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Read the following instructions carefully before you begin to answer the questions. 

IMPORTANT INSTRUCTIONS 
 

1. This Booklet has a cover (this page) which should not be opened till the invigilator gives signal to open it at the 

commencement of the examination. As soon as the signal is received you should tear the right side of the booklet 

cover carefully to open the booklet. Then proceed to answer the question. 

2. This Question Booklet contains 100 questions. 

3. Answer all questions. All Questions carry equal marks. 

4. The Test Booklet is printed in ‘A’ series booklet, he/she has to indicate in the side 2 of the Answer Sheet with 

Blue or Black Ink Ball point pen as follows: 

 

 

 

 

5. You must write your Register Number in the space provide on the top right side of this page. Do not write anything 

else on the Question Booklet. 

6. An Answer Sheet will be supplied to you separately by the invigilator to mark the answers. You must write your 

Name, Register No. and other particulars on side 1 of the Answer Sheet provided, failing which your Answer sheet 

will not be evaluated. 

7. You will also encode your Register Number, Subject Code etc., with Blue or Black Ink Ball Point Pen in the space 

provided on the side 1 of the Answer Sheet. If you do not encode properly or fail to encode the above information. 

Your Answer Sheet will not be evaluated. 

8. Each question comprises four response [A], [B], [C] and [D]. You have to select ONLY ONE correct response and 

mark in your Answer Sheet. In case you feel that there are more than one correct response, mark the response 

which you consider the best. In any case, choose ONLY ONE response for each question. Your total marks will 

depend on the number of correct responses marked by you in the Answer Sheet. 

9. In the Answer Sheet there are four brackets [A], [B],[C] and [D] against each question. To answer the questions 

you are to mark with Ball point pen ONLY ONE bracket of your choice for each question. Select one response for 

each question in the Question Booklet and mark it in the Answer Sheet. If you mark more than one answer for one 

question, the answer will be treated as wrong. E.g. If for any item, [A] is the correct answer, you have to mark as 

follows: 

[A] [B] [C] [D] 

10. You should not remove or tear off any sheet from this Question Booklet. You are not allowed to take this 

Question Booklet and the Answer Sheet out of the Examination Hall during the examination. After the 

examination is concluded, you must hand over your Answer Sheet to the invigilator. You are allowed to take the 

Question Booklet with you one after the Examination is over. 

11. The sheet before the last page of the Question Booklet can be used for Rough Work. 

12. In all matters and in cases of doubt, the English Version is final. 

13. Do not tick-mark or mark the answer in the Question Booklet.  
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tpdhj;jhs; thpir                                gjpT vz;

           F&g;- 2A  

jpwdwpjy; KO Njh;T 
Njh;T-21  

[ mDkjpf;fgl;Ls;s Neuk;: 2kzp ]                [ nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 100] 
tpdhf;fSf;F gjpyspf;FKd; fPo;f;fz;l mwpTiufis ftdkhfg; gbf;fTk; 

Kf;fpa mwpTiufs; 
1. ,e;j tpdhj; njhFg;G xU NkYiwia (,e;j gf;fj;ij)f; nfhz;Ls;sJ. Njh;T njhlq;Fk; Neuj;jpy; tpdhj;njhFg;igj; 

jpwf;Fk;gb fz;zfhzpg;ghsh; $Wk; tiuapy; NkYiwiaj; jpwf;ff; $lhJ. tpdhj;njhFg;igj; jpwf;Fk;gbahd nra;if 
fz;fhzpg;ghshplkpUe;J ngw;wTld; NkYiwapd; tyJGwj;ij ftdkhf fpopj;Jj; jpwf;f Ntz;Lk;. mjd;gpd; 
Nfs;tpfSf;F tpilaspf;fj; njhlq;fyhk;. 

2. ,e;j tpdhj; njhFg;G 100 tpdhf;fisf; nfhz;Ls;sJ. 
3. vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;fTk;. vy;yh tpdhf;fSk; rkkhd kjpg;ngz;fs; nfhz;lit 

4. tpdhj; njhFg;G    vd;w xU thpirapy; mr;rplg;gl;Ls;sJ. (,e;j gf;fj;jpd; ,lJ Nky; %iyapy;  
 
cs;s fl;lj;ijg; ghh;f;fTk;) tpz;zg;gjhuh; tpdhj;jhs; thpiria tpilj;jhspy; mjw;nfd mike;Js;s ,lj;jpy; 
Fwpj;Jf; fhz;gpf;f Ntz;k;. cjhuzkhf xU tpz;zg;gjhuh;     vd;Dk; tpdhj; njhFg;G  ngw;wpwUe;jhy  
 
mth;mij jd;Dila tpilj;jhspd; ,uz;lhk; gf;fj;jpy; fPNo fhz;gpj;Js;sthW ePyk; my;yJ fUik epwikAila 
ge;JKidg; Ngdhtpdhy; Fwpj;Jf;fhl;l Ntz;Lk;. 
 

 

 

 

5. cq;fSila gjpT vz;iz ,e;jg; gf;fj;jpd; tyJ Nky; %iyapy; mjw;nfd mike;Js;s ,lj;jpy; ePq;fs; vOj 
Ntz;Lk; NtW vijAk; tpdhj; njhFg;gpy; vOjf; $lhJ. 

6. tpilfisf; Fwpj;Jf; fhl;l vd> tpilj;jhs; xd;W cq;fSf;F fz;fhzpg;ghsuhy; jdpahfj; jug;gLk;. tpilj;jhspd; 
Kjy; gf;fj;jpy; cq;fSila gjpT vz;> ngah; kw;Wk; Nfl;Ls;s tpguq;fis ePq;fs; vOj Ntz;Lk;: jtwpdhy; cq;fsJ 
tpilj;jhs; nry;yhjjhf;fg;gLk;. 

7. cq;fSila gjpT vz;> Njh;Tj;jhs; vz; Kjypatw;iwAk; tpilj;jhspd; ,uz;lhk; gf;fj;jpy; mitfSf;fhf 
mike;Js;s ,lq;fspy; ePyk; my;yJ fUik epwikAila ge;JKidg; Ngdhtpdhy; Fwpj;Jf;fhl;l Ntz;Lk;. Nkw;fz;l 
tpguq;fis tpilj;jhspy; ePq;fs; Fwpj;Jf; fhl;lj; jtwpdhy; cq;fs; tpilj;jhs; nry;yhjjhf;fg;gLk;.  

8. Xt;nthU tpdhTk; (A), (B), (C) kw;Wk; (D) vd ehd;F tpilfisf; nfhz;Ls;sJ. ePq;fs; mitfspy;> xNu xU rhpahd 
tpiliaj; Njh;T nra;J tpilj;jhspy; Fwpj;Jf;fhl;l Ntz;Lk;. xd;Wf;F Nkw;gl;l rhpahd tpilfs; xU Nfs;tpf;F 
,Ug;gjhff; fUjpdhy; ePq;fs; kpfr; rhpahdJ vd;W vij fUJfpwPh;fNsh me;j tpilia tpilj;jhspy; Fwpj;Jf; fhl;l 
Ntz;Lk;.  vg;gbahapDk; xU Nfs;tpf;F xNu xU tpiliaj;jhd; Njh;e;njLf;fNtz;Lk;. cq;fSila nkhj;j 
kjpg;ngz;fs; ePq;fs; tpilj;jhspy; Fwpj;Jf; fhl;Lk; rhpahd tpilfspd; vz;zpf;ifiag; nghWj;jJ.  

