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Σψmβιοσισ Ιντερνατιοναλ Υνιϖερσιτψ 

ΣΝΑΠ ΤΕΣΤ 2009 

Τιmε: 150 mινυτεσ          

Συνδαψ Dεχεmβερ 20, 2009 

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 2009 Βυλλετιν, 

τηε Σεχτιονσ ρεmαιν τηε σαmε. 
 

Σεχτιονσ 
Τοταλ 

Μαρκσ 

Νο. οφ 

θυεστιονσ 

Γενεραλ Ενγλιση 40 40 

Θυαντιτατιϖε & Dατα Ιντερπρετατιον & Dατα 

Συφφιχιενχψ 40 40 

Γενεραλ Αωαρενεσσ: Γενεραλ Κνοωλεδγε, 

Χυρρεντ Αφφαιρσ, Βυσινεσσ Σχεναριο 40 40 

Αναλψτιχαλ & Λογιχαλ Ρεασονινγ 60 30 

Τοταλ 180 150 
 

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

εξαmπλε, ιφ ψουρ ανσωερ ισ 2 φορ α θυεστιον, τηεν δαρκεν ασ φολλοωσ: 

1 2 3 4 

    

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

Υσε Βλυε/Βλαχκ βαλλποιντ πεν φορ φιλλινγ τηε ΟΜΡ σηεετ. DΟ ΝΟΤ υσε πενχιλ. 

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

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

χανδιδατυρε. 

8. Ρετυρν τηισ Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ το τηε Ινϖιγιλατορ βεφορε ψου λεαϖε τηε ηαλλ.  

9. Dο νοτ λεαϖε τηε ηαλλ ατ ανψ ποιντ οφ τιmε ωιτηουτ ηανδινγ οϖερ ψουρ Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ το τηε Ινϖιγιλατορ. 

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

11. Ψου mαψ ρεταιν τηισ Τεστ Βοοκλετ ωιτη ψου. 

 

 

 

  

ΠΡΕςΙΟΥΣ ΣΝΑΠ ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΠΑΠΕΡ 

ΣΝΑΠ 2009 
5 

SNAP ID 
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Σεχτιον Ι 

 
1. Α διχε ισ ρολλεδ τηρεε τιmεσ ανδ συm οφ τηρεε νυmβερσ 

αππεαρινγ ον τηε υππερmοστ φαχε ισ 15. Τηε χηανχε τηατ 

τηε φιρστ ρολλ ωασ α φουρ ισ 
 

(1) 2/5  (2) 1/5   

(3) 1/6  (4) Νονε οφ τηεσε 

 

2. Α βοατ χοϖερσ α διστανχε οφ 30 κmσ δοωνστρεαm ιν 2 

ηουρσ ωηιλε ιτ τακεσ 6 ηουρσ το χοϖερ τηε σαmε διστανχε 

υπστρεαm. Wηατ ισ τηε σπεεδ οφ τηε βοατ ιν κmσ περ 

ηουρ? 
 

(1) 5  (2) 7.5 

(3) 13  (4) 18 

 

3. Α φιϖε διγιτ νυmβερ ισ φορmεδ βψ υσινγ τηε διγιτσ 1, 2, 3, 

4 ανδ 5 ωιτηουτ ρεπετιτιονσ. Wηατ ισ τηε προβαβιλιτψ 

τηατ τηε νυmβερ ισ διϖισιβλε βψ 4? 
 

(1) 1/5  (2) 5/6 

(3) 4/5  (4) Νονε οφ τηεσε 

 

4. Ιφ τηε αλγεβραιχ συm οφ δεϖιατιονσ οφ 20 οβσερϖατιονσ 

mεασυρεδ φροm 23 ισ 70, mεαν οφ τηεσε οβσερϖατιονσ 

ωουλδ βε 
 

(1) 24  (2) 25 

(3) 26  (4) Νονε οφ τηεσε 

 

5. Αν αλλοψ οφ γολδ ανδ σιλϖερ ωειγησ 50 γmσ. Ιτ χονταινσ 

80% γολδ. Ηοω mυχη γολδ σηουλδ βε αδδεδ το τηε αλλοψ 

σο τηατ περχενταγε οφ γολδ ισ ινχρεασεδ το 90? 
 

(1) 50 γmσ  (2) 60 γmσ 

(3) 30 γmσ  (4) 40 γmσ 

 

6. Wεεκλψ ινχοmεσ οφ τωο περσονσ αρε ιν τηε ρατιο οφ 7 : 3 

ανδ τηειρ ωεεκλψ εξπενσεσ αρε ιν τηε ρατιο οφ 5 : 2. Ιφ 

εαχη οφ τηεm σαϖεσ Ρσ. 300 περ ωεεκ, τηεν τηε ωεεκλψ 

ινχοmε οφ τηε φιρστ περσον ισ 
 

(1) Ρσ. 7500  (2) Ρσ. 4500 

(3) Ρσ. 6300  (4) Ρσ. 5400 

 

7. Wηεατ ισ νοω βεινγ σολδ ατ Ρσ. 27 περ κγ. Dυρινγ λαστ 

mοντη ιτσ χοστ ωασ Ρσ. 24 περ κγ. Φινδ βψ ηοω mυχη 

περ χεντ α φαmιλψ ρεδυχεσ ιτσ χονσυmπτιον σο ασ το κεεπ 

τηε εξπενδιτυρε φιξεδ. 
 

(1) 10.2%  (2) 12.1% 

(3) 12.3%  (4) 11.1% 

 

8. Τηερε αρε 10 στατιονσ ον α ραιλωαψ λινε. Τηε νυmβερ οφ 

διφφερεντ ϕουρνεψ τιχκετσ τηατ αρε ρεθυιρεδ βψ τηε 

αυτηοριτιεσ ισ 
 

(1) 92  (2) 90 

(3) 91  (4) Νονε οφ τηεσε 

 

9. Τηε ραδιυσ οφ χιρχλε ισ σο ινχρεασεδ τηατ ιτσ 

χιρχυmφερενχε ινχρεασεδ βψ 5%. Τηε αρεα οφ τηε χιρχλε 

τηεν ινχρεασεσ βψ 
 

(1) 12.5%  (2) 10.25% 

(3) 10.5%  (4) 11.25% 

 

10. Ιν ηοω mανψ ωαψσ χαν τηε λεττερσ οφ τηε ωορδ ΑΒΑΧΥΣ 

βε ρεαρρανγεδ συχη τηατ τηε ϖοωελσ αλωαψσ αππεαρ 

τογετηερ? 
 

(1) 6!/2!  (2) 3!∗3!  

(3) (3!∗3!)/2!  (4) (4!∗3!)/2! 

 

11. Ιν 4 ψεαρσ, Ρσ. 6000 αmουντσ το Ρσ. 8000. Ιν ωηατ τιmε 

ατ τηε σαmε ρατε ωιλλ Ρσ. 525 αmουντ το Ρσ. 700? 
 

(1) 2 ψεαρσ  (2) 3 ψεαρσ 

(3) 4 ψεαρσ  (4) 5 ψεαρσ 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 12 − 14: 

Ατ τηε σταρτ οφ α γαmε οφ χαρδσ, ϑ ανδ Β τογετηερ ηαδ φουρ 

τιmεσ ασ mυχη mονεψ ασ Τ, ωηιλε Τ ανδ Β τογετηερ ηαδ 

τηρεε τιmεσ ασ mυχη ασ ϑ. 

Ατ τηε ενδ οφ τηε εϖενινγ, ϑ ανδ Β τογετηερ ηαδ τηρεε τιmεσ 

ασ mυχη mονεψ ασ Τ, ωηιλε Τ ανδ Β τογετηερ ηαδ τωιχε ασ 

mυχη ασ ϑ. Β λοστ Ρσ. 200 
 

12. Wηατ φραχτιον οφ τηε τοταλ mονεψ διδ Τ ηαϖε ατ τηε 

βεγιννινγ οφ τηε γαmε? 
 

(1) 1/3  (2) 1/8 

(3) 2/9  (4) 1/5 

 

13. Wηατ φραχτιον οφ τηε τοταλ mονεψ διδ ϑ ωιν/λοσε? 
 

(1) Wον 1/12  (2) Λοστ 1/6 

(3) Λοστ 1/3  (4) Wον 1/5 

 

14. Wηατ αmουντ διδ Β σταρτ ωιτη? 
 

(1) Ρσ. 575  (2) Ρσ. 375 

(3) Ρσ. 825  (4) Ρσ. 275 

 

15. Ιφ α ανδ β αρε νεγατιϖε, ανδ χ ισ ποσιτιϖε, ωηιχη οφ τηε 

φολλοωινγ στατεmεντ/σ ισ/αρε τρυε? 
 

