
1. ஒரு ஓவியர ்1 cm நீளமுடைய சதுரங்களாலான ஒரு சை்ைத்தில் “2017” என்படத, 

நநரந்காை்டுத் துண்டுகடள உபநயாகித்து, கீழ் தரப்பை்ை பைத்தில் காை்டியவாறு 

வடரந்துள்ளார.்அவர ்உபநயாகித்த நநரந்காை்டுத் துண்டுகளின் ம ாத்த நீள ் யாது? 

(A) 20 + 10√2 (B) 21 + 10√2 (C) 20 + 11√2 (D) 21 + 11√2   

(E) 21 + 12√2 

2. பின்வரு ் மதாகுதிடயக் கருதுக, {2017
2018 , 2018

2019 , 2019
2020 , 2020

2021 , 2021
2022}. 

இதன் மிகசச்ிறிய உறுப்பு யாது? 

(A) 
2017
2018

 (B) 
2018
2019

 (C) 2019
2020 (D) 2020

2021  (E) 
2021
2022

 

 

3. 20172 எதற்கு ச  ் அல்ல 

(A) 2017 × 2018 − 2017 (B) 2016 × 2017 + 2017   (C) 2016 × 2018 + 1 
(D) 2016 × 2018 + 2 (E) 2015 × 2019 + 4  

 

4. 1cm நீளமுடைய 2017 கனசதுரங்கடள மகாண்டு, எந்த இரு கனசதுரங்களின் எந்த இரு 

முகங்கடளயு ் ஒன்றுைன் ஒன்று முற்றாகப் மபாருந்து ் படியாக ஒை்டுவதன் மூல ், ஒரு 

மபாருள் தயார ்மசய்யப்படுகின்றது. அப்படிப்பை்ை ஒரு மபாருளின் அதிகபை்ச ந ற்பரப்பு, 
வரக்்க மசன்றிமீை்ைரக்ளில் யாது? 

(A) 6 × 2017 − 2 × 2014 (B) 6 × 2017 − 2016  (C) 6 × 2017 − 2 × 2016 

(D) 6 × 2017 − 2 × 2017 (E) 6 × 2017 − 2 × 2018  
  

5.  𝐴 = {2017
2018 , 2018

2019 , 2019
2020 , … } எனின் பின்வரு ் கூற்றுக்களில் எது/எடவ சரி? 

I. A ஆனது எண்ணற்ற பல உறுப்புக்கடளக் மகாண்டுள்ளது. 
II. A யில் மிகப்மபரிய உறுப்பு என்று எதுவு ் இல்டல. 

III. Aயின் மிகப்மபரிய உறுப்பு 1 ஆகு ். 
 

(A) எதுவு ் இல்டல (B) І  ை்டு ் (C) І, ІІ  ை்டு ்  
(D) І, ІІІ  ை்டு ்   (E) அடனத்து ் 

27.  𝑆 = {1,2, … ,3000}  எனக் மகாள்க.. 101 உறுப்புக்கடளக் மகாண்ை  𝐴  எனு ் 𝑆  ன் 

எந்தமவாரு உபமதாடையு ், |a-b|<=k ஆக அட ந்த இரண்டு நவறுபை்ை இலக்கங்கள் 

a, b ஐ மகாண்டிருக்கு ் வண்ண ் திகழு ் k யின் மிகசச்ிறிய மபறு ான ் யாது? 
 (A) 29 (B) 39 (C) 49 (D) 59 (E) 69 

 
28. “மபாய் நபசுபவரக்ளின்” நதசத்தில் அடனவரு ் வாரத்தில் 6 தினங்கள் மபாய்டயயு ் 

மீதி ஒரு தின ் உண்ட டயயு ் நபசுவாரக்ள். அந்த தின ் அடனவருக்கு ் 

ஒன்றாகு ். அந்த நதசத்தில் வசிக்கு ் ஒருவர ்வாரத்தில் எத்தடன தினங்கள் பின்வரு ் 

கூற்டற உடரக்கமுடியு ்?       

