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6. HYDROGEN ன்ந பசால்பன JCJZYSSD ன்று
ழுிணால் ன்ந

ANTIMONY பசால்பன ப்தடி
ழு தண்டும் / If "HYDROGEN" is represented as
JCJZYSSD, how "ANTIMONY" will be represented as
[A] CPVKOQPA
[B] CRZQWABO
[C] ERXMQSRC
[D] GTZOSUTE

GENERAL MENTAL ABILITY
1. In an examination, 70% of the candidate passed in
English, 65% in Maths and 27% failed in both the
subjects. What is the pass percentage/ எரு தர்ில்
70% ததர்கள் ஆங்கினத்ிலும் , 65% ததர்கள்
கித்ிலும் தர்ச்சி பதற்றும், 27% ததர்கள் இரு
தாடங்கபிலும் தர்ச்சி பதநால் இருந்ால்,
பாத் தர்ச்சி சம்
ீ
ன்ண?

[A] 64%
[C] 69%
1

1

1

/Find out the 8th

term of the Geometric Progression 1/3, 1/6, 1/12,........
[A] 1/24
[B] 1/48
[C] 1/384
[D] 1/128
எரு குாய் எரு பாட்டிப ிப்த

5 ி தம்

ஆகும். ற்பநாரு குாய் அத பாட்டிப கானி
பசய்

10 ி தம் ஆகும் ணில் பாட்டி ிப்த

ஆகும் தம் ன்ண?

[A] 6 ி தம்
[C] 8 ி தம்

[B] 7 ி தம்
[D] 10 ி தம்

4. 20 ஆட்கள் எரு ாபபக்கு 7 ி தம் ட்டும்
தபன பசய்து எரு தபனப

10 ாட்கபில்
பசய்து படிப்தர். அத தபனப 14 ஆட்கள் ஏரு
ாபபக்கு 8 ி தம் ட்டும் தபன பசய்ால்
த்பண ாட்கபில் பசய்து படிப்தர்?

[A] 12 ½
[C] 10 ½

5.

ாட்கள்
ாட்கள்

[B] 11 ½
[D] 13 ½

√784+ = 78% of 500, then the value of is
[A] 342
[B] 352
[C] 362
[D] 372

8.

ரூ.5000-த்ப ஆண்டுக்கு

12 சம்
ீ
ட்டி

த்ில்
ீ
இண்டு ஆண்டுகளுக்கு
ட்டி இபகளுக்கு உள்ப தறுதாடு / The

2. /3, /6, /12, …………….னும் பதருக்குத் பாடரின்

3.

-ன் ிப்பு ன்ண/

குத்பகிடப்தட்டால் ணிட்டி ற்றும் கூட்டு

[B] 25%
[D] 62%

ட்டாது உறுப்பதக் கண்டுதிடிக்க

7. √784+ = 500-ன் 78% ணில்

ாட்கள்
ாட்கள்.

இநங்கு ரிபசில் ழுதுக /Arrange in descending

order : 3√12, 4√20, 6√25, √80, 12√112
*A+ √80,3√12,4√20, 6√25,12√112
*B+ √80,3√12,4√20,12√112, 6√25
*C+ 3√12,√80,4√20, 6√25,12√112
*D+ 6√25,12√112,3√12,√80,4√20
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difference between simple and compound interest
for a sum of Rs.5000 lent at 12% per annum in 2
years is
[A] Rs.720
[B] Rs. 12
[C] Rs. 72
[D] Rs. 700

9. 4242, 4254, 4230, 4266, 4218, 4278, ?
[A] 4264
[C] 4228

10. அதிணவ்

[B] 4272
[D] 4206
சணி,

ஞாிற்றுக்கிபகபபச்

தசர்க்கால் ன் து
உண்பாண

25 ன்கிநான். அனுபட
து ன்ண?/ Abinav says that her

age is 25, excluding Saturdays and Sundays. What is
her real age?
[A] 27
[B] 30
[C] 32
[D] 35

11. எரு ினங்கில் பூங்காில் ான்களும்,
ில்களும் உள்பண. அற்நின் பனகபின்
ண்ிக்பக

80. அற்நின் கால்கபின்
ண்ிக்பக 200 ணில் த்பண ில்கள்
உள்பண

[A] 20
[C] 50

[B] 30
[D] 60

12. Complete the series.: AZ, GT, MN, …………….YB
[A] SK
[C] SH

[B] JH
[D] TS
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13. இரு ண்கபின் ிகிம் 4:7 எவ்பாரு ண்ில்
இருந்தும்

10-க் கித்ால் கிபடக்கும் ிகிம் 12
ணில் இரு ண்கபில் பதரி ண் து? The ratio of

19. ரூதாய் 1600 ன்ந பாபக த்பண சீ
ணிட்டித்ில்
ீ

[A] 10 சம்
ீ
[C] 8 சம்
ீ

10 ஆண்டுகபில் 2400 ஆகும்?
[B] 15 சம்
ீ
[D] 5 சம்
ீ

two number 4:7. On subtracting 10 from each number,
the ratio becomes 1:2, then the greater number is
20. 12 பதாருள்கபின் ாங்கி ிபனக்கு 10
[A] 40
[B] 70
பதாருள்கபின் ிற்ந ிபனக்கு சம் ணில் இந்
[C] 80
[D] 100

14. ரூ.1,000

அசனாணது ருடத்ிற்கு

த்ில்
ீ

4

10%

ட்டி

ருடத்ிற்கு திநகு கிபடக்கும்

ணிட்டிக்கும்,

கூட்டு ட்டிக்கும்

உள்ப

தறுதாடு ாது?/What will be the difference

between simple and compound interest at 10% per
annum on a sum of Rs.1,000 after 4 years?
[A] ரூ.32.10
[B] ரூ.64.10
[C] ரூ.65.20
[D] ரூ.66.45

15. கிபடரிபசில் அர்ந்துள்ப ார்கபில்
ாகுல் அர்ந்துள்ப இடம் னதுபுநிருந்து

12-ாகவும்

இடதுபுநிருந்து

4-ாகவும்

உள்பது. த்பண ார்கபப தசர்த்ால்
பாத் ார்கபின் ண்ிக்பக

28-ஆக
இருக்கும்?/ In a row of students, the place of Rahul
from right is 12th and from left is 4th. How many
students should be added to make the total number
of students 28?
[A] 14
[B] 13
[C] 20
[D] 18

16. எரு கூபடில் உள்ப பாத் ஆப்திள் தங்கபில்
திபணட்டு சம்
ீ

36 ணில் பாத்பள்ப

ஆப்திள் தங்கபில் ண்ிக்பக

[A] 100
[C] 200

[B] 960
[D] 600

21. A : B = 5:7 ற்றும் B : C = 6:11 ணில் A:B:C ிப்பு/
If A : B = 5 : 7 and B : C = 6 : 11 then A : B : C is
[A] 55 : 77 : 66
[B] 30 : 42 : 77
[C] 35 : 49 : 42
[D] None of these

22. ததார் ர்களும்
ீ
அர்கபது பனர்களும்
அடங்கி

1200 ததர்கள் புபகண்டிில் திாம்
பசய்து பகாண்டுள்பணர் . எவ்பாரு 15 ததார்
ருக்கும்
ீ
எரு பனர் உள்பார். அந்க்
குழுிலுள்ப பனர்கபின் ண்ிக்பக

[A] 85
[C] 75

[B] 80
[D] 70

23. 36 ஆஞ்சுக்கபப ிற்தால் எரு த ிாதாரி 4
ஆஞ்சுக்கபின் ிற்தபண ிபனப ட்டாக
அபடகிநார் ணில் ட்ட சம்
ீ
வ்பவு/ By

selling 36 oranges, a vendor loses the selling price of 4
oranges. His loss percent is
[A] 12 ½ %
[B] 11 1/9 %
[C] 10%
[D] 08 ½ %

smallest number which when diminished by 7, is
divisible by 12, 16, 18, 21 and 28.
[A] 1008
[B] 1015
[C] 1022
[D] 1032

25. 30 தர்கள் எவ்பாரு ாளும் 7 ி தம்

18. எரு அசுப்தள்பிில் 600 ாிகளுக்கு /
ா/ இனச டிக்கிணிகள் ங்கப்தட்டண .

8:2 ணில்

ாிகள் பாத்ம் த்பண ததர்?

[A] 500 ததர்
[C] 120 ததர்

[B] 16%
[D] 25%

குதடும் ீ ச்சிறு ண்பக் காண்க/Find the

ஆண்டுகபில் கிபடக்கும் ணிட்டி வ்பவு?

இில் ார்/ ாிகள் ிகிம்

[A] 18%
[C] 20%

24. 7-க் குபநக்கும் ததாது 12,16,18,21 ற்றும் 28-ஆல்

[B] 150
[D] 300

17. ரூதாய் 8000-க்கு 4 சீ ணி ட்டி ம்
ீ
3
[A] 800
[C] 720

ிாதாத்ில் கிபடக்கும் னாதம் சம்?
ீ

[B] 240 ததர்
[D] 400 ததர்
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தபன பசய்து

18 ாட்கபில் எரு தபனப
படிப்தர் ணில் எவ்பாரு ாளும் 6 ி தம்
தபன பசய்து 30 ாட்கபில் அத தபனப
படிக்க த்பண தர்கள் தப

[A] 21 ாட்கள்
[C] 23 ாட்கள்

[B] 22 ாட்கள்
[D] 24 ாட்கள்
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26. 30 percent of a number is 15 less than 3/5th of that
number. What is the number? / எரு ண்ில் 30
சம்
ீ
அத ண்ின் ந்ில் பன்று டங்பக
ிட

15 குபநவு ணில் அந் ண்

[A] 48
[C] 50

[B] 52
[D] 70

27. If 7 spiders make 7 webs in 7 days, then 1 spider will
make 1 web in how many days / 7 சினந்ிகள், 7
கூடுகபப, 7 ாட்கபில் பசய்ால் 1 சினந்ி 1
கூட்டிபண த்பண ாட்கபில் பசய்பம்?

[A] 1
[C] 7/2

[B] 7
[D] 49

28. A ன்தர் எரு தபனப 10 ாட்கபில்
படிக்கிநார். தலும்

B ன்தர் அத தபனப

15 ாபில் படிக்கிநார் ணில் இருரும்

தசர்ந்து

அத தபனப த்பண ாட்கபில் படிப்தர்

[A] 6 ாட்கள்
[C] 12 ாட்கள்

[B] 10 ாட்கள்
[D] 15 ாட்கள்

29. ிின் ஊிம் ம்தது சம்
ீ
குபநக்கதட்டு
தின்ணர் உடணடிாக இருதத்பந்து சம்
ீ
உர்த்ப்தட்டால் த்பண சம்
ீ
அர்
இந்ார்

[A] 12.8 சம்
ீ
[C] 37.5 சம்
ீ

[B] 20 சம்
ீ
[D] 50 சம்
ீ

30. எரு ட்டக்தகாப் தகுிின் தப்பு 60 சதுீ ட்டர்
ற்றும் ில்னின் ீ பம்

33. The speed of a boat in still water is 15 km/hr and the
speed of current is 3 km/hr. The distance travelled
downstream in 12 minutes is /எரு தடகு ிபனாண
ீ ரில் ிக்கு 15 கி.ீ தகத்ில் பசல்கிநது.
ிக்கு 3 கி.ீ தகத்ில் ீ தாட்டம் உள்பது
ணில் 12 ிிடங்கபில் ீ தாட்ட ிபசில் தடகு
பசல்னக்கூடி தூம்?

[A] 3.6 km
[C] 1.5 km

[B] 2.4 km
[D] 1.8 km

34. The 10 years ago A was half of B in age. If the ration
of their present ages is 3:4 what will be the total of
their present age is 3:4 what will be the total of their
present ages? / தத்து ஆண்டுகளுக்கு பன்ணால்
A-ன் து B-ன் ில் தாிாக இருந்து.
அர்கபின் ற்ததாது து ிகிம் 3:4 ணில்
அர்கபின் துகபின் கூடுல் ன்ண?

[A] 8 ருடங்கள்
[C] 30 ருடங்கள்

[B] 20 ருடங்கள்
[D] 35 ருடங்கள்

35. Out of 60 Students of a class, 35 study mathematics
and 20 study mathematics and chemistry both. Then
how many students study only chemistry/ 60 ததர்
பகாண்ட எர் குப்தில் 35 ததர் கிம்
தடிக்கின்நணர் ற்றும் 20 ததர் கிபம்
திிலும் தடித்ால், திில் ட்டும்
த்பண ததர் தடிக்கின்நணர்?

[A] 40
[C] 25

[B] 35
[D] 15

20 ீ ட்டர் ணில் ட்டத்ின்
ிட்டத்ப காண்க / If the area and arc length of the 36. இண்டு ண்கபின் ீ ப்பதரு பதாது காி 12
sector of a circle are 60 square metre and 20 metre
ணில் தின்ரும் ண்கபில் ந் ண் அற்நின்
respectively, the find the diameter of the circle
ீ ச்சிறு பதாது டங்காக இருக்காது?
[A] 6 metre
[B] 12 metre
[A] 72
[B] 36
[C] 15 metere
[D] 18 metre
[C] 48
[D] 50

31. ந் ட்டி ிகித்ில் எரு குநிப்திட்ட
பாபகாணது ணிட்டிில்

15 ஆண்டுகபில் 4

டங்காக ாறும்

[A] 10%
[C] 25%

[B] 20%
[D] 30%

32. x, y ன்ந இரு தகா ண்கபின் LCM 161 ஆகும். x ஆணது
y –ப ிடப் பதரிது (x > y) ணில் 3y-x-ன் ிப்பு.
[A] - 2
[B] - 1
[C] 1
[D] 2
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37. எரு சாபனில் உள்ப ததாக்குத்து சிக்ணல்
ிபக்கு

40 ிணாடிகளுக்கு எரு பபநாறுகிநது .

