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Σψmβιοσισ Ιντερνατιοναλ Υνιϖερσιτψ 

ΣΝΑΠ ΤΕΣΤ 2008 

Τιmε: 120 mινυτεσ          

Συνδαψ Dεχεmβερ 21, 2008 

Πλεασε ρεαδ τηε φολλοωινγ ινστρυχτιονσ χαρεφυλλψ. Dο νοτ οπεν τηε σεαλ υντιλ τηε Ινϖιγιλατορ ινστρυχτσ ψου το 

οπεν. 

1. Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ ισ χονταινεδ ινσιδε τηε Τεστ Βοοκλετ. Μακε συρε τηατ τηε Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ ισ νοτ 

δαmαγεδ ιν ανψ ωαψ. 

2. Υσε ονλψ α βλυε/βλαχκ βαλλ ποιντ πεν το δαρκεν χιρχλεσ ον Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ. 

3. Wριτε ψουρ ΣΝΑΠ−Ιδ ανδ δαρκεν αππροπριατε χιρχλεσ ιν τηε Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ. 

4. Τηε σεθυενχε οφ τηε σεχτιονσ διφφερσ ιν εαχη Βοοκλετ σεριεσ. Ηοωεϖερ ασ mεντιονεδ ιν ΣΝΑΠ Τεστ 2008 

Βυλλετιν, τηε Σεχτιονσ ρεmαιν τηε σαmε; 
 

Σεχτιον Νο. οφ Θυεστιονσ Νο. οφ Θυεστιονσ Τοταλ 

Μαρκ 1 εαχη Μαρκσ  2 εαχη  

Γενεραλ Ενγλιση 30 5 35 

Θυαντιτατιϖε & Dατα Ιντερπρετατιον & Dατα 

Συφφιχιενχψ 

30 5 35 

Γενεραλ Αωαρενεσσ: Γενεραλ Κνοωλεδγε, 

Χυρρεντ Αφφαιρσ, Βυσινεσσ 

30 5 35 

Αναλψτιχαλ & Λογιχαλ Ρεασονινγ − 30 30 

Τοταλ 90 45 135 
 

5. Ψου χαν δο ψουρ Ρουγη Wορκ ιν βλανκ παγεσ ορ mαργινσ οφ τηε Βοοκλετ. 

6. Ιν τηε Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ, δαρκεν τηε χιρχλεσ αγαινστ τηε θυεστιον νυmβερσ ινδιχατινγ ψουρ ανσωερσ. Φορ 

εξαmπλε, ιφ ψουρ ανσωερ ισ Β φορ α θυεστιον, τηεν δαρκεν ασ φολλοωσ: 

Α Β Χ D 

    

Dαρκεν ονλψ ονε χιρχλε. Ιφ ψου δαρκεν mορε τηαν ονε χιρχλε αγαινστ ανψ θυεστιον, ψου ωιλλ σχορε ζερο mαρκ. 

7. Φορ εϖερψ ωρονγ ανσωερ, ψου ωιλλ σχορε 25% νεγατιϖε mαρκσ. 

8. Dο νοτ αττεmπτ το χοπψ νορ αλλοω ορ ηελπ οτηερσ ιν χοπψινγ. Ανψ mαλπραχτιχε ωιλλ ινϖαλιδατε ψουρ 

χανδιδατυρε. 

9. Ρετυρν τηισ Τεστ Βοοκλετ ανδ Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ το τηε Ινϖιγιλατορ βεφορε ψου λεαϖε τηε ηαλλ. Ανσωερ Σηεετ ισ 

ϖαλιδ ονλψ ιφ ιτ ισ ρετυρνεδ ωιτη τηε Τεστ Βοοκλετ. 

10. Dο νοτ λεαϖε τηε ηαλλ ατ ανψ ποιντ οφ τιmε ωιτηουτ ηανδινγ οϖερ ψουρ Τεστ Βοοκλετ ανδ Ανσωερ Σηεετ το τηε 

Ινϖιγιλατορ. 

11. Ψου mαψ τακε τηε θυεστιον παπερ βαχκ ωιτη ψου. 

12. Ονχε ψου γο ουτ οφ τηε ηαλλ, ρε−εντρψ ισ νοτ περmιττεδ. 

 

ΠΡΕςΙΟΥΣ ΣΝΑΠ ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΠΑΠΕΡ 

ΣΝΑΠ 2008 
1 

SNAP Id 
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Σεχτιον Ι 
 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 1:  

Ματχη τηε φολλοωινγ ιδιοmατιχ ρεφερενχεσ το παρτσ οφ 

τηε ηυmαν ανατοmψ 
 

1. Ματχη τηε φολλοωινγ ιδιοmατιχ ρεφερενχεσ το παρτσ 

οφ τηε ηυmαν ανατοmψ 
 

1) παλm 5) χουλδ νοτ τολερατε τηε 
ινσυλτ 

2) φοοτ 6) το λοοκ ατ ωιτη ενϖψ ανδ 
δεσιρε 

3) εψε 7) το πυτ τηε βλαmε ον 
σοmεονε ελσε 

4) στοmαχη 8) φορχεδ το παψ τηε βιλλ 
 

(1) 1−8, 2−6, 3−5, 4−7 

(2) 1−5, 2−7, 3−6, 4−8 

(3) 1−7, 2−8, 3−6, 4−5 

(4) 1−6, 2−8, 3−5, 4−7 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 2 − 5:  

Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βασεδ ον τηε 

ινφορmατιον γιϖεν βελοω. 
 

2. Φινδ τηε mαξιmυm νυmβερ οφ τιmεσ ανψ ονε οφ 

τηε γιϖεν ωορδσ φιτσ τηε σετσ οφ σεντενχεσ 
 

ΡΑΙΣΕ   ΑΡΙΣΕ  

ΑΡΟΣΕ   ΡΙΣΕ 
 

ι) Οππορτυνιτιεσ ωιλλ _______, ανδ ψου mυστ γραβ 

τηεm. 

ιι) Α ηοτ ωινδ _______ φροm τηε δεσερτ. 

ιιι) Ι _______ ατ δαων ον mοστ δαψσ. 

ιϖ) Α mοοδ οφ οπτιmισm _______ αmονγ τηε 

πεοπλε. 
 

(1) ιν αλλ φουρ σεντενχεσ 

(2) ιν 3 σεντενχεσ 

(3) ιν 2 σεντενχεσ 

(4) ιν 1 σεντενχε 

 

3. Wηιχη τωο σεντενχεσ ιν τηε φολλοωινγ χονϖεψ τηε 

σαmε ιδεα? Χηοοσε φροm τηε χοmβινατιονσ λιστεδ 

βελοω: 
 

1) (e is in a fool╆s paradise 

2) Ηε χαν╆t see the wood for the trees 

3) (e can╆t distinguish between reality and 
φανχψ. 

4) Ηε ισ υναβλε το σεπαρατε υνιmπορταντ δεταιλσ 

φροm τηε ρεαλλψ ιmπορταντ ονεσ 
 

(1) 2, 3   (2) 2, 4 

(1) 1, 4   (4) 1, 3 

 

4. Φινδ τηε χορρεχτ mατχη οφ γραmmατιχαλ φυνχτιον 

ωιτη υσαγε φορ τηε ωορδ ΤΗΕΝ. 
  

 Φυνχτιον   

1) Νουν 5) Ηε ωασ τηε τηεν 
Κινγ οφ Νεπαλ. 

2) Αδϕεχτιϖε 6) Ι ηαϖε νοτ ηεαρδ 
αβουτ ηιm σινχε 
τηεν. 

3) Αδϖερβ 7) Ηε ισ νοτ φεελινγ 
ωελλ, τηεν ηοω χαν 
ηε ποσσιβλψ γο φορ 
τηε πιχνιχ. 

4) Χονϕυνχτιον 8) Ηε ωασ νοτ α 
γραδυατε τηεν. 

 

(1) 1−8, 2−5, 3−7, 4−7 

(2) 1−6, 2−5, 3−8, 4−7 

(3) 1−7, 2−5, 3−6, 4−8 

(4) 1−8, 2−7, 3−6, 4−5 

 

5. Wε χαν νεϖερ mακε ουρ βελιεφσ ρεγαρδινγ τηε 

ωορλδ χερταιν. Εϖεν σχιεντιφιχ τηεορψ οφ α mοστ 

ριγορουσ ανδ ωελλ−χονφιρmεδ νατυρε ισ λικελψ το 

χηανγε οϖερ α δεχαδε ορ εϖεν τοmορροω. Ιφ ωε 

ρεφυσε το εϖεν τρψ το υνδερστανδ, τηεν ιτ ισ λικε 

ρεσιγνινγ φροm τηε ηυmαν ραχε. Υνδουβτεδλψ λιφε 

οφ αν υνεξαmινεδ κινδ ισ ωορτη λιϖινγ ιν οτηερ 

ρεσπεχτσをασ ιτ ισ νο mεαν τηινγ το βε α ϖεγεταβλε 

ορ αν ανιmαλ. Ιτ ισ αλσο τρυε τηατ α mαν ωισηεσ το 

σεε τηισ σπεχυλατιον δοmαιν βεψονδ ηισ νεξτ 

διννερ. 

Φροm τηε αβοϖε πασσαγε ιτ ισ χλεαρ τηατ τηε αυτηορ 

βελιεϖεσ τηατ 
 

(1) mεν ωουλδ δο ωελλ νοτ το σπεχυλατε 

(2) προγρεσσ ιν τηε σχιεντιφιχ φιελδ ισ ιmποσσιβλε 

(3) one should live life with the dictum ╅what will 
βε will be╆ 
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(4) mεν αρε διφφερεντ φροm ανιmαλσ ασ φαρ ασ τηειρ 

ρεασονινγ αβιλιτιεσ αρε χονχερνεδ. 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 6 − 11:  

Ανσωερ τηε θυεστιον βασεδ ον τηε πασσαγε γιϖεν 

βελοω. 
 

Ραϕενδρα Κ. Παχηαυρι, ηεαδ οφ τηε Ιντεργοϖερνmενταλ 

Πανελ ον Χλιmατε Χηανγε, ισ γεττινγ νιγητmαρεσ because of the Nano┸ Tata╆s soon−το−βε−λαυνχηεδ Ρσ. 

Ονε λακη χαρ. Συνιτα Ναραιν οφ τηε Χεντρε φορ Σχιενχε and Environment ゅCSEょ says that it isn╆t the Nano bψ 

ιτσελφ βυτ χαρσ οϖεραλλ τηατ γιϖε ηερ νιγητmαρεσ. Τηε 

ϖιλλαινσ ιν mψ νιγητmαρεσ αρε νειτηερ τηε Νανο νορ 

χαρσ οϖεραλλ, βυτ στυπιδ γοϖερνmεντ πολιχιεσ τηατ 

συβσιδιζε ανδ ενχουραγε πολλυτιον, αδυλτερατιον ανδ 

χονγεστιον. 

Σανχτιmονιουσ γρεενσ χαλλ τηε Νανο δισαστρουσ 

βεχαυσε οφ ιτσ αφφορδαβιλιτψ − mιλλιονσ mορε ωιλλ νοω 

χλογ ροαδσ ανδ χονσυmε mορε φοσσιλ φυελ. Τηισ ισ 

ελιτισm παραδινγ ασ ϖιρτυε. Ελιτε γρεενσ οων χαρσ, βυτ 

χαννοτ στανδ τηε ποορερ mασσεσ βεχοmινγ mοβιλε, 

σινχε τηε χονσεθυεντ χονγεστιον ωιλλ εατ ιντο τηε τιmε 

οφ τηε ελιτε! 

Μορε λογιχαλ ωουλδ βε α προτεστ αγαινστ βιγ χαρσ τηατ 

υσε mορε σπαχε ανδ φυελ, ορ ηιγηλψ πολλυτινγ ολδ χαρσ. 

Ινστεαδ, γρεεν ηψποχριτεσ αιm ατ α νεω χαρ ωιτη τηε 

λοωεστ χοστ, βεστ mιλεαγε ανδ λεαστ εmισσιονσ. Τηε 

Νανο ωιλλ νοτ βυρδεν υσ ωιτη τοο mανψ χαρσ. Ινδια ηασ 

ϖερψ φεω χαρσ περ περσον βψ ωορλδ στανδαρδσ. Λονδον 

ανδ Νεω Ψορκ ηαϖε υλτρα−ηιγη χαρ δενσιτιεσ, ψετ ηαϖε 

χλεαρερ αιρ τηαν Dεληι. Ουρ προβλεm ισ τοο mανψ βαδ 

πολιχιεσ, νοτ τοο mανψ χαρσ. 

Wε συβσιδιζε ϖεηιχλεσ ον α γαργαντυαν σχαλε ινϖισιβλε 

το λαψ φολκ. Ροαδσ ανδ φλψοϖερσ χοστ χρορεσ το βυιλδ ανδ 

mαινταιν, ψετ ροαδ υσε ισ φρεε (σαϖε ον α φεω τολλ 

ροαδσ). Τραφφιχ πολιχε ανδ λιγητσ αρε χοστλψ, ψετ αρε 

προϖιδεδ φρεε. Τηεσε ινϖισιβλε συβσιδιεσ σταρϖε χιτιεσ 

οφ φυνδσ το εξπανδ ροαδσ ανδ πυβλιχ τρανσπορτ. 

Λανδ ιν χιτιεσ νοω χοστσ λακησ περ σθυαρε mετρε. Ψετ 

παρκινγ ισ φρεε ιν τηε συβυρβσ, ανδ οφτεν χοστσ ϕυστ Ρσ. 

10 δαψ περ δαψ ιν χιτψ χεντρεσ. Α σινγλε παρκινγ σπαχε 

οφ 23 σθυαρε mετερσ οχχυπιεσ λανδ ωορτη Ρσ. 40 λακησ. 