Ι) α ‒ β < α ‒ χ  ΙΙ) ιφ α < β, τηεν α/χ < β/χ  

ΙΙΙ) α/β < α/χ 
 

(1) Ι ονλψ  (2) ΙΙ ονλψ 

(3) ΙΙΙ ονλψ  (4) ΙΙ ανδ ΙΙΙ ονλψ 

 

16. Τηε διαγοναλ οφ α σθυαρε ισ 4ヂ2 χm. Τηε διαγοναλ οφ 

ανοτηερ σθυαρε ωηοσε αρεα ισ δουβλε τηατ οφ τηε φιρστ 

σθυαρε ισ 
 

(1) 8 χm  (2) 8ヂ2 χm 

(3) 4ヂ2 χm  (4) 16 χm 
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17. Τηε mαξιmυm λενγτη οφ α πενχιλ τηατ χαν βε κεπτ ιν α 

ρεχτανγυλαρ βοξ οφ διmενσιονσ 8 χm ⋅ 6 χm ⋅ 2 χm, ισ 
 

(1) 2ヂ13 χm  (2) 2ヂ14 χm 

(3) 2ヂ26 χm  (4) 10ヂ2 χm 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιονσ 18 το 19:  

Ανσωερ τηε θυεστιονσ βασεδ ον τηε ινφορmατιον γιϖεν βελοω 
 

Τηε ςενν διαγραm γιϖεν βελοω σηοωσ τηε εστιmατεδ 

ρεαδερσηιπ οφ 3 δαιλψ νεωσπαπερσ (Ξ, Ψ & Ζ) ιν α χιτψ. Τηε 

τοταλ ρεαδερσηιπ ανδ αδϖερτισινγ χοστ φορ εαχη οφ τηεσε 

παπερσ ισ ασ βελοω 
 

Νεωσπαπερσ 
Ρεαδερσηιπ 

(λακησ) 

Αδϖερτισινγ χοστ 

(Ρσ. περ σθ. χm) 

Ξ 8.7 6000 

Ψ 9.1 6500 

Ζ 5.6 5000 
 

Τηε τοταλ ποπυλατιον οφ τηε χιτψ ισ εστιmατεδ το βε 14 

mιλλιον. Τηε χοmmον ρεαδερσηιπ (ιν λακησ) ισ ινδιχατεδ ιν 

τηε γιϖεν ςενν διαγραm 
 

 
 

18. Τηε νυmβερ οφ πεοπλε (ιν λακησ) ωηο ρεαδ ατ λεαστ ονε 

νεωσπαπερ ισ 
 

(1) 4.7  (2) 11.9 

(3) 17.4  (4) 23.4 

 

19. Τηε νυmβερ οφ πεοπλε (ιν λακησ) ωηο ρεαδ ονλψ ονε 

νεωσπαπερ ισ 
 

(1) 4.7  (2) 11.9 

(3) 17.4  (4) 23.4 

 

20. Σοναλι ινϖεστσ 15% οφ ηερ mοντηλψ σαλαρψ ιν ινσυρανχε 

πολιχιεσ. Σηε σπενδσ 55% οφ ηερ mοντηλψ σαλαρψ ιν 

σηοππινγ ανδ ον ηουσεηολδ εξπενσεσ. Σηε σαϖεσ τηε remaining amount of Rs┻ なに┸ばのど┻ What is Sonali╆s 
mοντηλψ ινχοmε? 

 

(1) Ρσ. 42,500  (2) Ρσ. 38,800 

(3) Ρσ. 40,000  (4) Ρσ. 35,500 

 

21. Ηοω mανψ κγσ οφ τεα ωορτη Ρσ. 25 περ κγ mυστ βε 

βλενδεδ ωιτη 30 κγσ οφ τεα ωορτη Ρσ. 30 περ κγ σο τηατ 

βψ σελλινγ τηε βλενδεδ ϖαριετψ ατ Ρσ. 30 περ κγ τηερε 

σηουλδ βε α γαιν οφ 10%? 

(1) 36 κγσ  (2) 40 κγσ 

(3) 32 κγσ  (4) 42 κγσ 

 

22. Ιν αν εξαmινατιον, ουτ οφ 80 στυδεντσ 85% οφ τηε γιρλσ 

ανδ 70% οφ τηε βοψσ πασσεδ. Ηοω mανψ βοψσ αππεαρεδ 

ιν τηε εξαmινατιον ιφ τοταλ πασσ περχενταγε ωασ 75%? 
 

(1) 370  (2) 340 

(3) 320  (4) 360 

 

23. 300 γmσ οφ σαλτ σολυτιον ηασ 40% σαλτ ιν ιτ. Ηοω mυχη 

σαλτ σηουλδ βε αδδεδ το mακε ιτ 50% ιν τηε σολυτιον? 
 

(1) 40 γmσ  (2) 60 γmσ 

(3) 70 γmσ  (4) 80 γmσ 

 

24. Wηατ νυmβερ σηουλδ ρεπλαχε τηε θυεστιον mαρκ ιν τηε 

ιmαγε βελοω? 
 

 
 

(1) 18  (2) 20 

(3) 22  (4) 24 

 

25. Wηατ ιmαγε φροm βοττοm ροω σηουλδ ρεπλαχε τηε 

θυεστιον mαρκ? 
 

 
 

 

(1) 4  (2) 6 

(3) 1  (4) νονε 

 

26. Α φιϖε−διγιτ νυmβερ διϖισιβλε βψ 3 ισ το βε φορmεδ υσινγ 

νυmεριχαλ 0, 1, 2, 3, 4 ανδ 5 ωιτηουτ ρεπετιτιον. Τηε 

τοταλ νυmβερ οφ ωαψσ τηισ χαν βε δονε ισ: 
 

(1) 122  (2) 210 

(3) 216  (4) 217 

 

2.5 YX

0.5

1.0 1.5

Z
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27. Α χοντραχτ ισ το βε χοmπλετεδ ιν 50 δαψσ ανδ 105 mεν 

ωερε σετ το ωορκ, εαχη ωορκινγ 8 ηουρσ α δαψ. Αφτερ 25 

δαψσ, 2/5τη οφ τηε ωορκ ισ φινισηεδ. Ηοω mανψ 

αδδιτιοναλ mεν βε εmπλοψεδ σο τηατ τηε ωορκ mαψ βε 

χοmπλετεδ ον τιmε, εαχη mαν νοω ωορκινγ 9 ηουρσ α 

δαψ? 
 

(1) 34  (2) 36 

(3) 35  (4) 37 

 

28. Α χαν βυιλτ υπ α στρυχτυρε ιν 8 δαψσ ανδ Β χαν βρεακ ιτ 

ιν 3 δαψσ. Α ηασ ωορκεδ φορ 4 δαψσ ανδ τηεν Β ϕοινεδ το 

ωορκ ωιτη Α φορ ανοτηερ 2 δαψσ ονλψ. Ιν ηοω mανψ δαψσ 

ωιλλ Α αλονε βυιλδ υπ τηε ρεmαινινγ παρτ οφ τηε 

στρυχτυρε? 
 

(1) 10 δαψσ  (2) 9 δαψσ 

(3) 12 δαψσ  (4) Νονε οφ τηεσε 

 

29. Τηε φιρστ τωο τερmσ οφ α γεοmετριχ προγρεσσιον αδδ υπ 

το 12. Τηε συm οφ τηε τηιρδ ανδ τηε φουρτη τερmσ ισ 48. 

Ιφ τηε τερmσ οφ τηε γεοmετριχ προγρεσσιον αρε 

αλτερνατελψ ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε, τηεν τηε φιρστ τερm ισ 
 

(1) ‒2  (2) ‒4 

(3) ‒12  (4) 8 

 

30. Τηε mεαν οφ τηε νυmβερσ α, β, 8, 5, 10 ισ 6 ανδ τηε 

ϖαριανχε ισ 6.80. Τηεν ωηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ γιϖεσ 

ποσσιβλε ϖαλυεσ οφ α ανδ β? 
 

(1) α = 0, β = 7 (2) α = 5, β = 2 

(3) α = 3, β = 4 (4) α = 2, β = 4 

 

31. Αν αγεντ σελλσ γοοδσ οφ ϖαλυε οφ Ρσ. 15,000. Τηε 

χοmmισσιον ωηιχη ηε ρεχειϖεσ ατ τηε ρατιο οφ 12  % ισ 
 

(1) Ρσ. 1875  (2) Ρσ. 2125 

(3) Ρσ. 2000  (4) Ρσ. 2700 

 

32. ヂ110.25  ⋅  ヂ0.01   ヂ0.00025 ‒ ヂ420.25 εθυαλ το 
 

(1) 0.75  (2) 0.50  

(3) 0.64  (4) 0.73 

 

Ινστρυχτιονσ φορ Θυεστιονσ 33 ‒ 35: 

Τηε ταβλε βελοω σηοωσ τηε νυmβερ οφ πεοπλε ωηο 

ρεσπονδεδ το α συρϖεψ αβουτ τηειρ φαϖουριτε στψλε οφ mυσιχ. 

Υσε τηισ ινφορmατιον το ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ το 

τηε νεαρεστ ωηολε περχενταγε. 

 

Αγε 15 − 20 21 − 30 31+ 

Χλασσιχαλ 6 4 17 

Ποπ 7 5 5 

Ροχκ 6 12 14 

ϑαζζ 1 4 11 

Βλυεσ 2 3 15 

Ηιπ ‒ Ηοπ 9 3 4 

Αmβιεντ 2 2 2 

 33 33 68 

 

33. Wηατ περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ υνδερ 31 ινδιχατεδ 

τηατ Βλυεσ ισ τηειρ φαϖουριτε στψλε οφ mυσιχ? 
 

(1) 7.1  (2) 7.6 

(3) 8.3  (4) 14.1 

 

34. Wηατ περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ αγεδ 21−30 ινδιχατεδ 

α φαϖουριτε στψλε οτηερ τηαν Ροχκ mυσιχ? 
 

(1) 64%  (2) 60% 

(3) 75%  (4) 36% 

 

35. Wηατ περχενταγε οφ τηε τοταλ σαmπλε ινδιχατεδ τηατ ϑαζζ 

ισ τηειρ φαϖουριτε στψλε οφ mυσιχ? 
 

(1) 6%  (2) 8% 

(3) 22%  (4) 12% 

 

Ινστρυχτιονσ φορ Θυεστιονσ 36 ‒ 40: 

Τηε πιε χηαρτσ βελοω σηοω τηε περχενταγε οφ στυδεντσ ιν 

εαχη φαχυλτψ ατ Νορτη Wεστ Υνιϖερσιτψ ανδ τηε νυmβερ οφ 

νον−ΥΣ στυδεντσ ιν τηε Αρτσ φαχυλτψ. Τηεσε περχενταγεσ ηαϖε 

βεεν ρουνδεδ το τηε νεαρεστ ωηολε νυmβερ. Τηερε αρε α 

τοταλ οφ 1049 στυδεντσ ιν Αρτσ φαχυλτψ. Υσε τηισ ινφορmατιον 

το ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ. 
 

