് �ലം ഉ�ാ�� േരാഗം

�ര�േ��ം �ിതി െച��െതവിെടയാണ് ?
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Solution:

പതി��ാം ��ാ�ിൽ നിർ�ി�െപ� ഒ� ൈഹ�വ േ��മാണ് െകാണാർ�് . �ര�േദവൻ
ആരാധനാ �ർ�ിയായ ഈ േ��ം �ിതി െച��ത് ഒറി�ാ സം�ാന�ിെല �രി ജി�യിലാണ്.
�ിസ്�വി� േശഷം 1236 �ം 1264 �ം ഇടയിൽ ജീവി�ി�� നരസിംഹേദവൻ ഒ�ാമൻ എ�
ഗാംേഗയ രാജാവാണ് ഇത് പണി കഴി�ി�ത്. എൻ.ഡി.ടി.വി�െട ഒ� സർേവ �കാരം ഈ േ��ം
ഇ��യിെല സ�ാ�ത�ളിൽ ഒ�ായി പരിഗണി�െ��. �െനേ�ാ�െട േലാക ൈപ�ക പ�ികയിൽ
ഈ േ��ം �ാനം പിടി�ി��്. െകാണാർ�്  േ��െ��റി�് രവീ�നാഥ ടാേഗാർ പറ�ത്
ഇ�കാരമാണ് : " ഇവിെട ക�ക�െട ഭാഷ മ�ഷ�െ� ഭാഷെയ നിർവീര�മാ��".

(a)
ഡിസംബർ 1

(b)
ഡിസംബർ 10

(c)
ഡിസംബർ 3

(d)
ഡിസംബർ 4

Correct Choice: (b)
Solution:

ഐക�രാ�സഭ�െട ആഹ�ാന�കാരം എ�ാ വർഷ�ം ഡിസംബർ 10 മ�ഷ�ാവകാശദിനമായി
ആചരി��. വിശ�ജനീനമായ മ�ഷ�ാവകാശ �ഖാപനം (UDHR)1948 ഡിസംബർ 10നാണ്
ഐക�രാ�സഭ �ഖ�ാപി�ത്. 1950 ഡിസംബർ 4 � എ�ാ അംഗരാജ��െള�ം
മ�ഷ�ാവകാശരംഗ�് �വർ�ി�� സംഘടനകെള�ം ഐക�രാ�സഭ ത��െട െപാ�
സേ�ളന�ിൽ വിളി�് ��ി ഈ ദിനം ആേഘാഷി�ാൻ തീ�മാനെമ��.

54.

(a)
സാഹിത�ം

(b)
സിനിമ

(c)
സാ�ഹ�േസവനം

(d)
ഇെതാ�മ�

Correct Choice: (b)
Solution:

ചല�ി�-െടലിവിഷൻ രംഗെ� മിക� േന��െള അംഗീകരി��തിനായി േഹാളി�ഡ് േഫാറിൻ �സ്
അേസാസിേയഷൻ നൽ�� �ര�ാരമാണ്  േഗാൾഡൻ േ�ാബ് അവാർഡ്.

55.

(a)
ശാ�ിവനം

(b)
വിജയ് ഘ�്

(c)
ശ�ി�ൽ

(d)
രാജ്ഘ�്

Correct Choice: (d)
Solution:

ഇ���െട രാ�പിതാവായ മഹാ�ഗാ�ി�െട ശവസം�ാരം നട�ിയി�� �ാരകമാണ് രാജ് ഘ�്
എ�റിയെ���ത്. അേ�ഹെ� ഇവിെട സം�രി�ത് 31 ജ�വരി 1948 ലാണ്. ഇത് �റ� ഒ�
�ലമാണ്. അേ�ഹെ� സം�രി� �ല�് മേനാഹരമായ മാർബിൾ െകാ�് നിർ�ി� ഒ�
�ാരകം �ിതി െച��. ഇതിെ� അ��് ഒ� വിള�് െകടാ െത ക�ി� വ�ിരി��.

രാജ്ഘ�് �ിതി െച��ത് യ�ന�െട തീര�ായി�ാണ്.

56.

(a)
1993 ഒക്േടാബർ 12

(b)
1992 ജ�വരി 31

(c)
1996 മാർ�് 14

(d)
1998 ഡിസംബർ 11

Correct Choice: (d)
Solution:

1993 ഒക്േടാബർ 12 - േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷൻ

1992 ജ�വരി 31 - േദശീയ വനിതാ ക�ിഷൻ

1996 മാർ�് 14 - സം�ാന വനിതാ ക�ിഷൻ

57.

(a)
തി�വന��രം

(b)
എറണാ�ളം

(c)
േകാഴിേ�ാട്

(d)
ആല�ഴ

Correct Choice: (a)

58.

