Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018
Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions Set 6
1. Find the left number in the given series
2, 7, 14, 23, ______, 47
ககொடுக்கப்பட்ட க ொடரின், விடுபட்ட எண்ணைக் கொண்க.

2, 7, 14, 23, ______, 47
a. 30

b. 34

c. 39

d. 44

c. 24

d. 12

2. Find the H.C.F. of 108, 288, 360
108, 288, 360 –ன் மீ.கபொ.வ. கொண்
a. 18

b. 36

3. What is the next term of the sequence 1,8,27,64,125,216, ………..
1,8,27,64,125,216, …………. என்ற க ொடரின் அடுத் உறுப்பு
a. 343

b. 412

4. The L.C.M. of

c. 400

d. 250

is

-ன் மீ.கபொ.ம கொண்

a. 36

b.1/36

c. 1/1365

d. 12/455

5. Find the value of

1
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–ன் மதிப்பு கொண்
a. 2/5

b. 3/7

c. 6/4

d. 5/2

6. Sixty-Five percent of a number is 21 less than four fifths of that number. What
is the number?

21 என்ற எண்ணின் மதிப்பொனது கண்டுபிடிக்க வவண்டிய எண்ணின் 65 ச வீ மதிப்ணப 5 ல்
4 பங்கின் அந் எண்ணின் மதிப்ணப கழித்து வர மதிப்பிற்கு சமம் எனில் அந் எண்ணை
கண்டுபிடி?

a. 140

b. 150

c. 135

d. 120

7. A man invested of his capital at 7% at 8% and the remainder at 10%. If his
monthly income is Rs. 561, the capital is
ஒருவர் னது மூல னத்தின் மடங்ணக 7% வட்டிக்கும்,

மடங்ணக 8% வட்டிக்கும்,

ரூ. 561 கபறுகிறொர் எனில் அவர் மு லீடு கசய் கமொத்

க ொணக எவ்வளவு?

மீ த்க ொணகணய 10% வட்டிக்கும் மு லீடு கசய்கிறொர். அ ன் மூலம் அவர் மொ வருமொனமொக

a. 6600

b. 79200

c. 13200

d. 6732

8. The sum of money placed at compound interest doubles itself in 4 years. In
how many years will it amount to 4 times itself?

ஒரு க ொணக 4 வருடத்தில் கூட்டு வட்டியில் இரண்டு மடங்கு ஆகிறது. அதுவவ 4 மடங்கொக
எவ்வளவு ஆண்டு ஆகும்?

a. 12 years

2

b. 13 years

c. 8 years

d. 16 years
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9. The sum of the squares of three consecutive natural numbers is 2030. What is
the middle number?
மூன்று அடுத் டுத்

a. 25

இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடு ல் 2030. எனில் ணமய எண் யொது?

b. 26

c. 27

d. 28

10. The mean of the 5 members is 32. If one of the number is excluded, then the
mean is reduced by 4. Find the excluded number.

5 எண்களின் சரொசரி 32. அவ்கவண்களின் ஒன்ணற நீக்கும் வபொது, சரொசரியின் 4 குணறந் ொல்
நீக்கப்பட்ட எண்ணைக் கொைவும்.

a. 43

b. 48

c. 46

d. 47

11. Find simple interest for Rs. 6,750 for 219 days at 10% perannum
ரூ. 6,750 க்கு 219 நொட்களுக்கு 10% வட்டி வீ ம் னி வட்டிணயக் கொண்க.

a. Rs. 405

b. Rs. 155

c. Rs. 450

d. Rs. 350

12. The L.C.M. of two numbers is 48. The numbers are in the ratio 2:3. The sum of
the numbers is

இரு எண்களின் மீ.கபொ.ம. 48. அந்
எண்களின் கூடு ணலக் கொண்

a. 28

b. 32

எண்கள் 2:3 என்ற விகி த்தில் அணமந்துள்ளன. அந்

c. 40

d. 64

13. Find the value of
- ன் மதிப்பு கொண்
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a. 24.81

b. 24.09

c. 20.01

d. 24.01

14. The difference between compound interest and simple interest on a sum for 2
years at 8% is Rs. 768. Then the sum is

ஆண்டிற்கு 8% வட்டி விகி த்தில் இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு க ொணகயின் கூட்டு வட்டிக்கும்
னி வட்டிக்குமுள்ள வித்தியொசம் ரூ. 768 எனில் அந் த் க ொணக என்பது

a. Rs. 1,00,000

b. Rs. 1,10,000

c. Rs. 1,20,000 d. Rs. 1,70,00

15. Find the value of
-ன் மதிப்பு கொண்
a. 512

b. 984

c. 1024

d. 1032

16. The sum of the first 99 terms of the series
என்ற க ொடரின் மு ல் 99 உறுப்புகளின் கூடு ல்

a.

b.

c.

17. If x : y= 2 : 1 then

) is

x : y = 2 : 1 எனில்
a. 3 : 5

4

d. 1

) என்ன?

b. 1 : 3 c. 5 : 3

d. 3 : 1

www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018
18. Area of circle is equal to the area of a rectangle having perimeter of 50 cm
and the length is more than its breadth by 3 cm. What is the diameter of the
circle?

ஒரு வட்டத்தின் பரப்பும், கசவ்வகத்தின் சுற்றளவும் சமமொக உள்ளது, அணவ 50 கச.மீ.

கசவ்வகத்தின் நீளம் அகலத்ண விட 3 கச.மீ. அதிகமொக உள்ளது, எனில் வட்டத்தின் விட்டம்
எவ்வளவு?

a. 7 cm

b. 21 cm

c. 28 cm

d. 14 cm

19. A alone can complete a piece of work of Rs. 800 in 8 days; but by engaging an
assistant, the work is completed in 5 days. Find the share to be received by the
assistant

A என்பவர் மட்டும் ரூ. 800 க்கொன ஒரு வவணலணய 8 நொளில் முடிப்பொர். அந் வவணலணய

அவர் ஒரு உ வியொளணர ணவத்துக் ககொண்டு 5 நொளில் முடித் ொல் உ வியொளருக்கு அவர்
ககொடுக்க வவண்டிய பங்கு எவ்வளவு?

a. 500

b. 300

c. 800

d. 600

20. 15 men take 21days of 8 hours each to do a piece of work. How many days of 6
hours each would 21 women take, if 3 women do as much work as 2 men?

15 வபர், ஒரு நொணளக்கு 8 மணி வநரம் வவணல கசய்து, 21 நொட்களில் ஒரு வவணலணயச்
கசய்து முடிக்கின்றனர் எனில் ஒரு நொணளக்கு 6 மணி வநரம் வவணல கசய்து, 21 கபண்கள்

எத் ணன நொட்களில் அந் வவணலணய கசய்து முடிப்பர். இங்கு 3 கபண்கள், 2 ஆண்களின்
சமமொன வவணலணய கசய்கின்றனர்?

a. 20 days

5

b. 25 days

c. 18 days

d. 30 days
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21. A and B can do a job together in 7 days. A is 1 times as efficient as B. The
same job can be done by A alone in
A மற்றும் B ஆகியவர்கள் வசர்ந்து ஒரு வவணலணய 7 நொட்களில் முடிக்கின்றனர். A என்பவர் B
ணய விட 1

மடங்கு விணரவொக முடிப்பொர் எனில் அவ வவணலணய A னியொக எத் ணன

நொட்களில் முடிப்பொர்?

a. 9 days

6

b. 11 days

c. 12 days

d. 16 days

www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling

