Class:

2

Total Question: 40

Subject: Math

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
969 ஐ ேராமானிய எண்ணாக எப்ப எவீர்கள்?

No.
Q.2

(1) CMLXIX (2) CMLIX (3) CMLYIX (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல
Q.3

_________________________
Question

ஒ வாரம் 7 நாட்கள் ெகாண்ட. 5 வாரங்களில்
எத்தைன நாட்கள் உள்ளன?
(1) 38 (2) 25 (3) 35 (4) 42

ேஜம்ஸ் 175 ெசமீ உயரம். டாமி 10 ெசமீ ைறவாக உள்ள. Q.4
டாமி எவ்வள உயரம்?
(1) 168 ெச.மீ (2) 165 ெச.மீ (3) 155 ெச.மீ (4) 175 ெச.மீ

திைசகள்: கீேழ ெகாக்கப்பட்ள்ள வாக்கியங்கைளப்
பத் உரிச்ெசாற்கைளத் ேதர்ந்ெதக்கம். கீேழ
ெகாக்கப்பட்ள்ள விப்பங்களிலிந் பதில் இந்த
ழாய் மிக நீளமாக உள்ள
(1) ழாய் (2) ட (3) நீளமான (4) இ

Q.5

70 x 9 = இன் மதிப் என்ன?

Q.6

(1) 450 (2) 540 (3) 630 (4) 720
Q.7

(1) இவைர (2) அகில் (3) கீேழ (4) உள்ேள

சரியா தவறா? ஒ ேகால் ஒ பில்லியைன விட ெபரிய. Q.8
(1) 1 (2) (3) ெசால்ல யா (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.9

87 + 56 = ட்த்ெதாைகையக் கண்டறியம்?

39க்ப் பிற வம் எண் எ?

எந்த விப்பம் ஒ ெபாளின் நிைலையக்
றிக்கிற?
(1) வரிைச எண்கள் (2) எண்கள் (3) எண் ெபயர்கள் (4)
எண்கைள எண்தல்

Q.10

(1) 141 (2) 142 (3) 143 (4) 144
Q.11

ரியன் ________ வீட்ைடக் றிக்கிற.

ேஜக்கப் தினம் 3 லிட்டர் தண்ணீர் ப்பாரா? 2
வாரங்களில் அவர் எவ்வள தண்ணீர் ப்பார்?
(1) 52 லி (2) 42 லி (3) 62 லி (4) 32 லி

Q.12

(1) 38 (2) 40 (3) 41 (4) 42

கிரிக்ெகட் ேபாட்க்கான க்ெகட்ன் விைல .50
மற்ம் 50 ேபர் ெகாண்ட  கிரிக்ெகட் ேபாட்ைய
காண க்ெகட் வாங்கிய.  ெசத்திய ெமாத்தப்
பணம்:
(1)  2567 (2)  4344 (3)  2815 (4)  2500

Q.13

எந்த எண் சமன்பாட்ைட உண்ைமயாக்கிற? 14 - .......... Q.14
=7+5
(1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 9

Q.15

4 மணி 30 நிமிடங்கக்ம் 3 மணி 15
நிமிடங்கக்ம் என்ன வித்தியாசம்?
(1) 2 மணி 30 நிமிடம் (2) 3 மணி 10 நிமிடங்கள் (3) 1
மணி 15 நிமிடங்கள் (4) ேமேல உள்ள அைனத்ம்

ெடல்லியில் இந் லக்ேனாக் அமித் காரில் ெசல்கிறார். Q.16
175 கி.மீ ஓட்ச் ெசன்ற அவர், வழியில் இந்த ஒ
உணவகத்தில் மதிய உணக்காக நின்றார். ெடல்லிக்ம்
லக்ேனாக்ம் இைடயிலான ரம் என்றால் 407 கி.மீ.
அமித் இன்ம் எவ்வள ஓட்ட ேவண்ம்?

2 ஐ விட 2 என்ன?
(1) 22 (2) 2 (3) 0 (4) 4

(1) 232 கி.மீ (2) 212 கி.மீ (3) 332 கி.மீ (4) 312 கி.மீ
Q.17

ஒ வைளயில் 5 நீல மலர்கள் உள்ளன. வைளயில் நீல
க்கைள விட 4 சிவப் மலர்கள் உள்ளன. வைளயில்
எத்தைன சிவப் க்கள் உள்ளன?
(1) 6 சிவப் மலர்கள் (2) 9 சிவப் மலர்கள் (3) சிவப்
மலர்கள் (4) 5 சிவப் மலர்கள்

Q.18

16 சிவர்கள் கால்பந் விைளயாகிறார்கள்.
அவர்கள் 4 ேபர் ெகாண்ட க்களாக
விைளயாகிறார்கள். எத்தைன க்கள் உள்ளன?
(1) 6 (2) 4 (3) 9 (4) 2
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Q.19

மாற்:- ________ கிேலாகிராம் = 5,000 கிராம்

Q.20

(1) 50 (2) 500 (3) 5 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

நீங்கள் வி பார்க்கிறீர்கள். உங்கக்ம் விக்ம்
இைடயில் உங்கள் அம்மா வகிறார், அதனால் நீங்கள்
விையப் பார்க்க யா. உங்கள் அம்மா எங்ேக
நிற்கிறார் என் நிைனக்கிறீர்கள்?
(1) ெதாைலக்காட்சி ன் (2) விக் கீேழ (3) வியின்
கீழ் (4) விக் ேமேல

Q.21

வார்த்ைதகைளப் பயன்பத்தி 16 ஐ எப்ப எவ?