മ�ഷ�ാവകാശ ദിനമായി ആചരി��ത്

'േഗാൾഡൻ േ�ാബ്' �ര�ാരം ഏ� േമഖല�മായി ബ�െ��താണ് ?

ഗാ�ിജി�െട അ��വി�മ�ലം

േകരളസം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷൻ നിലവിൽ വ�ത് എ�്?

സം�ാന വനിതാ ക�ീഷെ� ആ�ാനം



11/29/2019 Print Entri Questions

https://entri.app/questions/print/?questions=51398,44576,44659,44662,51919,44666,44668,51927,44673,44674,44675,44676,51939,51940,51943,… 12/18

Solution:

േകരള സർ�ാർ 1990ൽ േദശീയവനിതാക�ീഷന് അ��തമായി േകരള വനിതാ ക�ീഷൻ
ബി�ിെ� കരട് �പം ത�ാറാ�ക�ം രാ�പതി�െട അംഗീകാര�ിനയ�ക�ം െചയ്�.േകരള
വനിതാ ക�ീഷൻ ബി�ിെ� കരട് �പം ത�ാറാ�ിയത് അ�െ� സാ�ഹ�േ�മവ��്
മ�ിയായിയി�� �ീമതി.െക.ആർ െഗൗരിയ��െട�ം േമൽേനാ��ിൽ ജ�ിസ് വി.ആർ
����െട�ം ജ�ിസ് ��മഹ്ണ�ൻ േപാ�ി�െട�ം വിവിധ വനിതാസംഘടനക�െട�ം
നിയേമാപേദശ��െട�ം നിർേ�ശ��െട�ം അടി�ാന�ിലാണ്.അ� വർഷ�ി� േശഷമാണ്
ബി�ിന് രാ�പതി�െട അംഗീകാരം ലഭ�മായത്.

രാ�പതി�െട അംഗീകാരേ�ാ��ടി 19.9.1995ൽ േകരള വനിതാക�ീഷൻ ആക്ട് പാ�ാ�ി.
14.6.1996 ൽ �ീ.എ.െക.ആ�ണി �ഖ�മ�ിയായി�� കാലയളവിൽ ആദ�െ� ക�ീഷൻ നിലവിൽ
വ�.��സി� കവയി�ി�ം സാ�ഹ��വർ�ക�മായ �ീമതി.�ഗത�മാരി ആയി��
ആദ�െ� െചയർേപഴ്സൻ.�ടാെത വിശി� വ��ികളായ ��് അംഗ��ം ര�് എ�് ഒഫിേഷ�ാ
അംഗ��ം ആദ�െ� ക�ീഷനിൽ ഉ�ായി��.1997 ൽ നിയമാ��തം ക�ീഷൻ
�ന.സംഘടി�ി�ക�ം അേ�ാഴെ� സാ�ഹ�േ�മവ��് മ�ിയായി�� �ീമതി.�ശീല
േഗാപാലെ� ഉത്ഘാടനേ�ാ� �ടി �വർ�നം ആരംഭി�ക�ം െചയ്�.

(a)
എൽ.െക. അദ�ാനി

(b)
വി.െക. ��േമേനാൻ

(c)
ശശി ത�ർ

(d)
എ.ബി. വാജ്േപയ്

Correct Choice: (d)
Solution:

അടൽ ബിഹാരി വാജ് േപയി ഡിസംബർ 25, 1924 - 16 ആഗ�് 2018) ഇ���െട 10-മത്
�ധാനമ�ിയായി��. 1924 ഡിസംബർ 25ന്  മധ��േദശിെല ഗ�ാളിയാറിൽ അേ�ഹം ജനി�.
ഭാരതീയ ജനതാ പാർ�ി�െട �തിർ� േനതാവായ അേ�ഹം ��് തവണ ഇ���െട
�ധാനമ�ിയായി. 1996 െമയ് 16ന്  �ധാനമ�ിയായി അധികാര�ിെല�ിയ ആദ� മ�ിസഭ 13
ദിവസ�ി� േശഷം രാജിെവ�. 1998-ൽ വീ�ം അധികാര�ിെല�ിെയ�ി�ം 1999-ൽ എ . ഐ. എ .
ഡി. എം. െക പി�ണ പിൻ വലി�തിെന�ടർ�് നട� വിശ�ാസേവാ�്  അതിജീവി�ാൻ കഴി�ി�.
1999-ൽ നട� െപാ�തിര���ിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർ�ി�െട േന�ത��ി�� എൻ.ഡി.എ
�രിപ�ം േനടിയേ�ാൾ വീ�ം �ധാനമ�ിയായി. 2004-െല െപാ�തിരെ���് വെര
തൽ�ാന�് �ടർ�. ജവഹർലാൽ െന�വി� േശഷം �ടർ�യായി ര� തവണ
�ധാനമ�ിയായ ആദ� േനതാവാണ്  വാജ് േപയി.െപാഖ്റാൻ ആണവ പരീ�ണ�ം(േമയ് 1998)
കാർഗിൽ ���ം 2001െല പാർലിെമ�് ആ�മണ�ം നട�ത് വാജ് േപയി�െട
ഭരണകാല�ായി��. പരേമാ�ത ബ�മതിയായ ഭാരതര� നൽകി രാജ�ം ആദരി�
അ�ാമെ� �ധാനമ�ിയാണ് �ീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്േപയ്. ��ാശയ അ�ബാധ, ��
സംബ�മായ േരാഗ�ൾ കാരണം ഏെറ നാളായി ചികി�യിലായി�� വാജ്േപയി, ഡൽഹിയിെല
ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസിൽ വ�് 2018 ഓഗ�് 16-ന് ൈവ�േ�രം
അ�രി�.