அடுத் சந்ிப்தில் உள் ததாக்குத்து சிக்ணல்
ிபக்கு

32 ிணாடிகளுக்கு எரு பபநாறுகிநது .

இண்டு ிபக்குகளும் எத தத்ில் ாநிணால்,
ீ ண்டும் அப இண்டும் எத தத்ில்
ாறுற்கு டுத்துக் பகாள்ளும் கானம் வ்பவு

[A] 160 ிணாடி
[C] 300 ிணாடி

[B] 80 ிணாடி
[D] 120 ிணாடி
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38. எரு குநிப்திட்ட பாிில் 5 ன்தது Z ன்றும், 7
ன்தது

45. அதர்ா ற்றும் அனுஷ்ா ஆகிதாரின்

E ன்றும், 2 ன்தது S ன்றும், 9 ன்தது T
ன்றும் , 4 ன்தது W ன்றும் ழுிணால் 977452

துகபின் கூடுல் அனுஷ்ா ற்றும் அதிா

ன்ந ண்களுக்காண ழுத்துக்கள் ாப?

ருடங்கள் அிகம் ணில் அதிா, அதர்ாப

[A] SEEWZT
[C] ZEEWST

காட்டிலும் த்பண து சிநிர் ணக்

[B] TEEWZS
[D] WEEZST

39. Find out the Wrong Number: 18, 20, 23, 32, 48, 73, 109
[A] 48
[C] 18

[B] 20
[D] 32

40. A ன்தர் B-ன் சதகாரி, C ன்தர் B-ன் ாய், D ன்தர்
C-ன் கப்தன் ற்றும் E ன்தர் D-ன் ாய் ன்நால், Aன்தர் D-ின் _______ஆார். / A is B’s sister, C is B’s
mother, D is C’s father, E is D’ mother. Then, A is the
________of D.
[A] Grand mother / தாட்டி [B] Grand father /ாத்ா
[C] Grand daughter/ததத்ி [D] Daughter / கள்

41. எரு தர்ில் எரு ார் சரிாண ிபட
எவ்பான்நிற்கும்

4 ிப்பதண்ணும் எரு நாண
ிபடக்கு 1 ிப்பதண் கித்தும் பதறுகிநார். 75
ிணாக்களுக்கு ிபடபித்து 125 ிப்பதண்கள்
பதற்நால் அர் சரிாண ிபடபித் ிணாக்கள்
த்பண?

[A] 35
[C] 42

[B] 40
[D] 46

42. 3, 5, 7, 9,……71 ன்ந கூட்டுத் பாடரின் ப
உறுப்பு/ The middle term of an AP 3,5,7,9….71

[A] 35
[C] 39

[B] 37
[D] 18

43. GUJARAT ன்ந பசால் GVJBRBT ன்று ாநிணால்
TRIPURA ன்தது ப்தடி ாறும்
[A] ARUPIRT
[C] TRBPBRU

[B] TRIPPRB
[D] TRJPVRB

44. A ன்தர் எரு தபனப 10 ாட்கபில்
பசய்கிநார். அத தபனப

B ன்தர் 12

ாட்கபில் பசய்கிநார். இருரும் தசர்ந்து அத
தபனப பசய்ால் த்பண ாட்கபில்
படிப்தர் ./ A can do a

piece of work in 10 days and B

can do the same work in 12 days. How long will they
take to finish the work, if both work together?
[A] 6 ாட்கள்
[B] 7 ாட்கள்
5
[C] 5 /11 ாட்கள்
[D] 8 ாட்கள்
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ஆகிதாரின் துகபின் கூடுபன காட்டிலும் 14

கண்டுதிடி?

[A] 14
[C] 18

[B] 16
[B] 28

46. எரு கணச்சதுத்ின் எரு தக்கத்ினுபட சுற்நபவு
20 பச.ீ ணில் அன் கண அபவு/ The perimeter of
one face of a cube is 20 cm. It volume must be
[A] 215 cm3
[B] 125 cm3
[C] 800 cm3
[D] 200 cm3

47. எரு தபனப A ன்தர் 12 ாட்கபிலும் B
ன்தர்

A-பக் காட்டிலும் 60% அிகாக பசய்து
படிப்தார் ணில் B ட்டும் அவ்தபனப பசய்து
படிப்தற்காண ாட்கள்/A can do certain job in 12
days. B is 60% more efficient than A. How many days
does B alone take to do the same job?
[A] 8 ½ ாட்கள்
[B] 6 ½ ாட்கள்
[C] 9 ½ ாட்கள்
[D] 7 ½ ாட்கள்

48. The odd man out in the following:
1, 144, 16, 25, 49, 81, 121, 36, 65, is
[A] 1
[B] 49
[C] 121
[D] 65

49. எரு பதாருபின் ாங்கி ிபன ரூதாய் 7950/அபண

18 சீ னாதத்ில் ிற்நால் அணின்
ிற்ந ிபன ாது / The cost price of an article is
Rs.7950. If it is to be sold at a profit of 18%. How much
would be its selling price?
[A] 9431
[B] 9183
[C] 9281
[D] 9381

50. இரு ண்கபின் பதருக்கற்தனன் 1320 அன் ீ .பத.
6 ணில் ீ .சி. ாது / The product of two numbers is
1320 and their H.C.F is 6. The L.C.M of the number is.
[A] 7920
[B] 220
[C] 1314
[D] 1326

51. இரு ண்கபின் கூடுல் 216 ற்றும் அற்நின்
ீ .பத. 27 ணில் அவ்பண்கள் / The sum of two

numbers is 216, and their H.C.F is 27 the numbers are
[A] 27, 189
[B] 154, 162
[C] 108, 108
[D] 81, 189

TARGET TNPSC FBEG

52. எருர் ன்னுபட கபின் தசிப்பு
ிட்டத்ிற்காக ரூ.2,34,558-ப பசனிடுகிநார் .

