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No.
Q.1

Question

No.

எண்க் எந்த றிப்பிட்ட ெசால் பயன்பத்தப்பகிற, Q.2
எண்ைணத் தவிர அைனத் காரணிகளின் ட்த்ெதாைக
எண்க் சமம்?
(1) சரியான எண் (2) தன்ைம எண் (3) ட் எண் (4) இைவ
அைனத்ம்

Q.3

50 மீட்டர் நீளள்ள ரயில் ஒ நைடேமைடைய 10 வினாகளில் Q.4
கடந் ெசல்கிற. மீட்டர்/வினாயில் ரயிலின் ேவகம் என்ன?

ஒ ரங் ஒ நாைளக் 12 வாைழப்பழங்கைள உண்ம். 1 Q.6
வாரத்தில் எத்தைன வாைழப்பழங்கள் சாப்பிம்?

256 இல் எத்தைன காரணிகள் உள்ளன?

Q.8

(1) 9 (2) 8 (3) 10 (4) 12

Q.9

பின்வம் எண்களின் HCF ஐ தன்ைம காரணியாக்க ைற Q.10
லம் கண்டறியம். 88 மற்ம் 99

ஒ ேகாணத்தின் அளவீட் அல

பின்வம் எந்த எத்க்கள் பல சமச்சீர்
ேகாகைளக் ெகாண்ள்ளன?

பின்வவனவற்றில் 2 இன் ெபக்கங்கள் அல்ல?
(1) இரட்ைட எண்கள் (2) ஒற்ைறப்பைட எண்கள் (3)
தன்ைம எண்கள் (4) ட் எண்கள்
இரத்த அத்தத்ைத அளவிட பயன்பம்
கவி_____.
(1) ப்ராட்ராக்டர் (2) ஸ்ைபேமாமேனாமீட்டர் (3)
ெவப்பமானி (4) ைஹக்ேராமீட்டர்

(1) 22 (2) 11 (3) 7 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.11

கிரஹாம் தன சேகாதரிைய விட சில வய
இைளயவர். கிரஹாமின் சேகாதரிக் 21 வய.
கிரஹாமின் வய என்ன?

(1) ஓ (2) பி (3) ேக (4) ஏ

(1) 26 (2) 84 (3) 92 (4) 74
Q.7

Question

(1) ேஜ (2) jÂ - 21 (3) 21 - ேஜ (4) jÂ + 21

(1) 50 (2) 10 (3) 15 (4) தர ேபாமானதாக இல்ைல
Q.5

_________________________

Q.12

(1) ெச.மீ (2) கி.மீ (3) ேகாணம் (4) பட்டம்

பின்வவனவற்றில் எைவ பகா எண்கள்?
(1) 2, 5, 9 (2) 5, 6, 11 (3) 4, 5, 7 (4) 2, 3, 5
ABCD சரத்தின் ற்றள 20மீ. ஒ சரத்தின்
ற்றள என்ன, அதன் பக்கங்களின் நீளம்
ABCDயின் இமடங் பக்கங்களாக இக்ம்?
(1) 45 மீ (2) 40மீ (3) 46மீ (4) 100மீ

Q.13

ஒ ேடானில், 4562 அரிசி ட்ைடகம், 3085 ேகாைம Q.14
ட்ைடகம் உள்ளன. ஒவ்ெவா அரிசிப் ைபயிம் 25 கிேலா
அரிசிம், ஒவ்ெவா ேகாைமப் ைபயிம் 30 கிேலா
ேகாைமம் உள்ள. ேடானில் உள்ள ெமாத்த தானியத்தின்
அளைவக் கண்டறியம்.

பிரதான காரணியாக்கத்தில் ன்2?கள், நான்
3?கள் மற்ம் 5 ஆகியவற்ைறக் ெகாண்ட
எண்ைணக் கண்டறியம்.
(1) 3240 (2) 2430 (3) 3420 (4) 2304

(1) 114050 கிேலா (2) 92550 கிேலா (3) 206600 கிேலா (4)
7853000 கிேலா
Q.15

3, 5, 0 ஐப் பயன்பத்தி எத்தைன ன் இலக்க எண்கைள
உவாக்கலாம்?

Q.16

(1) 1 (2) 4 (3) 7 (4) 5
Q.17

அல்கா 17 ேபனாக்கைள ஆர்டர் ெசய்தார். ஒவ்ெவா
Q.18
ெபட்யிம் 12 ெபட்கள் மற்ம் ஒவ்ெவா ெபட்யிம் 48
ேபனாக்கள் உள்ளன. அல்கா ெமாத்தம் எத்தைன ேபனாக்கைள
ஆர்டர் ெசய்ள்ளார்?
(1) 9542 (2) 9312 (3) 9792 (4) 8472

ெசவ்வகத்தின் ற்றள என்ன?
(1) 4 (2) 3 (3) 2(எல்+பி) (4) (பக்கம்)2
50க் எத்தைன காரணிகள் உள்ளன?
(1) 4 (2) 6 (3) 6 (4) 7
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Q.19

2009 ஆம் ஆண்ல் மார்ட்னின் வமானம் .
Q.20
456986.1அத்த ஆண் அவர வமானம் .25463
அதிகரிக்கிற. இந்த இரண் ஆண்களில் அவர் எவ்வள
சம்பாதித்தார்?
(1) . 245632 (2) . 462449 (3) . 482449 (4) . 939435

Q.21

7 ெசமீ நீளள்ள ஒ ேராம்பஸின் ற்றள என்ன?