9. tpilj;jhspy; xt;nthU Nfs;tp vz;zpw;Fk; vjphpy; (A), (B), (C) kw;Wk; (D) vd ehd;F tpilf;fl;lq;fs; cs;sd. xU 
Nfs;tpf;F tpilaspf; ePq;fs; rhpnad fUJk; tpilia xNu xU tpilf;fl;lj;jpy; kl;Lk; ge;J Kidg; Ngdhtpdhy; 
Fwpj;Jf; fhl;l Ntz;Lk;. xt;nthU Nfs;tpf;Fk; xU tpiliaj; Njh;e;njLj;J tpilj;jhspy; Fwpf;fNtz;Lk;. xU 
Nfs;tpf;F xd;Wf;F Nkw;gl;l tpilaspj;jhy; me;j tpil jtwhdjhf fUjg;gLk;. Cjhuzkhf ePq;fs; vd;gij rhpahd 
tpilahff; fUjpdhy; mij gpd;tUkhW Fwpj;Jf;fhl;l Ntz;Lk;. 

[A] [B] [C] [D] 

10. ePq;fs; tpdhj; njhFg;gpd; ve;jg; gf;fj;ijAk; ePf;fNth my;yJ fpopf;fNth $lhJ. Njh;T Neuj;jpy; ,e;j tpdhj; 
njhFg;gpidNah my;yJ tpilj;jhisNah Njh;Tf; $lj;ij tpl;L ntspapy; vLj;Jf; nry;yf;$lhJ. Njh;T Kbe;jgpd; 
ePq;fs; cq;fSila tpilj;jhisf; fz;fhzpg;ghshplk; nfhLj;J tpl Ntz;Lk;.  ,t;tpdhj; njhFg;gpidj; Njh;T 
Kbe;jTld; ePq;fs; cq;fSld; vLj;Jr; nry;yyhk;. 

11. Fwpg;Gfs; vOjpg; ghh;g;gjw;F tpdhj; njhFg;gpd; filrp gf;fj;jpw;F Kd;gf;fj;ij cgNahfpj;Jf; nfhs;syhk;.  
12. Nkw;fz;l tpjpfspy; vijahtJ kPwpdhy; Njh;thizak; KbntLf;Fk; eltbf;iffSf;F cs;shf NehpLk; vd 

mwpTWj;jg;gLfpwJ. 

13. Mq;fpy tbtpy; nfhLf;fg;gl;Ls;s Fwpg;Gfs;jhd; KbthdjhFk;. 
14. tpdhj; njhFg;gpdy; tpilia FwpaplNth> Fwpg;gpl;Lf; fhl;lNth $lhJ 

 

A 

A 

      [A]           [B]               [C]               [D] A 
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1. A circular wire of radius 42 cm is bent in the form of a rectangle whose 

sides are in the ratio of 6:5. The smaller side of the rectangle is : 

(A) 25 cm   (B) 3 cm  (C)  36 cm  (D) 60 cm 
 

42செமி ஆரமுள்ள ஒரு வட்டவடிவக் கம்பி வளளக்கப்பட்டு 6:5 
என்ற பக்க விகிதம் சகொண்ட செவ்வகமொக மொற்றப்படுகிறது. 
எனில் செவ்வகத்தின் அகலம் என்ன? 

(A) 25 cm   (B) 3 cm  (C)  36 cm  (D) 60 cm 
 

2. The diameter of a wheel is1.26 m. how far will it travel in 500 

revolutions? 

(A) 1492 m   (B)1980 m  (C) 2530 m  (D) 2880 m 
 

ஒரு ெக்கரத்தின் விட்டம் 1.26மீ எனில் 500 சுற்றுகளில் அது 
பயணம் செய்யும் சதொளலவு என்ன? 

(A) 1492 m   (B)1980 m  (C) 2530 m  (D) 2880 m 

 

3. A circular ground whose diameter is 35 meters, has a 1.4 m broad 
garden around it. What is the area of the garden in square metres? 

(A) 160.16  (B) 176.16  (C) 196.16      (D) Data inadequate  

 

35மீ விட்டமுள்ள ஒரு வட்டவடிவ ளமதொனத்ளத சுற்றி 1.4மீ 
அகலமுள்ள ஒரு பொளத உள்ளது. எனில் ததொட்டத்தின் பரப்பளவு 
என்ன?(ெதுர மீட்டரில்) 
(A) 160.16  (B) 176.16       (C) 196.16  (D)விவரம் 
தபொதவில்ளல 
 

4. The area of the largest triangle that can be inscribed in a semi-circle of 

radius r, is: 
(A) r2   (b) 2r2  (C) r3   (D) 2r3 

 

“r” ஆரமுள்ள ஒரு அளரவட்டத்தில் வளரயப்படக்கூடிய 
மிகப்சபரிய முக்தகொணத்தின் பரப்பளவு என்ன?  

(A) r2   (b) 2r2  (C) r3   (D) 2r3 
 

5. A can go round a circular path 8 times in 40 minutes. If the diameter of 

the circle is increased to 10 times the original diameter, then the time 

required by A to go round the new path once, travelling at the same 
speed as before, is: 

(A) 20 min  (B) 25min  (C) 50 min  (D) 100 min. 
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A என்பவரொல் ஒரு வட்ட வடிவ பொளதளய 40 நிமிடங்களில் 8 
முளற சுற்றி வர முடியும். அப்பொளதயின் விட்டம் 
முன்பிருந்தளதப் தபொல் 10 மடங்கொக மொற்றப்பட்டொல் அதத 
தவகத்தில் அப்பொளதளய ஒரு முளற சுற்றி வர A 
எடுத்துக்சகொள்ளும் தநரம் என்ன? 

(A) 20 min  (B) 25min  (C) 50 min  (D) 100 min. 

 

6. How many cubes of 10 cm edge can be put in a cubical box of 1 m 
edge? 

(A) 10   (B) 100  (C) 1000  (D) 10000 

 

1மீ விளிம்பிளனக் சகொண்ட ஒரு கனெதுர சபட்டியில் 10செமி 
விளிம்பிளன சகொண்ட ெிறிய கனெதுரங்கள் எத்தளன ளவக்க 
முடியும்? 

(A) 10   (B) 100  (C) 1000  (D) 10000 
 

7. If the volumes of two cubes are in the ratio 27 : 1, the ratio of their 

edges is : 
(A) 1 : 3  (B)1: 27  (C) 12:9  (D) None of these 

 

இரண்டு கனெதுரங்களின் கனொலவுகளின் விகிதம் 27:1 எனில் 
அவற்றின் விளிம்புகளின் விகிதம் என்ன? 

(A) 1 : 3  (B)1: 27  (C) 12:9  (D) None of these 
 

8. If each edge of a cube is doubled, then its volume : 

(A) is doubled     (B) becomes 4 times 
(C) becomes 6 times      (D) becomes 8 times 

 

ஒரு கனெதுரத்தின் அளனத்து விளிம்புகளும் இரு 
மடங்கொக்கப்பட்டொல் அதன் கனஅளவு 

(A) is doubled     (B) becomes 4 times 
(C) becomes 6 times      (D) becomes 8 times 

 

9. The sum of the radius of the base and the height of a solid cylinder is 

37 metres. If the total surface area of the cylinder be 1628 sq. Metres, 
its volume is : 

(A) 3180 m3  (B) 4620 m3  (C) 5240 m3    (D) None of these 

 

ஒரு கன உருளளயின் அடிபக்க ஆரம் மற்றும் உயரத்தின் 
கூடுதல் 37மீ, அதன் சமொத்தப்புறப்பரப்பளவு 1628மீ எனில் அதன் 
கனஅளவு என்ன? 

