அிவுக்கூர்மந யிா யிமைகள்

1) 10 செ .நீ. * 10 செ .நீ. அவுள் ரு துண்டுத் துணினில் 3 செ .நீ. * 3 செ .நீ. அவுள்
துண்டுகள் அதிகட்ெம் எத்தம சயட்ைாம் ?
10
9
12
6
2) ஒர் எண் , அதன் 5 இல் 3 க்கத்மத யிை 14 அதிகம் எில், அந்த எண் னாது ?
231/2
70
35
40
3) 80 கிகி கமயனில் ாலும் தண்ணீரும் 3:2 என் யிகிதத்தில் உள்து இந்தக் கமயனில்
, ாலும் தண்ணீரும் 2:3 என் யிகிதத்தில் இருக்க எவ்யவு தண்ணீர் செர்க்க சயண்டும் ?
40 கி.கி
25 கி.கி.
35 கி.கி
20 கி.கி
4) A , B குமாய்கள் ரு சதாட்டிமன பமசன 20, 30 ிநிைங்கில் ிபப்பும். இபண்டு
குமாய்கலம் சப ெநனத்தில் திந்திருந்தால், சதாட்டி ிபம் எவ்யவு சபநாகும் ?
50 ிநிைங்கள்
12 ிநிைங்கள்
25 ிநிைங்கள்
15 ிநிைங்கள்
5) 3 செ .நீ, 4 செ .நீ, 5 செ .நீ க்கங்கள் உள் 3 கச்ெதுபங்கமக் சகாண்டு ரு
கெதுபாம் செய்னப்ட்ைால் , அதன் புப்பப்பு என் ?
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216 செ .நீ
126 செ .நீ
226 செ .நீ
316 செ .நீ
6) B , A இன் தமநனன் , C , B இன் நகள் ,D , E இன் தநக்மக . F ,C இன் தமநனன் எில், F
னாருமைன ெிததப்ா (நாநா) ? னார் ?
A
B
C
D
7) 3 எண்கின் ெபாொி 28. இபண்ைாம் எண் பதல் எண்மணப் சால் இரு நைங்கு . பன்ாம்
எண் இபண்ைாம் எண்மணப் சால் இரு நைங்கு. அந்த பன்ர எண்கள் (யாிமெப்டி) ?
12, 24, 48
24, 12, 48
24, 20, 40
20, 40, 24
8) கமனபங்கம் ன்ில் இருக்மகனில் 1/4 ாகம் மனன்கலம் , 3/8 ாகம் சண்கலம்
உட்கார்ந்திருந்தர். கமனபங்கில் அந்த குமந்மதகள் இருந்த இருக்மககின் ெதவீதம்
என் ?
62.5 %
70 %
75 %
80 %
9) ருயர் த யருநாத்தில் 75% ஐ செவு செய்கிார் . அயருமைன யருநாம் 20%
அதிகாித்தசாது அயர் த செமய 10% அதிகாித்தால் , அயருமைன செநிப்பு எத்தம
ெதவீதம் அதிகாிக்கும் ?
10%
25%
371/2%

