Class:

8

Total Question: 40

Subject: Math

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
ஒ ேடப் ெரக்கார்டைர B க் .க் விற்றார். 4,860 19%
இழப்பில், மீண்ம் B அைத Cக் விற்ற விைலயில் A க்
17% லாபம் கிைடக்ம். B இன் ஆதாயம்

No.
Q.2

(1) 200/9% (2) 100/3% (3) 400/9% (4) 200/3%
Q.3

Question
ஒ மனிதன் ஒ ைசக்கிைள . 1400 மற்ம் 15%
நஷ்டத்தில் விற்கிற. ழற்சியின் விற்பைன விைல
என்ன?
(1) . 1202 (2) . 1190 (3) . 1160 (4) . 1000

$6,100 ெதாைகைய 8 ஆண்கள், 10 ெபண்கள் மற்ம் 12 Q.4
ழந்ைதகக்ப் பிரித், ஒவ்ெவா ஆம் ஒ
ெபண்ைண விட 25% அதிகமாகம், ஒவ்ெவா ெபண்ம்
ஒ ழந்ைதைய விட 25% அதிகமாகம் ெபற்றனர்.
ஒவ்ெவா ெபண்ம் எவ்வள ெபற்றார்கள்?
(1) $203.68 (2) $206.08 (3) $206.68 (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

Q.5

_________________________

ஒ ேகனில் 7 : 5 என்ற விகிதத்தில் A மற்ம் B ஆகிய
இரண் திரவங்களின் கலைவ நிைறந்ள்ள. 9 லிட்டர்
கலைவைய ேகனில் இந் எக்கப்பட், அேத அள
திரவ B யால் மாற்றப்பம் ேபா, A மற்ம் B இன்
விகிதம் can ஆன 7 : 9. ேகனின் ெகாள்ளள.
(1) 21 லிட்டர் (2) 20 லிட்டர் (3) 10 லிட்டர் (4) 36 லிட்டர்

ஒ மனிதன் கிழக் ேநாக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான். சிறி Q.6
ரம் ெசன்றம் வல பக்கம் திம்பினான். ரம் ெசன்ற
பிற மீண்ம் வல பக்கம் திம்பினான். சிறி நகர்ந்த
பிற இதியில் இட பக்கம் திம்பினான். அவர் இப்ேபா
எந்த திைசயில் ெசன் ெகாண்ந்தார்?

ஒ சரியான கனசரமான எண்ைணப் ெபற,
ைறந்தபட்சம் 4320 எண்ணால் ெபக்க ேவண்ம்?
(1) 10 (2) 30 (3) 50 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

(1) வடக் (2) ெதற் (3) கிழக் (4) ேமற்
Q.7

1 மற்ம் 100 க் இைடயில் உள்ள அைனத் இயற்ைக
எண்களின் ட்த்ெதாைகையக் கண்டறியம், அைவ 3
ஆல் வபம்.

Q.8

(1) 1683 (2) 1236 (3) 1856 (4) 6359
Q.9

(1) 12 (2) 15 (3) 7 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
மின் விசிறியின் பட்யல் விைல 300. 15% மற்ம் 10% என Q.10
இரண் ெதாடர்ச்சியான தள்ப அமதிக்கப்பட்டால்.
அதன் விற்பைன விைல இக்ம்
(1) . 229.50 (2) . 227.50 (3) . 225 (4) . 230
Q.11

சில ெபாட்கள் 6 பாய்க் வாங்கப்பட்டன. 5, மற்ம் 5
பாய்க் விற்கப்பட்ட. 6, ஆதாய சதவீதம்:

இரண் இலக்க எண்ணில் இலக்கங்களின்
ட்த்ெதாைக 8. அந்த எண்டன் 18ஐச் ேசர்த்தால்,
அந்த இலக்கங்கள் ஒன்க்ெகான் மாற்றப்பம். இந்த
எண்ணின் இலக்கங்களின் பலன்:-

