Class:
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Total Question: 40

Subject: Math

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
சர்க்கைர: ேகாைம மா : : ? : எண்ெணய்

No.
Q.2

(1) ெவண்ெணய் (2) ெநய் (3) தயிர் (4)
சர்க்கைர
Q.3

ரி ஒ த்தகத்தின் 26 பக்கங்கைள ஒேர
நாளில் பத்தார். 4 நாட்களில் அவளால்
எத்தைன பக்கங்கள் பக்க ம்?

Q.7

1/5 இல், வமாக பிரிக்கப்பட்ள்ள

Question
பின்வம் விகிதங்களில் எ 34 : 12 என்ற விகிதத்திற்ச் சமமாக
இல்ைல?
(1) 17 : 6 (2) 51 : 24 (3) 85 : 30 (4) 102 : 36

Q.4

(1) 100 (2) 105 (3) 104 (4) 108
Q.5

_________________________

மிஸ் பாம் தன வப்பில் 8 மாணவர்கள் உள்ளனர். மிஸ் பாம் தன
வப்பிற் ெகாக்க 608 தங்க ஸ்க்கர்கைள ைவத்திந்தால்,
ஒவ்ெவா மாணவம் எத்தைன ஸ்க்கர்கைளப் ெபவார்கள்?
(1) 76 (2) 75 (3) 85 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.6

சரியா தவறா? 121 ÷ 11 = 11

(1) 5 சம பாகங்கள். (2) 3 சம பாகங்கள். (3) 8
சம பாகங்கள். (4) 2 சம பாகங்கள்.

(1) 1 (2) (3) ெசால்ல யா (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

ஆர்யா பத் தண்ணீர் த்தார். அர்ஜுன் Q.8
ஆர்யாைவ விட 3 லிட்டர் தண்ணீர் ைறவாக
த்தார். அவர்கள் எவ்வள தண்ணீர்
த்தார்கள்?

பின்வம் பின்னங்கைளச் ேசர்க்கம்: 3/7 + 5/7 + 8/7
(1) 7/11 (2) 16/7 (3) 1/3 (4) ேமேல உள்ள அைனத்ம்

(1) 16 (2) 15 (3) 17 (4) 18
Q.9

சிறிய 5 இலக்க எண்ணின் ன்ேனா ____ Q.10
ஆம்.
(1) 9999 (2) 99999 (3) 10001 (4) 100001

Q.11

திைச: பின்வவனவற்றிலிந் சரியான
விப்பத்ைதத் ேதர்ந்ெதக்கம். சிறிய
நீளத்ைத அளவிட நாம் _____ ஐப்
பயன்பத்கிேறாம்

Q.12

3 மணி 40 நிமிடங்கள் ____க் சமம்.
(1) 120 நிமிடங்கள் (2) 180 நிமிடங்கள் (3) 220 நிமிடங்கள் (4) 240
நிமிடங்கள்
10 டாலர் ேநாட்ன் நீளத்ைத அளவிட சிறந்த அல எ?
(1) மீ (2) கி.மீ (3) ெச.மீ (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

(1) வாைழ (2) ைக (3) 15 ெசமீ அள (4) ஒ
ேபனா
Q.13

82ஐப் ெபக்கினால் அந்தத் தயாரிப்
அப்பேய இக்ம்

Q.14

(1) 20 (2) 21 (3) 23 (4) 1

இயக்கம்: ஷம் சில ெபாட்களின் எைடைய அறிய விம்கிறார். 1
கிேலாக்ம் ைறவான எைடள்ள ெபாட்களின் பட்யைலம், 1
கிேலாக் ேமல் எைடள்ள ெபாட்களின் பட்யைலம்
உவாக்கினார். ஆனால் இரண் பட்யலிம் தவ ெசய்விட்டார்.
இரண் பட்யல்களிம் ஒற்ைறப்பைட ஒன்ைறக் கண்பிக்க
மா? 1 கிேலாக் ேமல் எைட ெகாண்ட ெபாள்கள்
(1) ஒ ெபரிய தண்ணீர் லாம்பழம் (2) .வி (3) காலணிகள் (4)
ேமைச

Q.15

எந்த இரண் ெபாட்கக் ஒேர விைல
உள்ள?
(1) ேடாஃபி மற்ம் ெபன்சில் (2) ெபன்சில்
மற்ம் ஐஸ்கிரீம் (3) ேடாஃபி மற்ம் ஐஸ்கிரீம்
(4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.16

லிண்டா இ அபத்ைதந்தாயிரம், ப்பத்தி இரண்டாயிரத்
இற் இபத்ெதான்பைத விட ற் எட் ெபரிய எண்ைண
எதினார். அவள் எதிய எண் என்ன?
(1) 297000 (2) 297300 (3) 297327 (4) 297337
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Q.17

3 ஆயிரத்ைத ____ என எதலாம்.

