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Q.1

Question

No.

ABCD என்ப ஒ ழற்சி ட்ேரபீசியம் ஆம், அதன்
Q.2
பக்கங்கள் AD மற்ம் BC ஒவக்ெகாவர் இைணயாக
இக்ம். ∠ABC = 72° என்றால், ∠BCD
(1) 162° (2) 18° (3) 108° (4) 72°

Q.3

ஒ ெதாடரின் தல் ெசால் 5 மற்ம் ஒவ்ெவா அத்த
காலம் ந்ைதய காலத்ைத விட -2 மடங் ஆம்.
இந்தத் ெதாடரின் தல் 5 ெசாற்களின் ட்த்ெதாைக
என்னவாக இக்ம்?

_________________________
Question

என்றால் △ FGH என்ப ஐேசாெசல்ஸ் மற்ம் FG <3
ெச.மீ., GH = 8 ெச.மீ., பின்வவனவற்றின்
உண்ைமயான உற.
(1) GH = FH (2) GF =GH (3) FH > GH (4) GH < GF

Q.4

ABCDயின் சரம் அல்லாத ேராம்பஸின் ∠A மற்ம் ∠B
ேகாணங்களின் விகிதம் 4 : 5, பிற ∠C இன் மதிப்:
(1) 50° (2) 45° (3) 80° (4) 95°

(1) -155Â (2) -145Â (3) 0 (4) 55
Q.5

AD என்ப ABC க்ேகாணத்தின் இைடநிைல மற்ம் O Q.6
என்ப AO = 10cm. OD இன் நீளம் (ெச.மீ.) ஆம்

(1) 1.061 (2) 1.06 (3) 1.016 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
(1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 8
Q.7

∠ABC மற்ம் ∠ACB இன் △ABC இன் உள் இபிரிகள் O Q.8
இல் ஒன்ைறெயான் சந்திக்கின்றன என்றால் ∠BOC =
110° , பின்னர் ∠ BAC சமம்
(1) 40° (2) 55° (3) 90° (4) 110°

Q.9

87 ஆல் சரியாக வபம் எண்ைணப் ெபற, 13601
இலிந் என்ன ைறந்தபட்ச எண்ைணக் கழிக்க
ேவண்ம்?

Q.10

2.54 ெசமீ ஒ அங்லத்ைத உவாக்கினால், 60.96
ெசமீ எத்தைன அங்லத்ைத உவாக்ம்?
(1) 609.6 அங்லம் (2) 6 அங்லம் (3) 24 அங்லம் (4)
இவற்றில் ஏமில்ைல
வல வட்ட உைளயின் ெசங்த் மற்ம் கிைடமட்ட
க்ெவட்கள் எப்ேபாம் ைறேய:(1) ெசவ்வகம், சரம் (2) ெசவ்வகம், வட்டம் (3) சரம்,
வட்டம் (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

(1) 45 (2) 29 (3) 46 (4) 47
Q.11

ைறந்தபட்ச எண்ைணக் கண்டறியம்:

சர ABCD ஆன XY விமானத்தில் A (0,0) மற்ம்
Q.12
C(3,0) என இரண் ைலகடன் உள்ள. அதன்
ைலவிட்டங்களில் ஒன் ள்ளி (0,-3) வழியாகச்
ெசன்றால், பின்வம் ஆயங்களில் எ இந்தச் சரத்தின்
சாத்தியமான ைலயாக இக்க ம்?

ெகாக்கப்பட்ட ெதாடரில் அத்த எண்ைணக்
கண்டறியம்: 10, 20, 30, 40,?
(1) 40 (2) 55 (3) 60 (4) 50

(1) (3,3)Â (2) (0,3)Â (3) (-3,0)Â (4) (3,-3)Â
Q.13

ஒ க்ேகாண ABC, ∠A = 90°, ∠C =55°, AD âŠ¥ BC.
BAD இன் மதிப் என்ன?

Q.14

(1) 35° (2) 60° (3) 45° (4) 55°
Q.15

ெசங்ேகாண க்ேகாணத்தின் பக்கங்கள் ன்
ெதாடர்ச்சியான  எண்களாக இந்தால், சிறிய
பக்கத்தின் நீளம்
(1) 3 அலகள் (2) 2 அலகள் (3) 4 அலகள் (4) 5
அலகள்

வைரபடத்தில் உள்ள கிைடமட்ட ேகா
அைழக்கப்பகிற:(1) X-அச் (2) ஒய்-அச் (3) வரி (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

