USS Examination 201819
Model Question Paper
BASIC SCIENCE
1)

അമ്പിളി, സ്വര്ണ, സ്രസ്് എന്നീ സ്ങ്കരയിനം (hybrid) ൈതൈകള് വില്പ്പനയ്ക്കായി
വച്ചിരിക്കുന. ഇവ ഏതൈ് വിഭാഗത്തില് ഉള്െടുപ്പടുന്നവയാണ്?
എ) െടുവണ ബി) തൈക്കാളി സ്ി) പാവല് ഡി) മത്തന്
ഉത്തരം : (ഡി) മത്തന്

2)

NPK മിശ്രിതൈത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൈലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകം?
എ) ൈനട്രജന് ബി) ോഫാസ്ഫറസ്് സ്ി) െടുപാട്ടാസ്യം

ഡി) കാത്സ്യം
ഉത്തരം : (എ) ൈനട്രജന്

3)

സ്സ്യോകാശങ്ങളുടെടുട ോടാട്ടി െടുപാട്ടന്സ്ി എന്ന കഴിവിെടുന ഉപോയാഗെടുപ്പടുത്തി പുതൈിയ
സ്സ്യം ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കായിക പ്രജനന രീതൈി ഏതൈ്?
എ) ബഡിംഗ് ബി) ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് സ്ി) വര്ഗ സ്ങ്കരണം

ഡി) ടിഷ്യുകള്ച്ചര്
ഉത്തരം : (ഡി) ടഷ്യുകള്ച്ചര്

4)

ഒറ്റയാെടുന കെടുണത്തുക.
എ) ോലഡിോബര്ഡ് ബി) പുല്ച്ചാടി

സ്ി) ചിലന്തി

ഡി) ോവട്ടക്കാരന്
ഉത്തരം : (ബി) പുല്ച്ചാടി

5)

വര്ഗസ്ങ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ട ഘടകങ്ങെടുള ശരിയായ ക്രമത്തിലാക്കുക.
എ) കൃത്രിമപരാഗണം നടത്തുന ബി) അനുഗുണമായവെടുയ വളര്ത്തിെടുയടുക്കുന സ്ി)
ഒോര വര്ഗത്തില്െടുപ്പട്ട വയതൈയസ്ത സ്വഭാവമുള്ള സ്സ്യങ്ങള് െടുതൈരെടുഞ്ഞെടുക്കുന. ഡി)
വിത്തുകള് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന.

6)

1. എബിസ്ിഡി

2. ബിസ്ിഎഡി

3. സ്ിഎഡിബി

4. സ്ിഡിഎബി

ഉത്തരം : (3)

പഴം, ഫയൂരിഡാന് എന്നിവ ഉപോയാഗിച്ച് ഒരു കര്ഷ്കന് കീടനാശിനി ഉണാക്കുന. ഇതൈ്
ഏതൈ് വിഭാഗത്തിലാണ്.
എ) രാസ്കീട നിയന്ത്രണം

ബി) ൈജവകീടനിയന്ത്രണം

സ്ി) യാന്ത്രിക കീടനിയന്ത്രണം

ഡി) രാസ്ികവും യാന്ത്രികവും
ഉത്തരം : (ബി)

7)

കായിക പ്രജനനവുമായി ബന്ധപ്പമില്ലാത്തതൈ് ഏതൈ്?
എ) വിത്തില് നിന്ന് പുതൈിയ സ്സ്യം

ബി) ഇലയില് നിനം പുതൈിയ സ്സ്യം

സ്ി) ോവരില് നിനം പുതൈിയ സ്സ്യം

ഡി) തൈണില് നിനം പുതൈിയ സ്സ്യം
ഉത്തരം : (എ)

8)

സ്ംോയാജിതൈ കൃഷ്ിയുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ട് ശരിയല്ലാത്തോതൈതൈ്?
എ) വര്ഷ്ം മുഴുവനും ആദായം
ബി) വയതൈയസ്ത ോമഖലകെടുള തൈമ്മില് ബന്ധപ്പിപ്പിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല
സ്ി) സ്ഥലം പരമാവധി പ്രോയാജനെടുപ്പടുത്താം
ഉത്തരം : (ബി)

ഡി) കൃഷ്ിെടുചലവ് കുറയുന.
9)

A, B,C എന്നീ പ്രതൈലങ്ങളില് പ്രകാശം പതൈിക്കുന്നതൈാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതൈ്?

ഇവയില് ഏതൈിലാണ് പതൈനോകാണും പ്രതൈിപതൈനോകാണും തുലയമാകുന്നതൈ്?
1. A & B

2. B & C

3. C & A

4. A& B& C

ഉത്തരം : (3)

10) മനുഷ്യോനത്രത്തിെടുല െടുലന്സ്് ഏതൈ്?
എ) ോകാണ്കോകവ്

ബി) ോകാണ്കെടുവക്സ്

സ്ി) ൈബോകാണ്കോകവ്

ഡി) സ്ിലിണറിക്കല്

ഉത്തരം : (ബി)

11) സ്മതൈലദര്പ്പണത്തിെടുല പ്രതൈിബിംബത്തിന്െടുറ സ്വിോശഷ്തൈകള് െടുകാടുത്തിരി ക്കുന.
ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൈ്?
എ)

വസ്തുവിെടുന്റെ വലുപ്പം തൈെടുന്നയായിരിക്കും

ബി) വസ്തുവും ദര്പ്പണവും തൈമ്മിലും പ്രതൈിബിംബവും ദര്പ്പണവും തൈമ്മിലുള്ള അകലം
തുലയമാണ്.
സ്ി) പ്രതൈിബിംബത്തിന് പാര്ശവിക വിപരയയം സ്ംഭവിക്കുന.
ഡി) ഇവെടുയല്ലാം

ഉത്തരം : (ഡി)

12)

മുകളില് െടുകാടുത്തിരിക്കുന്ന െടുപരിോസ്കാപ്പിെടുല ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഏതൈ്
1. a 2. b 3. c

4. ഇവെടുയാനമല്ല.

ഉത്തരം : (ബി)

13)

പ്രകാശബീം കടനോപാകുന്ന പാതൈയില് രണ് സുതൈാരയവസ്തുക്കള് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന അവ
ഏെടുതൈല്ലാം?
1. a. സ്മതൈലദര്പ്പണം, ോകാണ്കെടുവക്സ്

2. ോകാണ്കെടുവക്സ്, ോകാണ്കോകവ്

3. ോകാണ്കോകവ്, ഗ്ലാസ്ഷ്ീറ്റ്

4. ോകാണ്കെടുവക്സ്, ഗ്ലാസ്് ഷ്ീറ്റ്
ഉത്തരം : (2)

14) എല്ലാ നിറങ്ങെടുളയും പ്രതൈിഫലിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു ഏതൈ് നിറത്തില് കാണെടുപ്പടും?
എ) മഞ്ഞെ

ബി) നീല

സ്ി) കറുപ്പ്

ഡി) െടുവള്ള
ഉത്തരം : (ഡി)

15) യഥാര്ത്ഥ പ്രതൈിബിംബം രൂപെടുപ്പടുത്തുന്ന ോജാടിോയതൈ്?
എ) ോകാണ്കെടുവക്സ് മിറര്, ോകാണ്കോകവ് െടുലന്സ്്
ബി) ോകാണ്കോകവ് മിറര്, ോകാണ്കെടുവക്സ് െടുലന്സ്്
സ്ി) ോകാണ്കെടുവക്സ് മിറര്, പ്രിസ്ം ഡി) ോകാണ്കോകവ് മിറര്, പ്രിസ്ം
ഉത്തരം : (ബി)

16) രാമന് പ്രഭാവം തൈാെടുഴ പറയുന്നവയില് ഏതൈ് പ്രകാശ പ്രതൈിഭാസ്വുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ടതൈാണ്?
എ) പ്രതൈിപതൈനം

ബി) അപവര്ത്തനം സ്ി) പ്രകീര്ണനം ഡി) വിസ്രണം
ഉത്തരം : (ഡി)

17)

ഇവിെടുട രൂപെടുപ്പടുന്ന നിറങ്ങള് ക്രമത്തിലുള്ളതൈ് ഏതൈ്?
എ) BIVGYOR

ബി) VIBGYOR

സ്ി) RIVBGYO

ഡി) GYORVIB
ഉത്തരം : (ബി)

18) ഒപ്റ്റിക്കല് ൈഫബറുകളില്
െടുപ്പടുത്തുന്നതൈ് ?

പ്രകാശത്തിെടുന്റെ

ഏതു

പ്രതൈിഭാസ്മാണ്

എ) പ്രസ്രണം

ബി) പൂര്ണ ആന്തരിക പ്രതൈിഫലനം

സ്ി) ോനര്ോരഖാപ്രതൈിഫലനം

ഡി) ആവര്ത്തനപ്രതൈിഫലനം

പ്രോയാജന

ഉത്തരം : (ബി)
19) ചുവെടുട നല്കിയിരിക്കുന്ന ോകാണളവുകളില് രണ് സ്മതൈല ദര്പ്പണങ്ങള് എത്ര ഡിഗ്രിയില്
ക്രമീകരിക്കുോമ്പാഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൈല് പ്രതൈിബിംബങ്ങള് ഉണാകുന്നതൈ്?
എ) 45º

ബി) 60º

സ്ി) 30º

ഡി) 90º

ഉത്തരം : (സ്ി)

20) സൂരയതൈാപം ഉപോയാഗിച്ച് പഞ്ഞെി കത്തിക്കുവാന് ഏതൈ് മാര്ഗം ഉപോയാഗിക്കാം?

ഉത്തരം : (ഡി)

21) വാഹനങ്ങളുടെടുട ോബ്രേക്ക് ഇന്ഡിോക്കറ്ററായി ചുവപ്പ് ൈലറ്റ് ഉപോയാഗിക്കുന. കാരണം?
എ) വിസ്രണം കൂടുതൈല്

ബി) വിസ്രണം ഇല്ല

സ്ി) വിസ്രണ കുറവ്

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല
ഉത്തരം : (സ്ി)

22) ZBNF ഏതൈ് വിഭാഗത്തില്െടുപ്പടുന?
എ) കാര്ഷ്ിക ഗോവഷ്ണ സ്ഥാപനം
സ്ി) കൃഷ്ി രീതൈി

ബി) കര്ഷ്ക അവാര്ഡ്

ഡി)അതൈയുല്പാദനോശഷ്ിയുള്ള െടുനല്വിത്ത്
ഉത്തരം : (സ്ി)

23) പ്രകാശത്തിെടുന്റെ ഏതു സ്വിോശഷ്തൈയാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് സ്ഹായകരമായിട്ടുള്ളതൈ്?
എ) പ്രകീര്ണനം

ബി) അപവര്ത്തനം സ്ി) പ്രതൈിപതൈനം

ഡി)പ്രതൈിഫലനം
ഉത്തരം : (സ്ി)

24) ശരിയായി ോചര്െടുത്തഴുതുക
A. െടുലന്സ്്

E. നിഴല് ഉണാക്കുന

B. അതൈാരയവസ്തു

F. മുഖം കാണുന

C. ദര്പ്പണം

G. മഴവില്ല് ഉണാകുന

D. പ്രിസ്ം

H.ൈമോക്രാോസ്കാപ്പ്

1. AH, BE, CF, DG
3. AF, BG, CE, DH

2. AE, BF, CG, DH
4. AH, BH, CG, DE

ഉത്തരം : (1)

25) ആസ്ിഡുകെടുള സ്ംബന്ധപ്പിച്ച് ശരിയല്ലാത്തോതൈതൈ്?
എ) പുളിരുചിയുണ് ബി) കാര്ബോണറ്റുകളുടമായി പ്രവര്ത്തിച്ച് CO2 ഉണാകുന.
സ്ി) വഴുവഴുപ്പുണ്

ഡി)നീല ലിറ്റ്മസ്ിെടുന ചുവപ്പാക്കുന.