120 மாணவர்களில், நான்கில் ன் ேபர்
கிரிக்ெகட் விைளயாவைதம், ஒ எட் ேபர்
கால்பந் விைளயாவைதம் விம்கின்றனர்.
கிரிக்ெகட் மற்ம் கால்பந் விைளயாட விம்ம்
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ைறேய
(1) 90 மற்ம் 15 (2) 20 மற்ம் 90 (3) 90 மற்ம் 20
(4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.22

(1) 28 ெச.மீ (2) 22 ெச.மீ (3) 20 ெச.மீ (4) 14 ெச.மீ

ஒ வீட்ன் நீளம் அதன் அகலத்ைத விட 7 மீ
அதிகம். வீட்ன் அகலம் 15 மீ. வீட்ன் நீளத்ைதக்
கண்டறியம்.
(1) 15மீ (2) 7மீ (3) 22மீ (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.23

நான் 1 நாளில் 50 ஆப்பிள்கைள எக்க ம். 5 நாட்களில்
நான் எத்தைன ஆப்பிள்கைள எக்க ம்?

Q.24

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

(1) 250 (2) 240 (3) 230 (4) 220
Q.25

எ பகா எண் அல்ல ட் எண் அல்ல? எண்

ஹாேலாவீன் பார்ட்யின் ேபா ேஜாயிக் 25 மிட்டாய் ேசாளத் Q.26
ண்கம், லாராவிடம் 37 ண்கம் இந்தன.
ெமாத்தத்தில் எத்தைன ண்கைள அவர்கள்
சாப்பிட்டார்கள்?

Pis a 2?digit common factor of36 and 24. Q
என்ப 28 இன் காரணி மற்ம் ெபக்கல் ஆகிய
இரண்ம் உள்ள எண். P+Q இன் மதிப் என்ன?
(1) 24 (2) 28 (3) 12 (4) 40

(1) 53 (2) 66 (3) 73 (4) 62
Q.27

பின்வவனவற்றில் அதிகபட்ச எண் எ? 555, 144, 481, 757 Q.28
(1) 657 (2) 557 (3) 757 (4) 857

Q.29

எண்ைணக் கண்டறியம் : 101 ஐ விட 50 அதிகம்

(1) பலேகாணம் (2) வட்டம் (3) சங் (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல
Q.30

(1) 151 (2) 152 (3) 153 (4) 154
Q.31

இதன் மதிப்ைபக் கண்டறியம் : rÂ x 0.7 அங் rÂ = 1.8Â Â Q.32

பின்வம் ெதாப்களில் எ 1 தல் 20 வைரயிலான
அைனத் பகா எண்கைளம் ெகாண்ள்ள?

Q.34

77875 மற்ம் X இன் ெபக்கத்ைதக் கண்டறியம். X என்ப Q.36
55 ஐ விட 7 அதிகமாக இக்ம் இயற்ைக எண்ணாம்.

36 மற்ம் 144 இன் HCF என்றால் என்ன?

125.625 ஐ 0.5 ஆல் வக்ம் ேபா கிைடக்ம்
பதிையக் கண்டறியம்.
(1) 251.25 (2) 2512.5 (3) 25125 (4) 25.125

(1) 4283125 (2) 4283129 (3) 4283105 (4) 4828250
Q.37

15 என்ப 4335 இன் காரணியா?
(1) ஆம் (2) இல்ைல (3) ெசால்ல யா (4) இைவ
அைனத்ம்

(1) {1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19} (2) {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}
(3) {2, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19} (4) {3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19}
Q.35

7 இன் ெபக்கல் எண் எ?
(1) 62 (2) 24 (3) 45 (4) 49

(1) 1.18 (2) 2.28 (3) 3.85 (4) 1.26
Q.33

_______________ என்ப ேநரான பக்கங்கைளக்
ெகாண்ட ய விமான உவம்.

1 மற்ம் 100 க் இைடயில் எத்தைன இரட்ைடப்
பகா எண்கள் உள்ளன?
(1) 6 (2) 10 (3) 7 (4) 8

Q.38

(1) 36 (2) 144 (3) 4 (4) 2

கேரன் தன சேகாதரிைய விட 4 வய
இைளயவர். ேகரனின் சேகாதரிக் ஒ வய.
கேரன் வய என்ன?
(1) 4 - பி (2) bÂ - 4 (3) bÂ + 4 (4) 4

Q.39

ஒ XY விமானத்தில் ஒ ேநர் ேகா X- அச்ைச ள்ளி A Q.40
மற்ம் Y- அச்ைச B ள்ளியில் ெவட்கிற. ள்ளி A இன் xஒங்கிைணப் ள்ளி B இன் y- ஒங்கிைணப்க் சமமாக
இந்தால், மற்ம் வரி ள்ளியின் வழியாக ெசன்றால் (1,1),
பின்வம் ள்ளிகளில் எ இந்த வரியிம் உள்ள?

ஒ ேஜா இைண ேகாகைள வைரய நாம்
பயன்பத்கிேறாம்
(1) திைசகாட் (2) பிரிப்பான் (3) அளவிலான
ெதாப் சரங்கள் (4) இவற்றில் ஏேதம்

(1) (-2,0)Â (2) (0,-2)Â (3) (-1,1)Â (4) (0,2)Â
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