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Tnpsc Aptitude & Mental Ability 2021 Questions Part 1 in Tamil 

More Questions: https://wp.me/p7JanY-6T4 

1. 32 முழம் உடைய படைமரத்தில், பச்ச ோந்தி ஒன்று மர உச்சிடய அடைய முயல்கிறது. ஓரு நோடைக்கு ஒரு 

 ோண் ஏறி நோலு விரல் கீசழ இறங்குகிறது எனில் மர உச்சிடய அடைய பச்ச ோந்தி எத்தடை நோள்கடை 

எடுத்துக்ககோள்ளும்? 

(அ) 96 நோள்கள் (ஆ) 69 நோள்கள் (இ) 94 நோள்கள்  (ஈ) 64 நோள்கள் 

(உ) விடை கதரியவில்டை 

2. ஒரு வட்ைத்தில், வட்ை டமயத்டத சநோக்கி P, Q, R, S மற்றும் T ஆகிசயோர் அமர்ந்துள்ைைர். T என்பவருக்கு 

இைப்புறம் அடுத்தப்படியோக R என்பவரும், S மற்றும் T ஆகிய இருவருக்கும் இடைசய P என்பவரும் 

அமர்ந்திருப்போர்கள் எனில், R என்பவருக்கு இைப்புறம் அடுத்தப்படியோக அமர்ந்துள்ை நபர் யோர்? 

(அ) P (ஆ) Q (இ) S (ஈ) T (உ) விடை கதரியவில்டை 

3. இரு  க்கர வோகைம் ஒன்றின் விடை 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் ₹.60,000 ஆக இருந்தது. அதன் மதிப்பு 

ஆண்டுசதோறும் 5% வீதம் குடறகிறது. அதன் தற்சபோடதய மதிப்டபக் கோண்க: 

(அ) ₹.54,000 (ஆ) ₹.54,050 (இ) ₹.54,500 (ஈ) ₹.54,150 (உ) விடை கதரியவில்டை 

4. A மற்றும் B இருவர் ஒரு கதோழில் கதோைங்க 3:2 என்ற விகிதத்தில் முதலீடு க ய்துள்ைைர். கமோத்த இைோபத்தில் 

5% கதோண்டு நிறுவைத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது. மற்றும் Aன் பங்கு ₹.855 எனில் கமோத்த இைோபம் என்ை? 

(அ) ₹.1,425 (ஆ) ₹.1,576 (இ) ₹.1,500 (ஈ) ₹.1,537.50 (உ) விடை கதரியவில்டை 

5. இரு எண்களின் மீ.கப.வ. 2 மற்றும் அவற்றின் மீ.சி.ம 154 அவ்விரு எண்களுக்கிடைசய உள்ை சவறுபோடு 8 

எனில் அவற்றின் கூடுதல். 

(அ) 26  (ஆ) 36  (இ) 46  (ஈ) 56  (உ) விடை கதரியவில்டை 

6. 120-ஐ மீ.சி.ம ஆகக் ககோண்ை இரு எண்களுக்குப் பின்வரும் எந்த எண்ணோைது அவற்றின் மீ.கப.வ ஆக 

இருக்க இயைோது. 

(அ) 60  (ஆ) 40  (இ) 80  (ஈ) 30  (உ) விடை கதரியவில்டை 

7. மிதிவண்டி ஒன்டற ஒரு கடைக்கோரர் ₹.4,275 க்கு விற்பதோல் அவருக்கு 5% நட்ைம் ஏற்படுகிறது. எனில் 5% 

ைோபம் கபற சவண்டுகமனில் அவர் மிதிவண்டிடய என்ை விடைக்கு விற்க சவண்டும்? 

(அ) ₹.4,625 (ஆ) ₹.4,725 (இ) ₹4,825 (ஈ) ₹4,925 (உ) விடை கதரியவில்டை 

8. ஒரு எண்டண 20% குடறத்தோல் 80 கிடைக்கிறது எனில் அந்த எண்டணக் கோண்க: 
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(அ) 40  (ஆ) 60  (இ) 100  (ஈ) 120  (உ) விடை கதரியவில்டை 

9. α, 2α, 4α, 6α, 9α இன் இடைநிடை 8 என்றோல் “α” இன் மதிப்பு கோண்க: 

(அ) 8 (ஆ) 6 (இ) 2 (ஈ) 10 (உ) விடை கதரியவில்டை 

10. தரவுகள் 24, 29, 34, 38, 35 மற்றும் 30 இன் இடைநிடையைவு 

(அ) 29  (ஆ) 30  (இ) 34  (ஈ) 32  (உ) விடை கதரியவில்டை 

11. பின்வரும் எண் கதோகுதிகளில்  ரோ ரி, இடைநிடை மற்றும் முகடு ஒசர மதிப்போக அடமயும் கதோகுதி எது? 

