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Q.1

Question

No.

ேநர்காணக்காக நான் சிவர்கம் ன்
Q.2
ெபண்கம் வரிைசயில் நிற்கிறார்கள், அவர்கள் மாற்
நிைலயில் இப்பதற்கான நிகழ்தக:(1) 1/34 (2) 1/35 (3) 1/17 (4) 1/68

_________________________
Question

ேதாற்றத்தின் வழியாக ஒ ேநர்ேகா ைறேய P மற்ம்
Q ள்ளிகளின் 4x + 2y = 9 மற்ம் 2x + y + 6 = 0 ஆகிய
இைண ேகாகைளச் சந்திக்கிற. பின்னர் ள்ளி O
விகிதத்தில் PQ பிரிைவ வக்கம்:(1) 1 : 2 (2) 3 : 4 (3) 2 : 1 (4) 4 : 3

Q.3

f(x)=6x+2, g(x)=-2x+4, கண்டறி f(2)-g(2)

Q.4

(1) -8 (2) 6 (3) 14 (4) 22

Q.5

(1) எப்ேபாம் இைடவிடா (2) ெதாடர்ச்சியாக
இக்கலாம் (3) எப்ேபாம் ெதாடர்ந் (4) தீர்மானிக்க
யா

3x - y - 1 = 0 மற்ம் x - 3y + 5 = 0 ஆகியவற்றின்
Q.6
க்ெவட்ப் ள்ளியின் லம் ேகாட்ன் சமன்பா,
ள்ளிைய (1, 5) கடந் ெசன்றாம்:(1) 2x - y + 5 = 0 (2) 2x + y + 5 = 0 (3) x + y = 0 (4) x =
1

Q.7

ெசன்ைனயிலிந் ெபங்கக் ஒ நிைலயான Q.8
ரத்ைத ஒ நபர் கடக்கிறார், அவர் அேத ரத்திற்
மணிக் 80 கிமீ ேவகத்தில் திம்கிறார். 
பயணத்தின் ேபா சராசரி ேவகம்
(1) மணிக் 90.20 கி.மீ (2) மணிக் 88.78 கி.மீ (3)
மணிக் 80 கி.மீ (4) மணிக் 88.89 கி.மீ

Q.9

n ேநர்மைற எண்களின் ெபக்கல் விலி. பின்னர்
அவற்றின் ட்த்ெதாைக

இரண் இைடவிடாத ெசயல்பாட்ன் ட்த்ெதாைக:-

ஒ ெசங்ேகாண க்ேகாணத்தின் பக்கங்கள் x, x + 1
மற்ம் x - 1 ஆக இந்தால், ைஹப்ேபாெடன்ஸ்:
(1) 5 (2) 4 (3) 1 (4) 0

ள்ளி (3,24) வழியாக ெசல்ம் கன பல்ப்க்ேகாைவ
ெசயல்பா 5, -1 மற்ம் -3 இல் ஜ்ஜியங்கைளக்
ெகாண்ள்ள. இந்த ெசயல்பாட்ன் சமன்பாட்ைட
தீர்மானிக்கம்.
(1) y=2(x-5)(x+1)(x+3) (2) y= -Â½(x-5)(x+1)(x+3) (3) y=
Â½(x-5)(x+1)(x+3) (4) y= -2(x-5)(x+1)(x+3)

Q.10

(1) n ஐ விட ைறவாக இல்ைல (2) ேநர்மைற  எண்
(3) ெசால்ல யா (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

ஒ ேபந் ைறேய 10 கிமீ/மணி, 20 கிமீ/மணி மற்ம்
60 கிமீ/மணி ேவகத்தில் ன் ெதாடர்ச்சியான 3 கிமீ
நீளத்ைத உள்ளடக்கிய. ெதாைலவில் அதன் சராசரி
ேவகம்
(1) மணிக் 30 கி.மீ (2) மணிக் 25 கி.மீ (3) மணிக் 18
கி.மீ (4) மணிக் 10 கி.மீ

