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Last Grade Servant (LGS) Previous Year 
Question Paper – 2014 (Wayanad)

 
1.'കുടുുംബശ്രീ' പദ്ധതി നിലവില് വന്ന 

വര്ഷും? 

(a) 2001 

(b) 1998 

(c) 2006 

(d) 1996 

Ans: (b) 1998 

 

2. 2013-ലല മികച്ച നടനുള്ള ഭരത് അവാര്ഡ് 

ജേതാവ്: 

(a) ശ്പകാര് രാേ് 

(b) സലിും കുമാര് 

(c) നസീറുദ്ധീന് ഷാ 

(d) സുരാേ് ലവഞ്ഞാറമൂട് 

Ans: (d) സുരാജ ്വെഞ്ഞാറമൂട് 

 

3. ISRO-യുലട ലെയര്മാന്: 

(a) ജഡാ. കസ്തൂ രി രുംഗന് 

(b) ജഡാ. മാധവന് നായര് 

(c) ജഡാ. ലക. രാധാകൃഷ്ണന് 

(d) ജഡാ. ലക.എസ്. രാധാകൃഷ്ണന് 

Ans: (c) ഡ ാ. വെ. രാധാെൃഷ്ണന് 
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4. ജകരളത്തില് ശ്പതിരീര്ഷ വരുമാനും 

കൂടുതലുള്ള േില്ല: 

(a) എറണാകുളും  

(b) ജകാഴിജകാട ്

(c) തൃരൂര് 

(d) തിരുവനന്തപുരും 

Ans: (a) എറണാെുളം 

 

5. 'ടാനിന്' ഏതു വയവസായത്തില് നിന്നുും 

ലഭികുന്ന ഉത്പന്നമാണ?് 

(a) റബ്ബര്  

(b) കരുവണ്ടി 

(c) പ്ലാസ്റ്റിക് 

(d) രാസവളും 

Ans: (b) െശുെണ്ടി 

 

6. ജകാട്ടകല് രിവരാമന് കഥകളിയുലട ഏതു 

ജമഖലയിലാണ് ശ്പരസ്തനായത്? 

(a) ജവഷും 

(b) ലെണ്ട 

(c) സുംഗീതും 

(d) മദ്ദളും 

Ans: (a) ഡെഷം 

 

7.അന്താരാഷ്ശ്ട ശ്കികറ്റില് ലസഞ്ചുറിയില് 

ലസഞ്ചുറി ജനടിയ ഏക താരും? 

(a) സുനില് ഗവാസ്കര്  



 WWW.PSCNET.IN 

 

 
By Adeeb Chemmad | VISIT WWW.PSCNET.IN FOR MORE 

(b) റികിജപാണ്ടിുംഗ് 

(c) സച്ചിന് ലടണ്ടുല്കര് 

(d) ശ്ബയന് ലാറ 

Ans: (c) സച്ചിന് വടണ്ടുല്ക്കര് 

 

8. ജലാകസഭയിജലക് ഒരു ശ്പതിനിധിലയ 

മാശ്തും അയകാന് കഴിയുന്ന ഇന്തയന് 

സുംസ്ഥാനങ്ങളുലട എണ്ണും? 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) 4 

Ans: (c) 3 

 

9.ഇന്തയയുലട ആദ്യലത്ത ലടക്ജനാ പാര്ക് 

സ്ഥിതിലെയ്യുന്ന നഗരും? 

(a) തിരുവനന്തപുരും 

(b) ബാുംഗ്ലൂര് 

(c) ഹൈദ്രാബാദ്് 

(d) ലെഹന്ന 

Ans: (a) തിരുെനന്തപുരം 

 

10.ഇന്തയന് സ്ജപാര്ട്സിലല 'ജഗാള്ഡന് ജഗള്' 

എന്നറിയലെടുന്നതാര?് 

(a) അഞ്േലി ഭഗവത് 

(b) P.T ഉഷ 

(c) സാനിയ മിര്സ 
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(d) ഹസന ലനൈവാള് 

Ans: (b) P.T ഉഷ 

 

11.ഇന്തയയുലട ലതകു ഭാഗത്ത് കിടകുന്ന 

അയല് രാേയും: 

(a) ബുംഗ്ലാജദ്ര് 

(b) ഹെന 

(c) പാകിസ്ഥാന് 

(d) ശ്രീലങ്ക 

Ans: (d) ശ്ശീലങ്ക 

 

12.'ഹനനിറ്റാള്' എന്ന ടൂറിസ്റ്റ ്ജകശ്രും ഏതു 

സുംസ്ഥാനത്തിലാണ്? 

(a) ഉത്തരാഗണ്്ട 

(b) തമിഴന്ാട് 

(c) പഞ്ചാബ ്

(d) രാേസ്ഥാന് 

Ans: (a) ഉത്തരാഗണ്്ട 

 

13.ഇന്തയന് എയര്ഹലന്സിന്ലറ ആസ്ഥാനും 

എവിലട? 