59.

(a)
െകാൽ��

(b)
െചൈ�

(c)
�ംൈബ

(d)
അഹ�ദാബാദ്

Correct Choice: (c)
Solution:

�ംൈബയിെല ഏഴ് ദ�ീ�സ�ഹ�െള�റി�് േബാംെബ, പേരൽ, മാസേഗാൺ, മഹിം, െകാളാബ,
േവാർളി, ഓൾഡ് വമൻസ് ഐലൻഡ് .

60.

(a)
കരിമീൻ

(b)
മ�ി

(c)
െച�ീൻ

(d)
അയല

Correct Choice: (a)
Solution:

േകരള�ിൽ ഏ��ം വിശി�മായ മീൻ കരിമീൻ തെ� യാണ്കരിമീനിെ� ഭ��-സാ��ിക
�ല���ം അതിെന സംര�ിേ��തിെ� ആവശ�കത�ം കണ�ിെല��് കരിമീനിെന േകരള
സം�ാന മ��മായി �ഖ�ാപി�ി��്.2010-2011 േകരളസം�ാന സർ�ാർ കരിമീൻ വർഷമായി
�ഖ�ാപി�.

61.

(a)
ഒ. എൻ. വി. ���്

(b)
േഡാ. എം. ലീലാവതി

(c)
�ഗത�മാരി

(d)
എം. ടി. വാ�േദവൻ നായർ

Correct Choice: (b)

62.

ഐക�രാ� സഭയിൽ ആദ�മായി ഹി�ിയിൽ �സംഗി�താര് ?

ഏഴ് ദ�ീ�ക�െട നഗരം എ�റിയെ���േതത് ?

േകരള�ിെ� സം�ാന മ��ം ഏത് ?

2010 - െല എ���ൻ �ര�ാരം ആർ�ാണ് ലഭി�ത് ?
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Solution:

എ���ൻ �ര�ാരം േനടിയത്
2014 െല =വി�നാരായണൻ ന�തിരി. 
2015= ��േ�രി രാമച�ൻ
2016= സി. രാധാ��ൻ

2017=െക. സ�ിദാന�ൻ

(a)
ക�ന

(b)
ഇൻസാ�്

(c)
എഡ�സാ�്

(d)
അ�സാ�്

Correct Choice: (c)
Solution:

ഭാരത�ിെ� ആശയവിനിമയ സംവിധാന�ൾ�ം, കാലാവ�ാ നിരീ�ണ�ി�ം മ�മായി
ഇേ�ാ വിേ�പി�ി�� വിവിേധാേ�ശ ��ിര ഉപ�ഹ��െട പര�രയാണ് ഇൻസാ�്
എ�റിയെ���ത്. Indian National Satellite System (ഇ��ൻ േദശീയ ഉപ�ഹ സംവിധാനം)
എ�തിെ� ���േ�രാണ് ഇൻസാ�് (ആംഗേലയം:INSAT). 1983ൽ ക�ീഷൻ െച�െ�� ഇൻസാ�്
പര�രയാണ് ഏഷ�ാ-പസിഫിക് േമഖലയിെല ഏ��ം വലിയ സ�േദശീയ വാർ�ാവിനിമയ �ംഖല.
ഈ പര�രയിെല ഇേ�ാ�ം �വർ�ി�െകാ�ിരി�� ഉപ�ഹ�ൾ ഇൻസാ�്-2E, ഇൻസാ�്-3A,
ഇൻസാ�്-3B, ഇൻസാ�്-3C, ഇൻസാ�്-3E, ക�ന-1 (െമ�്സാ�്), ജിസാ�്-2, എഡ�സാ�് (ജിസാ�്-3)
ഇൻസാ�്-4A എ�ിവയാണ്. ഇൻസാ�് പര�രയിെല ഉപ�ഹ�ൾ െടലിവിഷൻ ചാന�കൾ�ം മ�

