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IBPS RRB Clerk Prelims 2022 Memory Based Paper 
 

Directions (1-5): In these questions, relationship between different elements is shown in the statements. 

The statements are followed by conclusions. Study the conclusions based on the given statements and 

select the appropriate answer: 

இந்தக் கேள்விேளில், வவவ்கவறு கூறுேளுக்கு இடைகேோன வதாைர்பு அறிக்டேேளில் 

ோட்ைப்பட்டுள்ளது. அறிக்டேேள் முடிவுேளால் பின்வதாைர்ேின்றன. வோடுக்ேப்பட்ை அறிக்டேேளின் 

அடிப்படைேில் முடிவுேடள ஆய்வு வெய்து வபாருத்தமான பதிடைத் கதர்ந்வதடுக்ேவும்:  

(a) If only conclusion I follows. 

முடிவு I மட்டும் பின்பற்றினால்.  

(b) If only conclusion II follows. 

முடிவு II மட்டும் பின்பற்றினால்.  

(c) If either conclusion I or II follows. 

முடிவு I அல்ைது II பின்பற்றினால்.  

(d) If neither conclusion I nor II follows. 

முடிவு I அல்ைது II பின்பற்றவில்டை என்றால்  

(e) If both conclusions I and II follow. 

I மற்றும் II இரண்டு முடிவுேளும் பின்பற்றினால். 

 

Q1. Statements/ அறிக்டேேள்: F > R ≥ T = E > W ≤ Q  

Conclusions/ முடிவுடர: I. E < F 

II. Q ≥ T 

 

Q2. Statements/ அறிக்டேேள்: W = G ≥ T = C ≤ V ≤ B 

Conclusions/ முடிவுடர: I.W > C  

II. W = T  

 

Q3. Statements/ அறிக்டேேள்: K > I ≥ G > F ≤ T < R 

Conclusions/ முடிவுடர: I. K > R 

II. R > G 

 

Q4. Statements/ அறிக்டேேள்: Q > O ≥ P = K < U ≤ Z 

Conclusions/ முடிவுடர: I. Z > K 

II. Q > U 

 

Q5. Statements/ அறிக்டேேள்: K < G ≤ D < C > R ≤ Y  

Conclusions/ முடிவுடர: I.C > G  

II. K < D 
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Directions (6-10):Study the following sequence carefully and answer the given questions. 

Study the following sequence carefully and answer the questions. 

B @ 9 # C 1 £ 2 8 D µ 7 K 5 L E % U & F € M G 4 ! 3 Z ? 6 X ¥ P 5 A © 6 

 

Q6. Which of the following element is sixth to the left of the eighth element from the right end of the 

given arrangement? 

வோடுக்ேப்பட்ை ஏற்பாட்டின் வைது முடனேிலிருந்து எட்ைாவது உறுப்புக்கு இைதுபுறமாே ஆறாவது 

உறுப்பு எது?  

(a) M 

(b) 4 

(c) G 

(d) 3 

(e) None of these\ இவற்றில் ஏதுமில்டை 

 

Q7. How many such letters are there in the given series which are immediately preceded by a symbol and 

immediately followed by a number? 

வோடுக்ேப்பட்ை வதாைாில் எத்தடன எழுத்துக்ேள் உள்ளன, அடவ உைனடிோே ஒரு குறியீைாேவும், 

உைனடிோே ஒரு எண்ணுைனும் இருக்கும்?  

(a) Two\ இரண்டு 

(b) Four\ நான்கு 

(c) None\ இல்டை 

(d) Three\ மூன்று 

(e) More than four\ நான்ேிற்கு கமல் 

 

Q8. If all the letters are dropped in the given series, which element will be eleventh from the right end? 

வோடுக்ேப்பட்ை வதாைாில் உள்ள அடனத்து எழுத்துக்ேளும் அேற்றப்பட்ைால், எந்த உறுப்பு வைது 

முடனேிலிருந்து பதிவனான்றாவது இைத்தில் இருக்கும்?  

(a) 4 

(b) % 

(c) & 

(d) 5 

(e) None of these / இவற்றில் ஏதுமில்டை 

 

Q9. Which of the following element is fourth to the right of the ninth element from the left end of the 

given arrangement? 

வோடுக்ேப்பட்ை ஏற்பாட்டின் இைது முடனேிலிருந்து ஒன்பதாவது உறுப்புக்கு வைதுபுறத்தில் 

நான்ோவது உறுப்பு எது?  

(a) 8 

(b) K 

(c) E 

(d) P 

(e) L 
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Q10. How many such symbols are there in the given series which are immediately preceded by a vowel 

and immediately followed by a number? 

வோடுக்ேப்பட்ை வதாைாில் எத்தடன குறியீடுேள் உள்ளன, அடவ உைனடிோே ஒரு உேிவரழுத்து 

மற்றும் உைனடிோே ஒரு எண்டைக் வோண்டு வருேின்றன?  

(a) None\ இல்டை 

(b) One\ ஒன்று 

(c) Two\ இரண்டு 

(d) Three\ மூன்று 

(e) More than three\ மூன்றுக்கும் கமல் 

 

Directions (11-15): Study the given information carefully and answer the given questions. 

வோடுக்ேப்பட்ை தேவடை ேவனமாே படித்து, வோடுக்ேப்பட்ை கேள்விேளுக்கு பதிைளிக்ேவும் 

 

Six persons were born on two different dates either 11 or 22 of three different months viz. September, 

October and November. F was born on an odd date in the month which has even days. Two persons were 

born between Q and F. More than two persons were born between Q and T. R was born before D and after 

B.  

ஆறு நபர்ேள் மூன்று வவவ்கவறு மாதங்ேளில் 11 அல்ைது 22 ஆேிே இரண்டு வவவ்கவறு கததிேளில் 

பிறந்துள்ளனர். வெப்ைம்பர், அக்கைாபர் மற்றும் நவம்பர். ெம நாட்ேடளக் வோண்ை மாதத்தில் 

ஒற்டறப்படை கததிேில் F பிறந்தார். Q மற்றும் F இடைகே இரண்டு நபர்ேள் பிறந்தனர். இரண்டுக்கும் 

கமற்பட்ை நபர்ேள் Q மற்றும் T இடைகே பிறந்தவர்ேள். R D க்கு முன்னும் B க்கு பின்னும் பிறந்தார். 

 

Q11. How many persons were born after R? 

R க்குப் பிறகு எத்தடன கபர் பிறந்தார்ேள்?  

(a) Two\ இரண்டு 

(b) One\ ஒன்று 

(c) None\ இல்டை 

(d) Three\ மூன்று 

(e) None of these \ இதில் எதுவுமில்டை 

 

Q12. Who was born on 11th November? 

நவம்பர் 11ஆம் கததி பிறந்தவர் ோர்?  

(a) Q 

(b) F 

(c) D 

(d) T 

(e) None of these \ இதில் எதுவுமில்டை 
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Q13. Which of the following statement is true? 

பின்வரும் கூற்றுேளில் எது உண்டம? 