Q.11

ராம் ஷ்யாம் ஒ நிைலயான இடத்திலிந்
Q.12
ஆரம்பித்தனர். ராம் வடக்ேக 3 கிமீ நகர்ந் வலறம்
திம்பி 4 கிமீ நடக்கிறார். ஷ்யாம் ேமற் ேநாக்கி நகர்ந்
5 கிமீ நடந், வல பக்கம் திம்பி 3 கிமீ நடக்கிறார்.
ஷ்யாமிலிந் ராம் எவ்வள ரம்?
(1) 13 கி.மீ (2) 16 கி.மீ (3) 9 கி.மீ (4) 10 கி.மீ

Q.13

ஒ ெதாட்யின் 1/3 80 லிட்டர் தண்ணீைர
ைவத்திந்தால், 1/2 ெதாட் ைவத்திக்ம் நீரின்
அள:
(1) 240 லிட்டர் (2) 120 லிட்டர் (3) 80/3 லிட்டர் (4) 100
லிட்டர்

திேனஷும் ரர்ேணஷும் ேமாட்டார் ைசக்கிள்களில் எதிர்
திைசயில் ஒ றிப்பிட்ட ள்ளியில் இந் ஒன்றாகத்
ெதாடங்கிறார்கள். திேனஷின் ேவகம் மணிக் 60 கி.மீ.,
ரர்ேனஷின் ேவகம் மணிக் 44 கி.மீ. 15 நிமிடங்கக்ப்
பிற அவர்கக் இைடேய உள்ள ரம் என்ன?
(1) 20 கி.மீ (2) 24 கி.மீ (3) 26 கி.மீ (4) 30 கி.மீ

Q.14

ஒ நபர் தன பயணத்ைத காைலயில் ெதாடங்கினார், 11
மணிக் அவர் பயணத்ைத மைறத்தார், அேத நாளில்
மாைல 4.30 மணிக் அவர் பயணத்ைத த்தார். இல்
தன பயணத்ைதத் ெதாடங்கினார்
(1) காைல 6.00 மணி (2) காைல 3.30 மணி (3) 7.00 மணி
(4) காைல 6.30 மணி
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Q.15

நீங்கள் 4 கிமீ/மணி ேவகத்தில் நடந்தால் 5 நிமிடம்
Q.16
தாமதமாக உங்கள் பள்ளிக் வவீர்கள், ஆனால் 5
கிமீ/மணி ேவகத்தில் நடந்தால் திட்டமிட்ட ேநரத்திற் 10
நிமிடங்கக் ன்னதாக வந் ேசவீர்கள். உங்கள்
வீட்லிந் உங்கள் பள்ளியின் ரம் (கிமீயில்) ஆம்

(1) 30 கிமீ/மணி (2) மணிக் 60 கி.மீ (3) மணிக் 40
கி.மீ (4) மணிக் 20 கி.மீ

(1) 4 (2) 5 (3) 10 (4) 2
Q.17

பின்வவனவற்றில் இப சார் எ?

ஒ கார் ைறேய 10 கிமீ/மணி, 20 கிமீ/மணி, 30
கிமீ/மணி, 60 கிமீ/மணி ேவகத்தில் நான்
ெதாடர்ச்சியான 7 கிமீ ரத்ைத கடக்கிற. இந்த
ரத்தில் அதன் சராசரி ேவகம்

Q.18

(1) f(x)= x^3 + 5x (2) f(x)= x-5x (3) f(x) = x-9 (4) f(x) =
x^2+3x + 6

ஒ மனிதன் A இலிந் Bக் 12 kmph என்ற சீரான
ேவகத்தில் ெசன் 4 kmph என்ற சீரான ேவகத்தில்
திம்கிறான்.  பயணத்தின் சராசரி ேவகம் (கிமீ
மணிக்)
(1) 8 (2) 7.5 (3) 6 (4) 4