ഉത്തരം : (സ്ി)

26) മാര്ബിള് തൈറയില് ോമാരുവീണോപ്പാള് അവിെടുട നിറവയതൈയാസ്ം ഉള്ളതൈായി കാണെടുപ്പട്ടു.
കാരണം?
എ) ോമാര് കാര്ബോണറ്റുമായി പ്രവര്ത്തിച്ച് H2 ഉണാകുന
ബി) കാര്ബോണറ്റുകളുടമായി പ്രവര്ത്തിച്ച് CO2 ഉണാകുന.
സ്ി) കാര്ബോണറ്റുകളുടമായി പ്രവര്ത്തിച്ച് O2 ഉണാകുന.
ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ഉത്തരം : (ബി)

27) രക്തത്തിെടുന്റെ PH എത്ര ?
എ) 77.5

ബി) 7.20 – 7.35 സ്ി) 7.35 7.45

ഡി) 7.5 – 7.8

ഉത്തരം : (സ്ി)

28) ഏതൈ് ജീവി കുത്തുോമ്പാഴാണ് ശരീരത്തില് ആല്ക്കലി പ്രോവശിക്കുന്നതൈ്?
എ) ഉറുമ്പ്

ബി) ോതൈനീച്ച

സ്ി) മഞ്ഞെക്കടന്നല്

ഡി) വണ്
ഉത്തരം : (സ്ി)

29) ശരിയായ ക്രമം ഏതൈ്?
A. പുളി



1. അസ്റ്റിക് ആസ്ിഡ്

B. ആപ്പിള്



2. ടാര്ടാറിക് ആസ്ിഡ്

C. വിനാഗിരി



3. ലാക്ടിക് ആസ്ിഡ്

D. ോമാര്



4. മാലിക് ആസ്ിഡ്

1. A2, B4, C1, D3
3. A4, B2, C3, D1

2. A1, B2, C3, D4
4. A4, B2, C1, D3

ഉത്തരം : (1)

30) ആസ്ിഡ് ചില പദാര്ത്ഥങ്ങളുടമായി പ്രവര്ത്തിക്കുോമ്പാള് കത്തുന്ന വാതൈകവും തൈീ െടുകടുത്തുന്ന
വാതൈകവും ഉണാകുന. ശരിയായ ോജാഡി ഏതൈ്?
എ)

കത്തുന്ന വാതൈകം  ആഡിഡ് + സ്ിങ്ക്
തൈീ െടുകടുത്തുന്ന വാതൈകം  ആസ്ിഡ് + Mg

ബി) കത്തുന്ന വാതൈകം  ആസ്ിഡ് + മാര്ബിള്
തൈീെടുകടുത്തുന്ന വാതൈകം  ആസ്ിഡ് + മുട്ടോത്താട്
സ്ി) കത്തുന്ന വാതൈകം  ആസ്ിഡ് + Mg
തൈീെടുകടുത്തുന്ന വാതൈകം  ആസ്ിഡ് + മാര്ബിള്
ഡി) കത്തുന്ന വാതൈകം  ആസ്ിഡ് + അപ്പക്കാരം
തൈീ െടുകടുത്തുന്ന വാതൈകം  ആസ്ിഡ് + അലൂമിനീയം

ഉത്തരം : (സ്ി)

31) ോനര്പ്പിച്ച HCl ഉം അപ്പക്കാരവും തൈമ്മില് പ്രവര്ത്തിച്ചോപ്പാള് ഉണായ വാതൈകവുമായി
ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൈ്?
എ) തൈീനാളം ശബ്ദത്തോത്താെടുട കത്തുന
ബി) തൈീ െടുകടുത്താന് സ്ഹായിക്കുന
സ്ി) പ്രകാശ സ്ംോശ്ലേഷ്ണ പ്രക്രിയയില് പുറത്തുവിടുന്ന വാതൈകം
ഡി) അന്തരീക്ഷത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൈല് ഉള്ള വാതൈകം

ഉത്തരം : (ബി)

32) ഉപ്പുെടുവള്ളത്തില് നീലലിറ്റ്മസ്് മുക്കിയോപ്പാള് ഉണായ നിറം മാറ്റം.
എ) ചുവപ്പ്

ബി) െടുവള്ള സ്ി)നിറം മാറുന്നില്ല. ഡി) കറുപ്പ്

ഉത്തരം : (സ്ി)

33) രാസ്വസ്തുക്കള് ൈകകാരയം െടുചയ്യുമ്പോമ്പാള് ശ്രദ്ധിോക്കണ കാരയങ്ങളില് ഉള്െടുപ്പടാത്തതൈ്
ഏതൈ്?
എ) സ്പര്ശിക്കരുതൈ് ബി) മണത്ത് ോനാക്കാം
സ്ി) രുചിക്കരുതൈ്

ഡി) ശരീരത്തില് വീഴരുതൈ്

ഉത്തരം : (ബി)

34) ൈഹഡ്രജന് എന്ന വാക്കിെടുന്റെ അര്ഥം
എ) ജലം വിഘടിപ്പിക്കുന്നതൈ്

ബി) ജലത്തില് നിനം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതൈ്

സ്ി) ജലം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതൈ്

ഡി) നീലനിറത്തിലുള്ള വാതൈകം

ഉത്തരം : (സ്ി)

35) അഗ്നിശമനിയില് ഉപോയാഗിക്കുന്ന വാതൈകം?
എ) ഓക്സിജന്

ബി) കാര്ബണ്കൈഡഓൈക്സഡ്

സ്ി) ൈഹഡ്രജന്

ഡി) ൈനട്രജന്

ഉത്തരം : (ബി)

36)

െടുമഴുകുതൈിരി അണയണെടുമങ്കില് A, B എന്നീ വസ്തുക്കള് ഏെടുതൈാെടുക്ക ആയിരിക്കണം.
എ) A ആല്ക്കലി B – ോലാഹം

ബി) A ആസ്ിഡ് B ോലാഹം

സ്ി) A  ആസ്ിഡ് B
 കാര്ബോണറ്റ്

ഡി) A ആല്ക്കലി B  കാര്ബോണറ്റ്
ഉത്തരം : (സ്ി)

37) ദന്തോഡാക്ടര് പരിോശാധനാ ോവളയില് ഉപോയാഗിക്കുന്ന ദര്പ്പണം.
എ) ോകാണ്കെടുവക്സ് ദര്പ്പണം

ബി) ോകാണ്കോകവ് ദര്പ്പണം

സ്ി) സ്മതൈലദര്പ്പണം

ഡി) ൈബോകാണ്കോകവ് ദര്പ്പണം

ഉത്തരം : (ബി)

38) ആമാശയത്തിലുല്പ്പാദിപ്പിക്കുെടുപ്പടുന്ന ആസ്ിഡ്
എ) കാര്ോബാണിക് ആസ്ിഡ്

ബി) ൈഹോഡ്രാോക്ലാറിക് ആസ്ിഡ്

സ്ി) ചിത്തരസ്ം

ഡി) ഇെടുതൈാനമല്ല

ഉത്തരം : (ബി)

39) ആസ്ിഡുകളുടെടുട രാജാവ്?
എ) ൈനട്രിക് ആസ്ിഡ്

ബി) കാര്ോബാണിക് ആസ്ിഡ്

സ്ി) സ്ള്ഫയൂരിക് ആസ്ിഡ്

ഡി) അസ്റ്റിക് ആസ്ിഡ്

ഉത്തരം : (സ്ി)

40) മാജിക്കുകാരന് ഒരു പ്രതൈലത്തില് തൂവാലെടുകാണ് തുടച്ചോപ്പാള് ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങള്
െടുതൈളിഞ. വസ്തുക്കള് ഏെടുതൈല്ലാം?
എ) വിനാഗിരി മഞ്ഞെള്

ബി) ചുണ്ണാമ്പുവെടുവള്ളം, ഫിോനാള്ഫ്തലിന്

സ്ി) ോസ്ാപ്പ്, െടുചമ്പത്തി നീര്

ഡി) മീൈഥല് ഓറഞ്ച് സ്ള്ഫയൂരിക് ആസ്ിഡ്
ഉത്തരം : (സ്ി)

41) അസ്ിഡിറ്റി മൂലം വിഷ്മിക്കുന്ന ഒരാള്ക്ക് തൈാെടുഴപ്പറയുന്ന ഏതൈ് പാനീയം ഉപോയാഗിച്ചാല്
ആശവാസ്ം ലഭിക്കും?
എ) നാരങ്ങാെടുവള്ളം

ബി) ോമാരുംെടുവള്ളം

സ്ി) തൈണ്ണിമത്തന് ജയൂസ്്

ഡി) ഓറഞ്ച് ജയൂസ്്

ഉത്തരം : (സ്ി)

42) വൃക്കകളുടെടുട പ്രവര്ത്തനം മൂലം രക്തത്തില് നിന്ന് അരിച്ചു മാറ്റുന്ന മാലിനയം?
എ) ോസ്ാഡിയം ൈഹോഡ്രാക്സയിഡ്

ബി) യൂറിയ

സ്ി) ഗ്ലൂക്കോക്കാസ്്

ഡി) ലവണങ്ങള്

ഉത്തരം : (ബി)

43) മനുഷ്യെടുന്റെ ദഹനപ്രക്രിയയുെടുട ോഫ്ലാചാര്ട്ട് ശരിയായതൈ് കെടുണത്തുക?
എ) ആഹാരസ്വീകരണം  ദഹനം  ആഗിരണം  സ്വാംശീകരണം  വിസ്ര്ജ്ജനം
ബി) ആഹാരസ്വീകരണം  ആഗിരണം  ദഹനം  സ്വാംശീകരണം  വിസ്ര്ജനം
സ്ി) ആഹാരസ്വീകരണം  സ്വാംശീകരണം  ദഹനം  ആഗിരണം  വിസ്ര്ജനം
ഡി) ആഹാരംസ്വീകരണം  ആഗിരണം  സ്വാംശീകരണം ദഹനം  വിസ്ര്ജനം
ഉത്തരം : (എ)
44) വൃക്കയുെടുട ആോരാഗയവുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ട് െടുതൈറ്റായ പ്രസ്താവന?
എ) ധാരാളം െടുവള്ളം കുടിക്കണം

ബി) ഇലക്കറികള് കഴിക്കണം

സ്ി) െടുകാഴുോപ്പറിയ ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കണം
ഡി) പഴവര്ഗങ്ങള് ധാരാളം കഴിക്കണം

ഉത്തരം : (സ്ി)

45) െടുനോഫ്രാണുകള് ശരീരത്തിെടുല ഏതൈവയവത്തില് കാണെടുപ്പടുന.
എ) വൃക്ക

ബി) തൈലോച്ചാറ് സ്ി) ഹൃദയം ഡി) ോപശി

ഉത്തരം : (എ)

46) ആന്തരപരാദത്തില് ഉള്െടുപ്പടുന്നോതൈതൈ്?
എ) ോപന്

ബി) വിര

സ്ി) മൂട്ട

47) ഇരപിടിയന് സ്സ്യങ്ങള്
ആഹാരമാക്കുന്നതൈ്?