www. arivukadal.com

Cell No : 98651 30130

50%
10) B -இல் A பன்ில் ரு ங்கு , C -இல் B இபண்டில் ரு ங்கு எில், A : B : C
எவ்யவு ?
1: 3: 6
2: 3: 6
3: 1: 2
3: 2: 6
11) ரு சதாமிற்ொம உற்த்தி செய்த 9 உருப்டிகின் ெபாொி எமை 5 கிசா.
இன்னுசநாரு உருப்டி செய்தின் ெபாொி எமை 5.5 கிசா ஆகிது . கமைெினாக செய்த
உருப்டினின் எமை ?
8 கிசா
10 கிசா
12 கிசா
14 கிசா
12) ருயர் ரூ. 2,500 ஐ 10% தி யட்டிக்கு 2 ஆண்டுகலக்கு கைாக யாங்கி அமத அசத
காத்துக்கு அசத யிகித கூட்டு யட்டிக்கு கைாக சகாடுக்கிார் . அயருக்கு கிமைக்கும்
ாம் ?
ரூ. 10
ரூ. 15
ரூ. 20
ரூ. 25
13) A - னின் யருநாம் , B -னின் யருநாத்மத யிை 10% அதிகம் எில், B - னின் யருநாம்
A - னின் யருநாத்மத யிை எவ்யவு % குமவு ?
9 1 /11 %
10 1 / 14 %
11%
13%
14) 40 நாணயிகள் உள் ரு யகுப்ில் 30 நாணயிகின் ெபாொி உனபம் 160 செ .நீ.
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நற்யர்கின் ெபாொி உனபம் 156 செ .நீ. அந்த யகுப்ின் ெபாொி உனபம் என் ?
158 செ .நீ
158.5 செ .நீ
159 செ .நீ
159.5 செ .நீ
15) ரு மனில் ரு ரூாய், 50 மொ நற்ரம் ாணனங்கள் என் யிகிதத்தில் உள்ன்.
அமயகின் சநாத்த நதிப்பு ரூ. 420 எில், மனில் 50 மொ ாணனங்கள் எத்தம
உள் ?
252
250
251
245
16) 12 சாருட்கின் யிற் யிம, 15 சாருட்கின் யாங்கின யிமக்குச் ெநநாால் ,
இா ெதவீதம் எவ்யவு ?
62 %
20 %
25 %
80 %
17) ரு பக்சகாணத்தில் க்கங்கள் 1 / 3: 1 / 4: 1 / 5 என் யிகிதத்தில் உள். அதன்
சுற்வு 94 செ .நீ. எில், அம்பக்சகாணத்தின் ெிின க்கத்தின் ீம் என் ?
18.8 செ .நீ
23.5 செ .நீ
24 செ .நீ
31.3 செ .நீ
18) 4 எண்கில் பதல் பன்ர எண்கின் ெபாொி 15. கமைெி பன்ர எண்கின் ெபாொி
16. கமைெி எண் 19 எில், பதல் எண் என் ?
15
16
18
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19
19) ரு ெக்கபத்தின் ஆபம் 14 செ .நீ. அது 1000 பம கமன்ால் செல்க்கூடின தூபம் ?
400 நீ.
880 நீ.
1400 நீ.
இயற்ில் எதுவுநில்ம
20) இரு எண்கின் கூட்டுச் ெபாொி 10. அயற்ின் சருக்குச் ெபாொி 8 எில், அந்த எண்கள்
?
20, 5
16, 4
15, 5
12, 8
21) X ர்கள் ரு சயமமன 8 ாட்கிலும் (X +4) ர்கள் அசத சயமமன 6
ாட்கிலும் படித்தால் X - ன் நதிப்பு ?
10
6
12
24
22) ரு மனிைம் ரு குிப்ிட்ை எண்மண 25 ஆல் சருக்கச் சொல்ப்டுகிது.
ஆால் அந்த எண்மண 52 ஆல் சருக்கி ொினா யிமைமனயிை 324 அதிகம் சரகிான்
என்ால், சருக்கப்ை சயண்டின எண் எது ?
12
15
25
32
23) ரு சதாட்ைத்தில் யாிமெக்கு 10 நாநபம் வீதம் 12 யாிமெகள் உள். இபண்டு
நபங்கலக்கு இமைப்ட்ை தூபம் 2 நீட்ைர் . சதாட்ைத்தின் எல்ாப் க்கபம் ரு நீட்ைர்
காலினாக யிைப்ட்டிருந்தால் சதாட்ைத்தின் ீநாது ?
20 நீட்ைர்
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22 நீட்ைர்
24 நீட்ைர்
26 நீட்ைர்
24) ரு ண்ர்கள் குழு உல்ாெ னணம் செய்ன ிமத்து திண்ண்ை செவுக்கு ரூ. 96
செயமிக்க திட்ைநிடுகிது. அயர்கில் ான்கு ர்கள் யபாததால் , யந்தயர்கள் சபா. 4
அதிகப்டி செவு செய்ன சயண்டினிருந்தால் உல்ாெ னணம் சநற்சகாண்ையர்கின்
எண்ணிக்மக ?
24
16
12
8
25) ாற்தின் 15% ஆது நற்சாரு எண்ணின் 25% ஐ யிை இபண்டு அதிகம் என்ால்
அந்த எண் ?
16
20
24
32
26) 57 ன் பன்ில் இபண்டு ங்கு, 90 ன் பன்ில் ரு ங்மகயிை எவ்யவு அதிகம் ?
8
38
30
28
27) இரு சயட்ார்கலக்கா சதர்தலில், சநாத்தம் செல்லும் ஒட்டுகில் 55 %
ருயருக்குக் கிமைக்கிது . 20% ஒட்டுகள் செல்ாதமய , சநாத்த ஒட்டுகின் எண்ணிக்மக
7,500 ஆால் நற் சயட்ார் சற் செல்லும் ஒட்டுகின் எண்ணிக்மக ?
2700
2900
3000
3100
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28) ரு நூகத்தில் ஞானிற்ரக் கிமமநகில் ெபாொினாக 510 யாெகர்கலம் நற்
கிமமநகில் ெபாொினாக 240 யாெகர்கலம் யருமக தருகிார்கள். ரு ஞானிற்ரக் கிமமந
சதாைங்கும் , 30 ாட்கள் சகாண்ை நாதத்தில் ரு ாமக்கு யரும் ெபாொி யாெகர்கின்
எண்ணிக்மகனாது ?
285
276
250
280
29) ரு கமைக்காபர் T ரர்ட்டுகம 12.5 % ாத்திற்கு யிற்கிார். ஸ்சயட்ைர்கம 20 %
ாத்திற்கு யாங்குகிார் . ிகப ாம் ரூ. 700 /- எில், அயர் எவ்யவு சதாமகபெைன்
ஆபம்ித்திருப்ார் ?
ரூ. 2450
ரூ. 2225
ரூ. 2000
ரூ. 2300
30) ரு எண்ணின் 75 % உைன் 75 ஐக் கூட்டிால் அந்த எண் கிமைக்கும் என்ால் அந்த
எண்மணக் கண்டுிடி ?
150
200
225
300
31) ரு சகாத்தின் ஆபம் 10 செ .நீ. ஆால் , அதன் சநல் த பப்பு, சகாத்தின் க
அயின் எத்தம யிழுக்காடு ?
24%
26.5%
30%
45%
32) ரு யட்ைத்தினுமைன சுற்வு 22 செ .நீ. எில், அந்த யட்ைத்தினுமைன பப்வு
னாது ?