(a) മുുംഹബ  

(b) നയൂഡല്ൈി 

(c) ബാുംഗ്ലൂര് 

(d) ഹൈദ്രാബാദ് ്

Ans: (b) നയൂ ല്ഹി 
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14.ശ്തിപുരയുലട ഔജദ്യാഗിക ഭാഷ ഏത്?  

(a) ൈിരി 

(b) ലകാങ്കണി 

(c) ബുംഗാളി 

(d) ഉര്ദ്ു 

Ans: (c) ബംഗാളി 

 

15. ഇന്തയന് അണുരാസ്ശ്തത്തിന്ലറ പിതാവ?് 

(a) ജൈാമി. ലേ. ഭാഭ 

(b) സി.വി. രാമന് 

(c) ആരയഭടന് 

(d) S.െശ്രജരഖര് 

Ans: (a) ഡഹാമി. വജ. ഭാഭ 

 

16. ഏറ്റവുമധികും കടല്ത്തീരമുള്ള ഇന്തയന് 

സുംസ്ഥാനും? 

(a) ജകരളും 

(b) ഒറീസ്സ 

(c) ഗുേറാത്ത് 

(d) തമിഴന്ാട് 

Ans: (c) ഗുജറാത്്ത 

 

17. ഭാഭ ആജറ്റാമിക് റിസര്ച്്ച ലസന്റര് 

സ്ഥിതിലെയ്യുന്നത്? 

(a) തിരുവനന്തപുരും 

(b) ജശ്ടാുംലബ (മുുംഹബ) 
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(c) ശ്രീൈരിജകാട്ട 

(d) ലകാല്കത്ത 

Ans: (b) ഡശ്ടാംവബ (മുംബബ) 

 

18. ഇന്തയയുലട ആദ്യ ഉപശ്ഗൈമായ ആരയഭട്ട 

വിജേപിച്ച വര്ഷും? 

(a) 1969 

(b) 1975 

(c) 1979 

(d) 2001 

Ans: (b) 1975 

 

19. ഇന്തയയിലല ആദ്യ വര്ത്തമാന പശ്തും? 

(a) ഇന്തയന് എക്സസ്ശ്പസ്സ് 

(b) ബുംഗാള് ഗസറ്റ് 

(c) മലയാള മജനാരമ 

(d) േന്മഭൂമി 

Ans: (b) ബംഗാള് ഗസറ്്റ 

 

20. ഇന്തയയുലട ഉപശ്ഗൈ വിജേപണ 

നിലയമായ ശ്രീൈരിജകാട്ട ഏതു 

സുംസ്ഥാനത്തിലാണ്? 

(a) ആശ്രാശ്പജദ്ര്  

(b) ജകരളും 

(c) കര്ണ്ണാടക 

(d) ജഗാവ 

Ans: (a) ആശ്രാശ്പഡേശ്  
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21.ഇന്തയയുലട ഒന്നാും സവാതശ്ന്തയസമരും 

ലപാട്ടിെുറലെട്ടത്: 

(a) പാറ്റ്ന 

(b) േയ്െൂര് 

(c) ആശ്ഗ 

(d) മീററ്റ് 

Ans: (d) മീററ്റ് 

 

22.ഇന്തയന് നാഷണല് ജകാണ്ശ്ഗസ്സിന്ലറ 

ആദ്യലത്ത ശ്പസിടന്റ്്റ? 

(a) മൈാത്മാഗാരി 

(b) േവൈര്ലാല് ലനൈറ്ു 

(c) W.C ബാനര്േി 

(d) സര്ദ്ാര് വല്ലഭായി പജട്ടല് 

Ans: (c) W.C ബാനര്ജി 

 

23.ഇന്തയക് സവാതശ്ന്തയും ലഭികുജപാള് 

ശ്ബിട്ടന്ലറ ശ്പധാനമശ്ന്തി? 

(a) മാര്ഗരറ്റ് താച്ചര് 

(b) ക്ലമന്റ ്ആറ്റ്ലി 

(c) വിന്സ്റ്റണ് െര്ച്ചില് 

(d) ലമൌണ്്ടബാറ്റണ് 

Ans: (b) ക്ലമന്റ ്ആറ്്റലി 

 

24.ആദ്യമായി ശ്ബിട്ടിഷ് പാരലലമന്റില് 

അുംഗമായ ഇന്തയകാരന് 

(a) രവീശ്രനാഥ ടാജഗാര് 
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(b) രാോറാും ജമാൈന് റായ ്

(c) മൈാത്മാഗാരി 

(d) അുംജബദ്ക്ര് 

Ans: Sorry No Answer Available  

 

25.സതി, ോതി വയവസ്ഥ, ബാലയവിവാൈും 

എന്നിവലകതിലര സമരും നടത്തിയ 

ശ്പസ്ഥാനും ഏതായിരുന്നു? 