വാർ�ാവിനിമയ ഉപാധികൾ�മായി അനവധി �ാൻേ�ാ��കൾ(Transponder) (ഏകേദശം 150-
ഓളം) വിവിധ ബാൻ�കളിലായി(സി, െക.�, എ�്�ൻഡഡ് സി, എസ്) നൽ���്. ഈ
പര�രയിെല ചില ഉപ�ഹ�ളിൽ കാലാവ�ാ പഠന�ൾ�ായി ൈഹ െറസല�ഷൻ
േറഡിേയാമീ�ർ, സിസിഡി കാമറകൾ �ട�ിയ ആ�നിക ഉപകരണ��ം ഘടി�ി�ി��്. ഈ
ഉപ�ഹ�ളിൽ ദ�ിേണഷ�ാ-ഇ��ൻ മഹാസ�� േമഖലയിൽ അപകട�ിൽ െപ��
ക��കളിൽനി�ം മ��� സി��കൾ സ�ീകരി�ാനാ�� �ാൻേ�ാ��ക���്. േകാ�ാസ്-
സർസാ�് പ�തിയിെല അംഗമായ ഇേ�ാ ഈ ഉപ�ഹ��െട സഹായ�ാൽ അപകട�ിൽ െപ�
ക��കെള�ം മ�ം ക�പിടി�ാ�ം ര�ാനടപടികൾ ൈകെ�ാ�ാ�ം സഹായി�ാ��്.

63.

(a)
ഇ�ലി

(b)
െ�യിൻ

(c)
ജർമനി

(d)
�സീൽ

Correct Choice: (b)
Solution:

ഫിഫ�െട േന�ത��ിൽ നട� പെ�ാൻപതാമത് അ�ാരാ� �ട്േബാൾ �ർണെമ�ാണ്  ഫിഫ
�ട്േബാൾ േലാകക�് 2010. 2010 �ൺ 11 �തൽ �ൈല 11 വെര ദ�ിണാ�ി�യിലാണ്  ഇത്
നട�ത്. ചരി��ിൽ ആദ�മായാണ് േലാകക�് ഒ� ആ�ി�ൻ രാജ��് നട��ത്. ഫിഫ�െട
ഔേദ�ാഗിക �ട്േബാൾ ടീ�ക�� 208 രാജ��ളിെല 204 രാജ��ൾ മ�രി�് 2007 ഓഗ�് മാസം
�തൽ ആരംഭി� മ�ര��െട അവസാനഘ�മായി�ാണ്  ഈ മ�രം നട��ത്. ഇത്
കണ�ിെല��േ�ാൾ 2008 ഒളി�ി�ിൽ പെ��� അ��ം രാജ��ൾ തെ� ഇവിെട�ം
മ�രി�� എ� കാണാം.

2010 �ൈല 11-�് േജാഹ�ാസ്ബർ�ിെല േസാ�ർ സി�ിയിൽ നട� ൈഫനലിൽ
േഹാള�ിെനതിെര അധിക സമയ�ിെ� 26-ആം മി��ിൽ ഇനിേയ� േനടിയ ഒ� േഗാളി�െട
െ�യിൽ േലാകക�് 2010 �ട്േബാൾ ചാ���ാരായി. ഇതാദ�മായാണ്  െ�യിൻ േലാകക�്
േന��ത്.

64.

(a)
1945

(b)
1942

(c)
1947

(d)
1940

Correct Choice: (b)
Solution:

ഇ���് ഉടനടി സ�ാത��ം നൽ�ക എ� മഹാ�ാഗാ�ി�െട ആഹ�ാന �കാരം 1942 ഓഗ�്
മാസം ആരംഭി� നിയമ ലംഘന സമരമാണ്  ക�ി�് ഇ��ാ ��ാനം(ഭാരത് േ�ാേടാ ആേ�ാളൻ
അഥവാ ഓഗ�് ��ാനം). ര�ാം േലാക മഹാ��ം െപാ�ി�റെ��� സമയ�് 1939
െസപ്�ംബറിൽ വാർ�യിൽ െവ� നട�േകാൺ�സ് പാർ�ി�െട �വർ�ക സമിതി േയാഗ�ിൽ
ഉപാധികൾ� വിേധയമായി ഫാസിസ�ി� എതിേര�� സമരെ� അ��ലി�� �േമയം
പാ�ാ�ി, പേ� ഇതി� പകരമായി സ�ാത��ം ആവശ�െ��േ�ാൾ �ി�ീ�കാർ ആ ആവശ�ം
നിരസി�കയാ� െച�ത്

65.