www. arivukadal.com

Cell No : 98651 30130

40.5 செ .நீ
38.5 செ .நீ
50.5 செ .நீ
60.5 செ .நீ
33) ரு யாகம் P என் புள்ினிலிருந்து யைக்காக 20 கி.நீட்ைரும் , ின்ர்
சர்யநாக திரும்ி 15 கி.நீ. தூபபம், நீண்டும் யப்க்கநாகத் திரும்ி 20 கி.நீட்ைரும்
னணித்து Q என் புள்ினிம அமைகிது இப்சாது யாகம் னணித்த தூபம் நற்ரம்
இமைசன உள் தூபநாது ?
55, 20 கி.நீ.
20, 55 கி.நீ.
55, 15 கி.நீ.
15, 20 கி.நீ.
34) ரு யட்ைத்தின் ஆபத்மத 100 % அதிகாித்தால் அதன் பப்யில் அதிகாிக்கும் ெதவீதம்
?
50
100
150
300
35) ரு கூம்பு, ரு அமபக்சகாம், ரு உரும பன்ரம் ெநநா அடிப்ாகத்மதபெம் ,
உனபத்மதபெம் சகாண்டுள். அயற்ின் சகாள்வுகின் யித்தினாெம் ?
2:3:4
1:3:2
1: 2:3
4:3:1
36) ஐந்து யிமனாட்டுகில் ரு கிாிக்சகட் ஆட்ைக்காபர் சற் பன்கள் 72, 59, 18, 101
நற்ரம் 7 அயாின் ெபாொி பன் னாது ?
50.0
51.0
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51.4
இமயகில் எதுவுநில்ம