I. More than four persons were born after T 

II. Two persons were born between B and D 

III. At least one person was born after F 

I. T.க்குப் பிறகு நான்கு கபருக்கு கமல் பிறந்தவர்ேள் 

II. B மற்றும் D இடைகே பிறந்த இரண்டு நபர்ேள் 

III. F பிறகு குடறந்தது ஒரு நபர் பிறந்தார்  

(a) Both II and III\ II மற்றும் III இரண்டும் 

(b) Only III\ III மட்டும்  

(c) Both I and II\ I மற்றும் II இரண்டும் 

(d) Only I\ I மட்டும் 

(e) All I, II and III\ அடனத்து I, II III  

 

Q14. Who among the following was born in October? 

ேீழ்க்ேண்ைவர்ேளில் அக்கைாபாில் பிறந்தவர் ோர்?  

(a) R 

(b) Q 

(c) D 

(d) Both R and D\R மற்றும் D இரண்டும் 

(e) Both Q and D\Q மற்றும் D ஆேிே இரண்டும் 

 

Q15. ____ persons were born after D. 

D க்குப் பிறகு ____ நபர்ேள் பிறந்தனர்.  

(a) One\ ஒன்று 

(b) Four\ நான்கு 

(c) Three\ மூன்று 

(d) Two\ இரண்டு 

(e) None of these \ இதில் எதுவுமில்டை 

 

Directions (16-18): Study the following information carefully and answer the questions given below: 

பின்வரும் தேவல்ேடளக் ேவனமாேப் படித்து, ேீகே வோடுக்ேப்பட்டுள்ள கேள்விேளுக்குப் 

பதிைளிக்ேவும்: 

There are seven members in a family in which two are married couples. S is grandmother of K. B is 

father-in-law of A. C is mother of D. J is brother of K and his mother is D. J and K are unmarried. 

 

ஒரு குடும்பத்தில் ஏழு உறுப்பினர்ேள் உள்ளனர், அதில் இரண்டு திருமைமான தம்பதிேள் உள்ளனர். S 

K வின் பாட்டி. B A வின் மாமனார். C என்பது D ேின் தாய். J K இன் ெகோதரர் மற்றும் அவரது தாோர் D. 

Jமற்றும் Kதிருமைமாோதவர்ேள். 
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Q16. How is S related to D?  

S என்பது D உைன் எவ்வாறு வதாைர்புடைேது?  

(a) Mother\ அம்மா 

(b) Sister\ ெகோதாி 

(c) Mother-in-law\ மாமிோர் 

(d) Grandmother\ பாட்டி 

(e) None of these\ இதில் எதுவுமில்டை 

 

Q17. How is C related to K? 

C மற்றும் K எவ்வாறு வதாைர்புடைேது?  

(a) Mother\ அம்மா 

(b) Mother-in-law\ மாமிோர் 

(c) Paternal grandmother\ தந்டதவேி பாட்டி  

(d) Maternal grandmother\ தாய்வேி பாட்டி 

(e) Can’t be determined\ தீர்மானிக்ே முடிோது 

 

Q18. How many female members in the family? 

குடும்பத்தில் எத்தடன வபண் உறுப்பினர்ேள் உள்ளனர்?  

(a) Two\ இரண்டு 

(b) Four\ நான்கு 

(c) Three\ மூன்று 

(d) Five\ ஐந்து 

(e) Can’t be determined \ தீர்மானிக்ே முடிோது 

 

Q19. In the number ‘95273524’, how many pairs of the digits have the same digits between them (both 

forward and backward direction) as in the number series? 

'95273524' என்ற எண்ைில், எண் வாிடெேில் உள்ள அகத எண்ைிக்டேேிைான இைக்ேங்ேடளக் 

வோண்ை முன் மற்றும் பின் பக்ேங்ேளில் இருந்து எத்தடன க ாடி இைக்ேங்ேள் உள்ளன?  

(a) Four\ நான்கு 

(b) Two\ இரண்டு 

(c) One\ ஒன்று 

(d) Three\ மூன்று 

(e) More than four\ நான்குக்கும் கமல் 
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Directions (20-24): Study the following information carefully and answer the questions given below: 

பின்வரும் தேவல்ேடளக் ேவனமாேப் படித்து, ேீகே வோடுக்ேப்பட்டுள்ள கேள்விேளுக்குப் 

பதிைளிக்ேவும்: 

Seven people sit around a circular table and they all are facing the center. One person sits between M and 

K. N sits 3rd to the left of K. D is neither an immediate neighbour of M nor N. G sits 2nd to the right of D. O 

sits 2nd to the left of L.  

 

ஒரு வட்ை கமடெடேச் சுற்றி ஏழு கபர் அமர்ந்திருக்ேிறார்ேள், அவர்ேள் அடனவரும் டமேத்டத 

கநாக்ேி இருக்ேிறார்ேள். M மற்றும் K இடைகே ஒருவர் அமர்ந்துள்ளார். K க்கு இைப்புறம் 3வது 

இைத்தில் N அமர்ந்துள்ளது. D என்பது M அல்ைது N இன் உைனடி அேைவர் அல்ை. D க்கு 

வைதுபுறத்தில் 2வது இைத்தில் G அமர்ந்துள்ளார். O, L க்கு இைதுபுறத்தில் 2வது இைத்தில் 

அமர்ந்துள்ளார். 

Q20. Who sits 4th left of D? 

Dக்கு இைதுபுறத்தில் நான்ோவதாே அமர்ந்திருப்பவர் ோர்?  

(a) M 

(b) K 

(c) O 

(d) N 

(e) None of these\ இதில் எதுவுமில்டை 

 

Q21. What is the position of G with respect to N? 

N ஐப் வபாறுத்தவடர G இன் நிடை என்ன? 

(a) 3rd to the left\3வது இைமிருந்து 

(b) 2nd to the right \2வது வைமிருந்து 

(c) 3rd to the right \3வது வைமிருந்து 

(d) Immediate left\ உைனடிோே இைது 

(e) None of these\ இதில் எதுவுமில்டை 

 

Q22. How many persons sit between O and M when counted to the left of M? 

M இன் இைதுபுறத்தில் எண்ணும்கபாது O மற்றும் M க்கு இடைேில் எத்தடன நபர்ேள் அமர்ந்துள்ளனர்?  

(a) More than four\ நான்ேிற்கு கமல் 

(b) Three\ மூன்று 

(c) One\ ஒன்று 

(d) Two\ இரண்டு 

(e) None \ இல்டை 
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Q23. Which of the following sits 2nd to the right of K? 

பின்வருவனவற்றில் K க்கு வைதுபுறத்தில் இரண்ைாவது இைத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் ோர்?  

(a) G 

(b) O 

(c) M 

(d) L 

(e) None of these\ இதில் எதுவுமில்டை 

 

Q24. Which of the following statement is true? 

பின்வரும் கூற்றுேளில் எது உண்டம? 

I. N and O are immediate neighbors 

II. D sits 2nd to the left of O 

III. One person sits between L and G  

I. N மற்றும் O உைனடி அேைவர் 

II. D O வின் இைதுபுறத்தில் 2வது இைத்தில் அமர்ந்திருக்ேிறது 

III. L மற்றும் G இடைகே ஒருவர் அமர்ந்துள்ளார்  

(a) Both II and III\ II மற்றும் III இரண்டும் 

(b) Only I\ I மட்டும் 

(c) Only III \ III மட்டும் 

(d) Both I and II\ I மற்றும் II இரண்டும் 

(e) None is true \ எதுவும் உண்டம இல்டை 

 

Q25. If it is possible to make a meaningful word with the second, fourth, fifth, and eighth letters of the 

word ‘ACHIEVED’, then which of the following will be the third letter from the right end of that 

meaningful word? If no meaningful word can be made, give ‘X’ as the answer. If more than one 

meaningful word can be made, give ‘Y’ as the answer. 

