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Men and work 

Q.1) 6 ஆண்களுந் 8 பன்களுந் 10 ாட்கி் ஒரு வேபபனச ்சசன்ன படி்தா், 26 ஆண்களுந் 48 

சிறுேபக்ளுந் 2 ாட்கி் அவத வேபபனச ்சசன்ன படி்தா், 15 ஆண்க் ந்றுந் 20 சிறுேபக்் ஒவப 

நாதிபினா வேபபனச ்சசன்ேத்கு எடுத்துக் சகா்ளுந் காந் எே்ேவு? 

*a)4 நாட்கள்  

b)5 நாட்கள்  

c)6 நாட்கள்  

d)7 நாட்கள்  

Q.2) A ஒரு வேபபன 4 நணி வபத்தி்  சசன்ன படியுந்; B ந்றுந் C ஆகினபே வசப்்து 3 நணி வபத்தி் அ்த 

வேபபன சசன்னாந், A ந்றுந் C வசப்்து 2 நணி வபத்தி் சசன்னாந். அபதச ்சசன்ன B நட்டுந் எே்ேவு 

வபந் எடுக்குந்? 

a)8 மணி நநரங்கள்  

b)10 மணி நநரங்கள்  

*c)12 மணி நநரங்கள்  

d)24 மணி நநரங்கள்  

Q.3)  

Q.4) A ஒரு வேபபன 15 ாட்கிலுந், B 20 ாட்கிலுந் சசன்னாந். அேபக்் 4 ாட்க் ஒ்ாக வேப 

சசன்தா், பதப் வேபபே் ஒரு குதி எ்? 

a)1 / 4 

b)1 / 10 

c)7 / 15 

*d)8 / 15 

Q.5)  

Q.6) பாந் சுிதாபே விட இபண்டு நடங்கு திபநனாேப ்ந்றுந் சுிதாபே விட 25 ாட்கி் குபோ 

வேபபன படிக்க படியுந். சுிதா இ்த வேபபன எத்தப ாட்கி் படிக்க படியுந்? 

a) 45 நாட்கள்  

*b) 50 நாட்கள்  

c) 90 நாட்கள்  

d) 25 நாட்கள்  
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Q.7) A ஒரு வேபபன 10 ாட்கி் சசன்ன படியுந், B அவத வேபபன 20 ாட்கி் சசன்ன படியுந். C 

உதவியுட், அேபக்் 4 ாட்கி் வேபபன படித்தப.் C தினாக அ்த வேபபன எத்தப ாட்கி் 

சசன்ன படியுந்? 

*a) 10 நாட்கள்  

b) 20 நாட்கள்  

c) 30 நாட்கள்  

d) 40 நாட்கள்  

Q.8)  நந்தாபே் வா வசத்த் பெ்று நடங்கு திபநனாேப,் அேபக்் வசப்்து 60 ாட்கி் ஒரு வேபபன 

படிக்க படியுந். நந்தாநட்டுந்  இ்த வேபபன படிக்க எத்தப ாட்க் ஆகுந்? 

a) 80 நாட்கள்  

b) 160 நாட்கள்  

*c) 240 நாட்கள்  

d) 320 நாட்கள்  

Q.9) 4 ஆண்களுந் 6 சண்களுந் 8 ாட்கி் ஒரு வேபபன படிக்க படியுந், 3 ஆண்களுந் 7 சண்களுந் 10 

ாட்கி் அ்த வேபபன படிக்க படியுந். 10 சண்க் எத்தப ாட்கி் அ்த வேபபன படி்ாபக்்? 

a)35 

*b)40 

c)45 

d)50 

Q.10) X 20 ாட்கி் ஒரு வேபபன சசன்ன படியுந். அேப ்அதி் 5 ாட்க் வேப சசன்தாப,் பி்ப ்Y அபத 15 

ாட்கி் படித்தாப.் X ந்றுந் Y வசப்்து எத்தப ாட்கி் வேபபன படிக்க படியுந்? 

*a) 10 நாட்கள்  

b) 15 நாட்கள்  

c) 18 நாட்கள்  

d) 24 நாட்கள்  

Q.11) X 30 ாட்கி் ஒரு வேபபன சசன்ன படியுந். Y அபத 20 ாட்கி் சசன்னாந், ந்றுந் Z அபத 24 

ாட்கி் சசன்னாந். அேபக்் அபேருந் வசப்்து எத்தப ாட்கி்  அ்த வேபபன சசன்ோபக்்? 

a) 6 நாட்கள்  

b) 5 நாட்கள்  
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c) 4 நாட்கள்  

*d) 8 நாட்கள்  

Q.12) M ந்றுந் N  8 ாட்கி் ஒரு வேபபன சசன்ன படியுந் ந்றுந் O அபத 24 ாட்கி் சசன்ன படியுந். 