(A) 3180 m3  (B) 4620 m3  (C) 5240 m3    (D) None of these 
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10. Water flows at the rate of 10 metres per minute from a cylindrical pipe 

5 mm in diameter. How long will it take to fill up a conical vessel 
whose diameter at the base is 40 cm and depth 24 cm? 

(A) 48 min. 15sec  (B) 51 min 12sec  (C) 52 min 1sec (D) 55 min 

5மிமி விட்டமுள்ள ஒரு உருளள வடிவ குழொய் வழியொக 
நிமிடத்திற்கு 10மீ தவகத்தில் தண்ணரீ் பொய்கிறது. அடிப்பக்க 
விட்டம் 40செமீ மற்றும் உயரம் 24செமீ உள்ள கூம்பு வடிவ 
பொத்திரத்ளத நிரப்ப ஆகும் தநரம் என்ன? 

(A) 48 min. 15sec  (B) 51 min 12sec  (C) 52 min 1sec (D) 55 min 
 

11. If the radius of a sphere is doubled, how many times does its volume 

become? 
(A) 2 times  (B) 4 times  (C) 6 times  (D) 8 times 

 

ஒரு தகொளத்தின் ஆரம் இருமடங்கொக்கப்பட்டொல் அதன் 
கனஅளவு எத்தளன மடங்கொகும்? 

(A) 2 times  (B) 4 times  (C) 6 times  (D) 8 times 
 

12. If three metallic spheres of radii 6 cms, 8 cms and10 cms are melted to 

form a single sphere, the diameter of the new sphere will be : 

(A) 12 cms  (B) 24cms  (C) 30 cms  (D) 36 cms 
 

6செமி, 8செமி, மற்றும் 10செமி ஆரம் சகொண்ட மூன்று உதலொகக் 
தகொளங்கள் உருக்கப்பட்டு ஒரு சபரிய தகொளமொக 
மொற்றப்பட்டொல், சபரிய தகொளத்தின் விட்டம் என்ன? 

(A) 12 cms  (B) 24cms  (C) 30 cms  (D) 36 cms 

 
13. 12 spheres of the same size are made from melting a solid cylinder of 

16 cm diameter and 2 cm height. The diameter of each sphere is: 

(A) √3 cm  (B) 2 cm  (C) 3 cm  (D) 4 cm 
 

ஒதர அளவுள்ள 12 தகொளங்கள், 16செமீ விட்டமும் 2செமீ 
உயரமும் சகொண்ட கன உருளளயிலிருந்து உருவொக்கப்பட்டொல் 
தகொளத்தின் விட்டம் என்ன? 

(A) √3 cm  (B) 2 cm  (C) 3 cm  (D) 4 cm 
 

14. A metallic cone of radius  12 cm and height 24 cm is melted and made 

into spheres of radius 2 cm each. How many spheres are there? 

(A) 108  (B) 120  (C) 144  (D) 180 
 

12செமீ ஆரமும் மற்றும் 24செமீ உயரமும் உள்ள கூம்பு 
உருக்கப்பட்டு 2செமீ ஆரம் சகொண்ட ெிறிய தகொளங்கள் 
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உருவொக்கப்படுகின்றன எனில் ெிறிய தகொளங்களின் 
எண்ணிக்ளக என்ன? 

(A) 108  (B) 120  (C) 144  (D) 180 
 

Study the following graph carefully and  answer the questions given 
below  

A cosmetic company produces five different products. The sales of these five 

products (in lakh number of packs) during 1995 and 2000 are shown in the 
following bar-graph. The questions given below are based on this graph. 

  

 
 

பின்வரும் படத்ளத கூர்ந்து கவனித்து வினொக்களுக்கு விளடயளி 
ஒரு ஒப்பளனப்சபொருள் தயொரிப்பு நிறுவனம் ஐந்து தவறுபட்ட 
சபொருட்களள உற்பத்தி செய்கிறது. சகொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்ளட 
விளக்க படத்தில் 1995 முதல் 2000 வளர விற்பளன அளவு 
சகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. படத்ளதப் பொர்த்து கீதழ 
சகொடுக்கப்பட்டுள்ள வினொக்களுக்கு விளடயளி 
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15. The sale have increased by nearly 55% from 1995 to 2000 in the case 

of 

(A) Lipsticks  (B) Nail enamels (C) Talcum powders (D) Shampoos 
 

பின்வரும் எந்த சபொருளில் விற்பளனயொனது 1995 முதல் 2000 
வளர 55% உயர்ந்துள்ளது? 

(A) Lipsticks  (B) Nail enamels (C) Talcum powders (D) Shampoos 
 

16. During the period 1995-2000, the minimum rate of increase in sales is 

in the  case  of : 

(A) Lipsticks  (B) Nail enamels (C) Talcum powders (D) Shampoos 
 

1995-2000 வளர எந்த சபொருளில் விற்பளன வதீம் குளறவொக 
உள்ளது. 
(A) Lipsticks  (B) Nail enamels (C) Talcum powders (D) Shampoos 
 

17. The sales of lipsticks in 2000 was by what percent more than the sales 

of nail enamels in 2000? (rounded off to the nearest integer) 

(A) 33%  (B) 31%  (C) 28%  (D) 25%  

 

2000ம் ஆண்டில் lipsticks விற்பளனயொனது 2000ம் ஆண்டில் nail 

enamels விற்பளனளய விட எத்தளன ெதவிகிதம் அதிகம்? 

(A) 33%  (B) 31%  (C) 28%  (D) 25%  

 

18. The sales of conditioners in 1005 was by what percent less than the 
sales of shampoos in 1995? (rounded off to the nearest integer) 

(A) 57%  (B) 36%  (C) 29%  (D) 25%  
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1005ம் ஆண்டின் conditioners விற்பளனயொனது 1995ம் ஆண்டின் 
shampoos விற்பளனளய விட எத்தளன ெஹ்டவிகிதம் குளறவு? 

(A) 57%  (B) 36%  (C) 29%  (D) 25%  
 

19. What is the approximate ratio of the sales of nail enamels in 2000 to 

the sales of Talcum powders in 1995? 

(A) 7:2  (B) 5:2  (C) 4:3  (D) 2:1 
 

2000ம் ஆண்டின் nail enamels விற்பளனக்கும் 1995ம் ஆண்டின் 
Talcum powders விற்பளனக்கும் உள்ள ெரொெரி விகிதம் என்ன? 

(A) 7:2  (B) 5:2  (C) 4:3  (D) 2:1 
 
 

 

 

 
Study the following line-graph and answer the questions based on it. 

Number of Vehicles Manufactured by Two Companies over the years 

(Number in Thousands) 
 

 
 

பின்வரும் படத்ளத கூர்ந்து கவனித்து வினொக்களுக்கு விளடயளி 
குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளில் இரண்டு நிறுவனங்களின் வொகன 
உற்பத்திகளின் எண்ணிக்ளக(எண்கள் ஆயிரத்தில்) 
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20. What is the difference between the total productions of the two 

companies in the given years? 

(A) 19000  (B) 22000  (C) 26000  (D) 29000 
 

சகொடுக்கப்பட்ட கொலகட்டத்தில் இரண்டு நிறுவனங்களின் 
சமொத்த உற்பத்திக்கு உள்ள தவறுபொடு என்ன? 

(A) 19000  (B) 22000  (C) 26000  (D) 29000 

 
21. What is the difference between the numbers of vehicles manufactured 

by Company Y in 2000 and 2001? 