Α χαρ οχχυπιεσ mορε σπαχε τηαν αν οφφιχε δεσκ, ψετ τηε 

δεσκ σπαχε παψσ φυλλ χοmmερχιαλ ρεντ ωηιλε παρκινγ 

σπαχε χοστσ ϕυστ αβουτ Ρσ. 10 περ δαψ. 

Dαιλψ παρκινγ χηαργεσ ρανγε φροm ∃30 (Ρσ. 630) ιν 

Wασηινγτον το ∃30 (Ρσ. 1260) ιν Νεω Ψορκ. ΧΣΕ 

λαυνχηεδ α σενσιβλε χαmπαιγν το ραισε παρκινγ φεεσ ιν 

Dεληι το Ρσ. 120 περ δαψ, βυτ ωασ φοιλεδ. Σο, παρκινγ 

σπαχε νοω εξχεεδσ γρεεν σπαχε, α σχατηινγ χοmmεντ 

ον πριοριτιεσ. 

Τηε ωορλδ πριχε οφ χρυδε οιλ ηασ ρισεν 13 φολδ σινχε 

1998 το οϖερ ∃139 περ βαρρελ, βυτ Ινδιαν πετρολ πριχεσ 

ηαϖε βαρελψ δουβλεδ. Λεφτ Φροντ πολιτιχιανσ, ωηο ονχε 

ωαντεδ το σοακ τηε ριχη, νοω ωαντ το συβσιδιζε τηεm. 

Υνδερ−recoveries of oil companies╆ total may be Rs┻ 
2,00,000 χρορε, εϖεν αφτερ α ρεχεντ πριχε ηικε. Τηισ ισ 

φαρ mορε τηαν τηε χοστ οφ Σαρϖα Σηικσηα Αβηιψαν 

(εδυχατιον φορ αλλ) ανδ τηε Εmπλοψmεντ Γυαραντεε 

Σχηεmε πυτ τογετηερ. 

Wε σανχτιmονιουσλψ λεχτυρε ριχη χουντριεσ το ρεδυχε 

τηειρ γρεεν ηουσε εmισσιονσ, ψετ συβσιδιζε ουρ οων. 

Dιεσελ ισ συβσιδιζεδ το βε χηεαπερ τηαν πετρολ. Σο, 

Ινδιαν χαρ mακερσ προδυχε τηε ηιγηεστ προπορτιον οφ 

διεσελ χαρσ ιν τηε ωορλδ. Dιεσελ φυmεσ χονταιν 

συσπενδεδ παρτιχλεσ τηατ αρε ηιγηλψ τοξιχ. Τηισ συβσιδψ 

κιλλσ. 

Σο δοεσ κεροσενε προϖιδεδ ατ τηροωαωαψ πριχεσ, 

οστενσιβλψ το βενεφιτ ποορ ϖιλλαγερσ. Ονε τηιρδ οφ αλλ 

κεροσενε ισ υσεδ το αδυλτερατε πετρολ ανδ διεσελ. Τηισ 

χαυσεσ ηορρενδουσ πολλυτιον εϖεν ιν τηε γρεενεστ οφ 

χαρσ. What╆s the way forward╂ We must abolish subsidies 
ανδ ραισε ταξεσ ον ϖεηιχλεσ ανδ φυελσ το ρεφλεχτ τηειρ 

φυλλ σοχιαλ χοστ. Τηε βιγγεστ βυτ λεαστ ϖισιβλε συβσιδψ ισ 

φορ παρκινγ, ανδ ωε σηουλδ σταρτ τηερε.  

Μανψ χαρ οωνερσ ιν τηε Wεστ τακε πυβλιχ τρανσπορτ το 

ωορκ σινχε παρκινγ σπαχε δοωντοων ισ χοστλψ ανδ 

σχαρχε. Wε σηουλδ λεϖψ παρκινγ φεεσ ον αν ηουρλψ, νοτ 

δαιλψ, βασισ. Ρσ. 10 περ ηουρ χουλδ βε α σταρτινγ ποιντ 

ιν τηε mετροσ. 

Ιν παρτσ οφ Τοκψο, ψου χαννοτ οων α χαρ υνλεσσ ψου 

οων α πριϖατε παρκινγ σπαχε. Τηισ ισ τοο εξτρεmε φορ 

Ινδια, βυτ ινδιχατεσ τηε φυτυρε πατη. Ιφ ωε χηαργε 

οωνερσ τηε φυλλ σοχιαλ χοστ οφ παρκινγ, πεοπλε ωιλλ βυψ 

σmαλλερ ανδ περηαπσ φεωερ ϖεηιχλεσ, ανδ φεωερ στιλλ 

ωιλλ τακε τηεm το ωορκ. Τηατ ωιλλ σλαση χονγεστιον ανδ 

πολλυτιον. 

Χιτιεσ σηουλδ λεϖψ στιφφ αννυαλ ταξεσ ον ϖεηιχλεσ, νοτ α 

ονε−τιmε ταξ, ανδ υσε τηε ρεϖενυε το χονσταντλψ 

εξπανδ πυβλιχ τρανσπορτ ανδ ροαδσ. Τηισ ωιλλ χρεατε 
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εχονοmιχ σψνεργψ: Πριϖατε τρανσπορτ ωιλλ φινανχε 

πυβλιχ τρανσπορτ. Λονδον ανδ Νεω Ψορκ ηαϖε ηιγη 

δενσιτψ πυβλιχ τρανσπορτ ασ ωελλ ασ ηιγη χαρ δενσιτψ. 

Απαρτ φροm υνδεργρουνδ ραιλ, χιτιεσ νεεδ ελεϖατεδ 

ροαδσ το εασε χονγεστιον ανδ πολλυτιον. Λατα 

Μανγεσηκαρ ηελπεδ κιλλ α προποσαλ φορ αν ελεϖατεδ 

ροαδ νεαρ ηερ Μυmβαι φλατ: περηαπσ σηε φελτ ηερ τηροατ 

ανδ σινγινγ ωουλδ βε αφφεχτεδ. Σηε διδ νοτ χαρε τηατ 

τηε τηροατσ οφ ποορ πεοπλε λιϖινγ ον τηε παϖεmεντσ 

ωερε φαρ ωορσε αφφεχτεδ βψ φυmεσ, ανδ mιγητ γετ ρελιεφ 

ιφ σοmε φυmεσ ωερε διϖερτεδ το α ηιγηερ λεϖελ. Wηατ 

ελιτισm! 

Νεξτ, σοmε mεδιχινε τηατ ωιλλ βε ρεαλλψ βιττερ, 

πολιτιχαλλψ. Τηε εξχισε δυτψ ον αλλ αυτοmοτιϖε ϖεηιχλεσ 

σηουλδ βε ραισεδ το ρεφλεχτ τηειρ σοχιαλ χοστσ. Φυελ 

συβσιδιεσ σηουλδ βε αβολισηεδ. Πριχε διφφερεντιαλσ 

βετωεεν πετρολ, διεσελ ανδ κεροσενε σηουλδ βε 

ρεmοϖεδ, ενδινγ ινχεντιϖεσ φορ αδυλτερατιον. Dιεσελ 

χαρσ σηουλδ βεαρ α ηεαϖψ αδδιτιοναλ χεσσ το φινανχε 

ιmπροϖεδ ηεαλτηχαρε φορ τηοσε αφφεχτεδ βψ τηειρ 

εmισσιον οφ ηαρmφυλ παρτιχυλατε mαττερ. 

 Τηατ ισ α λονγ, πολιτιχαλλψ διφφιχυλτ αγενδα. Ονλψ παρτ οφ 

ιτ ωιλλ εϖερ βε αχηιεϖεδ. Ψετ τηατ ισ τηε ωαψ το γο, 

ρατηερ τηαν αγιτατε τηε Νανο. 
 

6. By  ╅Sanctimonious greens╆ the writer refers to  
 

(1) αριστοχρατιχ  ενϖιρονmενταλιστσ 

(2) τηε ριχη 

(3) environmentalists with a ╅holier than thou╆ 
αττιτυδε 

(4) τηοσε ωηο δεχρψ δεφορεστατιον 

 

7. Τηε ελιτε αρε 
 

(1) ϕεαλουσ οφ Νανο οωνερσ 

(2) αφραιδ οφ τραφφιχ ϕαmσ ανδ δεπλετιον οφ φοσσιλ 

φυελ  

(3) αφραιδ οφ ρεαχηινγ τηειρ δεστινατιονσ λατε 

(4) φυλλ οφ δισδαιν τηατ τηε ποορ χαν αφφορδ χαρσ 

 

8. Τηε παραδοξ οφ τηε σιτυατιον ισ τηατ  
 

(1) βιγγερ χαρσ mεαν mορε φυελ, mορε σπαχε ανδ 

mορε πολλυτιον  

(2) τηουγη Ινδια ηασ φεωερ χαρσ τηε Νανο ωιλλ 

βρινγ mορε πολλυτιον 

(3) Λονδον ανδ Νεω Ψορκ ηαϖε mορε χαρσ ανδ 

λεσσ πολλυτιον 

(4) τηουγη Ινδια ισ σmαλλερ τηαν τηε ΥΣ ιτσ χαρσ 

χαυσε mορε πολλυτιον 

 

9. Ιν σαψινγ 23 σθυαρε mετρεσ οφ παρκινγ σπαχε χοστσ 

40 λακησ, τηε ωριτερ ισ _____ 
 

(1) Χαυστιχ   (2) εξαγγερατινγ 

(3) Σαρχαστιχ   (4) ιρονιχαλ 

 

10. Τηε ωριτερ βλαmεσ Ινδια φορ 
 

(1) συβσιδιζινγ κεροσενε ωηερεβψ γρεενηουσε 

εmισσιονσ αρε ινδιρεχτλψ συβσιδιζεδ 

(2) συβσιδιζινγ διεσελ 

(3) φορ ινχρεασινγ τηε χοστ οφ παρκινγ βψ τηε ηουρ 

(4) φορ νοτ mακινγ ιτ mανδατορψ φορ χαρ οωνερσ 

το οων παρκινγ σπαχε 

 

11. Τηε mοστ συιταβλε τιτλε φορ τηισ πασσαγε ισ 
 

(1) Πολλυτινγ Πολιτιχσ 

(2) Νο Νο Νανο 

(3) Συβmεργε Συβσιδιεσ 

(4) Μορε Χαρσ, Λεσσ Πολλυτιον 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 12 − 21:  

Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βασεδ ον τηε 

ινφορmατιον γιϖεν βελοω. 
 

12. Τηε πλυραλ οφ ςιρυσ ισ 
 

(1) ςιρυσεσ   (2) ςιραε 

(3) ςιριι   (4) ςιρυσ 

 

13. Ιφ τηε φολλοωινγ σεγmεντσ οφ α σεντενχε αρε το βε 

ρεαρρανγεδ ιν λογιχαλ ορδερ ασ Α, Β, Χ, D ωηερε would ╅ぬ╆ be placed 
 

1) το σεε τηατ στυδεντσ δο νοτ αλτογετηερ φοργετ 

το ωριτε εσπεχιαλλψ δυρινγ εξαm τιmε 

2) τηε εδυχατιον γρουπσ αρε νοω ασκινγ φορ 

ηανδ ωριτινγ χλασσεσ 

3) τηανκσ το mοβιλε τεστινγ ανδ χοmπυτερ 

λιτεραχψ 

4) ωριτινγ ιν λονγ ηανδ ισ βεχοmινγ α ϖανισηινγ 

αρτ 
 

(1) Α   (2) Β 

(3) Χ   (4) D 
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14. Ιφ λεαφ ισ το λεαϖεσ ανδ κνιφε ισ το κνιϖεσ, τηεν 

βελιεφ ισ το −−−−−−−− 
 

(1) βελιεφσ   (2) βελιεϖεσ 

(3) βελιεφ   (4) βελιεϖινγ 

15. Χηοοσε τηε σεντενχε ωηερε τηε υνδερλινεδ ωορδ 

ισ υσεδ χορρεχτλψ. 
 

(1) Τηισ λατεστ νοϖελ ισ α πεδεστριαν στορψ αβουτ 

σπιεσ. 

(2) Τηε εξαm παπερ ισ νοτ πεδεστριαν βυτ 

διφφιχυλτ. 

(3) Τηισ ισ τηε πεδεστριαν ηιγηωαψ. 

(4) Εϖερψ ωεεκ ωε αρε φορχεδ το λιστεν το α 

πεδεστριαν λεχτυρε. 

(5) Νονε οφ τηεσε. 

 

16. Wηεν τηε φιρε αλαρm ρανγ _______ λεφτ τηε βυιλδινγ 

ιmmεδιατελψ 
 

(1) αλλ   (2) εϖερψονε 

(3) αλλ τηε πεοπλε  (4) εϖερψ περσον 

 

17. Ιν τηε φολλοωινγ σεντενχε χηοοσε τηε ερρονεουσ 

σεγmεντ/σ 

Α                                         Β                        Χ 

Ηε ισ ονε οφ τηοσε πεοπλε / ωηο τηινκσ / ηε οωνσ 

τηε ωορλδ 
 

(1) Ερρορ ιν σεγmεντ Α 

(2) Ερρορ ιν σεγmεντ Β 

(3) Ερρορ ιν σεγmεντ Α & Χ 

(4) Ερρορ ιν σεγmεντ Β & Χ 

 

18. Χηοοσε τηε χορρεχτ mεανινγ φορ τηε ωορδ: 

  χψνιχ− 
 

(1) τηε περσον ωηο ισ σελφιση 

(2) τηε περσον ωηο ισ χονχερνεδ αβουτ οτηερσ 

(3) the person who isn╆t misanthropic 

(4) τηε περσον ωηο βελιεϖεσ τηατ πεοπλε αλωαψσ 

αχτ φροm σελφιση mοτιϖεσ 

 

19. Χηοοσε τηε ωορδ ωιτη χορρεχτ σπελλινγ 
 

(1) χαταγοριεσ  (2) διαρρηοεα 

(3) οmισσιον  (4) ιναυγυρατε 

 

20. Πιχκ ουτ τηε ριγητ σεντενχεσ. 
 

