
1. 10 cm க்க ீமுடைன ான்கு சதுப தகடுகள் ஒன்றுககான்று க்கநாகவும் 

அடுத்தடுத்துள்         தகடுகள் யிிம்ின் யமியன முழுடநனாக காமந்துநாறும்  

டயக்கப்ட்டுள்.  கீழ் தபப்ட்ை உம ஒம உதாபணநாகும்  

 
 
 
 

 
 

இவ்யாறு உமயாக்கப்ைக்கூடின அதிகூடின சுற்வுடைன, உமயின் சுற்வு cm 

இல் னாது? 
(A) 80 (B) 100 (C) 120 (D) 140   (E) 160 
 

2.          சதுப எண் எின், N இன் நிகச்சிின யர் முழு எண் கறுநாம் னாது? 

தபவு.                

     (A) 14 (B) 28 (C) 84 (D) 108   (E) 52 

3.      ஒம சதுபம். சதுபத்தின் உச்சிகள் இபண்டைப் தன் உச்சிகாக ககாண்ை  

எத்தட சநக்க முக்யகாணிகள் அயத தத்தில் அடநந்துள்? 

     (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12   (E) 16 

4. ின்யமம் 20 எண்களுடைன கதாைரில்                                                    
ஒற்ட எண் இைங்கில் அடநந்துள் எண்கில் இமந்து 1 கமிக்கப்ட்டு இபட்டை 

எண் இைங்கில் அடநந்துள் எண்களுைன் 3 கூட்ைப்டுகநின் புதின கதாைரின் 

சபாசரி என்?  

     (A) 11 (B) 20 (C) 22 (D) 24   (E) 220 

5. காய்னர்கின் ாட்டில் “எல்ா அபசினல்யாதிகளுக்கும் முதுககலும்பும் தடமம் 

இமக்கிது” என் கூற்று தயாகும். அப்டினானின் ின்யமயயற்ில் எந்த 

கூற்று காய்னர்கின் ாட்டில் உண்டநனாகும்? 
 

(A) முதுககலும்பும் தடமம் இல்ாத ஒம அபசினல்யாதினாயது உள்ார்.  
(B) எல்ா அபசினல்யாதிகளுக்கும் தடமம் முதுககலும்பும் இல்ட.  
(C) முதுககலும்ில்ாத ஒம அபசினல்யாதினாயது  உள்ார்.  
(D) தடனில்ாத ஒம அபசினல்யாதினாயது உள்ார்.  
(E) எல்ா அபசினல்யாதிகளுக்கும் முதுககலும்பு உள்கதின் ஒம 

அபசினல்யாதிக்காயது தட இல்ட.  

27. ஒம டனிிமந்து கசுனுக்கும், சுபுனுக்கும் கன்சில்கள் யிியனாகிக்கப்டுகின். முதில் 
கசுனுக்கும், ின்பு சுபுனுக்கு எ, மூன்று கன்சில்கள் யதீம் கதாைரிச்சினாக யமங்கப்டும் எின், 
இறுதினாக கசுனுக்கு மூன்று கன்சில்கள் யமங்கினவுைன் டனில் இபண்டு கன்சில்கள் நீதம் 
இமக்கும். முதில் சுபுனுக்கும், ின்பு கசுனுக்கும் எ, ஐந்து கன்சில்கள் யதீம் கதாைரிச்சினாக 
யமங்கப்டும் எின், இறுதினாக கசுனுக்கு  ஐந்து கன்சில்கள் யமங்கினவுைன்,டனில் மூன்று 
கன்சில்கள் நீதம் இமக்கும். ின்யமயயற்ில் உண்டநனாது/ உண்டநனாடய? 

I.    என் டனில் இமக்கக்கூடின கன்சில்கில் எண்ணிக்டக எின்,     ஆது     இன் 

நைங்காகும். 

II.   டனில் இமக்ககூடின ஆகக்குடந்த கன்சில்கிின் எண்ணிக்டக 20 இலும் அதிகநாகும். 

III.    என் டனில் இமக்கக்கூடின கன்சில்கில் எண்ணிக்டக எின்,     ஆது      இன் 

நைங்காகும். 

 (A) II நட்டும் (B) III நட்டும் (C) I, II நட்டும் (D) II, III நட்டும் (E) I, III நட்டும் 

28. ின்யமம் 2016 உறுப்புகடக் ககாண்ை எண் கதாைரிடன கமத்தில் ககாள்க 
                                    . 

    தபப்ட்ை கூற்றுக்கில் எது/ எடய சரினாடய எக்கூறுக  

I. கதாைரினிலுள் அடத்து உறுப்புகளும் 11 ஆல் யகுடும். 
II. அதி கூடுதாக கதாைரின்  672 உறுப்புக்கள் 1001 ஆல் யகுடும். 

III. கதாைரின் 336 உறுப்புக்கள் நட்டுயந 1001 ஆல் யகுடும்.  
(A) I நட்டும் (B) II நட்டும் (C) I, II நட்டும் (D) II, III நட்டும் (E) னாவுநன்று 

29.  மக்ிட் தது 5 நாணயர்கிைம் யற்று யகத்திபகணிதம் டித்தபா எ யிாயின யாது. 

