LDC MODEL QUESTIONS – PART 5
201) സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന
'ജാത്ിക്കുമ്മി' എന്ന കവിത്യുളെ രചയിത്ാവ് ആര് ?
A) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
B) കുമാരനാശാൻ
C) അയ്യങ്കാെി
D) ഒ.എൻ.വി.കുറുപ്പ്
✅ A) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
202) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെന അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷകൾ എത്ര?
A) 22
B) 23
C) 24
D) 25
✅ A) 22
203) ദ്രവകങ്ങൾ ഗഗാൊകൃത്ി പ്രാപിക്കുന്നത്ിനെയാക്കുന്ന പ്രത്ിഭാസം:
A) പ്രത്ലബലം
B) വിസരണം
C) പ്രത്ിഫലനം
D) പ്രസരണം
✅ A) പ്രത്ലബലം
204) അന്ത്രീക്ഷ മർദ്ദം അെക്കുന്നത്ിനുള്ള ഉപകരണം:
A) മാഗനാമീറ്റർ
B) ഹഹഗരാമീറ്റർ
C) ബാഗരാമീറ്റർ
D) നാഗനാമീറ്റർ
✅ C) ബാഗരാമീറ്റർ

205) യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ളചയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണ്:
A) എനർജി
B) ഗവാൾട്ട്
C) വർക്ക്
D) പവർ
✅ D) പവർ
206) 'ദാഹം' എന്ന അവസ്ഥയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിളല ഭാഗം:
A) ത്ലാമസ്
B) ഹഹഗപ്പാത്ലാമസ്
C) ളസറിബ്രം
D) ളസറിളബല്ലം
✅ B) ഹഹഗപ്പാത്ലാമസ്
207) കംപൂട്ടറിലൂളെയടുള്ള ആശയവിനിമയ രീത്ി:
A) ഇ-ഗലണിങ്
B) ഇ-ഗപ്രാരാം
C) ഇ-ളമയിൽ
D) ഇ-പ്രൂഫിങ്
✅ C) ഇ-ളമയിൽ
208) മുെിക്ക് കറുത്ത നിറം നൽകുന്ന വസ്തു:
A) ളമലാനിൻ
B) ളമലാമിൻ
C) ക്ഗൊഗറാഫിൽ
D) ഹീഗമാഗലാബിൻ
✅ A) ളമലാനിൻ
209) ആഗഗാെ ത്ാപനത്തിനെയാക്കുന്ന പ്രധാന വാത്കം:

A) ഹഹഡ്രജൻ ഗലാഹറഡ്
B) ഹനട്രജൻ
C) കാർബൺ ഹഡ ഓക് ഹസഡ്
D) ഹഹഡ്രജൻ
✅ C) കാർബൺ ഹഡ ഓക് ഹസഡ്
210) ശൂനയത്യിൽകൂെി ത്ാപം പ്രസരിക്കുന്ന രീത്ി:
A) ചാലനം
B) പ്രത്ിഫലനം
C) സംവഹനം
D) വികിരണം
✅ D) വികിരണം
211) പ്രത്ിഗരാധങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള വസ്തുക്കളെ വീക്ഷിക്കുന്നത്ിനുള്ള
ഉപകരണം:
A) കാലിഗഡാഗകാപ്പ്
B) ളത്ർഗമാഗകാപ്പ്
C) ളെത്ഗകാപ്പ്
D) ളപരിഗകാപ്പ്
✅ D) ളപരിഗകാപ്പ്
212) ചാർജ് ളചയ്തു വീണ്ടം ഉപഗയാഗിക്കാവുന്ന ളസൽ:
A) ളലക്സാൻളഷ ളസൽ
B) ഗൊഗറജ് ളസൽ
C) ഗവാൾട്ടാ ളസൽ
D) ഹട്ര ളസൽ
✅ B) ഗൊഗറജ് ളസൽ
213) ളകാതുകുത്ിരിയിൽ അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസവസ്തു:
A) ഗഹാർഗമാൺ
B) കാർഗബാ ഹഹഗഡ്രറ്റ്

C) എൻഹസം
D) ഹപറിഗത്രായ്ഡ്
✅ D) ഹപറിഗത്രായ് ഡ്
214) നാരങ്ങാ വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ പഴങ്ങെിലും ധാരാെമായി
അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം:
A) കാർഗബാണിക് ആസിഡ്
B) ഓക്സലിക് ആസിഡ്
C) അസ്ഗകാർബിക് ആസിഡ്
D) സൾഫുറിക് ആസിഡ്
✅ C) അസ്ഗകാർബിക് ആസിഡ്
215) ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഗലാഹം:
A) ഗരാമിയം
B) ളമർക്കുറി
C) ളകാബാൾട്ട്
D) സിർഗക്കാണിയം
✅ B) ളമർക്കുറി
216) ജവാഹർലാൽ ളനഹ് റു അന്ത്രിച്ചത്് ഏതു വർഷമാണ് ?
A) 1964
B) 1965
C) 1963
D) 1967
✅ A) 1964
217) ഏറ്റവുമധികം ഉപരഹങ്ങളുള്ള രഹം:
A) യുറാനസ്
B) വയാഴം
C) ശനി