Q.22

(1) பதினா (2) ஜ்யம் (3) பன்னிரண் (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல
Q.23

சரியான ெதாைக எ?
(1) 6 + 3 = 9 (2) + 4 = 9 (3) 5 + 4 = 8 (4) 4 + 4 = 6

ன் ழந்ைதகள் உள்ளனர். அவர்கள் 5, 6 மற்ம் 7
Q.24
வயைடயவர்கள். ஆ வய ழந்ைதக் நீலம் மற்ம்
பச்ைச நிற பன் கிைடக்கவில்ைல. ஐந் வய
ழந்ைதக் மஞ்சள் மற்ம் நீல நிற பன்
கிைடக்கவில்ைல. மஞ்சள் பன் யாரிடம் உள்ள?

பின்வவனவற்ைறச் ேசர்க்கம்: 5 I 315 மில்லி, 12 I
685 மில்லி
(1) 18 லி (2) 17 நான் 890 மிலி (3) 171990 மிலி (4)
18110 மிலி

(1) ஆ வய சிவன் (2) ஐந் வய ழந்ைத (3) ஏ
வய சிவன் (4) இல்ைல
Q.25

உண்ைம அல்ல ெபாய் என் எங்கள். A.
Q.26
க்பாய்களின் அைனத் கங்கம் சமம். B. ஒ
கனசரத்தின் அைனத் கங்கம் வைளந்திக்ம்.
C. ஒ கனசரத்தின் எதிர் கங்கள் சமமாக இக்ம்,
D. ஒ சிலிண்டக் ஒ உச்சி உள்ள.

உலகில் பாைலவனம் இல்லாத கண்டம் எ?
(1) ஆஸ்திேரலியா (2) ஐேராப்பா (3) ஆசியா (4) வட
அெமரிக்கா

(1) TTFT (2) FFTF (3) TTFF (4) FFTT
Q.27

பின்வவனவற்றில் கணினியின் க்கியமான அம்சம் எ? Q.28
(1) ேவகம் (2) வவம் (3) அள (4) நிறம்

திைசகள்: கீேழ ெகாக்கப்பட்ள்ள வாக்கியங்கைளப்
பத், கீேழ ெகாக்கப்பட்ள்ள விப்பங்கைளக்
ெகாண் ெவற்றிடங்கைள நிரப்பம்.
(1) ர்க்கமான (2) திய (3) நல்ல (4) ேசாம்ேபறி

Q.29

திைசகள்: கீேழ ெகாக்கப்பட்ள்ள திர்கைளப் பத்,
கீேழ ெகாக்கப்பட்ள்ள விப்பங்களில் இந்
ேகள்விகக் பதிலளிக்க யற்சிக்கம், நீங்கள் ஒ
ேவட்ைடக்காரர் ___ மற்ம் ேமாசமானவர்

Q.30

(1) ஒ சரம் ன் ைலகைளக் ெகாண்ட. (2)
ஒ க்ேகாணம் ன் பக்கங்கைளக் ெகாண்ட.
(3) ஒ வட்டம் ஒ பக்கம் உள்ள. (4) ஒ
ெசவ்வகத்திற் இரண் ைலகள் உள்ளன.

(1) நல்ல (2) ெகாரமான (3) வத்தம் (4) பாண்த்தியம்
Q.31

சரியான அறிக்ைகையக் றிக்கம்.

ெடானால்ட் மிகக்காட்சிசாைலக் ெசன்றார். அவர்
Q.32
காைல 9:45 மணிக் மிகக்காட்சிசாைலயில் ைழந்,
மதியம் 3:15 மணிக் மிகக்காட்சிசாைலயில் இந்
ெவளிேயறினார். அவர் மிகக்காட்சிசாைலயில் எவ்வள
ேநரம் ெசலவிட்டார்?

கணினியின் CPU க் ஒலி உள்ளீ ெசய்ய பின்வம்
சாதனங்களில் எ பயன்பத்தப்பகிற?
(1) அச்ப்ெபாறி (2) ஒலிவாங்கி (3) ட் (4) ேபச்சாளர்

(1) 5 மணிேநரம் (2) 4 மணி 20 நிமிடங்கள் (3) 5 மணி 30
நிமிடங்கள் (4) 5 மணி 45 நிமிடங்கள்
Q.33

ஒ பாத்திரம் ைவத்திக்கக்ய திரவத்தின் அள
அதன் அைழக்கப்பகிற.

Q.34

(1) 5670 ெச.மீ (2) 5641 ெச.மீ (3) 6896 ெச.மீ (4) 4532
ெச.மீ

(1) திறன் (2) ெதாதி (3) இரண்ம் (1)&(2) (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல
Q.35

8 எண் என்ப 9 எண்க் _____ மற்ம் 1
எண்ணிலிந் _____ ஆம்.

Q.36

(1) ரம், ரம் (2) அகில், அகில் (3) அகில்,
ெதாைலவில் (4) ரம், அகில்
Q.37

3 பத்கள் 8 ஒன்கள் _______க்ப் பிறதான்.
(1) 11 (2) 37 (3) 38 (4) 39

56 மீ 40 ெசமீ 10 மிமீ ெசன்மீட்டராக மாற்றம்.

1 பத் 2 ஒன்ைற விட 3 பத்கள் 4 ஒன் எவ்வள
ெபரிய?
(1) 16 (2) 18 (3) 22 (4) 24

Q.38

ஒ வடத்தில் 12 மாதங்கள் உள்ளன. 2 ஆண்களில்
எத்தைன மாதங்கள் உள்ளன?
(1) 24 (2) 25 (3)M080720222125607
26 (4) 27

Q.39

எைடைய அளவிவதற்கான நிைலயான அல
(1) மீட்டர் (2) லிட்டர் (3) கிராம்கள் (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.40

10 நிமிடங்களில் எத்தைன வினாகள் உள்ளன?
(1) 60 (2) 600 (3) 300 (4) 30
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