 
 

 
 

Αρτσ 23%

Βυσινεσσ 

14%

Χοmπυτινγ 

22%

Λαω 6%

Μεδιχινε 

5%

Σχιενχε 

21%

Ενγινεερ−

ινγ 9%

Στυδεντσ βψ Φαχυλτψ

Σουτη 

Αmεριχαν 

79

Ευροπεαν 

21

Ασιαν 6

Αφριχαν 2

Αυστραλιαν 

4

Αρτσ Στυδεντσ (Νον−ΥΣ)
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36. Wηατ περχενταγε οφ στυδεντσ ιν τηε Αρτσ φαχυλτψ αρε 

νον−ΥΣ στυδεντσ? 
 

(1) 14%  (2) 9% 

(3) 30%  (4) 11% 

 

37. Ηοω mανψ στυδεντσ αρε τηερε ιν τηε Ενγινεερινγ 

φαχυλτψ? 
 

(1) 420  (2) 410 

(3) 390  (4) 440 

 

38. Ηοω mανψ στυδεντσ αρε τηερε ατ τηε Υνιϖερσιτψ? 
 

(1) 4650  (2) 4560 

(3) 4640  (4) 4450 

  

39. Ιφ σιξ περχεντ οφ Σχιενχε στυδεντσ αρε Ασιαν. Ηοω mανψ 

Ασιαν στυδεντσ αρε στυδψινγ Σχιενχε? 
 

(1) 48  (2) 66 

(3) 120  (4) 57 

 

40. Τηερε αρε 34 Ευροπεαν mεδιχαλ στυδεντσ. Wηατ 

περχενταγε οφ τηε φαχυλτψ δοεσ τηισ ρεπρεσεντ? 
 

(1) 14%  (2) 18%   

(3) 16%  (4) 15% 
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Σεχτιον ΙΙ 
 

41. Τηερε αρε 3 σοχιετιεσ Α, Β, Χ ηαϖινγ σοmε τραχτορσ εαχη. 

Α γιϖεσ Β ανδ Χ ασ mανψ τραχτορσ ασ τηεψ αλρεαδψ ηαϖε. 

Αφτερ σοmε δαψσ Β γιϖεσ Α ανδ Χ ασ mανψ τραχτορσ ασ τηεψ 

ηαϖε. 

Αφτερ σοmε δαψσ Χ γιϖεσ Α ανδ Β ασ mανψ τραχτορσ ασ τηεψ 

ηαϖε. 

Φιναλλψ εαχη ηασ 24 τραχτορσ. Wηατ ισ τηε οριγιναλ Νο. οφ 

τραχτορσ εαχη ηαδ ιν τηε βεγιννινγ? 
 

(1) Α−29, Β−21, Χ−12  (2) Α−39, Β−21, Χ−12 

(3) Α−21, Β−12, Χ−29  (4) Α−21, Β−12, Χ−39 

 

42. Αλτηουγη mοστ οφ τηε fastest growing jobs in today╆s 
εχονοmψ ωιλλ ρεθυιρε α χολλεγε δεγρεε, mανψ οφ τηε νεω 

ϕοβσ βεινγ χρεατεδ φροm ηοmε ηεαλτη αιδε το δεσκτοπ 

πυβλισηερ ρεθυιρε κνοωλεδγε οτηερ τηαν γαινεδ φροm 

εαρνινγ α δεγρεε. Φορ ωορκερσ ιν τηοσε ϕοβσ, γοοδ βασιχ 

σκιλλσ ιν ρεαδινγ, χοmmυνιχατιον, ανδ mατηεmατιχσ πλαψ 

αν ιmπορταντ ρολε ιν γεττινγ α ϕοβ ανδ δεϖελοπινγ α 

χαρεερ. 

Φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν αβοϖε ιτ χαν βε ϖαλιδλψ concluded that┸ in today╆s economy 
 

(1) σκιλλσ ιν ρεαδινγ, χοmmυνιχατιον ανδ mατηεmατιχσ 

πλαψ αν ιmπορταντ ρολε ιν δεϖελοπινγ α χαρεερ ασ α 

δεσκτοπ πυβλισηερ. 

(2) τηε mαϕοριτψ οφ τηε νεω ϕοβσ βεινγ χρεατεδ ρεθυιρε 

κνοωλεδγε οτηερ τηαν τηατ γαινεδ φροm εαρνινγ α 

χολλεγε δεγρεε  

(3) α ϕοβ ασ α ηοmε ηεαλτη αιδε ωιλλ ρελψ mορε ον 

χοmmυνιχατιον σκιλλσ τηαν ον βασιχ σκιλλσ ιν ρεαδινγ 

ανδ mατηεmατιχσ 

(4) ιφ α ϕοβ ισ ονε οφ τηε φαστεστ γροωινγ ϕοβσ, ιτ ωιλλ 

ρεθυιρε α χολλεγε δεγρεε. 

  

43. Αχχορδινγ το τηε Νατιοναλ Αγριχυλτυραλ Αϖιατιον Σοχιετψ 

(ΝΑΑΣ), ωιτηουτ τηε υσε οφ χροπ προτεχτιον προδυχτσ το 

χοντρολ ινσεχτσ, ωεεδσ, ανδ δισεασεσ, χροπ ψιελδσ περ αχρε 

ωιλλ δροπ βψ mορε τηαν 50 περχεντ. Τηε φιρστ αεριαλ 

αππλιχατιον οφ ινσεχτιχιδε οχχυρρεδ ιν 1921, ανδ ιτ ωασ α huge success┻ By contrast┸ in today╆s economy all aircraft 
τηατ αρε χλασσιφιεδ ασ αεριαλ αππλιχατορσ δο mορε τηαν ϕυστ 

αππλψ ινσεχτιχιδε; τοδαψ, τηεψ αλσο σπρεαδ σεεσ ανδ αππλψ 

φερτιλιζερ. 

Φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν αβοϖε ιτ ΧΑΝΝΟΤ βε ϖαλιδλψ 

χονχλυδεδ τηατ  
 

(1) αχχορδινγ το τηε ΝΑΑΣ, ιφ χροπ ψιελδσ περ αχρε νεϖερ 

δροπ βψ mορε τηαν 50 περχεντ, τηεν χροπ προτεχτιον 

προδυχτσ ηαϖε βεεν υσεδ το χοντρολ ινσεχτσ, ωεεδσ, 

ανδ δισεασεσ. 

(2) in today╆s economy any aircraft that cannot be used 
το αππλψ φερτιλιζερ χαννοτ βε χλασσιφιεδ ασ αν αεριαλ 

αππλιχατορ  

(3) in today╆s economy┸ if an aerial applicator is used┸ 
τηεν ιτ ωιλλ βε αβλε το σπρεαδ σεεδ ανδ το αππλψ 

φερτιλιζερ  

(4) αχχορδινγ το τηε ΝΑΑΣ, ιφ χροπ ψιελδσ περ αχρε δροπ 

βψ mορε τηαν 50 περχεντ, τηεν χροπ προτεχτιον 

προδυχτσ ηαϖε νοτ βεεν υσεδ το χοντρολ ινσεχτσ, 

ωεεδσ, ανδ δισεασεσ. 

 

44. Λου οβσερϖεσ τηατ ιφ φλιγητ 409 ισ χανχελλεδ, τηεν τηε 

mαναγερ χουλδ νοτ ποσσιβλψ αρριϖε ιν τιmε φορ τηε 

mεετινγ. Βυτ τηε φλιγητ ωασ νοτ χανχελλεδ. Τηερεφορε, Λου 

χονχλυδεσ, τηε mαναγερ ωιλλ χερταινλψ βε ον τιmε. Εϖελψν replies that even if Lou╆s premises true┸ his argument is 
φαλλαχιουσ. Ανδ τηερεφορε, σηε αδδσ, τηε mαναγερ ωιλλ νοτ 

αρριϖε ον τιmε αφτερ αλλ. 

Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ τηε στρονγεστ τηινγ τηατ ωε χαν 

προπερλψ σαψ αβουτ τηισ δισχυσσιον? 
 

(1) Evelyn is mistaken in thinking Lou╆s argument to be 
φαλλαχιουσ, ανδ σο ηερ οων χονχλυσιον ισ 

υνωαρραντεδ. 

(2) Εϖελψν ισ right about Lou╆s argument┸ but 
νεϖερτηελεσσ ηερ οων χονχλυσιον ισ υνωαρραντεδ.  

(3) Since Evelyn is right about Lou╆s argument┸ her own 
χονχλυσιον ισ ωελλ συππορτεδ. 

(4) Since Evelyn is mistaken about Lou╆s argument┸ her 
οων χονχλυσιον mυστ βε φαλσε. 

 

45. Χαρσ αρε σαφερ τηαν πλανεσ. Φιφτψ περχεντ οφ πλανε 

αχχιδεντσ ρεσυλτ ιν δεατη, ωηιλε ονλψ ονε περχεντ οφ χαρ 

αχχιδεντσ ρεσυλτ ιν δεατη. 

Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ, ιφ τρυε, ωουλδ mοστ σεριουσλψ 

ωεακεν τηε αργυmεντ αβοϖε? 
 

(1) Πλανερσ αρε ινσπεχτεδ mορε οφτεν τηαν χαρσ. 

(2) Τηε νυmβερ οφ χαρ αχχιδεντσ ισ σεϖεραλ ηυνδρεδ 

τηουσανδ τιmεσ ηιγηερ τηαν τηε νυmβερ οφ πλανε 

αχχιδεντσ. 

(3) Πιλοτσ νεϖερ φλψ υνδερ τηε ινφλυενχε οφ αλχοηολ, ωηιλε 

χαρ δριϖερσ οφτεν δο. 

(4) Πλανε αχχιδεντσ αρε υσυαλλψ τηε φαυλτ οφ αιρ τραφφιχ 

χοντρολλερσ, νοτ πιλοτσ. 
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Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 46 − 48 

Ρεφερ το τηε χηαρτ βελοω σηοωινγ αννυαλ προδυχτιον ανδ 

ανσωερ τηε θυεστιονσ τηατ φολλοω. 
 