Q.19

A மற்ம் B ஒ ேவைலைய 10 நாட்களிம், B மற்ம் C Q.20
ஒ விவசாயி 61 கி.மீ ரத்ைத 9 மணி ேநரத்தில்
15 நாட்களிம், C மற்ம் A 20 நாட்களிம், C மட்ேம
பயணித்தார். அவர் ஒ மணி ேநரத்திற் 4 கிமீ ேவகத்தில்
ேவைலையச் ெசய்ய ம்:
கால் நைடயிம், ஒ பதி ைசக்கிளில் 9 கிமீ
ேவகத்திம் பயணம் ெசய்தார். நடந் ெசன்ற ரம்
(1) 60 நாள் (2) 120 நாட்கள் (3) 80 நாட்கள் (4) 30
நாட்கள்
(1) 16 கி.மீ (2) 17 கி.மீ (3) 14 கி.மீ (4) 15 கி.மீ

Q.21

ஒ நபர் தன வீட்லிந் கிழக் ேநாக்கி 80 மீ
Q.22
ெசன்ற பிற, ஒ நபர் இடறம் திம்பி 20 மீ ெசன்,
பின்னர் வலறம் திம்பி 100 மீ நகர்ந், பின்னர்
இடறம் திம்பி 60 மீ, பின்னர் வலறம் திம்பி 120
மீ ெசன் ங்காைவ அைடகிறார். அவர வீட்ற்ம்
ங்காவிற்ம் இைடேய உள்ள ரம் என்ன?
(1) 80 மீட்டர் (2) 120 மீட்டர் (3) 20 மீட்டர் (4) 100 மீட்டர்

Q.23

ஒ கிைடமட்ட விமானத்தில் நிற்ம் ஒ ேகாரம்,
Q.24
ேகாரத்தின் அவாரத்தில் இந் 160 மீ ெதாைலவில்
ஒ றிப்பிட்ட ேகாணத்தில் உள்ள. அைத ேநாக்கி 100
மீ ன்ேனம் ேபா, ேகாரம் ன் ேபால் இைற
சாய்ந் ேகாணலாகக் காணப்பகிற. ேகாரத்தின்
உயரம்
(1) 80 மீ (2) 100 மீ (3) 160 மீ (4) 200 மீ

Q.25

ஒ மனிதன் A இடத்திலிந் B க் 12 km/hr
ேவகத்தில் ெசன் B இலிந் A க் 18 km/hr
ேவகத்தில் திம்கிறான்.  பயணத்தின் சராசரி
ேவகம்

Q.26

(1) 72/5 கிமீ/மணி (2) மணிக் 15 கி.மீ (3) 31/2
கிமீ/மணி (4) மணிக் 16 கி.மீ
Q.27

ஒ வரிைசயின் ெபாவான ெசால் tn=(n^2+1)/n என
வைரயக்கப்பட்டால், இந்த வரிைச பின்வம் எந்த
வழிகளில் விவரிக்கப்படலாம்?
(1) எண்கணித வரிைச, d=0.5 (2) வவியல் அல்ல
எண்கணிதம் இல்ைல (3) வவியல் வரிைச, r=1.25 (4)
வவியல் வரிைச, r=2.5

Q.29

ஒ நபர், ஒ மணி ேநரத்திற் 9/2 கிமீ ேவகத்தில்
மைலயிலிந் இறங்கி, மணிக் 3 கிமீ ேவகத்தில்
மைலேயற ம். அவர் ேமேலறி 5 மணி ேநரத்தில் தன
ெதாடக்கப் ள்ளிக் வகிறார். அவர் எவ்வள ரம்
ஏறினார்?
(1) 13.5 கி.மீ (2) 3 கி.மீ (3) 15 கி.மீ (4) 9 கி.மீ
A என்ப B ஐ விட இரண் மடங் ேவகமான மற்ம் B
என்ப C ஐ விட ன் மடங் ேவகமான. C ஆல் 1.5
மணிேநரத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பம் பயணம் A in ஆல்
டப்பம்
(1) 15 நிமிடங்கள் (2) 2 நிமிடங்கள் (3) 30 நிமிடம் (4) 1
மணி ேநரம்
ஒ ரயில் இரண் நபர்கைள ஒேர திைசயில் 3 கிமீ / மணி
ேவகத்தில் கடந் ெசல்கிற. மற்ம் மணிக் 5 கி.மீ.
ைறேய 10 வினாகள் மற்ம் 11 வினாகளில். ரயிலின்
ேவகம்
(1) மணிக் 28 கி.மீ (2) மணிக் 27 கி.மீ (3) மணிக் 25
கி.மீ (4) 24கிமீ/மணி