‘ACHIEVED’ என்ற வார்த்டதேின் இரண்ைாவது, நான்ோவது, ஐந்தாவது மற்றும் எட்ைாவது 

எழுத்துக்ேளில் இருந்து அர்த்தமுள்ள வார்த்டதடே உருவாக்ே முடியுமானால், பின்வருவனவற்றில் எது 

அந்த அர்த்தமுள்ள வார்த்டதேின் வைது முடனேிலிருந்து மூன்றாவது எழுத்தாே இருக்கும்? 

அர்த்தமுள்ள வொல்டை உருவாக்ே முடிோவிட்ைால், ‘X’ என்படத பதிைாேக் வோடுங்ேள், ஒன்றுக்கு 

கமற்பட்ை அர்த்தமுள்ள வார்த்டதேடள உருவாக்ே முடிந்தால், பதில் 'Y' என்று வோடுக்ேவும்.  

(a) X 

(b) I 

(c) Y 

(d) D 

(e) C 
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Directions (26-30): Study the following questions and answer them by referring to the word sequence 

given below: 

பின்வரும் கேள்விேடளப் படித்து, ேீகே வோடுக்ேப்பட்டுள்ள வார்த்டத வாிடெ வதாைர்பான 

கேள்விேளுக்கு பதிைளிக்ேவும்: 

LAB     FOX       SIP      BET     WET 

 

Q26. When first and third letter of each word is interchanged, then how many meaningful words will be 

formed? 

ஒவ்வவாரு வார்த்டதேின் முதல் மற்றும் மூன்றாவது எழுத்துேடள ஒன்றுக்வோன்று மாற்றினால், 

எத்தடன அர்த்தமுள்ள வார்த்டதேள் உருவாகும்?  

(a) Three \ மூன்று 

(b) One \ ஒன்று 

(c) Two \ இரண்டு  

(d) Five \ ஐந்து 

(e) None \ இல்டை 

 

Q27. If each Consonant is changed to its previous letter and each vowel is changed to its next letter 

according to the English alphabetical series, then how many words contain at least one vowel? 

ஒவ்வவாரு வமய்வேழுத்தும் அதன் முந்டதே எழுத்துக்கு மாற்றப்பட்டு, ஒவ்வவாரு உேிவரழுத்தும் 

ஆங்ேிை அேரவாிடெப்படி அடுத்த எழுத்துக்கு மாற்றப்பட்ைால், எத்தடன வார்த்டதேளில் 

குடறந்தபட்ெம் ஒரு உேிவரழுத்து இருக்கும்?  

(a) None \ இல்டை 

(b) More than three\ மூன்றுக்கு கமல் 

(c) Two \ இரண்டு 

(d) Three \ மூன்று 

(e) None of these\ இதில் எதுவுமில்டை 

 

Q28. If words are arranged according to the alphabetical series (as in the English dictionary) from left to 

right, which word will be third from the right end? 

வார்த்டதேள் இைமிருந்து வைமாே அேர வாிடெப்படி அடமக்ேப்பட்ைால் (ஆங்ேிை அேராதிேில் 

உள்ளடதப் கபாை), வைது முடனேிலிருந்து மூன்றாவது வார்த்டத எது?  

(a) LAB 

(b) SIP 

(c) BET 

(d) WET 

(e) FOX 
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Q29. If each letter in each word is arranged according to the English 

alphabetical series from left to right, then how many meaningful 

words will be formed? 

ஒவ்வவாரு வார்த்டதேின் ஒவ்வவாரு எழுத்டதயும் ஆங்ேிை 

எழுத்துக்ேளின் படி இைமிருந்து வைமாே வாிடெப்படுத்தினால், 

எத்தடன அர்த்தமுள்ள வார்த்டதேள் உருவாகும்?  

(a) Three \ மூன்று 

(b) One \ ஒன்று 

(c) Four\ நான்கு 

(d) Two\ இரண்டு 

(e) None \ இல்டை 

 

Q30. How many letters between 1st letter of 3rd word from right end and 2nd letter of 2nd word from 

left end according to the English dictionary? 

ஆங்ேிை அேராதிேின்படி, வைது முடனேிலிருந்து மூன்றாவது வார்த்டதேின் முதல் எழுத்துக்கும் இைது 

முடனேிலிருந்து இரண்ைாவது வார்த்டதேின் இரண்ைாவது எழுத்துக்கும் இடைேில் எத்தடன 

எழுத்துக்ேள் உள்ளன?  

(a) Eight\ எட்டு 

(b) More than eleven\ பதிவனான்றிற்கு கமல் 

(c) Three\ மூன்று 

(d) Four\ நான்கு 

(e) None of these\ இதில் எதுவுமில்டை 

 

Directions (31-34): Study the following information carefully and answer the questions given below: 

பின்வரும் தேவல்ேடளக் ேவனமாேப் படித்து, ேீகே வோடுக்ேப்பட்டுள்ள கேள்விேளுக்குப் 

பதிைளிக்ேவும்: 

 

Seven persons A, B, C, D, E, F and G live in a building of 7 floors but not necessarily in the same order. The 

ground floor is numbered as 1st floor, just above floor is numbered as 2nd floor and so on till the topmost 

floor is numbered as 7th floor.  

Less than three persons live above F. One floor gap between E and F who lives above E. G lives just above 

B who lives on even numbered floor. The number of floors above D is same as the number of floors below 

A. C lives below A.   

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆேிே ஏழு நபர்ேள் 7 மாடிேடளக் வோண்ை ேட்டிைத்தில் வெிக்ேிறார்ேள், 

ஆனால் ஒகர வாிடெேில் இருக்ே கவண்டிே அவெிேமில்டை. தடர தளம் 1 வது தளமாேவும், கமகை 

உள்ள தளம் 2 வது தளமாேவும் மற்றும் கமல் தளம் 7 வது தளமாேவும் எண்ைப்பட்டுள்ளது. 

மூன்றுக்கும் குடறவான நபர்ேள் F க்கு கமல் வாழ்ேின்றனர். E மற்றும் F க்கு இடைேில் ஒரு தள 

இடைவவளி E. G க்கு கமகை வெிப்பவர் B க்கு ெற்று கமல் ெம எண்ணுள்ள தளத்தில் வெிக்ேிறார். Dக்கு 

கமகை உள்ள தளங்ேளின் எண்ைிக்டேயும், A. C க்கு ேீகே உள்ள தளங்ேளின் எண்ைிக்டேயும் ெமமாே 

இருக்கும். 
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Q31. How many persons live below G? 

G க்கு ேீகே எத்தடன கபர் வாழ்ேின்றனர்? 

(a) None\ எதுவுமில்டை 

(b) Two\ இரண்டு 

(c) Six\ ஆறு 

(d) Four\ நான்கு 

(e) None of these\ இதில் எதுவுமில்டை 

 

Q32. Who lives on the 5th floor? 

5வது மாடிேில் வெிப்பவர் ோர்?  

(a) D 

(b) A 

(c) F 

(d) G 

(e) C 

 

Q33. The number of persons live above B is same as the number of persons live below ___.  