(a)
ബാലഗംഗാധര തിലകൻ

(b)
േഗാപാല�� േഗാഖെല

(c)
എം.ജി. റാനെഡ

(d)
അരവി�േഘാഷ്

66.

ഇ���െട സ�ർണ വിദ�ാഭ�ാസ ഉപ�ഹം ?

2010 ൽ ആ�ി�യിൽ നട� േലാകക�് �ട്േബാളിൽ കിരീടമണി� രാജ�ം ?

ക�ി�്  ഇ��ാ ��ാനം ആരംഭി�െത�് ?

േകസരി പ�ം ആ�േടതാണ് ?
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Correct Choice: (a)
Solution:

പ��വർ�കൻ, നി�പകൻ, ചരി�കാരൻ എ�ീ നിലകളിൽ �േ�യനായ
മലയാളസാഹിത�കാരനായി�� േകസരി എ�റിയെ��� േകസരി എ. ബാല��പി�.
ജീവിത�ി�ം സാഹിത��ി�ം അേ�ഹം ഒ� വി�വ�ാരിയായി��

(a)
േഖദ

(b)
അഹ�ദാബാദ്

(c)
ച�ാരൻ

(d)
ൈവ�ം

Correct Choice: (c)
Solution:

ഇ���െട രാ�പിതാവായ മഹാ�ാഗാ�ി വികസി�ിെ��� അഹിംസയിലധി�ിതമായ ഒ�
സമരരീതിയാണ്  സത�ാ�ഹം. ഇ��ൻ സ�ാത�� സമര കാലഘ��ി�ം ദ�ിണാ�ി�യിെല
ആദ�കാല�ളി�ം ഗാ�ിജി ഈ സമര�റ ഉപേയാഗി�ക��ായി.ഏ� തര�ി�� പീഡനെ��ം
അടി�മർ�ലിെന�ം േനരിടാൻ ത�ാറാ�� സത�ാ�ഹി സ�ായ�മാ�ിയിരി��ത്
ആ�നി�മായ ശ�ിയാണ്. 1906 െസപ്�ംബർ 11- ന് േജാഹ�ാസ് ബർഗിൽ േചർ� േയാഗ�ിൽ
െവ�ാണ്  ഗാ�ിജി�െട �േ�ാഭ സമര�ൾ�് സത�ാ�ഹം എ� േപർ നൽ��ത്.
ന�കാര��ി�േവ�ി ഉറ� നിൽ�ക എ�് അർ�ം വ�� ' സദാ�ഹ ' എ� േപര്  മദൻലാൽ
ഗാ�ി നിർേ�ശി�േ�ാൾ അ� ഗാ�ിജി സത�ാ�ഹം എ� േഭദഗതി െച�കയായി��.
േലാകെമ�ാ��� വീര സമരനായകർ�് �േചാദനമാകാൻ ഈ സമരരീതി�് കഴി�.
അേമരി�യിെല പൗരാവകാശ സമര�ളിൽ സത�ാ�ഹ സമര�റ സ�ീകരി� മാർ�ിൻ �ഥർ കിംഗ്
തെ� ഇതിന്  മിക� ഉദാഹരണം.

67.

(a)
ഭഗ�ിംഗ്

(b)
ച�േശഖർ ആസാദ്

(c)
സി. ആർ. ദാസ്

(d)
�ഭാഷ് ച�േബാസ്

Correct Choice: (d)
Solution:

�ഭാഷ് ച� േബാസ് 1897 ജനവരി 23ന് ജാനകീനാഥ് േബാസി�ം �ഭാവതി�ം ആറാമെ� ���ം
ഒ�താമെ� സ�തി�മായി ജനി�. ഒറീസയിെല ക��ായി�� ജ�േദശം. അ�് ബംഗാളിെ�
ഭാഗമായി�� ക��്. അേ�ഹ�ിന് നാ�വയ��േ�ാൾ ആ ��ംബം ബംഗാളിേല�് �ടിേയറി.
ബംഗാളിെന സംബ�ി�് രാ�ീയമായ തീ��വർ�ന�ൾ ആരംഭി�� കാലഘ�മായി��.

