
 

 

VEO MODEL QUESTIONS – PART 2 

 

51) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വെിയ കേശീകയോേയോനും ഏത്? 

A) സൈെന്റ് വോെി 
B) മതിലേട്ടോൻ ക ോെ 
C) പോമ്പോടും ക ോെ 
D) ഇരവികുളും 

✅ d)   

51) േോെോവസ്ഥോ വയതിയോനവമോയി ബന്ധലെട്ട 1992ലെ ആേയ ഭൗമ 
ഉച്ചകേോടി നടന്ന സ്ഥെും? 

A) കേോെൻകേഗ് 
B) കേവോട്ട 
C) റികയോഡിജനീകറോ 
D) കജോേന്നോസ്ബർഗ് 

✅ C) റികയോഡിജനീകറോ 

52) ൈിെിഗുഡിയിൽ നടന്ന 68 മത് ൈകതോകരോഫി ഫുട് കബോൾ 
മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച ടീും ഏത്? 

A) മികൈോറോും 
B) തമിഴ് നോട് 
C) കേരളും 
D) ലറയിൽകവ 

✅ A) മികൈോറോും 

53) "ജെക്ഷോമും തരണും ല യ്യുേ: ജെും ൈുംരക്ഷിക്കുേ" എന്ന െക്ഷയകത്തോട് 
കൂടി മോർച്ച ്22 കെോേ ജെേിനമോയി ആ രിക്കോൻ ആരുംഭും കുറിച്ച 
ൈുംഘടന ഏത്? 



 

 

A) വിേയോഭയോൈ-ശോസ്ത്ര-ൈോുംസ്കോരിേ ൈുംഘടന (UNESCO) 
B) ഭക്ഷയ-േോർഷിേ ൈുംഘടന (FAO) 
C) ഐേയരോര പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി (UNEP) 
D) ഐേയരോര വിേൈന പദ്ധതി (UNDP) 

✅ C) ഐേയരോര പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി (UNEP) 

53) ഇതയയിൽ ഏത് ധനേോരയസ്ഥോപനമോണ് വോയ്പ-പണും വിനിമയലത്ത 
നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? 

A) വിേൈന ബോങ്കുേൾ 
B) ൈേേരണ ബോങ്കുേൾ 
C) റിൈർവ് ബോങ്ക് 
D) ധനേോരയ േമ്മീഷൻ 

✅ C) റിൈർവ് ബോങ്ക് 

54) ഇതയയിൽ വിവരോവേോശ നിയമും നിെവിൽ വന്ന വർഷും? 

A) 2008 
B) 2005 
C) 2003 
D) 2006 

✅ B) 2005 

55) റഷയൻ ൈോകങ്കതിേ ൈേോയകത്തോലട 1955-ൽ ഇതയയിൽ ആരുംഭിച്ച 
ഇരുമ്പുരുക്ക് വയവൈോയ ശോെ എവിലട സ്ഥിതില യ്യുന്നു? 

A) റൂർക്കെ 
B) ദുർഗ്ഗോപ്പൂർ 
C) ഭിെോയ് 
D) ഭദ്രോവതി 

✅ C) ഭിെോയ് 

56) ഇതയക്ക് ൈവോതന്ത്രയും െഭിച്ച ൈമയത്ത് ഇതയൻ നോഷണൽ 
കേോൺഗ്രസ്സിലന്റ പ്രൈിഡന്റ് ആരോയിരുന്നു? 



 

 

A) ജവേർെോൽ ലനേ് റു 
B) കഡോ. രോകജന്ദ്രപ്രൈോേ് 
C) ലജ.ബി. കൃപോെിനി 
D) ൈകരോജിനി നോയിഡു 

✅ C) ലജ.ബി. കൃപോെിനി 

57) പോരേവീപ് തുറമുഖും ഏത് ൈുംസ്ഥോനത്ത് സ്ഥിതില യ്യുന്നു? 

A) ഒഡീഷ 
B) ഗുജറോത്ത് 
C) ആന്ധ്രോപ്രകേശ് 
D) പശ്ചിമബുംഗോൾ 

✅ A) ഒഡീഷ 

58) "നിർഭയ" പദ്ധതിയുലട െക്ഷയും എത്? 

