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HIGH Q MODEL TEST 

 

1. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വടക്കുഭാഗത്ത് സ്ഥിതിഴെയ്യാത്തത്? 

a. ജാർഖണ്ഡ ്

b. ജമ്മു കശ്മീർ 

c. ഹിമാെൽ പ്രദേശ ്

d. ഹരിയാന 

Ans: a 

 

2. ഇന്ത്യയുഴട രടിഞ്ഞാറൻ തീരഴത്ത രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ  ടടഡൽ രവർ 
ദേഷന് അനുദയാജയമാഴണന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.  ഒന്നാണ് കച്ച ്ഉൾക്കടൽ,  
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മഴറാന്ന്? 

a. ഖംഭട്്ട ഉൾക്കടൽ 

b. ലക്കാഡിവ് കടൽ 

c. മന്നാർ ഉൾക്കടൽ 

d. ഇഴതാന്നുമല്ല  

Ans: a 

 

3. േക്ഷിദണഷയയിഴല ഏറവും രെക്കദമറിയതും ടേർഘ്യദമറിയതുമായ പ്രധാന 
ദറാഡുകളിൽ ഒന്നാണ് പ്ഗാൻഡ് പ്ടങ്ക് ദറാഡ് അഴല്ലങ്കിൽ ജിടി ദറാഡ്. ഇത് 
_______ വെി സഞ്ചരിക്കുന്നു? 

a. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും മാപ്തം 

b. ഇന്ത്യയും രാകിസ്ഥാനും മാപ്തം 

c. ഇന്ത്യ, രാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ ്

d. ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും 

Ans: c 
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4. ഗൂർഖാലാൻഡ് - സംസ്ഥാനം രൂരീകരിക്കണഴമന്ന് ആവശയം ഉന്നയിക്കുന്നത് 
ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്    

a. മണിപ്പൂർ 

b. രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

c. ഹിമാെൽ പ്രദേശ ്

d. ആസാം  

Ans: b 

 

5. ഇന്ത്യയിഴല  ഒെുകുന്ന ദേശീദയാദ്ധ്യാനം കീബുൾലംജാദവാ സ്ഥിതി ഴെയ്യുന്ന 
സംസ്ഥാനം  

a. മിദസാറാം 

b. നാഗാലാൻഡ്  

c. മണിപ്പൂർ  

d. ഒഡിഷ 

Ans: c 

 

6.ഇന്ത്യയുഴട അക്ഷാംശീയ സ്ഥാനം 

a.  8°4'N--37°6'N 

b. 8°4'S---36°7'N 

c. 68°7E---97°25'E 

d. 6°4'N --38°7'N 

Ans: a 

 

7.ഇന്ത്യയിൽ ഏറവും കൂടുതൽ  കുങ്കുമം ഉത്രാേിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം 

a. ഉത്തർപ്രദേശ ്
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b. ജമ്മു കാശ്മീർ 

c. മിദസാറാം 

d. നാഗാലാന്റ ് 

Ans: b 

 

8. ഇന്ത്യയിൽ ഏറവും കൂടുതൽ എസ്.ടി ജനസംഖയയുള്ള സംസ്ഥാനം 

a. മധയപ്രദേശ ്

b  ജാർഖണ്ഡ ്

c. ഉത്തർ പ്രദേശ ്

d. നാഗാലാന്റ ് 

Ans: a 

 

9. ഹാർമട്ടൻ എന്ന പ്രദേശിക കാറ് വീശുന്ന പ്രദേശം 

a. ദറാക്കി രർവ്വത ഴെരിവ് 

b. വടഴക്ക അദമരിക്ക 

c. മധയ ആപ്രിക്ക 

d. മധയ ആസ്ദപ്തലിയ 

Ans: c 

 

10. സമുപ്േ നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒദര ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങഴള തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് 
വരക്കുന്ന ദരഖ 

a. ദകാണ്ടൂർ ദരഖ 

b. സമ താര ദരഖ 

c. സമ മർദ്ധ് ദരഖ 

d. ദരഖാംശ ദരഖ 

Ans: a 
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11. ഇലക്ദപ്ടാൺ കഴണ്ടത്തിയത് 

a. ദജാൺ ഡാൾട്ടൺ 

b. ഴജയിംസ് ൊഡ് വിക് 

c. റൂഥർദരാർഡ ്

d. ഴജ.ഴജ.ദതാംസൺ 

Ans: d 

 

 

12. പ്ലാച്ചിമട ദകാള സമരവുമായി ബന്ധഴപ്പട്ട പ്രധാന ദലാഹ മാലിനയം 

a. നിക്കൽ 

b. ഇരുമ്്പ 

c. കാഡ് മിയം 

d. ഴമർക്കുറി 

Ans: c 

 

13. ദവാട്്ട ഴെയ്യുദമ്പാൾ വിരലിൽ രുരട്ടുന്ന ലായനി 

a. സിൽവർ ദലാടറഡ് ലായനി 

b. സിൽവർ ടനദപ്ടറ് ലായനി 

c. ഴരാട്ടാസയം ടനദപ്ടറ് ലായനി 

d. ദപ്കാമിയം ദലാടറഡ് ലായനി 

Ans: b 

 

14. ഐദസാദടാണുകളിൽ തുലയം എണ്ണമുള്ളവ 

a. നയൂദപ്ടാൺ 
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b. ഇലക്ദപ്ടാണും ദപ്രാദട്ടാണും     

c. ഇലക്ദപ്ടാൺ 

d. ദപ്രാദട്ടാൺ 

Ans: a 

 

15. ഴമാടബൽ ദരാണിൽ ഉരദയാഗിക്കുന്ന ബാററി 

a. ലിഥിയം അയൺ ബാററി 

b. നിക്കൽ കാഡ് മിയം ബാററി 

c. ഴലഡ ്ദോദറജ് ബാററി 

d. ഇവഴയാന്നുമല്ല 

Ans: a 

 

16. ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ിം ഭരണം സ്ഥാരിക്കുന്നതിന് മുമ്്പ ഭരിച്ചുഴകാണ്ടിരുന്ന 
അവസാന ഹിന്ദു രാജാവ്? 

a. കനിഷ്കൻ 

b. െപ്ന്ദഗുര്തൻ 

c. റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി 

d. രൃഥവിരാജ് ൌഹാൻ  

Ans: d 

 

17.ഇന്ത്യക്ക് സവാതപ്ന്ത്യം ലഭിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ദകാൺപ്ഗസ് 
പ്രസിഡണ്്ട ആരായിരുന്നു? 

a. ഴജ ബി കൃരലാനി 

b. സർോർ വല്ലഭായി രദട്ടൽ 

C. ജവഹർലാൽ ഴനഹ്റു 

d. മഹാത്മാഗാന്ധി 
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Ans: a 

 

18. സവര്നവാസവേത്ത, ഭൂത വാകയ എന്നിവയുഴട കർത്താവ്? 

a. കാളിോസൻ 

b. ഭാസൻ 

c. വയാസൻ 

d. ബാണഭട്ടൻ 

Ans: b 

 

19. ആപ്ഗ രട്ടണത്തിഴന്റ നിർമ്മാതാവ്? 

a. അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി 

b. മുഹമ്മേ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക ്

c. സിക്കന്ത്ർ ദലാധി 

d. രിദറാസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് 

Ans: c 

 

20. ഇന്ത്യയിഴല ഒന്നാമഴത്ത ടവദപ്സായി? 

a. മൗണ്ട ്ബാറൺ 

b. ഴമക്കാഴള 

c. ഴവല്ലിങ്ടൺ 

d. കാനിംഗ ്

ans: d 

 

 21.ഒരു സമെതുരത്തിഴന്റ വിസ്തീർണ്ണം (area) 150cm. sq. ആഴണങ്കിൽ 
അതിഴന്റ വികർണത്തിലൂഴട (diagonal) യുള്ള മഴറാരു സമെതുരത്തിഴന്റ 
വിസ്തീർണ്ണം എപ്ത?  
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a. 200 cm. sq. 

b. 150 cm. sq. 

c. 300 cm. sq. 

d. 275 cm. sq. 