ഉത്തരം : (ബി)

ഡി) െടുകാതുക്

ഏതു

മൂലകത്തിന്െടുറ

എ) ഓക്സിജന്

ബി) കാര്ബണ്കൈഡഓൈക്സഡ്

സ്ി) ൈനട്രജന്

ഡി) സ്ള്ഫര്

അഭാവം

മൂലമാണ്

പ്രാണികെടുള

ഉത്തരം : (സ്ി)

48) കൂട്ടത്തില്െടുപ്പടാത്തോതൈതൈ്?
എ) വീനസ്് ൈഫ്ലട്രാപ്പ്

ബി) മൂടില്ലാത്താളി

സ്ി) സ്ണ്കഡയൂെടുചടി

ഡി) പിച്ചര് െടുചടി

ഉത്തരം : (ബി)

49) പല്ലിെടുന്റെ ഇനാമലിന് നാശം വരുത്തുന്ന ആസ്ിഡ്

50)

എ) ൈനട്രിക് ആസ്ിഡ്

ബി) ലാക്ടിക് ആസ്ിഡ്

സ്ി) സ്ള്ഫയൂറിക് ആസ്ിഡ്

ഡി) അസ്റ്റിക് ആസ്ിഡ്

ഉത്തരം : (ബി)

സ്സ്യഭുക്കുകള്ക്ക് ആവശയമില്ലാത്ത പല്ല്.
എ) ചര്പണകം

ബി) അഗ്രചര്വണം

സ്ി) ഉളിപ്പല്ല്

ഡി) ോകാമ്പല്ല്

ഉത്തരം : (ഡി)

51) ഏറ്റവും വലിയ വിസ്ര്ജനാവയവം
എ) വൃക്ക

ബി) തൈവക്ക്

സ്ി) മൂക്ക്

ഉത്തരം : (ബി)

ഡി) കരള്

52) അമീബയുെടുട ോപാഷ്ണപ്രക്രിയയില് ഉള്െടുപ്പടാത്തതൈ്?
എ) ആഹാരസ്വീകരണം

ബി) ദഹനം

സ്ി) സ്വാംശീകരണം

ഡി) വിസ്ര്ജനം

ഉത്തരം : (സ്ി)

53) വിയര്ക്കുന്നതൈിലൂെടുട ശരീരത്തിനുലഭിക്കുന്ന പ്രോയാജനം ഏതൈ്
എ) ശരീരതൈാപനില വര്ദ്ധിക്കുന

ബി) വൃക്കയുെടുട പ്രവര്ത്തനം തൈകരാറിലാകുന
ഉത്തരം : (സ്ി)

സ്ി) ശരീരതൈാപനില ക്രമീകരിക്കുന ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല.
54) പ്രകാശസ്ംോശ്ലേഷ്ണത്തിലൂെടുട
സ്ംഭരിക്കെടുപ്പടുന.
എ) മാോക്ടാസ്്

ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന

ബി) െടുഫോക്ടാസ്്

ആഹാരം

സ്ി) ഗ്ലൂക്കോക്കാസ്്

ഏതു

രൂപത്തില്

ഡി) പഞ്ചസ്ാര
ഉത്തരം : (സ്ി)

56)

57)

ആഹാരം നന്നായി ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം എന്തുകെടുകാണ്
എ) രുചി അറിയാന്

ബി) പല്ലിന് വയായാമം

സ്ി) ദഹനം സുഗമമാക്കാന്

ഡി) ആഹാരത്തില് Hcl കലരാന്

ഉത്തരം : (സ്ി)

െടുപരിസ്റ്റാള്സ്ിസ്ിെടുന്റെ പ്രവര്ത്തനം ഏതൈ് ശരീരഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ടിരിക്കുന.
എ) ആമാശയം

ബി) െടുചറുകുടല് സ്ി) അന്നനാളം

ഡി) വന്കുടല്
ഉത്തരം : (സ്ി)

58)

ശരിയായ ആഹാരശീലത്തില് ഉള്െടുപ്പടാത്തതൈ്?
എ) ൈകയും വായും ആഹാരത്തിനും മുമ്പുവം പിമ്പുവം വൃത്തിയാക്കുക
ബി) ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക
സ്ി) വറുത്തതും െടുപാരിച്ചതുമായ ആഹാരങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക
ഉത്തരം : (ഡി)

ഡി) വിശപ്പുള്ളോപ്പാെടുഴല്ലാം ആഹാരം കഴിക്കുക
59)

കൂട്ടത്തില്െടുപ്പടാത്തോതൈതൈ്? (ൈവദയുതൈപ്രവാഹം)
എ) റബ്ബര് ദണ്ഡ്

60)

61)

ബി) ഇരുമ്പ്

സ്ി) തൈടി

ഡി) റീഫില്

ഉത്തരം : (ബി)

ോസ്ഫ്ടി ഫയൂസ്് നിര്മ്മിക്കുന്ന കമ്പി
എ) െടുലഡ് + അലുമിനീയം

ബി) െടുലഡ് + െടുചമ്പ്

സ്ി) െടുലഡ് + ടിന്

ഡി) െടുലഡ് + ഇരുമ്പ്

ഉത്തരം : (സ്ി)

MCB യുെടുട പൂര്ണരൂപം
എ) Mini circuit break

ബി) Miniature circuit breaker

സ്ി) Mini common breaker

ഡി) Miniature continuous breaker
ഉത്തരം : (ബി)

62)

ോടാര്ച്ച് െടുസ്ല്ലിെടുന്റെ ോവാള്ോട്ടജ്
എ) 3.0 V

63)

ബി) 1.25 V

സ്ി) 1.5 V

ഡി) 3.5 V

ഉത്തരം : (സ്ി)

ൈവദയുതൈകാന്തം ഉപോയാഗിക്കാത്ത ഉപകരണം?
എ) ഫാന്

ബി) ോമാോട്ടാര്

സ്ി) ഇലക്ട്രിക് െടുബല്

ഡി) MCB
ഉത്തരം : (ഡി)

64)

ൈവദയുതൈ ോഷ്ാോക്കറ്റയാള്ക്ക് നല്ോകണ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ്യില്െടുപടാത്തതൈ്
എ) െടുവള്ളം കുടിക്കാന് നല്കുക

ബി) ശരീരം തൈടവി ചൂടാക്കുക

സ്ി) ൈവദയുതൈ ബന്ധപ്പം വിോഛേദിക്കുക

ഡി) കൃത്രിമശവാോസ്വാചവാസ്ം നല്കുക.
ഉത്തരം : (എ)

65)

66)

ൈവദയുതൈിയും കാന്തവും തൈമ്മിലുള്ള ബന്ധപ്പം കെടുണത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്
എ) ൈമക്കല് ഫാരോഡ

ബി) ഐസ്ക് നയൂട്ടണ്ക

സ്ി) ക്രിസ്റ്റയന് ഈഴ്സറ്റഡ്

ഡി) ലൂയിപാസ്ചര്

ഉത്തരം : (സ്ി)

ോകരളത്തിെടുല തൈാപൈവദയുതൈനിലയം എവിെടുട
എ) ഇടുക്കി

ബി) മലമ്പുവഴ

സ്ി) കായംകുളം ഡി)പള്ളിവാസ്ല്
ഉത്തരം : (സ്ി)

67)

ആഹാരം കടിച്ചുമുറിക്കാന് ഉപോയാഗിക്കുന്ന പല്ല് ഏതൈ്?
എ) ചവര്ണകം

ബി) അഗ്രചവര്ണകം

സ്ി) ഉളിപ്പല്ല് ഡി)ോകാമ്പല്ല്
ഉത്തരം : (സ്ി)

68)

സ്സ്യങ്ങളുടെടുട ശവസ്ന വാതൈകം
എ) CO2

69)

ബി) O2

സ്ി) Ozone

ഡി)N2

ഉത്തരം : (ബി)

ഡി)വൃക്ക

ഉത്തരം : (സ്ി)

മനുഷ്യവിസ്ര്ജനാവയവമല്ലാത്തോതൈതൈ്?
എ) കരള്

ബി) തൈവക്ക്

സ്ി) െടുചറുകുടല്

70) ശവാസ്നാളത്തില് കുടുങ്ങിയ വസ്തുക്കെടുള സുരക്ഷിതൈമായി പുറത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു
പ്രഥമശുശ്രൂഷ് ഏതൈ്?
എ) കൃത്രിമശവാോസ്ാച്ഛ്വാസ്ം

ബി) സ്പലിന്റ് വച്ച് െടുകട്ടല്

സ്ി) െടുവള്ളം കുടിക്കുക

ഡി)ഹീലിംഗ് പ്രക്രിയ

ഉത്തരം : (ഡി)

71) ൈവദയുോതൈാപകരണങ്ങളുടെടുട സുരക്ഷയ്ക്കായി സ്ര്കയൂട്ടില് ഉപോയാഗിക്കുന്ന സ്ംവിധാനം?
എ) ടുെടുഫയ്സ്് സ്വിച്ച്

ബി) ഡി.പി സ്വിച്ച്

സ്ി) റഗുോലറ്റര്

ഡി)ോസ്ഫ്റ്റി ഫയൂസ്്

ഉത്തരം : (ഡി)

72) സുഗന്ധപ്പവയഞ്ജനങ്ങളില്െടുപടാത്തതൈ്?
എ) നാളിോകരം

ബി) ഇഞ്ചി

73) മുന്വിളയുെടുട അവശിഷ്ടങ്ങള്,
പുനരുപോയാഗിക്കുന്ന കൃഷ്ി രീതൈി
എ) ഇടവിള

സ്ി) ഗ്രാമ ഡി)കുരുമുളക്
കരിയില,

പച്ചിലവളെടുച്ചടി

ബി) വിള പരയയം സ്ി) മാറ്റക്കൃഷ്ി

ഉത്തരം : (എ)
എന്നിവ

കത്തിക്കാെടുതൈ

ഡി)പുതൈിയിടീല്

ഉത്തരം : (ഡി)
74) ജീവാണുവളം അല്ലാത്തോതൈതൈ്?
എ) പുല്ോപ്പനുകള്

ബി) അസ്ോറ്റാോബാക്ടര്

സ്ി) ൈമോക്രാൈറസ്

ഡി)അോസ്ാള

ഉത്തരം : (എ)