ഭി�ി�ി�് രാജ�െ� അ�ിരെ���ക എ� െകാേളാണിയൻ സി�ാ��കാരം ബംഗാൾ വിഭജനം
നട�. െ�ാ���് മിഷണറീസ് നട�ിയി�� ഒ� �േറാപ�ൻ മാ�കയി�� സ് �ളിലാണ് �ഭാഷ്
തെ� �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി േചർ�ത്. �ഭാഷ് െച���ിൽ ഒരി��ം ഇം�ീഷ് ഭാഷ
സംസാരി�ി��ി�. �ീ�ീഷ് േന�ത��ി�� വിദ�ാഭ�ാസരീതിയിൽ ��ിയായി�� �ഭാഷ്
സം��ന�ായി��. സാ�ഹ��ശ് ന�ളിൽ നി�ക� നിൽ�� ഈ വിദ�ാഭ�ാസ സംസ് കാരം
�ഭാഷിന് ദഹി�ി�.

68.

(a)
മധ� �േദശ്

(b)
ആ�

(c)
ഉ�ർ �േദശ്

(d)
േകരളം

Correct Choice: (b)
Solution:

1953 ഒക്െടാബർ 1 ന് ആണ് ഭാഷാ അടി�ാന�ിൽ ആ�ാ �പം െകാ�ത്.

69.

(a)
1981

(b)
1980

(c)
1974

(d)
1975

Correct Choice: (d)
Solution:

ഇ�ിരാ ഗാ�ി അടിയ�രാവ� അ�ത�ർ�മായ വളർ� ൈകവരി�ക��ായി. 1975 ഇ�ിര
ഇ��യിൽ �ഖ�ാപി� അടിയ�രാവ�കാല�് അവർ ഒ� ഏകാധിപതിെയേ�ാെലയാണ്
െപ�മാറിയി��ത്.

70.

(a) by (b) on

(c) through (d) in

Correct Choice: (a)

71.

(a) has left (b) have left

72.

ഇ��യിൽ ഗാ�ിജി�െട േന�ത��ിൽ നട� ആദ�െ� സത�ാ�ഹം എവിെട വ�ായി�� ?

നി�ൾ എനി�് ര�ം ത�, ഞാൻ നി�ൾ�് സ�ാത��ം തരാം, എന്ൻ �ഖ�ാപി� േനതാവ് ?

ഭാഷാ അടി�ാന�ിൽ �പം െകാ� ഇ��യിെല ആദ�െ� സം�ാനം :

ഇ��യിൽ അടിയ�ിരാവ� �ഖ�ാപി� വർഷം ?

We can travel ............ land water.

He came after his friend ..............
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(c) is left (d) had left

Correct Choice: (d)

(a)
rise

(b)
rising

(c)
risen

(d)
rose

Correct Choice: (b)
Solution:

It says that we 'can watch' so it is an event which has not yet happened, so the past tense cannot
be used. Therefore use 'rising' because rising of the sun is an event that will happen in the future.

73.

(a) are (b) is

(c) were (d) have

Correct Choice: (b)

74.

(a)
an

(b)
the

(c)
a

(d)
of

Correct Choice: (a)
Solution:

an - the form of the indefinite article used before words beginning with a vowel sound.

75.

(a) insulted (b) insulting

(c) be insulting (d) be insulted

Correct Choice: (d)

76.

(a) able (b) abler

(c) ablest (d) clever

Correct Choice: (c)

77.

(a) close (b) reveal

(c) open (d) discover

Correct Choice: (b)

78.

(a)
loving

(b)
tolerant

(c)
generous

(d)
gentle

Correct Choice: (c)
Solution:

liberal - given, used, or occurring in generous amounts.

79.

(a)
rain

(b)
rein

(c)
reigne

(d)
reign

Correct Choice: (d)
Solution:

reign - hold royal office

80.

(a) confused (b) cheerful

(c) thoughtful (d) sad

Correct Choice: (b)

81.

(a) autocracy (b) oligarchy

(c) bureaucracy (d) theocracy

Correct Choice: (a)

82.

83.

From here we can watch the _ of the sun.

The number of girls ........... very low.

This is............. unusual matter.

The weak should not _________

Ram is the ............ of all the boys.

Opposite of the word 'conceal' is ...........

Synonym of 'liberal' is:

There was complete peace during his ____

'In high spirits' means:

A government by one person is:

I waited for hours, but my friend did not ............
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(a) turn about (b) turn around

(c)
turn up

(d)
turn out

Correct Choice: (c)
Solution:

turn up - to arrive

(a)
referring

(b)
begining

(c)
accepting

(d)
stopping

Correct Choice: (b)
Solution:

correct usage - beginning

84.

(a) do not (b) should not

(c) not to (d) does not

Correct Choice: (c)

85.

(a) If (b) Unless

(c) Though (d) Till

Correct Choice: (b)

86.

(a)
must keep

(b)
have kept

(c)
kept

(d)
keep

Correct Choice: (a)
Solution:

Obligation and necessity Must expresses strong obligation and necessity:

I must talk to you about the new project.

Seat belts must be worn even in the back of the car.