(அ) 2, 2, 2, 4 (ஆ) 1, 3, 3, 3, 5  (இ) 1, 1, 2, 5, 6  (ஈ) 1, 1, 2, 1, 5 (உ) விடை கதரியவில்டை 

12. டமயப்புள்ளி m, கதோைர் நிகழ்கவண் பரவலின் ஒரு பிரிவின் சமல் எல்டை ‘b’ எனில் அதன் கீழ் எல்டை 

(அ) 2m-b (ஆ) 2m+b (இ) m-b (ஈ) m-2b (உ) விடை கதரியவில்டை 

13. 100 கி நிடறயும் 1m நீைமும் உடைய தண்டு ஒன்றின் நீைத்திற்கு க ங்குத்தோகவும் ஈர்ப்பின் டமயம் 

வழியோகவும் க ல்லும் அச்ட  கபோருத்த சுழற்சி ஆரம் 

(அ) 0.2886 மீ  (ஆ) 2.886 மீ  (இ) 0.02886 மீ (ஈ) 0.2688 மீ   

(உ) விடை கதரியவில்டை 

14. (13 + 23 + 33 + ….. + 153) – (1 + 2 + 3 + ….. + 12) யின் மதிப்பு என்ை? 

(அ) 14400 (ஆ) 14200 (இ) 14280 (ஈ) 14520 (உ) விடை கதரியவில்டை 

15. 1 + 2 + 3 + …… + n = 666 எனில், n இன் மதிப்பு கோண்க: 

(அ) 37  (ஆ) 36  (இ) 38  (ஈ) 35  (உ) விடை கதரியவில்டை 

16. 16 க .மீ ஆரமுள்ை ஓர் உசைோகப் பந்து, உருக்கப்பட்டு 2 க .மீ. ஆரமுள்ை சிறு பந்துகைோக்கப்பட்ைோல் எத்தடை 

பந்துகள் கிடைக்கும்? 

(அ) 412  (ஆ) 512 (இ) 521  (ஈ) 421  (உ) விடை கதரியவில்டை 

17. ஒரு சகோைம், உருடை மற்றும் கூம்பு ஆகியவற்றின் ஆரங்கள்  மம். கூம்பு மற்றும் உருடையின் உயரங்கள் 

ஆரத்திற்குச்  மம் எனில், அவற்றின் வடைபரப்புகளின் விகிதம் கோண்க: 

(அ) 2√2: √2:1 (ஆ) 2:1: √2 (இ) 2: √2:1 (ஈ) 2√2: 1:√2 (உ) விடை கதரியவில்டை 

18. x/5 = y/8 எனில் (x+5) : (y+8) க்கு  மமோைது. 

(அ) 3:5  (ஆ) 13:8 (இ) 8:5  (ஈ) 5:8  (உ) விடை கதரியவில்டை 
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19. 180 மீ நீைமுள்ை ஒரு போயிடை 15 கபண்கள் 12 நோட்களில் க ய்தைர். 512 மீ நீைமுள்ை ஒரு போயிடை 32 

கபண்கள் க ய்ய எத்தடை நோட்கள் ஆகும்? 

(அ) 13  (ஆ) 14  (இ) 15  (ஈ) 16  (உ) விடை கதரியவில்டை 

20. இரண்டு ஈரிைக்க எண்களின் கபருக்கற்பைன் 300 மற்றும் அவற்றின் மீ.கப.வ. 5 எனில், அவ்கவண்கள் 

யோடவ? 

(அ) 15, 20 (ஆ) 10, 20 (இ) 15, 25 (ஈ) 10, 15 (உ) விடை கதரியவில்டை 

21. 40 முதல் 100 வடரயுள்ை எண்களில் எத்தடை எண் ச ோடிகளின் மீ.கப.வ 15 ஆக இருக்கும். 

(அ) 3  (ஆ) 4  (இ) 5  (ஈ) 6  (உ) விடை கதரியவில்டை 

22. 8.94 x 8.94 x 8.94 – 3.56 x 3.56 x 3.56 / 8.94 x 8.94 + 8.94 x 3.56 + 3.56 x 3.56 ன் மதிப்பு என்ை? 

(அ) 0.538 (ஆ) 5.38 (இ) 0.0538 (ஈ) 53.8 (உ) விடை கதரியவில்டை 

23. [4/3 – (-3/2)] + [-5/3 / 30/12] ன் மதிப்பு 

(அ) 1 3/6 (ஆ) 13/6 (இ) 4/3 (ஈ) -4/3 (உ) விடை கதரியவில்டை 

24. ககோடுக்கப்பட்ைத் தரவுகளில் ஒரு மதிப்பு எத்தடை முடற வருகிறது எைக் கூறுவது அம்மதிப்பின்  

(அ) சநர்க்சகோட்டுக் குறிகள் (ஆ) தரவு (இ) நிகழ்கவண் (ஈ) எண்கள் 

(உ) விடை கதரியவில்டை 

25. இரு எண்களின் விகிதம் 5:7 அவ்கவண்களின் கூடுதல் 108 எனில் அவ்விரு எண்களில் கபரிய எண் 

(அ) 63  (ஆ) 49  (இ) 35  (ஈ) 42  (உ) விடை கதரியவில்டை 

26. ககோடுக்கப்பட்ை சகோட்டு வடிவ வடரபைம் ஒரு நிறுவைத்தின் 1995-2000ம் ஆண்டு இைோப  தவீதத்டத 

குறிப்பதோகும். இத்தகவடைக் ககோண்டு 2000ஆம் ஆண்டின் க ைவிைம் 1997ஆம் ஆண்டின் க ைவீைத்டத விை 

25% அதிகம் எனில் 2000 ஆண்டைக் கோட்டிலும் 1997ஆம் ஆண்டின் வருமோை  தவீதம் எவ்வைவு குடறவு? 