 
 

46. Wηιχη ινδυστρψ /ινδυστριεσ χοντριβυτε /χοντριβυτεσ το 

χοmπανψ Σ? 
 

(1) Ινδυστρψ Α ανδ Β ονλψ (2) Β ανδ Χ ονλψ  

(3) Α ανδ Χ ονλψ  (4) Β ονλψ 

 

47. Ινδυστρψ Β προχεσσεσ ωηατ περχενταγε οφ τηε τοταλ 

προδυχτιον οφ λιστεδ ελεmεντσ? 
 

(1) 25%   (2) 65% 

(3) 40%  (4) Χαννοτ βε δετερmινεδ 

 

48. Οφ τηε λιστεδ ελεmεντσ προχεσσεδ βψ τηε Ινδυστρψ Α, ηοω 

mανψ τονσ αρε προδυχεδ αννυαλλψ? 
 

(1) 30,000  (2) 50,000 

(3) 1,00,000  (4) 55,000 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 49 ‒ 52: 

Ιν εαχη οφ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ τηερε αρε τωο βλανκσ 

mαρκεδ Ι & ΙΙ. Τηε ωορδσ το φιλλ ιν τηεσε βλανκσ αρε γιϖεν 

αγαινστ Ι ασ (Α, Β, Χ, D) ανδ ΙΙ ασ (Π, Θ, Ρ, Σ) ΡΕΣΠΕΧΤΙςΕΛΨ. 

Τηε ριγητ ωορδσ το φιλλ ιν τηεσε βλανκσ αρε γιϖεν ασ φουρ 

αλτερνατιϖεσ. Τηε ωορδσ ον ειτηερ σιδε οφ τηε σιγν (::) ηαϖε α 

σιmιλαρ ρελατιονσηιπ. Τηατ αλτερνατιϖε ωηιχη σιγνιφιεσ τηισ 

ρελατιονσηιπ ισ ψουρ ανσωερ. 
 

49. Ι : Ινχρεασε : : Dεσχενδ : ΙΙ 
 

Ι. (Α) Γροω  (Β) Ασχενδ 

(Χ) Ρισε  (D) Πριχε  

ΙΙ. (Π) Ρεδυχε (Θ) Dοων 

(Ρ) Dεχρεασε (Σ) Μουνταιν 
 

(1) ΑΡ  (2) ΡΒ 

(3) ΧΠ  (4) DΘ  

 

 

50. Μοδερν : Ι : : ΙΙ : Ολδ 
 

Ι. (Α) Ανχιεντ  (Β) Dεατη 

 (Χ) Φαmουσ  (D) Χιϖιλιζατιον  

ΙΙ. (Π) Ινδυστριαλισατιον (Θ) Ψουνγ 

 (Ρ) Φασηιον  (Σ) Wεστερν 
 

(1) ΑΘ  (2) ΑΣ 

(3) ΒΠ  (4) ΧΡ 

 

51. Παρτ  : Ι : : Χλασσ : ΙΙ 
 

Ι. (Α) Σεχτιον  (Β) Wηολε 

 (Χ) Σχηοολ  (D) Στυδεντσ  

ΙΙ. (Π) Στυδεντ  (Θ) Σχηοολ 

 (Ρ) Τεαχηερσ  (Σ) Ροοm 
 

(1) ΑΡ  (2) ΒΘ 

(3) ΧΠ  (4) DΣ 

 

52. Συmmιτ  : Απεξ 桓 Ι : ΙΙ 

 
  

Ι. (Α) βεαυτιφυλ  (Β) Πιχτυρε 

 (Χ) Αττραχτιϖε  (D) Ενηανχινγ  

ΙΙ. (Π) Χοmφορταβλε  (Θ) Πρεττψ 

 (Ρ) Ηεαλτηψ  (Σ) Βραϖε 
 

(1) ΑΘ  (2) ΒΠ 

(3) DΣ  (4) ΧΡ 

 

53. Ιφ ιν α χερταιν χοδε ΒΕΑΥΤΙΦΥΛ ισ χοδεδ ασ 573041208, 

ΒΥΤΤΕΡ ασ 504479, ηοω ισ ΦΥΤΥΡΕ χοδεδ ιν τηατ χοδε? 
 

(1) 201497  (2) 204097 

(3) 704092  (4) 204079 

 

54. Ηοω mανψ Μονδαψσ αρε τηερε ιν παρτιχυλαρ mοντη οφ α 

παρτιχυλαρ ψεαρ ιφ τηε mοντη ενδσ ον Wεδνεσδαψ? 
 

(1) 4  (2) 5 

(3) 3  (4) Χαννοτ βε σπεχιφιεδ 

   

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 55 ‒ 56: 

Τηερε αρε τωο ροωσ οφ νυmβερσ ιν εαχη θυεστιον. Τηε υππερ 

ροω ισ χοmπλετε ανδ ιν τηε λοωερ ροω ονε νυmβερ ισ mισσινγ. 

Φινδ α συιταβλε νυmβερ το φιλλ τηε βλανκ σπαχε σο τηατ τηε 

σψmmετρψ ωιτη τηε υππερ ροω ισ mαινταινεδ. 
 

55.   

17 102 12 

15 ? 10 
 

(1) 211   (2) 75 

(3) 125  (4) 117 

 

56.   

12 336 14 

15 ? 16 
 

(1) 220  (2) 480 

(3) 125  (4) 450 
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Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 57 − 58 

Σεϖεν Πεοπλε Α, Β, Χ, D, Ε, Φ, Γ αρε πλαννινγ το ενϕοψ βοατινγ. 

Τηερε αρε ονλψ τωο βοατσ, ανδ τηε φολλοωινγ χονδιτιονσ αρε το 

βε κεπτ ιν mινδ. 

(Ι) Α ωιλλ γο ιν τηε σαmε βοατ ιν ωηιχη Ε ισ το γο. 

(ΙΙ) Φ χαννοτ γο ιν τηε σαmε βοατ ιν ωηιχη Χ ισ, υνλεσσ D ισ 

αλσο αχχοmπανψινγ. 

(ΙΙΙ) Νειτηερ Β νορ Χ χαν βε γιϖεν τηε βοατ ιν ωηιχη Γ ισ. 

(Ις) Τηε mαξιmυm νυmβερ οφ περσονσ ιν ονε βοατ χαν βε 

φουρ ονλψ. 
 

57. Ιφ Φ ανδ Β αρε ιν ονε βοατ, ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ 

στατεmεντσ ισ τρυε? 
 

(1) Γ ισ ιν τηε οτηερ βοατ 

(2) D ισ ιν τηε οτηερ βοατ 

(3) Χ ισ ιν τηε οτηερ βοατ 

(4) Ε ισ ωιτη Φ ανδ Β ιν ονε βοατ    

 

58. Ιφ Ε γετσ τηε βοατ ωιτη Φ, ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ τηε 

χοmπλετε ανδ αχχυρατε λιστ οφ τηε πεοπλε ωηο mυστ βε 

σιττινγ ιν οτηερ βοατ? 
 

(1) Φ ανδ Ε  (2) Γ ανδ Α 

(3) D ανδ Α  (4) Χ, D ανδ Β 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 59 − 60 

Α σεριεσ οφ φιγυρεσ ηασ βεεν σηοων ον τηε λεφτ. Φινδ τηε φιγυρε 

ιν τηε πλαχε οφ ? φροm τηε φιγυρεσ ον τηε ριγητ. 
 

59.   

 
  

60.   

 
  

61. Χοmπλετε τηε φολλοωινγ σεριεσ. 

(ΓΜΣΨ, ΙΟςΑ, ΚΘWΧ, ?) 

 
 

(1) ΜΣΨΕ  (2) ΝΣΨΕ 

(3) ΜΨΤΕ  (4) ΜΣΨΦ 

    

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 62 ‒ 65: Following is a new plan called ╅Airtel One╆┸ introduced by 
Αιρτελ (ΓΣΜ σερϖιχε Προϖιδερ) φορ ιτσ ποστ−παιδ χυστοmερσ.  

 

Πυλσε Ρατε 60 Σεχσ 

Πριχε οφ Πλαν Ρσ. 99 

Φρεε Αιρτιmε ον Πλαν Νιλ 

Ινχοmινγ Χαλλσ (Ρσ.) Φρεε 

Ουτγοινγ Χαλλσ 

(Ρσ./mινυτε) 
Αιρτε

λ 

ΓΣΜ/Χ

DΜΑ Λανδλινε/W

ΛΛ 
  

  (10 

Dιγιτ) 

ΛΟΧΑΛ ΡΑΤΕΣ Ρσ. 1 Ρσ. 1 Ρσ. 2 

ΣΤD ΡΑΤΕΣ 

50−200 ΚΜ Ρσ. 

1.50 

Ρσ. 1.50 Ρσ. 2 

200−500 ΚΜ Ρσ. 

1.50 

Ρσ. 2.50 Ρσ. 2.50 

500+ ΚΜ Ρσ. 

1.50 

Ρσ. 3.00 Ρσ. 3.50 

ΙΣD 

ΥΣΑ, Χαναδα, 

Ευροπε(Φιξεδ Λινε) 

Ρσ. 7 

Γυλφ, 

Ευροπε(Μοβιλε)ΣΑΑ

ΡΧ 

Ρσ. 10 

Ρεστ οφ τηε ωορλδ Ρσ. 40 

ΣΜΣ 

Λοχαλ Ρσ. 1.50 

Νατιοναλ Ρσ. 2.00 

Ιντερνατιοναλ Ρσ. 5.00 

ςαλυε Αδδεδ 

Σερϖιχε(Ρσ.) 