(a) ആരയ സമാേും 

(b) ശ്ബഹ്മ സമാേും 

(c) ജൈാും റൂള് ശ്പസ്ഥാനും 

(d) തിജയാസഫികല് ലസാഹസറ്റി 

Ans: (b) ശ്ബഹ്മ സമാജം 

 

26.പാകിസ്ഥാന് എന്ന ആരയും ആദ്യമായി 

അവതരിെിച്ച വയക്തി ആര്? 

(a) മുൈമ്മദ്ലി േിന്ന  

(b) റഹ്മത്ത് അലി 

(c) മൌലാന അബ്ദുല്കലാും ആസാദ്് 

(d) ഖാന് അബ്ദുല് ഗഫര്ഖാന് 

Ans: (b) റഹ്മത്ത് അലി 

 

27.'ഇന്തയലയ കലണ്ടത്തല്' എന്ന കൃതി 

രെിച്ചതാര?് 

(a) ഗാരിേി 

(b) േവൈര്ലാല് ലനൈറ്ു 

(c) സര്ദ്ാര് വല്ലഭായി പജട്ടല് 
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(d) ടാജഗാര് 

Ans: (b) ജെഹര്ലാല് വനഹ്റു 

 

28. ോലിയന് വാലാബാഗ ്കൂട്ടലകാലക് 

ജനതൃതും നല്കിയതാര?് 

(a) േനറല് ഡയര് 

(b) മൌണ്ടബ്ാറ്റന് 

(c) ഇര്വിന് ശ്പഭു 

(d) ഡല്ൈൌസി ശ്പഭു 

Ans: (a) ജനറല്  യര് 

 

29. 'വാഗണ് ശ്ടാേഡി'-യില് മരിച്ച ഭടന്മാര് ഏതു 

സമരത്തില് പലങ്കടുത്തവരാണ്? 

(a) കവിറ്റ ്ഇന്തയ 

(b) നിസ്സൈകരണും 

(c) ദ്ണ്ഡി യാശ്ത 

(d) ഖിലാഫത്ത് 

Ans: (d) ഖിലാഫത്്ത 

 

30. സവാതശ്ന്തയും ലഭിച്ചതിനു ജരഷമുള്ള 

ഇന്തയയുലട ശ്പധാന ശ്പതിസരി 

എന്തായിരുന്നു? 

(a) ോതി വയവസ്ഥ 

(b) ദ്ാരിശ്ദ്യവുും പട്ടിണിയുും 

(c) വര്ഗ്ഗീയ ലൈള 

(d) ഭരണാഘടനാ നിര്മ്മാണും 

Ans: (c) െര്ഗ്ഗീയ ലഹള 
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31. ഇന്തയയുലട ജദ്രീയ കായിക ഇനും? 

(a) ഫുട്ജബാള്  

(b) ലടന്നീസ് 

(c) ശ്കികറ്റ് 

(d) ജൈാകി 

Ans: (d) ഡഹാക്കി 

 

32.ഒന്നാും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നിലവില് വന്ന 

വര്ഷും? 

(a) 1947 

(b) 1950 

(c) 1951 

(d) 1956 

Ans: (c) 1951 

 

33.മൌലിക അവകാരങ്ങളുലട രില്പി 

എന്നറിയലെടുന്നത്: 

(a) B.R അുംജബദ്ക്ര് 

(b) സര്ദ്ാര് വല്ലഭായി പജട്ടല് 

(c) േവൈര്ലാല് ലനൈറ്ു 

(d) മൈാത്മാഗാരി 

Ans: (b) സര്ോര് െല്ലഭായി പഡേല് 

 

34. ഗവര്ണ്ണറുലട അഭാവത്തില് 

അജദ്ദൈത്തിന്ലറ െുമതലകള് 

നിര്വ്വൈികുന്നത?് 

(a) രാഷ്ശ്ടപതി 
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(b) മുഖയമശ്ന്തി 

(c) ഹൈജകാടതി െീഫ ്േസ്റ്റീസ് 

(d) സുശ്പീും ജകാടതി െീഫ് േസ്റ്റീസ് 

Ans: (c) ബഹഡക്കാടതി ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് 

 

35.മനുഷയാവകാര സുംരേണത്തിനായി 

ശ്പവര്ത്തികുന്ന ആുംലനസ്റ്റി 

ഇന്റര്നാഷണലിന്ലറ ആസ്ഥാനും? 

(a) നയൂജയാര്ക് 

(b) പാരീസ ്

(c) ജടാകിജയാ 

(d) ലണ്ടന് 

Ans: (d) ലണ്ടന് 

 

36.ഇന്തയയിലല പരജമാന്നത സിവിലിയന് 

ബൈുമതി? 

(a) ഭാരതരതന്ും 

(b) പത്മശ്രീ 

(c) ജ്ഞാനപീഠും 

(d) ജശ്ദ്ാണാൊരയ 

Ans: (a) ഭാരതരത്നം 

 

37.ജനാബല് സമ്മാനും ജനടിയ ആദ്യ 

ഇന്തയകാരന്? 