“நநற்று நான் உண்ட டயப் நபசவில்டல எனின், நாடள நான் நிசச்ய ாக 

உண்ட டயப் நபசுநவன்” 

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

29. மதாைரவ்ரிடச  1, 11, 111, 1111, …  மதாைரப்ான பின்வரு ் கூற்றுக்களில் எது/எடவ 
உண்ட ?? 

I. ஒவ்மவாரு நான்காவது உறுப்பு ் 1111 ஆல் வகுபடு ்.. 
II. முதலா ் உறுப்பு தவிரந்்த பிறஉறுப்புக்களில் குடறந்தது ஒன்றாவது, ஒரு 

முழுஎண்ணின் நான்கா ் அடுக்கு ஆகு ். 
III. ஒவ்மவாரு  3𝑛  ஆ ் உறுப்பு ்  3𝑛  ஆல் வகுபடு ். 

(A) எதுவு ் இல்டல     (B) І   ை்டு ்          (C) І ,ІІ  ை்டு ்         (D) І,  ІІІ  ை்டு ்            (E) 
அடனத்து ் 

 
30. ஒரு100 × 100  சை்ைத்தில், மூடலயிலுள்ள ஒரு கை்ை ் சிவப்பாகவு ் மீதிக்கை்ைங்கள் 

நீல ாகவு ் நிற ்பூசப்பை்டுள்ளன. அவற்டற மீண்டு ் நிற ்பூசு ் பின்வரு ் 

மசயல்முடறடயக் கருதுக: எந்த வரிடசயிலு ் நிரலிலு ் கை்ைங்களின் நிறத்டத 

 ாற்றலா ்-சிவப்பு கை்ைங்கள் நீல ாகவு ், நீலக் கை்ைங்கள் சிவப்பாகவு ் 

நிற ்பூசப்படுகின்றன.பின்வருபனவற்றில் எடவ இசம்சயல்முடறயால் 

சாத்தியப்பைலா ்? 
I. அடனத்து மூடலக்கை்ைங்களு ் சிவப்பாக அட தல். 

II. அடனத்து மூடலக்கை்ைங்களு ் நீல ாக அட தல். 
III. ஒரு மூடலக்கை்ை ் நீல ாகவு ், பிற மூடலக்கை்ைங்கள் 

சிவப்பாகவு ் அட தல் 

(A) І   ை்டு ் (B) ІІ  ை்டு ் (C) ІІІ  ை்டு ்  (D) І ,ІІ  ை்டு ்      (E) அடனத்து ் 
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23. 𝑝  என்பது ஒரு முதன்மை எண்  𝑝, 𝑝 + 2, 𝑝 + 22, … , 𝑝 + 2𝑛  என்பன முதன்மை 

எண்களாக அமையுைாறு மிகப்பபரிய நேரம்ுழு எண் 𝑛 யாது? 

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

24.  ஒரு ஒழுங்கான அறுநகாணியின் உசச்ிகமள நேரந்காட்டுத் துண்டுகளால் 

இமணப்பதன் மூலை் பபறப்பட்ட பின்வருை் வடிவத்தில் எத்தமன முக்நகாணங்கள் 

உண்டு? 
 

(A) 80 (B) 90  (C) 100  (D) 110         (E) 120 
 
 
 
 

25. ஒரு 100 × 100  சட்டத்தின் ஒவ்பவாரு கட்டத்திலுை், அதன் அயல் கட்டங்களிலுள்ள 
(நைல்,கீழ்,வலை்,இடை்) எண்களின் சராசரியாக அமையுை் வண்ணை் ஒரு நேர ்முழுஎண் 

எழுதப்படுகின்றது. ஒரு எண் 2,3  அல்லது4   அயல் எண்கமளக் பகாண்டிருக்கலாை்.  
பின்வருை் கூற்றுக்களில் எது/எமவ உண்மை? 
 