Q.28

மணிக் 5 கிமீ ேவகத்தில் நடப்ப. ஒ நபர் தன
அவலகத்திற் 6 நிமிடம் தாமதமாக ெசல்கிறார்.
மணிக் 6 கிமீ ேவகத்தில் நைடபயிற்சி. அவர் 2
நிமிடங்கக் ன்னதாக அங் ெசன்றைடகிறார்.
அவர அவலகத்தின் ரம்
(1) 3 கி.மீ (2) 4 கி.மீ (3) 3.5 கி.மீ (4) 2 கி.மீ

ரால் ஒ ள்ளியில் இந் பயணித் 90 மீட்டர்
Q.30 இரண் ேநர்மைற எண்களின் ஹார்ேமானிக் சராசரி மற்ம்
ெதாைலவில் உள்ள V ள்ளிக் ேவகமாக ெசல்கிறார்.
வவியல் சராசரி 4 : 5 என்ற விகிதத்தில் இக்கட்ம்.
அவர் வலறம் திம்பி 40 மீட்டர் நடந்தார், பின்னர்
பின்னர் இரண் எண்கம் விகிதத்தில் ............
மீண்ம் வலறம் திம்பி 70 மீட்டர் நடந்தார்.
இதியாக, அவர் வலறம் திம்பி 40 மீட்டர் நடந்தார்.
(1) 1 : 2 (2) 1 : 3 (3) 1 : 4 (4) 2 : 3
அவர் ெதாடக்கப் ள்ளியிலிந் எவ்வள ரத்தில்
இக்கிறார்?
(1) 70 மீட்டர் (2) 10 மீட்டர் (3) 20 மீட்டர் (4) 30 மீட்டர்
M0807202211130710

Q.31

GP இன் தல் 6 விதிைறகளின் ட்த்ெதாைகக்ம் Q.32
P மற்ம் Q 27 கிமீ ெதாைலவில் உள்ளன. இரண்
GP இன் தல் 3 ெசாற்களின் ட்த்ெதாைகயின்
ரயில்கள் ைறேய 24 km/hr மற்ம் 18 km/hr ேவகத்தில் P
விகிதம் 9 என்றால், GP இன் ெபாவான விகிதம் என்ன?
மற்ம் Q இலிந் ஒேர ேநரத்தில் றப்பட் ஒேர
திைசயில் பயணிக்கின்றன. அைவ Q-க் அப்பால் R
(1) 3 (2) 1/3 (3) 2 (4) 9
ள்ளியில் சந்திக்கின்றன - ெதாைல QR ஆம்
(1) 126 கி.மீ (2) 81 கி.மீ (3) 48 கி.மீ (4) 36 கி.மீ

Q.33

ABC க்ேகாணத்தின் பக்கங்கள் 4 ெச.மீ., 3.4 ெச.மீ Q.34
மற்ம் 2.2 ெச.மீ. ஒவ்ெவா வட்டம் மற்ற இரண்ைடத்
ெதாம் வைகயில் A, B மற்ம் C ஆகிய ைமயங்கடன்
ன் வட்டங்கள் வைரயப்பட்ள்ளன. பின்னர் இந்த
வட்டங்களின் விட்டம் (ெச.மீ.) அளவிம் :(1) 1.11, 1.7, 5.0 (2) 1.6, 2.8, 5.2 (3) 1.5, 2.9, 5.2 (4) 1.6,
3.0, 5.0