57. அிணாஷ் ற்றும் அஷ்ின் ஆகிதாது பாத்
து ற்ததாது 110. இருதது ருடத்ிற்கு பன்பு

இது அருபட ஆண்டு ருாணத்ில்

25 சம்
ீ
அர்கபின் து ிகிம் 4:3 ணில் அிணாஷ்-ன்
ணில் அரின் ா ருாணம் ாது / A Man
ற்ததாது து ன்ண/ The sum of ages of Avinash
invests Rs. 2,34,558 which is 25% of his annual,
and Aswin is now 110 years and their ages 20 years
income, in his daughter saving schemes. What is his
were in the ratio 4:3. The age of Avinash is
monthly income?
[A] 50
[B] 70
[A] 83,823
[B] 78,186
[C] 60
[D] 65
[C] 56,116
[D] 44,558
58. எரு சதுங்க தனபகில் சிநிதும், பதரிதுாக

53. 8 பதாருட்கபின் அடக்க ிபன 10 பதாருட்கபின்

அபக் கூடி பாத் சதுங்கபின்

ிற்கும் ிபனக்கு சம் ணில் ஷ்ட சம்
ீ
/ The

ண்ிக்பக / The total number of

cost price of 8 articles is equal to the selling price of 10
articles. Then the percentage of loss is
[A] 10
[B] 20
[C] 15
[D] 25

board (All small and big ones)
[A] 204
[B] 206
[C] 128
[D] 216

54. A, B, C ன்தர்கள் எரு தபனப பபநத 12,
15, 20 ாட்கபில் படிப்தார்கள் . இம்பரும்
தசர்ந்து எரு ாள் தபன பசய்ணர். தின் B ினகி
ிடுகிநார் ணில் A, C இருரும் ீ பள்ப
தபனப படிக்க டுக்கும் ாட்கள் த்பண / A,

squares in chess

59. எரு கடிகாத்ின் பட்கள் எரு ாபில் த்பண
பபந பசங்தகாத்ில் இருக்கும் / How many

times do the hands of a clock right angles in a day?
[A] 22
[B] 24
[C] 48
[D] 44

B and C can do a work in 12, 15 and 20 days
60. 9x-y-2=0, 2x+y-9=0 ன்ந தர்தகாடுகள் பட்டும்
respectively. They all work for one day. Then B leaves
புள்பி காண்க
the group. In how many days will A and C complete the
[A] (-1,7)
[B] (7, 1)
rest of the work?
[C] (1, 7)
[D] (-1,-7)
[A] 8 ாட்கள்
[B] 7 ாட்கள்
61. 30-க்கும் 50-க்கும் இபடில் உள்ப தகா ண்கபின்
[C] 9 ாட்கள்
[D] 6 ாட்கள்
சாசரி காண்க/ Find the average of all prime number
55. A ற்றும் B இருரும் தசர்ந்து எரு தபனப 35
between 30 and 50.
ாட்கபில் படிப்தர் . A ட்டும்பசய்ால் 60
[A] 40
[B] 36.5
ாட்கபில் படிப்தர் ணில் B ட்டும் பசய்ால்
[C] 39.8
[D] 39.4
த்பண ாட்கபில் படிப்தர்?/A and B together can
62. 36 ததர் தசர்ந்து எரு தபனப 25 ாட்கபில்
complete a piece of work in 35 days while A alone can
படித்ால் 15 ததர் தசர்ந்து அத தபனப
complete the same work in 60 days. B alone will be
த்பண ாட்கபில் படிப்தர்/ If 36 men can do a
able to complete in the same work is
curtain piece of work is 25 days. In how many days
[A] 42
[B] 72
will 15 men do it?
[C] 84
[D] 96
[A] 60
[B] 30
56. 5 ாம்தம் ற்றும் 4 ஆஞ்சுப்தம் ஆகிற்நின்
[C] 65
[D] 48
ிபனபம், 3 ாம்தம் ற்றும் 7 ஆஞ்சுப்தம்
ஆகிற்நின் ிபனபம் என்பநணில் , எரு
63. எரு தர் எரு காப ரூ.1,40,000- க்கு ிற்தபண
ாம்தம் ற்றும் எரு ஆஞ்சுப்தம்
பசய்ன் பனம் 20 சம்
ீ
ட்டம் அபடகிநார்
ஆகிற்நின் ிபனகபின் ிகிம் ன்ண?/ 5
ணில் அன் அடக்க ிபன /By selling a car for
mangoes and 4 oranges cost as much as 3 mangoes
Rs.1,40,000 a man suffered a loss of 20%. What was
and 7 oranges. What is the ratio of the cost of one
the cost prize of the car?
mango to that of one orange?
[A] Rs. 1,50,000
[B] Rs. 2,00,000
[A] 4:3
[B] 1:3
[C] 3:2
[D] 5:2
[C] Rs. 1,25,000
[D] Rs. 1,75,000
5|G EN ERA L M EN TA L ABI LI TY

TARGET TNPSC FBEG

64. 4 ிப்புகபின் சாசரி 20 ஆகும். எரு ண் 4

70. If 50% of (x-y) =30% of (x+y) then what percent of x is

ிப்புகபிலும் கூட்டப்தட்ட தின் சாசரி

y? /(x-y) –ன் 50%= (x+y) –ன் 30% ணில் x-ல் y-ன்

22 ணில்
கூட்டப்தட்ட ண் ாது? /The average of 4 values is
20 and when a quantity is added to each value the
average is 22. Find the quantity
[A] 1
[B] 2
[C] 3
[D] 4

65. “ORIENT” ன்ந பசால்பன 532146 ன்றும் “SOUL”
ன்ந பசால்பன

7598 ன்றும் ழுிணால் “LINE”
ன்ந பசால்பன ப்தடி ழுதுர்கள்
ீ
/ If ‘ORIENT’ is
written as ‘532146’ and 'SOUL' is ‘7598’, how will you
write ‘LINE’?
[A] 9241
[B] 8341
[C] 8241
[D] 6241

66. ‘DELHI’ ன்தன் குநிீடு 73541 ற்றும் ‘CALCUTTA’
ன்தன் குநிீடு

82589662 ணில் ‘CALICUT’
ன்தன் குநிீடு ன்ண ?/ DELHI is coded as 73541
and CALCUTTA as 82589662, how can CALICUT be
code?
[A] 8251896
[B] 5279431
[C] 5978213
[D] 8543691

67.

எரு ண்ாணது

13-ஆல் குக்கப்தடும்ததாது
ீ ி-11த் ருகிநது. அத ண் 17-ஆல்
குக்கப்தடும் ததாது ீ ி -9  த் ருகிநது. அந்
ண்/ When a number is divided by 13, the
remainder is 11. When the same number is divided
by 17, the remainder is 9. Then the number is
[A] 339
[B] 369
[C] 349
[D] 359

68. த்பண ஆண்டுகபில், ரூ. 1,000 ஆணது ஆண்டிற்கு
10% ட்டி ம்
ீ
கூட்டு ட்டி கக்கிடும் ததாது ரூ.
1,331 ஆகும்.
[A] 3 ஆண்டுகள்
[B] 2 ஆண்டுகள்
[C] 4 ஆண்டுகள்
[D] 5 ஆண்டுகள்

69. இண்டு ஆண்டுகளுக்கு, ஆண்டுக்கு 8% ட்டி
த்ில்,
ீ
எரு பாபகின் கூட்டு ட்டி ற்றும்
ணிட்டிகளுக்கு இபடத உள்ப ித்ிாசம் ரூ.

240 ணில் அந் பாபகின் ிப்பு ன்ண?
[A] ரூ. 35,000
[B] ரூ. 37, 500
[C] ரூ. 37,000
[D] ரூ. 40,000
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சம்
ீ
ன்ண?