I. ஒவ்பவாரு எண்ணுை் ேிசச்யை் நவறுபட்டதாகுை்  
II. ஒவ்பவாரு எண்ணுை் ேிசச்யை் சைனானதாகுை். 

III. அமனத்து எண்களினதுை் கூட்டுதப்தாமக 8ஆல் வகுபடுை்.  

(A) I ைட்டுை்    (B) II ைட்டுை்    (C) III ைட்டுை்      (D) I, III ைட்டுை்        (E) II, III ைட்டுை் 
 
26. பின்வருை் வமரபடத்தில் ஒவ்பவாரு சதுரமுை் 1 பசன்றிமீட்டர ்பக்கேீளமுமடயதாகுை்.  

𝐸  ஆனது நேரந்காட்டுத் துண்டுகள் 𝐴𝐵 , 𝐶𝐷  யினது பவட்டுப்புள்ளி ஆகின், நகாணை் 
∠𝐷𝐸𝐵 யாது? 

 
 

(A) 30° (B) 45°  (C) 60°  (D) 75°   
(E) தரப்பட்ட தரவுகளிலிருே்து ேிரண்யிக்க முடியாது. 

 
 
 
 
 
 

6. முக்நகாணை் ABC யில் D,E ைற்றுை் F ஆகிய புள்ளிகள், பக்கங்கள் BC,AB ைற்றுை் AD 

ஆகியவற்றில் முமறநய அமைே்துள்ளன. BC : DC= AE : EB = DF : FA=2:1 

எனின், பரப்பு 𝐴𝐵𝐶
பரப்பு 𝐷𝐸𝐹

  யாது?   

 
 
      (A) 3 (B) 1/3 (C) 8/27  

     (D) 27/8 (E) 16/27 
 

 

 

7. 5,6,7,x,x ஆகிய நேர ்முழுஎண்களின் ஆகாரை் அவற்றின்   சராசரிக்குச ் 

        சைைாயின், அவற்றின் ஆகாரை் யாது? 

      (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8                         (E) 9 

 

8. 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎100 ஆகியன ைமறஅல்லா முழுஎண்களாகுை், 

(𝑎1 + 𝑎3 + ⋯ + 𝑎99)(𝑎2 + 𝑎4 + ⋯ + 𝑎100) = 2017, எனின் 

       𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + ⋯ + 𝑎100 பபறுைானை் யாது? 
 
      (A) 1008 (B) 2016 (C) 2017 (D) 2018 (E) 4034 
 
9. 𝑎, 6,6.5,7,12,2𝑎. ஆகியது ஏறுவரிமசயில் அமைே்துள்ளது. இதன் வீசச்ு யாது?  

      (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8                         (E) 9 
 

10. ஒரு சிங்கள தமிழ் புத்தாண்டின் ைதியநபாசன விருே்தில் கலே்து 
        பகாண்டவரக்ளில், சிங்கள ஆண்களுக்குை் சிங்கள பபண்களுக்குை் 

        உள்ள விகிதை் 2:3 ஆகுை், தமிழ் ஆண்களுக்குை் தமிழ் பபண்களுக்குை் 

        உள்ள விகிதை் 3:2 ஆகுை். சிங்கள ஆண்களினதுை் தமிழ் ஆண்களினதுை் 

       எண்ணிக்மக சைைாயின், விருே்தில் கலே்துபகாண்ட பைாத்த 

        ஆண்களுக்குை் பபண்களுக்குை் உள்ள விகிதை் யாது? 
 

(A) 6: 9 (B) 25: 12 (C) 12: 25 (D) 13: 12 (E) 12: 13 
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11. ஒரு 10 × 10  சட்டத்தின் ஒவ்வவொரு கட்டமும் சிவப்பு அல்லது நீல வண்ணத்தொல் 

நிறந்தீட்டப்படலொம். ஒவ்வவொரு கட்டமும் வவறுபட்டதொயின், எத்தனன மொறுபட்ட 

முனறகளில் நிறந்தீட்டலொம்? 