Q.35

ராஜு ேகாளரங்கம் ெசல்ல இந்தான். அந்த இடத்தில் Q.36
இந் கிழக் ேநாக்கி 5 கி.மீ ரம் நடந், வல
பக்கம் திம்பி 5 கி.மீ ரம் நடந், கிழக் ேநாக்கி
திம்பி 1 கி.மீ நடந், ெதற்ேக திம்பி 4 கி.மீ ரம்
நடந் ேமற் ேநாக்கி 5 கி.மீ நடந் அந்த இடத்ைத
அைடந்தார். அவர் ெதாடக்கப் ள்ளியிலிந் எவ்வள
ரத்தில் இக்கிறார்?

ஒ ழாய் ஒ மணி ேநரத்தில் ஒ ெதாட்ைய காலி
ெசய்விம். இரண்டாவ தட்னால் 30 நிமிடங்களில்
காலியாகிவிம். இரண் ழாய்கம் ஒேர ேநரத்தில்
இயங்கினால், ெதாட்ைய காலி ெசய்ய எவ்வள ேநரம்
ேதைவப்பம்
(1) 20 நிமிடங்கள் (2) 30 நிமிடம் (3) 40 நிமிடங்கள் (4) 45
நிமிடங்கள்
தல் 100 இயல் எண்களிலிந் ன் ெவவ்ேவ
எண்கள் ேதாராயமாகத் ேதர்ந்ெதக்கப்பட்டால், அைவ
ன்ம் 2 மற்ம் 3 ஆகிய இரண்டாம் வபவதற்கான
நிகழ்தக:(1) 4/25 (2) 4/35 (3) 4/33 (4) 4/1155

(1) 5 கி.மீ (2) 5 கி.மீ (3) 10 கி.மீ (4) 9 கி.மீ
Q.37

க்ேகாணத்தின் உட்பதியில் ெசங்த்கள் (0, 0), (0, Q.38
21) மற்ம் (21, 0) உள்ள ஒங்கிைணந்த ள்ளிகளின்
எண்ணிக்ைக (ஒங்கிைணந்த ள்ளி என்ப இரண்
ஆயத்ெதாதிகம்  எண்ணாக இக்க ேவண்ம்)
:(1) 133 (2) 190 (3) 233 (4) 105

Q.39

சம நீளம் ெகாண்ட இரண் ரயில்கள் ஒேர திைசயில் 46 Q.40
கிமீ / மணி மற்ம் 36 கிமீ ேவகத்தில் இைணயான
ேகாகளில் இயங்கின்றன. ேவகமான ரயில் கடந்
ெசல்ம், ெமவாக ரயில் 36 வினாகளில். ஒவ்ெவா
ரயிலின் நீளம்:
(1) 82 மீ (2) 50 மீ (3) 80 மீ (4) 72 மீ

ஒ ேவைலைய A மட்ம் 6 நாட்களில் ெசய்ய ம், B
மட்ம் 8 நாட்கள், A மற்ம் B அைத . 3200. C இன்
உதவிடன் 3 நாட்களில் ேவைலைய த்தனர் . C க்
எவ்வள ெசத்த ேவண்ம் (1) .375 (2) .400 (3) .600 (4) . 800
A ஒ ேவைலயில் 1/2 பங்ைக 5 நாட்களில் ெசய்ய ம்,
B அேத ேவைலயில் 3/5 பதிைய 9 நாட்களில் ெசய்ய
ம், C அந்த ேவைலயில் 2/3 பதிைய 8 நாட்களில்
ெசய்ய ம். வம் ேசர்ந் எத்தைன நாட்களில்
ேவைலையச் ெசய்ய ம்?
(1) 3 நாட்கள் (2) 5 நாட்கள் (3) 9/2 நாட்கள் (4) 4 நாட்கள்
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