Ρσ. 3.00 ανδ Ρσ. 6.00 

 

Dεπενδινγ ον τηε σερϖιχε 

        

        

Μοντηλψ βιλλ = Χαλλ χηαργεσ + ΣΜΣ χηαργεσ + Πριχε οφ Πλαν 

 

62. Ιφ Μοηαν mαδε ΣΤD χαλλσ (ωιτηιν 100 κmσ) φορ 30 mιν 

ανδ σπεντ 100 mιν ον λοχαλ χαλλσ ωιτη 30% ον λανδλινε, 

40% ιν ΓΣΜ ανδ 30% ον Αιρτελ, ανδ Ροηαν σπεντ 18 mιν 

ον ΣΤD ωιτηιν 150 Κmσ ανδ σπεντ 120 mινσ ον λοχαλ χαλλσ 

ωιτη 30%, 40% ανδ 30% ον ΓΣΜ, λανδλινε ανδ Αιρτελ 

ρεσπεχτιϖελψ, τηεν ωηο σπεντ mορε?  
 

(1) Μοηαν 

(2) Ροηαν 

(3) Βοτη σπεντ τηε σαmε αmουντ.  

(4) Χαννοτ βε δετερmινεδ. 

 

63.  Α νεω ΣΜΣ σχηεmε ωασ ιντροδυχεδ ≅60π/λοχαλ ΣΜΣ, 

ωιτη αν αδδιτιοναλ mοντηλψ χηαργε οφ Ρσ. 35. Wηο ωιλλ 

νοτ βενεφιτ φροm τηε σχηεmε? Α Περσον σενδινγ   
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(1) 38 λοχαλ ΣΜΣ α mοντη 

(2) 40 λοχαλ ΣΜΣ α mοντη 

(3) 60 λοχαλ ΣΜΣ α mοντη 

(4) 59 λοχαλ ΣΜΣ α mοντη 

 

64. Α βιλλ οφ Ρσ 199/Μοντη ισ δεφινιτελψ νοτ ποσσιβλε ωηεν 

ψου mακε ονλψ 
 

(1) 30 χαλλσ το Αιρτελ ον ΣΤD (500+Κmσ) ανδ 55 λοχαλ χαλλσ 

ιν α mοντη 

(2) 16 χαλλσ το Αιρτελ ον ΣΤD (15 Κmσ ανδ 76 λοχαλ χαλλσ ιν 

α mοντη) 

(3) 10 ΣΤD χαλλσ (250 Κmσ) εαχη το Αιρτελ, ΓΣΜ ανδ 

λανδλινε ρεσπεχτιϖελψ ανδ 30 λοχαλσ ιν α mοντη 

(4) 8, 4 ανδ 7 χαλλσ το Αιρτελ, ΓΣΜ ανδ λανδλινε 

ρεσπεχτιϖελψ ον ΣΤD (500+Κmσ) ανδ 55 λοχαλ χαλλσ ιν α 

mοντη 

 

65. Α περσον mακεσ 12 mινυτεσ οφ ΙΣD χαλλσ ιν α mοντη. Ιφ 

80% οφ ηισ ΙΣD βιλλ χαmε φροm χαλλινγ τηε ρεστ οφ τηε 

ωορλδ, τηεν τηε ΙΣD χαλλσ φορ τηε mινιmυm δυρατιον ωερε 

mαδε το ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ γρουπ οφ χουντριεσ?  
 

(1) ΥΣΑ, Χαναδα, Ευροπε (Φιξεδ Λινε)   

(2) Γυλφ, Ευροπε (Μοβιλε), ΣΑΑΡΧ 

(3) Ρεστ οφ τηε ωορλδ     

(4) Χαννοτ βε δετερmινεδ. 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 66 ‒ 67: 

Τηεσε θυεστιονσ αρε βασεδ ον τηε γραπη ωηιχη σηοωσ τηε 

δεmανδ ανδ προδυχτιον στατιστιχσ οφ 5 Τ.ς. χοmπανιεσ 
 

 
 

 

66. Wηατ ισ τηε διφφερενχε βετωεεν τηε αϖεραγε δεmανδ ανδ 

τηε αϖεραγε προδυχτιον οφ τηε φιϖε χοmπανιεσ τακεν 

τογετηερ? 
 

(1) 1400  (2) 400  

(3) 280  (4) 138 

 

67. Τηε προδυχτιον οφ τηε χοmπανψ D ισ ηοω mανψ τιmεσ οφ 

τηε προδυχτιον οφ τηε χοmπανψ Α? 
 

(1) 1.8  (2) 1.5 

(3) 2.5  (4) 1.11 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 68 ‒ 69: 

Τηε φολλοωινγ θυεστιονσ αρε βασεδ ον τηε πιε−χηαρτ γιϖεν 

βελοω ωηιχη γιϖεσ τηε εξπενδιτυρε ινχυρρεδ ιν πριντινγ α 

mαγαζινε: 
 

 
 

68. Wηατ ισ τηε ανγλε φορ τηε σεχτορ ρεπρεσεντινγ παπερ χοστ? 
 

(1) 10 δεγρεεσ (2) 36 δεγρεεσ 

(3) 23.5 δεγρεεσ (4) 45 δεγρεεσ 

 

69. Φορ α γιϖεν ισσυε οφ τηε mαγαζινε, τηε 2% οφ τηε χοστ ισ 

Ρσ. 2,000 ανδ τηε πριντ−ρυν ισ 12,500 χοπιεσ. Wηατ 

σηουλδ βε τηε σαλε πριχε ιφ τηε πυβλισηερ δεσιρεσ α προφιτ 

οφ 5 περχεντ? 
 

(1) Ρσ.5  (2) Ρσ.7.5 

(3) Ρσ.8  (4) Ρσ.8.40 

 

70. )f ╅water╆ is called ╅food╆┸ ╆food╆ is called ╅tree╆ ┸ ╅tree╆ is called ╅sky╆ ┸ ╅sky╆ is called ╅wall╆ ┸ on which of the following does a ╅fruit╆ grow╂ 
 

(1) Wατερ  (2) Φοοδ 

(3) Τρεε  (4) Σκψ 
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Σεχτιον ΙΙΙ 
 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 71 & 72 

Χηοοσε τηε χορρεχτ οπτιον το φιλλ τηε βλανκ φορ χορρεχτ 

γραmmατιχαλ υσε. 
 

71. Σηε ισ α χλοσε φριενδ οφ ____________. 
 

(1) mψ  (2) Ι 

(3) mε  (4) mινε 

 

72. Ηε τοοκ χαρε οφ ηερ _____________ σηε ωασ ρεστορεδ το 

ηεαλτη. 

(1) ωηεν  (2) βεφορε 

(3) αφτερ  (4) τιλλ 

 

73. Χηοοσε τηε χορρεχτ οπτιον: Τηε mαν ______________ ηισ 

αππεαρανχε χοmπλετελψ σινχε τηεν. 
 

(1) ισ χηανγινγ (2) χηανγεδ 

(3) ηασ χηανγεδ  (4) ισ χηανγεδ 

 

74. Φροm τηε οπτιονσ βελοω, χηοοσε τηε ωορδ ωιτη τηε 

ινχορρεχτ σπελλινγ: 
 

(1) Dιαρρηεα  (2) Dιαπερ 

(3) Dιχηοτοmψ (4) Dιασ 

 

75. Χηοοσε τηε ωορδ σπελτ χορρεχτλψ :  
 

(1) συπεριντενδαντ (2) σιεϖε 

(3) αλλοτεδ  (4) δισσιπατε 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 76 ‒ 79 

Φιλλ ιν τηε βλανκσ ωιτη τηε χορρεχτ παιρ οφ ωορδσ: 
 

76. Ηε λιϖεσ ____ Βανγαλυρυ ____115, Ριχηmονδ Ροαδ. 
 

(1) ατ       ιν  (2) ιν ατ     

(3) ατ       ον      (4) ιν  ον 

 

77. ╅Aurally challenged╆ is a ｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅfor the ｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅ┻ 
 

(1) mεταπηορ      βλινδ  (2) ευπηεmισm      δεαφ 

(3) σιmιλε             δισαβλεδ  (4) σψνονψm           δυmβ 

 

78. Ιφ ερρορ ισ α ________, φαυλτ ισ _______________. 
 

(1) δεφεχτ −  α mιστακε  (2) mιστακε − α δεφεχτ 

(3) σλιπ −  αν ιναχχυραχψ  (4) βλυνδερ − το βλαmε 

 

79. Τηε mαν ηασ ______ τηε ρυλεσ οφ ετηιχαλ χονδυχτ; ηε ισ 

_______ α βεαστ. 
 

(1) φλαυντεδ   −  λιτεραλλψ  (2) ιγνορεδ   −  βασιχαλλψ 

(3) βροκεν −  ασ  (4) φλουτεδ  −  ϖιρτυαλλψ 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 80 ‒ 81 

Wηιχη πυνχτυατιον mαρκ ισ mισσινγ ιν τηε φολλοωινγ 

σεντενχεσ? 
 

(1) ινϖερτεδ χοmmασ  (2) σεmιχολον 

(3) χοmmα   (4) ηψπηεν 
 

80. Παρτ οφ Αυστραλια ισ κνοων το τηε νατιϖεσ ασ Τηε Ουτβαχκ. 
 

81. Ι κνοω τηατ ψου ωαντ το λεαρν το δριϖε Ριmα βυτ ψου αρε 

τοο ψουνγ. 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 82 ‒ 83 

Σελεχτ ασ οπτιον τηε ωορδ χλοσεστ ιν mεανινγ το τηε γιϖεν 

ωορδ: 
 

82. ςεραχιουσ 
 

(1) Φαλσε   (2) ςαριεδ  

(3) Ιmαγε   (4) Τρυτηφυλ 

 

83. Περτυρβ 
 

(1) Στιπυλατε   (2) Τυρν αρουνδ 

(3) Dιστυρβ γρεατλψ  (4) Χοmπατιβλε 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 84 ‒ 85 

Χηοοσε τηε οπτιον τηατ ισ τηε χλοσεστ ιν mεανινγ το τηε 

πηρασεσ ιν βολδ: 
 

84. Ηε ωασ α κινγ ωηο ρυλεδ ηισ συβϕεχτσ ωιτη α ηιγη ηανδ. 
 