(A) 50000  (B) 42000  (C) 33000  (D) 21000  
 

2000 மற்றும் 2001ம் ஆண்டில் Y நிறுவனத்தின் வொகன உற்பத்திக்கு 
உள்ள தவறுபொடு என்ன? 

(A) 50000  (B) 42000  (C) 33000  (D) 21000  
 

22. What is the average number of vehicles manufactured by Company X 

over the given period? (rounded off to the nearest integer) 

(A) 119333  (B) 113666  (C) 112778  (D) 111223  

 

சகொடுக்கப்பட்ட கொலகட்டத்தில் X நிறுவனத்தின் ெரொெரி வொகன 
உற்பத்தி என்ன? 

(A) 119333  (B) 113666  (C) 112778  (D) 111223  
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1997 1998 1999 2000 2001 2002

X

Y



MANIDHANAEYAM FREE IAS ACADEMY 

 

 [GROUP – 2A - 2017 – APTITUDE FULL TEST] Page 8 
 

23. In which of the following years, the difference between the productions 

of Companies X and Y was the maximum among the given years 

(A) 1997  (B) 1998  (C) 1999  (D) 2000  
 

பின்வரும் எந்த ஆண்டில் நிறுவனங்கள் X மற்றும் Yன் 
உற்பத்தியின் தவறுபொடு அதிகமொக உள்ளது 

(A) 1997  (B) 1998  (C) 1999  (D) 2000  
 

24. The production of Company Y in 2000 was approximately what percent 

of the production of Company X in the same year? 

(A) 173  (B) 164  (C) 132  (D) 97  
 

X நிறுவனத்தின் உற்பத்தியொனது Y நிறுவனத்தின் 
உற்பத்திளயப்தபொல் 2000ம் ஆண்டில் ததொரொயொமொக எத்தளன 
ெதவிகிதம் உள்ளது? 

(A) 173  (B) 164  (C) 132  (D) 97  
  

25. If the English alphabet is written in backward order, then which letter 
will be5th to the left of letter M? 

(A) G   (B) H   (C) S   (D) R 

ஆங்கில உயிசரழுத்துக்கள் இடவலம் மொற்றி எழுதப்பட்டொல் M 
என்ற எழுத்தின் இடது பக்கமொக 5வது எழுத்து என்ன? 

(A) G   (B) H   (C) S   (D) R 
 

26. Find the letter that comes 5th to the left of R in the English alphabet. 

(A) M   (B) N   (C) V   (D) T 
 

ஆங்கில உயிசரழுத்துக்களில் R என்ற எழுத்தின் இடதுபக்கம் 
5வது எழுத்து என்ன? 

(A) M   (B) N   (C) V   (D) T 
 

27. If the 2nd half of the English alphabet is written in the reverse order, 
then find the 15th letter from right. 

(A) M   (B) L   (C) K   (D) J  

 

ஆங்கில உயிசரழுத்துகளின் இரண்டொம் பொதி இடவல 
மொற்றத்தில் எழுதினொல் வலப்பக்கத்திலிருந்து 15வது எழுத்து 
என்ன? 

(A) M   (B) L   (C) K   (D) J  
 

28. If the letters of the word ‘DOLPHIN’ are arranged as they appear in the 
English alphabetical order, which of the following letters will be the 5th 

from left? 

(A) O   (B) D   (C) I   (D) None of these 
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‘DOLPHIN’ என்ற வொர்த்ளதளய ஆங்கில அகர வரிளெயில் 
எழுதினொல் அதன் இடப்பக்கத்திலிருந்து 5வது எழுத்து என்ன? 

(A) O   (B) D   (C) I   (D) None of these 
 

29. How many M’s occur in the following series such that it is preceded by 

W and followed by V? 

XUVMRSTMWNVMWOPMWUVMWACWMVHPNVWMWTUN 
(A) 3   (B) 2   (C)1   (D) 5 

 

பின்வரும் சதொடரில் Wக்கு அடுத்தும் Vக்கு முன்னும் உள்ள Mகள் 
எத்தளன முளற வந்துள்ளன     

XUVMRSTMWNVMWOPMWUVMWACWMVHPNVWMWTUN 
(A) 3   (B) 2   (C)1   (D) 5 
 

30. 3, 6, 9, 15, 24, 39, 63, ? 
(A) 100  (B) 87   (C) 102  (D) 99 

 

31. 0, 7, 26, 36, ? 

(A) 187  (B) 96   (C)123  (D) 124 
 

32. 2, 10, 30, 68 , ? 

(A) 125  (B) 130  (C) 128  (D) 135 
 

33. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,13, 21,? 

(A) 34   (B) 35   (C) 33   (D) 36 
 

34. 7, 4, 5, 9 ? 52.5, 160.5 

(A) 93   (B) 98   (C) 105  (D) 101 
 

35. Find the missing number in the series 4,18,----,100,180,294. 

(A) 32   (B) 36   (C) 48   (D) 40 

 

சதொடரில் 4,18, ----, 100,180,294 கொணொமல் தபொனளதக் 
கண்டறியவும். 
(A) 32   (B) 36   (C) 48   (D) 40 
 

36. If 20 men can build a wall 112 meters long in 6 days, what length of a 
similar wall can be built by 25 men in 3 days? 

(A) 70 meter  (B) 50 meter (C) 20 meter (D) 45 meter 

 

20 ஆட்கள் 26 நொட்களில் 112மீ நீளமுள்ள சுவளரக் கட்டி 
முடித்தொல் 25 ஆட்கள் 3 நொட்களில் எவ்வளவு நீளமுள்ள சுவளரக் 
கட்டி முடிப்பர்? 

(A) 70 meter  (B) 50 meter (C) 20 meter (D) 45 meter 
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37. Six men working 10 hours a day can do a piece of work in 24 days. In 

how many days will 9 men working for 8 hours a day do the same 
work? 

(A) 12 days  (B) 20 days  (C) 21 days  (D)15 days 

 

6 ஆண்கள் ஒரு தவளலளய நொசளொன்றுக்கு 10 மணி தநரம் 
தவளல செய்து 24 நொட்களில் முடிப்பர். 9 ஆண்கள் 
நொசளொன்றுக்கு 8 மணிதநரம் தவளல செய்தொல் எத்தளன 
நொட்களில் அவ்தவளலளய முடிப்பர்? 

(A) 12 days  (B) 20 days  (C) 21 days  (D)15 days 

 

38. A and B together can do a piece of work in 8 days, but A alone can do it 
12 days. How many days would B alone take to do the same work? 

(A) 4 days  (B) 14 days  (C) 34 days  (D) 24 days 

 

ஒரு தவளலளய  A, B இருவரும் தெர்ந்து 8 நொட்களில் முடிப்பர். a 
மட்டும் அவ்தவளலளய 12 நொட்களில் முடிப்பொர் எனில் B மட்டும் 
அவ்தவளலளய எத்தளன நொட்களில் முடிப்பொர்? 

(A) 4 days  (B) 14 days  (C) 34 days  (D) 24 days 
 

39. Two persons A and B are engaged in a work. A can do a piece of work in 

12 days and B can do the same work in 20 days. They work together for 
3 days and then A goes away. In how many days will B finish the work? 

(A) 16 days  (B) 20 days  (C) 12 days  (D) 9 days 

 

A ஒரு தவளலளய 12 நொட்களில் செய்து முடிப்பொர். B அதத 
தவளலளய 20 நொட்களில் செய்து முடிப்பொர். A, B இருவரும் 
தெர்ந்து அவ்தவளலளய 3 நொட்கள் செய்தனர். பின் A 

சென்றுவிட்டொர். மீதி தவளலளய B எத்தளன நொட்களில் 
முடிப்பொர்? 

