LDC MODEL QUESTIONS – PART 2
51) വേലുത്തമ്പിദളേ േീരമൃത്യുേരിച്ച വേത്രം?
A) ത്യലക്കുളം
B) മണ്ണടി
C) ക ൊട്ടൊരക്കര
D) ഹരിപ്പൊട്
✅ B) മണ്ണടി
52) ആറൊട്ടിന് ആനപ്പുറത്ത് ക ട്ടുന്ന േൊദയം
A) േീരൊണം
B) കെണ്ട
C) ഇടയ്ക്ക
D) മദ്ദളം
✅ A) േീരൊണം
53) വ

ൊപൊനം എന്ന കൃത്യിയുകട

ർത്തൊേ് ?

A) ലൊമണ്ഡലം ലയൊണിക്കുട്ടി അമ്മ
B) ലൊമണ്ഡലം വ ശേൻ
C) കെരളത്ത് രൊമകപ്പൊതുേൊൾ
D) രൊമപുരത്തുേൊരയർ
✅ C) കെരളത്ത് രൊമകപ്പൊതുേൊൾ
54) 'യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ' എന്നറിയകപ്പടുന്നത്യ്:
A) പരുത്തി
B) െണം
C) ിൽക്ക്
D) ഫനവലൊൺ
✅ A) പരുത്തി

55) വേത്രപ്രവേശന േിളംബരത്തിന് മുൻപുത്യകന്ന അേർണർക്ക്
ആരൊധനൊ വൊത്യന്ത്ര്യം അനുേദിച്ചിരുന്ന വേത്രം?
A) മണ്ടയ്ക്കൊട് ഭഗേത്യിവേത്രം
B) നയൊകുമൊരി ഭഗേത്യിവേത്രം
C) ശുെീന്ത്ര്ം വേത്രം
D) ത്യിരുേനന്തപുരം ശ്രീപദ്മനൊഭ
✅ A) മണ്ടയ്ക്കൊട് ഭഗേത്യിവേത്രം
56) ഏത്യ് ലയുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട
കുട്ടൻമൊരൊർ?

വൊമി വേത്രം
ലൊ ൊരനൊണ് കപരുേനം

A) മൃദംഗം
B) മദ്ദളം
C) ഇടയ്ക്ക
D) കെണ്ട
✅ D) കെണ്ട
57) പഞ്ചൊരിവമളം പിറേിക ൊണ്ട സ്ഥലം?
A) കപരുേനം
B) മഴമംഗല മന
C) ലൊമണ്ഡലം
D) തൃശൂർ
✅ B) മഴമംഗല മന
58) "Make hay while sun shines"-ഇത്യിനു
മലയൊളഭൊഷയിലുള്ള ലിപി?
A) അഴകുള്ള െക്കയിൽ ചുളയില്ല
B) സൂരയനുള്ളവപ്പൊൾ ഫേവക്കൊൽ ഉണ്ടൊക്കു
C) മിന്നുന്നകത്യല്ലൊം കപൊന്നല്ല
D) ൊറ്റുള്ളവപ്പൊൾ തൂറ്റു
✅ D) ൊറ്റുള്ളവപ്പൊൾ തൂറ്റു

മൊനമൊയ

59) ശരിയൊയ പദവമത്യ് ?
A) േിദഗ്ദൻ
B) േിദഗ്ദ്ധൻ
C) േിധഗ്ദ്ധൻ
D) േിഥഗ് ധൻ
✅ B) േിദഗ്ദ്ധൻ
60) 'കെന്തൊമര' ഏത്യ്

ന്ധിേിഭൊഗത്തിൽ കപടുന്നു?

A) വലൊപൊ ന്ധി
B) ആഗമ ന്ധി
C) അവദശ ന്ധി
D) ദവിത്യവ ന്ധി
✅ C) അവദശ ന്ധി
61) "പശുേറിയൊകത്യ പൊൽ
അർത്ഥമൊക്കുന്നത്യ്?