[A] 25%
[C] 75%

[B] 50%
[D] 100%

71. x:y = 5:2 ணில் (8x+9y): (8x+2y) ன்தது/ If x:y = 5:2
then (8x+9y): (8x+2y) is
[A] 22 :29
[C] 29 : 22

72. எரு

[B] 26 : 61
[D] 61 : 26

பாபக ணிட்டி பனம்

3 ஆண்டுகபில்
கிபடக்கும் பாத் பாபக ரூ.815 ற்றும் 4
ஆண்டுகபில் கிபடக்கும் பாத் பாபக ரூ.854
ணில் பனத்பாபக ாது?/ A sum of money at
simple interst amounts to Rs.815 in 3 years and to
Rs.854 in 4 years. The sum in
[A] 698
[B] 769
[C] 816
[D] 595

73. 9, 225, 16, 196, 25, 169, ?, 144 ன்ந பாடரில்
ிடுதட்ட ண்/

The missing term of an 9, 225, 16, 196,

25, 169, ?, 144
[A] 81
[C] 121

[B] 36
[D] 49

74. எரு ண்ணுடன் என்பநக் கூட்ட அது 12, 18, 24, 32
ஆல் ீ ின்நி குதடுகிநது. அத்பக ீ ச்சிறு
ண் / The least number which when increased by 1

is

divisible by 12, 18, 24, 32 is
[A] 278
[B] 288
[C] 287
[D] 279

75. எரு குநிப்திட்ட ணிட்டி த்ில்
ீ
3
ஆண்டுகபில் ரூ.1000 ஆணது ரூ.1,150 ஆகிநது .

3% சம்
ீ
கூடுனாக ட்டி ம்
ீ
இருப்தின்,
ற்ததாப பாத் ிப்பு . A simple interest
Rs.1,000 becomes Rs.1,150 in 3 years. If the interest
rate is increased by 3% then the total amount is
[A] 1,400
[B] 1,300
[C] 1,140
[D] 1,240

76. எரு

கூம்தின் ஆம்

7 பச.ீ

உம்

24

ணில் கண அபப காண்க

[A] 392
[C] 112

cm3
cm3

[B] 216
[D] 78

cm3
cm3

பச.ீ
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77. எரு பாிற்சாபனில்

உள்ப பாினாபர்கபின்

சாசரி ஊிம் ரூ.60. அில் அிகாரிகள் 12 ததரின்
சாசரி ஊிம் ரூ.400. ீ பள்ப பாினாபர்
கபின் சாசரி ஊிம் ரூ.56 ணில் பாிற்சாபன
ில் உள்பபாத் பாினாபர்கபின்

ாட்கபில் படிக்கின்நணர் ணில், பரும் தசர்ந்து

[B] 1032
[D] 1132

அத தபனப ப்ததாது படிப்தர்?

[A] 3 3/7 ாட்கள்
[C] 6 2/7 ாட்கள்

78. 4 சீ ஆண்டு ட்டி ப்தடி
ீ
2 ஆண்டுகபில்
ரூ.1,642 கூட்டு ட்டி ரும் ன்நால் அசபனக்

[B] 5 ாட்கள்
[D] 7 ாட்கள்

85. 12 அச்சுக் தகாப்தர்கள் , 5 ி தத்ில் எரு

கக்கிடவும் /Find the principal that yield a

compound interest of Rs.1,632 in 2 years at 4% rate of
interest per annum
[A] Rs. 10,000
[B] Rs. 20,000
[C] Rs. 30,000
[D] Rs. 40,000

79. 25 ண்கபின் சாசரி 78.4 ணக் கக்கிடப்
தடுகிநது. தின்ணர்

37, 26, 17, 10, …………………..?
[A] 8
[B] 36
[C] 7
[D] 5

84. A, B, C பபநத எரு தபனப 24, 6, 12

ண்ிக்பக காண்க.

[A] 1116
[C] 1212

83. கீ ழ்க்கண்ட பாடரில் அடுத் ண் ன்ண?

96 ன்ந ண் றுனாக 69

புத்கத்ின்

60 தக்கங்கபப படிப்தர். 20 ி
தத்ில் 200 தக்கங்கபப படிக்க த்பண அச்சுக்
தகாப்தர்கள் தப/If 12 compositors can compose
60 pages of a book in 5 hours, how many compositors
will compose 200 pages of the book in 20 hours?
[A] 8
[B] 10
[C] 12
[D] 11

86. பன்று தகா ண்கபின் கூடுல் 101. அற்நில்

ணப்தன்தடுத்ப்தட்டது ணக் கண்டு
திடிக்கப்தட்டது ணில் சரி பசய்ப்தட்ட சாசரி

இண்டு ண்களுக்கு இபடப்தட்ட ித்ிாசம்

து/ Mean of 25

ணில், அவ்பண்கள் ாப?/The

observations was found to be 78.4.
But later it was found that 96 was mis-read as 69.
Then the corrected mean is
[A] 79.48
[B] 76.54
[C] 81.32
[D] 78.4

87. A ன்தர் எரு தபனப 10 ாட்கபில்

படிக்கின்நணர். அத தபனப

13 ஆட்கள்
த்பண ாட்கபில் பசய்து படிப்தார்கள் /7 men can
complete a work in 52 days. In how many days will 13
men finish the same works?
[A] 20 days
[B] 13 days
[C] 7 days
[D] 28 days

81. எரு குாய் எரு பாட்டிப ிப்த 10 ி தம்
5

ி தம் ஆகும். ணில் இண்டும் தசர்ந்து ிப்த
ஆகும் தம் ன்ண?

[A] 3 ி 20 ிிடம்
[C] 6 ி 20 ிிடம்

[B] 4 ி 20 ிிடம்
[D] 8 ி 20 ிிடம்

82. கீ ழ்க்கண்ட பாடரில் அடுத் ண் ன்ண?
4, 11, 8, 9, 12, 7, 16, 5, 20, …………………?
[A] 23
[B] 3
[C] 17
[D] 7
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sum of three

prime number is 101. The difference of two of them
is 24. What are the numbers?
[A] 5, 59, 37
[B] 41, 53, 7
[C] 11, 37, 53
[D] 3, 61, 37

80. 7 ஆட்கள் எரு தபனப 52 ாட்கபில் பசய்து

ஆகும். ற்பநாரு குாய் அத பாட்டிப ிப்த

24

பசய்கிநார். அத தபனப

B ன்தர் 12

ாட்கபில் பசய்கிநார். இருரும் தசர்ந்து அத
தபனப பசய்ால் த்பண ாட்கபில்
படிப்தர் ./ A can do a

piece of work in 10 days and B
can do the same work in 12 days. How long will they
take to finish the work, if both work together?
[A] 6 ாட்கள்
[B] 7 ாட்கள்
5
[C] 5 /11 ாட்கள்
[D] 8 ாட்கள்

88. எரு பருில் ிறுத்ப்தட்டுள்ப 25 அடி ீபபள்ப
ி பட்டத்ினிருந்து

24 அடி உபள்ப

சன்ணபனத் பாடுகிநது. அடிப ாற்நால்
அவ்ிப சுற்ந அத்பருின் று
தக்கத்ிலுள்ப சன்ணபன

7 அடி உத்ில்

பாடுகிநது ணில் அத்பருின் அகனம்

[A] 30
[C] 29

[B] 32
[D] 31
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89. 18 தர்கள் தசர்ந்து 10 ாட்கபில் 900

95. 2014

ற்றும்

2022-ம்

ஆண்டு கன் ற்றும்

புத்கங்கபப உருாக்குகின்நணர் ணில் 660

ந்ப ஆகிதாரின் துகபின் ிகிங்கள்

புத்கங்கபப

பபநத

12 ாட்கபில் உருாக்குற்கு

த்பண தர்கள் தப?