(a) ബങ്കിും െശ്ര ൊറ്റര്േി 

(b) സുശ്ബഹ്മണയ ഭാരതി 

(c) രവീശ്രനാഥ ടാജഗാര് 
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(d) S.െശ്രജരഖര് 

Ans: (c) രെീശ്രനാഥ ടാഡഗാര് 

 

38.രാേയത്തിന്ലറ സര്വ്വ ഹസനയാധിപനുും 

തലവനുും ആരാണ്? 

(a) ശ്പധാന മശ്ന്തി 

(b) രാഷ്ശ്ടപതി 

(c) സുശ്പീും ജകാടതി െീഫ് േസ്റ്റീസ് 

(d) ശ്പതിജരാധ മശ്ന്തി 

Ans: (b) രാഷ്ശ്ടപതി 

 

39.ജലാകത്തിലല ഏറ്റവുും വലിയ േനാധിപതയ 

രാേയും? 

(a) ഹെന 

(b) അജമരിക  

(c) ഇന്തയ  

(d) റഷയ 

Ans: (c) ഇന്തയ  

 

40.സുശ്പീും ജകാടതി െീഫ് േസ്റ്റിസിലന 

നിയമികുന്നതാര?് 

(a) ശ്പധാനമശ്ന്തി 

(b) ശ്പസിടന്റ്്റ 

(c) കുംജശ്ടാള്ളര് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റര് േനറല് 

(d) േനങ്ങള് 

Ans: (b) ശ്പസിടന്റ്്റ 
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41.ജകരളത്തില് ഒരു േില്ലാപഞ്ചായത്തിന്ലറ 

ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള േലഹവദ്യുത പദ്ധതി? 

(a) മലപുഴ 

(b) ഉറുമി 

(c) മീനവല്ലും 

(d) ലെപുകടവ് 

Ans: Sorry No Answer Available  

 

42.ഏറ്റവുും കൂടുതല് േലഹവദ്യുത പദ്ധതികള് 

ഉള്ള ജകരളത്തിലല നദ്ി: 

(a) ൊലകുടിെുഴ 

(b) ഭാരതെുഴ 

(c) ലപരിയാര് 

(d) പപ 

Ans: (c) വപരിയാര് 

 

43.മലെുറും േില്ലയില് വരുന്ന മത്സയ ബരന 

തുറമുഖും? 

(a) ജബെൂര് 

(b) തിരൂര് 

(c) ലപാന്നാനി 

(d) നീണ്ടകര 

Ans: (c) വപാന്നാനി 

 

44.താലഴ പറയുന്നവയില് പാലകാട ്

േില്ലയിലൂലട ഒഴുകുന്ന നദ്ി? 

(a) കബനി 
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(b) ഭവാനി 

(c) പാപാര് 

(d) െിന്നാര്  

Ans: (b) ഭൊനി 

 

45.ജകരളത്തിലല മയില് സുംരേണ ജകശ്രും: 

(a) അട്ടൊടി 

(b) തജട്ടകാട ്

(c) െൂലന്നൂര് 

(d) മയിലാടുുംപാറ 

Ans: (c) ചൂലന്നൂര് 

 

46.മുല്ലലെരിയാര് ഡാും ഉദ്്ഘാടനും ലെയ്ത  

വര്ഷും? 

(a) 1956 

(b) 1895 

(c) 1885 

(d) 1905 

Ans: (b) 1895 

 

47.താലഴ പറയുന്നവയില് ജകരളത്തിലൂലട 

കൂടുതല് ദ്ൂരും ഒഴുകുന്ന നദ്ി: 

(a) കബനി 

(b) ഭവാനി 

(c) പാപാര് 

(d) ലനയ്യാര് 

Ans: (a) െബനി 
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48.കര്ണ്ണാടക, തമിഴ്നാട് സുംസ്ഥാനങ്ങളുമായി 

അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന ജകരള താലൂക്? 

(a) നിലപൂര് 

(b) മാനന്തവാടി 

(c) സുല്ത്താന് ബജത്തരി 

(d) ഹവത്തിരി 

Ans: (c) സുല്ത്താന് ബഡത്തരി 

 

49. ഒരു മരത്തിന്ലറ ജപരില് അറിയലെടുന്ന 

വനയേീവി സജങ്കതും? 

(a) പീച്ചി 

(b) ജതാല്ലെട്ടി 

(c) ലെന്തുരുണി 

(d) മുത്തങ്ങ 

Ans: (c) വചന്തുരുണി 

 

50.ജകരളത്തില് േനസുംഖയാ വളര്ച്ചാനിരക് 

ഏറ്റവുും കുറവായ േില്ല? 

(a) എറണാകുളും 

(b) മലെുറും 

(c) പത്തനുംതിട്ട 

(d) തിരുവനന്തപുരും 

Ans: (c) പത്തനംതിേ 

 

51.ജകരളത്തിലല സുംഗീതഞ്േനായ രാോവ്? 