5 எண்களின் சராசரி 306.4. தல் இரண் எண்களின்
சராசரி 431 மற்ம் கைடசி இரண் எண்களின் சராசரி
214.5. ன்றாவ எண் என்ன?
(1) 108 (2) 52 (3) 321 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.12

(1) 5.00% (2) 6.00% (3) 30.00% (4) 44.00%

ஒ பட A ள்ளியிலிந் B வைர கீழ்ேநாக்கிப்
பயணித், A ள்ளிக் ேமல்நிைலக் வவதற் 4
மணிேநரம் ஆம். ஓைடயின் ேவகம் மணிக் 2 கிமீ
ஆகம், அைமதியான நீரில் படகின் ேவகம் மணிக் 4
கிமீ ஆகம் இந்தால், A மற்ம் B இைடேய உள்ள
ரம் எவ்வள?
(1) 8 கி.மீ (2) 9 கி.மீ (3) 6 கி.மீ (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.13

ஒ கைடக்காரர் 15 கிேலா அரிசிைய கிேலா .29க்ம், 25 Q.14
கிேலா . ஒ கிேலாக் 20 பாய். இரண் வைக
அரிசியின் கலைவையம் ஒ கிேலா .27க் விற்றார்.
இந்த பரிவர்த்தைனயில் அவக் லாபம்?
(1) . 1.25 (2) . 150 (3) . 140 (4) .145

ஒ நபர் ஒ ெபாைள விைலைய விட 25%
அதிகமாகக் றித்ள்ளார், ஆனால் 10% தள்பைய
அமதித்தால், அதன் சதவீத லாபம்
(1) 35.00% (2) 17.50% (3) 155 (4) 12.50%
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Q.15

A ஒ ழற்சிைய Bக் 5% லாபத்திம், B அைத C க்
10% லாபத்திம் விற்கிற. சி . அதற் 2310. A இன்
விைல

Q.16

29.7025 இன் ேநர்மைற வர்க்கலம்
(1) 5.25 (2) 5.45 (3) 5.35 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

(1) . 2000 (2) ஆர்.எஸ். 2100 (3) . 1900 (4) . 2010
Q.17

20 ஆட்கள் 6 நாட்களில் 112 மீட்டர் நீளள்ள வைரக் கட்ட Q.18
ம் என்றால், 25 மனிதர்களால் 3 நாட்களில் எவ்வள
நீளமான வைரக் கட்ட ம்?
(1) 140 மீட்டர் (2) 44.8 மீட்டர் (3) 70 மீட்டர் (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

Q.19

(1) $720 (2) $500 (3) $600 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

ஒ மளிைக வியாபாரி வாங்ம் ேபாம் விற்ம் ேபாம் Q.20
10% அளக் தவறான எைடையப் பயன்பத்தி
ஏமாற்கிறார். லாப சதவீதத்தில் அவர அதிகரிப் என்ன?
(1) 20.00% (2) 21.00% (3) 22.00% (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

Q.21

ஒ நபர் 20% பிரீமியத்தில் ஒ நிவனத்தின் 
டாலர் பங்களில் $14,400 தலீ ெசய்தார். ஆண்
இதியில் நிவனம் 5% ஈத்ெதாைகைய
அறிவித்தால், அவக் எவ்வள கிைடக்ம்?