http://www.winmeen.com/


Previous Questions                                                                                       Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 4 of 12 

 

(அ) 22.5% (ஆ) 25% (இ) 27.5% (ஈ) 31.25% (உ) விடை கதரியவில்டை 

27. Z = 52 மற்றும் ACT = 48 எனில் BAT =? 

(அ) 39 (ஆ) 41 (இ) 44 (ஈ) 46 (உ) விடை கதரியவில்டை 

28. M5E$RB3AK7#9$UDIN4%FH2@8W 

சமசை உள்ை கதோைரில் உள்ை உறுப்புகளில், அந்த உறுப்புக்கு முன்ைோல் ஒரு உயிகரழுத்தும் அந்த உறுப்டபத் 

கதோைர்ந்து ஒரு எண்ணும் வரக்கூடிய கமய்கயழுத்துக்களின் எண்ணிக்டகடய கோண்க: 

(அ) ஒன்று (ஆ) நோன்கு (இ) மூன்று (ஈ) இரண்டு (உ) விடை கதரியவில்டை 

29. A என்பவர் ஒரு சவடைடய 20 நோட்களிலும் B என்பவர் அசத சவடைடய 30 நோட்களிலும் க ய்து 

முடிப்போர்கள். அவ்விருவரும் ச ர்ந்து அவ்சவடைடயச் க ய்து முடிக்க எத்தடை நோட்கள் ஆகும்? 

(அ) 15 (ஆ) 12 (இ) 20 (ஈ) 25 (உ) விடை கதரியவில்டை 

30. ஒரு சவடைடய A, 8 நோட்களில் க ய்து முடிப்போர். அசத சவடைடய முடிக்க B-க்கு 12 நோட்கள் ஆகும். அந்த 

சவடைடய A மற்றும் B இருவரும் ச ர்ந்து முடித்து ₹.200டய ஒருங்கிடணந்த ஊதியமோக கபற்றோல் அதில் B-

க்கோை ஊதியம். 

(அ) ₹.75 (ஆ) ₹.80 (இ) ₹.85 (ஈ) ₹.90 (உ) விடை கதரியவில்டை 

31. 15 க .மீ உயரமும் 16 க .மீ விட்ைமும் ககோண்ை ஒரு சநர்வட்ைக் கூம்பின் வடைபரப்பு 

(அ) 60 ℼ க .மீ2 (ஆ) 68 ℼ க .மீ2 (இ) 120 ℼ க .மீ2 (ஈ) 136 ℼ க .மீ2 

(உ) விடை கதரியவில்டை 

32. ரூ.50,000 மதிப்புள்ை ஒரு இயந்திரமோைது அதன் விடையில் ஒவ்கவோரு வருைமும் 8% குடறகிறது எனில் 2 

வருைங்களுக்குப் பின் அதன் விடை என்ை? 

(அ) ₹.40,000 (ஆ) ₹.43,220 (இ) ₹.42,000 (ஈ) ₹.42,320 (உ) விடை கதரியவில்டை 
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33. இரு  க்கர வோகைம் ஒன்றின் விடை 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் ₹.70,000-ஆக இருந்தது. அதன் மதிப்பு ஆண்டு 

சதோறும் 4% வீதம் குடறகிறது. அதன் தற்சபோடதய மதிப்டபக் கோண்க: 

(அ) 65312 (ஆ) 64312 (இ) 64512 (ஈ) 65412 (உ) விடை கதரியவில்டை 

34. அ ல் ₹.46,000 ஆைது 1 ஆண்டு 9 மோத கோைத்திற்குப் பிறகு தனிவட்டி மூைம் கமோத்தத் கதோடகயோக 

₹.52,440 ஆக உயர்ந்தது எனில் வட்டி வீதம் கோண்க: 

(அ) 5%  (ஆ) 6%  (இ) 7%  (ஈ) 8%  (உ) விடை கதரியவில்டை 

35. 15 நோட்களில் கோர்குழலி ₹.1,800-ஐ வருமோைமோகப் கபறுகிறோர் எனில் ₹.3,000 ஐ ------------ நோட்களில் 

வருமோைமோகப் கபறுவோர். 

(அ) 25  (ஆ) 20  (இ) 15  (ஈ) 10  (உ) விடை கதரியவில்டை 

36. 10 ைட் ம் சதர்வர்கள் இவ்வோண்டு TNPSC சதர்வு எழுதுகின்றைர். ஓவ்கவோரு சதர்வு டமயத்திலும் 1000 

சதர்வர்கள் சதர்வு எழுதிைோல் எத்தடைத் சதர்வு டமயங்கள் சதடவ? 

(அ) 100  (ஆ) 1000 (இ) 10000 (ஈ) 100000 (உ) விடை கதரியவில்டை 

37. அடுத்தடுத்த மூன்று இரட்டை இயல் எண்களின் கபருக்கடை வகுக்கும் மிகப்கபரிய எண் 

(அ) 2 (ஆ) 4 (இ) 8 (ஈ) 16 (உ) விடை கதரியவில்டை 

38. 100 விைோக்கள் ககோண்ை ஒரு சபோட்டித் சதர்வில்  ரியோை விடையளிக்கும் ஒவ்கவோரு விைோவிற்கும் 1 

மதிப்கபண் வழங்கப்படுகிறது. தவறோை விடைக்கு 1/2 மதிப்கபண் கழிக்கப்படுகிறது. சமலும் விடையளிக்கோத 

சகள்விக்கு 1/4 மதிப்கபண் கழிக்கப்படுகிறது. ஒரு சதர்வர் 88 விைோக்களுக்கு விடையளிக்கிறோர். அவற்றுள் 61 

விைோக்களுக்கு  ரியோை விடையளித்திருக்கிறோர் எனில் அவர் கபறும் மதிப்கபண் எவ்வைவு? 