(a) സവാതി തിരുനാള് 

(b) സാമൂതിരി 
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(c) മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ 

(d) പഴശ്ശിരാേ 

(a) സവാതി തിരുനാള് 

 

52.ജകരളത്തിലല ഏറ്റവുും വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള 

േില്ല: 

(a) മലെുറും 

(b) വയനാട് 

(c) പാലകാട് 

(d) ലകാല്ലും 

Ans: (c) പാലക്കാട് 

 

53.ൊന്നാര് ലൈള എന്തിനു 

ജവണ്ടിയായിരുന്നു? 

(a) ോതീയതക് എതിരായി 

(b) മാനയമായി വസ്ശ്തും ധരികുന്നതിനുള്ള 

അവകാരത്തിനായി 

(c) ജവാട്ടവകാരത്തിനായി 

(d) വിദ്യാഭയാസ അവകാരത്തിനായി 

Ans: (b) മാനയമായി െസ്ശ്തം 

ധരിക്കുന്നതിനുള്ള അെൊശത്തിനായി 

 

54.ജകരള ഗാരി എന്നറിയലെട്ടുന്നതാര്? 

(a) ശ്രീനാരായണ ഗുരു 

(b) െട്ടപി സവാമികള് 

(c) ലക. ജകളെന് 

(d) മന്നത്ത് പത്മനാഭന് 
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Ans: (c) വെ. ഡെളപ്പന് 

 

55.ൈരിേനങ്ങള്ക് സഞ്ചാരസവാതശ്ന്തയത്തിനു 

ജവണ്ടി ശ്പജോഭും സുംഘടിെിച്ച ജനതാവ?് 

(a) ഇ.എും.എസ ്നപൂതിരിൊട് 

(b) അയ്യങ്കാളി 

(c) വി.ടി. ഭട്ടതിരിൊട്  

(d) കുമാരഗുരു 

Ans: (b) അയ്യങ്കാളി 

 

56.പുന്നശ്പ വയലാര്സമരും നടന്ന വര്ഷും? 

(a) 1946 

(b) 1938 

(c) 1942 

(d) 1947 

Ans: (a) 1946 

 

57. െട്ടപിസവാമികളുലട േന്മദ്ിനും? 

(a) ലസപ്റ്റുംബര്- 5 

(b) ആഗസ്റ്റ്-15 

(c) ജമയ്- 5 

(d) ഒക്ജടാബര്- 24 

Ans: (c) ഡമയ്- 5 

 

58.ജകരളാ കലാമണ്ഡലും സ്ഥാപിച്ചത്? 

(a) കുമാരനാരാന് 

(b) ഉള്ളൂര് എസ്.പരജമരരവയ്യര് 
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(c) വള്ളജത്താള് നാരായണ ജമജനാന് 

(d) M.T വാസുജദ്വന്നായര് 

Ans: (c) െള്ളഡത്താള് നാരായണ ഡമഡനാന് 

 

59.ഗാരിേിയുലട ആദ്യ ജകരള 

സരര്രനത്തിന്ലറ ഉജദ്ദരും എന്തായിരുന്നു? 

(a) ജേശ്ത ജശ്പവരന സമരശ്പെരണും 

(b) ഖിലാഫത്ത് സമര ശ്പെരണും 

(c) നിസ്സൈകരണ സമര ശ്പെരണും 

(d) ഉെുസതയാശ്ഗൈ ശ്പെരണും 

Ans: (b) ഖിലാഫത്്ത സമര ശ്പചരണം 

 

60. 1957-ലല ജകരള നിയമസഭയുലട മുഖയമശ്ന്തി? 

(a) സി. അെയുതജമജനാന് 

(b) V.R കൃഷ്ണയ്യര് 

(c) ജോസഫ് മുണ്ടജശ്ശരി 

(d) ഇ.എും.എസ് നപൂതിരിൊട് 

Ans: (d) ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് 

 

61. ആകാരത്തിലല നീല നിറത്തിന് 

കാരണമായ രാസ്ശ്ത ശ്പതിഭാസും? 

(a) വിസരണും 

(b) അപവര്ത്തനും 

(c) ശ്പകീര്ണനും 

(d) ശ്പതിഫലനും 

Ans: (a) െിസരണം 
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62. ഉരുളുന്ന ശ്ഗൈും എന്നറിയലെടുന്നജതത്? 

(a) ലനപ്റ്റയൂണ് 

(b) രനി 

(c) യുറാനസ് 

(d) വയാഴും 

Ans: (c) യുറാനസ് 

 

63. താലഴ പറയുന്നതില് ഏതിലാണ ്

തന്മാശ്തകള്ക് ഏറ്റവുും കൂടുതല് 

ഗതിജകാര്ജ്ജമുള്ളത്? 