1) Ι ωιλλ γο ωιτη ψου. 

2) Τηερε ωασ νοβοδψ Ι χουλδ γο ωιτη. 

3) Ι ηαϖε α γλασσ ωιτη παιντινγ ον ιτ. 

4) Τηε χυρταινσ δο νοτ mατχη ωιτη τηε φυρνιτυρε. 
 

(1) 1 & 2   (2) 2 & 3 

(3) 1 & 4   (4) Αλλ 

 

21. Αβουτ τηε φολλοωινγ παιρ οφ πηρασεσ, χηοοσε τηε 

χορρεχτ οπτιον. 
 

ι. A two days╆ visit 

ιι. A two day╆s visit 
 

(1) Τηε φιρστ πηρασε ισ ερρονεουσ 

(2) Τηε σεχονδ πηρασε ισ ερρονεουσ 

(3) Βοτη πηρασεσ αρε ερρονεουσ 

(4) Βοτη πηρασεσ αρε χορρεχτ 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 22 ‒ 24:   

Ανσωερ τηε θυεστιον βασεδ ον τηε πασσαγε γιϖεν 

βελοω. 
 

Νεαρλψ τωο τηουσανδ ψεαρσ ηαϖε πασσεδ σινχε α 

χενσυσ δεχρεεδ βψ Χαεσαρ Αυγυστυσ βεχαmε παρτ οφ 

τηε γρεατεστ στορψ εϖερ τολδ. Μανψ τηινγσ ηαϖε 

χηανγεδ ιν τηε ιντερϖενινγ ψεαρσ. Τηε ηοτελ ινδυστρψ 

ωορριεσ mορε αβουτ οϖερβυιλδινγ τηαν οϖερχροωδινγ, 

ανδ ιφ τηεψ ηαδ το mεετ αν υνεξπεχτεδ ινφλυξ, φεω ιννσ 

ωουλδ ηαϖε mαναγεδ το αχχοmmοδατε τηε ωεαρψ 

γυεστσ. Νοω ιτ ισ τηε χενσυσ τακερ τηατ δοεσ τηε 

τραϖελλινγ ιν τηε φονδ ηοπε τηατ α ηιγηλψ mοβιλε 

ποπυλατιον ωιλλ σταψ πυτ λονγ ενουγη το γετ α γοοδ 

σαmπλινγ. Μετηοδσ οφ γατηερινγ, ρεχορδινγ ανδ 

εϖαλυατινγ ινφορmατιον ηαϖε πρεσυmαβλψ βεεν 

ιmπροϖεδ α γρεατ δεαλ. Ανδ ωηερε τηεν ιτ ωασ τηε 

mοδεστ πυρποσε οφ Ροmε το οβταιν α σιmπλε ηεαδ 

χουντ ασ αν αδεθυατε βασισ φορ λεϖψινγ ταξεσ, νοω 

βαττεριεσ οφ χοmπλιχατεδ στατιστιχαλ σεριεσ φυρνισηεδ βψ 

γοϖερνmενταλ αγενχιεσ ανδ πριϖατε οργανιζατιονσ αρε 

εαγερλψ σχαννεδ ανδ ιντερπρετεδ βψ σαγεσ ανδ σεερσ 

το γετ α χλυε φορ φυτυρε εϖεντσ. 

Τηε Βιβλε δοεσ νοτ τελλ υσ ηοω τηε Ροmαν χενσυσ 

τακερσ mαδε ουτ, ανδ ασ ρεγαρδσ ουρ mορε ιmmεδιατε 

χονχερν, τηε ρελιαβιλιτψ οφ πρεσεντ−δαψ εχονοmιχ 

φορεχαστινγ, τηερε αρε χονσιδεραβλε διφφερενχεσ οφ 

οπινιον. Τηεψ ωερε αιρεδ ατ τηε χελεβρατιον οφ τηε 

125τη αννιϖερσαρψ οφ τηε Αmεριχαν Στατιστιχαλ 
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Ασσοχιατιον. Τηερε ωασ τηε τηουγητ τηατ βυσινεσσ 

φορεχαστινγ mιγητ ωελλ βε ον ιτσ ωαψ φροm αν αρτ το α 

σχιενχε, ανδ σοmε σπεακερσ ταλκεδ αβουτ νεω−φανγλεδ 

χοmπυτερσ ανδ ηιγη−φαυλτινγ mατηεmατιχαλ σψστεmσ ιν 

τερmσ οφ εξχιτεmεντ ανδ ενδεαρmεντ, ωηιχη ωε, ατ 

λεαστ ιν ουρ ψουνγερ ψεαρσ ωηεν τηεσε τηινγσ 

mαττερεδ, ωουλδ ηαϖε ασσοχιατεδ mορε ρεαδιλψ ωιτη 

τηε δεσχριπτιον οφ α φαιρ mαιδεν. 

Βυτ οτηερσ ποιντεδ το α δεπλοραβλε ρεχορδ οφ ηιγηλψ 

εστεεmεδ φορεχαστσ ανδ φορεχαστερσ ωιτη α βαττινγ 

αϖεραγε βελοω τηατ οφ τηε Μετσ ανδ τηε Πρεσιδεντ−elect of the Association cautioned that ╉high−ποωερεδ 

στατιστιχαλ mετηοδσ αρε υσυαλλψ ιν ορδερ ωηερε τηε facts are crude and inadequate┸ statisticians assume┻╊ 

Wε λεφτ ηισ βιρτηδαψ παρτψ σοmεωηερε βετωεεν ηοπε 

ανδ δεσπαιρ ανδ ωιτη τηε χονϖιχτιον, νοτ ρεαλλψ νεωλψ 

αχθυιρεδ, τηατ προπερ στατιστιχαλ mετηοδσ αππλιεδ το 

ασχερταιναβλε φαχτσ ηαϖε τηειρ mεριτσ ιν εχονοmιχ 

φορεχαστινγ ασ λονγ ασ νειτηερ φορεχαστερ νορ πυβλιχ ισ 

δελυδεδ ιντο mιστακινγ τηε δελινεατιον οφ 

προβαβιλιτιεσ ανδ τρενδσ φορ α πρεδιχτιον οφ χερταιντιεσ 

οφ mατηεmατιχαλ εξαχτιτυδε. 
 

22. Αχχορδινγ το τηε πασσαγε, ταξατιον ιν Ροmαν 

τιmεσ ωασ βασεδ ον 
 

(1) mοβιλιτψ    (2) ωεαλτη 

(3) ποπυλατιον  (4) χενσυσ τακερσ 

 

23. Τηε αυτηορ ρεφερσ το τηε Μετσ πριmαριλψ ιν ορδερ 

το 

(1) σηοω τηατ σπορτσ δο νοτ δεπενδ ον στατιστιχσ 

(2) χοντραστ ϖεριφιαβλε ανδ υνϖεριφιαβλε mετηοδσ 

οφ ρεχορδ κεεπινγ 

(3) ινδιχατε τηε χηανγεσ ιν αττιτυδεσ φροm Ροmαν 

δαψσ το τηε πρεσεντ 

(4) ιλλυστρατε τηε φαιλυρε οφ στατιστιχαλ πρεδιχτιονσ. 

 

24. The author╆s tone can best be descriβεδ ασ 
 

(1) ϕοχυλαρ   (2) σχορνφυλ 

(3) πεσσιmιστιχ  (4) ηυmανιστιχ 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 25 − 27:  

Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βασεδ ον τηε 

ινφορmατιον γιϖεν βελοω. 

 

 

25. Dισιντερεστεδ ισ χλοσεστ ιν mεανινγ το 
 

(1) βορεδ   (2) υνβιασεδ 

(3) νοτ ιντερεστεδ  (4) ινδιφφερεντ 

 

 

26. Χηοοσε τηε οπτιον ωηιχη ισ τηε νεαρλψ οπποσιτε ιν 

mεανινγ το ΒΕΡΑΤΕ 
 

(1) γραντ   (2) πραισε 

(3) ρεφερ   (4) πυρχηασε 

 

27. Αρρανγε τηε φολλοωινγ ιν τηε ριγητ ορδερ το mακε α 

χοmπλετε σεντενχε 
 

i. ωιτη ιντερχοννεχτεδ ϖιβρατινγ βαλλσ ανδ 

σπρινγσ 

ii. ιν α ναϖε σενσε, α φιελδ ιν πηψσιχσ mαψ βε 

ενϖισιονεδ ασ ιφ σπαχε ωερε φιλλεδ 

iii. ασ τηε δισπλαχεmεντ οφ α βαλλ φροm ιτσ ρεστ 

ποσιτιον 

iv. ανδ τηε στρενγτη οφ τηε φιελδ χαν βε ϖισυαλιζεδ 
   

(1) ιι, ι, ιϖ, ιιι   (2) ι, ιι, ιιι, ιϖ 

(3) ιϖ, ιιι, ιι, Ι   (4) ιιι, ιϖ, ι, ιι  

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 28:  

Σελεχτ τηε οδδ mαν ουτ φροm τηε γιϖεν αλτερνατιϖεσ. 
 

28. Φινδ τηε οδδ ονε ουτ 
 

(1) λατεντ    (2) νατυραλ 

(3) ινβορν   (4) ινηερεντ 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 29:  

Ιν εαχη οφ τηε φολλοωινγ σεντενχεσ, παρτσ οφ τηε 

σεντενχε αρε λεφτ βλανκ. Βενεατη εαχη σεντενχε, 

διφφερεντ ωαψσ οφ χοmπλετινγ τηε σεντενχε αρε 

ινδιχατεδ. Χηοοσε τηε βεστ αλτερνατιϖε αmονγ τηεm. 
 

29. Ηε τολδ τηε τεαχηερ τηατ ___________________. 
 

(1) ηε ωασ λικεδ βψ τηε ωηολε χλασσ 

(2) ψου αρε λικεδ βψ τηε ωηολε χλασσ 

(3) ηε ισ λικεδ βψ τηε ωηολε χλασσ 

(4) ψου ωερε λικεδ βψ τηε ωηολε χλασσ 
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Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 30 ανδ 31:  

Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βασεδ ον τηε 

ινφορmατιον γιϖεν βελοω. 
 

30. Ματχη τηε σεϖεραλ mεανινγσ οφ τηε ωορδ 

ΧΟΜΠΛΕΞ ωιτη τηειρ αππροπριατε υσαγεσ. 
 

 Μεανινγ  Υσαγε 

1) χοmπλιχατεδ 5) 

Α νεω σπορτσ 

χοmπλεξ ισ χοmινγ 

υπ φορ τηε Χοmmον 

Wεαλτη Γαmεσ. 

2) 
αβνορmαλ 

στατε οφ  mινδ 
6) 

Χυλτυρε ισ α 

χοmπλεξ ωηολε οφ 

mανψ τηινγσ. 

3) 
γρουπ οφ 

στρυχτυρεσ 
7) 

Σηε ηασ α χοmπλεξ 

αβουτ βεινγ 

οϖερωειγητ. 

4) mιξτυρε 8) 

Ηισ mοτιϖεσ ιν 

χαρρψινγ ουτ τηε 

χριmε ωερε 

χοmπλεξ. 
 

(1) 1−6, 2−8, 3−7, 4−5 

(2) 1−8, 2−7, 3−5, 4−6 

(3) 1−5, 2−7, 3−6, 4−8 

(4) 1−8, 2−5, 3−6, 4−7 

 

31. Wηιχη δοεσ νοτ mακε α σενσιβλε ωορδ/πηρασε 

ωηεν αδδεδ το τηε ωορδ: 

Ηονεψ 
 

(1) ποτ   (2) συχκλε 

(3) Χοmβ   (4) ταστε 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 32 − 34:   

Ανσωερ τηε θυεστιον βασεδ ον τηε πασσαγε γιϖεν 

βελοω. 
 

Ιν Σεπτεmβερ οφ 1929, τραδερσ εξπεριενχεδ α λαχκ οφ confidence in the stock market╆s ability to continue its 
πηενοmεναλ ρισε. Πριχεσ φελλ. Φορ mανψ ινεξπεριενχεδ 

ινϖεστορσ, τηε δροπ προδυχεδ α πανιχ. Τηεψ ηαδ αλλ 

τηειρ mονεψ τιεδ υπ ιν τηε mαρκετ, ανδ τηεψ ωερε 

πρεσσεδ το σελλ βεφορε τηε πριχεσ φελλ εϖεν λοωερ. Σελλ 

ορδερσ ωερε χοmινγ ιν σο φαστ τηατ τηε τιχκερ ταπε ατ 

τηε Νεω Ψορκ Στοχκ Εξχηανγε χουλδ νοτ 

αχχοmmοδατε αλλ τηε τρανσαχτιονσ. 

 Το τρψ το ρεεσταβλιση χονφιδενχε ιν τηε mαρκετ, α 

ποωερφυλ γρουπ οφ Νεω Ψορκ βανκερσ αγρεεδ το ποολ 

τηειρ φυνδσ ανδ πυρχηασε στοχκ αβοϖε χυρρεντ mαρκετ 

ϖαλυεσ. Αλτηουγη τηε βυψ ορδερσ ωερε mινιmαλ, τηεψ 

ωερε χουντινγ ον τηειρ ρεπυτατιονσ το ρεστορε 

χονφιδενχε ον τηε παρτ οφ τηε σmαλλερ ινϖεστορσ, 

τηερεβψ αφφεχτινγ τηε νυmβερ οφ σελλ ορδερσ. Ον 

Τηυρσδαψ, Οχτοβερ 24, Ριχηαρδ Wηιτνεψ, τηε ςιχε 

Πρεσιδεντ οφ τηε Νεω Ψορκ Στοχκ Εξχηανγε ανδ α 

βροκερ φορ τηε ϑ.Π. Μοργαν Χοmπανψ, mαδε τηε εφφορτ 

ον τηειρ βεηαλφ. Ινιτιαλλψ ιτ αππεαρεδ το ηαϖε βεεν 

συχχεσσφυλ, τηεν, ον τηε φολλοωινγ Τυεσδαψ, τηε χραση 

βεγαν αγαιν ανδ αχχελερατεδ. Βψ 1932, στοχκσ ωερε 

ωορτη ονλψ τωεντψ περχεντ οφ τηειρ ϖαλυε ατ τηε 1929 

ηιγη. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε χραση ηαδ εξτενδεδ ιντο εϖερψ 

ασπεχτ οφ τηε εχονοmψ, χαυσινγ α λονγ ανδ παινφυλ 

δεπρεσσιον, ρεφερρεδ το ιν Αmεριχαν ηιστορψ ασ τηε 

Γρεατ Dεπρεσσιον. 
 