ஐந் எண்களின் ட்த்ெதாைக 290. தல் இரண்
எண்களின் சராசரி 48.5 மற்ம் கைடசி இரண்
எண்களின் சராசரி 53.5. ன்றாவ எண் என்ன?
(1) 72 (2) 84 (3) 96 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

ஒ கைடக்காரர் தன ெபாட்கைள விைலைய விட 20% Q.22
அதிகமாகக் றிக்கிறார் மற்ம் 5% தள்பைய
அமதிக்கிறார். அவர லாபத்தின் சதவீதம்:

ஒ கைடக்காரர் தன ெபாட்கைள விைலைய விட
15% அதிகமாகக் றிக்கிறார், ஆனால் பணத்திற்
20% தள்பைய அமதிக்கிறார். அவர நிகர
இழப்

(1) 20.00% (2) 15.00% (3) 14.00% (4) 10.00%
(1) 3.00% (2) 5.00% (3) 8.00% (4) 10.00%
Q.23

ஒ தட்டச்ப்ெபாறி $480க் விற்பைனக்க்
றிக்கப்பட்ட, வியாபாரி 10% தள்பைய
அமதிக்கிறார், இன்ம் 8% லாபம் ஈட்கிறார். எந்த
தள்பம் அமதிக்கப்படாவிட்டால் அவர ஆதாயம்
என்னவாக இக்ம்?

Q.24

(1) . 40 (2) . 10 (3) . 20 (4) . 30
(1) $80 (2) $38.40 (3) $20 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.25

ஒ ேநர்ைமயற்ற லர் தன ெபாட்கைள விைலக்
விற்பதாகக் கிறார், ஆனால் 1. கிேலாக்ப் பதிலாக
850 கிராம் என்ற தவறான எைடையப் பயன்பத்கிறார்,
அவைடய லாப சதவீதம்

Q.26

(1) 101/17% (2) 100/17% (3) 1212/17% (4) 198/17%
Q.27

ஒ கைடக்காரர் ஒ ெபாளின் றிக்கப்பட்ட விைலயில்
10% தள்பைய அமதித்த பிற 17% ஆதாயத்ைதப்
ெபகிறார்.

ஒ மனிதன் தன ேதாட்டத்தில் 15129 ஆப்பிள்
மரங்கைள நட், ஒவ்ெவா வரிைசயிம் எத்தைன
ஆப்பிள் மரங்கள் இக்கிறேதா, அவ்வள வரிைசகள்
இக்ம்ப அவற்ைற ஏற்பா ெசய்கிறான், பிற
வரிைசகளின் எண்ணிக்ைக:(1) 124 (2) 125 (3) 123 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.28

(1) 23.00% (2) 27.00% (3) 30.00% (4) 37.00%

Q.29

A ஒ கட்ைரைய B க் 20% ஆதாயத்தில் விற்கிற
மற்ம் B அைத C க் 10% ஆதாயத்தில் விற்கிற
மற்ம் C அைத D க் 25/2% ஆதாயத்தில் விற்கிற.
lf  . 29.70, A கட்ைரைய வாங்கிய

ெசௗமிக்ைக விட ெரஹான் 25% அதிகமாக சம்பாதித்தால், Q.30
ெரஹாைன விட ெசௗமிக் எவ்வள சதவீதம் ைறவாக
சம்பாதிக்கிறார்?
(1) 18% (2) 20% (3) 25% (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

x மற்ம் y ஆகிய இரண் அளகள் x/y ேநர்மைற
மாறிலியாக இக்ம் வைகயில் ஒன்க்ெகான்
ெதாடர்ைடயதாக இந்தால், x மற்ம் y ஆகியைவ
இதில் உள்ளதாகக் றப்பகிற:(1) தைலகீழ் மாபா (2) ேநர மாபா (3) மாபா
(4) இவற்றில் ஏமில்ைல
சில்லைற விற்பைனயாளக் விற்ம்ேபா, ஒ
நிவனம் தங்கள் தயாரிப்களின் றிக்கப்பட்ட
விைலயில் 30% தள்பைய அமதிக்கிற.
சில்லைற விற்பைனயாளர் அந்த ெபாட்கைள
றிப்பிட்ட விைலயில் விற்றால், அவைடய லாபம்:
(1) 30.00% (2) 17/2% (3) 40.00% (4) 300/7%