B க்கு கமல் வாழும் நபர்ேளின் எண்ைிக்டேயும் ___க்கு ேீகே வாழும் நபர்ேளின் எண்ைிக்டேயும் 

ெமமாே இருக்கும்.  

(a) E 

(b) A 

(c) F 

(d) C 

(e) None of these\ இதில் எதுவுமில்டை 

 

Q34. Which of the following statement is true? 

பின்வரும் கூற்றுேளில் எது உண்டம? 

I. F does not live on even floor 

II. E lives above D 

III. G lives on the 3rd floor  

I. F ெம எண்ணுள்ள தடரேில் வாேவில்டை 

II. E D க்கு கமல் வாழ்ேிறது 

III. G 3வது மாடிேில் வெிக்ேிறார்  

(a) Only I\ I மட்டும் 

(b) Only II\ II மட்டும் 

(c) Both I and II\ I மற்றும் II இரண்டும் 

(d) Both II and III\ II மற்றும் III இரண்டும் 

(e) None is true \ எதுவும் உண்டம இல்டை 
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Q35. If each vowel of the word “QUALITY” is changed to the next letter of the English alphabets and each 

consonant is changed to the previous letter of the English alphabet, and then the alphabets thus formed 

are arranged in alphabetical order from left to right, which of the following will be fourth from the right 

end? 

"QUALITY" என்ற வொல்லின் ஒவ்வவாரு உேிவரழுத்தும் ஆங்ேிை அேர வாிடெேின் அடுத்த எழுத்துக்கு 

மாற்றப்பட்டு, ஒவ்வவாரு வமய்வேழுத்தும் ஆங்ேிை அேரவாிடெேின் முந்டதே எழுத்துக்கு 

மாற்றப்பட்டு, பின்னர் வபறப்பட்ை எழுத்துக்ேள் இைமிருந்து வைமாே அேரவாிடெேில் 

வாிடெப்படுத்தப்பட்ைால் , பின்வருவனவற்றில் எது வைது முடனேிலிருந்து நான்ோவதாே இருக்கும்? 

(a) K 

(b) P 

(c) V 

(d) J 

(e) None of these \ இதில் எதுவுமில்டை 

 

Directions (36-39): In each of the questions below, some statements are given followed by some 

conclusions. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance with 

commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically 

follows from the given statements disregarding commonly known facts. 

ேீகே உள்ள ஒவ்வவாரு கேள்விேிலும், ெிை அறிக்டேேள் வோடுக்ேப்பட்டு ெிை முடிவுேளும் 

வோடுக்ேப்பட்டுள்ளன. வபாதுவாே அறிேப்பட்ை உண்டமேளுைன் மாறுபட்ைதாேத் கதான்றினாலும், 

வோடுக்ேப்பட்ை அறிக்டேேள் உண்டமோே இருக்ே கவண்டும். அடனத்து முடிவுேடளயும் 

படித்துவிட்டு, வபாதுவாே அறிேப்பட்ை உண்டமேடளப் புறக்ேைித்து வோடுக்ேப்பட்ை 

அறிக்டேேளில் இருந்து தர்க்ோீதிோேப் பின்பற்றப்படும் முடிவுேளில் எது என்படத முடிவு வெய்யுங்ேள். 

(a) If only conclusion I follows.\ முடிவு I மட்டும் பின்பற்றினால் 

(b) If only conclusion II follows.\ முடிவு II மட்டும் பின்பற்றினால்  

(c) If either conclusion I or II follows.\ முடிவு I அல்ைது II பின்பற்றினால். 

(d) If neither conclusion I nor II follows.\ முடிவு I அல்ைது II பின்பற்றவில்டை என்றால். 

(e) If both conclusions I and II follow.\ I மற்றும் II இரண்டு முடிவுேளும் பின்பற்றினால். 

 

Q36. Statements: Only a few Grapes are Mango.  

No Mango is Banana.  

Only a few Banana are Papaya.   

Conclusions: I. Some Mango are Papaya.  

II. No Mango is Papaya 

அறிக்டேேள்: ஒரு ெிை திராட்டெ மாம்பேங்ேள் மட்டுகம. 

மாம்பேம் வாடே இல்டை. 

ஒரு ெிை வாடேப்பேங்ேள் மட்டுகம பப்பாளி  

முடிவு: I. ெிை மாம்பேங்ேள் பப்பாளி. 

II. எந்த மாம்பேமும் பப்பாளி இல்டை. 
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Q37. Statements: Only a few City are Town.  

All Town are Metro.  

Conclusions: I. Some City are Metro.  

II. All City being Town is a possibility.  

அறிக்டேேள்: ெிை நேரங்ேள் மட்டுகம நேரங்ேள். 

எல்ைா ஊர்ேளும் வமட்கரா தான். 

முடிவுேள்: I. ெிை நேரங்ேள் வமட்கரா. 

II. எல்ைா நேரமும் நேரமாே இருப்பது ொத்திேம். 

Q38. Statements: Some Dolphin are Turtle.  

All Turtle are Rabbit.  

A few Owl are Rabbit.  

Conclusions: I. All Dolphin are Owl.  

II. Some Dolphin are not Owl.  

அறிக்டேேள்: ெிை ைால்பின்ேள் ஆடமேள். 

அடனத்து ஆடமேளும் முேல்ேள். 

ெிை ஆந்டதேள் முேல்ேள். 

முடிவுேள்: I. அடனத்து ைால்பின்ேளும் ஆந்டதேள். 

II. ெிை ைால்பின்ேள் ஆந்டதேள் அல்ை. 

Q39. Statements: Only a few River are Mountain.  

No Mountain is Concrete.  

Some Concrete are not Bricks.  

Conclusions: I. Some River are being Concrete is a possibility.  

II. All Mountain can be river.  

அறிக்டேேள்: ெிை ஆறுேள் மட்டுகம மடைேள். 

எந்த மடையும் ோன்ேிாீட் இல்டை. 

ெிை ோன்ேிாீட் வெங்ேல் அல்ை. 

முடிவுேள்: I. ெிை ஆறுேள் ோன்ேிாீட்ைாே இருப்பது ொத்திேம். 

II. அடனத்து மடைேளும் நதிேளாே இருக்ேைாம். 

Q40. Find the odd one out? 

வபாருந்தாத ஒன்டற கதர்ந்வதடுக்ேவும்  

(a) CBF 

(b) KJM 

(c) POS 

(d) VUY 

(e) SRV 
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Q41. If y2– x2 = 72 and y – x = 4, then find the value of (x × y)? 

y2– x2 = 72 என்றால் மற்றும் y – x = 4, तो (x × y) மதிப்டபக் ேண்ைறிேவும் 

(a) 33 

(b) 44 

(c) 55 

(d) 77 

(e) 66 

 

Q42. The ratio of length to breadth of a rectangle is 7 : 3 and the perimeter of the rectangle is 40 cm. Find 

the area (in cm2) of rectangle? 

ஒரு வெவ்வேத்தின் நீளம் மற்றும் அேைத்தின் விேிதம் 7 : 3 மற்றும் வெவ்வேத்தின் சுற்றளவு 40 வெ.மீ. 

வெவ்வேத்தின் பகுதிடே (வெ.மீ2 இல்) ேண்ைறிே?  

(a) 96 

(b) 64 

(c) 21 

(d) 378  

(e) 84 

 

Q43. A man invested Rs.1460 in each scheme A and B. If scheme A offers simple interest at 10% p.a. for 

five years and scheme B offers simple interest at 10% p.a. for eight years, then find difference between 

interest (in Rs.) received from both schemes? 