A) വൃദ്ധജനങ്ങളുലട ൈുംരക്ഷണും 
B) വികേശത്ത് നിന്നുും ലതോഴിൽ നഷ്ടലെട്ടു വരുന്നവരുലട പുനരധിവോൈും 
C) സ്ത്രീസുരക്ഷിതതവും 
D) പ്രകൃതിദുരത ൈുംരക്ഷണും 

✅ C) സ്ത്രീസുരക്ഷിതതവും 

59) 1857ലെ ഒന്നോും ൈവതന്ത്ര ൈമരും ആരുംഭിച്ചത് എവിലട നിന്നോണ്? 

A) ഡൽേി 
B) മീററ്റ് 
C) േോൺപൂർ 
D) ലേോൽക്കത്ത 

✅ B) മീററ്റ് 

60) ഇതയയിലെ ആേയലത്ത ആസൂത്രണ േമ്മീഷൻ ഉപോധയക്ഷൻ 
ആരോണ്? 

A) മൻകമോേൻൈിുംഗ് 
B) അമർജിത്സിങ് 



 

 

C) പി.  ിേുംബരും 
D) ലമോകേക്സിങ് അലുവോെിയ 

✅ D) ലമോകേക്സിങ് അലുവോെിയ 

61) പരിസ്ഥിതി ൈുംരക്ഷണവമോയി ബന്ധലെട്ട silent spring എന്ന പുസ്തേും 
ര ിച്ചതോര്? 

A) ലറയ് ച്ചൽ േോർൈൺ 
B) റിച്ചോർഡ് ബോച്ച  ്
C) ലേന്ററി വിെയുംൈ് 
D) റൂഡിയോർഡ് ക്ലിെിുംഗ് 

✅ A) ലറയ് ച്ചൽ േോർൈൺ 

62) നിർവോത കമഖെ (Doldrum) എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏത് 
മർദ്ദകമഖെലയയോണ്? 

A) മധയകരഖ ഉച്ചമർദ്ദകമഖെ 
B) ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദകമഖെ 
C) ഉകപോഷ് ണ ഉച്ചമർദ്ദകമഖെ 
D) ഉപധ്രുവീയ നൂനമർദ്ദകമഖെ 

✅ A) മധയകരഖ ഉച്ചമർദ്ദകമഖെ 

63) ഷിപ്േിെോ ചുരും ഏതു ൈുംസ്ഥോനത്ത് സ്ഥിതി ല യ്യുന്നത്? 

A) േിമോ ൽ പ്രകേശ് 
B) അരുണോ ൽ പ്രകേശ് 
C) ആസ്സോും 
D) ൈിക്കിും 

✅ A) േിമോ ൽ പ്രകേശ് 

64) Find out one word for the following: study of skin 

A) Pathology 
B) Pedology 
C) Entomology 



 

 

D) Dermatomology 

✅ D) Dermatomology 

65) Choose the compound word from the words given below: 

A) Teacher 
B) Classroom 
C) Put on 
D) Adverb 

✅ B) Classroom 

66) Find out the odd word from the words given below: 

A) Gifted 
B) Learned 
C) Wretched 
D) Seed 

✅ D) Seed 

67) Which is the correct spelt word? 

A) Colnel 
B) Cernel 
C) Cholonel 
D) Colonel 

✅ D) Colonel 

68) Which is a collective noun? 

A) Strength 
B) Sight 
C) Team 
D) Table 

✅ C) Team 



 

 

  

69) Fill in the blanks with proper preposition: He pointed ______ the 
tree. 

A) in 
B) on 
C) at 
D) up 

✅ C) at 

70) Fill in the blanks with correct pronoun: 
I know the girl ______ has topped in the examination. 

A) What 
B) Whose 
C) Which 
D) Who 

✅ D) Who 

71) Fill in the blanks with suitable verb form: They ___ to the market. 

A) goes 
B) go 
C) going 
D) gone 

✅ B) go 

72) Use proper question tag: None of us knew the way; _____? 