(1) σψmπατηετιχαλλψ  (2) οππρεσσιϖελψ 

(3) δεmοχρατιχαλλψ  (4) γενερουσλψ 

 

85. Ι ραχκεδ mψ βραινσ το σολϖε τηισ διφφιχυλτ προβλεm. 
 

(1) Ι ρεαδ α λαργε νυmβερ οφ βοοκσ. 

(2) Ι χονσυλτεδ σεϖεραλ πεοπλε. 

(3) Ι υσεδ mψ χοmmονσενσε. 

(4) Ι συβϕεχτεδ mψ mινδ το ηαρδ τηινκινγ. 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 86 ‒ 87 

Σελεχτ τηε mοστ αππροπριατε mεανινγ οφ τηε υνδερλινεδ 

ιδιοmατιχ πηρασε: 
 

86. Ι ωασ συπποσεδ το γιϖε α σπεεχη το mψ Ενγλιση χλασσ, βυτ Ι 

γοτ χολδ φεετ and ) didn╆t go┻ 
 

(1) Μψ Ενγλιση χλασσ−ροοm mακεσ mψ φεετ φεελ τοο χολδ. ゅにょ My feet got cold so ) didn╆t go┻ ゅぬょ ) got too nervous and ) didn╆t go┻ 
(4) Ιτ ωασ ωιντερ τιmε ανδ Ι ηαδ νο σοχκσ φορ mψ φεετ. 

 

87. Τακε χαρε οφ ωηατ υ σαψ! Ψου ωιλλ ηαϖε το εατ ψουρ 

ωορδσ! 
 

(1) Ψου ηαϖε νο φοοδ το εατ. 

(2) Ψου ωιλλ ηαϖε το τακε βαχκ ωηατ ψου ηαϖε σαιδ. 

(3) Ψου αρε νοτ γοοδ ωιτη ψουρ λανγυαγε. 

(4) Νονε οφ τηε αβοϖε. 

 

88. Wηιχη τωο σεντενχεσ χονϖεψ τηε σαmε ιδεα? 
 

1) Shouldn╆t they have checked your tickets╂ 

2) Ι ωονδερ ιφ τηεψ σηουλδ ηαϖε χηεχκεδ ψουρ τιχκετσ. 

3) Ι ωαντ το κνοω ιφ τηεψ χηεχκεδ ψουρ τιχκετσ. 

4) Τηεψ σηουλδ ηαϖε χηεχκεδ ψουρ τιχκετσ. 
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(1) 2, 3  (2) 1, 2 

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

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 89 ‒ 90 

Χηοοσε α σινγλε ωορδ ωηιχη ισ οπποσεδ το τηε mεανινγ 

χονταινεδ ιν τηε σεντενχε. 
 

89. Ηε ωασ mαγνανιmουσ ανδ ηισ βενεϖολενχε mαδε ηιm 

γιϖε το χηαριτψ. 
 

(1) mεαν  (2) χρυελ 

(3) σνοββιση  (4) τψραννιχαλ 

 

90. Βιαννυαλ ισ  
 

(1) ονχε ιν τωο ψεαρσ (2) εϖερψ ψεαρ 

(3) τωιχε α ψεαρ (4) αφτερ εϖερψ τωο ψεαρσ 

 

91. Χηοοσε τηε οδδ ονε ουτ : 
 

(1) τεmποραλ  (2) επηεmεραλ 

(3) τρανσιεντ  (4) ετερναλ 

 

92. Χηοοσε τηε χορρεχτ οπτιον : )f ╅ inter╆ means between as in interstate ┸ ╅intra╆ as in 
ιντραϖενουσ mεανσ _________. 
 

(1) ιντο   (2) οντο 

(3) ωιτηιν  (4) ωιτηουτ 

 

93. Ματχη τηε παρτ οφ σπεεχη (ιν βολδ) το τηειρ υσαγε(δοων) 
 

1. Αδϕεχτιϖε        5. Τηε φιρε ενγινε χαmε ρυσηινγ δοων  

        τηε  ηιλλ. 

2. Πρεποσιτιον    6. Ηε ηασ σεεν τηε υπσ ανδ δοωνσ οφ λιφε.  

3. Νουν                7. Dοων ωιτη τηε τψραντ!       

4. ςερβ                 8. Τηε πορτερ ωασ ηιτ βψ τηε δοων τραιν. 
 

(1) 1−8, 2−5, 3−6, 4−7  (2) 1−6, 2−5, 3−8, 4−7 

(3) 1−5, 2−6, 3−7, 4−8  (4) 1−5, 2−7, 3−6, 4−8 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 94 

Ματχη τηε ιτεmσ ιν τηε χολυmν Ι ωιτη τηοσε ιν χολυmν ΙΙ. 

Χηοοσε τηε χορρεχτ ανσωερ χοmβινατιον γιϖεν βελοω. 
 

94.   

               Ι                                              ΙΙ    

1. Ασ δεαφ ασ                              5. γαλλ 

2. Ασ βιττερ ασ                           6. αν εελ 

3. Ασ υνπρεδιχταβλε ασ           7. α ποστ 

4. Ασ σλιππερψ ασ                      8. τηε ωεατηερ 
 

α β χ δ 

1 − 7 1 − 7 1 − 8 1 − 5 

2 − 6 2 − 5 2 − 6 2 − 7 

3 − 8 3 − 8 3 − 5 3 − 6 

4 − 5 4 − 6 4 − 7 4 − 8 

 

 

 

 

 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 95 

Ματχη τηε παρτ οφ σπεεχη (ιν βολδ) το τηειρ υσαγε. 
 

95. ΑΒΟςΕ 
 

1. αδϕεχτιϖε              5. Ραιν χοmεσ φροm αβοϖε. 

2. αδϖερβ                  6. Ηισ χονδυχτ ισ αβοϖε συσπιχιουσ. 

3. Νουν                     7. Λοοκ αβοϖε τηε mαντελ πιεχε. 

4. πρεποσιτιον         8. Τηε αβοϖε ινφορmατιον ισ φορ  

                τηε πυβλιχ. 
 

α β χ δ 

1 − 8 1 − 7 1 − 8 1 − 6 

2 − 7 2 − 6 2 − 5 2 − 8 

3 − 5 3 − 5 3 − 6 3 − 5 

4 − 6 4 − 8 4 − 7 4 − 7 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 96 − 97 

Χηοοσε τηε σεγmεντ ωιτη τηε ερρορ. Ιφ τηερε ισ νο ερρορ, 

χηοοσε 4 
 

96.  Ιδλι ανδ Σαmβαρ  mακε τηε βρεακφαστ  ιν τηε Σουτη. 

            1                                       2                            3                    4 

 

97. Ψουρ αχχουντ σηουλδ  ηαϖε βεεν χρεδιτεδ  

                   1                                   2                              with three months╆ ιντερεστ. 

                        3                                                   4 

 

98. Χηοοσε τηε σεντενχε ωηερε τηε υνδερλινεδ ωορδ ισ υσεδ 

αππροπριατελψ. 
 

1. Who╆s χαρ αρε ψου πλαννινγ το βορροω? 

2. Wηοσε πλαννινγ το ηαϖε α βιρτηδαψ παρτψ? 

3. Ηε ισ τηε περσον ωηο ψου mετ ατ τηε ϕυνχτιον. 

4. Dοεσ ηε κνοω ωηοm το αβουτ τηε ηοτελ ρεσερϖατιονσ? 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 99 − 100 

Χηοοσε  

1 ιφ τηε φιρστ σεντενχε ισ χορρεχτ 

2 ιφ τηε σεχονδ σεντενχε ισ χορρεχτ 

3 ιφ βοτη σεντενχεσ αρε χορρεχτ 

4 ιφ βοτη σεντενχεσ αρε ωρονγ. 
 

99.   

1. Χαν ψου ιmαγινε ηισ φοργεττινγ ηισ οων βιρτηδαψ? 

2. Χαν ψου ιmαγινε ηιm φοργεττινγ ηισ οων βιρτηδαψ? 
 

1  2  3 4 

 

100.   

1. Ρεχεντλψ Ι ρεαδ αβουτ α υνιθυε ωεδδινγ τηατ τοοκ 

πλαχε ιν τηε νεωσπαπερ. 

2. Ρεχεντλψ Ι ρεαδ ιν τηε νεωσπαπερ αβουτ α υνιθυε 

ωεδδινγ τηατ τοοκ πλαχε. 
 

1   2  3  4 
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101. Χοmπλετε τηε γιϖεν σεντενχε βψ χηοοσινγ τηε χορρεχτ 

πηρασε. 
 

Ψου χαννοτ συχχεεδ υνλεσσ 

(1) ψου δο νοτ ωορκ ηαρδ. 

(2) ψου σηαλλ νοτ ωορκ ηαρδ. 

(3) ψου ωιλλ ωορκ ηαρδ. 

(4) ψου ωορκ ηαρδ. 

 

102. Ρε−αρρανγε τηε σχραmβλεδ σεγmεντσ ιν λογιχαλ ορδερ το 

mακε α χοmπλετε σεντενχε. 
 

1. το πλαχε ωηερε mορε οππορτυνιτιεσ αρε αϖαιλαβλε 

2. ανδ σο τηερε ισ α γρεατ δεmανδ φορ Ενγλιση 

3. φορ προφεσσιοναλ ανδ εχονοmιχ γροωτη 

4. because it takes one outside one╆s own community 

5. Ενγλιση ισ λανγυαγε οφ οππορτυνιτιεσ 
 

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

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

 

103. Χηοοσε τηε βεστ χονστρυχτιον: 
 

(1) )f you would have taken care you wouldn╆t have got 
τψπηοιδ. 