A மற்றும் B திட்ைங்ேளில் ஒருவர் ரூ.1460 முதலீடு வெய்தார். திட்ைம் A ஆண்டுக்கு 10% 

ஐந்தாண்டுேளுக்கு தனி வட்டிடே வேங்குேிறது. மற்றும் திட்ைம் B ஆண்டுக்கு 10% என்ற தனி 

வட்டிடே எட்டு ஆண்டுேளுக்கு வேங்குேிறது. பின்னர் இரண்டு திட்ைங்ேளிலிருந்தும் வபறப்பட்ை 

(ரூ.ேில்) வட்டிக்கு இடைகே உள்ள வித்திோெத்டதக் ேண்ைறிேவும்.  

(a) 438 

(b) 428 

(c) 408 

(d) 448 

(e) 418 

 

Q44. A man purchased two articles at same cost price and he sold one article at 18% loss and second at 

30% profit. If total profit earned is Rs.210, then find the cost price (in Rs.) of each article? 

ஒரு நபர் இரண்டு வபாருட்ேடள ஒகர விடைேில் வாங்ேினார், அவர் ஒரு வபாருடள 18% நஷ்ைத்திலும் 

மற்வறான்டற 30% ைாபத்திலும் விற்றார். வமாத்த ைாபம் ரூ. ஒவ்வவாரு ேட்டுடரேின் விடைடேயும் 

(ரூ.ேில்) ேண்ைறிேவும்.  

(a) 1500 

(b) 2000 

(c) 2250 

(d) 1750 

(e) 1250 
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Q45.  A man purchase three different articles A, B & C and cost prices of these articles is Rs.52, Rs.78 and 

Rs.108 respectively. If number of each type of article purchase by man is equal and man spends total of 

Rs.1190, then find the number of each type of article purchased by the man? 

ஒருவர் A, B மற்றும் C ஆேிே மூன்று வவவ்கவறு வபாருட்ேடள வாங்குேிறார், இந்தக் வபாருட்ேளின் 

விடை முடறகே ரூ.52, ரூ.78. மற்றும் ரூ.108. இருக்ேிறது. நபர் வாங்ேிே ஒவ்வவாரு வடேப் வபாருளின் 

எண்ைிக்டேயும் ஒகர மாதிாிோே இருந்தால், அந்த நபர் வமாத்தம் ரூ.1190 வாங்குேிறார். பின்னர் நபர் 

வாங்ேிே ஒவ்வவாரு வடே வபாருட்ேளின் எண்ைிக்டேடேக் ேண்ைறிேவும்.  

(a) 8 

(b) 4 

(c) 6 

(d) 7 

(e) 5 

 

Q46. The ratio of present age of A to that of B is 5 : 4 respectively. Four years hence, age of A will be three 

years more than age of B six years hence. Find the present age of B? 

A இன் தற்கபாடதே வேதிற்கும் B இன் தற்கபாடதே வேதிற்கும் உள்ள விேிதம் முடறகே 5 : 4 ஆகும். 

நான்கு ஆண்டுேளுக்குப் பிறகு, B இன் ஆறு வருைங்ேடள விை A இன் வேது மூன்று ஆண்டுேள் 

அதிேமாகும். B இன் தற்கபாடதே வேடதக் ேண்ைறிேவும்.  

(a) 12 years/ ஆண்டுேள் 

(b) 20 years/ ஆண்டுேள் 

(c) 16 years/ ஆண்டுேள் 

(d) 24 years/ ஆண்டுேள் 

(e) 28 years/ ஆண்டுேள் 

 

Q47. A vessel contains 120 liters mixture of milk and water in the ratio of 5 : 3. If 20 liters milk added in 

the vessel, then find the ratio of water to milk in resulting mixture? 

ஒரு பாத்திரத்தில் 5:3 என்ற விேிதத்தில் 120 லிட்ைர் பால் மற்றும் தண்ைீாின் ேைடவ உள்ளது. 

பாத்திரத்தில் 20 லிட்ைர் பால் கெர்க்ேப்பட்ைால், விடளந்த ேைடவேில் தண்ைீருக்கும் பாலுக்கும் உள்ள 

விேிதத்டதக் ேண்ைறிேவும்.  

(a) 7 : 15 

(b) 11 : 19 

(c) 8 : 19 

(d) 9 : 19 

(e) 7 : 19 
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Q48. A car cover 160 km in five hours at the speed of x km/h and same distance cover by another car in 3 

hour 20 minutes at the speed of y km/hr. Find the value of (x : y)? 

ஒரு ோர் ஐந்து மைி கநரத்தில் 160 ேிமீ கவேத்தில் x ேிமீ கவேத்தில் ேைக்ேிறது, அகத தூரத்டத 

மற்வறாரு ோர் 3 மைி கநரம் 20 நிமிைங்ேளில் y ேிமீ/மைி கவேத்தில் ேைக்ேிறது. (x : y) இன் மதிப்டபக் 

ேண்ைறிேவும்?  

(a) 1 : 3 

(b) 2 : 3 

(c) 3 : 4 

(d) 1 : 4 

(e) 6 : 7 

 

Q49. A boat takes five hours to cover certain distance in upstream and takes two hours to cover the same 

distance in downstream. If the speed of the stream is 3 km/hr, then find the distance? 

ஒரு பைகு நீகராட்ைத்திற்கு எதிராே குறிப்பிட்ை தூரத்டத ேைக்ே ஐந்து மைிகநரம் எடுக்கும் மற்றும் 

நீகராட்ைத்திடெேில் அகத தூரத்டத ேைக்ே இரண்டு மைிகநரம் ஆகும். ஓடைேின் கவேம் 3 ேிமீ/மைி 

எனில், தூரத்டதக் ேண்டுபிடிக்ேவா?  

(a) 40 km / 40 ேிமீ 

(b) 30 km / 30 ேிமீ 

(c) 10 km / 10 ேிமீ 

(d) 20 km / 20 ேிமீ 

(e) 60 km / 60 ேிமீ 

 

Q50. A is 40% more efficient than B. If B takes 6 days more than A to complete a work, then in how many 

days ‘A’ alone can complete the whole work? 

A, B ஐ விை 40% அதிே வெேல்திறன் வோண்ைது. B ஒரு கவடைடே முடிக்ே A ஐ விை 6 நாட்ேள் 

அதிேமாே எடுத்துக் வோண்ைால், 'A' மட்டும் எத்தடன நாட்ேளில் முழு கவடைடேயும் முடிக்ே முடியும்? 

(a) 10 days / 10 நாட்ேள் 

(b) 15 days / 15நாட்ேள் 

(c) 21 days / 21நாட்ேள் 

(d) 24 days / 24நாட்ேள் 

(e) 12 days /12 நாட்ேள் 

 

Direction / திடெேள் (51–55): What will come in the place of question (?) mark in following number 

series – 

பின்வரும் எண் வாிடெேில் கேள்விக்குறிேின் (?) இைத்தில் என்ன வரும்? 

 

Q51. 2,   4,   7,   12,   19,    ? 