Q.18

(1) 0.003 (2) 0.3 (3) 300 (4) 0.03
Q.19

சரியா தவறா? ஒ இைணயான
வைரபடத்தின் எதிர் ேகாணங்கள் சமம்.

(1) 1/2 + 1/2 = 1 (2) 1/4 + 1/4 = 1/2 (3) 1/8 + 1/8 = 1/4 (4) 1/6 + 1/6
= 1/3
Q.20

(1) 1 (2) (3) ெசால்ல யா (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல
Q.21

க்ேகாணம் என்ப ய சமதள
வவமாம்

Q.22

பின்வவனவற்றிலிந் ேவபட்ட பின்னங்கைள அைடயாளம்
காணம்:
(1) 6/8 மற்ம் 5/8 (2) 5/9 மற்ம் 4/9 (3) 3/6 மற்ம் 4/6 (4) 3/5
மற்ம் 9/10

தீபக் நா பாய் மதிப்ள்ள -சர்ட்ைட Q.24
வாங்கினான். பின்வவனவற்றில் எ இந்தத்
ெதாைகையக் றிக்கிற?
(1) .100 (2) .200 (3) .300 (4) .400

Q.25

ன் ெபாட்களின் விைல . 7, . 9 மற்ம் . ைறேய 3. 3
உப்பகளின் ெமாத்த விைலையக் கண்டறியவா?
(1) .19 (2) .12 (3) .11 (4) .15

(1) 2 பக்கங்கள் (2) 4 பக்கங்கள் (3) 3
பக்கங்கள் (4) 5 பக்கங்கள்
Q.23

பின்வவனவற்றில் எ தவறான?

சீஸ்ேமக்கர் 630 ெபரிய சீஸ் சக்கரங்கைள ஒவ்ெவான்ம் $22க்
விற்றார். பாலாைடக்கட் தயாரிப்பாளர் ெமாத்தம் எவ்வள பணம்
ெபற்றார்?
(1) 1386 (2) 13860 (3) 3860 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

ஒ நாகக் எத்தைன பக்கங்கள் உள்ளன? Q.26
(1) 9 (2) 4 (3) 8 (4) 7

ஒ கணினியின் விைல $6000. எனக் 10% தள்ப கிைடத்த.
நான் எவ்வள ெசத்த ேவண்ம்?
(1) $2,500 (2) $3,100 (3) $3,300 (4) $5,400

Q.27

தயாரிப்ைப மதிப்பிங்கள். இரண்டாவ
காரணிைய அகிள்ள ஆயிரத்திற்ச்
ற்றி, பின்னர் ெபக்கம். 4 x 2,205 = ?

Q.28

(1) 13 (2) 14 (3) 15 (4) 16
(1) 7000 (2) 8000 (3) 10000 (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல
Q.29

y க் தீர் : 6y + 62 = 116; எனேவ, y =

ெகாக்கப்பட்ட ெதாடரில் அத்த எண்ைணக் கண்டறியம்; 2, 5, 8.
11, ?

Q.30

(1) 6 (2) 7 (3) 8 (4) 9

மிட்டாய் ெதாப்கைள வழங்கிற. இன் தல் தளத்தில்
ஆரம்பித் 7 மாகள் வைர ெசன்றாள். பின்னர் அவள் 3 தளங்கள்
கீேழ இறங்கினாள், பின்னர் 16 மாகள் ேமேல ெசன்றாள். ேமம் 2
மாகள் ஏறி கட்டத்தின் ேமல் தளத்திற் ெசன்றாள். இந்தக்
கட்டத்தில் எத்தைன மாகள் இந்தன?
(1) 23 (2) 13 (3) 43 (4) 43

Q.31

மாதவி 1 லிட்டர் சா இந்த பாட்ைல
Q.32
திறந்தாள். அவள் மாமா ஜாக் உடன் சமமாக
சா பகிர்ந் என்றால். ஒவ்ெவாவக்ம்
எத்தைன மில்லி லிட்டர் சா கிைடக்ம்?
(1) 20மிலி (2) 50மிலி (3) 200மிலி (4) 500மிலி