75) ആറന്മുളക്കണ്ണാടി നിര്മ്മിക്കാന് ഉപോയാഗിക്കുന്ന വസ്തു
എ) െടുമര്ക്കുറി

ബി) അലൂമിനിയം + െടുചമ്പ്

സ്ി) െടുചമ്പ് + ടിന്

ഡി)െടുലഡ് + ടിന്

ഉത്തരം : (സ്ി)

76) ോനത്രൈവകലയമായ ഹൃസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാന് ഉപോയാഗിക്കുന്ന് െടുലന്സ്്?
എ) ോകാണ്കോകവ്

ബി) ോകാണ്കെടുവക്സ്

സ്ി) ൈബോകാണ്കോകവ്

ഡി)ൈബോകാണ്കെടുവക്സ്

ഉത്തരം : (എ)

77) ഖര ആസ്ിഡ്
എ) HCl

ബി) H2SO4

സ്ി) ോബാറിക് ആസ്ിഡ്

ഡി) ൈനട്രിക് ആസ്ിഡ്

ഉത്തരം : (സ്ി)

78) കണ്ണുനീരിെടുന്റെ PH എത്ര?
എ) 3.5

ബി) 6.5

സ്ി) 7.4

ഡി)8.0

ഉത്തരം : (സ്ി)

79) മഞ്ഞെക്കടന്നല് കുത്തുോമ്പാള് പ്രഥമശുശ്രൂഷ്യായി എന്തുകെടുചയ്യണം
എ) ോസ്ാപ്പുെടുവള്ളം ഉപോയാഗിച്ച് കഴുകണം

ബി) ചുണ്ണാമ്പുവ പുരട്ടണം

സ്ി) നാരങ്ങാ നീര് ോതൈയ്ക്കണം

ഡി)എണ്ണ പുരട്ടണം

ഉത്തരം : (സ്ി)

80) തൈാെടുഴപ്പറയുന്നതൈില് െടുതൈറ്റായതൈ് ഏതൈ്?
എ) വിര ഒരു ആന്തരപരാദമാണ്

ബി) ഇരപിടിയ്ക്കാന് സ്സ്യങ്ങള് പരോപാഷ്ികളാണ്

സ്ി) കൂണ്ക ഒരു ശോവാപ ജീവിയാണ്

ഡി)മൂടില്ലാത്താളി ഒരു പൂര്ണ പരാദമാണ്
ഉത്തരം : (സ്ി)

81) ഉമനീരിെടുല ദഹനരസ്ോമതൈ്?
എ) ടയലിന്

ബി) പിത്തരസ്ം

സ്ി) പാന്ക്രിയാറ്റിക് ജയൂസ്്

ഡി)ഇവെടുയാനമല്ല

ഉത്തരം : (എ)

82) മനുഷ്യെടുന്റെ വായിോലക്ക് 3 ോജാടി ഉമിനീര് ഗ്രന്ഥികള് തുറക്കെടുപ്പടുന. ഇവയില് ഏറ്റവും
വലുതൈ് ഏതൈ്?
എ) സ്ബ് ലിംഗവല്

ബി) സ്ബ് മാക്സിലറി

സ്ി) പോരാട്ടിഡ്

ഡി)ഇവെടുയാനമല്ല

ഉത്തരം : (സ്ി)

83) ശരീരത്തില് CO2 നിനം പുറന്തള്ളാന് സ്ഹായിക്കുന്ന അവയവം ഏതൈ്?
എ) കരള്

ബി) വൃക്ക

സ്ി) ശവാസ്ോകാശം ഡി)തൈവക്ക്

ഉത്തരം : (സ്ി)

84) എര്ത്ത് വയറിെടുല ൈവദയുതൈപ്രവാഹം കെടുണത്തുന്ന ഉപകരണം
എ) MCB

ബി) ELCB സ്ി) FUSE ഡി)ELCB

ഉത്തരം : (ബി)

85) ോപശികളില്ലാത്ത അവയവം
എ) വൃക്ക

ബി) ഹൃദയം സ്ി) ശവാസ്ോകാശം ഡി)കണ്ണ്

ഉത്തരം : (സ്ി)

86) മണ്ണിെടുല ജലാംശത്തില് വയതൈയാസ്മുണാകാന് കാരണമാകാത്തതൈ്?
എ) ജലലഭയതൈ

ബി) മെടുണ്ണാലിപ്പ്

സ്ി) ബാഷ്പീകരണ നിരക്കിെടുല വയതൈയാസ്ം ഡി)ൈജവാംശത്തിെടുന്റെ അളവ്
ഉത്തരം : (ബി)
87) ഉച്ചസ്മയത്ത് കുളത്തിെടുന്റെ അടിഭാഗെടുത്ത െടുവള്ളം മുകള്ഭാഗെടുത്തക്കാള് തൈണുത്തിരിക്കും
കാരണം.
എ)കുളത്തിന് ആഴം കുറവ്
ബി) അടിഭാഗെടുത്തത്തുന്ന തൈാപം മണ്ണിോലക്ക് ോപ്രഷ്ണം െടുചയ്യുമ്പന.
സ്ി) സൂരയകിരണങ്ങള് െടുവള്ളത്തിലൂെടുട കടന ോപാകുന്നില്ല.
ഡി)ജലം തൈാപെടുത്ത മുകളില് നിന്ന് ോവഗത്തില് കടത്തി വിടുന്നില്ല

ഉത്തരം : (ഡി)

88) തൈണുപ്പ് കാലത്ത് തൈീ കായുോമ്പാള് ചൂട് അനുഭവെടുപ്പടുന്ന രീതൈി
എ) ചാലനം

ബി) സ്ംവഹനം

സ്ി) വികിരണം

ഡി)ഇവെടുയാനമല്ല

ഉത്തരം : (സ്ി)

89) മണ്ണിെടുല ൈജവവസ്തുക്കെടുള കെടുണത്താന് ഉപോയാഗിക്കുന്ന പദാര്ത്ഥം
എ) ോസ്ാഡിയം ൈഹോഡ്രാക്സയിഡ്

ബി) ൈഹഡ്രജന് െടുപോറാക്സയിഡ്

സ്ി) െടുപാട്ടാസ്യം െടുപര്മാംഗോനറ്റ്

ഡി)ൈനട്രസ്് ഓക്സയിഡ്
ഉത്തരം : (ബി)

90) മലിനജലത്തില് കാണെടുപ്പടുന്ന ബാക്ടീരിയ

91)

92)

93)

94)

95)

എ) റ്റയൂബര്ക്കി ബാസ്ിലസ്്

ബി) ൈമോക്കാബാക്ടീരിയം

സ്ി) അസ്ോറ്റാ ബാക്ടര്

ഡി)ഇ.ോകാളി

കൂട്ടത്തില്െടുപ്പടാത്തോതൈതൈ്?
എ) ൈടോഫായിഡ്

ബി) ോകാളറ

സ്ി) ചിക്കന്ഗുനിയ

ഡി)മഞ്ഞെപ്പിത്തം

ഉത്തരം : (സ്ി)

ശരിയായ ക്രമം കെടുണത്തുക (മുച്ചട്ടി അരിപ്പ)
എ) ചരല്, മണല്, കരി

ബി) മണല്, കരി, ചരല്

സ്ി) മണല്, ചരല്, കരി

ഡി)കരി, ചരല്, മണല്

ഉത്തരം : (എ)

ജലശുദ്ധീകരണശാലയില് ആലം ോചര്ക്കുന്നതൈ് ഏതൈ് പ്രക്രിയയില്?
എ) എയ്ോറഷ്ന്

ബി) ക്ലാരിോഫ്ലാക്കുോലഷ്ന്

സ്ി) ഫില്ട്ടോറഷ്ന്

ഡി) ോകായാഗുോലഷ്ന്

ഉത്തരം : (ഡി)

വാട്ടര് പയൂരിഫയറില് ജലശുദ്ധീകരണത്തിനുപോയാഗിക്കുന്ന മാര്ഗം
എ) ോക്ലാറിന്

ബി) അള്ട്രാവയലറ്റ് രശ്മി

സ്ി) ഇന്ഫ്രാെടുറഡ്

ഡി) ആലം

ഉത്തരം : (ബി)

വായുവിെടുന്റെ ഘടകങ്ങളില് ഏറ്റവും കൂടുതൈല് കാണെടുപ്പടുന്നതൈ്?
എ) CO2

96)

ഉത്തരം : (ഡി)

ബി) ജലബാഷ്പം

സ്ി) O2

ഡി)ൈനട്രജന് ഉത്തരം : (ഡി)

തൈാെടുഴപ്പറയുന്ന സ്ാമ്പിളുടകളില് ഏതൈിലാണ് കുമ്മായം ോചര്ോക്കണതൈ്?
എ) PH .7

ബി) PH.5

സ്ി) PH.9

ഡി) PH.8
ഉത്തരം : (ബി)

97)

98)

99)

ബാോരാമീറ്റര് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്.
എ) ഗലീലിോയാ

ബി) ോടാറിെടുസ്ല്ലി

സ്ി) ോകാപ്പര്നിക്കസ്്

ഡി) ഫാരെടുഡ

ഉത്തരം : (ബി)

ബാോരാമീറ്ററില് ഉപോയാഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം
എ) െടുമര്ക്കുറി

ബി) അയഡിന്

സ്ി) ോബ്രോമിന്

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ശരിയായ ചിത്രോമതൈ്?

ഉത്തരം : (എ)

ഉത്തരം : (എ)
100)
ആശുപത്രിയില് ോരാഗികള്ക്ക് ഡ്രിപ്പ് നല്കുോമ്പാള് ഡ്രിപ്പ് ോബാട്ടിലില് മുകളില്
ഇന്ജക്ഷന് സൂചി കുത്തി വയ്ക്കുന്നെടുതൈന്തിന്?