(அ) 61  (ஆ) 44.5 (இ) 44.25 (ஈ) 54  (உ) விடை கதரியவில்டை 

39. 2, 4, 12, 48, 240, ---------- 

(அ) 960 (ஆ) 1440 (இ) 1080 (ஈ) 1920 (உ) விடை கதரியவில்டை 

40. ஒரு சினிமோ அரங்கின் முதல் வரிட யில் 20 இருக்டககளும் கமோத்தம் 30 வரிட களும் உள்ைை. 

அடுத்தடுத்த ஒவ்கவோரு வரிட யிலும் அதற்கு முந்டதய வரிட டய விை இரண்டு இருக்டககள் கூடுதைோக 

உள்ைை. கடைசி வரிட யில் எத்தடை இருக்டககள் இருக்கும்? 

(அ) 58 வரிட கள் (ஆ) 78 வரிட கள் (இ) 98 வரிட கள் (ஈ) 108 வரிட கள்  

(உ) விடை கதரியவில்டை 

41. இரு பகடைகள் உருட்ைப்படும் சபோது அவற்றின் முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 8-ஆக இருப்பதற்கோை 

வோய்ப்புகளின் எண்ணிக்டக 
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(அ) 4 (ஆ) 5 (இ) 6 (ஈ) 7 (உ) விடை கதரியவில்டை 

42. p-சிவப்பு, q-நீலும், r-பச்ட  நிறக் கூழோங்கற்கள் உள்ை ஒரு குடுடவயில் இருந்து ஒரு சிவப்பு நிற கூழோங்கல் 

கிடைப்பதற்கோை நிகழ்தகவோைது 

(அ) q/p+q+r (ஆ) p/p+q+r (இ) p+q/p+q+r (ஈ) p+r/p+q+r (உ) விடை கதரியவில்டை 

43. ஒரு மோணவைோல் 15 நிமிைங்களில் 21 பக்கங்கடைத் தட்ைச்சு க ய்ய முடியும். இசத சவகத்தில், அந்த 

மோணவனுக்கு 84 பக்கங்கள் தட்ைச்சு க ய்ய எவ்வைவு சநரம் ஆகும்? 

(அ) 60 நிமிைங்கள் (ஆ) 50 நிமிைங்கள் (இ) 70 நிமிைங்கள் (ஈ) 45 நிமிைங்கள்  

(உ) விடை கதரியவில்டை 

44. ஒரு க வ்வக வயலின் அகைம், நீைத்தின் 60% ஆகும். அவ்வயலின் சுற்றைவு 800 மீ எனில் அவ்வயலின் 

பரப்பைடவக் கோண். 

(அ) 18750 sq.m  (ஆ) 37500 sq.m (இ) 40000 sq.m (ஈ) 48000 sq.m 

(உ) விடை கதரியவில்டை 

45. ஓர் இயந்திரத்தின் விடை ₹.18,000 அது ஆண்டுக்கு 16 2/3% வீதம் சதய்மோைம் அடைகிறது. 2 ஆண்டுக்கு 

பிறகு அதன் மதிப்பு 

(அ) ₹.12,000 (ஆ) ₹.12,500 (இ) ₹.15,000 (ஈ) ₹.16,500 (உ) விடை கதரியவில்டை 

46. ₹.8,000-க்கு 10% வட்டி வீதம் எனில் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் 

உள்ை வித்தியோ த்டதக் கோண்க: 

(அ) ₹.60 (ஆ) ₹.70 (இ) ₹.80 (ஈ) ₹.90 (உ) விடை கதரியவில்டை 

47. a/b = 3/5, b/c = 4/7 எனில் a:b:c என்பது 

(அ) 12:20:21 (ஆ) 12:20:35 (இ) 15:28:35 (ஈ) 28:20:12 (உ) விடை கதரியவில்டை 

48. 4, 7 மற்றும் 13 ஆகிய ஒவ்கவோரு எண்ணோலும் வகுபடும் கபோழுது மீதி 3-ஐ தரக்கூடிய மிகப்கபரிய நோன்கு 

இைக்க எண் 

(அ) 9138 (ஆ) 9318 (இ) 9381 (ஈ) 9831 (உ) விடை கதரியவில்டை 

49. x4-27α3x, (x-3α) 2 இவற்றின் மீ.கபோ.வ (x-3α) எனில் மீ.கபோ.ம. 