Ans: c 

 

22. 6250 രൂരക്ക് 14% രലിശ നിരക്കിൽ 146 േിവസദത്തക്ക് സാധാരണ 
രലിശ(Simple Interest) കണ്ടുരിടുക്കുക 

a. Rs. 350 

b  Rs. 250 

c. Rs. 300 

d  Rs. 400 

Ans: a 

 

23. A ഒരു ദജാലി 6 േിവസം ഴകാണ്ടും B അദത ദജാലി 3 േിവസം ഴകാണ്ടും 
തീർക്കുഴമങ്കിൽ, രണ്ടു ദരരും ഒരുമിച്ചു ആ ദജാലി തീർക്കാൻ എപ്ത േിവസം 
ദവണ്ടി വരും?  

a. 5 േിവസം 

b. 4 േിവസം 

c. 3  േിവസം 

d. 2 േിവസം 

Ans: d 

 

24. സംഖയാദപ്ശണി രൂർത്തീകരിക്കുക. 

2, 4, 12, 48, 240,  ?  

a. 480 
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b  980 

c. 1440 

d. 1280 

Ans: c 

 

25. XZG : CAT : : DOG : ?  

a. TGW 

b. WLT 

c. GAD 

d  OJT 

Ans: b 

 

26.  1/5  = 1/7  + 1/42 + ?  

a. 1/30 

b. 1/15 

c. 1/45 

d. 1/20 

Ans: a 

 

27. 30 cm വയാസമുള്ള (diameter) ഒരു ദഗാളത്തിൽ (sphere) നിന്ന്, 5cm ആരമുള്ള 
(radius) എപ്ത ദഗാളങ്ങൾ ഉരുക്കിഴയടുക്കാം?  

a. 27 

b. 216 

c. 8 

d. 10 

Ans: a 
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28. 10% ഡിസ്ഴകൗണ്ടിൽ ഒരാൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങി, 20% വില കൂട്ടി 
വിൽക്കുന്നു. അയാൾക്ക് എപ്ത ശതമാനം രൂര അധികം ലഭിക്കും?  

a. 5% 

b. 10% 

c. 8% 

d. 20% 

Ans: c 

 

29. 68 കുട്ടികളുള്ള ഒരു ലാസിഴല ആൺകുട്ടികളും ഴരൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള 
അംശബന്ധം 6:11 ആയാൽ, ഴരൺകുട്ടികൾ എപ്ത?  

a. 44 

b. 24 

c. 40 

d. 28 

Ans: a 

 

 30. 10 ദരരുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും 75kg ഭാരമുള്ള ഒരാൾ ദരായി. ദശഷം 
രുതിഴയാരാൾ വന്നദപ്പാൾ ശരാശരി ഭാരം 1.5kg വർദ്ധ്ിച്ചു. എങ്കിൽ രുതിയ 
ആളുഴട ഭാരം എപ്ത?  

a. 75 Kg 

b. 80 Kg 

c. 85 Kg 

d. 90 Kg 

Ans: d 

 

31. രൂർണവർഗം ( perfect square) അല്ലാത്തത് ഏത്?  
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a. 7902 

b. 15625 

c. 7569 

d. 4624 

Ans: a 

 

32. 4,7,10,.......  എന്ന സമാന്ത്ര ദപ്ശണിയുഴട ( arithmetic progression) , 101-ാം 
രേം ഏത്?  

a. 101 

b. 202 

c. 303 

d. 304 

Ans: c 

 

33. ഒരു സമെതുരത്തിഴന്റ െുറളവ് (perimeter) 16cm ആയാൽ, അതിഴന്റ 
രരപ്പളവ് (area) എപ്ത െ. ഴസ. മീ. ആയിരിക്കും?  

a. 16 

b  24 

c. 32 

d. 40 

Ans: a 

 

34. 2400 രൂരക്ക് 2 വർഷഴത്ത രലിശ 384 രൂര ആയാൽ, രലിശ നിരക്ക് എപ്ത 
ശതമാനം?  

a. 24 

b. 12 



                              Wisdom Education Foundation of india (WEFI) 

                               Students’Centre, Calicut -04, 97 444 00 991 

                               www.wisdomonline.in, email:wisdomcsa@gmail.com 

 

 

 

c. 10 

d. 8 

Ans: d 

 

35. കൂട്ടത്തിൽ ഴരടാത്തത്  ഏത്?  

a. 5 

b. 7 

c. 9 

d. 11 

Ans : c 

 

36. 5 ആളുകൾ 10 കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ 6 േിവസം 6 മണിക്കൂർ വീതം 
രണിഴയടുക്കണഴമങ്കിൽ, 12 ആളുകൾക്ക് 16 കളിപ്പാട്ടമുണ്ടാക്കാൻ 8 
മണിക്കൂർ വീതം എപ്ത േിവസം രണിഴയടുക്കണം?  