Q.33

ஒ கால்பந் ேபாட்யில் இ அணி
வீரர்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைகக்ம்
நவர்களின் எண்ணிக்ைகக்ம் உள்ள
விகிதம்:(1) 20 : 1 (2) 2 : 11 (3) 22 : 3 (4) 22 : 1

லிண்டாவின் விந்க்காக, உணவகம் 7 அ நீளமான இத்தாலிய
ேராலில் ஒ ெபரிய ைண சாண்ட்விச்ைச தயார் ெசய்த. லிண்டா
16 நண்பர்கக் உணவளிக்க விம்கிறார். அவள் எத்தைன
ெவட்க்கைள ெசய்ய ேவண்ம்?
(1) 12 (2) 16 (3) 14 (4) 15

Q.34

திைச: பின்வவனவற்றிலிந் சரியான விப்பத்ைதத்
ேதர்ந்ெதக்கம். ணி வியாபாரிகள் ணிகைள அளக்க ____ ஐப்
பயன்பத்கின்றனர்
(1) ஹாக்கி மட்ைட (2) மீட்டர் கம்பி (3) கிரிக்ெகட் மட்ைட (4) 15 ெசமீ
அள
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Q.35

தசமத்ைத பின்ன மதிப்களாக மாற்றம் :
0.125

Q.36

(1) 1/8 (2) 1/6 (3) 5/4 (4) 3/5

இயக்கம்: கீேழ ெகாக்கப்பட்ள்ள பத்திையப் பத் பின் வம்
ேகள்விகக் பதிலளிக்கம்: மில்க்கி ேமன் 3 ஆம் வப்
மாணவர்கக் பால் க்கல் ேபாட்ைய ஏற்பா ெசய்தார்.
ேபாட்ையப் பார்க்க அைனவம் மிகம் ஆர்வமாக இந்தனர்.
ேபாட்யில் ஏராளமான மாணவ, மாணவியர் கலந் ெகாண்டனர்.
மில்க்கி ேமன் ழந்ைதகக்கான அைனத் மில்க் ேஷக்
பாட்ல்கைளம் திறந்தம் ேபாட் ெதாடங்கிய. எல்லா
ழந்ைதகம் அவர்கடன் 1 மணிேநரம் இந்தார்கள், அந்த 1
மணி ேநரத்தில் அவர்கள் எவ்வள ேமா அவ்வள மில்க் ேஷக்
க்க ேவண்ம். மில்க் ேஷக்ைக அதிகபட்சமாக க்ம் ழந்ைத
ேபாட்யில் ெவற்றி ெபம் என்ப விதி. தீ மிகம் உற்சாகமாக
இந்ததால் 3 லிட்டர் மில்க் ேஷக் த்தான். பீட் 4=1/2 லிட்டர் மில்க்
ேஷக் த்தார். ைவ விட மீ ஒ லிட்டர் அதிகமாக த்த.
நீ பீைவ விட ஒ லிட்டர் ைறவாக த்தாள். பீட் த்தாயா?
தீட்ைவ விட லிட்டர் அதிகம். 1 மணி ேநரத்திற்ப் பிற ேபாட்
நித்தப்பட், ழந்ைதகள் த்த பால் க்கல் திறன் ஒவ்ெவா
ழந்ைதக்ம் பதி ெசய்யப்பட்ட. இதியில், ெவற்றியாளக்
ஒ ெபரிய பாட்ல் மில்க் ேஷக் பரிசாக வழங்கப்பட்ட. ைறந்த
அள மில்க் ேஷக்ைக த்தவர் யார்?
(1) தீ (2) பீ (3) நீ (4) மீ

Q.37

5 பக்கங்கைளக் ெகாண்ட ய சமதள
வவம் a எனப்பம்

Q.38

(1) ஐங்ேகாணம் (2) அேகாணம் (3) சர (4)
ெஹப்டகன்
Q.39

13/12/2011 அன் அமித்க் 6 வய.
அவன் எப்ேபா பிறந்தான்?
(1) 13 சம்பர் 2005 (2) 13 சம்பர் 2006 (3)
13 சம்பர் 2004 (4) 13 சம்பர் 2003

நான் 31 மற்ம் 41 க் இைடப்பட்ட எண். நான் 3 இன் ெபக்கல்.
நான் ஒ இரட்ைட எண். நான் என்ன எண்?
(1) 62 (2) 36 (3) 46 (4) 52

Q.40

விபட்ட எண்ைணக் கண்டறியம். 22, 26, ___, 34, 38
(1) 28 (2) 30 (3) 32 (4) 29
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