[A] 10 தர்கள்
[C] 12 தர்கள்

பசய்ால் அன் தப்தபவு

30 சம்
ீ

அிகரிக்கப்தட்டால் புி ற்றும் தப
தப்புகபின் ிகிம் ன்ண?

96.

[B] 30:10
[D] 15:05

தப்திற்கும் உள்ப ிகிம்

ஆண்டு

[B] 2:5
[D] 2:3

தடுகின்நண. தகபடின் இண்டு பகங்கபிலும்

97. 1 பசீ

ஆபம்

5

பச.ீ உபம் பகாண்ட

தர்உருபபில் இருந்து பட்டி டுக்கப்தட்ட
ிகப்பதரி தகாபத்ின் கணஅபவு காண்க/

Find
the volume of a largest sphere inscribed from the right
cirucular cylindrical wood whose radius is 1c.m and
height is 5 c.m
[A] 4/3 π cm3 [B] 5/16 πcm3 [C] 5 π cm3
[D] 8 π cm3

[B] 1
[D] 8

93. 11 ண்கபின் சாசரி 60 ஆகும். அில் பல் 6
ண்கபின் சாசரி

58 ஆகவும் கபடசி 6
ண்கபின் சாசரி 63 ஆகவும் இருந்ால்
ஆநாது ண்ின் ிப்பு/ The average of
11 numbers is 60. If the average of first six numbers
is 58 and that of the last six is 63, the value of the
sixth number is
[A] 66
[B] 65
[C] 64
[D] 63
540 தகக்குகள்

எத தத்ில் இரு தகபடகள் உருட்டப்

Two dice are
thrown simultaneously. The probability of getting a
doublet is
[A] 1/36
[B] 1/3
[C] 1/6
[D] 2/3

92. The odd man out: 1, 125, 8, 216, 1000, 343, 729, 100 is

ன்தரிடம்

2010-ம்

எத ண்ாக இருக்கிகழ்கவு/

உருபபின் பாத் தப்திற்கும் பபப்

94. தாபு

ணில்

the ages of son and father in
2014 amd2022 are 1:4 and 3:8 respectively, then the
sum of the ages of son and father in 2010 is
[A] 42
[B] 45
[C] 54
[D] 33

91. 20 பச.ீ ஆபம் 60 பச.ீ உபம் பகாண்ட

[A] 343
[C] 100

3:8

கூடுல்/If the ratio of

90. எரு பசவ்கத்ின் அகனத்ில் ந் ாற்நபம்

[A] 4:3
[C] 1:4

ற்றும்

கன் ற்றும் ந்ப ஆகிதாரின் துகபின்

[B] 11 தர்கள்
[D] 13 தர்கள்

[A] 13:10
[C] 15:10

1:4

உள்பண. அர்

அபச் சாக சின தர்களுக்கு திரித்துக்
பகாடுக்க ிரும்புகின்நணர் . எவ்பாருருக்கும்
பகாடுத் தகக்குகபின் ண்ிக்பகாணது
பாத் தர்கபின் ண்ிக்பகின்

15 சம்
ீ

ஆகும் ணில், எவ்பாரு தருக்கும் பகாடுக்கப்
தட்ட தகக்குகபின் ண்ிக்பகபக் காண்/

Babu has 540 cakes. He wants to distribute them
equality to some persons. If the number of cakes
given to each person is equal to 15% of the number of
persons. Find the No. of cakes given to each person.
[A] 60
[B] 20
[C] 9
[D] 54
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98. 5

ண்கபின் சாசரி

20.

அில் இருந்து எரு

ண்ப ீ க்கிணால் சாசரிில்

5 குபநகிநது
ணில் ீ க்கப்தட்ட ண்பக் காண்க /The average
of five number is 20. If we eliminate one number from
it, the average will be reduced by 5. What is the
number elimintated
[A] 5
[B] 40
[C] 20
[D] 15

99.

எருர் எரு பதாருபப

3%

3

இனாதம்பத்து தின்பு

ள்ளுதடி அபிக்கின்நான் ணில் அன்

அப்பதாருபப ிற்தது / A seller says the cost

of an
item at a profit of 3%. Then he gives a discount of 3%.
The he sells the item at
[A] a profit of 0.09%
[B] a loss of 0.09%
[C] a profit of 9%
[D] no loss or no profit

100. 300க்கும் 500க்கும்

இபடதபள்ப

11ஆல்

குதடும் அபணத்து இல்ண்கபின் கூட்டுப்
தனன் காண்க /

Find the sum of all natural numbers
between 300 and 500 which are divisible by 11.
[A] 7337
[B] 7227
[C] 7447
[D] 7557

All the best
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MOCK TEST -48 GMA (ANSWER KEY)
1

D

11

D

21

B

31

B

41

B

51

A

61

C

71

C

81

A

91

A

2

C

12

C

22

C

32

A

42

B

52

B

62

A

72

A

82

B

92

C

3

D

13

B

23

C

33

A

43

D

53

B

63

D

73

B

83

D

93

A

4

A

14

B

24

B

34

D

44

C

54

D

64

B

74

C

84

A

94

C

5

A

15

B

25

A

35

C

45

A

55

C

65

C

75

D

85

B

95

A

6

B

16

C

26

C

36

D

46

B

56

C

66

A

76

A

86

D

96

C

7

C

17

B

27

B

37

A

47

D

57

C

67

C

77

B

87

C

97

A

8

C

18

C

28

A

38

B

48

D

58

A

68

A

78

B

88

D

98

B

9

D

19

D

29

C

39

B

49

D

59

D

69

B

79

A

89

B

99

B

10

D

20

C

30

B

40

C

50

B

60

C

70

A

80

D

90

A

100

B
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Explanation

8. ANSWER [C]

1. ANSWER: [D]

9. ANSWER [D]
4242+12=4254, 4254-24=4230, 4230+36=4266,
4266-48=4218,4218+60=4278,4278-72=4206

10. ANSWER [D]

2. ANSWER: [C]
arn-1
(1/3) (1/2)7= 1/134
3. ANSWER: [D]
Short Cut :
Multiplication / substraction = (10*5) /(10-5) =
50/5 = 10

4. ANSWER: [A]

Her real age—x (shortcut method):
x - 2/7x = 25
5
/7x = 25
x = 25 (7/5)
x = 175/5 =35

11. ANSWER [D]
Let x and y be the number of deer and peacocks in
the zoo respectively. Then, x + y = 80 ...(i) and
4x + 2y = 200 or 2x + y = 100 ...(ii)
Solving (i) and (ii), we get) x = 20, y = 60.