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

Ans: b 

 

 37.മണിക്കൂറിൽ 54 km ദവഗത്തിൽ ഓടുന്ന 150m നീളമുള്ള ഒരു പ്ടയിൻ , 450 m 
നീളമുള്ള രാലം കടക്കാൻ എപ്ത സമയഴമടുക്കും?  

a. 30 s 

b. 20 s 

c. 40 s 

d. 10 s 
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Ans: c 

 

38.  ഒരു സംഖയയുഴട രകുതിയുഴട 5/6 ഴന്റ 40% = 40. എങ്കിൽ സംഖയ ഏത്?  

a. 180 

b. 120 

c. 240 

d. 280  

Ans: c 

 

39. രാജു ഒരു കയൂവിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് 31-ാമതും 

രിന്നിൽ നിന്ന് 24-ാമതുമാണ്. എങ്കിൽ ആ കയൂവിൽ എപ്ത ദരരുണ്്ട?  a. 53 

b. 55 

c. 54 

d. 56 

Ans: c 

 

40.A യുഴട 20% വും  B യുഴട 35% വും തുലയമായാൽ, A : B = ?  

a. 7 : 4      

b. 4 : 7 

c. 20 : 7 

d. 35 : 4 

Ans: a 

 

41.അച്ചിപ്പുടവ സമരത്തിന് ദനതൃതവം നൽകിയ സാമൂഹിക രരിഷ്കർത്താവ് 

a. സദഹാേരൻ അയ്യപ്പൻ 
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b. ആറാട്ടുരുെ ദവലായുധപ്പണിക്കർ 

c. അയ്യങ്കാളി 

d. ആനന്ദ തീർത്ഥൻ 

Ans: b 

 

42. രാലിയം സതയാപ്ഗഹത്തിഴന്റ ഭാഗമായി നടന്ന പ്ബാഹ്മണ വനിതാ മാർച്ചിന് 
ദനതൃതവം നൽകിയതാര് 

a. കുട്ടിമാളു അമ്മ 

b.നദങ്ങലി 

c. ആരയ രള്ളം 

d.ലളിതാംബിക അന്ത്ർജ്ജനം 

Ans: c 

 

 

43. ഊരാളുങ്കൽ കൂലിദവലക്കാരുഴട രരസ്രര സഹായ സംഘ്ം സ്ഥാരിച്ചതാര് 

a. വാഗ്ഭടാനന്ദൻ 

b .പ്ബഹ്മാനന്ദ ശിവദയാഗി 

c. പ്ശീ കുമാര ഗുരു 

d. അഗമാനന്ദ സവാമികൾ 

Ans: a 

 

44. അന്ധവിശവാസങ്ങൾഴക്കതിഴര പ്രൊരണം നടത്താൻ രണ്ഡിറ് കറുപ്പൻ 
നടത്തിയ രെന എത് 

a. നായൻമാരുഴട സ്ഥിതി 

b. ഒരു ഉേ്ദബാധനം 

c. ഉജ്ജീവനം 
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d. ആൊര ഭൂഷണം 

Ans: d 

 

 

45. ദരപ്പാറ വനയ ജീവി സദങ്കതം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ഴെയ്യുന്നു 

a. തിരുവനന്ത്രുരം 

b. ഴകാല്ലം 

c. തൃശൂർ 

d. രാലക്കാട് 

Ans: a 

 

46. ദകപ്ന്ദമപ്ന്ത്ിസഭയിൽ പ്രകാശ ്ജാവദേക്കറിൻ്്ഴറ െുമതലയിൽ 
ഉൾഴപ്പടാത്ത വകുപ്പ്? 

a. രരിസ്ഥിതി  

b. എർത്ത് സയൻസ് 

c. ഇൻരർദമഷൻ  

d. രബ്ലിക് എൻറർടപ്രസസ് 

Ans: b 

 

47. 2023ഴല പ്കിക്കറ് ദലാകകപ്പിന് ആഥിതയ മരുളുന്ന രാജയം? 