(A) 16 days  (B) 20 days  (C) 12 days  (D) 9 days 

 
40. A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A 

in 20 days. In how many days A alone can complete the work? 

(A) 30 days  (B) 47 days  (C) 31 days  (D) 25 days 

 

A மற்றும் B இருவரும் ஒரு தவளலளய 12 நொட்களில் செய்து 
முடிப்பர். B மற்றும் C அதத தவளலளய 15 நொட்களில் செய்து 
முடிப்பர் C, A அதத தவளலளய 20நொட்களில் செய்து முடிப்பர். 
எனில் A அவ்தவளலளய எத்தளன நொட்களில் செய்து முடிப்பொர்? 

(A) 30 days  (B) 47 days  (C) 31 days  (D) 25 days 
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41. A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 15 days. How 

much does A get if they finish the work and earn Rs. 1500? 
(A) 900   (B) 600  (C) 750  (D) 800 

 

A ஒரு தவளலளய 10 நொட்களிலும் B அளத 15 நொட்களிலும் 
செய்து முடிப்பர். இருவரும் தெர்ந்து அவ்தவளலளய செய்து 
ரூ.1500 ஈட்டினொல், அதில் A இன் பங்கு என்ன? 

(A) 900   (B) 600  (C) 750  (D) 800 
 

42. A man can complete a work in 4 days, whereas a woman can complete 

it in only 12 days. If they work together, in how many days, can the 
work be completed? 

(A) 3 days  (B) 4 days  (C) 5 days  (D) 6 days 

 

ஓர் ஆண் ஒரு தவளலளய 4 நொட்களில் செய்து 
முடிப்பொர்.ஆனொல் ஒரு சபண் அதத தவளலளய 12 நொட்களில் 
செய்து முடிப்பொர். இவ்விருவரும் தெர்ந்து அவ்தவளலளய 
எத்தளன நொட்களில் செய்து முடிப்பர்? 

(A) 3 days  (B) 4 days  (C) 5 days  (D) 6 days 

 
 

43. A tap can fill a tank in 15 minutes. Another tap can empty it in 20 
minutes. Initially the tank is empty. If both the taps start functioning, 

when will the tank become full? 

(A) 12 mins   (B) 60 mins  (C) 10 mins  (D) 80 mins 
 

ஒரு குழொய் ஒரு கொலியொன சதொட்டிளய 15 நிமிடங்களில் 
நிரப்பும். மற்சறொரு குழொய் நீர் நிரம்பியுள்ள  அத்சதொட்டிளய 20 
நிமிடங்களில் கொலி செய்யும். ஆரம்பத்தில் சதொட்டி கொலியொக 
இருந்து, இரு குழொய்களும் ஒதர தநரத்தில் திறந்து விடப்பட்டொல், 
அத்சதொட்டி எவ்வளவு நிமிடங்களில் நிரம்பும்? 

(A) 12 mins   (B) 60 mins  (C) 10 mins  (D) 80 mins 

 
44. A, B and C can do a work in 12, 24 and 8 days respectively. They all 

work for one day. Then C leaves the group. In how many days will A 

and B complete the rest of the work? 
(A) 5 days   (B) 4 days   (C) 6 days  (D) 8 days 

 

A, B, C என்பர் ஒரு தவளலளய முளறதய 12,24,8 நொட்களில் 
முடிப்பர். இம்மூவரும் தெர்ந்து ஒரு நொள் தவளல செய்தனர். பின் 
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C விலகி விடுகிறொர் எனில் A, B இருவரும் மீதமுள்ள தவளலளய 
முடிக்க ஆகும் நொட்கள் எத்தளன? 

(A) 5 days   (B) 4 days   (C) 6 days  (D) 8 days 
 

45. P can do a work in 15 days, Q in 25 days and R in 30 days. How long will 
they take to do the work if they work together? 

(A) 12 days    (B) 7 1/7 days  (C) 70 days   (D) 20 days 

 

P, Q மற்றும் R முளறதய ஒரு தவளலளய தனித்தனியொக 15, 25 

மற்றும் 30 நொட்களில் முடிப்பர். இம்மூவரும் தெர்ந்து 
அவ்தவளலளய முடிக்க எத்தளன நொட்கள் எடுத்துக் சகொள்வர். 
(A) 12 days    (B) 7 1/7 days  (C) 70 days   (D) 20 days 
 

46. 3 men or 6 women can do a piece of work in 20 days. In how many days 
will 12 men and 8 women do the same work? 

(A) 7/2    (B) 15/4   (C) 5    (D) 4 

 

3 ஆண்கள் அல்லது 6 சபண்கள் ஒரு தவளலளய 20 நொட்களில் 
முடிக்க முடியும் எனில் அவ்தவளலளய 12 ஆண்களும் 8 
சபண்களும் தெர்ந்து எத்தளன நொட்களில் முடிப்பர்? 

(A) 7/2    (B) 15/4   (C) 5    (D) 4 
 

47. Some persons can do a piece of work in 12 days. Two times the number 

of those persons will do half of that work in  
(A) 3days   (B) 4 days   (C) 6 days  (D) 12 days 

 

ெில நபர்கள் ஒரு தவளலளய 12 நொட்களில் முடிக்க முடியும் 
எனில், இரு மடங்கு நபர்கள் பொதி தவளலளய முடிக்க எத்தளன 
நொட்கள் ஆகும்? 

(A) 3 days   (B) 4 days   (C) 6 days  (D) 12 days 

 
 

48. A is twice as good a workman as B and they took 7 days together to do 
the work. B alone can do it in: 

(A) 12 days   (B) 18 days   (C) 21 days  (D) 16 days 

 

A என்பவர் B ஐ தபொல இரண்டு மடங்கு திறளமயொனவர். 
இவ்விருவரும் தெர்ந்து அவ்தவளலளய முடிக்க 7 நொட்கள் 
எடுத்துக்சகொள்வர். எனில் B மட்டும் அவ்தவளலளய எத்தளன 
நொட்கள் எடுத்துக்சகொள்வொர்? 

(A) 12 days   (B) 18 days   (C) 21 days  (D) 16 days 
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49. Ram can do a work in 12 days, Rahim in 20 days and Robert in 15 days. 

How long will they take to do the work if they work together? 

(A) 5 days   (B) 7 days   (C) 17 days  (D) 20 days 
 

P, Q மற்றும் R முளறதய ஒரு தவளலளய தனித்தனியொக 12, 20 

மற்றும் 15 நொட்களில் முடிப்பர். இம்மூவரும் தெர்ந்து 
அவ்தவளலளய முடிக்க எத்தளன நொட்கள் எடுத்துக் சகொள்வர். 
(A) 5 days   (B) 7 days   (C) 17 days  (D) 20 days 
 

50. An army of 2000 men had enough food to last for 30 days. After 10 

days 500 more men joined them. How long did the food last then? 

(A) 20 days   (B) 15 days   (C) 12 days  (D) 16 days 
 

2000 இரொணுவ வரீர்களுக்கொன 30 நொட்களுக்கொன உணவு 
உள்ளது. 10 நொட்களுக்குப் பிறகு 500 இரொணுவ வரீர்கள் 

தெர்த்துக்சகொள்ளப்பட்டனர். எனில் மீதமுள்ள் உணவு எத்தளன 
நொட்களில் தீரும்? 