There must be a minimum of two members of the company at the meeting.

87.

(a) for (b) to

(c) on (d) at

Correct Choice: (b)

88.

(a) who (b) whom

(c) which (d) whose

Correct Choice: (a)

89.

(a)
don't they ?

(b)
do they ?

(c)
will they ?

(d)
won't they

Correct Choice: (c)
Solution:

In case of question tags, if the statement part is positive then the question part will be negative.

They won't like me, will they?

They will like me, won't they?

They won't = they will not, so change that to positive, ie will they.

90.

(a)
�ാര�ം

(b)
�ാരബ്ധം

(c)
�ാരാബ്ധം

(d)
�ാരാ�ം

Correct Choice: (b)

91.

The wrongly spelt word is:

Teacher asked the students ............ make noise.

________ you ring the bell, they won't open the door.

If you make a promise, you ___ it.

There is an exception ..................... every rule.

We respect people............ speak the truth.

People won't like me, ...........

താെഴ െകാ��ിരി��തിൽ ശരിയായ പദം ഏത് ?
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Solution:

ശരിയായ പദം - �ാരബ്ധം

(a)
വിശ��്

(b)
തല�ാവ്

(c)
��ൾ

(d)
തി�േവാണം

Correct Choice: (d)
Solution:

ഒ� വർ�ം ��തലായി വ�േച��ത് ( ��തി�ം �ത�യ�ം േച�േ�ാേഴാ ര�പദ�ൾ
േച�േ�ാേഴാ ആണ് ഈ മാ�ം വ��ത്)

�േത�കം ��ി�ക

'യ' 'വ' ഇതിൽ ഏെത�ി�ം ഒ�ാണ് മി�വാ�ം ��തലായി വ�േച��ത്. പിരിെ���േ�ാൾ ഇവ
ഇ�ാതിരി�ക�ം േചർെ���േ�ാൾ ഇതിൽ ഏെത�ി�ം ഒ�് കാ�ക�ം െച��ത് ��ി�ക.

ഉദാ : അ + ഇടം = അവിടം - 'വ'

ഈ + ആൾ = ഈയാൾ - 'യ'

തി� + ഓണം = തി�േവാണം - 'വ'

കല� + ഇൽ = കല�യിൽ - 'യ'

ആ + ഇ = ആയി - 'യ'

ക� + അർ = ക�വർ - 'വ'

േനാ�� + അൻ = േനാ��വൻ - 'വ'

92.

(a)
വാനം

(b)
��ദം

(c)
ഗഗനം

(d)
േവ�ാമം

Correct Choice: (b)
Solution:

��ദം �മിയിൽ സേ�ാഷെ� ഉ�ാ��ത്', െവ�� ആ�ൽ; െച�ാമര; െവ�ി; കർ�രം;
അ�ദി�ജ�ളിൽ ഒ�്, ��ദൻ; പാ�്; കരി�ര�്; േമ�വിെ�

93.

(a)
െക.സി. േകശവപി�

(b)
��ി�റ�്  േകശവൻ നായർ

(c)
വ�േ�ാൾ നാരായണേമേനാൻ

(d)
ഉ�ർ എസ്. പരേമശ�ര�ർ

Correct Choice: (a)
Solution:

െക.സി. േകശവപി� രചി� മഹാകാവ�ം ആണ് േകശവീയം. ഭാഗവത�ിെല സ�മ�കം കഥ�െട
പ�ാ�ല�ിൽ എ�തിയ ഈ �തി കാളിദാസ ൈശലിയായ ൈവദർഭിയിലായി��.

94.

(a)
പി.സി. േഗാപാലൻ

(b)
എൻ. ��പി�

(c)
��ി�ഴ ��പി�

(d)
പി.സി ��ി��ൻ

Correct Choice: (d)
Solution:

മലയാള�ിെല ഒ� േനാവലി�ം െച�കഥാ��മായി�� ഉ�ബ് എ� �ലികാനാമ�ിൽ
അറിയെ��� പി.സി. ��ി��ൻ (1915 �ൺ 8 – 1979 �ൈല 10). കവി, ഉപന�ാസകാരൻ,
അ��ാപകൻ, പ��വർ�കൻ, തിര�ഥാ��് എ�ീ നിലകളി�ം അറിയെ���.
ആകാശവാണി�െട േകാഴിേ�ാട് നിലയ�ിൽ 25 വർഷേ�ാളം �വർ�ി�. പല ജന�ിയ
പരിപാടിക�െട�ം നിർ�ാതാവായി�� അേ�ഹം.

95.

(a)
�ട�ക

(b)
കട�േപാ�ക

(c)
യാ�യാ�ക

(d)
നട�േപാ�ക

Correct Choice: (a)

96.