റക്കു " എന്ന പ്രവയൊഗം ക ൊണ്ട്

A) വേദനിപ്പിക്കൊകത്യ വ േിക്കു
B) ചൂഷണം കെയ്യു
C) നല്ലേണ്ണം പരിെരിക്കു
D) സൂത്രം പ്രവയൊഗിക്കു
✅ B) ചൂഷണം കെയ്യു
62) ഭൂമിയുകട പരയൊയമല്ലൊത്തത്യ് ഏത്യ് ?
A) േിത്യി
B) വേൊണി
C) അേി
D) േസുധ
✅ C) അേി
63) 'യവഥഷ്ടം' എന്ന േൊക്കികെ അർത്ഥകമന്ത്?

A) ഇഷ്ടം വപൊകല
B) ഇഷ്ടവത്തൊകട
C) ഇഷ്ടമില്ലൊകത്യ
D) ഇഷ്ടവക്കട്
✅ A) ഇഷ്ടം വപൊകല
64) നിങ്ങൾ എന്ന പദം പിരികച്ചഴുതുന്നകത്യങ്ങകന?
A) നിങ്+അൾ
B) നിങ്+ ൾ
C) നി+ങ്ങൾ
D) നിൻ+ ൾ
✅ D) നിൻ+ ൾ
65) Fraction എന്നത്യിന് തുലയമൊയ മലയൊള പദം?
A) ഭിന്നത്യലം
B) ഘർഷണം
C) ഭിന്ന ംഖ്യ
D) ഭിന്ന രൂപം
✅ C) ഭിന്ന ംഖ്യ
66) 'കുട്ടി

ളിപ്പൊട്ടം ക ൊണ്ട്

ളിക്കുന്നു'- ഇത്യിൽ

ർത്യതൃ ൊര ൦ ഏത്യ്?

A) കുട്ടി
B) ളിപ്പൊട്ടം
C) ക ൊണ്ട്
D) ളിക്കുന്നു
✅ A) കുട്ടി
67) "നീ ഒന്നു വപൊയി വനൊക്കൊവണ" അടിേരയിട്ട പദം ഏതു പ്ര ൊരത്തിൽ
കപടുന്നു?
A) നിർവദ്ദശ ം
B) നിവയൊജ ം

C) പ്രൊർത്ഥ ം
D) ആശൊം
ം
✅ C) പ്രൊർത്ഥ ം
68) Man proposes ........ God disposes. Use the right Conjunction.
A) still
B) yet
C) because
D) but
✅ D) but
69) Farmers ........ seeds after rain. Choose the correct word.
A) sow
B) saw
C) sew
D) SO
✅ A) sow
70) I would have helped you..........
Complete the sentence.
A) if you will ask me
B) if you asked me
C) if you had asked me
D) if you shall ask me
✅ C) if you had asked me
71) Rain water is the ...... form of water. Choose the right alternative.
A) pure
B) more pure
C) purest

D) purely
✅ C) purest
72) A ........ of experts. Use Collective term.
A) pod
B) panel
C) band
D) pack
✅ B) panel
73) The girls are talking ..........
A) quietly
B) quiet
C) quite
D) quitely
✅ A) quietly
74) Thieves and robbers keep awake ..........the night. Use the right
Preposition.
A) in
B) at
C) by
D) during
✅ D) during
75) Antonym of 'Normal'
A) Disnormal
B) Misnormal
C) Abnormal
D) Innormal
✅ C) Abnormal

76) Which of the following is an example for 'Interjection'?
A) Because
B) Hurrah!
C) Quickly
D) Through
✅ B) Hurrah!
77) ആദയകത്ത 15 എണ്ണൽ

ംഖ്യ ളുകട തു

......... ആകുന്നു.