(A) 20 days   (B) 15 days   (C) 12 days  (D) 16 days 
 

51. A can do a piece of work in 25 days and B can do the same work in 30 
days. They work together for 5 days and then A leaves. B will finish the 

remaining work in 

(A) 21 days   (B) 11 days   (C) 20 days  (D) 19 days 

A என்பவர் ஒரு தவளலளய 25 நொட்களிலும் B என்பவர் 
அவ்தவளலளய 30 நொட்களிலும் முடிப்பர். அவ்விருவரும் தெர்ந்து 
5 நொட்கள் தவளல செய்த பின்னர் A தவளலளய விட்டு 
சவளிதயறுகிறொர். மீதமுள்ள தவளலளய B எத்தளன நொட்களில் 
முடிப்பொர்? 

(A) 21 days   (B) 11 days   (C) 20 days  (D) 19 days 

 

52. A can do a piece of work in 25 days which B alone can do in 20 days. A 
started the work and was joined by B after 10 days. Find the time taken 

to finish the work. 

(A) 16 2/3 days  (B) 9 1/11 days  (C) 12 days  (D) 35 days 

 

A ஒரு தவளலளய 25 நொட்களிலும் B அவ்தவளலளய 20 
நொட்களிலும் முடிப்பர். A அவ்தவளலளய சதொடங்கி 10 
நொட்களுக்குப் பிறகு Bயும் தெர்ந்துசகொள்கிறொர். எனில் 
அவ்தவளள முடிய சமொத்தம் எத்தளன நொட்கள் ஆகும்? 

(A) 16 2/3 days  (B) 9 1/11 days  (C) 12 days  (D) 35 days 
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53. A is thrice efficient as B and C is twice as efficient as B. what is the 

ratio of number of days taken by A,B and C, when they work 

individually? 
(A) 2 : 6 : 3   (B) 2 : 3 : 6   (C) 1 : 2 : 3  (D) 3 : 1 : 2 

 

A என்பவர் B ஐப் தபொல மூன்று மடங்கு திறளமயொனவர், மற்றும் 
C என்பவர் Bஐப் தபொல இரண்டு மடங்கு திறளமயொனவர். A, B 
மற்றும் C தனித்தனியொக தவளல செய்தொல் அவர்கள் 
எடுத்துசகொள்ளும் நொட்களின் விகிதம் என்ன? 

(A) 2 : 6 : 3   (B) 2 : 3 : 6   (C) 1 : 2 : 3  (D) 3 : 1 : 2 
 

54. 10 men can prepare 20 toys in 3 days working 12 hours a day. Then in 

how many days can 24 men prepare 32 toys working 4 hours a day? 
(A) 2 days   (B) 3 days   (C) 4 days  (D) 6 days 

 

10  நபர்கள் நொசளொன்றுக்கு 12 மணிதநரம் என 3 நொட்கள் தவளல 
செய்து 20 சபொம்ளமகளள செய்கின்றனர்.எனில் எத்தளன 
நொட்களில் 24 நபர்கள் ஒரு நொளளக்கு 4 மணிதநரம் 
தவளலசெய்து 32 சபொம்ளமகளள செய்யமுடியும்? 

(A) 2 days   (B) 3 days   (C) 4 days  (D) 6 days 
 

55. If ( 67 67 + 67) is divided by 68, the remainder is 

(A) 1    (B) 67   (C) 63   (D) 66 

 

(67 67 + 67) என்ற எண் 68ஆல் வகுக்கப் படும்சபொழுது கிளடக்கும் 
மீதி என்ன? 

(A) 1    (B) 67   (C) 63   (D) 66 

 

56. The sum of squares of two numbers is 80 and the square of their 
difference is 36. The product of the two numbers is 

(A) 22    (B) 44   (C) 58   (D) 116 

 

இரு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் 80. மற்றும் அவற்றின் 
தவறுபொட்டின் கூடுதல் 36, எனில் அவ்சவண்களின் 
சபருக்கல்பலன் என்ன? 

(A) 22    (B) 44   (C) 58   (D) 116 
 

57. Which of the following has fractions in ascending order? 

(A) 1/3, 3/5,7/9.9/11,8/9   (B) 3/5,2/3,9/11,7/9,8/9  
(C) 8/9, 9/11, 7/9, 2/3, 3/5   (D) 8/9, 9/11, 7/9, 3/5, 2/3 

 

பின்வருவனவற்றுள் எது ஏறுவரிளெயில் உள்ளது? 

(A) 1/3, 3/5,7/9.9/11,8/9   (B) 3/5,2/3,9/11,7/9,8/9  
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(C) 8/9, 9/11, 7/9, 2/3, 3/5   (D) 8/9, 9/11, 7/9, 3/5, 2/3 
 

58. If one-third of one-fourth of a number is 15, then three-tenth of that 
number is: 

(A) 35   (B) 36   (C) 45   (D) 54 

 

ஒரு எண்ணின் மூன்றில் ஒரு பங்கின் ஐந்தில் ஒரு பங்கு 15 
எனில் அவ்சவண்ணின் பத்தில் மூன்று பங்கு என்ன? 

(A) 35   (B) 36   (C) 45   (D) 54 
 

59. The H.C.F of 24 × 33 × 55 × 24,  23 × 32 × 52 × 7 and 24 × 34 × 5 × 72 × 
11 is 

 (A) 22 × 32 × 5      (B) 22 ×32 ×5 ×7 ×11 

 (C) 24 ×34 ×54      (D) 24 ×34×55×7×77  

 

24 × 33 × 55 × 24,  23 × 32 × 52 × 7  மற்றும்  24 × 34 × 5 × 72 × 11 இன் மீ சப 
வ என்ன? 

 (A) 22 × 32 × 5      (B) 22 ×32 ×5 ×7 ×11 

 (C) 24 ×34 ×54      (D) 24 ×34×55×7×77  

 
60. The average of five consecutive odd numbers is 61. What is the 

difference between of these highest and lowest numbers? 

(A) 2   (B) 5    (C) 8   (D) None of these 
 

ஐந்து சதொடர்ச்ெியொன ஒற்ளற எண்களின் ெரொெரி 61. எனில் 
மிகப்சபரிய மற்றும் மிகச்ெிறிய எண்களின் தவறுபொடு என்ன? 

(A) 2    (b) 5   (c) 8   (d) இவற்றுள் ஏதுமில்ளல 

 

61. Three numbers are in the ratio 1 : 2 : 3 and their H.C.F. is 12. The 
numbers are: 

(A) 4, 8, 12     (B) 5, 10, 15     (C) 10, 20, 30     (D) 12, 24, 36 

 

மூன்று எண்களின் விகிதம் 1 : 2 : 3 மற்றும் அவற்றின் மீ சப வ 12. 
அவ்தவங்கள் எளவ? 

(A) 4, 8, 12     (B) 5, 10, 15     (C) 10, 20, 30     (D) 12, 24, 36 
 

62. The least number which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a 

remainder 3, but when divided by 9 leaves no remainder, is: 
(A) 1677   (B) 1683   (C) 2523   (D) 3363 

 

5, 6, 7 மற்றும் 8 ஆகிய எண்களொல் வகுக்கப்படும்சபொழுது 3ஐ 
மீதியொகவும் 9ஆல் வகுக்கப் படும்சபொழுது 0ஐ மீதியொகவும் 
சகொடுக்கும் மிகெிறிய எண் என்ன? 

