
 
    

 

Aptitude Model Questions- 01 
20 Questions  

 
 
1. ஒரு செவ்வக பூங்காவின் நீள அகல விகிதம் 3:2 ஒருவர ்அந்த பூங்காவவ வெக்கிளில் மணிக்கு 

12கி.மீ வவகத்தில் 8 நிமிடங்களில் சுற்றி வந்தால் அப்பூங்காவின் பரப்பு என்ன? 

 
 

a. 30720ெ மீ   

b. 153600ெ மீ    

c. 307200ெ மீ 

d. 15360ெ மீ     

 

Answer: 153600ெ மீ  

 

2. ஒரு ெதுர வயவல பயிரிட செக்வடருக்கு ரூ 135 வீதம் சமாத்தம் ரூ 1215 ஆகிறது மீ - க்கு 75 வபொ 

வீதம் வவலியிட ஆகும் செலவு என்ன? 

 
 

a. ரூ.1800     

b. ரூ.810   

c. ரூ.900 

d. ரூ.9000     

 

Answer: ரூ.900 

 

3. A மற்றும் B என்பன இரு குழாய்கள் முவறவய 10 மணி மற்றும் 15 மணி வநரங்களில் ஒரு நீரத்் 

சதாட்டிவய நிரப்புகின்றன. ஏனில் அவ்விரு குழாய்களும் வெரத்்து அதச்தாட்டிவய நிரப்ப எடுத்துக் 

சகாள்ளும் வநரம் 

 
 

a) 5 மணி     

b) 30 மணி     

c) 12 மணி 

d) 6 மணி    

 

Answer: 6 மணி 
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4. A மற்றும் B என்பவரக்ள் 3:2 என்ற விகிதத்தில் சதாழிலில் முதலீடு செய்கின்றனர.் சமாத்த 

லாபத்தில் 5% சதாண்டு நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. A யின் பங்கு ரூ.855 எனில் சமாத்த 

லாபம் என்ன? 

  
a) 1420     
b) 1537.50     
c) 1575 
d) 1500   

 
Answer: 1500 
  

5. விடுபட்ட எண்வணக் கண்டறிக 11, 13, 17, 19, 23 ....... 29 

 
a) 24     
b) 19   
c) 25     
d) 22 

 
 
Answer: 25 
 

6. கீதா தன்னுவடய வருமானத்தில் 25 % ஐ வாடவகயாகக் சகாடுக்கிறார.் அவருவடய வருமானம் ரூ. 

25,000 ஆக இருக்கும் வபாது, அவர ்வாடவகயாகக் சகாடுக்கும் சதாவக என்ன? 

 
 

a) 6250     
b) 7250     
c) 8250 
d) 5250 

 
Answer: 6250 
 

7. ஒரு விவரவு ரயில் வண்டி, 100 கி.மீ / மணி ெராெரி வவகத்தில் செல்கி றது.ஒவ்சவாரு 75 கி.மீ. 

துாரத்திற்கும் 3 நிமிடங்கள் நிற்கிறது எனில் 800 கி.மீ, சதாவலவுள்ள வெர வவண்டிய இடத்வத 

அவடய எவ்வளவு வநரமாகும் 

 
 

a. 6 மணி 24 நிமிடம்     

b. 8 மணி 27 நிமிடம்  

c. 8 மணி 230 நிமிடம் 

d. 6 மணி 21 நிமிடம்     

 

Answer: 6 மணி 21 நிமிடம் 
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8. A மற்றும் B, ஒரு வவவலவய 10 நாடக்ளிலும், B, மற்றும் C, அவத வவவலவய 15 நாடக்ளிலும், C, 

மற்றும் A, அவத வவவலவய 18 நாட்களிலும் முடிப்பர.் எனில் B தனிவய அவ்வவவலவய எத்தவன 

நாடக்ளில் முடிப்பார.் 

 

a. 20 நாட்கள்  

b. 12 நாட்கள்   

c. 18 நாட்கள் 

d. 30 நாட்கள்     

 

Answer: 18 நாட்கள் 

 

9. 28 லிட்டர ்கலவவயில் பாலும், நீரும் 5 ; 2 என்ற விகிதத்தில் உள்ளது. அக்கலவவயுடன் 2 லிட்டர ்நீர ்

வெரத்்தால் பால் மற்றும் நீரின் புதிய விகிதம் 

 
 

a. 1:2     
b. 2:3     
c. 1:3 
d. 2:1 

 
Answer: 2:1 
  

10. 12 சபாருள்களின் வாங்கிய விவலக்கு, 10 சபாருட்களின் விற்ற விவலக்கு ெமம் எனில் இந்த 

வியாபாரத்தில் கிவடக்கும் லாப ெதவீதம் என்ன 

 
 

a. 16 66%     
b. 20%     
c. 25% 
d. 18%     

 
Answer: 20%     
  

11. A ன் உயரமானது B ன் உயரத்தில் 25 ெதவீதம் குவறவாக உள்ளது. எனில் Bன் உயரம் Aன் 

உயரத்தில் எவ்வளவு ெதவீதம் அதிகமாக உள்ளது. 