(A) 100 (B) 200 (C) 210 (D) 220  (E) 2100 
 

12.  𝑚  மற்றும் 𝑛  என்பன 3𝑚 +  7𝑛 ஆகியது 11 ஆல் வகுபடும் வனகயில் அனமந்த 

இரண்டு வநர ் முழுஎண்களொகும். பின்வருவனவற்றில் எது எப்வபொழுதும்  11  ஆல் 
வகுபடும்?  
 

(A) 𝑚 + 𝑛 (B) 𝑚 + 𝑛 + 5   (C) 9𝑚 + 4𝑛 (D) 4𝑚 − 9𝑛 (E) 6𝑚 + 4𝑛 
 

13. ஒரு நொணயத்னத பலமுனற சுழற்றும் வினளயொட்டில், தனல விழும் வபொழுது 

1புள்ளியும், பூ விழும் வபொழுது  −1புள்ளியும் வழங்கப்படுகின்றது.      பின்வரும் 

கூற்றுக்களில் எது/எனவ உண்னம? 

I. நொணயத்னத10 முனற சுழற்றி  5  புள்ளிகனள வபறமுடியொது. 
II. நொணயத்னத 5 முனற சுழற்றி 3 புள்ளிகனள வபற ஒவர ஒரு வழி (தனல மற்றும் 

பூவினது ஒவர ஒரு வதொடரவ்ரினச)  மொத்திரவம உண்டு.  
III. சுழற்சி முனறகளின் எண்ணிக்னக இரட்னடயொக அனமயும் சமயங்களில் 

மொத்திரவம 0 புள்ளினய வபற முடியும். 
 
      (A) I மட்டும்   (B) II மட்டும்    (C) III மட்டும்      (D) I, II மட்டும்        (E) I, III மட்டும் 
 

14. எந்த மூன்று எண்கனளக் கூட்டினொலும் குனறந்தபட்சம் 60 ஆவதுவபறப்படும் 

வனகயில் ஐந்து வநர ்முழுஎண்கள் வதரிவுவசய்யப்படுகின்றன.   பின்வரும் 

கூற்றுக்களில் எது /எனவ சரி? 

I. அவற்றில் ஒவ்வவொரு எண்ணினதும் குனறந்தபட்ச வபறுமதி 20. 
II. அவற்றில் மூன்று எண்களிண் வபருக்கலின் குனறந்தபட்ச வபறுமதி  203. 

III. அவற்றில் எந்த மூன்று எண்களிண் வபருக்கலின் குனறந்தபட்ச வபறுமதி 203. 
 

      (A) I மட்டும்   (B) II மட்டும்    (C) I, II மட்டும் (D) II, III மட்டும்      (E)  அனனத்தும் 
 

15. வசவ்வொய்க் கிரகவொசிகளின் வமொழியில் 2 எழுத்துக்கள் மொத்திரவம உண்டு: X 
மற்றும் Y. அவரக்ளின் வமொழியில் ஒரு வொரத்்னத என்பது எழுத்துக்களின் ஒரு 

தன்னிசன்சயொன வதொடரவ்ரினசயொகும். அவரக்ளின் வமொழியில் அதிகபட்சம் 5 
எழுத்துக்கனளக் வகொண்ட எத்தனன வித்தியொசமொன வசொற்கள் உண்டு.   

(A) 30 (B) 32 (C) 42 (D) 52 (E) 62 

16. 𝐴𝐵𝐶  ஆனது 10 𝑐𝑚 பக்கநீளமுனடய ஒரு சமபக்க முக்வகொணியொகும். P ஆனது 

வவளியிலுள்ள ஒரு புள்ளியொகும். 3𝑃𝐴 + 4𝑃𝐵 + 7𝑃𝐶   யினது குனறந்தபடச் வபறுமொனம் 

வசன்றிமீடட்ரக்ளில் யொது? 