A) don't we 
B) didn't we 
C) do we 
D) did we 

✅ D) did we 



 

 

73) Use suitable form of the word: He turned ___ 

A) quickly 
B) quick 
C) quicker 
D) quickest 

✅ A) quickly 

74) Complete the following sentence with suitable form of verb in bracket: 
If you have told me, I ____: (help) you. 

A) helped 
B) will help 
C) have helped 
D) would have helped 

✅ D) would have helped 

75) Fill in the blanks suitably: 
Raju said that they ___ the bag. 

A) will bring 
B) bring 
C) would bring 
D) brings 

✅ A) will bring 

76) He ate an orange 
Begin with an orange. 
An orange _____ 

A) ate by him 
B) is eating by him 
C) had eaten by him 
D) was eaten by him 

✅ D) was eaten by him 



 

 

77) Fill in the blanks with suitable word. 
Everest is the ____ mountain peak in the world. 

A) high 
B) higher 
C) highest 
D) none of the above 

✅ C) highest 

78) Use suitable form of the verb in bracket: 
An honest man never _____(tell) lies. 

A) have told 
B) telling 
C) had told 
D) told 

✅ A) have told 

79) Plural form of larva is: 

A) Larvi 
B) larvas 
C) larvae 
D) larven 

✅ C) larvae 

80) Find out the antonym of the under lined word. Your luggage is heavy 
whereas mine is: 

A) light 
B) small 
C) soft 
D) thin 

✅ A) light 



 

 

81) Find out the synonym of the underlined word. Ganges is a holy river. 

A) divine 
B) pure 
C) big 
D) sacred 

✅ D) sacred 

82) Feminine gender of fox is: 

A) Foxes 
B) Vixen 
C) Foxen 
D) None of the above 

✅ B) Vixen 

83) Find out the phrase suitable to the underlined word: I can't 
<u>understand</u> what he is saying. 

A) make up for 
B) make good 
C) keep up 
D) make out 

✅ D) make out 

84) "പൂയിെയൻ" എന്ന പ്രൈിദ്ധ േഥോപോത്രും ഏതു കനോവെികെതോണ്? 

A) അധിേോരും 
B) നികയോഗും 
C) പ്രവോൈും 
D) പരിണമും 

✅ D) പരിണമും 

85) മെയോറ്റൂർ രോമകൃഷ്ണന് കേരള ൈോേിതയ അക്കോേമി അവോർഡ് 
കനടിലക്കോടത്ത കനോവൽ: 



 

 

A) യന്ത്രും 
B) ലനട്ടൂർ മറും 
C) യക്ഷി 
D) കവരുേൾ 

✅ D) കവരുേൾ 

86) "നിറകുടും തുളുമ്പില്ല" എന്ന ല ോല്ലിനു ൈമോനമോയത് തോലഴ 
പറയുന്നവയിൽനിന്നു േണ്ടുത്തുേ: 

A) Empty vessel make much noise 
B) Little knowledge is dangerous thing 
C) Appearances are often descriptive 
D) Still waters run deep 

✅ A) Empty vessel make much noise 

87) തോലഴ പറയുന്നവയിൽ നിന്നുും നികയോജേപ്രേോരത്തിന് 
ഉേോേരണമോയി വരുന്നത് ഏതോണ്? 

A) വരോും 
B) വരലട്ട 
C) വരണും 
D) വരുേ 

✅ B) വരലട്ട 

88) രൂപേൈമോൈത്തിന് കയോജിക്കുന്നത് േലേത്തുേ? 

A) നീെോേോശും 
B) തീവേി 
C) അടിമെർ 
D) ലപോൻകതോട 

✅ C) അടിമെർ 

89) "ൈോധോരണയോയി  ിെകെോൾ ഞോൻ േോെിയോണ് കുടിക്കോറുള്ളത് " 
ഈ പ്രസ്തോവനയിലെ ലതറ്റ് വരുന്ന ഭോഗും േലേത്തുേ? 



 

 

A) ൈോധോരണയോയി 
B) ഞോൻ 
C) േോെിയോണ് 
D)  ിെകെോൾ 

✅ D)  ിെകെോൾ 

90) _____ പോട്ടുേോരനോണ് കയശുേോൈ്. വിട്ട ഭോഗത്ത് തോലഴ 
പറയുന്നവയിൽ നിന്നുും ശരിയോയ പേും ക ർക്കുേ? 