(2) )f you took care you wouldn╆t have got typhoid┻ 
(3) )f you take care you wouldn╆t have got typhoid┻ 
(4) Ιφ ψου ηαδ τακεν care you wouldn╆t have got typhoid┻ 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 104 − 105 

Χηοοσε τηε χορρεχτ οπτιον. 
 

104. Ατ τιmεσ, ωε αρε αλλ _______ το βε mιστακεν. 
 

(1) απτ  (2) λικελψ  

(3) χονσιδερεδ (4) αβλε 

 

105. Ηε ηαρδλψ χαρεσ, ________? 
 

(1) δοεσ ηε  ゅにょ doesn╆t he 

(3) ωιλλ ηε  ゅねょ won╆t he 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 106 − 107 

Ιδεντιφψ τηε φιγυρεσ οφ σπεεχη ιν τηε φολλοωινγ σεντενχεσ: 
 

106. Ασ προυδ ασ α πεαχοχκ. 
 

(1) Μεταπηορ  (2) Σιmιλε 

(3) Αποστροπηε (4) Επιγραm 

 

107. Dεατη λαψσ ηισ ιχψ ηανδ ον κινγσ. 
 

(1) Περσονιφιχατιον (2) Εξχλαmατιον 

(3) Σιmιλε  (4) Αντιχλιmαξ 

 

Ινστρυχτιονσ φορ θυεστιον 108 − 110 

Ρεαδ τηε πασσαγε χαρεφυλλψ ανδ ανσωερ ωιτηιν τηε χοντεξτ. 
 

╉A way to deal with frozen feelings╊ 
 

Εϖερψ χηιλδ εξπεριενχεσ αλλ τηατ ηαππενσ αρουνδ ηιm ωιτη 

τοταλ αωαρενεσσ. Ιν τηε φιρστ σεϖεν ψεαρσ τηε χηιλδ∋σ βραιν ισ 

λικε α σπονγε, τακινγ ιν αλλ σενσορψ ινπυτσ ανδ βυιλδινγ ηισ 

ιδεα οφ ηισ συρρουνδινγσ. Ασ λονγ ασ τηε ενϖιρονmεντ ισ σαφε, 

τηε χηιλδ λεαρνσ ωιτη ινχρεδιβλε σπεεδ. Ηοωεϖερ, ωηεν τηε 

ενϖιρονmεντ ισ σχαρψ ορ στρεσσφυλ, τηε χηιλδ υνλεαρνσ παστ 

λεαρνινγ ϕυστ ασ ραπιδλψ. 
 

Ιν τηε εαρλψ ψεαρσ οφ εϖερψ χηιλδ∋σ λιφε, ωηενεϖερ τηερε ισ 

σηοχκ, ϖιολενχε, φεαρ ορ παιν, τηεσε ιντενσε εmοτιονσ αρε 

ιmπριντεδ δεεπλψ ιντο mεmορψ. Wηενεϖερ τηε σαmε αχτιϖιτψ 

ορ σιτυατιον ισ ρεπεατεδ, τηε νερϖουσ σψστεm ανδ βοδψ 

συβχονσχιουσλψ ρε−εξπεριενχε τηε mεmορψ οφ τηατ τραυmα. 
 

Ανψ εmοτιοναλ σιτυατιον τηατ τακεσ υσ ουτ οφ τηε πρεσεντ ανδ 

ιντο τηε παστ mεανσ τηατ ωηενεϖερ τηε σαmε κινδ οφ εmοτιον 

χροπσ υπ λατερ ιν ουρ λιφε ωε ρετυρν το τηε παστ φορ ουρ 

ρεφερενχε ποιντ. Ιφ τηατ ποιντ ωασ ατ αγε τηρεε, ωε φινδ 

ουρσελϖεσ βεηαϖινγ λικε α τηρεε−ψεαρ−ολδ. Wε φεελ χηιλδιση ανδ 

ωε βεηαϖε χηιλδισηλψ. Ουρ φεελινγσ αρε τηε χαυσε οφ τηισ ∋γλιτχη∋ 

ιν ουρ λεαρνινγ προχεσσ. Wε κνοω ωε σηουλδ βε αβλε το mακε 

α ποσιτιϖε χηανγε, βυτ τηατ δοεσν∋τ χηανγε ανψτηινγ.  
 

Τηε προχεσσ οφ χηανγε νεεδ νοτ βε τραυmατιχ. Wε χουλδν∋τ 

ηαϖε δονε ανψ βεττερ βεχαυσε ωε διδν∋τ κνοω ηοω το. Βυτ ωε 

σηουλδ ρεαλισε τηατ ωασ τηεν ανδ τηισ ισ νοω! Wε χαν χηοοσε 

το χηοοσε αγαιν. Ιτ∋σ υπ το υσ. Ιτ∋σ ουρ mοϖιε! 
 

108. The ╉Frozen Feelings╊ being talked about are about 
 

(1) νεγατιϖε χηιλδηοοδ εξπεριενχεσ 

(2) χηιλδηοοδ λεαρνινγ παττερνσ 

(3) ιναβιλιτψ το λεαρν ασ αν αδυλτ 

(4) νονε οφ τηε αβοϖε. 

 

109. A ╅glitch╆ is 
 

(1) α διτχη 

(2) υνεασψ εmοτιονσ 

(3) συδδεν mαλφυνχτιον ορ βρεακδοων 

(4) λεαρνινγ παττερνσ 

 

110. Ιδεντιφψ τηε χορρεχτ σεντενχε, βασεδ ον τηε παραγραπη 
  

(1) Τηε προχεσσ οφ χηανγε νεεδσ το βε τραυmατιχ. 

(2) Wε φεελ χηιλδιση ανδ ωε βεηαϖε χηιλδισηλψ. 

(3) Βοτη σεντενχεσ αρε ινχορρεχτ. 

(4) Βοτη τηε σεντενχεσ αρε χορρεχτ. 
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Σεχτιον ΙΙ 
 

111. Dενδροχηρονολογψ ισ 
 

(1) Τηε mετηοδ οφ σχιεντιφιχ δατινγ βασεδ ον τηε 

αναλψσισ οφ τρεε−ρινγ γροωτη παττερνσ. 

(2) Α χορε σαmπλε φροm τηε αχχυmυλατιον οφ σνοω ανδ 

ιχε οϖερ mανψ ψεαρσ τηατ ηαϖε ρε−χρψσταλλιζεδ ανδ 

ηαϖε τραππεδ αιρ βυββλεσ φροm πρεϖιουσ τιmε 

περιοδσ. 

(3) ισ τηε στυδψ οφ γλαχιερσ ορ mορε γενεραλλψ ιχε ανδ 

νατυραλ πηενοmενα τηατ ινϖολϖε ιχε. 

(4) Τηε σχιεντιφιχ στυδψ οφ λανδφορmσ ανδ τηε προχεσσεσ 

τηατ σηαπε τηεm. 

 

112. Wηιχη χοmπανψ λαυνχηεδ τηε φιρστ mοβιλε πηονε 

οπερατιον ιν Ινδια? 
 

(1) Βηαρτι Αιρτελ (2) Εσσαρ 

(3) Μαξ Τουχη (4) Μοδι Τελστρα 

 

113. Wηιχη ισ τηε λονγεστ ρυννινγ Ενγλιση λανγυαγε Τς 

χαρτοον ιν ηιστορψ, φιρστ λαυνχηεδ βψ Wαρνερ Βροτηερσ ιν 

1969 εξχλυσιϖελψ φορ τελεϖισιον, ανδ ισ νοω ποπυλαρ φαρε 

ον τηε Χαρτοον Νετωορκ? 
 

(1) Σχοοβψ Dοο (2) Τοm ανδ ϑερρψ 

(3) Ποπεψε  (4) ϑοηννψ Βραϖο 

  

114. Τηε εξπανσιον φορ ΒΙΦΡ, ιν τηε χοντεξτ οφ τηε Ινδιαν 

Ινδυστρψ ισ: 
 

(1) Βοαρδ φορ Ινδυστριαλ ανδ Φινανχιαλ Ρεχονστρυχτιον 

(2) Βυρεαυ φορ Ινδυστριαλ ανδ Φινανχιαλ Ρεχονστρυχτιον 

(3) Βοαρδ φορ Ινϖεστmεντ ανδ Φινανχιαλ Ρεχονστρυχτιον 

(4) Βυρεαυ φορ Ινϖεστmεντ ανδ Φινανχιαλ Ρεχονστρυχτιον 

 

115. Wηατ ισ Εκιστιχσ? 
 

(1) Τηε ωατερ σπορτσ ρελατεδ στυδψ 

(2) Τηε σχιενχε οφ Βοδψ Μασσ 

(3) Τηε αρτ οφ χαρδ τριχκσ 

(4) Τηε σχιενχε οφ ηυmαν σεττλεmεντσ 

 

116. Wηατ ισ Ρεδ Ηερρινγ ιν αν ΙΠΟ? 
 

(1) Προσπεχτυσ 

(2) Συβmισσιον οφ Φορm 

(3) Φυνδσ Γενερατεδ δυρινγ ΙΠΟ  

(4) Μινιmυm Οφφερ περ Σηαρε 

 

117. Eight O╆clock Coffee┸ a US based coffee marketer┸ is a 
γρουπ χοmπανψ οφ 
 

(1) Τατα  (2) ΙΤΧ 

(3) Βριταννια  (4) Υνιλεϖερ 

 

118. Βιο−διεσελ ισ εξτραχτεδ φροm τηε φολλοωινγ πλαντ: 

 

(1) Ηιβισχυσ  (2) Αλοε ςερα 

(3) ϑατροπηα  (4) Χηαmοmιλε 

 

119. Wηιχη ωοmαν τεννισ πλαψερ ωον τηε mαξιmυm νυmβερ 

οφ Γρανδ Σλαm σινγλεσ τιτλεσ ιν τηε ηιστορψ οφ τεννισ? 
 