(A) 50 (B) 60 (C) 70 (D) 80  (E) 90 
 

17. வசவ்வொய்க் கிரகவொசிகளின் வமொழியில் (வினொ 15 ஐ பொரக்்கவும்) X ஐ பத்து 
முனறயும் Y ஐ ஐந்து முனறயும் வகொண்டு, எந்த இரு Y களுக்கும் இனடயில் குனறந்தது 
ஒரு X ஆவது அனமயும் வண்ணம், எத்தனன மொறுபட்ட வசொற்கள் உண்டு? 

(A) 221 (B) 442 (C) 462 (D) 542 (E) 562 
 
18. ஒவ்வவொரு வநர ் முழுஎண் 𝑛 ற்கும் 𝑓(𝑛) = 𝑘 எனக் வகொள்க. k  ஆனது, 2𝑘   ஆல்  𝑛(𝑛 + 1)(𝑛 + 2) 

ஐ  வகுக்குமொறு அனமயும் அதிகபடச் வநர ் முழுஎண் ஆகும். பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது 

/எனவ சரி? 

I. ஒவ்வவொரு வநர ் முழுஎண் 𝑚  ற்கும்  𝑓(𝑛) = 𝑚  ஆக அனமயுமொறு, ஒரு வநர ்

முழுஎண் 𝑛 உண்டு. 
II.  𝑓(𝑛) = 𝑓(𝑛 + 1)ஆக அனமயுமொறு ஒரு வநர ்முழுஎண் 𝑛  உண்டு. 

III. 𝑓(𝑛) = 1  ஆக அனமயுமொறு எண்ணற்ற பல வநர ்முழுஎண்கள் 𝑛 ற்கு உண்டு. 
 

        (A) I மட்டும்   (B) II மட்டும்    (C) III மட்டும்      (D) I, II மட்டும்        (E) I, III மட்டும் 
 
19. எண் 1 ஆனது 100 தடனவகள் ஒரு கரும்பலனகயில் எழுதப்படட்ுள்ளது. பின்வரும் 

வசயல்முனறனயக் கருதுக: ஏதொவது இரண்டு எண்கனள வகொடிடட்ு வவடட்ுக, அனவ 

சமனொக இருப்பின் 0 ம் எனவும், சமன் இல்னல எனில்  1  எனவும் எழுதுக. இறுதியொக 

எழுதப்படும் எண் எது? 

(A) 0  (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 
 

20.  5 ற்கு வமற்ப்படட் ஒவ்வவொரு முதன்னம எண் p   ற்கும் 𝑝4 − 1ஐ வகுக்கக்கூடிய 

மிகப்வபரிய முழுஎண் யொது? 

(A) 12  (B) 30 (C) 48 (D) 120 (E) 240 
 
21.  𝑎 < 𝑏 − 4ஆகுமொறு {1,2, … ,10} எனும் வதொனடயில்{𝑎, 𝑏} எனும் உபவதொனடகள் எத்தனன 

உண்டு? 
 (A) 10  (B) 15 (C) 20 (D) 25 (E) 30 

 
22. 𝐴 = {1,2,3,4} எனக் வகொள்க. 𝑓 ஆனது பின்வருமொறு அனமயும் 𝐴  மீதொன ஒரு சொரப்ு 

ஆகும்  𝑓(𝑖) ∈ 𝐴 இங்கு   𝑖 = 1,2,3,4 மற்றும் 𝑓(𝑓(𝑖)) = 𝑖 ஒவ்வவொரு 𝑖 ∈ 𝐴. இப்படிப்பட்ட 

எத்தனன சொரப்ுகள் உண்டு? 
 (A)  9 (B) 10 (C) 12 (D) 13 (E) 19 
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