(A) 1677   (B) 1683   (C) 2523   (D) 3363 
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63. Find the Sum: 17+19+21+23+……….. up to 30Terms 

(A) 3017    (B) 1380   (C)1300  (D) 3000 
 

கூடுதல் கொன் 17+19+21+23+………..30 எண்கள் வளர 

(A) 3017    (B) 1380   (C)1300  (D) 3000 
 

64. If all 3’s are replaced by 5then the sum of numbers from 1 to 90 will be 

equal to 

(A) 4213    (B) 4313   (C) 4323  (D) 4233 
 

1 முதல் 90 வளர உள்ள எங்களில் 3க்கு பதில் 5 மொற்றப்பட்டொல் 
கூடுதல் என்ன? 

(A) 4213    (B) 4313   (C) 4323  (D) 4233 
 

65. Eighty consecutive odd numbers are written down with equal spacing 
around a circle. If the least of them is 3, which number is opposite to 

25? 

(A) 104     (B) 105  (C) 106  (D) 100 
 

80 ஒற்ளற எண்கள் 3ல் சதொடங்கி, ஒரு வட்டத்ளத சுற்றிலும் ெம 
இளடசவளியில் எழுதப் பட்டொல் 25க்கு தநர் எதிர் உள்ள 
எண்என்ன? 

(A) 104     (B) 105  (C) 106  (D) 100 
66. Two pens and a pencil cost Rs. 18 and two pencils and a pen cost Rs. 

12. Find the cost of a pen 

(A) 8      (B) 2  (C) 16   (D) 6 

 

2 தபனொ மற்றும் ஒரு சபன்ெிலின் விளல ரூ.18. ஒரு 
தபனொஇரண்டு சபன்ெில்களின் விளல ரூ.12 எனில் தபனொவின் 
விளல என்ன? 

(A) 8      (B) 2  (C) 16   (D) 6 
 

67. Two containers contain 60 and 165 litres of milk respectively. Find the 

maximum capacity of a container which can measure the milk in each 
container an exact number of times (in litres) 

(A) 15      (B) 3  (C) 5   (D) 10 

 

இரண்டு சகொள்கலன்களில் 60லிட்டர் மற்றும் 165லிட்டர் பொல் 
உள்ளது. இவ்விரு களங்களில் உள்ள பொளல ெரியொன 
எண்ணிக்ளகயில் சமொத்தமுள் அளக்க ததளவப்படும் 
சகொள்கலனின் அளவு என்ன? 

(A) 15      (B) 3  (C) 5   (D) 10 
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68. The L.C.M. of two numbers is 63 and their H.C.F. is 9. If one of the 

numbers is 27, the other number will be 
(A) 9      (B) 21  (C) 17   (D) 189 

 

இரு எண்களின் மீ ெி ம 63, மீ சப வ 9 அவற்றில் ஒரு எண் 27 
எனில் மற்சறொரு எண் என்ன? 

(A) 9      (B) 21  (C) 17   (D) 189 
 

69. In a seminar the number of participants in Hindi, English and 

Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum 
number of rooms required, where in each room the same number of 

participants are to be seated; and all of them being in the same subject. 

(A) 20      (B) 22  (C) 25   (D) 21 

 

ஒரு கருத்தரங்கில் ஹந்தி ஆங்கிலம் கணிதம் ெொர்பொக கலந்து 
சகொண்டவர்களின் எண்ணிக்ளக முளறதய 60, 84, 108. ஒதர 
பொடத்ளத செர்ந்தவர்ககளள ெம எண்ணிக்ளகயில் தனிதனி 
அளறகளில் தங்க ளவக்க ததளவப்படும் அளறகளின் 
குளறந்தபட்ெ எண்ணிக்ளக என்ன? 

(A) 20      (B) 22  (C) 25   (D) 21 
 

70. Two numbers are in the ratio 2 : 3. If their L.C.M. is 96. what is sum of 
the numbers? 

(A) 56      (B) 80  (C) 92   (D) 84 

இரு எண்களின் விகிதம் 2:3 அவற்றின் மீ ெி ம 96 எனில் 
அவற்றின் கூடுதல் என்ன? 

(A) 56      (B) 80  (C) 92   (D) 84 
 

71. The H.C.F. of two numbers is 5 and their L.C.M. is 150. If one of the 

numbers is 25, then the other is: 

(A) 30      (B) 28  (C) 24   (D) 20 

 

இரு எண்களின் மீ சப வ 5. அவற்றின் மீ ெி ம 150 அவற்றில் ஒரு 
எண் 25 எனில் மற்சறொரு எண் என்ன? 

(A) 30      (B) 28  (C) 24   (D) 20 
 

72. What is the greatest number which divides 24, 28 and 34 and leaves 

the same remainder in each case? 

(A) 1      (B) 2  (C) 3   (D) 4 

 

24, 28, மற்றும் 34 ஆகியவற்ளற வகுத்து ஒதர மீதிளய 
சகொடுக்கும் மிகசபரிய எண் என்ன? 
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(A) 1      (B) 2  (C) 3   (D) 4 
 

73. A man is 24 years older than his son. In two years, his age will be twice 
the age of his son. What is the present age of his son? 

(A) 23 years     (B) 22 years (C) 21 years  (D) 20 years 

 

ஒருவருளடய வயது அவரின் மகனின் வயளத விட 24 அதிகம், 
இரண்டு ஆண்டுகளில் அவரின் வயது மகனின் வயளதப் தபொல் 
இரு மடங்கு உளது. மகனின் தற்தபொளதய வயது என்ன? 

(A) 23 years     (B) 22 years (C) 21 years  (D) 20 years 
 

74. A is two years older than B who is twice as old as C. The total of the 
ages of A, B and C is 27. How old is B? 

(A) 10      (B) 9  (C) 8   (D) 7 

 

Aஇன் வயது Bஇன் வயளத விட 2 ஆண்டுகள் அதிகம். Bஇன் 
வயதி Cஇன் வயளத தபொல் இரு மடங்கு உள்ளது. A B மற்றும் 
Cஇன் சமொத்த வயது 27 எனில் பின் வயது என்ன? 

(A) 10      (B) 9  (C) 8   (D) 7 
 

75. The present ages of A, B and C are in proportions 4 : 7 : 9 Eight years 

ago, the sum of their ages was 56. What are their present ages (in 
years)? 

(A) Insufficient data (B) 16,30,40  (C) 16,28,40 (D) 16 , 28 , 36 

 

A, B ம்ச்ற்றும் Cஇன் வயதுகளின் விகிதம் 4:7:9. 8 ஆண்டுகளுக்கு 
முன் அவர்களின் வயதுகளின் கூடுதல் 56. எனில் அவர்களின் 
தற்தபொளதய வயது என்ன? 

(A) விவரம் தபொதவில்ளல (B) 16,30,40        (C) 16,28,40 (D) 16 , 28 , 36 

 

76. X and Y invest Rs.21000 and Rs.17500 respectively in a business. At 

the end of the year, they make a profit of Rs.26400. What is the share 
of X in the profit? 

(A) Rs.14400 (B) Rs.26400 (C) Rs.12000 (D) Rs.12500 

 

X மற்றும் Y ஒரு சதொழிலில் முளறதய ரூ.21000 மற்றும் ரூ.17500 
முதலீடு செய்கின்றனர்.ஒரு ஆண்டு முடிவில் அவர்களில் லொபம் 
ரூ. 26400 எனில் Xஇன் லொபம் என்ன? 