(a) x(x-3α)2 (x2-3αx+9α2) (b) x (x+3α)2 (x2+3αx+9α2) (c) x(x-3α)2 (x2+3αx-9α2) 

(d) x(x-3α)2 (x2+3αx+9α2) (உ) விடை கதரியவில்டை 

50. மீ.கபோ.வ. (G.C.D) கோண்க: 35x5y3z4, 49x2yz3, 14xy2z2. 
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(அ) 7x2 y2z2 (ஆ) 7xyz (இ) 14x5 y3z4 (ஈ) 7xyz2 (உ) விடை கதரியவில்டை 

51. 5-ன் 10% மற்றும் 10-ன் 5% ஆகியவற்றின் கூடுதல் 

(அ) 0.10 (ஆ) 0.25 (இ) 1.0  (ஈ) 2.5  (உ) விடை கதரியவில்டை 

52. k-ன் மதிப்பு கோண்க: 13+23+….+k3 = 44100 

(அ) 20 (ஆ) 21 (இ) 22 (ஈ) 23 (உ) விடை கதரியவில்டை 

53. A = 265 மற்றும் B = 264 + 263 + 262 +…. + 20 எைக் ககோடுக்கப்பட்டுள்ைது எனில் பின்வருவைவற்றில் எது 

உண்டம? 

(அ) B ஆைது Aஐ விை 1 அதிகம்  (ஆ) A ஆைது Bஐ விை 1 அதிகம்  

(இ) A மற்றும் B  மம்   (ஈ) B ஆைது Aஐ விை 264 அதிகம்  

(உ) விடை கதரியவில்டை 

54. விடுபட்ை எண்டணக் கோண்க: 3, 12, 27, 48, 75, 108, ------------ 

(அ) 147  (ஆ) 162 (இ) 183  (ஈ) 192  (உ) விடை கதரியவில்டை 

55. 21/33, 321/444, 4321/5555, ----------- என்ற அடமப்பில் அடுத்த எண்டணக் கோண்க: 

(அ) 7531/6666 (ஆ) 1234/5555 (இ) 4321/2222 (ஈ) 54321/6666  

(உ) விடை கதரியவில்டை 

56. HUMBLE என்படத EHLUBM எனும் குறியீட்ைோல் தரப்படின் EDUCATION எனும் குறியீடு எதடைக் குறிக்கும்? 

(அ) NEDOIUTCA (ஆ) NEOIDUTCA (இ) NEDUOITCA (ஈ) NEODIUTCA  

(உ) விடை கதரியவில்டை 

57. ஒரு பகடைடய உருட்டும் கபோழுது ஓர் இரட்டைப்படை எண் கிடைப்பதற்கோை நிகழ்தகவு யோது? 

(அ) 1/6  (ஆ) 2/3 (இ) 1/2  (ஈ) 5/6  (உ) விடை கதரியவில்டை 

58. அருண் மற்றும் சுசரஷ் தற்சபோடதய வயதுகள் முடறசய 24 வருைங்கள் மற்றும் 36 வருைங்கள் எனில் 8 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சுசரஷ் மற்றும் அருண் வயதுகளின் விகிதம் என்ைவோக இருந்திருக்கும்? 

(அ) 4:7  (ஆ) 6:5  (இ) 7:4  (ஈ) 3:2  (உ) விடை கதரியவில்டை 

59. A மற்றும் B ஆகிய இருவரும் இடணந்து ஒரு சவடைடய 16 நோட்களில் முடிப்பர். A தனிசய அந்த 

சவடைடய 48 நோட்களில் முடிப்போர் எனில், B தனிசய அந்த சவடைடய எத்தடை நோட்களில் முடிப்போர்? 
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(அ) 18 நோட்கள்  (ஆ) 24 நோட்கள் (இ) 28 நோட்கள்  (ஈ) 30 நோட்கள் 

(உ) விடை கதரியவில்டை 

60. 210 ஆண்கள் நோகைோன்றுக்கு 12 மணி சநரம் சவடை க ய்து ஒரு சவடைடய 18 நோட்களில் முடிப்பர். அசத 

சவடைடய நோகைோன்றுக்கு 14 மணி சநரம் சவடை க ய்து 20 நோட்களில் முடிக்க எத்தடை ஆண்கள் சதடவ? 

(அ) 156 ஆண்கள் (ஆ) 162 ஆண்கள் (இ) 168 ஆண்கள் (ஈ) 172 ஆண்கள் 

(உ) விடை கதரியவில்டை 

61. 5 நபர்கள் 5 சவடைடய 5 நோட்களில் க ய்து முடிப்பர் எனில், 50 நபர்கள் 50 சவடைகடை ---------- 

நோட்களில் க ய்து முடிப்பர். 

(அ) 5 நோட்கள்  (ஆ) 10 நோட்கள்  (இ) 50 நோட்கள்  (ஈ) 55 நோட்கள் 

(உ) விடை கதரியவில்டை 

62. கட்டிை சவடையோள் ஒருவர் அடறயின் க வ்வக வடிவ தடரயின் பரப்பைவு 2x3 + 16 எைத் தீர்மோனித்துக் 

ககோண்ைோர். அதன் நீைம் 2(x+2) எைக் குறிக்கப்பட்ைோல் அகைமோைது x-ன்  ோர்போக பின்வருவைவற்றுள் எது? 

(அ) 2(x-2) (ஆ) (x2-4) (இ) (x2-2x+4)  (ஈ) (x2+2x-4)  (உ) விடை கதரியவில்டை 

63. ஒரு திண்ம அடரக்சகோைத்தின் கை அைவு 29106 க.க .மீ. மூன்றில் இரண்டு பங்கு கை அைவுள்ை மற்சறோர் 

அடரக்சகோைம் இதிலிருந்து க துக்கப்படுமோைோல் புதிய அடரக்சகோைத்தின் ஆரம் என்ை? 

