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51. (B) ഭരതനാട�ം
52. (C) േവാളിേബാൾ
53. (C) ൈചന
54. (B) െന�്
55. (D) ൈസല� ് വാലി
56. (A) േ�പാ�ീനിെ� കുറവ് 57. (A) പാകി�ാൻ
58. (C) I, III ശരി
59. (C) ഇനാമൽ
60. (D) െ�പാെപയ്നും ബ��െ�യ്നും
61. (A) ഫ്ളി� ് �ാ�്
62. (A) എൻ - വിഷൻ 
63. (C) 212°F
64. (B) മംഗെദ�� ജലൈവദ��ത പ�തി 
65. (D) െമർ�ുറിക് ഓക്ൈസഡ്
66. (A) ഘർഷണബലം 
67. (A) �പേമഹം
68. (C) നിശാ�ത
69. (D) i, iii & iv
70. (C) മുകളിൽ െകാടു�ിരി�ു�തിൽ ര�ും
71. (C) സി�
72.(A) ജീവിത ൈശലി േരാഗ നിയ��ണം
13. (B) �ശീ.മൻസുഖ് മാ�വിയ
74. (A) i & ii
75. (D) കുഷ്ഠം
76. (B) കിട�യിൽ കിട�ു� േരാഗികൾ�്
17. (B) pH 7
78. (B) േപൻ
79 (C) ORS
80. (A) ജനസൗഹൃദ ഔ�് േപഷ�� ് േസവനം
81. (A) 4
82. (D) 143 കി.മീ
83. (C) 25
84. (B) 10
85. (A) 7/32
86. (B) 4
87. (A) 11
88. (A) 73
89. (D) a
90. (C) 14 × 0
91. (C) 1
92. (C) 0.0101
93. (B) 2
94. (D) 2.168
95. (A) 26
96. (B)10
97. (D) QBOQBDPK
98. (B) 8
99. (C) 642
100 (C) E × B- A × F

1.(A) െതൻമല
2. (C) മതസ�ാത����ിനു� അവകാശം
3. (B)സ�ജ്
4. (D) െച�രുണി വന�ജീവി സേ�തം
5. (A) കാസർേഗാഡ്
6. (D) സ�ാമി വിേവകാന�ൻ
7. (C) മാർ�ാ�വർ�
8. (A) റാണിഗ�്
9. (C) േബാൈസ�്
10.(C) കാരേ�ാറം
11. (C) സ�ജ്
12. (B) ൈചന
13.  (C) ഗുജറാ�്
14. (B) െപരിയാർ
15. (C) രാജാറാം േമാഹൻ േറായ്
16. (B) ചൗരിചൗരാ സംഭവം
17. (A) 41
18. (B) പ�
19. (A) കരി�ിെ� ജ�േദശം ഇ��യാണ്
20. (D) ഓം ബിർല
21. (D) േജ�ാതി ബാഫുെല
22. (A) ലാലാ ലജ്പത് റായ
23. (B) 1792 െല �ശീരംഗപ�ണം ഉട�ടി 
24. (D) നി�ഹകരണ സമരം
25. (B) നാല് മാ�തം
26. (C) ഒ�ും മൂ�ും
27. (A) ഒ�ും ര�ും നാലും
28. (A) ഇ.എം.എസ്
29. (C) നാല് എ
30. (C) സു�പീം േകാടതി 
31. (B) നീൽദർ�ൺ
32. (A) കിരൺ റിജിജു
33. (D) അനുേ�ദം - 21A
34. (A) 1950 ജനുവരി 26 
35. (C) മലബാർ
36. (B) സാംസ്കാരികവും വിദ�ാഭ�ാസപര വുമായ അവകാശം
37. (C) മി�ശ സ�ത് വ�വ�
38. (C) ദ�ിതീയ േമഖലയിലും തൃതീയ േമഖലയിലും
39. (A) കാര��മമായ െപാതുവിതരണ സ��ദായം
40. (D) അേ��ാദയ അ�േയാജന
41. (A) േസവന േമഖല
42. (B) സാ��ിക വളർ�
43. (B) േകരളം
44. (D) ഒളിംബിക്സ് �ടാ�് ആ�് ഫീൽഡ് ഇന�ളിൽ ആറ്
സ�ർ�ം േനടു� ആദ� വനിത
45. (B) കുടിെവ�ം ആൽ�ലി സ�ഭാവം കാണി�ും
46. (A) ആദിവാസികൾ�ായി ആതുരേസവനം
47. (B) ഇ�ർ ഗവൺെമ�ൽ പാനൽ ഓൺ ൈ�മ�് േച�്
48. (B) ഫ�് െബൽ 2.0 
49. (A) തിരയും ചുഴിയും - സ�ിദാന�ൻ
50. (C) 1024 കിേലാൈബ�് - 1 െമഗാൈബ �്
            1024 െമഗാൈബ�് = 1 ജിഗാൈബ�്
            1024 ജിഗാൈബ�് = 1 ടിഗാൈബ�്
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