(a) 32 

(b) 30 

(c) 36 

(d) 34 

(e) 40 
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Q52.  67,   98,    129,    160,    ?,     222 

(a) 193 

(b) 195 

(c) 191 

(d) 197 

(e) 199 

 

Q53.  10,   18,    45,    109,     ?,     450 

(a) 231 

(b) 232 

(c) 234 

(d) 236 

(e) 239 

 

Q54. 12,  16,   25,   41,    ? ,    102 

(a) 66 

(b) 64 

(c) 62 

(d) 68 

(e) 72 

 

Q55. 15,  20,   25,    30,    ?,    40 

(a) 32 

(b) 35 

(c) 36 

(d) 45 

(e) 48 

 

Direction (56–60): Table given below shows total three types (Sunflowers, lilies and Roses) of flowers 

used by an event management company in three different months. Read the data carefully and answer 

the questions. 

திடெேள்: மூன்று வவவ்கவறு மாதங்ேளில் ஒரு நிேழ்வு கமைாண்டம நிறுவனத்தால் பேன்படுத்தப்படும் 

வமாத்த மூன்று வடேோன (சூாிேோந்தி, லில்லி மற்றும் கரா ாக்ேள்) பூக்ேடள ேீகே 

வோடுக்ேப்பட்டுள்ள அட்ைவடை ோட்டுேிறது. தரடவ ேவனமாே படித்து கேள்விேளுக்கு 

பதிைளிக்ேவும். 

Flowers/ பூ 
January/ 

 னவாி 

February/फ़ 

பிப்ரவாி 
March/ மார்ச் 

Sunflowers/ சூாிேோந்தி 68 112 96 

Lilies/ லில்லி 84 64 80 

Roses/ கரா ாக்ேள் 72 88 118 
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Q56. Total number of sunflowers used in January& March together are what percentage more than total 

number of roses used in January&February together? 

 னவாி மற்றும் மார்ச் மாதங்ேளில் பேன்படுத்தப்படும் வமாத்த சூாிேோந்திேளின் எண்ைிக்டே, 

 னவாி மற்றும் பிப்ரவாி மாதங்ேளில் பேன்படுத்தப்படும் வமாத்த கரா ாக்ேளின் எண்ைிக்டேடே 

விை எத்தடன ெதவீதம் அதிேம்?  

(a) 2.5% 

(b) 5% 

(c) 1.5% 

(d) 4% 

(e) 3% 

 

Q57. Find the average number of all three types of flowers used by event management company in 

March? 

மார்ச் மாதத்தில் ஈவவன்ட் கமகனஜ்வமன்ட் நிறுவனம் பேன்படுத்தும் மூன்று வடேோன பூக்ேளின் 

ெராொி எண்ைிக்டேடேக் ேண்ைறிேவும்?  

(a) 91 

(b) 90 

(c) 97 

(d) 93 

(e) 98 

 

Q58. Find the ratio of total number of roses used in January to total number of lilies used in January? 

 னவாிேில் பேன்படுத்தப்பட்ை கரா ாக்ேளின் வமாத்த எண்ைிக்டேக்கும்,  னவாிேில் 

பேன்படுத்தப்பட்ை வமாத்த அல்லிேளின் எண்ைிக்டேக்கும் உள்ள விேிதத்டதக் ேண்ைறிேவும்  

(a) 4 : 3 

(b) 6 : 5 

(c) 6 : 7 

(d) 9 : 4 

(e) 7 : 6 

 

Q59. Total number of roses used in March is how much more than 

total number sunflowers used in January? 

மார்ச் மாதத்தில் பேன்படுத்தப்பட்ை வமாத்த கரா ாக்ேளின் 

எண்ைிக்டே  னவாிேில் பேன்படுத்தப்பட்ை சூாிேோந்திேளின் 

வமாத்த எண்ைிக்டேடே விை எவ்வளவு அதிேம்?  

(a) 90  

(b) 80  

(c) 50  

(d) 40 

(e) 60 
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Q60. Find the total number of sunflowers used in all the given three months? 

வோடுக்ேப்பட்ை மூன்று மாதங்ேளில் பேன்படுத்தப்பட்ை சூாிேோந்திேளின் வமாத்த எண்ைிக்டேடேக் 

ேண்ைறிேவும்.  

(a) 276 

(b) 274 

(c) 268 

(d) 272 

(e) 264 

 

Direction (61–65): Line graph shows total quantity (in kg) of five different dry fruits sold by a shop. 

Read the data carefully and answer the questions. 

திடெேள்: ஒரு ேடைேில் விற்ேப்படும் ஐந்து வவவ்கவறு உைர் பேங்ேளின் வமாத்த அளவு (ேிகைாவில்) 

பார் வடரபைம் ோட்டுேிறது. தரடவ ேவனமாே படித்து கேள்விேளுக்கு பதிைளிக்ேவும். 

 
 

Q61. If the ratio of dry to wet Walnut & Pistachio sold by shop is 3 : 2 and 5 : 3 respectively, then find 

difference (in kg.) between total dry Walnut & Pistachio sold by shop? 

ேடைேில் விற்ேப்படும் உைர் மற்றும் ஈரமான அக்ரூட் பருப்புேள் மற்றும் பிஸ்தாக்ேளின் விேிதம் 

முடறகே 3 : 2 மற்றும் 5 : 3 எனில், ேடைேில் விற்ேப்படும் உைர் வால்நட்ேளுக்கும் பிஸ்தாக்ேளுக்கும் 

(ேிகைாவில்) வித்திோெத்டதக் ேண்ைறிேவும்.  

(a) 6 

(b) 5 

(c) 8 

(d) 12 

(e) 4 
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Q62. Find the ratio of total Almond to total Raisin sold by the shop? 

ேடைேில் விற்ேப்படும் வமாத்த பாதாம் மற்றும் வமாத்த திராட்டெேின் விேிதத்டதக் ேண்ைறிேவும்.  

(a) 3 : 5 

(b) 2 : 5 

(c) 1 : 3 

(d) 2 : 3 

(e) 1 : 2 

 

Q63. If total Apricot sold by shop is 50% more than total Cashew sold by the shop and total dry Apricot 

sold by shop is 40% less than total wet Apricot sold by shop, then find total (in kg.) dry Apricot sold by 

the shop? 

ேடைேில் விற்ேப்படும் வமாத்த பாதாம் பேங்ேள், ேடைேில் விற்ேப்படும் வமாத்த முந்திாி பருப்டப விை 

50% அதிேமாேவும், ேடைேில் விற்ேப்படும் வமாத்த உைர் பாதாம், ேடைேில் விற்கும் வமாத்த ஈரமான 

பாதாம் பேத்டத விை 40% குடறவாேவும் இருந்தால், வமாத்த (ல் ேிகைா) ேடைேில் விற்ேப்படும் 

உைர்ந்த பாதாம்பேங்ேடளக் ேண்ைறிேவும்.  

(a) 45 

(b) 36 

(c) 40 

(d) 30 

(e) 60 

 

Q64. Total Almonds & Pistachio sold by shop is what percent more than total Cashew sold by the shop? 

ேடைேில் விற்ேப்படும் வமாத்த பாதாம் மற்றும் பிஸ்தா, ேடைேில் விற்ேப்படும் வமாத்த முந்திாி 

பருப்டப விை எத்தடன ெதவீதம் அதிேம்?  

(a) 20% 

(b) 25% 

(c) 24% 

(d) 30% 

(e) 40% 

 

Q65. Find the difference between total Walnut & Raisin sold by the shop and total Cashew & Pistachio 

sold by the shop? 