101)

എ) മര്ദ്ദം കൂട്ടാന്

ബി) മര്ദ്ദം കുറയ്ക്കാന്

സ്ി) മര്ദ്ദം ക്രമീകരിക്കാന്

ഡി) ോവഗതൈ ക്രമീകരിക്കാന്

ഉത്തരം : (എ)

ശരിയല്ലാത്തോതൈതൈ്? (അന്തരീക്ഷമര്ദ്ദം)
എ) സ്ിറിഞ്ച്

ബി) ോസ്ട്രാ

സ്ി) ോഡ്രാപ്പര്

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ഉത്തരം : (ഡി)

102) വാതൈകം എല്ലാ ഭാഗോത്തക്കും മര്ദ്ദം ഒരുോപാെടുല പ്രോയാഗിക്കുന എനള്ള സ്ന്ദര്ഭം ഏതൈ്?
എ) ോസ്ട്രാ ഉപോയാഗിച്ച് ജലം കുടിക്കുന

ബി) ബലൂണ്ക ഊതൈി വീര്പ്പിക്കുന

സ്ി) നീരാവി ഉയരുന

ഡി) കാറ്റടിക്കുന
ഉത്തരം : (ബി)

103) ഒരു വലിയ പാത്രത്തിെടുല ദ്രാവകെടുത്ത മെടുറ്റാരു പാത്രത്തിോലക്ക് മാറ്റുന്നതൈിനുള്ള
ഉപകരണം?
എ) ൈസ്ഫണ്ക

ബി) ബാോരാമീറ്റര്

സ്ി) സ്ിറിഞ്ച്

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ഉത്തരം : (എ)

104)
വശത്ത് ദവാരമുള്ള ോസ്ട്രാ ഉപോയാഗിച്ച് ദ്രാവകം വലിച്ചു കുടിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല.
കാരണം?
എ) ദവാരത്തിലുള്ള ജലം പുറത്തുോപാകുന
ബി) ോസ്ട്രായുെടുട ഉള്ളിെടുല വായു മര്ദ്ദം കൂടുതൈന്നതൈ്

സ്ി) ോസ്ട്രായുെടുട വശെടുത്ത ദവാരത്തിലൂെടുട വായു പുറോത്തക്കുോപാകുന.
ഉത്തരം : (ഡി)

ഡി) ോസ്ടായുെടുട ഉള്ളിെടുല വായു മര്ദ്ദം കുറയാത്തതൈ്
105)

മുങ്ങല് വിദഗ്ദ്ധര് പ്രോതൈയകതൈരം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നെടുതൈന്തുകെടുകാണ്?
എ) ജലാശയത്തില് തൈണുപ്പ് കൂടുതൈലായതുെടുകാണ്
ബി) വായു മര്ദ്ദം കൂടുതൈലായതുെടുകാണ്
സ്ി) മര്ദ്ദം കുറവായതുെടുകാണ്
ഉത്തരം : (ഡി)

ഡി) ജലാശയത്തിെടുന്റെ അടിഭാഗെടുത്ത മര്ദ്ദെടുത്ത അതൈിജീവിക്കാന്
106)

ശവസ്നവയവസ്ഥയില് ഉള്െടുപ്പടാത്ത അവയവം
എ) ശവാസ്നാളം

ബി) ശവസ്നി

സ്ി) കരള്

ഡി) നാസ്ാരന്ധ്രം

ഉത്തരം : (സ്ി)

107)ഔരസ്ാശയെടുത്തയും ഉദാരാശയെടുത്തയും ോവര്തൈിരിക്കുന്ന മാംസ്ോപശികളുടെടുട പാളി

108)

109)

എ) െടുപരികാര്ഡിയം

ബി) ോകാശസ്തരം

സ്ി) ഡയഫ്രം

ഡി) പ്ല്യൂറ

ഉത്തരം : (സ്ി)

മണ്ണിരയുെടുട ശവസ്നാവയവം?
എ) തൈവക്ക്

ബി) ശവാസ്ോകാശം

സ്ി) െടുചകിളപ്പൂക്കള്

ഡി) ോകാശസ്തരം

ഉത്തരം : (എ)

ശവാസ്ോകാശവുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ട പ്രസ്താവനകളില് ശരിയല്ലാത്തോതൈതൈ്?
എ) മാംസ്ോപശികളുടെടുട പാളിയാണ്

ബി) വാരിെടുയല്ലിന് കൂടിനുള്ളില് സ്ഥിതൈിെടുചയ്യുമ്പന.

സ്ി) സ്വയം സ്ോങ്കാചിക്കാനും വികസ്ിക്കാനും കഴിയും
ഉത്തരം : (എ)

ഡി) ോസ്പാഞ്ച് ോപാെടുല മൃദുലമാണ്.
110)

111)

112)

സ്സ്യങ്ങളിെടുല വാതൈക വിനിമയം നടക്കുന്നതൈ്
എ) കാണ്ഡം

ബി) ോവര്

സ്ി) ആസ്യരന്ധ്രം

ഡി) കാവല്ോകാശങ്ങള്

ഉത്തരം : (സ്ി)

ഹീോമാോഗ്ലാബിെടുന്റെ ഘടകങ്ങള് ഏെടുതൈല്ലാം?
എ) അയണ്ക + കാര്ോബാൈഹോഡ്രറ്റ്

ബി) അയണ്ക + ോപ്രാട്ടീന്

സ്ി) അയണ്ക + മാംസ്യം

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ഉത്തരം : (ബി)

ഏകോകാശജീവികളിെടുല പദാര്ത്ഥ സ്ംവഹനം നടക്കുന്നതൈ് ഏതൈിലൂെടുട
എ) ോക്ലാോറാപ്ല്ാസ്റ്റ്

ബി) ഹീോമാോഗ്ലാബിന്

സ്ി) ൈസ്ോറ്റാ പ്ല്ാസ്ം
113)

ഡി) ൈമോറ്റാ ോകാണ്കട്രിയ

ഉത്തരം : (സ്ി)

ചുവന്ന വിയര്പ്പുള്ള ജീവി ഏതൈ്?
എ) സ്ീല്

ബി) ധ്രുവകരടി

സ്ി) ഹിോപ്പാെടുപാട്ടാമസ്്

ഡി) തൈിമിംഗലം

ഉത്തരം : (സ്ി)

114)
ശരീരത്തിെടുന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് ഹൃദയത്തിോലക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന
കുഴലുകള്.
എ) ധമനികള്

ബി) സ്ിരകള്

സ്ി) ോലാമികകള്

ഡി) പ്ല്ാസ
ഉത്തരം : (ബി)

115)

116)

117)

118)

119)

ോശവതൈരക്താണുക്കളുടെടുട ോകാശഘടകത്തില്െടുപ്പടാത്തതൈ്?
എ) നയൂോട്രാഫില്

ബി) ഈസ്ിോനാഫില്

സ്ി) ോമാോണാൈസ്റ്റ്

ഡി) ോപ്ല്റ്റ് െടുലറ്റ്

ഉത്തരം : (ഡി)

ശരീരത്തിെടുല ോരാഗപ്രതൈിോരാധത്തിന് സ്ഹായിക്കുന്ന രക്താണു?
എ) ോശവതൈരക്താണുക്കള്

ബി) അരുണരക്താണുക്കള്

സ്ി) പ്ല്ാസ

ഡി) ോപ്ല്റ്റ് െടുലറ്റ്

ഉത്തരം : (എ)

രക്തത്തിെടുല മുഖയോപ്രാട്ടീന്
എ) കോരാട്ടിന്

ബി) ടയൂബുലിന്

സ്ി) ആല്ബുമിന്

ഡി) െടുനബുലിന്

ഉത്തരം : (സ്ി)

ഹൃദയെടുത്ത െടുപാതൈിഞ്ഞെ് സ്ംരക്ഷിക്കുന്ന ആവരണം?
എ) ോകാശസ്തരം

ബി) ഡയഫ്രം

സ്ി) െടുപരികാര്ഡിയം

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ഉത്തരം : (ബി)

പാചക പാത്രങ്ങളുടെടുട ൈകപ്പിടി ോബക്ക് ൈലറ്റ് െടുകാണ് നിര്മിക്കുവാന് കാരണം?
എ) വിലക്കുറവായതുെടുകാണ്
ബി) ഉറപ്പിനും ഭംഗിക്കും ോവണി
സ്ി) തൈാപെടുത്ത കടിത്തിവിടാത്തതുെടുകാണ്
ഡി) ഭാരം കുറവായതുെടുകാണ്

ഉത്തരം : (സ്ി)

120)

വികിരണം വഴിയല്ലാെടുതൈ തൈാപോപ്രഷ്ണം നടക്കുന്ന സ്ന്ദര്ഭം ഏതൈ്?

എ) കത്തിക്കിടക്കുന്ന ബള്ബില് നിനം തൈാപം ോപ്രഷ്ണം െടുചയ്യുമ്പന.
ബി) ഇന്കുോബറ്റര് ഉപോയാഗിച്ച് മുട്ട വിരിയിക്കുന്നതൈ്
സ്ി) ജലം തൈിളയ്ക്കുന്നതൈ്
ഡി) കത്തിെടുക്കാണിരിക്കുന്ന അടുപ്പിെടുന്റെ അടുത്ത് തൈാപം അനുഭവെടുപ്പടുന.
ഉത്തരം : (സ്ി)
121)

പാലങ്ങളുടെടുട ോകാണ്കക്രീറ്റ് ബീമുകള്ക്കിടയില് അകലം ഇടുന്നെടുതൈന്തിന്?

എ) ചൂടു കൂടുോമ്പാള് ബീം വികസ്ിച്ച് അപകടം ഉണാകാതൈിരിക്കാന്
ബി) വായു കടനോപാകാന്
സ്ി) ഭാരം ക്രമീകരിക്കാന് ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല
ഉത്തരം : (എ)
122)

കടല്ക്കാറ്റിനും, കരക്കാറ്റിനും കാരണമായ തൈാപോപ്രഷ്ണ രീതൈി?
എ) ചാലനം

ബി) സ്ംവഹനം

സ്ി) വികിരണം

ഡി)
ഉത്തരം : (ബി)

123)

ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രണ് ഗ്ലാസുകെടുള എങ്ങെടുന ോവര്തൈിരിക്കും?
എ) ഗ്ലാസുകള് തൈണുത്ത െടുവള്ളത്തിലിടുക
ബി) ഗ്ലാസുകള് അമര്ത്തുക
സ്ി) ഗ്ലാസുകള് ചൂടുെടുവള്ളത്തിലിടുക
ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല
ഉത്തരം : (സ്ി)

124) ചുവെടുട ോചര്ത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണത്തില് തൈാപം ോപ്രഷ്ണം െടുചയ്യെടുപ്പടുന്ന മാര്ഗ്ഗങ്ങള്
(1, 2, 3) ഏവ?

തൈാപോപ്രഷ്ണ രീതൈിയില് ശരിോയതൈ്?

എ) 1. ചാലനം

2. സ്ംവഹനം

3. വികിരണം

ബി) 1. സ്ംവഹനം 2. ചാലനം

3. വികിരണം

സ്ി) 1. സ്ംവഹനം 2. വികിരണം

3. ചാലനം

ഡി) 1. വികിരണം 2. ചാലനം

3. സ്ംവഹനം

ഉത്തരം : (ബി)

125) മാങ്ങ ഉപ്പിലിടുോമ്പാള് ചുരുങ്ങുന്നതൈിെടുന്റെ കാരണം?