Q.16

∠A, ∠B, ∠C ஒ க்ேகாணத்தின் ன் ேகாணங்கள்.
∠A -∠B =15° , ∠B- ∠C =30°, பின்னர் ∠A, ∠B மற்ம்
∠C
(1) 80°, 60°, á Ž0° (2) 70°, 50°, 60° (3) 80°,65°, 35°
(4) 80°, 55°, 45°
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Q.17

ஒ கைட $100 வழக்கமான விைலயில் DVD ெதாப்பிற் Q.18
15% தள்ப வழங்கிற. தள்ப விைலயில் 4%
விற்பைன வரி ேசர்க்கப்பட ேவண்ம் என்றால், இந்த வி
ெதாப்ைப வாங்வதற் வாக்ைகயாளரின் இதிச்
ெசல என்ன?
(1) 81.60 (2) 88.40Â (3) 89.00 (4) 119.00

Q.19

ைமயமாக உள்ள மற்ம் வில் ABC 130 ேகாணத்தில்
ைணரிகிற° O. AB இல் P க் நீட்க்கப்பகிற,
பின்னர் ∠ பிபிசி என்ப

(1) 6,12 (2) 5,10 (3) 4,8 (4) 7,14
Q.20

(1) 75° (2) 70° (3) 65° (4) 80°
Q.21

ஒ கைடக்காரர் ெமவர்த்தி ெபட்ைய $18.00க்
வாங்கிறார். அவள் 45% லாபம் ஈட்ட விம்பினால்
அவற்ைற எவ்வளக் மவிற்பைன ெசய்ய ேவண்ம்?

வழக்கமான பலேகாணத்தின் ஒவ்ெவா உள் ேகாணம்
144°. பலேகாணத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்ைக

இரண் எண்களின் ெபக்கல் 504 மற்ம் ஒவ்ெவா
எண்கம் 6 ஆல் வபம். இரண் எண்கம் 6
அல்ல. இரண் எண்களில் ெபரிய எ?
(1) 48 (2) 84 (3) 42 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.22

(1) $8.10 (2) $9.90 (3) $25.90 (4) $26.10
Q.23

இரண் வழக்கமான பலேகாணங்களின் பக்கங்களின்
எண்ணிக்ைகக் இைடேய உள்ள விகிதம் 1:2 மற்ம்
உள் ேகாணங்கக் இைடேய உள்ள விகிதம் 2:3
ஆம். இந்த பலேகாணங்களின் பக்கங்களின்
எண்ணிக்ைக ைறேய

20% மற்ம் 25% என்ற இரண் ெதாடர்ச்சியான
தள்பகள் ஒ ஒற்ைறத் தள்பயின் எந்தத்
ெதாைகக் சமம்?
(1) 25% (2) 45% (3) 40% (4) 35%

Q.24

(1) 8 (2) 9 (3) 10 (4) 11

ஒ சரம் க்ேகாணம் சமமான பதிகைளக்
ெகாண்ள்ளன. சரத்தின் பக்கத்தின் விகிதம் மற்ம்
க்ேகாணத்தின் உயரம் 2/3 ஆக இந்தால்,
அத்தளத்தின் உயரத்தின் விகிதத்ைதக் கண்டறியம்.
(1) 2-Mar (2) 4-Mar (3) 4-May (4) 8-Sep

Q.25

இரண் வட்டங்களின் ஆரங்கள் 6 ெசமீ மற்ம் 3 ெசமீ Q.26
ஆகம், க்ெவட் ெபாவான ெதாேகா நீளம் 8
ெசமீ ஆகம் இந்தால், இரண் ைமயங்கக்
இைடேய உள்ள ரம்
(1) √145 ெச.மீ (2) √140 ெச.மீ (3) √150 ெச.மீ (4) √135
ெச.மீ

Q.27

ஒ ழற்சி நாற்கர ABCDயின் ைலவிட்டமான AC
மற்ம் BD ஆகியைவ P ள்ளியில் ஒன்ைறெயான்
ெவட்கின்றன. பிற, அ எப்ேபாம் உண்ைம

Q.28

(1) 3,5 ெச.மீ (2) 4.5 ெச.மீ (3) 2,5 ெச.மீ (4) 1.5 ெச.மீ

பின்வம் எந்த விப்பத்தில் உள்ள தகவல் தவறாகப்
ெபாந்கிற?
(1) 19.25 - 9.5 = 9.75 (2) 99.102 + 8.62 = 107.722 (3)
27.16 + 5.423 + 1.517 = 34.1 (4) 22.45 - (6.28 + 1.01)
= 25.24

(1) பிபி AB = CD. சிபி (2) AP CP = BP.DP (3) AP BP
=CP.DP (4) AP CD = AB.CP
Q.29

ஒ நாற்கர ABCDயின் அைனத் பக்கங்கம் ஒ
வட்டத்ைதத் ெதாம், AB= 6 cm, BC = 7.5 cm, CD = 3
cm எனில், DA