37) இரு எண்கள் 3 : 5 யிகிதத்தில் உள். வ்சயாரு எண்மணபெம் 10 ஆல் அதிகாிக்க
அது 5 : 7 யிகிதநாகிது . அவ்சயண்கள் ?
3, 5
7, 9
15, 25
இமயகில் எதுவுநில்ம
38) 1 பதல் 40 யமபனிலுள் எண்கில் 4 ஆல் யகுடும் எண்கமபெம் , 4 ஐ ஏதாயசதாரு
இைத்தில் சகாண்ை எண்கமபெம் ீக்கிால் கிமைக்கும் எண்கின் எண்ணிக்மக ?
30
26
27
இமயகில் எதுவுநில்ம
39) ரு க ெதுபத்தின் சகாள்வு 27 கநீட்ைர் இதன் எல்ா க்கங்கிலும் யண்ணம்
பூெப்ட்டுள்து. இக்க ெதுபம் 27 ெநநா க ெதுபங்காக ிாிக்கப்டுகிது . எந்த
க்கத்திலும் யண்ணம் பூொத க்கபள் க ெதுபங்கின் எண்ணிக்மக ?
4
1
6
இமயகில் எதுவுநில்ம
40) ரு சாடிக்கு 30 நீட்ைர் சயகத்தில் ஒடும் ரு பனில் 600 நீட்ைர் ீபமைன
ிாட்ாபத்மத 30 சாடினில் கைக்கிது . சபனிலின் ீம் (நீட்ைாில்) என் ?
120
150
200
இமயகில் எதுவுநில்ம
41) ரு உனபம் தூக்கினில் 18 சாினயர்கசா அல்து 30 குமந்மதகசா செல்ாம்
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அதில் 12 சாினயர்கலைன் எத்தம குமந்மதகள் செல்ாம் ?
6
10
15
இமய எதுவுநில்ம
42) ரு உருமனின் யிட்ைம் 14 செ .நீ உனபம் 20 செ .நீ. எில், அதன் சநாத்தப் பப்பு ?
2376 ெ.செ .நீ
1188 ெ.செ .நீ
880 ெ.செ .நீ
594 ெ.செ .நீ
43) 100 உரப்புகின் ெபாொி 60. வ்சயாரு உரப்ிலிருந்தும் 8ஐ கமித்து 4 ஆல் யகுத்தால்
கிமைக்கும் புதின ெபாொினின் நதிப்பு என் ?
50
52
13
14
44) இரு கமைகள் சப சபத்தில் உருட்ைப்டுகின். அமயகில் யிழும் எண்கின்
கூடுதல் 3 அல்து 8 ஆக இருக்க , ிகழ்தகவு ?
5 / 15
8 / 36
11 / 36
7 / 36
45) 4 சயள்ம , 6 ெியப்பு, 5 ீம் ஆகின ந்துகள் சகாண்ை ரு கூமைனிலிருந்து ரு
ந்து ெநயாய்ப்பு பமனில் எடுக்கப்டுகிது . அது சயள்மனாகசயா , ெிகப்ாகசயா
இல்ாநல் , இருப்தற்கா ிகழ்தகவு ?
24 / 36
4 / 15
6 / 15
5 / 15
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46) இரு கமைகம எிபெம்சாது , யிமக்கூடின இரு எண்கின் கூடுதல் 7 அல்து 11
ஆக இருக்க ிகழ்தகவு ?
1/6
2/ 9
1 / 18
23 / 108
47) 3 / 8 ஆல் யகுத்து ின் 5 / 6 ஆல் சருக்குயது என்து எதால் யகுப்தற்குச் ெநம் ?
9 / 20
9 / 10
3 / 20
3 / 10
48) ரு லிட்ைர் தண்ணீாின் எமை ரு கிசா கிபாம் நற்ரம் ரு திபயத்தின் எமை ரு
லிட்ைருக்கு 1.34 கி.கீ ஆகும். இவ்யிபண்டின் கமய ரு லிட்ைருக்கு 1.27 கி.கீ. எமை
உள்து. இக்கமயகில் வ்சயான்ின் கஅவு எவ்யவு ?
1 / 5, 4 / 5
7 / 34, 27 / 34
1 / 4, 3 / 4
9 / 34, 25 / 34
49) ரு ற்மனிக்க எண் 10 ஆல் அதிகாிக்கப்டுகிது. இவ்யார கிமைக்கப்ட்ை எண்
நரடிபெம் பன்ர் அதிகாிக்கப்ட்ை அசத ெதவீகிதத்தில் அதிகாிகப்டுகிது . இதால்
கிமைக்கப்டும் எண் 49 எில் அந்த ற்மனிக்க எண் என் ?
3
4
5
6
50) 30 க்குள் ரு இனல் எண்மண எழுதுநார ரு மனன் கூப்டுகிான். அந்த எண் ரு
கா எண் ஆக இருக்க ிகழ்தகவு னாது ?
1/ 3
7 / 30
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3 / 10
2/5