126)

എ) ബാഷ്പീകരണം

ബി) സ്ാന്ദ്രീകരണം

സ്ി) ഓോസാസ്ിസ്്

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ഉത്തരം : (സ്ി)

പാസ്ചൈറോസ്ഷ്ന് എന്നതൈില് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൈ്?
എ) 70°C ല് നിന്ന് 20°C ോലക്ക് 15 െടുസ്ക്കന്റില് തൈണുപ്പിക്കുന.
ബി) 100°C ല് നിന 15°C ോലക്ക് 10 െടുസ്ക്കന്റില് തൈണുപ്പിക്കുന
സ്ി) ഇവെടുയാനമല്ല
ഡി) 70°C ല് 15 മുതൈല് 30 െടുസ്ക്കന്റ് വെടുര ചൂടാക്കി 10°C ോലക്ക് തൈണുപ്പിക്കുന.
ഉത്തരം : (ഡി)

127)

128)

129)

ആഹാരസ്ാധനങ്ങളുടെടുട ഗുണനിലവാരം പരിോശാധിക്കുന്ന ഏജന്സ്ി?
എ) FSSAI

ബി) AGMARK

സ്ി) FAO

ഡി) WHO

ഉത്തരം : (എ)

പ്രിസ്ര്ോവറ്റീവ്സ്് കൂട്ടത്തില്െടുപടാത്തതൈ് ഏതൈ്?
എ) പഞ്ചസ്ാര

ബി) ഉപ്പ്

സ്ി) ോസ്ാഡിയം െടുബന്ോസ്ാോയറ്റ്

ഡി) അജിോനാോമാോട്ടാ

ഉത്തരം : (ഡി)

പാലില് മായം ോചര്ക്കുന്ന വസ്തുക്കളില് െടുപടാത്തതൈ് ഏതൈ്?
എ) കഞ്ഞെിെടുവള്ളം

ബി) െടുവള്ളം

സ്ി) കൃത്രിമനിറം

ഡി) ോചാക്കുെടുപാടി

ഉത്തരം : (ഡി)

130) ചില ആഹാരസ്ാധനങ്ങളുടം അവയില് മായം ോചര്ക്കാനുപോയാഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടം ചുവെടുട
നല്കിയിരിക്കുന. അവെടുയ ശരിയായ രീതൈിയില് ോചര്െടുത്തഴുതുക.
എ) മഞ്ഞെള്െടുപ്പാടി 

ഇഷ്ടികെടുപ്പാടി (1)

ബി) മുളകുെടുപാടി



വനസ്പതൈി

(2)

സ്ി) ഐസ്ക്രീം



വാഷ്ിംഗ് പൗഡര് (3)



ഡി) െടുനയ്യ്

131)

െടുമറ്റാനില്െടുയോല്ലാ (4)

1) എ4,

ബി1, സ്ി3, ഡി2

2) എ1,

ബി4, സ്ി2, ഡി3

3) എ4,

ബി2, സ്ി3, ഡി1

4) എ2,

ബി3, സ്ി4, ഡി1

ഉത്തരം : (എ)

പ്രകാശസ്ംോശ്ലേഷ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ട് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന
എ) കാര്ബണ്കൈഡഓക്സയിഡ് സ്വീകരിച്ച് ഓക്സിജന് പുറത്തു വിടുന
ബി) പകല് സ്മയത്ത് സ്സ്യങ്ങള് CO2 പുറത്തു വിടുന
സ്ി) വായുവിെടുല വാതൈകസ്ംതുലനം നിലനിര്ത്തുന
ഡി) ഗ്ലൂക്കോക്കാസ്്, ഓക്സിജന് എന്നിവ ഉണാകുന.

ഉത്തരം : (ബി)

132) ഇലകളുടെടുട വിനയാസ്ക്രമത്തില് ശരിയായതൈ് ഏതൈ്ൽ

133)

134)

എ) ഏകാന്തരവിനയാസ്ം



അരളി (1)

ബി) എതൈിര്വിനയാസ്ം



െടുചമ്പരത്തി (2)

സ്ി) സ്ര്പ്പിള വിനയാസ്ം



തുമ്പ (3)

എ) എ2,

ബി3,

സ്ി1

ബി) എ1,

ബി2,

സ്ി3

സ്ി) എ1,

ബി3,

സ്ി2

ഡി) എ2,

ബി1,

സ്ി3

ഉത്തരം : (എ)

പഴങ്ങളുടെടുട മഞ്ഞെനിറത്തിന് കാരണമായ വര്ണവസ്തു
എ) കോരാട്ടിന്

ബി) ആോന്താസ്യാനിന്

സ്ി) ഹരിതൈകം

ഡി) സ്ാോന്താഫില്

കണല്െടുച്ചടിയുെടുട പ്രോതൈയകതൈയില് ഉള്െടുപ്പടാത്തതൈ് ?
എ) ഉപ്പുെടുവള്ളത്തില് വളരാനുള്ള കഴിവ്
ബി) ശവസ്നോവരുകള് ഉണ്
സ്ി) വിത്തിട്ട് പുതൈിയ െടുചടി ഉണാകുന

ഉത്തരം : (ഡി)

ഡി) കടലാക്രമണത്തില് നിനം രക്ഷിക്കുന
135)

ഉത്തരം : (സ്ി)

ഭൂകാണ്ഡത്തിന് ോയാജിച്ചോതൈതൈ്?
എ) ോവരുകളില് ആഹാരം സ്ംഭരിക്കുന.
ബി) മുകുളങ്ങള്, പര്വങ്ങള്, ശല്ക്കപത്രങ്ങള് എന്നിവ കാണെടുപ്പടുന
സ്ി) ഭൂകാണ്ഡങ്ങളില് നിനം പുതൈിയ സ്സ്യങ്ങള് ഉണാക്കാന് കഴിയില്ല.
ഡി) കാണ്ഡം മണ്ണിനടിയിോലക്ക് വളരുന്നില്ല.

136)

ഉത്തരം : (ബി)

ജലത്തിെടുന്റെ സ്വിോശഷ്തൈയില് െടുപടാത്തതൈ്?
എ) സ്ാര്വികലായകം
സ്ി) നിശ്ചിതൈ ആകൃതൈിയുണ്

ബി) ജലവിതൈാനം പാലിക്കുന
ഡി) ജലത്തിന് 3 അവസ്ഥകളുടണ്
ഉത്തരം : (സ്ി)

137)

ചന്ദ്രഗഹണം സ്ംബന്ധപ്പിച്ച് ഇതൈില് ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഏതൈ്?

138)

139)

140)

ഉത്തരം : (എ)

വിത്തു മുളയ്ക്കുോമ്പാള് ആദയം മണ്ണിനു പുറത്തു വരുന്നതൈ്?
എ) ബീജപത്രം

ബി) ബീജശീര്ഷ്ം

സ്ി) ബീജാഹം

ഡി) ബീജമൂലം

ഉത്തരം : (ഡി)

െടുതൈറ്റായ ോജാടിെടുയ കെടുണത്തുക
എ) ഇലബ്രേോയാഫിലം

ബി) ോവര്ചന്ദനം

സ്ി) തൈണ്  െടുനല്ലി

ഡി) വിത്ത് െടുനല്ല്

കാറ്റിലൂെടുട വിത്ത് വിതൈരണം നടത്തുന്ന സ്സ്യം ഏതൈ്?
എ) ോതൈങ്ങ

ബി) മാവ്

ഉത്തരം : (സ്ി)

സ്ി) കുരുമുളക്
141)

142)

143)

144)

145)

146)

147)

ഡി) അപ്പൂപ്പന്തൈാടി

ഉത്തരം : (ഡി)

വാതൈകാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ധപ്പനം?
എ) ഡീസ്ല്

ബി) ഏവിോയഷ്ന് ഫയൂവല്

സ്ി) അസ്റ്റലില്

ഡി) െടുപോട്രാള്

ഉത്തരം : (സ്ി)

സ്സ്യോകാശത്തിലുള്ളതും ജന്തുകോകാശത്തിലില്ലാത്തതും
എ) മര്മ്മം

ബി) ോകാശസ്തരം

സ്ി) ോകാശഭിത്തി

ഡി) ോകാശദ്രവയം

ഉത്തരം : (സ്ി)

പടക്കം െടുപാട്ടുോമ്പാള് ഉണാകുന്ന ഊര്ജ്ജമാറ്റം.
എ) രാോസ്ാര്ജ്ജം

തൈാപം + പ്രകാശം + ശബ്ദത്തം

ബി) രാോസ്ാര്ജ്ജം

ശബ്ദത്തം + പ്രകാശം

സ്ി) രാോസ്ാര്ജ്ജം

പ്രകാശം

ഡി) രാോസ്ാര്ജ്ജം

ശബ്ദത്തം

ഉത്തരം : (എ)

കപടഫലത്തിനുദാഹരണം
എ) ചക്ക

ബി) കശുവണി

സ്ി) മുന്തിര

ഡി) മാങ്ങ

ഉത്തരം : (ബി)

ഒന്നാം വര്ഗ ഉോത്താലകത്തിന് ശരിയായതൈ്.
എ) ോരാധം  യത്നം  ധാരം

ബി) ധാരം  ോരാധം  യത്നം

സ്ി) ോരാധം  ധാരം യത്നം

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ഉത്തരം : (സ്ി)

ചക്കിനു ചുറ്റും കാളയുെടുട ചലനം ഏതൈ് വിഭാഗത്തില്െടുപ്പടുന
എ) ഭ്രമണം

ബി) ോദാലനം

സ്ി) വര്ത്തുള ചലനം

ഡി) ോനര്ോരഖാചലനം

ഉത്തരം : (സ്ി)

പല്ചക്രങ്ങളുടെടുട ചലനം ഉള്െടുപ്പടാത്തതൈ് ഏതൈ്?
എ) കരിമ്പ് ജയൂസ്് െടുമഷ്ീന്

ബി) കപ്പി

സ്ി) വാഹന ഗിയര്

ഡി) റബ്ബര്ഷ്ീറ്റ് യന്ത്രം

ഉത്തരം : (ബി)

148)
കഞ്ഞെിെടുവള്ളത്തില് മെടുറ്റാരു ലായനി ോചര്ത്തോപ്പാള് കടുംനീലനിറമായി. ോചര്ത്ത
വസ്തു ഏതൈ്?