32. Τηε Νεω Ψορκ βανκερσ χουντεδ ον ‒ 
 

(1) Χυρρεντ mαρκετ ϖαλυεσ 

(2) Τηε νυmβερ οφ σελλ ορδερσ 

(3) Χονφιδενχε 

(4) Τηειρ ρεπυτατιον 

 

33. Τηε χαυσε οφ δοωνφαλλ οφ σηαρε mαρκετ ωασ− 
 

(1) Ινεξπεριενχεδ ινϖεστορσ 

(2) Πηενοmεναλ δεχρεασε  

(3) Lack of confidence in stock market╆s ability 

(4) Πανιχ αmονγστ ινϖεστορσ 

 

34. Χηοοσε τηε ωορδ ιν τηε πασσαγε τηατ ισ αν antonym of ╅minimal╆ 
 

(1) Νεγλιγιβλε  (2) Μινιmυm 

(3) Μαξιmαλ   (4) Σιγνιφιχαντ 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 35:  

Ιδεντιφψ τηε χορρεχτ σεντενχε. 
 

35. Ιδεντιφψ τηε χορρεχτ σεντενχε. 
 

(1) Τηε οφφιχε ισ οπποσιτε το τηε βανκ. 

(2) Τηε οφφιχε ισ οπποσιτε τηε βανκ. 

(3) Τηε οφφιχε ισ οπποσιτε φροm τηε βανκ. 

(4) Τηε οφφιχε ισ οπποσιτε οφ τηε βανκ. 
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Σεχτιον ΙΙ 
 

36. Α βανδ πασσεσ αρουνδ αλλ τηε ωηεελσ σο τηατ τηεψ 

χαν αλλ βε τυρνεδ βψ τηε δριϖινγ ωηεελ. Wηεν τηε 

δριϖινγ ωηεελ τυρνσ ιν τηε διρεχτιον  

σηοων, ωηιχη ωαψ ωιλλ τηε ωηεελ Β τυρν? 

 
 

(1) Χλοχκωισε  (2) Χαννοτ mοϖε 

(3) Αντι−χλοχκωισε  (4) Ειτηερ ωαψ 

 

37. Ιν α χερταιν λανγυαγε, (Α) ∋Συν σηινεσ βριγητλψ∋ ισ 

ωριττεν ασ ∋βα λο συλ∋; (Β) ∋ 

Ηουσεσ αρε βριγητλψ λιτ∋ ισ ωριττεν ασ ∋καδο υδο αρι 

βα∋; ανδ (Χ) ∋Λιγητ χοmεσ φροm συν∋ ασ ∋δαπι κυπ λο 

νρο∋. Wηατ ωορδσ ωιλλ βε ωριττεν φορ ∋συν∋ ανδ 

∋βριγητλψ∋? 
 

(1) λο, βα   (2) βα, λο 

(3) συλ, λο   (4) βα, συλ 

 

38. Γιϖεν αρε τηε φολλοωινγ τηρεε εθυατιονσ: 
 

 

Ηοω mανψ χιρχλεσ αρε εθυιϖαλεντ το α σθυαρε, ασ 

περ τηε ρατιοσ ιν τηε τηρεε γιϖεν εθυατιονσ? 
 

(1)  

(2)  

(3)  
 

(4)  
 

39. Εαχη χηιλδ ιν α φαmιλψ ηασ ατ λεαστ 4 βροτηερσ ανδ 

3 σιστερσ. Wηατ ισ τηε σmαλλεστ νυmβερ οφ χηιλδρεν 

τηε φαmιλψ mιγητ ηαϖε? 
 

(1) 7   (2) 8 

(3) 9   (4) 10 

 

40. Ιν τηε φολλοωινγ θυεστιον τωο στατεmεντσ αρε 

φολλοωεδ βψ τωο χονχλυσιονσ νυmβερεδ Ι ανδ ΙΙ. 

Ασσυmε τηε τωο στατεmεντσ αρε τρυε εϖεν ιφ τηεψ 

αρε ατ ϖαριανχε ωιτη χοmmονλψ κνοων φαχτσ. Τηεν 

πιχκ τηε χορρεχτ ανσωερ φροm τηε χηοιχεσ γιϖεν 

βελοω. 
  

Α. Ονλψ χονχλυσιον Ι φολλοωσ 

Β. Ονλψ χονχλυσιον ΙΙ φολλοωσ 

Χ. Βοτη χονχλυσιονσ Ι & ΙΙ φολλοω 

D. Νειτηερ χονχλυσιον Ι νορ χονχλυσιον ΙΙ φολλοωσ 
 

Στατεmεντσ: Σοmε δοχτορσ αρε φοολσ. ϑοσηι ισ α 

δοχτορ. 

Χονχλυσιονσ: Ι.   ϑοσηι ισ α φοολ. 

  ΙΙ. Σοmε φοολσ αρε δοχτορσ. 
 

(1) Α   (2) Β 

(3) Χ   (4) D 

 

41. Dεβυ ωαλκσ τοωαρδσ τηε εαστ τηεν τοωαρδσ Νορτη 

ανδ τυρνινγ 45° ριγητ ωαλκσ φορ α ωηιλε ανδ λαστλψ 

τυρνσ τοωαρδσ λεφτ. Ιν ωηιχη διρεχτιον ισ ηε 

ωαλκινγ νοω? 
 

(1) Νορτη   (2) Εαστ 

(3) Σουτη−Εαστ  (4) Νορτη−Wεστ 

  

 

 

B

A

D

E
F

G

C

1. 

2. 

3. 
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Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 42− 44:  

Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βασεδ ον τηε 

ινφορmατιον γιϖεν βελοω. 
 

Ι. Τηερε ισ α ρεχτανγυλαρ ωοοδεν βλοχκ οφ λενγτη 4 

χm, ηειγητ 3 χm ανδ βρεαδτη 3 χm. 

ΙΙ. Τηε τωο οπποσιτε συρφαχεσ οφ 4 χm ⋅ 3 χm αρε 

παιντεδ ψελλοω ον τηε ουτσιδε. 

ΙΙΙ. Τηε οτηερ τωο οπποσιτε συρφαχεσ οφ 4 χm ⋅ 3 χm 

αρε παιντεδ ρεδ ον τηε ουτσιδε. 

Ις. Τηε ρεmαινινγ τωο συρφαχεσ οφ 3 χm ⋅ 3 χm αρε 

παιντεδ γρεεν ον τηε ουτσιδε. 

ς. Νοω, τηε βλοχκ ισ χυτ ιν συχη α ωαψ τηατ χυβεσ 

οφ 1 χm ⋅ 1 χm ⋅ 1 χm αρε χρεατεδ.  
 

42.  Ηοω mανψ χυβεσ ωιλλ ηαϖε ονλψ ονε χολουρ? 
 

(1) 10   (2) 12 

(3) 14   (4) 18 

 

43. Ηοω mανψ χυβεσ ωιλλ ηαϖε νο χολουρ? 
 

(1) 1   (2) 2 

(3) 4   (4) 8 

 

44. Ηοω mανψ χυβεσ ωιλλ ηαϖε ανψ τωο χολουρσ? 
 

(1) 34   (2) 24 

(3) 16   (4) 12 

 

45. Ρεαδ τηε φολλοωινγ αβουτ τηε γριδ γιϖεν βελοω 

ανδ ανσωερ. 

 Τηε χελλσ ιν τηισ γριδ χονταιν τηε διγιτσ 

1 το 9 ιν ρανδοm ορδερ. 

 Χολυmν Α χονταινσ νο οδδ διγιτσ. 

 Χελλ Χ3 mινυσ Χελλ Χ2 εθυαλσ 4. 

 Τηε συm οφ τηρεε διγιτσ ιν Ροω 1 ισ 17. 

 Νυmβερ 7 ισ ιν Χολυmν Β; ιτσ λεφτ ηανδ 

νειγηβουρ ισ νοτ 4. 

 Τηε διγιτσ οφ Χολυmν Χ αδδ υπ το 14. 

 2 ισ νοτ ιν τηε σαmε ηοριζονταλ ροω ασ 

8; ανδ 9 ισ νοτ ιmmεδιατελψ βελοω 3. 
 

 Wηιχη χελλ ηολδσ τηε νυmβερ 9?  

  

 

 

 

 

(1) Β1    (2) Β3 

(3) Χ2    (4) Χ1 

 

46. Ρεπλαχε τηε θυεστιον mαρκ ωιτη τηε ριγητ οπτιον. 

4, 32, 288, ?, 31680 
 

(1) 25600    

(2) 2880 

(3) 7420    

(4) 10000 

 

47. Ιν τηε Συνδαψ βαζζαρ, ϑαmυνα σελλσ ηερ λεmονσ ατ 

Ρσ. 0.50 φορ τωο. Ηερ νειγηβουρ Σεεmα ηασ α λιττλε 

σmαλλερ λεmονσ; σηε σελλσ ηερσ ατ Ρσ. 0.50 φορ 

τηρεε. Αφτερ α ωηιλε, ωηεν βοτη λαδιεσ ηαϖε τηε 

σαmε νυmβερ οφ λεmονσ λεφτ, Σεεmα ισ χαλλεδ 

αωαψ. Σηε ασκσ ηερ νειγηβουρ το τακε χαρε οφ ηερ 

γοοδσ. Το mακε τηινγσ σιmπλε, ϑαmυνα πυτσ αλλ 

λεmονσ ιν ονε βιγ πιλε, ανδ σταρτσ σελλινγ φιϖε 

λεmονσ περ ονε ρυπεε. Wηεν Σεεmα ρετυρνσ, ατ 

τηε ενδ οφ τηε δαψ, αλλ λεmονσ ηαϖε βεεν σολδ. Βυτ 

ωηεν τηεψ σταρτ διϖιδινγ τηε mονεψ, τηερε 

αππεαρσ το βε α σηορταγε οφ Ρσ. 3.50. Συπποσινγ 

τηεψ διϖιδε τηε mονεψ εθυαλλψ, ηοω mυχη δοεσ 

ϑαmυνα λοσε ωιτη τηισ δεαλ? 
 

(1) Ρσ. 10.50 

(2) Ρσ. 11.50 

(3) Ρσ. 42.00 

(4) Ρσ. 52.50 

 

48. Τηερε αρε τωο χυπσ, ονε χονταινινγ ορανγε ϕυιχε 

ανδ ονε χονταινινγ αν εθυαλ αmουντ οφ λεmοναδε. 

Ονε τεασποον οφ τηε ορανγε ϕυιχε ισ τακεν ανδ 

mιξεδ ωιτη τηε λεmοναδε. Τηεν α τεασποον οφ τηισ 

mιξτυρε ισ mιξεδ βαχκ ιντο τηε ορανγε ϕυιχε. Ισ 

τηερε mορε λεmοναδε ιν τηε ορανγε ϕυιχε ορ mορε 

ορανγε ϕυιχε ιν τηε λεmοναδε? 
 

(1) Μορε ορανγε ϕυιχε ιν τηε λεmοναδε 

(2) Μορε λεmοναδε ιν τηε ορανγε ϕυιχε 

(3) Εθυαλ αmουντ οφ εαχη ϕυιχε βετωεεν 

τηε τωο χυπσ  

(4) Νονε οφ τηε αβοϖε 

 

 

 

 Α Β Χ 

1    

2    

3    
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49. Χονσιδερ τηε στατεmεντ ανδ δεχιδε ωηιχη οφ τηε 

ασσυmπτιονσ αρε ιmπλιχιτ:−                                                                    ╉)n the πρεσεντ περιοδ οφ εχονοmιχ ηαρδσηιπσ, 

εδυχατιον ανδ σmαλλ φαmιλψ νορm mαψ λεαδ τηε nation to progress and prosperity╊ 

Ασσυmπτιονσ:  

Α. Εδυχατιον ανδ σmαλλ φαmιλψ νορmσ αρε directly related to nation╆s progress┻ 
Β. Βιγ φαmιλιεσ φινδ ιτ διφφιχυλτ το βεαρ τηε χοστ οφ 

εδυχατιον. 
 

(1) Ονλψ Α ισ ιmπλιχιτ. 

(2) Ονλψ Β ισ ιmπλιχιτ. 

(3) Βοτη Α ανδ Β αρε ιmπλιχιτ. 

(4) Νειτηερ Α νορ Β ισ ιmπλιχιτ. 

 

50. Φιλλ ιν τηε βλανκσ το φινδ ουτ τωο ωορδσ τηατ αρε 

σψνονψmσ 
 

 
 

(1) ΚΣ, ΣΤ   (2) ΜΣ, ΝΤ 

(3) ΣΤ, DΝ   (4) ΜΣ,DΝ 

 

51. Βεαυτιφυλ βεαχηεσ αττραχτ πεοπλε, νο δουβτ αβουτ that┻ Just look at the city╆s most beautiful beaches┸ 
ωηιχη αρε αmονγστ τηε mοστ οϖερχροωδεδ πλαχεσ 

ιν τηε στατε. 

Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ εξηιβιτσ α παττερν οφ 

ρεασονινγ σιmιλαρ το τηε ονε εξηιβιτεδ ιν τηε 

αργυmεντ αβοϖε? 
 