(a) ഖരങ്ങളില് 

(b) ലായനികളില് 

(c) ശ്ദ്ാവകങ്ങളില് 

(d) വാതകങ്ങളില് 

Ans: (d) ൊതെങ്ങളില് 

 

64. ലലഡ് ജലാൈും ആവര്ത്തന പട്ടികയില് 

ഏതു കുടുുംബത്തില് ലപടുന്നു? 

(a) ൈാലേന് കുടുുംബും 

(b) കാര്ബണ് കുടുുംബും 

(c) ഹനശ്ടേന് കുടുുംബും 

(d) ഓക്സസിേന് കുടുുംബും 

Ans: (b) ൊര്ബണ് െുടുംബം 

 

65.രക്തമായ ഭൂമികുലുകത്തിനു 

ലതാട്ടുമുന്പായി ഉണ്ടാകുന്ന രബ്ദ തരുംഗങ്ങള് 

ഏതു തരത്തിലുള്ളതാണ്? 
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(a) ഇന്ശ്ഫാജസാണിക് തരുംഗും 

(b) അള്ശ്ടാജസാണിക് തരുംഗും 

(c) സൂെര്ജസാണിക് തരുംഗും 

(d) ഗാമാതരുംഗും 

Ans: (a) ഇന്ശ്ഫാഡസാണിെ് തരംഗം 

 

66. 100 ഡിശ്ഗി ലസല്ഷയസ് താപനില എശ്ത 

ഡിശ്ഗി ഫാരന്ൈീറ്റിനു തുലയമാണ്? 

(a) 273 

(b) 373 

(c) 312 

(d) 212 

Ans: (d) 212 

 

67. സവതശ്ന്തമായി ഭൂമിയിജലക് 

വീണുലകാണ്ടിരികുന്ന ഒരു വസ്തു വിന്ലറ 

സ്ഥിതിജകാര്േും താജഴക് 

വരുന്നതിനനുസരിച്ച് _________ 

(a) കുറഞ്ഞു വരുന്നു 

(b) സ്ഥിരമായി നില്കുന്നു 

(c) കൂടി വരുന്നു 

(d) ആദ്യും കുറഞ്ഞു പിലന്ന കൂടുന്നു 

Ans: (a) െുറഞ്ഞു െരുന്നു 

 

68. രാസവസ്തു കളുലട രാോവ് 

എന്നറിയലെടുന്നത് എന്ത്? 

(a) സള്ഫയൂരിക് ആസിഡ് 
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(b) ജഗാള്ഡ ്ഡയഹനഡ് 

(c) സില്വര് ജക്ലാഹറഡ് 

(d) ജസാഡിയും ഹൈജശ്ഡാക്ഹസഡ് 

Ans: (a) സള്ഫയൂരിെ് ആസി ് 

 

69. ശ്പകാരും ഒരൂ ലസകന്ഡ് ലകാണ്ടു 

വായുവിലൂട ഏകജദ്രും എശ്ത ദ്ൂരും 

സഞ്ചരികുും? 

(a) 5 ലേും കിജലാമീറ്റര് 

(b) 1 ലേും കിജലാമീറ്റര് 

(c) 3 ലേും കിജലാമീറ്റര് 

(d) 2 ലേും കിജലാമീറ്റര് 

Ans: (c) 3 ലക്ഷം െിഡലാമീറ്റര് 

 

70. ഒരു വസ്തു വിന് ഭൂമിയില് ഏറ്റവുും കൂടുതല് 

ഭാരും അനുഭവലെടുന്നത് എവിലട 

ലവകുജപാഴാണ്? 

(a) ഭൂജകശ്രത്തില് 

(b) അന്തരീേത്തില് 

(c) ഭൂമധയജരഖയില് 

(d) ശ്ദ്ുവങ്ങളില് 

Ans: (d) ശ്േുെങ്ങളില് 

 

71. ഏറ്റവുും വലിയ ജ്ഞാജനശ്രിയും: 

(a) കണ്ണ ്

(b) തവക ്

(c) ലെവി 
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(d) മൂക് 

Ans: (b) തവക്ക ്

 

72. ജഡാട്ട്സ് (DOTS - Directly Observed Treatment Short 

Cource) ഏതു ജരാഗെികിത്സയുമായി 

ബരലെട്ടിരികുന്നു? 

(a) മജലറിയ 

(b) െികന് ജപാക്സസ് 

(c) േയും 

(d) മഞ്ഞെിത്തും 

Ans: (c) ക്ഷയം 

 

73. എയ്ഡസ്ിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മ േീവി?  

(a) ഹവറസ് 

(b) ബാക്സടീരിയ 

(c) ഫുംഗസ് 

(d) ഇവലയാന്നുമല്ല 

Ans: (a) ബെറസ് 

 

74. ജകരളത്തിലല കുരുമുളക് ഗജവഷണ 

ജകശ്രും സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നലതവിലട? 