A) 100
B) 110
C) 120
D) 140
✅ C) 120
78) ക്രിയ കെയ്യു
16.5 * 3.3 / 9.9 = ........
A) 6.5
B) 5.5
C) 7.5
D) 8.5
✅ B) 5.5
79) അഞ്ചുേർഷത്തിനുവശഷം അച്ഛകെ േയസ്സ് മ കെ േയസ്സികെ 3
ഇരട്ടിയൊകും. അഞ്ചുേർഷത്തിന് മുമ്പ് അച്ഛകെ േയസ്സ് മ കെ
േയസ്സികെ 7 ഇരട്ടിയൊയിരുന്നു.എങ്കിൽ അച്ഛകെ ഇവപ്പൊഴകത്ത േയസ്സ്
എത്ര?
A) 35
B) 45
C) 50
D) 40
✅ D) 40

80) ഒരൊൾ 35% നികുത്യിയടക്കം 326 രൂപ ക ൊടുത്ത് ഒരു
എങ്കിൽ അയൊൾ ക ൊടുത്ത നികുത്യി എത്ര രൂപ?

ൊധനം േൊങ്ങി.

A) 84.50
B) 80.40
C) 82.40
D) 88.50
✅ A) 84.50
81) ഒരു ണ്ണൊടിയിൽ ൊണുന്ന േൊച്ചികെ പ്രത്യിബിംബം 7.15 മണി
ൊണിക്കുന്നുകേങ്കിൽ യഥൊർത്ഥ മയം എന്ത്?

മയം

A) 2.35
B) 9.20
C) 4.45
D) 9.25
✅ C) 4.45
82) 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ത്യീേണ്ടിയുകട വേഗത്യ 25m/s ആകണങ്കിൽ 200
മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പൊലം ടക്കൊൻ എന്ത് മയകമടുക്കും?
A) 5 ക
B) 10 ക
C) 25 ക
D) 20 ക
✅ D) 20 ക
83) ത്യൊകഴ ക ൊടുത്തിട്ടുള്ളേയിൽ ഏറ്റവം േലുത്യ് ഏത്യ് ?
A) 351/701
B) 49/56
C) 29/87
D) 9/12
✅ B) 49/56

84) ഒരു മെതുരത്തികെ േി ർണത്തികെ നീളം 20 ക
േിസ്തീർണം എത്ര െ.മീ ?

. മീ ആയൊൽ

A) 100
B) 200
C) 300
D) 400
✅ B) 200
85) ശ്രീകൃഷ്ണകെ ജന്മസ്ഥലം?
A) മധുര
B) ദവൊര
C) അമ്പൊടി
D) വൃന്ദൊേനം
✅ A) മധുര
86) ഫ പ്പത്തി പ്രത്യിഷ്ഠയുള്ള വഹമൊംബി

വേത്രം ഏത്യ് ജില്ലയിൽ?

A) തൃശ്ശൂർ
B) മലപ്പുറം
C) പൊലക്കൊട്
D) എറണൊംകുളം
✅ C) പൊലക്കൊട്
87) 'ഗൊയത്രി' മന്ത്ര്ത്തിൽ എത്ര അേരങ്ങളുണ്ട്?
A) 21
B) 24
C) 27
D) 30
✅ B) 24
88)

ൗശി ൻ എന്ന വപരിലറിയകപ്പടുന്ന മുനി?

A) അഗസ്തയമുനി
B) പിലമുനി
C) േ ിഷ്ഠമുനി
D) േിശവൊമിത്രൻ
✅ D) േിശവൊമിത്രൻ
89) 'വേദങ്ങളിവലക്കു മടങ്ങു ' എന്ന ആഹവൊനം കെയ്തത്യ് ?
A) ആദിശങ്കരൻ
B) െട്ടമ്പി വൊമി ൾ
C) േിവേ ൊനന്ദൻ
D) ദയൊനന്ദ ര വത്യി
✅ D) ദയൊനന്ദ ര വത്യി
90) ചുേകട വെർത്തത്യിൽ ഏത്യ് ൊമൂഹി പരിഷ്കർത്തൊേൊയൊണ്
ഊരൊളുങ്കൽ വലബർ ൺസ്ട്രേൻ ക ൊഫ റ്റിക്ക് ബന്ധമുള്ളത്യ് ?
A) േൊഗ്ഭടൊനന്ദൻ
B) ആനന്ദത്യീർത്ഥൻ
C) വൊമി ആഗമൊനന്ദൻ
D) ബ്രഹ്മൊനന്ദ ശിേവയൊഗി
✅ A) േൊഗ്ഭടൊനന്ദൻ
91) ഏറ്റവം കെറിയ മഹൊ

മുദ്ര൦?