(1) Μοοσε ανδ βεαρ υσυαλλψ αππεαρ ατ τηε σαmε 

δρινκινγ ηολε ατ τηε σαmε τιmε οφ τηε δαψ. 

Τηερεφορε, mοοσε ανδ βεαρ mυστ βε φεελινγ 

τηιρστψ ατ αβουτ τηε σαmε τιmε. 

(2) Χηιλδρεν ωηο αρε σχολδεδ σεϖερελψ τενδ το 

mισβεηαϖε mορε οφτεν τηαν οτηερ χηιλδρεν. 

Ηενχε ιφ α χηιλδ ισ νοτ σχολδεδ σεϖερελψ, τηατ 

χηιλδ ισ λεσσ λικελψ το mισβεηαϖε. 

(3) Dυρινγ ωαρm ωεατηερ mψ δογ συφφερσ mορε 

φλεασ τηαν δυρινγ χοολ ωεατηερ. Τηερεφορε, 

φλεασ mυστ τηριϖε ιν α ωαρm ενϖιρονmεντ. 

(4) Ταλλψ αχχουντινγ σοφτωαρε ηελπσ ινχρεασε τηε 

ωορκ εφφιχιενχψ οφ ιτσ υσερσ. Ασ α ρεσυλτ, τηεσε 

υσερσ ηαϖε mορε τιmε φορ οτηερ αχτιϖιτιεσ. 

 

52. Αβδυλ, Μαλα ανδ Χηεταν ωεντ βιρδ ωατχηινγ. Εαχη 

οφ τηεm σαω ονε βιρδ τηατ νονε οφ τηε οτηερσ διδ. 

Εαχη παιρ σαω ονε βιρδ τηατ τηε τηιρδ διδ νοτ. Ανδ 

ονε βιρδ ωασ σεεν βψ αλλ τηρεε. Οφ τηε βιρδσ Αβδυλ 

σαω, τωο ωερε ψελλοω. Οφ τηε βιρδσ Μαλα σαω, 

τηρεε ωερε ψελλοω. Οφ τηε βιρδσ Χηεταν σαω, φουρ 

ωερε ψελλοω. Ηοω mανψ ψελλοω βιρδσ ωερε σεεν 

ιν αλλ? Ηοω mανψ νον−ψελλοω βιρδσ ωερε σεεν ιν 

αλλ? 
 

(1) 7 ψελλοω βιρδσ ανδ 3 νον ψελλοω βιρδσ 

(2) 5 ψελλοω βιρδσ ανδ 2 νον ψελλοω βιρδσ 

(3) 4 ψελλοω βιρδσ ανδ 2 νον ψελλοω βιρδσ 

(4) 3 ψελλοω βιρδσ ανδ 2 νον ψελλοω βιρδσ 

 

53. Ιν εαχη οφ τηε φολλοωινγ τωο σετσ Ι & ΙΙ, φινδ τηε 

ωορδ ορ παιρ οφ ωορδσ διφφερεντ φροm τηε οτηερ 

τηρεε ωορδσ ορ παιρ οφ ωορδσ: 
 

Ι: ϑ. Λακε   Κ. Βροοκ 

 Λ. Στρεαm  Μ. Ριϖερ 

ΙΙ: ϑ. Wειγητψ−Ηεαϖψ Κ. Βροαδ−Wιδε 

 Λ. Βιγ−Λαργε  Μ. Τινψ−Σmαλλ 
 

(1) Ι−ϑ, ΙΙ−ϑ   (2) Ι−Κ, ΙΙ−Μ 

(3) Ι−Κ,ΙΙ−ϑ   (4) Ι−ϑ, ΙΙ−Κ 

 

54. Α, Β, Χ ανδ D αρε στανδινγ ον τηε φουρ χορνερσ οφ α 

σθυαρε φιελδ ασ σηοων ιν τηε φιγυρε. Φροm τηε 

ποσιτιονσ σηοων ιν τηε φιγυρε, Α ωαλκσ το Νορτη 

ποσιτιον ανδ Β ωαλκσ το τηε Εαστ ποσιτιον ωηιλε Χ 

δεχιδεσ το ωαλκ τωο σιδεσ ιν αντιχλοχκωισε 

διρεχτιον. Β ωαλκσ το Νορτη ανδ τηεν χηανγεσ ηισ 

mινδ το τακε τηε πρεϖιουσ ποσιτιον. Ιδεντιφψ τηε 

χηοιχε ωιτη χορρεχτ ποσιτιονσ. 

 

T I

M

D O

E

T I

N

C E

E

B C

A D

N
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(1) Α & Β οχχυπψ τηε σαmε ποσιτιον.                                         

(2) Χ & D οχχυπψ τηε σαmε ποσιτιον. 

(3) D & Β αρε ιν τηειρ οριγιναλ ποσιτιονσ. 

(4) Β & Χ αρε διαγοναλλψ οπποσιτε ποσιτιονσ.                           

 

55. Α γαmβλερ βετ ον α ηορσε ραχε, βυτ τηε βοοκιε wouldn╆t tell him the results of the race┻ The 
βοοκιε γαϖε χλυεσ ασ το ηοω τηε φιϖε ηορσεσ 

φινισηεδ ‒ ωηιχη mαψ ηαϖε ινχλυδεδ σοmε τιεσ ‒ and wouldn╆t pay the gambler off unless the 
γαmβλερ χουλδ δετερmινε ηοω τηε φιϖε ηορσεσ 

φινισηεδ βασεδ ον τηε φολλοωινγ χλυεσ: 
 

ο Πενν Φε φινισηεδ βεφορε Νιγητ Μαρϖελ ανδ 

αφτερ Wιση Βονεσ. 

ο Ιφ Ηαλλελυϕαη ισ νοτ τιεδ ωιτη Συνδαε, τηεν 

Wιση Βονεσ ισ τιεδ ωιτη Πενν Φε. 

ο Πενν Φε φινισηεδ ασ mανψ πλαχεσ αφτερ Συνδαε 

ασ Συνδαε φινισηεδ αφτερ Wιση Βονεσ ιφ ανδ 

ονλψ ιφ Wιση Βονεσ φινισηεδ βεφορε Νιγητ 

Μαρϖελ. 
 

Τηε γαmβλερ τηουγητ φορ α mοmεντ, τηεν 

ανσωερεδ χορρεχτλψ. Ηοω διδ τηε φιϖε ηορσεσ 

φινιση τηε ραχε? 
 

(1) Συνδαε χαmε ιν φιρστ. Wιση Βονεσ ανδ 

Ηαλλελυϕαη τιεδ φορ σεχονδ πλαχε. Πενν Φε 

χαmε ιν φουρτη. Νιγητ Μαρϖελ χαmε ιν φιφτη. 

(2) Wιση Βονεσ χαmε ιν φιρστ. Συνδαε ανδ Πενν 

Φε τιεδ φορ σεχονδ πλαχε. Ηαλλελυϕαη χαmε ιν 

φουρτη. Νιγητ Μαρϖελ χαmε ιν φιφτη. 

(3) Wιση Βονεσ χαmε ιν φιρστ. Συνδαε ανδ 

Ηαλλελυϕαη τιεδ φορ σεχονδ πλαχε. Πενν Φε 

χαmε ιν φουρτη. Νιγητ Μαρϖελ χαmε ιν φιφτη. 

(4) Πενν Φε χαmε ιν φιρστ. Νιγητ Μαρϖελ ανδ 

Ηαλλελυϕαη τιεδ φορ σεχονδ πλαχε. Wιση Βονεσ 

χαmε ιν φουρτη. Συνδαε χαmε ιν φιφτη. 

 

56. Ιν α σχηοολ δριλλ, α νυmβερ οφ χηιλδρεν αρε ασκεδ 

το στανδ ιν α χιρχλε. Τηεψ αρε εϖενλψ σπαχεδ ανδ 

τηε 6τη χηιλδ ισ διαmετριχαλλψ οπποσιτε τηε 16τη 

χηιλδ. Ηοω mανψ χηιλδρεν αρε mαδε το στανδ ιν 

τηε χιρχλε? 

(1) 16    

(2)20 

(3) 22    

(4)Νονε οφ τηε αβοϖε 

57. Ιν τηισ θυεστιον ινσερτ τηε mισσινγ νυmβερ ατ τηε 

σιγν οφ ιντερρογατιον. 

 

 

 

 

 

 
 

(1) 62   (2) 72 

(3) 60   (4) 70 

 

58. Στεελ χψλινδερσ αρε mαδε σο τηατ εαχη ονε ηασ α 

λαργε ανδ σmαλλ ηολε τηρουγη τηε mιδδλε. Ιν τηε 

δραωινγ σιξ χψλινδερσ ηαϖε βεεν σταχκεδ ον τοπ οφ 

εαχη οτηερ. Το στοπ τηε χψλινδερσ φροm ρολλινγ ον 

τηε σmοοτη φλοορ τηεψ αρε ωεδγεδ βψ ηεαϖψ 

βλοχκσ ατ εαχη σιδε οφ βοττοm ροω. Ιφ τηε ηεαϖψ 

βλοχκσ αρε ρεmοϖεδ ωηατ ωουλδ βε τηε ποσιτιον 

οφ τηε χψλινδερ ωηεν τηεψ στοππεδ ρολλινγ? 
 

 
 

(1) Α   (2) Β 

(3)Χ   (4) D                      

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 59 − 61:  

Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βασεδ ον τηε 

ινφορmατιον γιϖεν βελοω. 
 

ι. Τηερε ισ α γρουπ οφ 5 περσονσ Α, Β, Χ, D ανδ Ε 

ιι. Ιν τηε γρουπ τηερε ισ ονε βαδmιντον πλαψερ, ονε 

χηεσσ πλαψερ ανδ ονε τεννισ πλαψερ 

ιιι. Α ανδ D αρε υνmαρριεδ λαδιεσ ανδ τηεψ δο νοτ 

πλαψ ανψ γαmεσ 

ιϖ. Νο λαδψ ισ α χηεσσ πλαψερ ορ α βαδmιντον πλαψερ 

ϖ. Τηερε ισ α mαρριεδ χουπλε ιν τηε γρουπ οφ ωηιχη Ε 

ισ τηε ηυσβανδ 

A B C D

8 4 9 5 

5 7 3 4 

3 4 5 8 

39 44 60 ? 
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ϖι. Β ισ τηε βροτηερ οφ Χ ανδ ισ νειτηερ α χηεσσ πλαψερ 

νορ α τεννισ πλαψερ 
 

59. Wηιχη οφ τηε γρουπσ ηασ ονλψ λαδιεσ? 
 

(1) ΑΒΧ 

(2) ΒΧD 

(3) ΧDΕ 

(4) Νονε οφ τηε αβοϖε 

 

60. Wηο ισ τηε τεννισ πλαψερ? 
 

(1) Β   (2) Χ 

(3) D   (4) Ε 

 

61. Wηο ισ τηε ωιφε οφ Ε? 
 

(1) Α 

(2) Β 

(3) D 

(4) Νονε οφ τηε αβοϖε   

 

62. Χονσιδερ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ ανδ ανσωερ 

τηε θυεστιον. 

Μ, Ν, Ο ανδ Π αρε αλλ διφφερεντ ινδιϖιδυαλσ. 

Μ ισ τηε δαυγητερ οφ Ν. 

Ν ισ τηε σον οφ Ο. 

Ο ισ τηε φατηερ οφ Π. 

Wηιχη αmονγ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ ισ 

χοντραδιχτορψ το αβοϖε πρεmισεσ? 
 

(1) Π ισ τηε φατηερ οφ Μ. 

(2) Ο ηασ τηρεε χηιλδρεν. 

(3) Μ ηασ ονε βροτηερ. 

(4) Μ ισ τηε γρανδδαυγητερ οφ Ο. 

 

63. Τηε δραωινγ σηοωσ α χροσσ σεχτιον ωηερε τηε 

λανδ mεετσ τηε σεα. Τηε σεχτιον χοϖερεδ ισ 5 

κιλοmετερσ. Ον α ηοτ δαψ, ιν ωηιχη διρεχτιον, 

ινδιχατεδ βψ φουρ αρροωσ, ισ τηε ωινδ mοστ λικελψ 

το βλοω? 
 

 
 

(1) Α   (2) Β 

(3) Χ   (4) D 

 

Dιρεχτιον φορ θυεστιον 64 − 65:  

Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βασεδ ον τηε 

ινφορmατιον γιϖεν βελοω. 
 )n the diagram below┸ the circle stands for ╅educated╆┸ square stands for ╅hard working╆┸ triangle for ╅urban people╆ and rectangle for ╅honest╆┻ The different 
ρεγιονσ οφ τηε διαγραm αρε νυmβερεδ φροm 1 το 12. 

Στυδψ τηε διαγραm χαρεφυλλψ ανδ ανσωερ τηε 

θυεστιονσ: 

 
 

64. Υνεδυχατεδ υρβαν ηαρδ−ωορκινγ ανδ ηονεστ 

πεοπλε αρε ινδιχατεδ βψ: 
 

(1) 3   (2) 11 

(3) 9   (4) 4 

 

65. Νον−υρβαν εδυχατεδ πεοπλε ωηο αρε νειτηερ 

ηαρδ−ωορκινγ νορ ηονεστ αρε ινδιχατεδ βψ: 
 

(1) 5   (2) 7 

(3) 10   (4) 11 

 

 

 

 

 

 

1

12

11 4

2

3

5

6
7

9
8

10

A B 

C 

D 

Sea Land 
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Σεχτιον ΙΙΙ
 

66. Α. Μ. Τυρινγ αωαρδ ισ χονσιδερεδ ασ τηε Νοβελ 

Πριζε ιν τηε φιελδ οφ χοmπυτερσ, γιϖεν αννυαλλψ βψ 

Ασσοχιατιον φορ Χοmπυτινγ Μαχηινερψ χο−

σπονσορεδ βψ Ιντελ ανδ Γοογλε. Wηο ωασ Α. Μ. 