D) ഇവളയാന്നുമല്ല
✅ B) വയാഴം
218) 'ദിൻ-ഇലാഹി' സ്ഥാപിക്കളപ്പട്ട വർഷം:
A) 1575
B) 1579
C) 1582
D) 1682
✅ C) 1582
219) ഇന്ത്യളയയും ഹചനളയയും ഗവർത്ിരിക്കുന്ന ഗരഖ:
A) റാഡ് ലിഫ് ഗരഖ
B) ഡുറൻറ് ഗരഖ
C) ആഡംസ് ബ്രിഡ് ജ് ഗരഖ
D) മഗമാഹൻ ഗരഖ
✅ D) മഗമാഹൻ ഗരഖ
220) അലമാട്ടി ഡാം ഏത്് നദിയിൽ സ്ഥിത്ിളചയ്യുന്നു?
A) ളപരിയാർ
B) പമ്പ
C) കൃഷ്ണ
D) ഗഗാദാവരി
✅ C) കൃഷ്ണ
221) ഗകരെത്തിളല ആദയളത്ത പത്രം:
A) രാജയസമാചാരം
B) സവഗദശാഭിമാനി
C) ദീപിക
D) മലയാെ മഗനാരമ
✅ A) രാജയസമാചാരം

222) വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം:
A) ഗഗാവ
B) പഞ്ചാബ്
C) ജമ്മു-കശ്മീർ
D) സിക്കിം
✅ C) ജമ്മു-കശ്മീർ
223) ളഫറൽ നിയമം:
A) അന്ത്രീക്ഷ പാെികെിളല ഊഷ്മാവ് വയത്ിയാനളത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു
B) അന്ത്ർഗദശീയ വയാപാര ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമമാണ്
C) ഭൂമിയുളെ ഭ്രമണപരിരമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു
D) കാറ്റുകളുളെ ദിശളയ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമമാണ്
✅ ) കാറ്റുകളുളെ ദിശളയ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമമാണ്
224) ഇന്ത്യയിളല ആദയളത്ത ളമഗട്രാ ളട്രയിൻ ആരംഭിച്ചളത്വിളെ?
A) മുംഹബ
B) ളകാൽക്കത്ത
C) ഡൽഹി
D) മദ്രാസ്
✅ B) ളകാൽക്കത്ത
225) ഗകരെത്തിളെ ഗവർണറായ മലയാെി:
A) വി.വിശവനാഥൻ
B) ഗജയാത്ി ളവങ്കിൊചലം
C) പട്ടം ത്ാണുപിള്ള
D) പി.ശിവശങ്കർ
✅ A) വി.വിശവനാഥൻ
226) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുളെ കാലത്ത് കഗമ്പാെ നിയന്ത്രണത്തിളെ
ഗമധാവിയായ ഉഗദയാഗസ്ഥൻ:

A) മുസ്ത്കരാജ്
B) ഷാഹ്ന
C) മീൻഭക്ഷി
D) ഖാൻ-ഇ-സമൻ
✅ B) ഷാഹ്ന
227) ജമ്മുകാഷ്മീരിളെ ഔഗദയാഗിക ഭാഷ:
A) ഹിന്ദി
B) കാശ്മീരി
C) ജമ്മു
D) ഉറുദു
✅ D) ഉറുദു
228) ത്ാളഴ ളകാടുത്തവയിൽ ദീപാ ഗമത്ത സംവിധാനം ളചയ്ത സിനിമ:
A) എർത്ത്
B) സലാം ഗബാംളബ
C) കാമസൂത്ര
D) എലിസബത്ത്
✅ A) എർത്ത്
229) ഇന്ത്യയിളല ആദയളത്ത ളെഗനാപാർക്ക് സ്ഥാപിക്കളപ്പട്ടളത്വിളെ?
A) ത്ിരുവനന്ത്പുരം
B) ഹഹദരാബാദ്
C) ബാംഗ്ലൂർ
D) ളകാച്ചി
✅ A) ത്ിരുവനന്ത്പുരം
230) പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആദയമായി നെപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം:
A) ഹരിയാന
B) രാജസ്ഥാൻ
C) ഗകരെം