எத்தப ாட்கி் M,N ந்றுந் O அபதச ்சசன்ன படியுந்? 

*a) 6 நாட்கள்  

b) 5 நாட்கள்  

c) 4 நாட்கள்  

d) 3 நாட்கள்  

Q.13) ஒரு நித், '10' ாட்கி் ஒரு வீட்பட ேபண்ந் பூச படியுந், ந்சாரு நித் அபத 15 ாட்கி் 

சசன்னாந். அேபக்் ஒ்ாக வேப சசன்தா், அேபக்் அபத 'd' ாட்கி் சசன்னாந், எி் 'd' இ் 

நதி்பு 

*a) 6 நாட்கள்  

b) 8 நாட்கள்  

c) 12 நாட்கள்  

d) 10 நாட்கள்  

Q.14) A ஒரு வேபபன 9 ாட்கிலுந் B B 18 ாட்கிலுந் சசன்னாந். அேபக்் ஒ்ாகத ்சதாடங்குகிாபக்், 

ஆா் வேப படிேத்கு பெ்று ாட்களுக்கு ப்பு A வான்விடுகிாப ்எி் எத்தப ாட்களுக்கு  வேப 

ீடிக்குந் 

a) 6 நாட்கள்  

*b) 8 நாட்கள்  

c) 12 நாட்கள்  

d) 10 நாட்கள்  

Q.15) A ஒரு வேபபன 15 ாட்கிலுந், B  20 ாட்கிலுந் சசன்னாந். அேபக்் 4 ாட்க் ஒ்ாக வேப 

சசன்தா், பதப் வேபபே் ஒரு குதி எ்? 

a)1/4 

b)1/10 

c)7/15 

*d)8/15 

Q.16)  கிந் 3 ாட்கி் ஒரு வேபபனச ்சசன்ன படியுந், அவத வேபபன வடவிட் 2 ாட்கி் சசன்ன படியுந். 

இருேருந் வசப்்து வேபபன படித்து ரூ. 150 சறுகிாபக்் எி் கிந்ப் ங்கு எ்? 
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a)Rs. 50  

*b)Rs. 60 

c)Rs. 70 

d)Rs. 80 

Q.17) சாக்ஷி 20 ாட்கி் ஒரு வேப சசன்ன படியுந். சாக்ஷிபன விட த்னா 25% அதிக தி் சகாண்டேப.் அவத 

வேபபனச ்சசன்ன த்னா எடுத்து சகா்ளுந் ாட்கி் எண்ணிக்பக எே்ேவு ? 

a)15 நாட்கள்  

*b)16 நாட்கள்  

c)17 நாட்கள்  

d)18 நாட்கள்  

Q.18) 12 ஆண்க் அ்து 18 சண்க் 14 ாட்கி் ஒரு ேனப அறுேபட சசன்னாந். அபத அறுேபட சசன்ன 

8 ஆண்களுந் 16 சண்களுந் எடுக்குந் ாட்கி் எண்ணிக்பக எ் ? 

a)7 நாட்கள்  

b)8 நாட்கள்  

*c)9 நாட்கள்  

d)10 நாட்கள்  

Q.19)  A ஆது B ஐ விட பெ்று நடங்கு திபநனாது, ஆபகனா், B ஐ விட 10 ாட்களுக்கு ப்தாக ஒரு 

வேபபன படிக்க படியுந். எத்தப ாட்கி் A ந்றுந் B அபத ஒ்ாக படிக்க படியுந்? 

a)3 நாட்கள்  

b)4 நாட்கள்  

*c)5 நாட்கள்  

d)6 நாட்கள்  

Q.20) 9 ாட்கி் படிக்கக்கூடின ஒரு வேப, 10 ஆட்களுக்கு வந் வசப்்த பிகு 3 ாட்களுக்கு ப்பு படி்தது. 

வேபக்கு அநபத்்த்ட்ட ஆண்கி் எண்ணிக்பக எே்ேவு ? 

a)18 ஆண்கள்  

*b)20 ஆண்கள்  

c)22 ஆண்கள்  

d)24 ஆண்கள்  