 சுமுது : யற்று னாமம் யகத்திபகணிதம் டிக்கயில்ட. 

சஞ்சன : யற்று ஒமயர் நட்டுயந யகத்திபகணிதம் டித்தார். 

அப்துல் : யற்று இமயர் யகத்திபகணிதம் டித்தர். 

 நீா  : யற்று மூயர் யகத்திபகணிதம் டித்தர். 

தரிந்து : யற்று ால்யர் யகத்திபகணிதம் டித்தர். 

யகத்திபகணிதம் டித்தயர்கள் நட்டுயந  உண்டநடன கூறுயர் எவும், யகத்திபகணிதம் 

டிக்காதயர்கள் காய் கூறுயர் எவும் மக்ிட் அிந்திமந்தார். இயர்ில் னார் 

உண்டந யசுகிார் ? 
(A) சுமுது  (B) சஞ்சன          (C) அப்துல்   (D) நீா  (E) தரிந்து 

30. அகு ஆடபமடைன மூன்று யட்ைங்கின் இடைகயட்டு கீயம 

காட்ைப்ட்டுள்து. ஒவ்கயாம யட்ைதிதும் டநனநாது 

நற்டன இம யட்ைங்கின் ரிதினில் அடநந்துள்து 

.  ிமற்ப்ட்ை குதினின்  பப்வு என்? 

(A)    √  
 

  (B)     √  
 

  (C)   √ 
 

   (D)    
 
 √ 

 
    (E) தபப்ட்ை னாதுநன்று  
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21.     ன்      , ஆகுநாா  ண்கள். ின்யருயயற்ில்          

உண்மநனாது/உண்மநனாமய? 
I.              

II.              
III.  

   
  

   
 

(A) I, II நட்டும் (B) I, III நட்டும் (C) I நட்டும் (D) III நட்டும் (E) னாவும் 
 

22.     நற்றும்     ன் பதன்மந ண்கள் ஆகவும்,         ஆகவும் 

அமநபநாறு   உம்   உம், பதன்மந ண்கள். ின்யரும் கூற்றுக்கில் 

உண்மநனாது/ உண்மநனாமய? 
I.   இற்கு ஒன்றுக்கு மநற்ட்ட  பறுநாங்கள் உண்டு. 

II.   இற்கு ஒன்றுக்கு மநற்ட்ட  பறுநாங்கள் உண்டு. 
III.     ன்         ன்  தீர்மய  நட்டுமந பகாண்டுள்து 

(A) I நட்டும் (B) I, II நட்டும் (C) II, III நட்டும்    (D) III நட்டும்   (E) னாவுநன்று 
 

23. பன்று நஞ்சள் நற்றும் இபண்டு ஊதா யண்ணதிப்பூச்சிகள்  ஒன்ாக உல்ாசநாக 

ந்துபகாண்டிருந்த. அவ்யண்ணத்திபூச்சிகள்,   திடீபப ஒரு நின்கம்ினின் நீது 

ழுநாாக பசன்று அநர்ந்த. இபண்டு ஊதா ி  யண்ணத்திப்பூச்சிகளும் 

ஒன்ாக அநபாநல் இருப்தக்கா ிகழ்த்தவு னாது? 

(A)  
 
 (B)  

 
 (C)  

 
 (D)  

 
  (E)  

 
    

 

24.    மன பசம்க்கநாகவும், பழு ண் க்கங்கமபம் பகாண்ட பக்மகாணி     இன் 
   க்கநாது தபப்ட்ட பதாமட {                }  இிருந்து பக்கூடின 

பறுநாங்கின் ண்ணிக்மக னாது ? 
(A)   (B)      (C)      (D)   (E)    
 

25. ஒரு மர் பழு ண்ணின் காபணிகின் கூட்டுத்பதாமக 403 வும்,  பதன்மந 

காபணினாக்கம்       ன் யடியிலும் தபப்டுபநின்,      இன்  பறுநதி னாது? 
 (A)   (B)    (C)    (D)     (E)    
 

26. தபப்ட்டுள் உருயில்,               இன் 

பப்வு          ாற்க்கல்       இன் 

பப்வு னாது, 

     (A)    
 
           (B)  24        (C) 48            

     (D)     
 

          (E)    
 

 

6.                             , ன் பருக்கல் ிபச்சமனில், ஒவ்பயாரு 

ழுத்தும் ஒரு பூச்சினநில்ாத இக்கத்மத குிக்கும்.       ின்   இன் 

பறுநதி  ன் ? 