51) 60 படிவுகின் ெபாொி 40 நற்ரம் 40 படிவுகின் ெபாொி 60, எல்ா படிவுகின்
ெபாொி னாது ?
24
48
60
100
52) 110 நீட்ைர் ீபமைன ரு பனில் ரு தந்திக் கம்த்மத 3 யிாடிகில் கைந்து
செல்கிது . 165 நீட்ைர் ீபமைன ிாட்ாபத்மதக் கைந்து செல் எடுத்துக் சகாள்லம்
சபம் னாது ?
4 யிாடிகள்
4.5 யிாடிகள்
7.5 யிாடிகள்
15 யிாடிகள்
53) 200 சர்கள் 200 ாட்கில் 10 ைன் உணமய உட்சகாண்ைால் 20 சர்கள் 20
ாட்கில் உட்சகாள்லம் உணவு எவ்யவு ?
1 ைன்
10 கி.கி
100 கி.கி
50 கி.கி
54) ரு சாருின் யிம 40 % அதிகாிக்கப்ட்டு, ின் 20 % குமக்கப்டுகிது .
சாருின் யிம அதிகாிக்கப்ட்ை ெதவீதம் ?
10%
12%
15%
20%
55) ரு யிருந்தில் 10 ர்கள் தங்கலக்குள் வ்சயாருயரும் நற்யர்கள்
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அமயருைனும் மக குலுக்கி சகாள்கின்ர். சநாத்தம் மககுலுக்கல்கள் ிகழ்கின் ?
45
90
99
100
56) ரு யகுப்ில் சண்கின் எண்ணிக்மகனாது ஆண்கின் எண்ணிக்மகமனப் சான்ர
5 நைங்கு ஆகும். அந்த யகுப்ின் சநாத்த நாணயர்கின் எண்ணிக்மக கீழ்க்கண்ை
எண்கில் எந்த எண்ணாக இருக்க இனாது ?
24
30
35
42
57) ரு சதாமக 5% தியட்டினில் 5 ஆண்டுகில் ரூ. 800 ஆகும் எில் அந்தத் சதாமக
னாது ?
ரூ. 600
ரூ. 640
ரூ. 400
ரூ. 675
58) இரு எண்கின் சருக்கத்சதாமக 10. அதன் கூட்டுத் சதாமக 7 எில், அவ்யிபண்டு
எண்கின் சாின எண் ?
-2
2
5
7
59) ரு யட்ைத்தின் ஆபம் 9 செ .நீ. என்திலிருந்து 2 செ .நீ. குமக்மகப்ட்ைால், அதன்
பப்வு சதாபானநாகக் குமபெம் ெதவீதம் என் ?
39 π
61 π
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31.5 π
39.5 π
60) இரு எண்கின் யிகிதம் 3 : 4 அவ்யிரு எண்கின் யர்க்கங்கின் கூடுதல் 625 எில்
அந்த எண்கமக் கண்டுிடி ?
15, 20
18, 24
6, 8
20, 25
61) ரு யட்ை ெக்கபத்தின் ஆபம் 1 3 / 4 நீ. அது 11 கி.நீ. தூபம் னணம் செய்ன எத்தம
பம சுற் சயண்டும் ?
2,000
1,000
1,500
2,750
62) ரு இபண்டு இக்க எண்மண பாண்ைாக எழுதும்சாது அந்த எண் 90க்கு சநல்
இருப்தற்கு ிகழ்தகவு என் ?
1 / 10
1/ 9
9 / 10
8/9
63) ரு ின்த்தின் சதாகுதி , குதி இபண்டிலிருந்து 5 ஐக் கமித்தால் அந்த ின்ம் 1 / 2
ஆகிது . அதன் சதாகுதி குதி இபண்டுைன் 2 ஐக் கூட்டிால் இந்த ின்ம் 2/3 ஆகிது
என்ால் அந்த ின்த்மதக் காண்க ?
14 / 19
5/9
15 / 17
12 / 19
64) A - னிலிருந்து கிம்ி B -க்கு 40 km /hour ெபாொி சயகத்தில் சென்ர, 50 km /hour
ெபாொி A சயகத்தில் திரும்ி A க்கு யந்தமைந்தால், சநாத்த ெபாொி சயகம் ?
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45 km /hour
47.5 km /hour
400 / 9 km /hour
409 / 6 km /hour
65) A என்யர் ரு சயமப்குதிமன 80 ாட்கில் செய்ன படிபெம். அயர் 20 ாட்கள்
நாத்திபம் சயம செய்தார். B என்யர் நீதிபெள் சயமமன 36 ாட்கில் செய்து
படித்தார் . அவ்சயமமனச் செய்திருக்க படிபெம் ?
25 ாட்கள்
30 ாட்கள்
35 ாட்கள்
40 ாட்கள்
66) 25 படிவுகின் ெபாொி 18. பதல் ன்ிபண்டு படிவுகின் ெபாொி 14 நற்ரம் இரதி