(a) മജങ്കാപ ്

(b) പാജലാട ്

(c) പന്നിയൂര്  

(d) കായുംകുളും 

Ans: (c) പന്നിയൂര്  
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75. ഏതു വിറ്റാമിന്ലറ കുറവ ്മൂലമാണ് 

നിരാരത ഉണ്ടാകുന്നത്? 

(a) വിറ്റാമിന് B 

(b) വിറ്റാമിന് A 

(c) വിറ്റാമിന് D 

(d) വിറ്റാമിന് C 

Ans: (b) െിറ്റാമിന് A 

 

76. അന്തകവിത്ത് നിജരാധിച്ചിട്ടുള്ള രാേയങ്ങള് 

ഏലതല്ലാും? 

(a) ഇറാന്, ഇറാഖ് 

(b) ഹെന, മജലഷയ 

(c) ഇന്തയ, അജമരിക 

(d) ഇന്തയ, ശ്ബസീല് 

Ans: (c) ഇന്തയ, അഡമരിക്ക 

 

77. കണ്ടല് വനങ്ങള് ഏറ്റവുും കൂടുതലായി 

കാണലെടുന്ന ജകരളത്തിലല േില്ല?  

(a) ലകാല്ലും 

(b) ആലെുഴ 

(c) എറണാകുളും 

(d) കണ്ണൂര് 

Ans: (d) െണ്ണൂര് 

 

78. ജകരളത്തിലല ലനല്ലറ എന്നറിയലെടുന്നത്? 

(a) കുട്ടനാട് 

(b) പാലകാട ്
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(c) വയനാട് 

(d) ഇവലയാന്നുമല്ല 

Ans: (a) െുേനാട് 

 

79.മനുഷയ രരീരത്തിലല ഏറ്റവുും കടുെും 

കൂടിയ വസ്തു  ഏത്?  

(a) തുടലയല്ല് 

(b) കണ്ണിലല ലലന്സ് 

(c) ലെവിയിലല അസ്ഥി 

(d) ഇനാമല് 

Ans: (d) ഇനാമല് 

 

80. ജലാക പരിസ്ഥിതി ദ്ിനും? 

(a) ലസപ്റ്റുംബര് 5 

(b) േൂഹല 11 

(c) േൂണ് 5 

(d) മാര്ച്്ച 8 

Ans: (c) ജൂണ് 5 

 

81. 
1

12
 - 

1

30
  =? 

(a) 1/60 

(b) 1/18 

(c) 1/20 

(d) 1/360 

Ans: (c) 1/20 
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82. കൂട്ടത്തില്ലപടാത്തത് ഏത്? 

(a) 
16

10
 

(b) 
5

8
 

(c) 1
3

5
 

(d) 
8

5
 

Ans: (b) 
𝟓

𝟖
 

 

83. 20 - 8 
3

5
 -9 

4

5
 =? 

(a) 2 
3

5
 

(b) 3 
1

5
 

(c) 3 
2

5
 

(d) 1 
3

5
 

Ans: (d) 1 
𝟑

𝟓
 

 

84.ഒരു ടീമിലല പശ്ന്തണ്ട ്കളികാരുലട 

രരാരരി ശ്പായും 24. ഇതില് 8 ജപരുലട രരാരരി 

ശ്പായും 22. എങ്കില് ജരഷികുന്ന 4 ജപരുലട 

രരാരരി ശ്പായും എശ്ത?  

(a) 25 

(b) 24 

(c) 28 

(d) 27 

Ans: (c) 28 
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85.ഒരാള് രണ്ടു മണികൂര് ബസ്സിലുും മൂന്ന് 

മണികൂര് ലശ്ടയിനിലുും യാശ്ത ലെയ്തു. 

ബസ്സിന്ലറ രരാരരി ജവഗത മണികൂറില് 40 

കിജലാമീറ്ററുും ലശ്ടയിനിന്ലറ രരാരരി ജവഗത 

മണികൂറില് 70 കിജലാമീറ്ററുും 

ആയിരുന്നുലവങ്കില് അയാളുലട യാശ്തയുലട 

രരാരരി ജവഗത എശ്ത?  

(a) 58 

(b) 52 

(c) 60 

(d) 55 

Ans: (a) 58 

 

86. 122 = 144 ആയാല് √1.44 ലെ വിലലയശ്ത? 

(a) 1.02 

(b) 1.2 

(c) 0.12 

(d) 12 

Ans: (c) 0.12 

 

87. 16.16 ÷ 0.8 =? 

(a) 2.2 

(b) 20.2 

(c) 22 

(d) 2.02 

Ans: (b) 20.2 

 

88. 5000 രൂപക് വാങ്ങിയ ഒരു ഹസകിള് 4400 

രൂപക് വിറ്റജൊള് വന്ന നഷ്ട രതമാനും എശ്ത? 
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(a) 60 

(b) 14 

(c) 12 

(d) 6 

Ans: (c) 12 

 

89. (2 + 2 × 2 – 2 ÷ 2) -ലെ വിലലയശ്ത? 