a. ബംഗ്ലാദേശ് - പ്ശീലങ്ക 

b. ഇന്ത്യ - പ്ശീലങ്ക 

c. ഇന്ത്യ 

d. ആസ്ദപ്തലിയ 

Ans: c 
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48. 2019 ൽ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള  അറുരത്തിയാറാമത് ദേശീയ െലച്ചിപ്ത 
രുരസ്കാര ദജതാവ്? 

a. ആേിതയ ധർ 

b. എം.ഴജ.രാധാകൃഷ്ണൻ 

c. ലിദജാ ദജാസ് ഴരല്ലിദേരി 

d. ആയുഷ്മാൻ ഖുരാന 

Ans: a 

 

49. ഇന്ത്യൻ ദസനക്ക് ടാങ്ക് ദവധ മിടസൽ ആയ സ്ടരക്ക് വാങ്ങുന്നത് ഏത് 
രാജയത്തുനിന്നാണ് ? 

a. അദമരിക്ക 

b. പ്രാൻസ് 

c. ഇപ്സദയൽ 

d. റഷയ 

Ans: c 

 

50. ഴെറുകിട കച്ചവടക്കാർ കടയുടമകൾ എന്നിവർക്കായി 2019 ഴല ദകപ്ന്ദ 
ബജറിൽ പ്രഖയാരിച്ച ഴരൻഷൻ രദ്ധ്തി ഏത്? 

a. പ്രധാനമപ്ന്ത്ി കൗശൽ ദയാജന 

b. പ്രധാനമപ്ന്ത്ി കരം ദയാഗി മാൻ തൻ സ്കീം 

c. പ്രധാമപ്ന്ത്ി സുവിധദയാജന 

d. പ്രധാനമപ്ന്ത്ി അക്ഷയ് രാപ്ത ദയാജന 

Ans: b 

 

51. ടസബർ നിയമം അനുസരിച്ച് കമ്പയൂട്ടർ ഹാക്കിങ്ങിന് രരമാവതി എപ്ത 
വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും 

a. 1 
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b. 2 

c. 3 

d. 5 

Ans: c 

 

52 . "ഇ-ഗവർണൻസ് " എന്നത് ഴകാണ്്ട ഉദദ്ദഷിക്കുന്നത് 

a. ഗവൺഴമൻ്്റ് ഓരീസുകളിൽ ഇൻ്്റർഴനറ് ഏർഴപ്പടുത്തുന്നത് 

b. ഭരണരംഗത്ത് ഇലദപ്ടാണിക്ക് സാദകതിക വിേയയുഴട ഉരദയാഗം 

c. മപ്ന്ത്ിമാർ ഇ ഴമയിൽ ഉരദയാഗിച്ച് ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിന് 

d. തിരഴഞ്ഞടുപ്പിൽ ദവാട്ടിങ്ങ് യപ്ന്ത്ം ഉരദയാഗികുന്നതിന ്

Ans: b 

 

53. MS ദവർഡിഴന്റ എക്േൻഷൻ?  

a. .xls 

b. .txt 

c. .ppt 

d. doc 

Ans:d 

 

54. ഇന്റർഴനറ്് ദപ്രാദട്ടാദകാൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?  

a. 1902 

b. 1982 

c. 1996 

d. 2000 

Ans: b 
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55. ഐ ടി ആക്ട് 2008 ഴല ഏത്് ഴസക്ഷനാണ് കമ്പയൂട്ടർ എമർജൻസി 
ഴറസ്ദരാൺസ് ടീമിഴന്റ അടിത്തറയിടുന്നത്?  

a. 70A 

b. 7A 

c. 70B 

d. 7B 

Ans: c 

 

56."നമ്മുഴട രരിസരം സന്ദർശിക്കുന്ന ഏറവും പ്രധാനഴപ്പട്ട ആൾ 
ഉരദഭാക്താവാണ് " 

ആരുഴട വാക്കുകൾ 

a. ഗാന്ധിജി 

b. കാറൽ മാർക്സ ്

c. അമർതയാസൻ 

d. ഓസ ്ദബാണ് സ്മിത്ത് 

Ans: a 

 

57. ഴകാള്ള ലാഭം, കരിഞ്ചന്ത് എന്നിവയിൽ നിന്ന ഉരദഭാക്താവിന് സംരക്ഷണം 
നൽകുന്ന നിയമം?  