ன்ிபண்டு படிவுகின் ெபாொி 17. அப்டினாால் தின்பன்ாயது படிவு என் ?
87
78
67
இயற்ரள் எதுவுநில்ம
67) ரு சண் தன்னுமைன வீட்டிலிருந்து ைக்கத் சதாைங்கிாள். பதலில் கிமக்கு
க்கநாக 3 கி.நீ. தூபபம், ிகு யைக்கு திமெனில் திரும்ி 4 கி.நீ. அந்த திமெனில்
டிக்கிாள் . அயள் தற்சாது வீட்டிலிருந்து எவ்யவு சதாமயில் இருக்கிாள் ?
3 கி.நீ. சதற்கு
3 கி.நீ. யைக்கு
5 கி.நீ. சநற்கு
5 கி.நீ. யைகிமக்கு
68) ரு பக்சகாணம் 1 / 2: 1 / 3: 1 / 4 என் யிகிதத்தில் த க்கங்கமக் சகாண்டுள்து.
அந்த்ன பக்சகாணத்தின் சுற்வு 52 செ .நீ. எில் அதன் நிகச்ெிின க்கத்தின் ீம் ?
9 செ .நீ
10 செ .நீ
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11 செ .நீ
12 செ .நீ
69) ரு செவ்யகத்தின் பப்வு 16 ெதுப நீட்ைர் அதன் ீம், அகத்மத யிை ான்கு
நைங்கு எில் செவ்யகத்தின் சுற்வு எவ்யவு ?
20 நீ
18 நீ
16 நீ
14 நீ
70) ரு காலி இைத்தின் ீம் நற்ரம் அகம் 4 : 5 என் யிகிதத்தில் உள்து. ீம்
அகத்மத யிை 20 நீட்ைர் குமவு எில், காலி இைத்தின் சுற்வு என் ?
180 நீ
360 நீ
80 நீ
100 நீ
71) பன்ர எண்கின் கூட்டுச் ெபாொி 135. சாின எண்ணின் நதிப்பு 180. நற் இரு
எண்கலக்கு இமைப்ட்ை யித்தினாெம் 25. ெிின எண்ணின் நதிப்ாது ?
130
125
120
100
72) ரு கல்லூாினில் நாணயர்கலம், நாணயிகலம் 3 : 2 என் யிகிதத்தில் உள்ர்.
அயர்கலள் 20 % நாணயர்கலம் , 25% நாணயிகலம் யனது யந்சதார் எில் யனது
யந்சதார் அல்ாத நாணயர்கின் ெதவீதம் னாது ?
67.5 %
82.5%
78%
58%
73) A , B ,C , D ஆகிசனாாின் ெபாொி யனது ஐந்து யருைங்கலக்கு பன் 45 ஆண்டுகள்
ஆகும். A , B , C , D X ஆகிசனாாின் தற்சாமதன ெபாொி யனது 49 ஆண்டுகள் எில் X -ன்
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தற்சாமதன யனது என் ?
64 ஆண்டுகள்
48 ஆண்டுகள்
45 ஆண்டுகள்
40 ஆண்டுகள்
74) ரூ. 800க்கு 5 % யட்டி , வீதத்தில் 1 - ஆண்டுக்கா கூட்டுயட்டி , தியட்டி ஆகினயற்ின்
சயராடு எது ?
ரூ. 81
ரூ. 41
ரூ. 56.50
இயற்ில் எதுவுநில்ம
75) 720 நாணயர்கலள் ள்ினில் மனன்கலம் சண்கலம் 7 : 5 என் யிகிதத்தில்
உள்ர். சநலும் எத்தம சண்கள் செர்க்கப்ட்ைால் யிகிதம் 1 : 1 எ நாரம் ?
90
220
120
240
76) பன்ர யகுப்ிலுள் நாணயர்கின் யிகிதநாது 2 : 3 : 5 ஆக உள்து. வ்சயார்
யகுப்ிலும் 40 நாணயர்கள் அதிகாிக்கும் சாது யிகிதநாது 4 : 5 : 7 ஆக நாிபெள்து
எில் இனல்ாக சநாத்த நாணயர்கின் எண்ணிக்மகனாது ?
100
180
200
400
77) ருயர் தன் யருநாத்தில் 75 % ஐ செவு செய்கிார் . அயருமைன யருநாம் 20%
அதிகாித்தசாது அயர் தன் செமய 10% அதிகாித்தால் , அயருமைன செநிப்பு எத்தம
ெதவீதம் அதிகாிக்கும் ?
10%
25%
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37 1 / 2%
50%
78) ரு யட்ைத்தின் மநனத்திற்கு சப க்கத்தில் உள் இரு இமண ாண்கின் ீம்
பமசன 6 செ .நீ., 8 செ .நீ. இமய இபண்டிற்கும் இமைசன உள் தூபம் 1 செ .நீ. எில்
யட்ைத்தின் யிட்ைம் ?
5 செ .நீ
8 செ .நீ
10 செ .நீ
7 செ .நீ
79) 6 நீ உனபபள் ரு கம்த்தின் ிமல் ரு நபத்தின் ிமல் 16 நீ. ஆக இருக்கும்