(அ) 21.5 க .மீ (ஆ) 12 க .மீ (இ) 21 க .மீ (ஈ) 23 க .மீ (உ) விடை கதரியவில்டை 

64. 2% ஆண்டு வட்டியில் 2 ஆண்டுக்கு ஓர் அ லுக்குக் கிடைத்த கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் 

இடைசயயுள்ை வித்தியோ ம் ₹.4 எனில் அவற்றின் அ ல் என்ை? 

(அ) ₹.2,000 (ஆ) ₹.7,500 (இ) ₹.10,000 (ஈ) ₹.12,000 (உ) விடை கதரியவில்டை 

65. இரு வருைங்களில் ₹.18,000 மீதோை கூட்டு வட்டி, தனிவட்டி ஆகியவற்றின் வித்தியோ ம் ₹.405 எனில் வருை 

வட்டி வீதம் 

(அ) 12%  (ஆ) 15% (இ) 18% (ஈ) 10%  (உ) விடை கதரியவில்டை 

66. ₹.8,000 க்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும், தனி வட்டிக்கும் இடைசய உள்ை 

வித்தியோ ம் ₹.20 எனில் வட்டி வீதம் கோண்க: 

(அ) 5%  (ஆ) 10% (இ) 15% (ஈ) 20% (உ) விடை கதரியவில்டை 

67. மூன்றோண்டுகளில் 6% தனிவட்டி வீதம் கமோத்த கதோடக ₹.11,800 அளிக்கும் அ டைக் கோண்க: 

(அ) ₹.8,000 (ஆ) ₹.9,000 (இ) ₹.10,000 (ஈ) ₹.9,500 (உ) விடை கதரியவில்டை 
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68. ஒரு இயந்திரத்தின் தற்சபோடதய மதிப்பு ₹.1,62,000. ஓவ்கவோரு ஆண்டுக்கும் இயந்திரத்தின் மதிப்பு 10% 

குடறகிறது. எனில், இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து இவ்வியந்திரத்தின் மதிப்பு என்ை? 

(அ) ₹.1,29,600  (ஆ) ₹.1,30,600  (இ) ₹.1,31,600  (ஈ) ₹.1,31,220    

(உ) விடை கதரியவில்டை 

69. கைைோக வழங்கப்பட்ை அ ல் ₹.48,000-க்கு 2 ஆண்டுகள் 3 மோதக் கோைத்திற்குப் பின் தனிவட்டி மூைம் 

கபறப்பட்ை கமோத்தத் கதோடக ₹.55,560 ஆக இருந்தது எனில், வட்டி வீதத்டதக் கோண்க: 

(அ) 7%  (ஆ) 8%  (இ) 9%  (ஈ) 10%  (உ) விடை கதரியவில்டை 

70. இரோகுல் தைது சதோட்ைத்தில் உள்ை ஒரு மரத்தின் உயரத்டத அறிய விரும்பிைோர். அப்சபோது அவர் தைது 

உயரத்டதயும், தைது நிழலின் நீைத்டதயும் அைந்து அது 4:1 என்ற விகிதத்தில் உள்ைடத அறிந்தோர். பின்பு 

மரத்தின் நிழலின் நீைம் 15 அடி எனில், மரத்தின் உயரம் என்ை? 

(அ) 15 அடி (ஆ) 30 அடி (இ) 60 அடி (ஈ) 75 அடி (உ) விடை கதரியவில்டை 

71. ஒரு கடைக்கோரர் ஒரு கபோருளின் அைக்க விடையில் 15  தவீதம் அதிகமோக்கி அதன் குறித்த விடை ஆக்குகிறோர். 

அதில் 15  தவீதம் தள்ளுபடி தந்து விற்படை க ய்கிறோர் எனில் கடைக்கோரர் அடைந்தது. 

(அ) ைோபம் (ஆ) நட்ைம் (இ) ைோபமும் இல்டை நட்ைமும் இல்டை  

(ஈ) ைோபமோகவும் இருக்கும் நட்ைமோகவும் இருக்கும் (உ) விடை கதரியவில்டை 

72. ஆரம் 1.75 மீ உள்ை ஓர் அடரசகோை வடிவத் கதோட்டி முற்றிலும் நீரோல் நிரப்பப்பட்டுள்ைது. ஒரு குழோயின் மூைம் 

விநோடிக்கு 7 லிட்ைர் வீதம் கதோட்டியிலிருந்து நீர் கவளிசயற்றப்படுமோைோல், கதோட்டிடய எவ்வைவு சநரத்தில் 

முழுவதுமோக கோலி க ய்யைோம்? 