എ) ഫിോനാഫ്തലിന്

ബി) മീൈഥല് ഓറഞ്ച്

സ്ി) അയഡിന്

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

149)

ഉത്തരം : (സ്ി)

ആഹാരശൃംഖലയിെടുല ഉല്പ്പാദകര് തൈാെടുഴപ്പറയുന്നവയില് ഏതൈ്?
എ) മനുഷ്യര്

ബി) ജലം

സ്ി) ഭൂമി

ഡി) ഹരിതൈസ്സ്യങ്ങള്

ഉത്തരം : (ഡി)

150) കാന്തികാകര്ഷ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ട് ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഏതൈ്?
എ)

S

N

S

N

ബി)

S

N

S

N

സ്ി)

S

N

N

S

ഡി) N

S

S

N

ഉത്തരം : (ബി)

151) നക്ഷത്രങ്ങളുടെടുട നിറവയതൈയാസ്ത്തിനു കാരണം
എ) ദൂരം കൂടുതൈലായതൈിനാല്

ബി) തൈാപനിലയിലുള്ള വയതൈയാസ്ം

സ്ി) വലിപ്പവയതൈയാസ്ം

ഡി) സൂരയപ്രകാശത്തിെടുന്റെ സ്വാധീനം
ഉത്തരം : (ബി)

152)

ഭൂമിയുെടുട ഭ്രമണദിശ
എ) കിഴക്കുനിന്ന് പടിഞ്ഞൊോറാട്ട്

ബി) പടിഞ്ഞൊറ് നിന്ന് കിഴോക്കാട്ട്

സ്ി)െടുതൈക്ക് നിനം വടോക്കാട്ട്

ഡി) വടക്കുനിനം െടുതൈോക്കാട്ട്
ഉത്തരം : (ബി)

153)

154)

സൂരയെടുന്റെ ഉദയാസ്തമയങ്ങള്ക്കു കാരണം
എ) ഭൂമിയുെടുട ഭ്രമണം

ബി) ഭൂമിയുെടുട പരിക്രമണം

സ്ി) സൂരയെടുന്റെ കറക്കം

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ഖരം ഖരത്തില് ലയിച്ച ലായനിക്കുദാഹരണം
എ) അലുമിനീയം

155)

156)

ബി) ഇരുമ്പ്

സ്ി) പിച്ചള ഡി) പഞ്ചസ്ാര

ഉത്തരം : (സ്ി)

മണ്ണില് കാണുന്ന ജീവികെടുള ചില്ലുകൂട്ടില് വളര്ത്തുന്ന രീതൈി ?
എ) അകവാോപാണിക്സ്

ബി) അോകവറിയം

സ്ി) െടുടോററിയം

ഡി) ഇവയല്ല

ഉത്തരം : (സ്ി)

ബാഹയസ്ഥികൂടം ഉള്ള ജീവി
എ) മനുഷ്യന് ബി) ചിത്രശലഭം

158)

ഉത്തരം : (എ)

സ്ി) ആന

ചന്ദ്രഗ്രഹണം സ്ംഭവിക്കുന്നതൈ് ഭൂമി

ഡി) ഒച്ച്

ഉത്തരം : (ഡി)

എ) അതൈാരയ വസ്തുവായതുെടുകാണ്
ബി) സുതൈാരയവസ്തുവായതൈ് െടുകാണ്
സ്ി) അര്ധതൈാരയ വസ്തുവായതുെടുകാണ്
ഉത്തരം : (എ)

ഡി) ഇവെടുയാന്നമല്ല
160)

ഹരിതൈകമുള്ള ഒരു ഏകോകാശ ജീവി
എ) ക്ലാമിോഡാോമാണസ്്

ബി) അമീബ

സ്ി) പാരമീസ്ിയം

ഡി) യീസ്റ്റ്

ഉത്തരം : ( )

161)
ോനരിയ അമ്ലസ്വഭാവമുള്ള ജലത്തില് വളരുന്ന മത്സ്യെടുത്ത വളര്ത്താന് തൈാെടുഴ
തൈന്നിരിക്കുന്നവയില് ഏതൈ് മൂലയമുള്ള ജലമാണ് അനുോയാജയം.

ഉത്തരം : (ബി)
162)

െടുകായാഗുോലഷ്നുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ടോതൈതൈ്?
എ) ജലം വായുവുമായി കലര്ത്തുന
ബി) ജലത്തില് ോക്ലാറിന് വാതൈകം കലര്ത്തുന
സ്ി) ജലത്തില് കലര്ന്ന ഖര പദാര്ത്ഥങ്ങെടുള അടിയിക്കുന
ഡി) െടുതൈളിഞ്ഞെ െടുവള്ളം ഫില്റ്ററിോലക്ക് വിടുന.

ഉത്തരം : (സ്ി)

163) ചുവെടുട നല്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളില് അധവാനഭാരം കുറയുന്ന സ്ാഹചരയം ഏതൈ്?

ഉത്തരം : (എ)
164)

രക്തത്തിെടുല ഘടകമല്ലാത്തതൈ്?
എ) പ്ല്ാസ

165)

166)

ബി) ോപ്ല്റ്റ് ലറ്റ്

സ്ി) ജലം

ഡി) ലിംഫ്

ഉത്തരം : (ഡി)

പിത്തരസ്ം ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കെടുപ്പടുന്നെടുതൈവിെടുട
എ) ആമാശയം

ബി) കരള്

സ്ി) െടുചറുകുടല്

ഡി) പാന്ക്രിയാസ്്

ഉത്തരം : (ബി)

സുസ്ഥിര വികസ്ന കാഴ്ചപ്പാടില് ഉള്െടുപ്പടാത്തതൈ്?
എ) വൃക്ഷങ്ങള് വച്ചുപിടിപ്പിക്കല്

ബി) ഉറവിട മാലിനയസ്ംസ്ക്കരണം

സ്ി) െടുപാതുഗതൈാഗതൈ സ്ംവിധാനം പരിമിതൈെടുപ്പടുത്തല്
ഡി) മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങള് പാലിക്കല്

ഉത്തരം : (സ്ി)

167) ഭൂമി, ചന്ദ്രന്, സൂരയന് എന്നിവ ഏതൈ് സ്ഥാനക്രമത്തില് വരുോമ്പാഴാണ് സൂരയഗ്രഹണം
നടക്കുന്നതൈ്

168)

എ) സൂരയന്  ചന്ദ്രന്  ഭൂമി

ബി) സൂരയന്  ഭൂമി  ചന്ദ്രന്

സ്ി) ഭൂമി  സൂരയന്  ചന്ദ്രന്

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ഉത്തരം : (എ)

ആന്തരാസ്ഥികൂടവും ബാഹയാസ്ഥികൂടവും ഉള്ള ഒരു ജീവി ഏതൈ്?
എ)മുതൈല

ബി) മത്സ്യങ്ങള്

സ്ി) സ്സ്തനികള്

ഡി) പക്ഷികള്

ഉത്തരം : (എ)

169)

ഒരു ദണ്ഡിെടുന്റെ ഒരറ്റത്ത് 2 കിോലാ ഭാരവും മെടുറ്റ അറ്റത്ത് 8 കിോലാ ഭാരവും വച്ചിരിക്കുന.
ധാരം ഏതൈ് ബിന്ദുവില് ക്രമീകരിക്കുോമ്പാഴാണ് 2 കിോലാ ഭാരം െടുകാണ് 8 കിോലാ ഭാരം
ഉയര്ത്താന് കഴിയുന്നതൈ്

എ) P
170)

ബി) Q

സ്ി) R

ഡി) S

ഉത്തരം : (എ)

ഒഴുകാനുള്ള ജലത്തിെടുന്റെ സ്വിോശഷ്തൈെടുകാണ് നമുക്കുള്ള പ്രോയാജനം?
എ) വസ്ത്രം അലക്കി വൃത്തിയാക്കാന് കഴിയുന
ബി) ൈപപ്പിലൂെടുട െടുവള്ളം െടുകാണ്ടുോപാകാന് കഴിയുന
സ്ി) വസ്തുക്കെടുള ലയിപ്പിക്കാന് കഴിയുന
ഡി) ആഹാരം പാകം െടുചയ്യാന് കഴിയുന

171)

ഉത്തരം : (ബി)

അഗ്മാര്ക്ക് മുദ്ര ഏതുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ടതൈാണ്?
എ) ഭക്ഷയവസ്തുക്കളുടെടുട ഗുണനിലവാരം
ബി) ൈവദയുതൈ ഉപകരണത്തിെടുന്റെ കാരയക്ഷമതൈ
സ്ി) െടുവള്ളിയുെടുട പരിശുദ്ധി
ഡി) പ്ല്ാസ്റ്റിക് ഉല്പന്നങ്ങളുടെടുട നിലവാരം

ഉത്തരം : (എ)

USS Examination 201819
BASIC SCIENCE
SET  1
1)

െടുപരിോസ്കാപ്പിെടുല പ്രതൈിബിംബ രൂപീകരണം ചിത്രം ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഏതൈ്?

2)

പ്രകാശബീം കടനോപാകുന്ന പാതൈയില് രണ്
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന. 'a'യും 'b' യും ഏെടുതൈല്ലാമാകാം?

സുതൈാരയവസ്തുക്കള്

a,b,c

ഇവ

എ) a സ്മതൈലദര്പ്പണം b ോകാണ്കെടുവക്സ്
ബി) ോകാണ്കെടുവക്സ് െടുലന്സ്്, ോകാണ്കോകവ് െടുലന്സ്്
സ്ി) ോകാണ്കോകവ് െടുലന്സ്്, ഗ്ലാസ്് ഷ്ീറ്റ്
ഡി) ോകാണ്കെടുവക്സ്, ഗ്ലാസ്് ഷ്ീറ്റ്
3)

രാമന്പ്രഭാവം (Raman Effect) ഏതൈ് പ്രകാശ പ്രതൈിഭാസ്വുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ടിരിക്കുന.
എ) പ്രതൈിപതൈനം

ബി) അപവര്ത്തനം

സ്ി) പ്രകീര്ണനം

ഡി) വിസ്രണം

4)
ഒപ്റ്റിക്കല് ൈഫബറുകളില്
െടുപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതൈ്?

പ്രകാശത്തിെടുന്റെ

ഏതൈ്

പ്രതൈിഭാസ്മാണ്

എ) വിസ്രണം

ബി) പൂര്ണ ആന്തരിക പ്രതൈിഫലനം

സ്ി) ോനര്ോരഖാചലനം

ഡി) ആവര്ത്തന പ്രതൈിഫലനം

5)

സൂരയതൈാപം ഉപോയാഗിച്ച് പഞ്ഞെി കത്തിക്കുവാന് ഏതൈ് മാര്ഗം ഉപോയാഗിക്കാം?

6)

രക്തത്തിെടുന്റെ PH എത്ര?
എ) 77.5
സ്ി) 7.35 – 7.45

7)

ബി) 7.20 – 7.35
ഡി) 7.5 – 7.8

ഏതൈ് ജീവി കുത്തുോമ്പാഴാണ് ശരീത്തില് ആല്ക്കലി പ്രോവശിക്കുന്നതൈ്?