சபத்தில் 4 நீ. உள்து எில், நபத்தின் உனபம் என் ?
18 நீ
24 நீ
30 நீ
36 நீ
80) கமைக்காபர் புத்தகத்தின் யிமமன 20 % குமத்தால் ருயர் ரூ. 720 சகாடுத்து
அப்புத்தகத்தின் 3 ிபதிகம அதிகநாக யாங்க படிபெம் எில், அப்புத்தகத்தின் பந்மதன
யிமனாது ?
ரூ. 30
ரூ. 45
ரூ. 50
ரூ. 60
81) ரு சதாமிற்ொம உற்த்தி செய்த 9 உருப்டிகின் ெபாொி எமை 5 கிசா.
இன்னுசநாரு உருப்டி செய்தின் ெபாொி எமை 5.5 கிசா ஆகிது . கமைெினாக செய்த
உருப்டினின் எமை ?
8 கிசா
π
12 கிசா
14 கிசா
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82) PQR என் 5 செ .நீ,, 12 செ .நீ., 13 செ .நீ, ீபள் க்கங்கமக் சகாண்ை
பக்சகாணம், இதனுள் க்கங்கம சதாடுநார யட்ைம் யமபனப்ட்டுள்து . அவ்யட்ைத்தின்
பப்பு (ெதுப செ .நீ. - ல் ) ?
4π
6π/3
π
4π
83) ருயர் ரூ. 2,500 ஐ 10% தி யட்டிக்கு 2 ஆண்டுகலக்கு கைாக யாங்கி அமத
அசத காத்துக்கு அசத யிகித கூட்டு யட்டிக்கு கைாக சகாடுக்கிார் . அயருக்கு
கிமைக்கும் ாம் ?
ரூ. 10
ரூ. 15
ரூ. 20
ரூ. 25
84) ரூ. 1000ஐ A , B ,C க்கு ிாிக்க சயண்டும். A க்கு B ஐ சா இபண்டு நைங்கும் , B க்கு
C ஐ சா பன்ர நைங்கும் சகாடுக்க சயண்டும் . அப்சாழுது C க்கு கிமைக்கும் சதாமக
?
ரூ. 50
ரூ. 100
ரூ. 125
ரூ. 200
85) ரு நிதன் 10 கி.நீ. யைக்மக சாக்கி ைக்கிான். அங்கிருந்து சதற்மக சாக்கி 6 கி.நீ.
ைக்கிான். ிகு அயன் 3 கி.நீ. கிமக்மக சாக்கி ைக்கிான் எில், அயன் புப்ட்ை
இைத்திலிருந்து எவ்யவு தூபம் எந்த திமெனில் இருப்ான் ?
5 கி.நீ. சநற்கு சாக்கி
7 கி.நீ. கிமக்கு சாக்கி
5 கி.நீ. யைகிமக்கு சாக்கி
7 கி.நீ. சநற்கு சாக்கி
86) இன்னும் 10 ஆண்டுகில் A னின் யனது B க்கு 10 ஆண்டுகலக்கு பன் இருந்த யனமதப்
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சால் இரு நைங்காகும் . தற்சாது A , B ஐ யிை யனது பத்தயபாக இருந்தால் B னின்
தற்சாமதன யனது ?
19
29
39
49
87) ரு புமகயண்டி பதல் 5 கி.நீ. தூபத்மத 30 கி.நீ. / நணி சயகத்திலும் , அடுத்த 15 கி.நீ.
தூபத்மத 45 கி.நீ. / நணி சயகத்திலும் கைக்கிது . அந்தப் புமகயண்டினின் ெபாொி சயகம்
என் ?
35 கி.நீ. / நணி
40 கி.நீ. / நணி
32 கி.நீ. / நணி
42 கி.நீ. / நணி
88) ரு யட்ை யிக்கப்ைத்தில் , மநனக் சகாணம் 60 டிகிாி சகாண்ை யட்ைத் துண்டு 320
நாணயர்கமக் குித்தால், மநனக் சகாணம் 45 டிகிாி சகாண்ை யட்ைத் துண்டு குிக்கும்
நாணயர்கின் எண்ணிக்மக என் ?
210
220
230
240
89) ரு ட்மை யிக்கப்ட்ைதால், 2 செ .நீ. அகபம் 4 செ .நீ ீபம் சகாண்ை ட்மை
ன்ர 1000 சாருள்கமக் குித்தால் , 3 செ .நீ. அகபம் 8 செ .நீ. ீபம் சகாண்ை
ட்மை எத்தம சாருள்கமக் குிக்கும் ?
1500
2000
2500
இயற்ரள் எதுவுநில்ம
90) ரு உசாகக் கூம்ினின் ஆபபம் , உனபபம் பமசன 2.1 செ .நீ., 8.4 செ .நீ, உசாகக்
கூம்ி உருக்கி ரு சகாநாகச் செய்தால் சகாத்தின் யிட்ைத்தின் அவு என் ?
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2.1 செ .நீ
10 செ .நீ
4.2 செ .நீ
2.7 செ .நீ