(அ) 27 நிமிைங்கள் (ஆ) 26 நிமிைங்கள் (இ) 72 நிமிைங்கள் (ஈ) 62 நிமிைங்கள்  

(உ) விடை கதரியவில்டை 

73. மீ.கபோ.ம கோண்க (x4-1), (x2-2x+1) 

(அ) (x2+1) (x+1) (ஆ) (x+1) (x-1) (இ) (x2+1) (x-1)2 (ஈ) (x2+1) (x+1) (x-1)2 

(உ) விடை கதரியவில்டை 

74. (x2y+xy2), (x2+xy) ஆகியவற்றின் மீ.கபோ.வ. கோண்க: 

(அ) x+y (ஆ) xy (இ) x(x+y) (ஈ) x2 + y2 (உ) விடை கதரியவில்டை 

75. சுருக்குக: 5 1/2 + 3/4 இன் 8/9 

(அ) 6 1/4 (ஆ) 6 1/6 (இ) 6 8/9 (ஈ) 6 4/8 (உ) விடை கதரியவில்டை 
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76. சுருக்குக: 4/3 + 3/2 – 5/3 / 30/12 – 12/9 x -27/16 

(அ) 53/12 (ஆ) 49/12 (இ) 33/12 (ஈ) 13/12 (உ) விடை கதரியவில்டை 

77. 16, 24, 36 மற்றும் 54 ஆகிய எண்கைோல் மீதியின்றி வகுபடும் மிகச்சிறிய ஐந்திைக்க எண்டணக் கோண்க: 

(அ) 10432 (ஆ) 10064 (இ) 10368 (ஈ) 10362 (உ) விடை கதரியவில்டை 

78. (a+b) : (b+c) : (c+a) = 6:7:8 மற்றும் a + b + c = 14 எனில் c யின் மதிப்பு 

(அ) 6 (ஆ) 8 (இ) 14 (ஈ) 7 (உ) விடை கதரியவில்டை 

79. 32 க .மீ ஆரம் ககோண்ை உசைோக சகோைத்டத உருக்கி 2 க .மீ ஆரம் ககோண்ை சிறிய சகோைமோக மோற்றிைோல் 

எத்தடை சகோைங்கள் கிடைக்கும்? 

(அ) 4096 (ஆ) 512 (இ) 1024 (ஈ) 2048 (உ) விடை கதரியவில்டை 

80. 0.1 x 0.1 + 0.01 x 0.01/0.0101 -ன் மதிப்பு 

(அ) 0.1  (ஆ) 0.11  (இ) 1  (ஈ) 1.1  (உ) விடை கதரியவில்டை 

81. (2x-1)2 = 9 என்ற  மன்போட்டின் தீர்வு 

(அ) -1  (ஆ) 2  (இ) -1, 2 (ஈ) 1, 2  (உ) விடை கதரியவில்டை 

82. ஒரு சதர்வில் 480 மோணவர்களில் 85% கபண்கள் மற்றும் 70% ஆண்கள் சதர்ச்சி கபற்றைர். கமோத்த சதர்ச்சி 

 தவீதம் 75% எனில் சதர்வில் எத்தடை ஆண்கள் பங்கு கபற்றைர்? 

(அ) 370 (ஆ) 360 (இ) 340 (ஈ) 320 (உ) விடை கதரியவில்டை 

83. 49(x2-2xy+y2)2 -ன் வர்க்க மூைம் 

(அ) 7|x-y| (ஆ) 7(x+y) (x-y) (இ) 7(x+y) 2 (ஈ) 7(x-y)2 (உ) விடை கதரியவில்டை 

84. x2y+xy2, x2+xy -ன் மீ.சி.ம 

(அ) x2y+xy2 (ஆ) x2+xy (இ) x2y(x+y) (ஈ) x(x+y) (உ) விடை கதரியவில்டை 

85. 1,600-ஐ A மற்றும் Bக்கு 3:5 என்ற விகிதத்தில் பிரித்தோல் B-ன் பங்கு 

(அ) ரூ.200 (ஆ) ரூ.480 (இ) ரூ.800 (ஈ) ரூ.1,000 (உ) விடை கதரியவில்டை 

86. 6 ஆண்கள் ஒரு சவடைடய நோகைோன்றுக்கு 10 மணி சநரம் சவடை க ய்து, 24 நோட்களில் முடிப்பர். 9 

ஆண்கள் நோகைோன்றுக்கு 8 மணி சநரம் சவடை க ய்தோல் எத்தடை நோட்களில் அவ்சவடைடய முடிப்பர்? 

(அ) 20 நோட்கள்  (ஆ) 40 நோட்கள் (இ) 10 நோட்கள்  (ஈ) 60 நோட்கள்  
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(உ) விடை கதரியவில்டை 

87. ஒரு ------------- அதன் பக்கங்கடை டமய அச் ோகக் ககோண்டு சுழற்றுவதன் மூைம் ஒரு சநர்வட்ை 

உருடைடயப் கபறைோம். 

(அ)  துரம் (ஆ) க வ்வகம்  (இ) இடணகரம் (ஈ)  ோய் துரம்   

(உ) விடை கதரியவில்டை 

88. இரு கூம்புகளின் கை அைவுகளின் விகிதம் 2:3 மற்றும் அவற்றின் அடிப்பக்க ஆரங்களின் விகிதம் 1:2 ஆகவும் 

இருந்தோல் அவற்றின் உயரங்களின் விகிதம்? 

(அ) 3:8  (ஆ) 8:3  (இ) 9:2  (ஈ) 8:1  (உ) விடை கதரியவில்டை 

89. ஒரு கூம்பின் ஆரம் மும்மைங்கோகவும் உயரம் இரு மைங்கோகவும் மோறிைோல் கை அைவு எத்தடை மைங்கோக 

மோறும்? 