ஒ ெசவ்வகத்தின் நீளம் மற்ம் அகலம் ைறேய 6 மற்ம் Q.30
Â w ஆம். நீளம் x ஆல் அதிகரித்தால், ெசவ்வகத்தின்
பரப்பள என்ன?
(1) (6+x)(x+w)Â (2) 6+x+wÂ (3) x(6+w)Â (4) 6w+xwÂ

ேஜாம் ேகத்திம் அல்ஜீப்ரா வினா வினாைவ
எக்கிறார்கள். ேஜான் 50% ேகள்விகக்ச்
சரியாகம், ேகத்தி 40% ேகள்விகக்ச் சரியாகம்
பதிலளிக்கிறார். ேகத்தி 8 ேகள்விகக் சரியாக
பதிலளித்திந்தால், ேஜான் எத்தைன ேகள்விகக்
சரியாக பதிலளித்தார்?
(1) 50 (2) 4 (3) 3 (4) 10

Q.31

எதிர்மைற  எண்ணின் கன ேவர்:-

Q.32

(1) எதிர்மைற  எண் (2) ேநர்மைற  எண் (3) சில
ேநரங்களில் எதிர்மைற அல்ல ேநர்மைற (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல
Q.33

பின்வம் ேஜா எண்களில் எ காபிைரம் இல்ைல?
(1) 51 மற்ம் 52 (2) 12 மற்ம் 80 (3) 100 மற்ம் 111 (4)
81 மற்ம் 91

ஒ பிரபலம் ஒ 5 வினா வி விளம்பரத்திற் $0.125
மில்லியன் வலித்தால், 45 வினாகள் ேதான்வதற்
அவக் எவ்வள ஊதியம் வழங்கப்பம்?
(1) $1125Â (2) $11250Â (3) $112500 (4) $1125000

Q.34

எண்களின் வரிைசயான, தல் எண்க்ப் பிற
ஒவ்ெவா எண்ம் ந்ைதய எண்ைண விட 2 மடங்
அதிகமாக இக்ம் வைகயில் உவாக்கப்பகிற.
தல் எண் 1 எனில், அந்த வரிைசயில் 4வ எண்
என்ன?
(1) 13 (2) 22 (3) 28 (4) 29
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Q.35

P ஒ ள்ளியில் இந், PA மற்ம் PB ஆகிய இரண்
ெதாேகாகள் O ைமயத்டன் ஒ வட்டத்திற்
இக்கப்பம். OP ஆன வட்டத்தின் விட்டத்திற்
சமமாக இந்தால், ∠APB

Q.36

ஒ ழற்சி நாற்கர ABCD இல், ∠A + ∠B+∠C + ∠ D = ?
(1) 90° (2) 360° (3) 180° (4) 120°

(1) 45° (2) 90° (3) 30° (4) 60°
Q.37

வைளயைல ேகசட் என்ம், ேகசட்ைட ேடபிள் என்ம்,
Q.38
ேடபிைள ேகம் என்ம், ேகைம அலமாரி என்ம்
அைழத்தால், ேடப் ெரக்கார்டரில் எ விைளயாடப்பகிற?
(1) வைளயல் (2) ேகசட் (3) ேமைச (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

இரண் ேநர்மைற  எண்கள் a மற்ம் bÂ 12 ஆம்,
ேமம் அவற்க்கிைடேயயான ேவபா 4. a < b
என்றால், 0.06(a + b) x 2.5(a - b) x 12 என்ற
ெவளிப்பாட்ன் மதிப் என்ன?
(1) 74.2Â (2) -74.2Â (3) 86.4 (4) -86.4

Q.39

ஒ ஜா மணிகளில் ெமாத்தம் 2000 சிவப், நீலம் மற்ம் Q.40
பச்ைச மணிகள் உள்ளன. அவற்றில் 50% சிவப் மணிகள்.
சிவப் மணிகள் அகற்றப்பட்டடன், மீதள்ள 30%
மணிகள் நீல நிறத்தில் இக்ம். ஜாயில் உள்ள பச்ைச
மணிகளின் எண்ணிக்ைக என்ன?

இரண் ெவட்ம் வட்டங்களின் ெபாவான நாண் நீளம்
24 ெச.மீ. வட்டங்களின் விட்டம் 30cm மற்ம் 26 cm
எனில், ைமயத்திற் இைடேய உள்ள ரம் (ெச.மீ.)
(1) 13 (2) 14 (3) 15 (4) 16

(1) 200 (2) 300 (3) 400 (4) 700
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