D) ആന്ധ്രപ്രഗദശ്
✅ B) രാജസ്ഥാൻ
231) 'മർഡർ ഇൻ ദ് കത്തീഡ്രൽ' എന്ന നാെകത്തിളെ കർത്താവ്:
A) ഗഷക്സ് പിയർ
B) ബർണാഡ്ഷാ
C) ഒലിവർ ഗഗാൾഡ് സ്മിത്ത്
D) െി.എസ് എലിയട്ട്
✅ ) െി.എസ് എലിയട്ട്
232) ഹൂണ്ടായ് കാർ ഏത്് രാജയത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു?
A) ഇറ്റലി
B) ജർമനി
C) ദക്ഷിണളകാറിയ
D) ജപ്പാൻ
✅ C) ദക്ഷിണളകാറിയ
233) 'ബുലന്ദ് ദർവാസ' പണി കഴിപ്പിച്ചത്ാര് ?
A) അലാവുദ്ധീൻ ഖിൽജി
B) അക്ബർ
C) ഇൽത്തുമിഷ്
D) ഷാജഹാൻ
✅ B) അക്ബർ
234) ഗകരെത്തിളല ആദയളത്ത പ്രത്ിപക്ഷ ഗനത്ാവ് ?
A) പി.െി.ചാഗക്കാ
B) പട്ടം ത്ാണുപിള്ള
C) ആർ.ശങ്കർ
D) പനമ്പിള്ളി ഗഗാവിന്ദഗമഗനാൻ
✅ A) പി.െി.ചാഗക്കാ

235) ത്ിരു-ളകാച്ചിയുളെ ആദയളത്ത പ്രധാനമന്ത്രി:
A) ഇ.ഇക്കണ്ടവാരയർ
B) െി.ളക.നാരായണപിള്ള
C) പട്ടം ത്ാണുപിള്ള
D) ആർ.ശങ്കരൻ
✅ B) െി.ളക.നാരായണപിള്ള
236) മൂന്ന് വട്ടഗമശ സഗമ്മെനങ്ങെിലും പളങ്കടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഗനത്ാവ്:
A) ബി.ആർ.അംഗബദ് കർ
B) ഗാന്ധിജി
C) ജവാഹർലാൽ ളനഹ് റു
D) സുബാഷ് ചന്ദ്രഗബാസ്
✅ A) ബി.ആർ.അംഗബദ് കർ
237) മണ്ണിളനക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം:
A) ളപഡഗഗാഗി
B) ളപഗട്രാെജി
C) അഗരാണമി
D) ളപഗഡാെജി
✅ D) ളപഗഡാെജി
238) The antonym of 'payment' is:
A) reciept
B) acquittance
C) penal interest
D) expenditure
✅ A) reciept
239) The antonym of 'fortune' is:

A) disfortune
B) misfortune
C) unfortune
D) fortunate
✅ B) misfortune
240) 'People always admire this portrait'.is the active form of:
A) This portrait was always admired
B) This portrait admired always by people
C) This portrait has been always admired
D) This portrait is always admired
✅ D) This portrait is always admired
241) Nehru was found ....... children.
A) for
B) on
C) of
D) at
✅ C) of
242) Twelve inches make ....
A) the foot
B) a foot
C) the feet
D) feet
✅ B) a foot
243) The boy failed ...... the homework
A) to be done
B) doing
C) at doing

D) to do
✅ C) at doing
244) I......here for almost half an hour
A) am waiting
B) was waiting
C) have been waiting
D) waited
✅ C) have been waiting
245) Please ask .....
A) whether the train is likely to be late
B) whether is the train likely to be late
C) whether the train was likely to be late
D) whether was the train likely to be late
✅ A) whether the train is likely to be late
246) The foreigner had ...... set foot on the street when he was knocked
down by a car
A) as soon as
B) almost
C) hardly
D) no sooner
✅ C) hardly
247) Everybody wanted to stay longer .....
A) didn't they?
B) did they?
C) didn't he?
D) did he?
✅ A) didn't they?

248) Which part of the following sentence is incorrect.
Sunil cannot /set up his mind /whether to go /or not
A) Sunil cannot
B) set up his mind
C) whether to go
D) or not
✅ B) set up his mind
249) Which part of the following sentence is incorrect.
The audience /is requested /to leave /by the nearest exit
A) the audience
B) is requested
C) to leave
D) by the nearest exit
✅ B) is requested
250) Which part of the following sentence is incorrect.
He as well /as you/ are interested in/ computer programming
A) he as well
B) as you
C) are interested in
D) computer programming
✅ C) are interested in
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