(அ) 6 மைங்கு (ஆ) 12 மைங்கு (இ) 18 மைங்கு (ஈ) மோற்றமில்டை (உ) விடை கதரியவில்டை 

90. ஒரு பள்ளியில் 560 மோணவர்கள் உள்ைைர் அதில் 320 சபர் சிறுவர்கள் எனில் அந்தப் பள்ளியில் உள்ை 

சிறுமிகளின்  தவீதத்டத கோண்க: 

(அ) 42.56% (ஆ) 42.66% (இ) 42.76% (ஈ) 42.86% (உ) விடை கதரியவில்டை 

91. 210 மற்றும் 55 ஆகியவற்றின் மீப்கபரு கபோது வகுத்திடய 55x – 325 எை குறிப்பிட்ைோல் x-யின் மதிப்பு 

(அ) 6 (ஆ) 5 (இ) 4 (ஈ) 3 (உ) விடை கதரியவில்டை 

92.  திஷ் குமோர் என்பவர் ஒரு கைன் வழங்கும் நபரிைம் இருந்து, ரூ.52,000/-ஐ ஒரு குறிப்பிட்ை தனிவட்டி 

வீதத்தில் கைைோகப் கபற்றோர். 4 ஆண்டுகள் கழித்து அவர் ரூ.79,040/-டய கமோத்தத் கதோடகயோக க லுத்திைோர் 

எனில் வட்டி வீதம் கோண்க: 

(அ) 11%  (ஆ) 12% (இ) 13% (ஈ) 14%  (உ) விடை கதரியவில்டை 

93. ஆண்டு வட்டி கணக்கிடும் முடறயில் ரூபோய் 9,600 அ லுக்கு 12% வட்டி வீதத்தில் 2 ஆண்டு 4 மோதத்திற்கு 

கிடைக்கும் கூட்டு வட்டி யோது? 

(அ) ரூ.12,253  (ஆ) ரூ.12,524  (இ) ரூ.12,853  (ஈ) ரூ.12,653   

(உ) விடை கதரியவில்டை 

94. சுருக்குக: (4356 x 4356) – (2171 x 2171)/2185 x 1/4356+2171 

(அ) 0  (ஆ) 1  (இ) 4356  (ஈ) 2171  (உ) விடை கதரியவில்டை 
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95. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு சமோட்ைோர் ட க்கிளின் விடை ரூ.70,000. ஓவ்கவோரு ஆண்டும் 4% என்ற 

வட்டி வீதத்தில் குடறந்தோல் ட க்கிளின் தற்சபோடதய விடை எவ்வைவு? 

(அ) ரூ.67,000  (ஆ) ரூ.50,000  (இ) ரூ.64,512  (ஈ) ரூ.66,000   

(உ) விடை கதரியவில்டை 

96. தீர்க்க: 4y/3 – y = 2/3 x 2/y 

(அ) +-2  (ஆ) 2  (இ) -2  (ஈ) 4/3  (உ) விடை கதரியவில்டை 

97. 8, 12, 15 ஆல் மீதியின்றி வகுபடும் மிகப்கபரிய நோன்கு இைக்க எண் 

(அ) 9930 (ஆ) 9960 (இ) 9920 (ஈ) 9980 (உ) விடை கதரியவில்டை 

98. இரு அடுத்தடுத்த பகோ எண்களின் மீ.சி.ம அவற்றின் எதற்கு  மம்? 

(அ) இரு எண்களின் கூடுதல் (ஆ) இரு எண்களின் கபருக்கறபைன்  

(இ) இரு எண்களுக்கோை வித்தியோ ம் (ஈ) இரு எண்களின் மீ.கப.வ (உ) விடை கதரியவில்டை 

99. (23 x 3 x 52 x 7), (24 x 32 x 5 x 72 x 11) மற்றும் (2 x 33 x 54) இவற்றின் மீ.கபோ.ம கோண்க: 

(அ) 24 x 33 x 54 (ஆ) 2 x 3 x 7 x 5 x 11  (இ) 24 x 3 x 54 x 72 x 11 (ஈ) 24 x 34 x 54 x 7  

(உ) விடை கதரியவில்டை 

100. ஒரு வட்ைத்தின் பரப்பைவிற்கும் அதன் அடரவட்ைத்தின் பரப்பைவிற்கும் இடைசயயுள்ை விகிதம் 

(அ) 1:2  (ஆ) 2:1  (இ) 4:1  (ஈ) 1:4  (உ) விடை கதரியவில்டை 

101. க ந்தில் என்பவர் ஒரு மகிழுந்டத ரூ.4,26,000-க்கு வோங்கி, சமலும் சபோக்குவரத்து மற்றும் கோப்பீட்டு 

கதோடகக்கோக முடறசய ரூ.9,000 மற்றும் ரூ.15,000 க லுத்தி, அதன் பின் அம்மகிழுந்டத ரூ.4,41,000க்கு 

விற்படை க ய்கிறோர் எனில் அவர் அடைந்தது இைோபமோ? நட்ைமோ? எத்தடை  தவீதம்? 

(அ) இைோபம் 5% (ஆ) நட்ைம் 5%  (இ) இைோபம் 2% (ஈ) நட்ைம் 2%  

(உ) விடை கதரியவில்டை 
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