Τυρινγ ιν ωηοσε mεmορψ τηε αωαρδ ωασ 

ινστιτυτεδ? 
 

(1) Φιρστ Χηαιρmαν οφ Ιντελ. 

(2) Α Βριτιση Ματηεmατιχιαν 

(3) Τηε λεγενδαρψ Dεαν οφ Στανφορδ ωηο 

ρεϖολυτιονιζεδ τηε χοmπυτερ εδυχατιον ιν τηε 

ΥΣ. 

(4) Αν ΥΣ χογνιτιϖε σχιεντιστ ιν τηε φιελδ οφ 

αρτιφιχιαλ Ιντελλιγενχε (ΑΙ) ανδ χο−φουνδερ οφ Massachusetts )nstitute of Technology╆s A) 
λαβορατορψ. 

 

67. Φινδ τηε mοστ accurate description of ╅Bt Cotton╆┻ 
 

(1) Α ϖαριετψ οφ χοττον τηατ γροωσ φαστ 

(2) Α γενετιχαλλψ mοδιφιεδ χροπ οφ χοττον ωηοσε 

DΝΑ ηασ βεεν αλτερεδ βψ ιντροδυχινγ αν εξτρα 

γενε. 

(3) Α ϖαριετψ οφ χοττον τηατ ισ ιmmυνε το 

δισεασεσ. 

(4) Α γενετιχαλλψ mοδιφιεδ χροπ οφ χοττον ωηοσε 

DΝΑ ηασ βεεν δεσιγνεδ ιν τηε λαβ. 

 

68. Λασ ςεγασ, ΥΣ−βασεδ τουρ οπερατορ ΑΜΞ Χοmπανψ 

ηασ φιλεδ α τραδεmαρκ πατεντ φορ ωηιχη οφ τηε 

φολλοωινγ Ταγλινε? 
 

(1) ╉Gods Own Country╊ 

(2) ╉(eaven on Earth╊ 

(3) ╉Discover )ncredible )ndia╊ 

(4) ╉Come Alive with )ndia╊ 

 

69. Wηιχη ουτ οφ τηε φολλοωινγ ηολδσ τηε ηιγηεστ 

νυmβερ οφ σηαρεσ οφ ΙΧΙΧΙ Βανκ? 
 

(1) Βανκσ Φινανχιαλ Ινστιτυτεσ ανδ Ινσυρανχε 

(2) ΦΙΙσ 

(3) Γενεραλ πυβλιχ 

(4) Πριϖατε Χορπορατε Βοδιεσ 

 

 

 

70. Ινδιαν Στανδαρδ τιmε ισ βασεδ ον τηε λονγιτυδε οφ 

82.5 δεγρεεσ πασσινγ τηρουγη ωηιχη οφ τηε 

φολλοωινγ πλαχεσ? 
 

(1) Μιρζαπυρ, Υ.Π.  (2)ϑαβαλπυρ, Μ.Π. 

(3) Ναγπυρ, Μαηαρασητρα (4)ϑαιπυρ, Ραϕαστηαν 

 

71. Τηε Βλαχκ Βοξ οφ αν αιρχραφτ ισ αν ιmπορταντ παρτ 

ασ αλλ τηε χονϖερσατιονσ ανδ δατα αρε  ρεχορδεδ 

τηερειν. Αλτηουγη ιτ ισ ναmεδ βλαχκ βοξ, βυτ ιτσ 

χολορ ισ νοτ βλαχκ. Wηατ ισ τηε χολορ οφ τηε βλαχκ 

βοξ ιν α χοmmερχιαλ αιρπλανε? 
 

(1) Βροων   (2) Ψελλοω 

(3) Ρεδ   (4) Ορανγε 

 

72. Φινδ τηε περσον ωηο πλαψσ τηε οδδ σπορτ ουτ οφ 

τηε φολλοωινγ. 
 

(1) Ναϖαρατιλοϖα 

(2) Μιχηαελ Πηελπσ 

(3) Dαϖιδ Βεχκηαm 

(4) Πρακαση Παδυκονε 

 

73. Σαρισκα ανδ Ραντηαmβορε αρε τηε ρεσερϖεσ φορ 

ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ ανιmαλσ? 
 

(1) Λιον   (2) Dεερ 

(3) Τιγερ   (4) Βεαρ 

 

74. Μαρχη, 2008 ωιτνεσσεδ α τυρνινγ ποιντ ιν τηε 

ηιστορψ οφ ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ Ηιmαλαψαν 

Κινγδοmσ ωηεν δεmοχραχψ ωασ υσηερεδ ιν 

ρεπλαχινγ mοναρχηψ? 
 

(1) Βηυταν   (2) Νεπαλ 

(3) Σικκιm   (4) Νονε οφ τηεσε 

 

75. Νειλ Αρmστρονγ βρουγητ βαχκ α ροχκ φροm τηε 

mοον. Ον εαρτη 
 

(1) Τηε mασσ οφ τηε ροχκ ωιλλ χηανγε 

(2) Τηε ωειγητ οφ τηε ροχκ ωιλλ χηανγε 

(3) Μασσ ανδ ωειγητ ωιλλ χηανγε 

(4) Νονε οφ τηε αβοϖε 
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76. Μιλκ, Χηεεσε ανδ Εγγσ αρε τηε σουρχε οφ  
 

(1) ςιταmιν Χ & Α 

(2) ςιταmιν Α & D 

(3) ςιταmιν Χ & D 

(4) ςιταmιν Β & Χ 

 

77. )n August にどどぱ┸ )ndia╆s longest runway for the 
πασσενγερ αιρχραφτ ωασ χοmmισσιονεδ ιν: 
 

(1) Μυmβαι   (2) Νεω Dεληι 

(3) Ηψδεραβαδ  (4) Βανγαλορε 

 

78. Τηε φιρστ εϖερ πυβλιχ ηεαρινγ ιν Ινδια, αλmοστ λικε 

α ρεφερενδυm, ον τηε φατε οφ ΣΕΖ ωασ ηελδ δυρινγ 

τηε mοντη οφ Σεπτεmβερ 2008 ιν / ατ 

________________________  
 

(1) ςερνα ΙΤ/ ΙΤεΣ ΣΕΖ ιν Γοα. 

(2) Ηαρψανα φορ Ρελιανχε Ηαρψανα ΣΕΖ. 

(3) Πεν, Μαηαρασητρα. 

(4) ΠΟΣΧΟ Ινδια, Στεελ ΣΕΖ Πηασε ΙΙ, Ορισσα. 

 

79. Αλ Αηραm ισ 
 

(1) Α Υνιϖερσιτψ ιν Dαmασχυσ. 

(2) Α Νεωσπαπερ ιν Χαιρο. 

(3) Α Μοσθυε ιν Ριψαδη. 

(4) Α Σmαλλ mουνταιν ρανγε ιν ϑορδαν. 

 

80. )ndia╆s largest and first multi−νατιοναλ 

πηαρmαχευτιχαλ γιαντ Ρανβαξψ ισ βεινγ βουγητ 

οϖερ βψ _____________ 
 

(1) Ματριξ Πηαρmα. 

(2) ΓςΚ Βιο−σχιενχεσ. 

(3) Μερχκ. 

(4) Νονε οφ τηεσε. 

 

81. Φινδ τηε οδδ προδυχτ ουτ οφ τηε φολλοωινγ: 
 

(1) Παmπερ   (2) Dοϖε 

(3) Τιδε   (4) Παντενε 

 

82. )n the internet sphere┸ ╅Opera╆ is the name of a ┺ 
 

(1) Wεβ χονφερενχε σιτε 

(2) Wεβ αδϖερτισινγ φιρm. 

(3) Σοφτωαρε φορ ωεβιναρσ 

(4) Wεβ βροωσερ. 

83. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ παιρ ισ νοτ χορρεχτ? 
 

(1) Σηαηιδ Παρϖεζ: Σιταρ 

(2) Ρασηιδ Κηαν: ςοχαλ Μυσιχ 

(3) Αψααν Αλι Κηαν: Σαροδ 

(4) Ροmυ Μυζυmδαρ: Γυιταρ 

 

84. Ατ ωηατ φρεθυενχψ ΣΕΝΣΕΞ χαλχυλατιον ισ χαρριεδ 

ουτ? 
 

(1) Εϖερψ ηαλφ αν ηουρ. 

(2) Εϖερψ ηουρ. 

(3) Ρεαλ τιmε. 

(4) 6 τιmεσ α δαψ. 

 

85. The second largest manufacturer of CD╆s┸ DVD╆s 
ανδ οτηερ οπτιχαλ mεδια ιν τηε ωορλδ ισ: 
 

(1) Σονψ   (2) Ιντελ 

(3) Πηιλιπσ   (4) Μοσερ Βαερ 

 

86. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ α λεγαλ ριγητ ανδ νοτ α 

φυνδαmενταλ ριγητ 
 

(1) Ριγητ το Λιβερτψ οφ τηουγητ ανδ εξπρεσσιον 

(2) Ριγητ αγαινστ εξπλοιτατιον  

(3) Ριγητ το προπερτψ 

(4) Ριγητ το πραχτιχε ρελιγιον 

 

87. Τηε τερm Νετ Σηοτ ισ ασσοχιατεδ ωιτη 
 

(1) Βαδmιντον  (2) Τεννισ 

(3) Ταβλε Τεννισ  (4)ςολλεψ Βαλλ 

 

88. Wηατ ισ Dρψ Ιχε? 
 

(1) Σολιδιφιεδ Χαρβον Dιοξιδε 

(2) Τρανσπαρεντ πλαστιχ δεχοψ ωηιχη λοοκσ λικε 

ιχε 

(3) Συλφυρ διοξιδε ατ −57 δεγρεε Χελσιυσ 

(4) Χηεmιχαλλψ τρεατεδ ιχε το mακε ιτ δρψ. 

 

89. Τηε ραιλ−βασεδ mασσ ραπιδ τρανσιτ σψστεm ιν 

Μυmβαι ηασ βεεν αωαρδεδ το α χονσορτιυm οφ 

χοmπανιεσ λεδ βψ: 
 

(1) Ρελιανχε Ινφραστρυχτυρε 

(2) Ρελιανχε Ινδυστριεσ 

(3) ΓΜΡ Ινφραστρυχτυρε 

(4) Λανχο Ινφραστρυχτυρε 
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90. Ιφ βιλιρυβιν ισ ηιγη ιν α ηυmαν βοδψ, ωηιχη οργαν 

ισ mοστ αφφεχτεδ? 
 

(1) Πανχρεασ  (2) Λιϖερ 

(3) Κιδνεψ   (4) Λαργε Ιντεστινε 

 

91. Wηο οφ τηε φολλοωινγ ισ ονε οφ τηε mοστ 

χελεβρατεδ Πηοτο ϑουρναλιστσ ιν Ινδια? 
 

(1) Γαυταm Ραϕαδηψακσηα  

(2) Ραγηυ Ραι 

(3) Ανϕιι Ρεδδψ 

(4) Συδηιρ Dασ 

 

92. Ινφλατιον ιmπλιεσ 
 

(1) Ρισε ιν βυδγετ δεφιχιτ 

(2) Ρισε ιν γενεραλ πριχε ινδεξ 

(3) Ρισε ιν πριχε οφ χονσυmερ γοοδσ 

(4) Ρισε ιν mονεψ συππλψ 

 

93. Τηε Ινδια−ΥΣ Νυχλεαρ Dεαλ ισ χαλλεδ 123 

Αγρεεmεντ. Wηατ δοεσ 123 δενοτε? 
 

(1) Τηε δεαλ γοϖερνεδ βψ τηε χλαυσε νυmβερ 123 

οφ Ιντερνατιοναλ Ατοmιχ Ενεργψ Αγενχψ, ιν τηε 

χοντεξτ οφ πεαχεφυλ υσε οφ ατοmιχ ενεργψ. 

(2) Τηισ νυmβερ δενοτεσ α χλυστερ οφ χλαυσεσ οφ 

Ηψδε Αχτ οφ ΥΣ Γοϖερνmεντ 

(3) Τηισ ισ τηε σιmπλε νυmβερ ρελατεδ το χηαιν 

ρεαχτιον φορ χρεατιον οφ ατοmιχ ενεργψ. 

(4) Σεχτιον 123 οφ τηε ΥΣ Ατοmιχ Ενεργψ Αχτ. 

 

94. Ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ οφ Αmεριχα, τηε Πρεσιδεντ ισ 

ελεχτεδ 
 

(1) Βψ τηε ελεχτορατε 

(2) Βψ τηε ελεχτοραλ χολλεγε 

(3) Βψ τηε τωο νατιοναλ πολιτιχαλ παρτιεσ 

(4) Βψ τηε Υ.Σ. χονγρεσσ 

 

95. The term ╉Uruguay Round╊ ισ ασσοχιατεδ ωιτη αν 

ιmπορταντ ωορλδ οργανιζατιον. Wηιχη ονε? 
 

(1) ΥΝDΠ   (2) ΓΑΤΤ 

(3) WΤΟ   (4) Wορλδ Βανκ 

 

 

96. Σιεβελ ισ α σοφτωαρε φιρm τηατ ισ νοω τακεν οϖερ 

βψ: 
 

(1) ΙΒΜ    (2) Αχχεντυρε 

(3) Γαρτνερ   (4) Οραχλε 

 

97. Φιρστ Ινδιαν mοτιον πιχτυρε ινσυρεδ βψ α Γενεραλ 

Ινσυρανχε χοmπανψ ισ  
 

(1) Ηυm Απκε Ηαιν Καυν (2)Τααλ 

(3) Dιλ Σε   (4) Ασηοκα 

 

98. )ndia╆s first coalition government in New Delhi 
ωασ φορmεδ υνδερ τηε λεαδερσηιπ οφ: 

 

(1) ς. Π. Σινγη 

(2) Π. ς. Ναρασιmηαραο 

(3) Μοραρϕι Dεσαι 

(4) Αταλ Βεηαρι ςαϕπαψεε 

 

99. WιΜαξ στανδσ φορ: 
 

(1) Wιρελεσσ ιντερνετ φορ mιχροωαϖε αχχεσσ 

(2) Wιρελεσσ ιντερ−οπεραβιλιτψ φορ mιχροωαϖε 

αχχεσσ 

(3) Wορλδωιδε ιντερνετ φορ mιχροωαϖε αχχεσσ 

(4) Wορλδωιδε ιντερ−οπεραβιλιτψ φορ mιχροωαϖε 

αχχεσσ 

 

100. Ελ Νινο ισ 
 

(1) Α Σεα στορm 

(2) Α ωαρm οχεαν χυρρεντ 

(3) Α τροπιχαλ διστυρβανχε 

(4) Ανοτηερ ναmε οφ τψπηοον 
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Σεχτιον Ις 
 

101. Α φαχτορψ ισ το χοmmισσιον τωο προδυχτιον λινεσ. 