ேடைேில் விற்ேப்படும் வமாத்த வால்நட் மற்றும் திராட்டெ மற்றும் ேடைேில் விற்ேப்படும் வமாத்த 

முந்திாி மற்றும் பிஸ்தா ஆேிேவற்றுக்கு இடைகே உள்ள வித்திோெத்டதக் ேண்ைறிேவும்?  

(a) 40 kg / 40ேிகைா 

(b) 5 kg / 5ேிகைா 

(c) 30 kg / 30ேிகைா 

(d) 20 kg / 20ேிகைா 

(e) 10 kg / 10ேிகைா 
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Direction (66 – 80): What value should come in place of (?) in the following questions?  

பின்வரும் கேள்விேளில் (?) பதிைாே என்ன வர கவண்டும்? 

 

Q66. 
510

?
= √324 + √256 

(a) 20 

(b) 5 

(c) 10 

(d) 15 

(e) 25 

 

Q67. 3 × ?2 = (5)2 + (7)2 + (17)2 

(a) 12 

(b) 13 

(c) 10 

(d) 11 

(e) 15 

 

Q68. ? ² = 40% of 420 + 44% of 200  

(a) 24 

(b) 12 

(c) 8 

(d) 16 

(e) 416 

 

Q69. 2
1

3
 𝑜𝑓 4

2

7
 𝑜𝑓 3

1

3
 of 81 =?  

(a) 2900 

(b) 2500 

(c) 2700 

(d) 2300 

(e) 2400 

 

Q70. √256 × 49 + (16)2 −  √343
3

= (? )2 

(a) 21 

(b) 18 

(c) 14 

(d) 22 

(e) 19 
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Q71. √256 × √169 +3600÷ 12 = 800 -? 

(a) 312 

(b) 280 

(c) 292 

(d) 324 

(e) 296 

 

Q72. 37.5×14+800 –(26)2+136 =? 

(a) 785 

(b) 800 

(c) 810 

(d) 825 

(e) 765 

 

Q73. √12.25 × 18 –(6)² - √4 = (?)² 

(a) 7 

(b) 6 

(c) 5 

(d) 4 

(e) 3 

 

Q74. (1350 + 1625) ÷ (625 + 565) = ?  

(a) 1.5 

(b) 2.5 

(c) 1 

(d) 2.25 

(e) 2.75 

 

Q75. √625 ÷ √64
3

× 6 = ?% of 150 

(a) 5  

(b) 25 

(c) 15 

(d) 20 

(e) 22.5 

 

Q76. 15 × 26 + 310 – (15)² = 20% of ?  

(a) 2375 

(b) 1825 

(c) 2525 

(d) 2150 

(e) 1950 
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Q77. 32× √625 + 352 + 150 = (?)²  

(a) 50 

(b) 45 

(c) 35 

(d) 30 

(e) 40 

 

Q78. 6
3

4
+ 3

6

5
− 7

7

8
=? +1

7

10
 

(a) 1
3

8
 

(b) 
9

10
 

(c) 
3

5
 

(d) 
5

8
 

(e) 
4

7
 

 

Q79. √80% of(? +60) =
250

3
% of 12 

(a) 45 

(b) 35 

(c) 65 

(d) 55 

(e) 25 

 

Q80. 250% of 300 – 55× 40 + 2700 = ? 

(a) 1050 

(b) 1250 

(c) 1150 

(d) 1350 

(e) 1450 
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 (Solutions) 
 

Solutions (1-5): 

S1. Ans.(a) 

S2. Ans.(c) 

S3. Ans.(d) 

S4. Ans.(a) 

S5. Ans.(e) 

 

Solutions (6-10): 

S6. Ans.(c) 

S7. Ans.(a) 

S8. Ans.(c) 

S9. Ans.(b) 

S10. Ans.(b) 

 

Solutions (11-15): 

மாத கததி நபர்ேள் 

வெப்ைம்பர் 
11 B 

22 Q 

அக்கைாபர் 
11 R 

22 D 

நவம்பர் 
11 F 

22 T 

 

S11. Ans.(d) 

S12. Ans.(b) 

S13. Ans.(a) 

S14. Ans.(d) 

S15. Ans.(d) 

 

Solutions (16-18): 
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S16. Ans.(c) 

S17. Ans.(d) 

S18. Ans.(e) 

 

S19. Ans.(d) 

 

Solutions (20-24): 

 
S20. Ans.(a) 

S21. Ans.(a) 

S22. Ans.(a) 

S23. Ans.(c) 

S24. Ans.(b) 

 

S25. Ans.(b) 

 

Solutions (26-30): 

S26. Ans.(e) 

S27. Ans.(b) 

S28. Ans.(a) 

S29. Ans.(d) 

S30. Ans.(c) 

 

Solutions (31-34): 

தடர நபர்ேள் 

7 A 

6 F 

5 C 

4 E 

3 G 

2 B 

1 D 

S31. Ans.(b) 

S32. Ans.(e) 

S33. Ans.(c) 

S34. Ans.(d) 
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S35. Ans.(b) 

 

Solutions (36-39): 

 

S36. Ans.(c) 

Sol. 

 

 

S37. Ans.(a) 

Sol. 

 

 

S38. Ans.(c) 

Sol. 

 

 

S39. Ans.(e) 

Sol. 

 

 

S40. Ans.(b) 
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S41. Ans.(d) 

Sol. y2– x2 = 72 ------ (i) 

y – x = 4 --------- (ii) 

we know a2– b2= (a + b) (a – b)  

எனகவ, ஒவ்வவாரு ேட்டுடரேின் விடை = 1750 ரூ. 4 (y + x) = 72 

y + x = 18 ------------ (iii) 

(ii) & (iii) இலிருந்து நாம் வபறுேிகறாம் – 

y = 11 & x = 7  

எனகவ, ஒவ்வவாரு ேட்டுடரேின் விடை = 1750 ரூ., (x × y) = 11 × 7 = 77 

 

S42. Ans.(e) 

Sol. வெவ்வேத்தின் நீளம் மற்றும் அேைம் முடறகே 7x மற்றும் 3x ஆே இருக்ேட்டும். 

ATQ – 

2(7x + 3x) = 40 

10x = 20 

x = 2 cm  

கதடவோன பகுதி = 14 × 6 = 84 cm2 

 

S43. Ans.(a) 

Sol. கதடவோன கவறுபாடு= 
1460 ×8 ×10

100
−

1460×5 ×10

100
 = 1168 – 730 = Rs.438  

 

S44. Ans.(d) 

Sol. ஒவ்வவாரு வபாருளின் விடையும் ரூ. 100x 

So, 100𝑥 ×
30

100
− 100𝑥 ×

18

100
= 210 

12x = 210 

x = 17.5 Rs. 

எனகவ, ஒவ்வவாரு ேட்டுடரேின் விடை = 1750 ரூ. 

 

S45. Ans.(e) 

Sol. மனிதன் வாங்கும் ஒவ்வவாரு வடேப் வபாருட்ேளும் ‘n’ ஆே இருக்ேட்டும். 

ATQ – 

52 × 𝑛 + 78 × 𝑛 + 108 × 𝑛 = 1190 

n = 5 

 

S46. Ans.(b) 

Sol. A மற்றும் B இன் தற்கபாடதே வேது முடறகே 5x மற்றும் 4x 

ஆே இருக்ேட்டும். 