പ്രോയാജന

എ) ഉറുമ്പ്
8)

9)

10)

12)

13)

14)

ഡി) വണ്

എ) ോകാണ്കെടുവക്സ് ദര്പ്പണം

ബി) ോകാണ്കോകവ് ദര്പ്പണം

സ്ി) സ്മതൈലദര്പ്പണം

ഡി) ൈബോകാണ്കോകവ് ദര്പ്പണം

അസ്ിഡിറ്റി മൂലം വിഷ്മിക്കുന്ന ഒരാള്ക്ക് ഏതൈ് പാനീയം നല്കിയാല് ആശവാസ്ം
ലഭിക്കും?
എ) നാരാങ്ങാ െടുവള്ളം

ബി) ോമാരും െടുവള്ളം

സ്ി) തൈണ്ണിമത്തന് ജയൂസ്്

ഡി) ഓറഞ്ച് ജയൂസ്്

െടുനോഫ്രാണുകള് ശരീരത്തിെടുല ഏതൈ് അവയവത്തിലാണ് കാണെടുപ്പടുന്നതൈ്?
ബി) തൈലോച്ചാറ്

സ്ി) ഹൃദയം

ഡി) ോപശി

കൂട്ടത്തില്െടുപ്പടാത്തോതൈതൈ്?
എ) വീനസ്് ൈഫ്ലോട്രാപ്പ്

ബി) മൂടില്ലാത്താളി

സ്ി) സ്ണ്കഡയൂ െടുചടി

ഡി) പിച്ചര് െടുചടി

െടുപരിസ്റ്റാള്സ്ിസ്ിെടുന്റെ പ്രവര്ത്തനം ഏതൈ് ശരീരഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുപ്പട്ടിരിക്കുന?
എ) ആമാശയം

ബി) െടുചറുകുടല്

സ്ി) അന്നനാളം

ഡി) വന്കുടല്

MCB യുെടുട പൂര്ണരൂപം
എ) Mini Circuit Break

ബി) Miniature Circuit Breaker

സ്ി) Mini Common Breaker

ഡി) Miniature Continuous Breaker

ോടാര്ച്ച് െടുസ്ല്ലിെടുന്റെ ോവാള്ോട്ടജ് എത്ര?
എ) 3.0 V

15)

സ്ി) മഞ്ഞെക്കടന്നല്

ദന്തോഡാക്ടര് പരിോശാധനയ്ക്കായി ഉപോയാഗിക്കുന്ന ദര്പ്പണം?

എ) വൃക്ക
11)

ബി) ോതൈനീച്ച

ബി) 1.25

സ്ി) 1.5

ഡ) 3.5 V

ോകരളത്തിെടുല തൈാപൈവദയതൈനിലയം (Thermal power plant) എവിെടുട?
എ) ഇടുക്കി

ബി) മലമ്പുവഴ സ്ി) കായംകുളം

ഡി) പള്ളിവാസ്ല്

16) ശവാസ്നാളത്തില് കുടുങ്ങിയ വസ്തുക്കെടുള സുരക്ഷിതൈമായി പുറത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു
പ്രഥമശുശ്രൂഷ്?
എ) കൃത്രിമ ശവാോസ്ാച്ഛ്വാസ്ം

ബി) സ്പലിന്റ് വച്ച് െടുകട്ടല്

സ്ി) െടുവള്ളം കുടിക്കുക

ഡി) ഹീലിംഗ് പ്രക്രിയ

17)

പാസ്ചൈറോസ്ഷ്ന് എന്നതൈിന് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൈ്?
എ) 70°C ല് നിന്ന് 20°C ോലക്ക് 15 െടുസ്ക്കന്റില് തൈണുപ്പിക്കുന.
ബി) 100° C ല് നിന്ന് 15°C ോലക്ക് 10 െടുസ്ക്കന്റില് തൈണുപ്പിക്കുന
സ്ി) ഇവെടുയാനമല്ല
ഡി) 70°C ല് 15 മുതൈല് 30 െടുസ്ക്കന്റ് വെടുര ചൂടാക്കി 10C°ോലക്ക് തൈണുപ്പിക്കുന

18)

19)

രക്തത്തിെടുല മുഖയ ോപ്രാട്ടീന് ഏതൈ്?
എ) കോരാട്ടിന്

ബി) ടയൂബുലിന്

സ്ി) ആല്ബുമിന്

ഡി) െടുനബുലിന്

ശരിയായ ചിത്രോമതൈ്

20) ഇലകളുടെടുട വിനയാസ്ക്രമത്തില് ശരിയായോതൈതൈ്?
a. ഏകാന്ത വിനയാസ്ം  1. അരളി
b. എതൈിര്വിനയാസ്ം  2. െടുചമ്പരത്തി
c. സ്ര്പ്പിള വിനയാസ്ം  3. തുമ്പ
എ) a2,

b3, c1

ബി) a1,

b2, c3

സ്ി) a1,

b3, c2

ഡി) a2,

b1, c3
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1.B
2. B
3. D
4. B
5. D
6. C
7. C
8. B
9. C
10. A
11. B
12. C
13. B

14. C
15. C
16. D
17. D
18. C
19. A
20. A

USS Examination 201819
BASIC SCIENCE
SET – II
1)

ഒരു ദണ്ഡിെടുന്റെ ഒരറ്റത്ത് 2kg ഭാരവും മെടുറ്റ അറ്റത്ത് 8kg ഭാരവും വച്ചിരിക്കുന.
ധാരം ഏതൈ് ബിന്ദുവില് ക്രമീകരിക്കുോമ്പാഴാണ് 2kg ഭാരം െടുകാണ് 8kg ഭാരം ഉയര്ത്താന്
കഴിയുന്നതൈ്

എ) D
2)

ബി) Q

സ്ി) R

ഡി) S

ആന്തരാസ്ഥികൂടവും, ബാഹയാസ്ഥികൂടവും ഉള്ള ഒരു ജീവി ഏതൈ്?
എ) മുതൈല

ബി) മത്സ്യങ്ങള്

സ്ി) സ്സ്തനികള് ഡി) പക്ഷികള്

3) ോനരിയ അമ്ലസ്വഭാവമുളള ജലത്തില് വളരുന്ന മത്സ്യെടുത്ത വളര്ത്താന് തൈാെടുഴ
തൈന്നിരിക്കുന്നവയില് ഏതൈ് pH മൂലയമുള്ള ജലമാണ് അനുോയാജയം ?

A

4)

ചന്ദ്രഗ്രഹണം സ്ംഭവിക്കുന്നതൈ് ഭൂമി
എ) അതൈാരയവസ്തുവായതുെടുകാണ്

ബി)സുതൈാരയവസ്തുവായതൈ് െടുകാണ്

സ്ി) അര്ധതൈാരയവസ്തുവായതുെടുകാണ്

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

5) മണ്ണില് കാണുന്ന ജീവികെടുള ചില്ലുകൂട്ടില് വളര്ത്തുന്ന രീതൈി
എ) അകവാോപാണിക്സ്

ബി) അോകവറിയം

സ്ി) െടുടോററിയം

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

6) ഖരം ഖരത്തില് ലയിച്ച ലായനിക്കുദാഹരണം?
എ) അലൂമിനിയം

ബി) ഇരുമ്പ് സ്ി) പിച്ചള

ഡി) പഞ്ചസ്ാര

7) പരസ്പരം ആകര്ഷ്ിക്കെടുപ്പട്ടു നില്ക്കുന്ന രണ് കാന്തങ്ങള്. ധ്രുവങ്ങള് ഏെടുതൈല്ലാം?

8)

എ)

S

N

സ്ി)

S

N

S
N

N

S

N

S

N

ഡി) N

S

S

N

ബി)

S

എ) SNSN

ബി) SSNN

സ്ി) SNNS

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ഒന്നാം വര്ഗ ഉോത്താലകത്തിന് ശരിയായതൈ്.
എ) ോരാധം  യത്നം  ധാരം

ബി) ധാരം  ോരാധം  യത്നം

സ്ി) ോരാധം  ധാരം യത്നം
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

വാതൈകാസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ധപ്പനം
എ) ഡീസ്ല്

ബി) ഏവിോയഷ്ന് ഫയൂവല്

സ്ി) അസ്റ്റലിന്

ഡി) െടുപോട്രാള്

െടുതൈറ്റായ ോജാടിെടുയ കെടുണത്തുക
എ) ഇല – ബ്രേോയാഫിലം

ബി) ോവര്  ചന്ദനം

സ്ി) തൈണ്  െടുനല്ലി

ഡി) വിത്ത്  െടുനല്ല്

ഒരു ഖര ആസ്ിഡ്
എ) ൈഹോഡ്രാോക്ലാറിക് ആസ്ിഡ്

ബി) സ്ള്ഫയൂരിക് ആസ്ിഡ്

സ്ി) ോബാറിക് ആസ്ിഡ്

ഡി) ൈനട്രിക ആസ്ിഡ്

പഴങ്ങളുടെടുട മഞ്ഞെനിറത്തിന് കാരണമായ വര്ണവസ്തു
എ) കോരാട്ടിന്

ബി) ആോന്താസ്യാനിന്

സ്ി) ഹരിതൈകം

ഡ) സ്ാോന്താഫില്

ജീവാണുവളം അല്ലാത്തതൈ് ഏതൈ്?
എ) പുല്ോപ്പനുകള്

ബി) അസ്ോറ്റാബാക്ടര്

സ്ി) ൈമോക്രാൈറസ്

ഡി) അോസ്ാള

ഉമിനീരിെടുല ദഹനരസ്ോമതൈ്?
എ) ടയലിന്

ബി) പിത്തരസ്ം

സ്ി) പാന്ക്രിയാറ്റിക് ജയൂസ്്

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

കണ്ണുനീരിെടുന്റെ pH എത്ര?
എ) 3.5

16)

ബി) 6.5

സ്ി) 7.4

ഡി) 8.0

എര്ത്ത് വയറിെടുല ൈവദയുതൈപ്രവാഹം കെടുണത്തുന്ന ഉപകരണം?
എ) MCB

17)

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

ബി) ELCB

സ്ി) FUSE ഡി) സ്വിച്ച്

മനുഷ്യെടുന്റെ വായിോലക്ക് 3 ോജാടി ഉമിനീര് ഗ്രന്ഥി തുറക്കെടുപ്പടുന. ഇവയില് ഏറ്റവും
വലുതൈ്?
എ) സ്ബ് ലിംഗവല് ബി) സ്ബ് മാക്സിലറി സ്ി) പോരാട്ടിഡ് ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

18)

ഹീോമാോഗ്ലാബിെടുന്റെ ഘടകങ്ങള് ഏെടുതൈല്ലാം?
എ) അയണ്ക കാര്ോബാൈഹോഡ്രറ്റ്

ബി) അയണ്ക  ോപ്രാട്ടീന്

സ്ി) അയണ്ക  മാംസ്യം
19)

20)

ഡി) ഇവെടുയാനമല്ല

രക്തത്തിെടുല മുഖയോപ്രാട്ടീന്
എ) കോരാട്ടിന്

ബി) ടയൂബിലിന്

സ്ി)ആല്ബുമിന്

ഡി) െടുനബുലിന്

ശരിയായ ക്രമം കെടുണത്തുക
എ) മഞ്ഞെള്െടുപ്പാടി 

ഇഷ്ടികെടുപ്പാടി

ബി) മുളക്പെടുപാടി



വനസ്പതൈി

സ്ി) ഐസ്ക്രീം



വാഷ്ിംഗ് പൗഡര്

ഡി) െടുനയ്യ്



െടുമറ്റാനില്െടുയോല്ലാ.

എ) a4,

b1, c3, d2

ബി) a1,

b4, c2, d3

സ്ി) a4,

b2, c3, d1

ഡി) a2,

b3, c4, d1
Answer Key
Basic Science
SET – II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A
A
B
A
C
C
A
C
C
C
C
D
A
A
C

16.
17.
18.
19.
20.

B
C
B
C
A