A) അനുഗ്രേീത 
B) അനുഗ്രേീതും 
C) അനുഗ്രേിത 
D) അനുഗ്രേീത 

✅ B) അനുഗ്രേീതും 

91) "പോമ്പ് " എന്നർത്ഥും വരുന്ന പേും ഏതോണ്? 

A) വരോളും 
B) വരോെും 
C) വരോേും 
D) വരോടും 

✅ A) വരോളും 

92) എവി അനിൽകുമോറിലന്റ " രിത്രത്തിലനോെും നടന്ന ഒരോൾ" എന്ന 
കൃതിയിൽ പരോമർശിക്കലെടന്ന മേതവയക്തി ആരോണ്? 

A) ഗോന്ധിജി 
B) ടോകഗോർ 
C) വികവേോനന്ദൻ 
D) ഇ.എും.എൈ് 

✅ D) ഇ.എും.എൈ് 

93) "ഏേവെയൻ" എന്ന തൂെിേോനോമത്തിൽ അറിയലെടന്നത് ആരോണ്? 



 

 

A) ലേഎും മോതു 
B) ലേഇ മത്തോയി 
C) എുംലേ കമകനോൻ 
D) ആർ എൈ് കുറുെ് 

✅ A) ലേഎും മോതു 

94) മഞ്ഞനേി എന്നറിയലെടന്നകതത്? 

A) ഐരോവതി 
B) സനൽ 
C) ൈിന്ധു 
D) യമുന 

✅ C) ൈിന്ധു 

95) ഉത്തരറയിൽകവയുലട ആസ്ഥോനും എവിലട? 

A) ലേോൽക്കത്ത 
B) മുുംസബ 
C) ഡൽേി 
D) ആഗ്ര 

✅ C) ഡൽേി 

96) ഏതു ൈുംഭവകത്തോടകൂടിയോണ് ഇതയയിൽ ഈസ്റ്റിതയോ േമ്പനിയുലട 
ഭരണും ബ്രിട്ടീഷ് രോജ്ഞിയുലട കനരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിന് േീഴിെോയത്? 

A) ബ്രിട്ടണിലെ ഭരണ മോറ്റത്തിന് കശഷും 
B) ഗോന്ധിജിയുലട ൈമരത്തിന്കശഷും 
C) ഒന്നോും ൈവതന്ത്രയ ൈമരത്തിനുകശഷും 
D) പഴശ്ശി േെോപത്തിന് കശഷും 

✅ C) ഒന്നോും ൈവതന്ത്രയ ൈമരത്തിനുകശഷും 

97) ബീേോറിൽ ഒന്നോും ൈവതന്ത്രയൈമരും നയിച്ചത് ആരോയിരുന്നു? 

A) ഝോൻൈി റോണി 
B) ബേദൂർഷോ 



 

 

C) തോതിയ കതോെി 
D) േൺവീർൈിുംഗ് 

✅ D) േൺവീർൈിുംഗ് 

98) ബ്രിട്ടീഷുേോർലക്കതിലര ൈമരും ല യ്യുവോൻ േർഷേരോജോവോയി 
ൈവയും പ്രഖയോപിച്ചതോര്? 

A) ബിർൈമുേ 
B) കഗോനു 
C) കേവിൈിങ് 
D) മോഡും േോമ 

✅ A) ബിർൈമുേ 

99) ഇതയൻ അകൈോൈികയഷൻ രൂപീേരിച്ചതോര്? 

A) സുകരന്ദ്രനോഥ് ബോനർജി 
B) േോേോഭോയ് നവകറോജി 
C) മേോകേവ കഗോവിന്ദ റോലനലഡ 
D) ഡബ്ളു .ൈി.ബോനർജി 

✅ D) ഡബ്ളു .ൈി.ബോനർജി 

100) ബുംഗോൾവിഭജനും റദ്ദു ല യ്ത വർഷും? 

A) 1905 
B) 1911 
C) 1916 
D) 1919 

✅ B) 1911 
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