ATQ – 

(5x + 4) −(4𝑥 + 6) = 3 

x = 5  

B இன் தற்கபாடதே வேது = 20 ஆண்டுேள் 
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S47. Ans.(d) 

Sol. ேைடவேில் பால் மற்றும் தண்ைீாின் அளவு முடறகே 5x மற்றும் 3x ஆே இருக்ேட்டும். 

ATQ- 

(120 ×
3𝑥

8𝑥
): (120 ×

5𝑥

8𝑥
+ 20) = 9 : 19  

 

S48. Ans.(b) 

Sol. x = 
160

5
= 32 ேிமீ/மைி 

y = 160 ×
3

10
= 48 ேிமீ/மைி 

கதடவோன மதிப்பு (x : y) = 32 : 48 = 2 : 3 

 

S49. Ans.(d) 

Sol. அடமதிோன நீாில் பைேின் கவேம் x ேிமீ/மைி ஆே இருக்ேட்டும் 

மற்றும் தூரம் 'D' ேிமீ ஆே இருக்கும் 

ATQ 
𝐷

𝑥−3
= 5   

D = 5 (𝑥 − 3) − − − − − (𝑖) 

And,  
𝐷

𝑥+3
= 2   

D = 2(𝑥 + 3) − − − −(𝑖𝑖) 

(i) மற்றும் (ii) இலிருந்து 

5(𝑥 − 3) = 2(𝑥 + 3)  

5x – 15 = 2x + 6 

3𝑥 = 21 ⇒ 𝑥 = 7 ேிமீ/மைி 

எனகவ, கதடவோன தூரம்= 5 × (7 − 3) = 20 ேிமீ 

 

S50. Ans.(b) 

Sol. A முதல் B வடர வெேல்திறனின் விேிதம் = 7 : 5 

எனகவ கவடைடே முடிக்ே கதடவப்படும் கநர விேிதம் = 5:7 

இப்கபாது 

ATQ, 

(7 – 5) → 6 நாட்ேள் 

2 → 6  

5 →
6

2
× 5 = 15 நாட்ேள்   

ஆே, ‘A’ மட்டும் 15 நாட்ேளில் கவடைடே முடிக்ேைாம் 
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S51. Ans.(b) 

Sol. வதாைாின் வடிவம் – 

2 + 2 = 4 

4 + 3 = 7 

7 + 5 = 12 

12 + 7 = 19 

?= 19 + 11 = 𝟑𝟎 

 

S52. Ans.(c) 

Sol. வதாைாின் வடிவம் - 

67 + 31 = 98 

98 + 31 = 129 

129 + 31 = 160 

?= 160 + 31 = 191 

191 + 31 = 222 

 

S53. Ans.(c) 

Sol. வதாைாின் வடிவம் - 

10 + 23 = 18 

18 + 33 = 45 

45 + 43 = 109 

? = 109 + 53= 234 

234 + 63 = 450 

 

S54. Ans.(a) 

Sol. வதாைாின் வடிவம் - 

12 + 22 = 16 

16 + 32 = 25 

25 + 42 = 41 

?= 41 + 52 = 66 

66 + 62 = 102 

 

S55. Ans.(b) 

Sol. வதாைாின் வடிவம் - 

15 + 5 = 20 

20 + 5 = 25 

25 + 5 = 30 

?= 30 + 5 = 35 

35 + 5 = 40 
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S56. Ans.(a) 

Sol.  னவாி மார்ச் மாதத்தில் பேன்படுத்தப்பட்ை சூாிேோந்திேளின் வமாத்த எண்ைிக்டே = 68 + 96 = 

164 

 னவாி பிப்ரவாிேில் பேன்படுத்தப்பட்ை கரா ாக்ேளின் வமாத்த எண்ைிக்டே = 72 + 88 = 160 

கதடவோன ெதவீதம் 

= 
164−160

160
 × 100 = 2.5% 

 

S57. Ans.(e) 

Sol. கதடவோன ெராொி 

= 
96+80+118

3
 = 98 

 

S58. Ans.(c) 

Sol. கதடவோன விேிதம் 

= 72 : 84 = 6 : 7 

 

S59. Ans.(c) 

Sol. கதடவோன கவறுபாடு 

= (118 – 68) = 50 

 

S60. Ans.(a) 

Sol. கதடவோன வதாடே 

= (68+112+96)= 276 

 

S61. Ans.(b) 

Sol. கதடவோன கவறுபாடு = 50 ×
3

5
− 40 ×

5

8
= 30 − 25 = 5 ேிகைா 

 

S62. Ans.(d) 

Sol. கதடவோன விேிதம் = 60 : 90 = 2 : 3 

 

S63. Ans.(a) 

Sol. ேடைேில் விற்ேப்படும் வமாத்த உைர் பாதாம் 

= 80 ×
150

100
 ×

60

160
 = 45 ேிகைா 

 

S64. Ans.(b) 

Sol. கதடவோன ெதவீதம் 

= 
(60+40)−80

80
 × 100 = 25% 

 

S65. Ans.(d) 

Sol. கதடவோன கவறுபாடு = (50 + 90) −(80 + 40) = 20 ேிகைா 
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S66. Ans.(d) 

Sol. 
510

?
= 18 + 16 

? =
510

34
= 15 

 

S67. Ans.(d) 

Sol. 3 × ?2 = 25 + 49 + 289 

?2 =
363

3
  

?2 = 121  

? = 11 

 

S68. Ans.(d) 

Sol.? ² = 
40

100
× 420 +

44

100
× 200 

?²= 168 + 88 

?²= 256  

? = 16 

 

S69. Ans.(c) 

Sol.? = 
7

3
×

30

7
×

10

3
× 81 

? = 2700  

 

S70. Ans.(e) 

Sol. (?)² = 16 × 7 + 256 − 7 

(?)² = 361 

? = 19 

 

S71. Ans.(c) 

Sol. √256 × √169 +3600÷ 12 = 800 -? 

16× 13+300=800- ? 

208+300=800 -? 

?=800 -508 

? =292 

 

S72. Ans.(a) 

Sol. ? = 37.5×14+800 –(26)2+136  

?= 525+800-676+136 

?=1325-540 

? =785 
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S73. Ans.(c) 
Sol. 3.5 × 18 –38 = (?)²  
63 – 38 = (?)² 
25 = (?)² 
? = 5  
 
S74. Ans.(b) 

Sol.? =
2975

1190
 

? = 2.5  
 
S75. Ans.(b) 

Sol.
25÷4×6×2

3
= ? 

? = 25 
 
S76. Ans.(a) 
Sol. (390 + 310 – 225) × 5 = ? 
(700 – 225) × 5 = ?  
475 × 5 = ?  
? = 2375  
 
S77. Ans.(e) 
Sol. 9 × 25 + 1225 + 150 = (?)² 
225 + 1225 + 150 = (?)² 

? = √1600 
? = 40 
 
S78. Ans.(a) 

Sol.
27

4
+

21

5
−

63

8
=? +

17

10
 

? =
27

4
−

63

8
+

21

5
−

17

10
  

? = 1
3

8
  

 
S79. Ans.(c) 

Sol.√
4

5
of(? +60) = 10 

4

5
of(? +60) = 100  

? + 60 = 125 
? = 65 
 
S80. Ans.(b) 
Sol. 750 – 2200+2700 = ? 
? = 1250 
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