(A) Rs.14400 (B) Rs.26400 (C) Rs.12000 (D) Rs.12500 
 

77. Three numbers are in the ratio 2 : p : 5.  The third number is greater 

than the first one by 21.  Find the value of p if their sum is 70.       
(A) 8   (B) 6   (C) 3   (D) 11 
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மூன்று எண்களின் விகிதம் 2 : p : 5. முத;ல் எண்ளண விட 
மூன்றொவது எண் 21 அதிகம். அவற்றின் கூடுதல் 70 எனில் pன் 
மதிப்பு என்ன? 

(A) 8   (B) 6   (C) 3   (D) 11 
 

78. If * is a digit such that 5824* is divisible by 11, then * equals 

(A) 2   (B) 3   (C) 5   (D) 6 

 

5824* என்ற எண் 11ஆல் வகுபடும் எனில்  *இன் மதிப்பு என்ன? 

(A) 2   (B) 3   (C) 5   (D) 6 
 

79. If 15(2p2 – q2) = 7pq and p, q are positive, find p : q. 
(A) 3 : 4  (B) 4 : 5  (C) 5 : 6  (D) 6 : 7 

 

15(2p2 – q2) = 7pq மற்றும் p மற்றும் q மிளக எண்கள் எனில் p:q 
என்ன? 

(A) 3 : 4  (B) 4 : 5  (C) 5 : 6  (D) 6 : 7 
 

80. A sum of money at simple interest amounts to Rs.600 in 4 years and 

Rs. 650 in 6 years. Find the rate of interest per annum. 

(A) 3%   (B) 5%   (C) 9%  (D) 10%   

 

தனி வட்டி வதீத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதொளக 4 ஆண்டுகளில் 
ரூ.600 ஆகவும் 6 ஆண்டுகளில் ரூ.650 ஆகவும் மொறும் எனில் 
வட்டி வதீம் என்ன? 

(A) 3%   (B) 5%   (C) 9%  (D) 10%   
 

81. At a certain rate of simple interest, a certain sum doubles itself in 10 

years. It will treble itself in years ________ . 

(A) 10   (B) 20   (C) 25   (D) 30    
 

ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி வதீதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதொளக 10 
ஆண்டுகளில் இரு மடங்கொகிறது எனில் எத்தளன ஆண்டுகளில் 
மூன்று மடங்கு ஆகும்? 

(A) 10   (B) 20   (C) 25   (D) 30    
 

82. A sum was put at simple interest at a certain rate for 4 years Had it 
been put at 2% higher rate, it would have fetched Rs. 56 more. Find 

the sum. 

(A) Rs. 500   (B) Rs.  600  (C) Rs.700  (D) Rs. 800   
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ஒரு சதொளக குறிப்பிட்ட தனிவட்டி வதீத்தில் 4 ஆண்டுகளுக்கு 
முதலீடு செய்யப்படுகிறது. வட்டி வதீம் 2% ஆதிகரிதொல் வட்டி 
சதொளக ரூ.56 அதிகமொகும் எனில் அந்த சதொளகயின் மதிப்பு 
என்ன? 

(A) Rs. 500   (B) Rs.  600  (C) Rs.700  (D) Rs. 800   
 

83. How much interest will Rs 10,000 earn in 9 months at an annual rate 
of 6 percent ? 

(A) Rs 450   (B) Rs 460   (C) Rs 475   (D) Rs 600   

 

6% வட்டி வதீத்தில் ரூ.10000 ஆனது 9 மொதங்களில் சகொடுக்கும் 
வட்டித்சதொளக என்ன? 

(A) Rs 450   (B) Rs 460   (C) Rs 475   (D) Rs 600   
 

84. Ten cards numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly 
and then one card is drawn randomly. If it is known that the number 

on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an 

even number? 

(A) 2/7  (B) 6/7  (C) 7/2  (D) 4/7 
 

1 முதல் 10 வளர குறிக்கப் பட்ட ெடீ்டுகள் ஒரு சபட்டியில் 
இடப்படுகின்றன அவற்றிலிருந்து ஒரு ெடீ்டு ெம வொய்ப்பு 
முளறயில் ததர்ந்து எடுக்கப் படுகிறது அந்த ெடீ்டில் உள்ள எண் 
3ஐ விட அதிகம் எனில் அது இரட்ளட எண்ணொக இருக்க 
நிகழ்தகவு என்ன? 

(A) 2/7  (B) 6/7  (C) 7/2  (D) 4/7 

 
85. A bag contains 6 white and 4 black balls .2 balls are drawn at random. 

Find the probability that they are of same colour. 

(A) 1/2  (B) 7/15  (C) 8/15  (D) 1/9 

 

ஒரு ளபயில் 6 சவள்ளள 4 கருப்பு பந்துகள் உள்ளன. அவற்றில் 
இரண்டு பந்துகள் ெம வொய்ப்பு முளறயில் ததர்ந்து எடுக்கப் 
படுகிறது எனில் அளவ ஒதர நிறமொக இருக்க நிகழ்தகவு என்ன? 

(A) 1/2  (B) 7/15  (C) 8/15  (D) 1/9 

 

86.  
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 
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87.   
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 
 

88. Choose a figure which would most closely resemble the unfolded form 

of Figure (Z). 

 
 

(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

பின்வரும் தொளின் பிரிக்கப்பட்ட அளமப்புமுளற என்ன? 

 
 

(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 
 

 

 
 

 

 
89. Choose a figure which would most closely resemble the unfolded form 

of Figure (Z). 

 
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

 

பின்வரும் தொளின் பிரிக்கப்பட்ட அளமப்புமுளற என்ன? 

 
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 
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90. Find out the alternative figure which contains figure (X) as its part. 

 
 (A) 1    (B) 2   (C) 3   (D) 4 

 

(X) தபொன்ற உருவத்ளத தன்னுள்தள சகொண்டுள்ள படத்ளத 
கண்டுபிடி. 

 
(A) 1    (B) 2   (C) 3   (D) 4 
 

91. Find the odd man out? 

 
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 
 

 

 
 

 

 

சபொருந்தொத உருவத்ளத கொண்க. 

 
 

(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

 
 

92. In the following questions, a square sheet of paper is folded along the 

dotted lines and then cuts are made on it. How would the sheet look 
when opened? Select the correct figure from the given choices. 
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(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

 

93.  

 
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

 

94. In the following questions, a square sheet of paper is folded along the 
dotted lines and then cuts are made on it. How would the sheet look 

when opened? Select the correct figure from the given choices. 

 

    
 
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

 

பின்வரும் வினொக்களில், ஒரு ெதுரவடிவ தொள் 
புள்ளிசகொட்டின்மீது மதிக்கப்படுகிறது.தமலும் படத்தில் 
உள்ளவொறு சவட்டப் படுகிறது. அது பின்னர்அது 
பிரிக்கப்ப்படும்தபொலுது என்ன அளமப்புமுளறளய சபற்றிருக்கும்? 

   
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

95. Choose the alternative which is closely resembles the water-image of 

the given combination. 

   
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

 

பின்வரும் வொர்த்ளதயின்/படத்தின் நீர்பிம்பம் எவ்வொறு இருக்கும்? 

 
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 
 

96. Choose the alternative which is closely resembles the water-image of 

the given combination. 
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(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

 

பின்வரும் வொர்த்ளதயின்/படத்தின் நீர்பிம்பம் எவ்வொறு இருக்கும்? 

 
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

 
 

97.  

  
 

(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

 
98. Choose the correct mirror image of the given figure (X) from amongst 

the four alternatives. 

 

 
 

பின்வரும் வொர்த்ளதயின்/படத்தின் கண்ணொடிபிம்பம் எவ்வொறு 
இருக்கும்? 

 

 
 

(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

 
 

99.                             
 

(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 
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100.                               
 

(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 
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