Προδυχτιον λινε 1 ισ το υσε εξιστινγ τεχηνολογψ. 

Προδυχτιον λινε 2 ισ το υσε τηε λατεστ ιννοϖατιον ιν 

τεχηνολογψ ανδ, ωηιλε προmισινγ το αχηιεϖε 

χονσιδεραβλε αδϖανχεσ ιν προδυχτιϖιτψ, ιτ ωιλλ τακε 

λονγερ το σταρτ ανδ ισ λικελψ το εξπεριενχε τεετηινγ 

προβλεmσ. Γραπη ινδιχατεσ τηε προδυχτιϖε ρεχορδ 

οφ εαχη προδυχτ λινε. Ρεφερ το τηε γραπη το ανσωερ 

τηε φολλοωινγ 

 
Α. Χαν τηε δυρατιον οφ ρεπορτεδ βρεακδοων βε 

εσταβλισηεδ? 

Β. Χαν τηε λοσσ οφ προδυχτιον βε θυαντιφιεδ? 
 

(1) Βοτη θυεστιονσ Α ανδ Β χαν βε ανσωερεδ 

(2) Ονλψ Α θυεστιον χαν βε ανσωερεδ 

(3) Ονλψ Β θυεστιον χαν βε ανσωερεδ 

(4) Νειτηερ θυεστιον χαν βε ανσωερεδ 

 

102. Φροm α βοοκ, α νυmβερ οφ χονσεχυτιϖε παγεσ αρε 

mισσινγ. Τηε συm οφ τηε παγε νυmβερσ οφ τηεσε 

παγεσ ισ 9808. Wηιχη παγεσ αρε mισσινγ? 
 

(1) Τηε παγε 9808 ισ mισσινγ. 

(2) Τηε παγεσ 291 υπ το 322 αρε mισσινγ. 

(3) Τηε παγεσ 291 υπ το ανδ ινχλυδινγ 322 αρε 

mισσινγ 

(4) Ειτηερ α ορ χ 

 

103. Ιν τηε φολλοωινγ σεριεσ φινδ τηε ονε νυmβερ τηατ 

ισ ωρονγ 

2, 3, 13, 37, 86, 167, 288 
 

(1) 3   (2) 13 

(3) 37   (4) 86 

 

104. Τωο σεα τραωλερσ λεφτ α σεα πορτ σιmυλτανεουσλψ ιν 

τωο mυτυαλλψ περπενδιχυλαρ διρεχτιονσ. Ηαλφ αν 

ηουρ λατερ, τηε σηορτεστ διστανχε βετωεεν τηεm  

 

ωασ 17 κm ανδ ανοτηερ 15 mινυτεσ λατερ, ονε σεα 

τραωλερ ωασ 10.5 κm φαρτηερ φροm τηε οριγιναλ 

τηαν τηε οτηερ. Φινδ τηε σπεεδ οφ εαχη σεα 

τραωλερ. 
 

(1) 16 κm/ηρ, 30 κm/ηρ 

(2) 18 κm/ηρ, 24 κm/ηρ 

(3) 20 κm/ηρ, 22 κm/ηρ 

(4) 18 κm/ηρ, 36 κm/ηρ 

 

105. Τηε ιmαγε βελοω ινδιχατεσ τηε νυmβερ οφ 

ρεσιδεντσ ατ 5 ηοτελσ ον 1 Φεβ ανδ 1 ϑυλψ 1998. 

Wηιχη ηοτελ ηαδ τηε γρεατεστ ινχρεασε ιν τηε τοταλ 

νυmβερ οφ αδυλτ ρεσιδεντσ ον 1 ϑυλψ 1998  

χοmπαρεδ ωιτη 1 Φεβ οφ τηατ ψεαρ? 
 

1−ϑυλ−98 

Ηοτελ 

Φεmαλε 

Αδυλτσ 

Μαλε 

Αδυλτσ 

Φεmαλε 

Χηιλδρεν 

ς 41 73 16 

W 18 37 7 

Ξ 47 92 12 

Ψ 37 59 19 

Ζ 81 112 26 
 

1−Φεβ−98 

Ηοτελ 

Φεmαλε 

Αδυλτσ 

Μαλε 

Αδυλτσ 

Φεmαλε 

Χηιλδρεν 

Μαλε 

Χηιλδρεν 

ς 32 64 8 11 

W 11 28 3 2 

Ξ 47 84 14 7 

Ψ 22 42 5 6 

Ζ 63 104 18 23 
 

 

(1) ς   (2) W 

(3) Ψ   (4) Ζ 
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106. Τηισ θυεστιον χονσιστσ οφ α θυεστιον ανδ τωο 

στατεmεντσ νυmβερεδ Ι ανδ ΙΙ. Dεχιδε ωηετηερ 

τηε δατα γιϖεν ιν τηε στατεmεντσ αρε συφφιχιεντ το 

ανσωερ τηε θυεστιον. 

Wηατ ισ τηε 57τη νυmβερ ιν α σεριεσ οφ νυmβερσ? 

Ι. Εαχη νυmβερ ιν τηε σεριεσ ισ τηρεε mορε τηαν 

τηε πρεχεδινγ νυmβερ. 

ΙΙ. Τηε τεντη νυmβερ ιν τηε σεριεσ ισ 29. 
 

(1) Τηε δατα ιν Στατεmεντ Ι αλονε ισ συφφιχιεντ το 

ανσωερ τηε θυεστιον ωηιλε τηε δατα ιν 

Στατεmεντ ΙΙ αλονε ισ νοτ συφφιχιεντ το ανσωερ 

τηε θυεστιον. 

(2) Τηε δατα ιν Στατεmεντ ΙΙ αλονε ισ συφφιχιεντ το 

ανσωερ τηε θυεστιον, ωηιλε τηε δατα ιν 

Στατεmεντ Ι αλονε ισ νοτ συφφιχιεντ το ανσωερ 

τηε θυεστιον. 

(3) Ιφ τηε δατα ειτηερ ιν Στατεmεντ Ι ορ Στατεmεντ 

ΙΙ αλονε αρε συφφιχιεντ το ανσωερ τηε θυεστιον. 

(4) Ιφ τηε δατα ιν βοτη Στατεmεντσ Ι ανδ ΙΙ 

τογετηερ ισ νεχεσσαρψ το ανσωερ τηε θυεστιον. 

 

107. Τηε χοστ οφ λεϖελλινγ ανδ τυρφινγ α σθυαρε φιελδ ατ 

Ρσ. 160 περ ηεχταρε ισ Ρσ. 2624.40. Τηε χοστ οφ 

συρρουνδινγ ιτ ωιτη α ραιλινγ χοστινγ 25 παισε περ 

mετρε ισ: 
 

(1) Ρσ. 350   (2) Ρσ. 375 

(3) Ρσ. 400   (4) Ρσ. 405 

 

108. When the Sun ray╆s inclination increases from 
30° το 60°, τηε λενγτη οφ τηε σηαδοω οφ α τοωερ 

δεχρεασεσ βψ 60 m. Φινδ τηε ηειγητ οφ τηε τοωερ. 
 

(1) 50.9 m   (2) 51.96 m 

(3) 48.8 m   (4) Νονε οφ τηεσε 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 109 ‒ 112:  

Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βασεδ ον τηε 

ινφορmατιον γιϖεν βελοω. 
  

Α συρϖεψ οφ mοϖιε γοερσ φροm φιϖε χιτιεσ Α, Β, Χ, D ανδ 

Ε ισ συmmαριζεδ βελοω. Τηε φιρστ χολυmν γιϖεσ τηε 

περχενταγε οφ ϖιεωερσ ιν εαχη χιτψ ωηο ωατχη λεσσ 

τηαν ονε mοϖιε α ωεεκ. Τηε σεχονδ χολυmν γιϖεσ τηε 

τοταλ νυmβερ οφ ϖιεωερσ ωηο ϖιεω ονε ορ mορε 

mοϖιεσ περ ωεεκ. 
 

Χιτψ Ι ΙΙ 

Α 60 2400 

Β 20 3000 

Χ 85 2400 

D 55 2700 

Ε 75 8000 
 

109. Ηοω mανψ ϖιεωερσ ιν τηε χιτψ Χ ωατχη λεσσ τηαν 

ονε mοϖιε α ωεεκ? 
 

(1) 2040   (2) 13600 

(3) 16000   (4)3600 

 

110. Wηιχη χιτψ ηασ τηε ηιγηεστ νυmβερ οφ ϖιεωερσ 

ωηο ωατχη λεσσ τηαν ονε mοϖιε α ωεεκ? 
 

(1) Χιτψ Ε   (2) Χιτψ D 

(3) Χιτψ Β   (4) Χιτψ Χ 

 

111. Α χιτψ ωιτη σεχονδ λοωεστ νυmβερ οφ mοϖιε 

ωατχηερσ ισ 
 

(1) Χιτψ Ε   (2) Χιτψ D 

(3) Χιτψ Β   (4) Χιτψ Χ 

 

112. Τηε τοταλ νυmβερ οφ αλλ mοϖιε γοερσ ιν τηε φιϖε 

χιτιεσ ωηο ωατχη λεσσ τηαν ονε mοϖιε περ ωεεκ ισ  
 

(1) 50000   (2) 36000 

(3) 18500   (4) 45250 

 

113. Τηε 288τη τερm οφ τηε σεθυενχε α, β, β, χ, χ, χ, δ, δ, 

δ, δ┼ is 
  

(1) υ   (2) ϖ 

(3) ω   (4) ξ 

 

114. Τηε ινεθυαλιτψ οφ π2 + 5 < 5π + 14 χαν βε σατισφιεδ 

ιφ: 
 

(1) p ゾ 6, π ス クな  (2) π = 6, π サ クに 

(2) π ズ は┸ π ズ な  (4) π セ は┸ π = 1 

 

115. Ανσωερ τηε θυεστιον βασεδ ον τηε φολλοωινγ 

ταβλε. 

Ρελατιϖε Σωεετνεσσ οφ Dιφφερεντ 

Λαχτοσε 

Γλυχοσε 

Σαχχηαριν 

0.16   

0.74   

675.00 

Μαλτοσε 

Συχροσε 

 

0.32 

1.00 



w
w
w
.c
a
re
e
ri
n
d
ia
.c
o
m

ΣΝΑΠ 2008  

 

 

ΤΦ−ΜΣ−ΠΠ−03−0109                                  18                                                      ♥ ωωω.ΤεστΦυνδα.χοm 

Wηατ ισ τηε ρατιο οφ γλυχοσε το λαχτοσε ιν α 

mιξτυρε ασ σωεετ ασ mαλτοσε? 
 

(1) 8 : 21   (2) 1 : 3 

(3) 3 : 2   (4) 16 : 9 

 

116. Α χολουρλεσσ χυβε ισ παιντεδ βλυε ανδ τηεν χυτ 

παραλλελ το σιδεσ το φορm τωο ρεχτανγυλαρ σολιδσ οφ 

εθυαλ ϖολυmε. Wηατ περχενταγε οφ συρφαχε αρεα οφ 

εαχη οφ νεω σολιδσ ισ νοτ παιντεδ βλυε? 
 

(1) 25   (2) 16 

(3) 20   (4) 18 

 

117. Τηερε αρε 10 στατιονσ ον α ραιλωαψ λινε. Τηε 

νυmβερ οφ διφφερεντ ϕουρνεψ τιχκετσ τηατ αρε 

ρεθυιρεδ βψ τηε αυτηοριτιεσ ισ  
 

(1) 10!   (2) 90 

(3) 81   (4) 10 

118. Α ανδ Β τηροω ονε διχε φορ α στακε οφ Ρσ.11, ωηιχη 

ισ το βε ωον βψ τηε πλαψερ ωηο φιρστ τηροωσ α σιξ. 

Τηε γαmε ενδσ ωηεν στακε ισ ωον βψ Α ορ Β.  Ιφ Α 

ηασ τηε φιρστ τηροω, ωηατ αρε τηειρ ρεσπεχτιϖε 

εξπεχτατιονσ? 
 

(1) 5 ανδ 6   (2) 6  ανδ 5 

(3) 11 ανδ 0   (4) 10 ανδ 1 

 

119. Wηιχη ινϖεστmεντ γιϖεσ α βεττερ ρετυρν, ασσυmινγ 

τηε φαχε ϖαλυε οφ σηαρεσ το βε Ρσ. 10? 

Α. 5% στοχκ ατ 75, συβϕεχτ το 30% ινχοmε ταξ 

Β. 4% στοχκ ατ 90, ταξ φρεε 
 

(1) Β   (2) Α 

(3) Βοτη Α ανδ Β  (4) Νονε οφ τηεσε 

 

120. Φουρ σταχκσ χονταινινγ εθυαλ νυmβερ οφ χηιπσ αρε 

το βε mαδε φροm 11 ορανγε, 9 ωηιτε, 13 βλαχκ ανδ 

7 ψελλοω χηιπσ. Ιφ αλλ οφ τηεσε χηιπσ αρε υσεδ ανδ 

εαχη σταχκ χονταινσ ατ λεαστ ονε χηιπ οφ εαχη 

χολουρ, ωηατ ισ τηε mαξιmυm νυmβερ οφ ωηιτε 

χηιπσ ιν ανψ ονε σταχκ? 
 