ആഗമസ�ിക് ഉദാഹരണം?

ആകാശം എ� പദ�ിൻെറ പര�ായമ�ാ�ത് ഏത് ?

േകശവീയം എ� മഹാകാവ��ിൻെറ കർ�ാവ് ആരാണ് ?

ഉ�ബ് എ� �ലികാ നാമ�ിൽ അറിയെ��� സാഹിത�കാരൻ?

'To go on' എ� �േയാഗ�ിൻെറ അർ�െമ�് ?
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Solution:

�ട�ക= നീ�േപാ�ക,ഒ�ി�പിറെക മെ�ാ�് എ� �മ�ിൽ സംഭവി�ക

(a)
ഐക�മത�ം മഹാബലം

(b)
പല��ി െപ�െവ�ം

(c)
േവണെമ�ിൽ ച� േവരി�ം കാ�ം

(d)
പെ��ി�ാൽ പന�ം തി�ാം

Correct Choice: (c)
Solution:

പല��ി െപ�െവ�ം - Many a little make a mickle. പെ��ി�ാൽ പന�ം തി�ാം - Slow and
steady, wins the race

97.

(a)
വി.എസ്. ഖാേ��ർ

(b)
ഒ.എൻ.വി. ���്

(c)
എം.ടി. വാ�േദവൻനായർ

(d)
മഹാേശ�താേദവി

Correct Choice: (b)
Solution:

മലയാള�ിെല �ശ� കവിയായി�� ഒ.എൻ.വി ���് . ഒ.എൻ.വി. എ� ���േപരി�ം
അറിയെ���. ഒ��ാ�ൽ നീലക�ൻ േവ� ���് എ�ാണ് �ർ�നാമം. 1982 �തൽ 1987 വെര
േക� സാഹിത� അ�ാദമി അംഗമായി��. േകരള കലാമ�ല�ിെ� െചയർമാൻ �ാന�ം
ഒ.എൻ.വി വഹി�ി��്. സാഹിത� രംഗെ� സംഭാവനകൾ പരിഗണി�് 2007-െല �ാനപീഠ
�ര�ാരം ഇേ�ഹ�ിന് 2010-ൽ ലഭി�. പ��ീ (1998), പ�വി�ഷൺ (2011) ബ�മതികൾ നൽകി
േക�സർ�ാർ ആദരി�ി��്. നിരവധി സിനിമകൾ�ം നാടക�ൾ�ം െടലിവിഷൻ
സീരിയ�കൾ�ം ��ശിൽപ�ൾ�ം ഗാന�ൾ രചി�ി��് . വാർ�ക�സഹജമായ
അ�ഖ�െള�ടർ�് 2016 െഫ�വരി 13-ന് തി�വന��ര�വ�്  അ�രി�. മലയാള�ിെല
ആ�നികകവിത� ഭാ�കത�പരമായ �ർ�ത നൽ��തി�ം കവിതെയ
സാധാരണജന�ളിെല�ി��തി�ം ��ിൽ നി�വരിൽ ��ഖനായി�� ഒ.എൻ.വി.

98.

(a)
നട�ക

(b)
പഠി�ക

(c)
ഓടി�ക

(d)
ഇരി�ക

Correct Choice: (c)
Solution:

�ിയ�് സ�യം അർ�ം നൽകാൻ കഴിയാ� �ിയയാണ് �േയാജക �ിയ. പരേ�രണേയാട് �ടിയ
�ിയകളാണ് �േയാജക �ിയകൾ.

99.

(a)
ഒരി�ൽ�ടി ഞാൻ അേ�ഹെ� കാണാൻ േപാ�ം

(b)
വീ�ം ഞാൻ അേ�ഹെ� കാണാൻ േപാ�ം

(c)
ഞാൻ അേ�ഹെ� കാണാൻ ഒരി�ൽ �ടി േപാ�ം

(d)
വീ�ം ഒരി�ൽ �ടി ഞാൻ അേ�ഹെ� കാണാൻ േപാ�ം

Correct Choice: (d)
Solution:

വീ�ം = ഒരി�ൽ �ടി
ഒേര അർ��� പദ��െട ആവർ�നം െശരിയാ ശരിയായ �േയാഗം അ�. "വീ�ം ഒരി�ൽ �ടി
ഞാൻ അേ�ഹെ� കാണാൻ േപാ�ം"

100.

"Where there is a will, there is a way" സമാനമായ പഴെ�ാ�് ഏത് ?

2007 െല �ാനപീഠ �രസ് കാരം ലഭി� സാഹിത�കാരൻ ആരാണ് ?

�േയാജക �ിയ�് ഉദാഹരണേമത് ?

െത�ായ �േയാഗം കെ��ക.