Q.31

பால் மற்ம் தண்ணீரின் கலைவைய த்தமான பாலின்
Q.32
விைலயில் விற்பைன ெசய்வதன் லம் 10% ஆதாயம் ெபற,
50 கிேலா த்தமான பாடன் கலக்க ேவண்ய தண்ணீரின்
அள
(1) 2.5 கி.கி (2) 5 கிேலா (3) 7.5 கிேலா (4) 10 கிேலா

ஒ ெதாழிலதிபர் ஒ ெபாைள வாங்கி 5%
நஷ்டத்தில் விற்றார். 10% ைறவாக வாங்கி .10க்
விற்றிந்தால். இன்ம் 33 இந்தால், அவக் 30%
லாபம் கிைடத்திக்ம். கட்ைரயின் விைல
(1) 330 (2) 155 (3) 150 (4) 390
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Q.33

ராகவன் ஒ ஸ்ட்டைர அதன் விற்பைன விைலயில்
13/15க் வாங்கி அதன் விற்பைன விைலைய விட 12%
அதிகமாக விற்றார். அவைடய லாபம்.

Q.34

(1) 20.00% (2) 30.00% (3) 495/13% (4) 380/13%

ஒ வியாபாரி ஒ ெபாளின் விைலைய உற்பத்தி
ெசலைவ விட 40% அதிகமாக நிர்ணயித்தார். அைத
விற்ம் ேபா அவர் 20% தள்பைய அமதித் .
லாபம் ஈட்கிறார். 48. ெசல
(1) . 300 (2) . 500 (3) . 600 (4) . 400

Q.35

15% தள்பைய அமதித்த பிற, ஒ ேரேயாவின்
விற்பைன விைல R. 255 ஆகிற. றிக்கப்பட்ட விைல:

Q.36

(1) . 300 (2) . 500 (3) . 600 (4) . 400

ஒ ெபாளின் றிக்கப்பட்ட விைலயான விைலைய
விட 50% ஆம், றிக்கப்பட்ட விைல 20% மற்ம்
விற்பைன விைல 20% அதிகரிக்ம் ேபா. லாபம்
இரட்ப்பாம். அசல் றிக்கப்பட்ட விைல . 300,
பின்னர் அசல் விற்பைன விைல
(1) . 200 (2) . 250 (3) . 240 (4) . 275

Q.37

ேடப் ெரக்கார்டர் தயாரிக்க ஆம் ெசல . 1500.
Q.38
உற்பத்தியாளர் றிக்கப்பட்ட விைலைய உற்பத்திச் ெசலைவ
விட 20% அதிகமாக நிர்ணயிக்கிறார். உற்பத்தியாளர் 8%
ெபற விம்பினால், அமதிக்க யாத தள்ப விகிதம்
என்ன?
(1) 20.00% (2) 15.00% (3) 11.00% (4) 10.00%

Q.39

நிகிதா 30 கிேலா ேகாைமைய . 9.50 கிேலா
Q.40
ேகாைமம், அேத அள ேகாைமம் . ஒ கிேலா
8.50 மற்ம் அவற்ைற கலந். அந்த கலைவைய .10க்
விற்றாள். ஒ கிேலா 8.90. பரிவர்த்தைனயில் அவர
ெமாத்த லாபம் அல்ல இழப்:
(1) . 2 இழப் (2) . 2 லாபம் (3) . 6 இழப் (4) . 6
லாபம்

விற்பைன விைல மற்ம் விைல விைல (விற்பைன விைல
ெசல விைலைய விட அதிகமாக உள்ள) இைடேய
உள்ள ேவபா:(1) இழப் (2) லாபம் (3) லாபம்% (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல
இரண் இலக்க எண்ணின் விகிதம் மற்ம் இந்த
எண்ணின் ட்த்ெதாைக. 4:1 ஆம். இதன் அல
இடம் என்றால் எண். பத் இட எண்களில் 3ஐ மீறினால்
எண் என்ன?
(1) 24 (2) 63 (3) 36 (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
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