a. അളവു തൂക്ക നിലവാര നിയമം 1976 

b. സാധന വിൽരന നിയമം 1930 

c. കാർഷിദകാൽരന്ന നിയമം 1937 

d. അവശയ സാധന നിയമം 1955 

Ans: d 
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58. റിരബ്ലിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആേയമായ് ബഡ്ജറ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്? 

a. രി സി മഹല ദനാബിസ് 

b. ോോഭായ് നവദറാജി  

c. ദജാൺ മത്തായ ്

d. ആർ ഴക ശണ് മുഖം ഴഷട്ടി 

Ans: c 

 

59. മനുഷയ ദക്ഷമത്തിന് പ്രാധാനയം നൽകിയ സാമ്പത്തിക ശാസപ്തജ്ഞൻ 
ആര?് 

a. കാറൽ മാർക്സ് 

b. ആഡം സ്മിത്ത്  

c. ആൽപ്രഡ ്മാർഷവൽ 

d. മീഖാ ദയൽപ്കീമർ 

Ans: c 

 

 60.നികുതിഴയ കുറിച്്ച പ്രതിബാധിച്ച ആേയ ഇന്ത്യൻ രുസ്തകദമത്? 

a. സംഖയ 

b. ഋദഗവേം 

c. അർത്ഥശാസ്പ്തം 

d. േസ്ത്ദഗാര്തർ 

Ans: b 

 

61. A modest person does not boast ..............his achivement 

a. for 

b. against 
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c. of 

d. on 

Ans: c 

 

62. Lets go for a tour,.....................? 

a. shall we 

b. lets we 

c. Shall n’t we 

d. Can’t we 

Ans: a 

 

63. One word substitution of ‘A person who is very fond of sensuous enjoyments’ 

a. optimist 

b. insolvent 

c. epicure 

d. spinster 

Ans: c 

 

64. He worked hard ................he should fail 

a. else 

b. except 

c. lest 

d. if not 

Ans: c 
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65. Synonym of ‘INVIDIOS’ 

a. weak 

b. unpopular 

c. flourishing 

d. starving 

Ans: b 

 

66. The train................before reached the station 

a. left 

b. Has left 

c . had left 

d. leave 

Ans: c 

 

67. One word substitution of ‘one who always looks at the dark side of things 

a. misogynist 

b. optimist 

c. misologist 

d. pessimist 

Ans: d 

 

68. The man that you spoke ............... is a doctor 

a. to 

b. in 

c. Out. 
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d. At 

Ans: a 

 

69. The word “euthanasia”്means _______.  

a. enthusiasm 

b. Criminal background 

c. Mercy killing 

d. Equal rights 

Ans: c 

 

70. No...... than ten people got injured in the accident 

a. less 

b. lesser 

c. greater 

d. fewer 

Ans: d 

 

71. A cartographer makes  ______. 

a. maps 

b. cartoons 

c. carts 

d. Cartons 

Ans: a 

 

72. Demography is the study of 
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a.  graphs 

b. census 

c. industries 

d. population 

Ans: d 

 

73. A ............... of Kangaroos 

a. pride 

b. team 

c. troop 

d. company 

Ans: c 

 

74.്‘Myrmecology’്deals with the study of ............. 

a. bees 

b. ants 

c. insects 

d. None of these 

Ans: b 

 

75. The exact opposite of ‘Fresh’്is 

a. unused 

b. stale 

c. vigourous 

d. recent 
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Ans:b 

 

76. Write down the correct word 

a. leiutenant 

b. lieftanant 

c. leftenant 

d. lieutenant 

Ans: d 

 

77. Everybody feels bored......................? 

a. haven’t they 

b. don’t they 

c. didn’t they 

d. doesn’t they 

Ans: b 

 

78. The criminal was totally taken.......... When the police recognised him. 

a. aback 

b. up 

c. for 

d. away 

Ans: a 

 

79. The answer......... you gave is not right 

a. who 
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b. whom 

c. which 

d. whose 

Ans: c 

 

80. Reena ...........her leg last year in an accident 

a. has lost 

b. have lost 

c. lost 

d. had lost 

Ans: c 

 

81. കാബിനറ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയദപ്പാൾ ഇന്ത്യൻ ടവദപ്സായി ആര്? 

a. ദവവൽ പ്രഭു 

b. ലിൻ ലിത്ദഗാ 

c. മൗണ്ട ്ബാറണ് 

d. ഇർവിൻ പ്രഭു 

Ans: a 

 

82. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘ്ടന ഏറവും കടഴപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്----------- ദനാടാണ് 

a. യു എസ് എ 

b. പ്ബിട്ടൻ 

c.  ഗവർണ് ഴമൻ്്റ് ഓര് ഇന്ത്യാ ആക്ട ്1935 

d. ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിഴരൻഡൻസ് ആക്ട് 1947 

Ans: b 
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83. ഇലക്പ്ടൽ ദകാദളജിൽ ഉൾഴകാള്ളുന്നത് ആര്? 

a. ദലാക് സഭയിഴല മുെുവൻ അംഗങ്ങളും 

b. സംസ്ഥാനങ്ങളിഴല നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ 

c. സംസ്ഥാന MLA മാരും MLC മാരും 

d. രാർലഴമൻ്്റിഴലയും സംസ്ഥാനങ്ങളിഴലയും തിരഴഞ്ഞടുക്കഴപ്പടുന്ന 
അംഗങ്ങൾ 

Ans: d 

 

84. ജുഡീഷയൽ റിവയൂ വിഴന പ്രതിബാധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 

a. 32 

b. 14 

c. 13 

d. 21 

Ans: c 

 

85. കണ്കറൻ്്റ ്ലിേിൽ ഉൾഴപ്പടാത്തത് ഏത്? 

a. ദലാട്ടറി 

b. വിേയാഭയാസം 

c. വനം 

d. പ്കിമിനൽ നിയമം 

Ans: a 

 

86. രശുവിഴന്റ രരയായമല്ലാത്തത് ഏത്? 

a. ദധനു 

b. സുധ 
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c. സുരഭി 

d. ദഗാവ് 

Ans: b 

 

87. എ ആർ രാജരാജ വർമ്മഴയ അനുസ്മരിച്ച് കുമാരനാശാൻ രെിച്ച കാവയം 

a. വീണപ്പൂവ ്

b. പ്രദരാധനം 

c. പ്ഗാമവൃക്ഷത്തിഴല കുയിൽ 

d. േുരവസ്ഥ 

Ans: b 

 

88. നിരീശവരൻ ആരുഴട കൃതിയാണ് 

a. സി രാധാകൃഷ്ണൻ 

b. വി ഴജ ഴജയിംസ് 

c. അക്കിത്തം 

d. സാറാ ദജാസര് 

Ans: b 

 

89. ദകരള തുളസിോസ് എന്നറിയഴപ്പടുന്നത് ആര്? 

a. എൻ എൻ കക്കാട് 

b. വള്ളദത്താൾ 

c. ഴവണ്ണിക്കുളം ദഗാരാലക്കുറുപ്പ ്

d. സി വി രാമൻപ്പിള്ള 

Ans: c 
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90. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ദലാരസന്ധിക്ക ്ഉോഹരണദമത്? 

a. ഒരിടം 

b. മഞ്ഞപ്പട്്ട 

c. ഴെദങ്കാട്ട 

d. രുളിങ്കുരു 

Ans: a 

 

91. രല്ലുകഴള കുറിച്ചുള്ള ശാസ്പ്തീയ രഠനം 

a. ഓഡദന്റാളജി 

b. ഓർദത്താപ്പി 

c. ഓർദത്താപ്പീഡിയ 

d. ഴഡർമദറാളജി 

Ans: a 

 

92.  ദരാഗ പ്രതിദരാധത്തിനായി ആേയഴത്ത വാക്സിൻ കണ്ടുരിടിച്ചതാര്? 

a. ഹയൂദഗാ 

b. തിദയാഡർ ഷവാൻ 

c. എഡ്്വാർഡ ്ഴജന്നർ 

d. ലൂയിസ ്രാേർ 

Ans: c 

 

93. ദകാശ വിഭജനത്തിനായി ദകാശങ്ങൾതയ്യാഴറടുക്കുന്ന ഘ്ട്ടം 

a. ഇന്റർ ദരസ ്

b. ഴമറാ ദരസ ്

c.  ടീദലാ ദരസ ്
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d. അനാദരസ ് 

Ans: a 

 

94. മുട്ടയിട്ട് പ്രതയുൽരാേനം നടത്തുന്ന ജീവി ഏത്? 

a. വവ്വാൽ 

b. ആന 

c. പ്ലാറിരസ് 

d. പ്സാവ് 

Ans: c 

 