12. ANSWER [C]
SH| First letter moves 6 steps forward. Second
letter moves 6 steps backward

13. ANSWER [B] 70
14. ANSWER [B] 64.10

5. ANSWER [A] √80,3√12,4√20, 6√25,12√112
6. ANSWER [B] CRZQWABO
H + 2 = J Y + 4 = C D + 6 = J R + 8 = Z O + 10
= Y G + 12 = S E + 14 = S N + 16 = D

15. ANSWER [B] 13

7.

Total boys in the row= 12 + 4 – 1 = 15. Hence
(28 – 15)= 13 boys should be added to the row.

16. ANSWER [C] 200
பாத் ஆஞ்சு தங்கபின் ண்ிக்பகப
x ன்க.

18 X / 100 = 36
36 X 100/18 =200
11 | G E N E R A L M E N T A L A B I L I T Y
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17. ANSWER [B] 960

24. ANSWER [B] 1015

8000 × 3 × 4 /100
=960

LCM 1008 + 7 =1015

25. ANSWER [A] 30 × 7 × 18 =x × 6 × 30

18.

30 × 7 × 18 / 6 × 30 = x

ஃ x = 21 days

26. ANSWER [C] 50
30% of the no (if the no is x) =30/100x.
15 less than 3/5 of the no is 3/5x-15.
It is given that they are equal so:
30/100x = 3/5x-15
3/10x= (3x-15)/5
By cross multiplying we get
3*5x=(3x-15)*10
15x=30x-750
By transposing
750=30x-15x
15x=750
x=50

19.

27. ANSWER [B]
20. ANSWER [C] 20%
10&12 difference 2...so( 2/10)*100=20%

21. ANSWER [B] 30 42 77
A
5

B C
7
6 11
30 42 77

28. ANSWER [A]
1

22. ANSWER [C] 75
Generally we may commit mistake of dividing
1200/15.
But out of 16 persons there is one captain.
so, it will be 1200/16 = 75

23. ANSWER [C] 10%.
(C.P. of 36 mangoes) - (S.P. of 36 mangoes) = Loss
= (S.P. of 4 mangoes)
=> S.P. of 40 mangoes = C.P. of 36 mangoes.
Let C.P. of each mango be Re. 1.
C.P. of 40 mangoes = Rs. 40; S.P. of 40 mangoes =
Rs. 36.
∴ Loss%=(440∗100)%=10%
%=(440∗100)%=10%.
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/10 + 1/15
=3+2/30
=1/6
=6 days

29. ANSWER [C]
I-D = 1xD/100
25-50 -25 x 50 /100 = -37.5

30. ANSWER [B]
60*2/20=6 ‡

31. ANSWER [B]
N x R = 300
15 x R = 300
R = 300/15
R = 20%

r=6 ‡ d=6*2=12

TARGET TNPSC FBEG

32. ANSWER [A]

41. ANSWER [B] 40

இரு தகா ண்கபின் பதருக்கல் தனன்

சரிாண ிபடபித் ிணாக்கபின்

=23x7=161 ணில் x=23, y=7

ண்ிக்பகப X ன்க

3y –x=3x7-23=21-23=-2

நாக ிபடபித் ிணாக்கபின்

33. ANSWER [A]

3.6

34. ANSWER [D]

35

35. ANSWER [C]

25

ண்ிக்பக=(75-x)

=4x-(75-x)=125
=5x=200
X=40

42. ANSWER [B] 37
Let the number of tern = n and a =3, d=5-3=2
Tn = a+(n-1)d=3+(n-1)x2=71
2(n-1)=71-3=68
n-1=68/2=34
n=34+1=35
Middle term = n+1 / 2
= 35+1 / 2 = 18
T18 = 3+(18-1)x2
=3x17x2= 37

43.

36. ANSWER [D]

50

பகாடுக்கப்தட்டுள்ப பகாள்குநி ிபடகபில் 50 ன்ந ண்
ட்டும் 12-ஆல் குதடாது. ணத 50 ன்ந ண் ீ .சி.ாக
இருக்காது.

37. ANSWER [A]

160
40, 32-ன் ீ .சி. =160 ிாடி

38. ANSWER [B] TEEWZS
39. ANSWER [B]

44. ANSWER [C] 5 5/11
12, 10 ீ . சி. 2×5×6=60
6+5/60=11/60 = 5 5/11 ாட்கள்

45. ANSWER [A] 14
Short cuts:
(A+B) - (B+C) = 14
A - C = 14.
C is younger than A by 14 years.
(அதர்ா+அனுஷ்ா)-(அனுஷ்ா+அதிா)=14
(அதிா-அதர்ா)=14

46. ANSWER [B]
40. ANSWER [C] Grand daughter / ததத்ி
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47. ANSWER [D]

55. ANSWER [C] 84

ிநப ிகிம் A:B=100:160
டுத்துக் பகாள்ளும் த ிகிம் A:B=160:100
ணத (12/160)*100=7 ½ ாட்கள்

48. ANSWER [D] 12=1

42=16 52=25 62=36 72=49
92=81 112=121 122=144 82=64

56. ANSWER [C] 3:2
49. ANSWER [D]

50. ANSWER [B] 220

Let cost of 1 mango = x and cost of 1 orange = y
5x + 4y = 3x + 7y
2x = 3y. ‡ x/y = 3/2
ratio of cost of 1 mango to 1 orange = 3 : 2

57. ANSWER [C] 60

51. ANSWER [A]
Let the required numbers be 27a and 27b. Then,
27a + 27b = 216.
=> a + b = 8. Now, co-primes with sum 8 are (1, 7)
and (3, 5).
Required numbers are (27 * 1, 27 * 7) and (27 * 3,
27 * 5)
i.e., (27, 189) and (81, 135)
Out of these, the given one in the answer is the
pair (27, 189).

58. ANSWER [A] 204

52. ANSWER [B] 78186

59. ANSWER [D] 44

53. ANSWER [B] 20% loss
10-8 = 2 (8 C.P 10 S.P)
=2/S.P X 100 ‡ =2/10 X 100 ‡ = 20% loss

54. ANSWER [D] 6
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In 12 hours, they are at right angles 22 times.
Approximate time is.
00:15.
00:49.
01:20.
01:55.
02:25.
03:00.
03:30.
04:05.
04:40.
05:10.
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05:45.
06:15.
06:50.
07:20.
07:55.
08:25.
09:00.
09:30.
10:05.
10:35.
11:10.
11:40
times.