(a) 5 

(b) 4 

(c) 3 

(d) 2 

Ans: (a) 5 

 

90.  ഒരാള് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നുും 

മലറ്റാരിടജത്തക് മണികൂറില് 45 

കിജലാമീറ്റര് ജവഗതയുള്ള കാറില് 8 

മണികൂറില് യാശ്ത ലെയ്തു. തിരിച്ച് 

മണികൂറില് 40 കിജലാമീറ്റര് ജവഗതയിലാണ് 

യാശ്ത ലെയ്തത ്എങ്കില് മടകയാശ്തക് എടുത്ത 

സമയും എശ്ത മണികൂര്?  

(a) 9 

(b) 7 

(c) 11 

(d) 10 

Ans: (a) 9 
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91. ONE എന്ന വാക് 853 എന്നുും FIVE എന്ന 

വാക് 6493 എന്നുും എഴുതിയാല് NINE എന്ന 

എങ്ങിലന എഴുതാും? 

(a) 8546 

(b) 5453 

(c) 9548 

(d) 4536 

Ans: (b) 5453 

 

92.  വിട്ടുജപായ െിഹ്നങ്ങള് ജെര്ത്ത് 

സമവാകയും പൂര്ത്തിയാകുക. 

(42  38)   5 = 16 

(a) +, - 

(b) -, × 

(c) +, ÷ 

(d) -, ÷ 

Ans: (c) +, ÷ 

 

93. താലഴ ലകാടുത്തിരികുന്നവയില് 

മറ്റുള്ളവയില് നിന്നുും ജവറിട്ട ്

നില്കുന്നജതത്? 

(a) സമെതുരും 

(b) മട്ടജകാണ് 

(c) െതുരും 

(d) ശ്തിജകാണും 

Ans: (b) മേഡൊണ് 
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94. ജറാഡ ്: കിജലാമീറ്റര് : : പഞ്ചസാര : ? 

(a) കിജലാശ്ഗാും 

(b) ലിറ്റര് 

(c) ശ്ഗാും 

(d) മധുരും 

Ans: (a) െിഡലാശ്ഗാം 

 

95. ജശ്രണിയിലല അടുത്ത പദ്ജമത?് 

2, 5, 10, 17, ___ 

(a) 24 

(b) 27 

(c) 25 

(d) 26 

Ans: (d) 26 

 

96. ഒരു വരിയില് ഇടത്ത ്നിന്നുും 

പതിമൂന്നാമതാണ് രമയുലട സ്ഥാനും. ആ 

വരിയില് വലത്ത്നിന്നുും അഞ്ചാമതാണ് 

സുമയുലട സ്ഥാനും. ഇവരുലട മധയത്തിലാണ് 

മിനിയുലട സ്ഥാനും. ഇടത്ത്നിന്നുും 

പതിജനഴാമതാണ് മിനി നില്കുന്നലതങ്കില് 

ആ വരിയില് എശ്ത ജപരുണ്ട്? 

(a) 25 

(b) 18 

(c) 19 

(d) 22 

Ans: (a) 25 
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97. 
1

100
× 0.1 ×

1

10
 ലെ വിലലയശ്ത? 

(a) 0.1000 

(b) 0.0100 

(c) 0.0010 

(d) 0.0001 

Ans: (d) 0.0001 

 

98. അന്വറിലനകാള് മൂന്നു വയസ്സ ്

കൂടുതലാണ് രാേുവിന്. രാേുവിലനകാള് 

മൂന്നു വയസ്്സ കുറവാണ് ജബസിലിന്. 

ജബസിലിജനകാള് എശ്ത വയസ്സ ്കുറവാണ് 

അന്വറിന്? 

(a) 3 

(b) 2 

(c) 1 

(d) 4 

Ans: (c) 1 

 

99. BDE, EGH, HJK, _ _ _ ഈ ജശ്രണിയിലല അടുത്ത 

പദ്ജമത്? 

(a) JLM 

(b) KLM 

(c) JMN 

(d) KMN 

Ans: (d) KMN 

 

100. െുവലട ലകാടുത്തിരികുന്നവയില് 

രരിയായ വാകയും ഏത്? 
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(a) കള്ളലന പിടിച്ച ജപാലീസുകാര് 

ജകാടതിയില് ൈാേരാകി. 

(b) ജകാടതിയില് ൈാേരാകിയ കള്ളലന 

ജപാലീസുകാര് പിടിച്ചു. 

(c) ജകാടതിയില് ൈാേരാകിയ 

ജപാലീസുകാര് കള്ളലന പിടിച്ചു. 

(d) ജപാലീസുകാര് പിടിച്ച കള്ളലന 

ജകാടതിയില് ൈാേരാകി. 

Ans: (d) ഡപാലീസുൊര് പിടിച്ച െള്ളവന 

ഡൊടതിയില് ഹാജരാക്കി. 

 

For More Questions Visit : 

https://www.pscnet.in 
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