91) ருயர் கூட்டுயடினில் அெல் ரூ. 4000, 5 % யட்டி வீதம் கைன் . யாங்கிார் இபண்டு
ஆண்டுகள் கமித்து அயர் ரூ. 2210 செலுத்திார். சநலும் செலுத்த சயண்டின சதாமகமன
இபண்டு ஆண்டுகள் கமித்து செலுத்திால் அயர் செலுத்தின யட்டித்சதாமக என் ?
ரூ. 635.50
ரூ. 650
ரூ. 640.25
ரூ. 625.25
92) ரு சதர்யில் , பழு நதிப்சண்ணில் A பெம் B பெம் பமசன 6 / 7 ங்கு, 5 / 6 ங்கு
சற்ர். B, A மன யிை 10 நதிப்சண் குமயாகப் சற்ால் A சற் நதிப்சண்
என் ?
240
360
350
420
93) ரு சாருின் யிமமன 20% உனர்த்தி , ின்பு 15 % தள்லடி செய்தால்
இாெதவீதம் என் ?
2%
4%
5%
10%
94) ரு எண்மண அதன் யர்க்கத்துைன் கூட்டி சநலும் 28ஐ கூட்ை 300 கிமைக்கிது . அந்த
எண் என் ?
18
15

www. arivukadal.com

Cell No : 98651 30130

17
16

95) ருயர் ரு யாிமெனில் பன்ிருந்தும் ின்ிருந்தும் 11 - யது இைத்தில் இருந்தால் அந்த
யாிமெனில் உள் சநாத்த ர்கள் எத்தம ?
19
20
21
22
96) 3 நீ, 4 நீ., 12 நீ. அவுகள் உள் ரு அமனின் உட்பும் மயக்க இனலும் நிகப்சாின
ீபள் கம்ினின் ீம் ?
19 நீ
19.3 நீ
12 நீ
13 நீ
97) சொத்துக்கள் யாங்கி யிற்கும் யினாாாி ருயர் ரூ. 6000க்கு நதிப்புள் சொத்துக்கு 6 %
தபகு சற்ால் அயருக்குக் கிமைத்த தபகு எவ்யவு ?
ரூ. 360
ரூ. 300
ரூ. 240
ரூ. 200
98) ரு புத்தக சயிபட்ைார் குித்த யிமனில் 20% தள்லடி அித்தால் அயருக்கு
25% ாம் கிமைக்கும். அயர் தள்லடிமன குமத்து 15% ஆக்கிால் , அயருக்கு
கிமைக்கும் ாம் எவ்யவு ?
32.8 %
20%
22%
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15 %
99) ரு யினாாாி கிசா சபா. 12.50 உள் ெர்க்கமபபெம் , கிசா ரூ. 14 உள் ெர்க்கமபபெம்
4 : 5 என் யிகிதத்தில் கந்து, அதம கிசா ரூ. 16.00 க்கு யிற்ால் , அயருக்கு கிமைக்கும்
ாம் எவ்யவு ?
10%
20%
15%
22%
100) A ன் யருநாம் B ன் யருநாத்மதயிமை 20% அதிகம் எில், B ன் யருநாம் A
ன் யருநாத்மதயிை எத்தம ெதவீதம் குமவு ?
16%
16 2 / 3 %
82/3%
4%

இதன் ததொடர்ச்சி புத்தகமொக உள்ளது.
தமட்டீரியல் / புத்தகம் தெற விரும்புெவர்களுக்கு
இந்த எண்ணை (98651 30130) ததொடர்பு
தகொள்ளவும்.
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