95. സസയ വളർച്ചഴയ തടയുന്ന ദഹാർദമാൺ ഏത്? 

a. ഗിബ്ബറിലിൻ 

b. ടസദറാടകനിൻ 

c. ഓക്സിൻ 

d. അബ്സിസിക് ആസിഡ് 

Ans: d 

 

96. സൂരയനിൽ നിന്നും സൂരയപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം  

a. 250ഴസക്കൻഡ് 

b. 350ഴസക്കൻഡ് 

c. 500ഴസക്കൻഡ് 

d. 180ഴസക്കൻഡ് 

Ans: c 

97. നക്ഷപ്തസമൂഹങ്ങൾ (ഗാലക്സി) എപ്ത തരത്തിൽ കാണഴപ്പടുന്നു  

a. 3      
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b. 5        

c. 2         

d. 7 

Ans: a 

 

98. സൂരയപ്രകാശത്തിൽ ഏെ് ഘ്ടക വർണങ്ങൾ ഉഴണ്ടന്ന് കഴണ്ടത്തിയ 
ശാസ്പ്തജ്ഞൻ 

a. ടമക്കിൾ രാരഴഡ 

b. ഹംപ്രി ദഡവി  

c. ഐൻേീൻ 

d. ഐസക ്നയൂട്ടൺ 

Ans: d 

 

99. മനുഷയ ശരീരത്തിഴല സാധാരണ ഊഷ്മാവ് എപ്ത  

a. 99.6 ഡിപ്ഗി രാരൻഹീറ്  

b. 97.6 ഡിപ്ഗി രാരൻഹീറ് 

c. 98.6 ഡിപ്ഗി രാരൻഹീറ് 

d. 99.0 ഡിപ്ഗി രാരൻഹീറ്  

Ans: c 

 

100. പ്രകൃതിയിഴല ഏറവും ശക്തി കൂടിയ ബലം ഏത്  

a. ഗുരുതവാകർഷണബലം  

b. നയൂലിയർ ബലം  

c. ഇലക്ദപ്ടാ ോറിക് ബലം  

d. ടവേയുത കാന്ത്ിക ബലം 

Ans: b 
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ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ ് ജ ോലി കൈമെത്തും ദൂരത്് !! 

 

നമുക്ക ്രി. എസ.് സി നടത്തുന്ന  LDC / SI   തുടങ്ങിയ മത്സര 
രരീക്ഷകദളാട് കൂട്ടുകൂടാം WEFI High Q—II STAGE ലൂഴട    

        

ഓൺടലനിൽ േിവദസന 25 ദൊേയങ്ങൾ 

14 ദമഖലകൾ 

രരിെയഴപ്പടാൻ ഴവരി അവസരഴമാരുക്കുന്നു 

 

ജെഖലൈൾ 

ഒന്നാം ഘ്ട്ട ഓൺ ടലൻ ദമാഡൽ രരീക്ഷ   :ഏപ്രിൽ 19 

   

ഏപ്രിൽ  21 ചരിപ്രം 

ഏപ്രിൽ  22 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 

ഏപ്രിൽ  23 രസരപ്ന്ത്ം 

ഏപ്രിൽ  24 ഭൗരിക ശാസതപ്രം  

ഏപ്രിൽ  25  കകരളം & നക ാത്ഥാനം 

ഏപ്രിൽ  26 ഇംഗ്ലീഷത 

ഏപ്രിൽ  27 ജീ  ശാസതപ്രം  

ഏപ്രിൽ  28 സാമ്പത്തിക ശാസതപ്രം 

ഏപ്രിൽ  29 മലയാളം 

ഏപ്രിൽ  30 ഭൂമിശാസതപ്രം 

മമയത  1       ഇന്ത്യ  സതരുരകൾ 
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മമയത  2        ഐ ടി 

മമയത  3        ആനുകാലികം 

 മമയത 4       ജനറൽ മാത്സത & മമന്റൽ എബിലിറ്റി 

 

കമാഡൽ രരീക്ഷ 2 : മമയത 6 

 

രാമെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കത മചയ്യൂ, അറി ിമന്റ മധുരം നുകരൂ. 

 

http://quest.wefionline.com 

 

Wisdom Education Foundation of India (WEFl ) Students Centre Calicut. 
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