65. ANSWER [C] 8241
If "Orient" is written as "532146" and "Soul" is
"7598", the "Line" is encrypted as 8241

66. ANSWER [A] 8251896
The alphabets are coded as follows :
D E L H I C A U T
7 3 5 4 1 8 2 9 6

In 24 hours, they are at right angles 44

60. ANSWER [C] 1, 7
9x-y-2=0
2x+y-9=0
----------------11x-11=0. Note. +y -y cancelled
---------------11x=+11
X=11/11
X=1
2(x)-y-9=0
2(1)-y-9=0
2-y-9=0
Y=+9-2=7
Y=7.

So, in CALICUT,
C is coded as 8,
A as 2,
L as 5,
I as 1,
U as 9 and
T as 6.
Thus, the code for CALICUT is 8251896.

67. ANSWER [C] 349 x = 13p + 11 and x = 17q + 9
13p + 11 = 17q + 9

q=
The least value of p for 2 + 13p
which q =
17
x = (13 x 26 + 11)
= (338 + 11)
= 349

61. ANSWER [C] 39.8
39.8. =199/5 (31+37+41+43+47)/5

68. ANSWER [A]

3 yrs

69. ANSWER [B]

37,500

62. ANSWER [A] 60
Let the required no of hours be x. Then
Less men , More hours (Indirct Proportion)
15:36 ::25:x
(15 x X)=(36 x 25)
Hence, 15 men can do it in 60 hours.

63. ANSWER [D] 1,75000
100/(100-20) × 140000
175000

64. ANSWER [B] 22
4*20=80 ‡
6*22=132 ‡ sub 132-80=44
ans 6-4=2
so 2=44 means 1=22
15 | G E N E R A L M E N T A L A B I L I T Y

17q - 13p = 2

2

P (r/100) =240

2 + 13p
17
is a whole number
is p = 26
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78. ANSWER [B] 20000

70. ANSWER [A] 25%
50/100 (X-Y) = 30/100 (X+Y)
1/2 (X-Y) = 3/10 (X+Y)
½ X - 3/10 X = 3/10 Y + 1/2 Y
2/10 X = 8/10 Y ‡ Y = ¼ X ‡ ¼= 25%

71. ANSWER [C]

29/22

x/y =5/2
nw div both side by y , den yll get
8(x/y)+9 / 8(x/y)+2
nw subst x/y value here and you will get 29/22

72. ANSWER [A]

Rs. 698

79. ANSWER [A] 79.48

S.I. for 1 year = Rs. (854 - 815) = Rs. 39
S.I. for 3 years = Rs.(39 x 3) = Rs. 117
Principal = Rs. (815 - 117) = Rs. 698

73. ANSWER [B]

36

80. ANSWER [D]

74. ANSWER [C]

287

2,18,24,32 ீ .சி.=288
288-1=287+1  கூட்ட குப்தடும்
ிபட =287

81. ANSWER [A]

75. ANSWER [D] 1240
S.I = 1150 – 1000 = 150
PNR/100 = 150
(1000×3×R) /100= 150
R=5
R is increased by 3%, new R = 5+3 = 8%
New S.I = (1000×3×8)/100 = 240
Amount = 1240

76. ANSWER [A]

392

28
Number of workers - Number of days
7 >> 52 (7 workers complete a work in 52 days)
1 >> 52 *7 ( 1 worker will complete it in more days
so it is 364 days)
13 >> 364 / 13 = 25 days (13 workers will take less
time to complete the work so 28 days)

Short Cut: Multiplication / Addition = (10*5)/ (10+5)
= 50 / 15 = 3 & 5/15 =3 & 20/60 = 3 ி 20 ிிடம்

82. ANSWER [B]

cm3

கூம்தின் கணஅபவு = 1/3 r2h
= 1/3 x

x 7 x 7 x 24

= 392

cm3

77. ANSWER [B]

1032
Total employees is x.
60*x=(400*12)+56*(x-12)
60x=4800+56x-672
60x-56x=4128 ‡ 4x=4128 ‡ x=1032
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83. ANSWER [D]
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84. ANSWER [A]
=1/24+1/6+1/12 ‡ =1+4+2/24 = 7/24 ‡ =24/7

85. ANSWER [B] 10
x= 200 x 5 x 12 / 60 x 20 = 10

86. ANSWER [D]
Clue: go with options.
3+61+37 = 101 ‡ 61 – 37 = 24

87. ANSWER [C] 12,10 ீ சி 2×5×6=60
‡ 6+5/60=11/60 = 5 5/11 ாட்கள்

88. ANSWER [D] 31

94. ANSWER [C] 9
x= no of cakes, y= no of persons
540/x=y but x=(15/100)y ‡ 540/ (15/100)y=y
y2=(540*100)/15=3600 ‡ y=60
x=540/60=9
(Quick method: Go with options: (15/100)*60=9

95. ANSWER [A] 42
2022-2014=8 ‡ 1x+8 / 4x+8= 3x/8x
x+8/4x+8=3/8 ‡ 8*(x+8)=3*(4x+8)
8x+64=12x+24
12x-8x=64-24 ‡ 4x=40 ‡ x=10
There for SUM of ages of son and father in
2014 is X+4X=10+40=50
SUM of ages of son and father in "2010" is
50-(4+4)=42

96. ANSWER [C] 1/6

89. ANSWER [B] 11
18 * 10/900 = x * 12/330 ‡ 330 = 5*6*x ‡ x=
330/5*6 ‡ =11

90. ANSWER [A] 13:10
130:100
13:10

91. ANSWER [A] 4:3
r=20 h =60
2πr (h+r) பாத்தப்பு
2πrh பபதப்பு
2πr (h+r) : 2πrh
60+20 : 60 ‡ 80 : 60 ‡ 4:3

92. ANSWER [C] 100. All r cubes except 100
93. ANSWER [A] 66
Average of 11 numbers is 60
So total = 11 X 60 = 660
Average of first 6 = 58 ‡ 6X 58 = 348
So total of last 5 numbers = 660 -348 = 312
Last 6 numbers average = 63 ‡ 6X 63 = 378
‡ sixth number is 378 - 312 = 66
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97. ANSWER [A] =4/3 π cm 3
The radius of largest sphere inscribed from the
cylinder of radius 1 cm is also 1cm.
Therefore Volume = 4/3 π r3
= 4/3 π (1*1*1) cm3 ‡ =4/3 π cm 3

98. ANSWER [B] 40
5*20=100 ‡ 4*15=60 ‡ 100-60=40

99. ANSWER [B] 0.09% Loss
If both profit and discount are same then the result
is loss. Loss%= x2/100=(3*3)/100=9/100=0.09%

100. ANSWER [B] 7227
It makes an arithmetic progression. Sum =1/2 n(a+l)
a- first term l- last term n- no of terms
In this case a=308 , b=495
( The smallest and largest numbers between 300500 which are exactly divisible by 11)
To find n: 500-300=200
200/11 = 18 (Don't mind about remainder)
Therefore n=18
Substituting the values in the formula,
1/2 18 (308+495)=9*803=7227