 
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

 
7.               யமபனறுக்க.        ஐ     ஆல் யகுக்கப்டும் மாது 

பப்டும் நீதி னாது? 

 
 (A) 0 (B) 16 (C) 20 (D) 40 (E) 80 

 
8. 1 பதாடக்கம் 2016 யமபபள் ண்கில், இக்கங்கின் கூட்டுத்பதாமக 3 

ஆகுநா ண்கள் த்தம? 

(A) 8 (B) 12 (C) 18 (D) 24 (E) 30 

 
9. காட்டப்ட்ட உருயில் ல்ாப் குதிகளும் ான்கு 

மகாடுகால் ல்மடுத்தப்டுள்து.  ல்ா 

அமடக்கட்ட குதிகளும் சதுப யடியம் உமடனமய. 

ிமற்ின குதினின் பப்பு : ிமற்ாத குதினின் பப்பு 

னும் யிகிதம் வ்யவு ?  
(A)         
(B)       
(C)       
(D)         
(E)        

 
10.                 , ின்                             இன் 

ஒன்ிிடத்தில் உள் இக்கம் னாது? 
(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8 
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11.  ீம் 6 அகம் 4 உடைன செவ்யக தகடுகட னன்டுத்தி அடய ஒன்ின் மநல் 

ஒன்று இல்ாநலும் அயற்றுக்கு இடைமன இடைசயி இல்ாநலும் உருயாக்கக் 

கூடின நிகச் ெிின ெதுபத்தின் ஒரு க்க ீம் என்? 

 

(A) 10 (B) 12 (C) 20  (D) 24   (E) 36  
 
 

12.                   எின்,   
   

 ஆது      இன் நைங்காகுநாறு,   இன் 

ஆகக்குடந்த முழு எண் சறுநாம் னாது? 
 

(A) 15 (B) 16 (C) 18 (D) 27 (E) 32 
 
 

13. ஒரு ன்முகத் திண்நம் அறுமகாண முகசநான்டக் சகாண்டுள்து 

(ன்முகதிண்நம் என்து ல்மகாணிகட முகங்காக சகாண்ை திண்நம்) எின் 

அப் ன்முகத் திண்நம் சகாண்டிருக்கக் கூடின யிிம்னகின் நிகச் ெிின 

எண்ணிக்டக னாது ? 

(A) 7 (B) 12 (C) 13 (D) 18 (E) 24 
 
 

14.      நற்றும்   என்  ,    ஐ நட்டும் எடுக்குசநின்,    
        

 எடுக்க கூடின 

யித்தினாெநா சறுநாங்கின் எண்ணிக்டக எத்தட? 
 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 
 
 

15.   A இிருந்து B இற்கு, ஒமப உச்ெினினூைக இரு 

முட செல்ாநல் எத்தட யமிகில் 

செல்ாம்? 
 

(A) 8  
(B) 16  
(C) 20  
(D) 24   
(E) 32 
 

16. ின்யருயயற்ில் நிகச் ெிின எண் எது  
{2012×2020, 2013×2019, 2014×2018, 2015×2017, 2016×2016}? 

 
(A)              
(B)            
(C)            
(D)            
(E)           

 
17. ெநக்க முக்மகாணி     இல்,   நற்றும்   னள்ிகள் முடமன     நற்றும்    

க்கங்கில்                    ஆகுநாறு அடநந்துள்.  மகாடுகள்    
நற்றும்    ஒன்ட ஒன்று   இல் இடை சயட்டுகின் எின்,  

                            
                            

 

சறுநதி எவ்யவு ? 
 

(A)  
 
 (B)  

 
 (C)    (D)    (E)    

 
 

18. 14 யகுத்திகட சகாண்ை நிகச் ெிின மர் முழு எண் எது? 
 

(A)    (B)     (C)      (D)       (E)       
 
 

19.            எனும் எண் சதாைரி,     இற்கு           நற்றும்             , 
எவும் யடபனறுக்கப்ட்டுள்து. இந்த சதாைரினில் உள் முதல் 2016 உறுப்னக்கின் 

கூட்டுத்சதாடக னாது? 
 
(A)    (B)   (C)     (D)       (E)       

 
 

20. ஒரு தத்தில் 2016 மர்மகாடுகள் யடபனப்ட்டுள். ின்யரும் கூற்றுக்கில்,   

எது / எடய உண்டநனாக இருக்காம்? 
I. இடைசயட்டுப்னள்ி கின் எண்ணிக்டக  . 

II. இடைசயட்டுப்னள்ி கின் எண்ணிக்டக  . 

III. இடைசயட்டுப்னள்ி கின் எண்ணிக்டக     
 

 
. 

 
(A) I, II நட்டும் (B) II, III நட்டும் (C) III நட்டும்  (D) I நட்டும்  (E) னாவும் 

னின் பப்ன 

னின் பப்ன 
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A B 