A) പ ൈി ്
B) അറ്റ്ലൊെി ്
C) ഇന്തയൻ മഹൊ മുദ്രം
D) ആർട്ടി ് മുദ്രം
✅ D) ആർട്ടി ് മുദ്രം
92) ആദയമൊയി ഫ
ഭരണൊധി ൊരി:

നയത്തിൽ ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചു നൽ ൊൻ തുടങ്ങിയ

A) അ ്ബർ
B) അലൊവദ്ധീൻ ഖ്ിൽജി
C) മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
D) ഇൽത്തുമിഷ്
✅ B) അലൊവദ്ധീൻ ഖ്ിൽജി
93) വദശീയ

ൊവങ്കത്യി

ദിനം എന്ന്?

A) മൊർച്ച് 11
B) ഏപ്രിൽ 11
C) കമയ് 11
D) ജൂൺ 11
✅ C) കമയ് 11
94) വ

ൊ. േർഗീ

് കുരയൻ ഏതുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?

A) ഹരിത്യേിപ്ലേം
B) ധേള േിപ്ലേം
C) മഞ്ഞ േിപ്ലേം
D) ത്യേിട്ടു േിപ്ലേം
✅ B) ധേള േിപ്ലേം
95) വ രളത്തികല ഏറ്റവം കെറിയ വദശീയ ഉദയൊനം ഏത്യ് ?
A) ഇരേികുളം
B) ത്യവട്ടക്കൊട്
C) െിന്നൊർ
D) പൊമ്പൊടുംവെൊല
✅ D) പൊമ്പൊടുംവെൊല
96) ആരുകട അനുയൊയി ആയിരുന്നു മീരൊകബൻ?
A) മഹൊത്മൊഗൊന്ധി
B) മദർകത്യവര
C) േിവേ ൊനന്ദ വൊമി ൾ

D) അരബിന്ദവഘൊഷ്
✅ A) മഹൊത്മൊഗൊന്ധി
97) ത്യൊകഴ ക ൊടുത്തിരിക്കുന്നേയിൽ പൊരമ്പരയ ഊർജ വരൊത്യസ്സൊണ് ?
A) ൽക്കരി
B) ൊറ്റ്
C) ൗവരൊർജം
D) ത്യിരമൊല
✅ A) ൽക്കരി
98) പടിഞ്ഞൊവറൊകട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദവീപീയ നദിയൊണ് ?
A) നർമദ
B) ൊവേരി
C) മഹൊനദി
D) വഗൊദൊേരി
✅ A) നർമദ
99) ത്യിരുേിത്യൊംകൂറിൽ നിയമബിരുദം വനടിയ ആദയ േനിത്യ:
A) അന്നൊ െൊണ്ടി
B) വമരി മസ്ക്രീൻ
C) പി.ജൊന ിയമ്മ
D) വമരി വറൊയ്
✅ A) അന്നൊ െൊണ്ടി
100) ഇന്തയൻ ബിസ്മൊർക്ക് എന്നറിയകപ്പടുന്നത്യ്:
A) മൗലൊനൊ അബ്ദുൽ ലൊം ആ ൊദ്
B) വഗൊപൊല കൃഷ്ണ വഗൊഖ്കല
C) വനത്യൊജി സുബൊഷ് െന്ദ്ര വബൊ ്
D) ർദൊർ േല്ലഭൊയ് പവട്ടൽ
✅ D) ർദൊർ േല്ലഭൊയ് പവട്ടൽ
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