 
 

a. 45%     
b. 22.33%   
c. 33.33% 
d. 50%   

 
Answer: 33.33% 
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12. ரூ. 414க்கு விற்கப்படும் ஒரு வமவெயின் லாபம் 15 ெதவீதம் எனில் அதன் வாங்கிய விவல என்ன ? 

 
 

a. ரூ.314     

b. ரூ. 326   

c. ரூ.360 

d. ரூ.400 

 

Answer: ரூ.360 

  

13. ஒரு எண்ணானது 13 ஆல் வகுக்கப் படும் வபாது மீதி 11 கிவடக்கிறது. அவத எண் 17 ஆல் 

வகுக்கப்படும் வபாது மீதி 9 கிவடக்கிறது. எனில் அந்த எண் யாது 

 
 

a) 369  
b) 349     
c) 359 
d) 339    

 
Answer: 349 
 

14. 7 சிலந்திகள், 7 கூடுகவள 7 நாட்களில் செய்தால்; 1 சிலந்தி 1 கூட்டிவன எத்தவன நாளில் செய்யும் 

 
    

a. 7/2   
b. 7     
c. 49 
d. 1 

 

Answer: 7 

 

15. ஒருவர ்16 வருடங்களுக்கு முன் இருந்த வயவத விட, ஐந்து மடங்கு அதிகமாக 18 வருடங்கள் 

கழித்து இருந்தால், தற்வபாது அவருக்கு என்ன வயது 

a. 20     

b. 25   

c. 24    

d. 28 

Answer: 24 
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16. ஒரு சதாட்டிவய இரு குழாய்கள் தனித்தனிவய முவறவய 30 நிமிடங்கள், 40 நிமிடங்களில் 

நிரப்புகின்றது. மற்சறாரு குழாய் 24 நிமிடங்களில் காலி செய்யும். சதாட்டி காலியாக இருந்து 

இம்மூன்று குழாய்களும் ஒவர ெமயத்தில் திறந்து விடப்பட்டால், அதச்தாட்டி எத்தவனநிமிடங்களில் 

நிரப்பப்படும். 

 

a) 30 நிமிடம்   

b) 1 மணி     

c) 2 மணி    

d)  15 நிமிடம் 

Answer: 1 மணி 

  

17. ஒரு எண்வண ஆல் வகுத்து அதனுடன் 5ஐக் கூட்டக் கிவடப்பது 10. எனில், அந்த எண்வணக் 

காண்க 

a. 4     

b. 10    

c.  13    

d.  16 

 Answer: 16 

 

18. இரண்டு ரயில்களின் வவகத்தின் விகிதம் 7 : 8. இரண்டாவது ரயில் 400 கி.மீ, துாரத்வத 4 மணி 

வநரத்தில் கடக்கிறது எனில், முதல ரயிலின் வவகம் என்ன 

a) 70 கி.மீ/மணி     

b) 75 கி.மீ/மணி     

c) 84 கி.மீ/மணி  

d)  87.5 கி.மீ/மணி 

Answer: 87.5 கி.மீ/மணி 
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19. ஒரு மளிவக வியாபாரியின் 5 மாத விற்பவன ரூ. 8435, ரூ. 6927, ரூ. 6855, ! ரூ. 7230 மற்றும் ரூ.8582 - 8 

மாத முடிவில் அவரது ெராெரி விற்பவன ரூ. 8500 எனில், அவர ்5வது மாதம் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு 

விற்பவன செய்ய வவண்டும். 

a. ரூ. 4991    

b. ரூ. 5991  

c. ரூ. 8001    

d.  ரூ. 8991 

Answer: ரூ. 4991 

20. 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் கணவர,் மவனவி, குழந்வத ஆகிய மூவரின் ெராெரி வயது 27 அவத வபால் 5 

ஆண்டு களுக்கு முன் மவனவி மற்றும் குழந்வதயின் ெராெரி வயது 20. எனில், கணவரின் தற்வபா 

வதய வயது என்ன 

a) 35 வயது   

b) 40 வயது     

c) 50 வயது   

d)  இவவ எதுவுமில்வல 

Answer: 40 வயது 
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