(1) 3   (2) 4 

(3) 5   (4) 6 

 

121. Α 14.4 κγ γασ χψλινδερ ρυνσ φορ 104 ηουρσ ωηεν 

τηε σmαλλερ βυρνερ ον τηε γασ στοϖε ισ φυλλψ 

οπενεδ ωηιλε ιτ ρυνσ φορ 80 ηουρσ ωηεν τηε 

λαργερ βυρνερ ον τηε γασ στοϖε ισ φυλλψ οπενεδ. 

Wηιχη οφ τηεσε ϖαλυεσ αρε χλοσεστ το τηε 

περχενταγε διφφερενχε ιν τηε υσαγε οφ γασ περ 

ηουρ, οφ τηε σmαλλερ βυρνερ οϖερ τηε λαργερ 

βυρνερ? 
 

(1) 26.23%   (2) 30% 

(3) 32.23%   (4) 23.07% 

 

122. Στυδψ τηε θυεστιονσ ανδ τηε στατεmεντσ γιϖεν 

βελοω. Dεχιδε ωηετηερ ανψ ινφορmατιον  

προϖιδεδ ιν τηε στατεmεντ(σ) ισ ρεδυνδαντ ανδ/ορ 

χαν βε δισπενσεδ ωιτη, το ανσωερ ιτ. 

Ιφ 7 ισ αδδεδ το νυmερατορ ανδ δενοmινατορ εαχη 

οφ φραχτιον α/β, ωιλλ τηε νεω φραχτιον βε λεσσ τηαν 

τηε οριγιναλ ονε? 

Στατεmεντ    Ι:   α = 73, β = 103 

Στατεmεντ   ΙΙ:  Τηε αϖεραγε οφ α ανδ β ισ λεσσ τηαν 

β 

Στατεmεντ ΙΙΙ:  α ク の is greater than β ク の 
 

(1) ΙΙ ανδ ειτηερ Ι ορ ΙΙΙ (2) Ονλψ ΙΙ ορ ΙΙΙ 

(3) Ανψ τωο οφ τηεm  (4) Ανψ ονε οφ τηεm 

 

123. Χοεφφιχιεντ οφ ϖαριατιον ισ υσεφυλ το στυδψ 
 

(1) Ρισκ   (2) Dισπαριτψ 

(3) Χονσιστενχψ  (4) Αλλ οφ τηε αβοϖε 

 

124. Α χψχλιστ δροϖε ονε κιλοmετερ, ωιτη τηε ωινδ ιν 

ηισ βαχκ, ιν τηρεε mινυτεσ ανδ δροϖε τηε σαmε 

ωαψ βαχκ, αγαινστ τηε ωινδ ιν φουρ mινυτεσ. Ιφ ωε 

ασσυmε τηατ τηε χψχλιστ αλωαψσ πυτσ χονσταντ 

φορχε ον τηε πεδαλσ, ηοω mυχη τιmε ωουλδ ιτ τακε 

ηιm το δριϖε ονε κιλοmετερ ωιτηουτ ωινδ? 
 

(1) に 怠戴    (2)ぬ 戴胎 
 

(3) に 戴胎    (4)ぬ 胎怠態 

 

125. Α, Β ανδ Χ σταρτεδ α βυσινεσσ βψ ινϖεστινγ 1/2, 

1/3ρδ ανδ 1/6τη οφ τηε χαπιταλ ρεσπεχτιϖελψ. Αφτερ 

1/3ρδ οφ τηε τοταλ τιmε, Α ωιτηδρεω ηισ χαπιταλ 

χοmπλετελψ ανδ αφτερ 1/4τη οφ τηε τοταλ τιmε Β 

ωιτηδρεω ηισ χαπιταλ. Χ κεπτ ηισ χαπιταλ φορ τηε φυλλ 

περιοδ. Τηε ρατιο ιν ωηιχη τοταλ προφιτ ισ το βε 

διϖιδεδ αmονγστ τηε παρτνερσ ισ 
 

(1) 1 : 2 : 1   (2) 4 : 1 : 4 
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(3) 2 : 1 : 2   (4) 1 : 2 : 2 

 

126. Α νυmβερ λοχκ χονσιστσ οφ 3 ρινγσ εαχη mαρκεδ 

ωιτη 10 διφφερεντ νυmβερσ. Ιν ηοω mανψ χασεσ 

τηε λοχκ χαννοτ βε οπενεδ? 
 

(1) 310   (2)  103 

(3) 30   (4) 999 

 

127. Α περσον βυψσ 18 λοχαλ τιχκετσ φορ Ρσ. 110. Εαχη 

φιρστ χλασσ τιχκετ χοστσ Ρσ. 10 ανδ εαχη σεχονδ 

χλασσ τιχκετ χοστσ Ρσ. 3. Wηατ ωιλλ ανοτηερ λοτ οφ 18 

τιχκετσ ιν ωηιχη τηε νυmβερ οφ φιρστ χλασσ ανδ 

σεχονδ χλασσ τιχκετσ αρε ιντερχηανγεδ χοστ? 
 

(1) 112   (2) 118 

(3) 121   (4) 124 

 

128.  Α χλοχκ λοσεσ 12 mινυτεσ εϖερψ 24 ηουρσ. Ιτ ισ σετ 

ριγητ ατ 7:25 π.m. ον Μονδαψ. Wηατ ωιλλ βε τηε 

τιmε ωηεν χλοχκ σηοωσ 1:45 π.m. τηε φολλοωινγ 

δαψ? 
 

(1) 1:20:35 π.m.  (2) 1:35:50 π.m. 

(3) 1:25:35 π.m.  (4) Νονε οφ τηεσε 

 

129. Ιν α ροω ατ α βυσ στοπ, Α ισ 7τη φροm τηε λεφτ ανδ Β 

ισ 9τη φροm τηε ριγητ. Τηεψ βοτη ιντερχηανγε τηειρ 

ποσιτιονσ. Α βεχοmεσ 11τη φροm τηε λεφτ. Ηοω 

mανψ πεοπλε αρε τηερε ιν τηε ροω? 
 

(1) 18   (2) 19 

(3) 20   (4) 21 

 

130. Α mερχηαντ ωαντσ το mακε προφιτ βψ σελλινγ φοοδ 

γραινσ. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ωιλλ mαξιmιζε ηισ 

προφιτ? 

I. Σελλ προδυχτ ατ 30% προφιτ 

II. Ινχρεασε τηε πριχε βψ 15% οϖερ τηε χοστ πριχε 

ανδ ρεδυχε ωειγητ βψ 15% 

III. Υσε 700 γm οφ ωειγητ ινστεαδ οφ 1 κγ. 

IV. Μιξ 30% ιmπυριτιεσ ιν γραινσ ανδ σελλ ιτ ατ 

χοστ πριχε 
 

(1) ΙΙΙ 

(2) ΙΙ ανδ Ι 

(3) ΙΙ 

(4) Αλλ γιϖε τηε σαmε προφιτ 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 131 − 134:  

Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βασεδ ον τηε 

ινφορmατιον γιϖεν βελοω 
 

 
 

131. Φροm τηε φαιλυρε δατα οφ ελεχτρονιχσ χοmπονεντσ 

πρεσεντεδ ηερε, ωηιχη στατεmεντ ισ τρυε? 
 

(1) Ιντεγρατεδ χιρχυιτσ ανδ Πριντεδ χιρχυιτ βοαρδσ 

αρε mορε ρελιαβλε. 

(2) Χαπαχιτορσ αρε mορε ρελιαβλε τηαν πιχτυρεσ 

τυβεσ. 

(3) Ηιγηερ νυmβερ οφ χοmπονεντ φαιλυρεσ ισ 

λικελψ το βε δυε το πιχτυρε τυβεσ. 

(4) Τηε λεαστ ρελιαβλε χοmπονεντ ισ Ηψβριδ Μιχρο 

χιρχυιτσ. 

 

132. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ χοmπονεντσ ηασ α φαιλυρε 

ρατε 25% mορε τηαν τηατ οφ σιγναλ δεϖιχεσ? 
 

(1) Πιχτυρεσ τυβεσ 

(2) Χαπαχιτορσ 

(3) Ιντεγρατεδ χιρχυιτσ 

(4) Πριντεδ Χιρχυιτσ βοαρδσ 

 

15 16 

20 

30 

33 

40 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Π
ιχ

τυ
ρε

 
Τ

υ
β

ε
σ 

Σ
ιγ

ν
α

λ 
D

ε
ϖ

ιχ
ε

σ 

Χ
α

π
α

χι
το

ρσ
 

Ιν
τε

γ
ρα

τε
δ

 
Χ

ιρ
χυ

ιτ
σ 

Π
ρι

ν
τε

δ
 

Χ
ιρ

χυ
ιτ

σ ┼ 
Η

ψ
β

ρι
δ

 
Μ

ιχ
ρο

 ┼ 

Ν
ο

. 
π

ε
ρ

 Τ
η

ο
υ

σ
α

ν
δ

 

Φαιλυρε Ρατεσ οφ Ελεχτρονιχ 

Χοmπονεντσ 



w
w
w
.c
a
re
e
ri
n
d
ia
.c
o
m

ΣΝΑΠ 2008  

 

 

ΤΦ−ΜΣ−ΠΠ−03−0109                                  20                                                      ♥ ωωω.ΤεστΦυνδα.χοm 

133. Λοωεστ πριοριτψ φορ ινϖεστινγ ιν ανψ χηανγεσ ορ 

αδδιτιονσ το τηε χοmπονεντ mανυφαχτυρινγ υνιτσ, 

ιν τηε χοmπανψ∋σ ινϖεστmεντ πλανσ, mαψ βε γιϖεν 

το τηε φολλοωινγ: 
 

(1) Πριντεδ χιρχυιτσ βοαρδσ ανδ ηψβριδ mιχρο 

χιρχυιτσ 

(2) Χαπαχιτορσ ανδ ιντεγρατεδ χιρχυιτσ 

(3) Πιχτυρεσ τυβεσ ανδ σιγναλ δεϖιχεσ 

(4) Σιγναλ δεϖιχεσ ανδ χαπαχιτορσ 

 

134. Φορ τηε εθυιπmεντσ υσινγ Ιντεγρατεδ Χιρχυιτ 

Βοαρδ: 400, Χαπαχιτορσ: 240 ανδ Πριντεδ Χιρχυιτσ 

βοαρδσ: 120 το ρυν ωιτη mινιmυm δοωντιmε, 

ηοω mανψ σπαρεσ σηουλδ βε κεπτ ιν τηε στορε 

ρεσπεχτιϖελψ? 
 

(1) 12, 4, 3   (2) 12, 5, 4 

(3) 5, 12, 4   (4) 12, 4, 4 

 

135. Τηε ωατερ φροm α ροοφ, 9 σθ. mετρεσ ιν αρεα, φλοωσ 

δοων το α χψλινδριχαλ χονταινερ οφ 900 χm2 βασε. 

Το ωηατ ηειγητ ωιλλ τηε ωατερ ρισε ιν χψλινδερ ιφ 

τηερε ισ α ραινφαλλ οφ 0.1 mm? 
 

(1) 0.1 χm   (2) 0.1 mετρε 

(3) 0.11 χm   (4) 1 χm 
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Ανσωερ Κεψ 
 

ΣΕΧΤΙΟΝ Ι 
 

ΣΕΧΤΙΟΝ ΙΙ  
 

Θ. Ανσ. Θ. Ανσ. 
 

Θ. Ανσ. Θ. Ανσ. 
 

1 3 21 3 
 

36 2 56 2 
 

2 3 22 3 
 

37 1 57 2 
 

3 2 23 4 
 

38 1 58 3 
 

4 2 24 2 
 

39 3 59 4 
 

5 3 25 2 
 

40 2 60 2 
 

6 3 26 2 
 

41 4 61 4 
 

7 3 27 1 
 

42 1 62 1 
 

8 3 28 1 
 

43 2 63 4 
 

9 3 29 1 
 

44 3 64 4 
 

10 1 30 2 
 

45 2 65 2 
 

11 3 31 4 
 

46 2   
 

12 1 32 4 
 

47 1   
 

13 2 33 4 
 

48 3 
 

 
 

14 1 34 4 
 

49 1 
 

 
 

15 5 35 2 
 

50 4 
 

 
 

16 2   
 

51 3 
  

17 4   
 

52 2 
 

 
 

18 4   
 

53 1 
 

 
 

19 2   
 

54 4 
  

20 1   
 

55 3 
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ΣΕΧΤΙΟΝ ΙΙΙ 
 

ΣΕΧΤΙΟΝ Ις 
 

Θ. Ανσ. Θ. Ανσ. 
 

Θ. Ανσ. Θ. Ανσ. 
 

66 2 86 3 
 

101 2 121 4 
 

67 2 87 1 
 

102 3 122 2 
 

68 3 88 1 
 

103 2 123 4 
 

69 2 89 1 
 

104 1 124 2 
 

70 1 90 2 
 

105 3 125 3 
 

71 4 91 2 
 

106 4 126 4 
 

72 2 92 2 
 

107 4 127 4 
 

73 3 93 4 
 

108 2 128 4 
 

74 1 94 2 
 

109 2 129 2 
 

75 2 95 2 
 

110 1 130 1 
 

76 2 96 4 
 

111 2 131 4 
 

77 2 97 2 
 

112 4 132 2 
 

78 3 98 3 
 

113 4 133 3 
 

79 2 99 4 
 

114 1 134 2 
 

80 4 100 2 
 

115 1 135 4 
 

81 2   
 

116 1 
 

 
 

82 4   
 

117 2 
 

 
 

83 4   
 

118 2 
 

 
 

84 3   
 

119 2 
 

 
 

85 4   
 

120 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