(1) Στεφφι Γραφ  (2) Μαρτινα Ναϖρατιλοϖα 

(3) Βιλλι ϑεαν Κινγ (4) Μαργαρετ Χουρτ 

 

120. Wηατ ισ τηε νιχκναmε οφ Νεω Ψορκ χιτψ? 
 

(1) Βιγ Σωεετ Λιmε (2) Βιγ Αππλε 

(3) Βιγ Γραπε  (4) Νονε οφ τηε αβοϖε 

 

121. Wηιχη ωασ τηε φιρστ Ινδιαν χοmπανψ το βε λιστεδ ιν 

ΝΑΣDΑΘ? 
 

(1) ΤΧΣ  (2) Wιπρο 

(3) Ινφοσψσ  (4) Χογνιζαντ 

 

122. ╉TAREGNA╊ ‒ α ϖιλλαγε ιν Βιηαρ ωασ ιν τηε νεωσ βεχαυσε 

οφ 
 ゅなょ Rahul Gandhi╆s election campaign 

(2) ςιεωινγ οφ τηε σολαρ εχλιπσε 

(3) Α ϖισιτ βψ Ηιλλαρψ Χλιντον 

(4) Τηε Ναξαλ mασσαχρε οφ τριβαλσ 

 

123. The driver for Formula One╆s Force )ndia Team is 
 

(1) Μαρκ Wεββερ (2) Αδριαν Συτιλ 

(3) Φελιπε Μασσα (4) ϑενσεν Βυττον 

 

124. (ΜDΡΤ) ‒ Μιλλιον Dολλαρ Ρουνδ Ταβλε χονσιστσ οφ 
 

(1) World╆s richest industrialists ゅにょ World╆s most powerful golfers 

(3) Γλοβαλ Ασσοχιατιον οφ Λιφε Ινσυρανχε προφεσσιοναλσ ゅねょ World╆s richest sports persons 

 

125. Who declares the ╉Credit Policy╊ of )ndia╂ 
 

(1) Τηε Φινανχε Μινιστρψ 

(2) Ρεσερϖε Βανκ οφ Ινδια 

(3) Τηε Χοmmερχε Μινιστρψ ゅねょ The )ndian Bank╆s Association 

 

126. Ναmε οφ τηε βοδψ ωηιχη ρεγυλατεσ τηε στοχκ Εξχηανγεσ ιν 

Ινδια ισ 
 

(1) ΧΒΙ  (2) ΧΙD 

(3) ΣΗΧΙΛ  (4) ΣΕΒΙ 

 

127. Ραφφλεσια αρνολδιι ισ ιτσ βοτανιχαλ ναmε ανδ ιτ ηολδσ α world record in the plant world┻ What╆s τηε ρεχορδ? 
 

 (1) Ταλλεστ χαχτι  (2) Λαργεστ βλοοm  

 (3) Λονγεστ συρϖιϖινγ τρεε (4) Σmαλλεστ πλαντ 

   

128. Τεmυϕιν ωασ α φαmουσ ηιστοριχαλ χηαραχτερ οφ τηε ωορλδ, 

βυτ ωε κνοω ηιm βψ α διφφερεντ ναmε. 

Wηιχη ονε? 
 

 

 (1) Βαβυρ   (2) Γενγηισ Κηαν 
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(3) Κυβλαι Κηαν  (4) Εmπερορ Νερο 

 

129. Wηατ ισ Σηορτ Σελλινγ ιν στοχκ mαρκετ λινγο? 
 

(1) Σελλινγ τηε σηαρεσ ωηιχη ψου δο νοτ οων.  

(2) Σελλινγ α σηαρε αφτερ οωνινγ ιτ φορ α σηορτ περιοδ οφ 

τιmε. 

(3) Σελλινγ αλλ τηε σηαρεσ ιν ψουρ βοοτψ ωηιχη αρε νοτ 

προδυχτιϖε.    

(4) Σελλινγ οφ σηαρεσ ωηιχη αρε θυοτεδ φορ α σηορτ περιοδ 

οφ τιmε. 

 

130. Μαηατmα Γανδηι ωασ νοmινατεδ φορ τηε Νοβελ Πεαχε 

πριζε φορ τηε φιρστ τιmε ιν τηε ψεαρ 1937 ανδ λαστ τιmε ιν 

τηε ψεαρ 1948. Ηοω mανψ τιmεσ ιν βετωεεν τηεσε τωο 

ψεαρσ ωασ ηε νοmινατεδ? 
 

 (1) 1       (2) 3     (3) 2  (4) 0

  

 

131. Wηιχη οργανιζατιον ινστιτυτεδ τηε Νοβελ Πριζε ιν 

Εχονοmιχσ? 
 

(1) Σϖενσκα Ηανδελσβανκεν    

(2) Ιντερνατιοναλ Μονεταρψ Φυνδ 

(3) Εχονοmιχσ Dεπαρτmεντ οφ Οξφορδ Υνιϖερσιτψ  

(4) Σϖεριγεσ Ρικσβανκ 

 

132. Φιλm σταρσ ηαϖε βεεν ενδορσινγ Λυξ βεαυτψ σοαπ σινχε 

αγεσ. Wηο ωασ τηε φιρστ αχτρεσσ οφ Βολλψωοοδ το δο σο? 
 

(1) Μαδηυβαλα (2) Λεελα Ναιδυ   

(3) Συραιψα  (4) Λεελα Χηιτνισ 

 

133. )ndia╆s interstate cricket tournament is named after 
Κυmαρ Σηρι Ρανϕιτσινγηϕι ςιβηαϕι ϑαδεϕα ορ ιν σηορτ Ρανϕι, 

τηε γρεατ χριχκετ λεγενδ. Ηε πλαψεδ ηισ χριχκετ ιν Ενγλανδ 

ανδ αλσο πλαψεδ φορ Ενγλιση νατιοναλ τεαm. Wηιχη χουντψ 

ηε υσεδ το πλαψ φορ ιν τηε λεαγυε χριχκετ οφ Ενγλανδ? 
 

(1) Συσσεξ  (2) Εσσεξ 

(3) Σοmερσετ  (4) Συρρεψ   

 

134. As a practice┸ all major states╆ capitals have offices of 
Ρεσερϖε Βανκ οφ Ινδια ωιτη ονλψ ονε εξχεπτιον. Wηιχη 

χιτψ οφ Ινδια ηασ αν οφφιχε οφ ΡΒΙ ωιτηουτ βεινγ α στατε 

χαπιταλ? 
 

(1) Πυνε   (2) Αλλαηαβαδ 

(3) Βαροδα  (4) Ναγπυρ 

 

135. Τηισ διστινγυισηεδ Ινδιαν ωασ βορν ον 28τη Dεχεmβερ 

1937 ιν Συρατ. Ηε ηασ χοmπλετεδ τηε Αδϖανχεδ 

Μαναγεmεντ Προγραm ατ Ηαρϖαρδ Βυσινεσσ Σχηοολ, ΥΣΑ. 

Ηε τυρνεδ δοων α ϕοβ οφφερ φροm ΙΒΜ το ϕοιν ηισ φαmιλψ 

βυσινεσσ ανδ τοδαψ ηε ισ ονε τηε τοπ βυσινεσσ λεαδερσ οφ 

Ινδια. Ναmε τηε τψχοον. 
 

(1) Ραταν Τατα (2) Ανιλ Αmβανι 

(3) Αζιm Πρεmϕι (4) Ανανδ Μαηινδρα 

 

136. )t╆s known to be used in Egypt in ぬどどど BC┸ but its name 
ηαδ βεεν δεριϖεδ φροm αν ολδ Φρενχη εξπρεσσιον. Ιτ ισ 

mαδε φροm τηε φερmεντατιον οφ ετηανολ ιν α προχεσσ τηατ 

ψιελδσ ιτσ κεψ ινγρεδιεντ, ετηανοιχ αχιδ. Wηατ ισ ιτ? 
 

(1) Ταβασχο Σαυχε (2) Πηενολ 

(3) ςινεγαρ  (4) Σοψα Σαυχε   

 

137. Τηε ναmε οφ τηισ ϑαπανεσε χοmπανψ λιτεραλλψ mεανσ ╉three diamonds╊┻ Which one╂ 
 

(1) Σανψο  (2) Μυτσυηιτο 

(3) Μιτσυβισηι (4) Συζυκι 

 

138. Wηο ωερε τηε φιρστ τωινσ το πλαψ τεστ χριχκετ? 
 

(1) Μερϖ ανδ Κιm Ηυγηεσ    

(2) Ιαν ανδ Γρεγ Χηαππελλ 

(3) Συρινδερ ανδ Μοηινδερ Αmαρνατη   

(4) Στεϖε ανδ Μαρκ Wαυγη 

 

139. Wηιχη χουντρψ ηασ τηε λαργεστ ραιλ νετωορκ ιν τηε ωορλδ? 
 

(1) Ινδια  (2) Χηινα  

(3) Υ.Σ.Α  (4) Υ.Κ. 

 

140. Wηο ωον τηε 2009 Φρενχη οπεν τεννισ λαδιεσ τιτλε? 
 

(1) Σϖετλανα Κυζνετσοϖα    

(2) Κριστινα Μλαδενοϖιχ   

(3) Μαρια Σηαραποϖα    

(4) ςενυσ Wιλλιαmσ    

 

141. Wηο ινϖεντεδ τηε mιχροχηιπ? 
 

(1) Ροβερτ Νοψχε ανδ ϑαχκ Κιλβψ  

(2) Λαρρψ Παγε ανδ Σεργεψ Βριν 

(3) Σαβεερ Βηατια   

(4) Γορδον Μοορε & Ροβερτ Νοψχε 

 

142. Wηιχη ισ τηε λαργεστ λανδλοχκεδ χουντρψ ιν τηε ωορλδ? 
 

(1) Σωιτζερλανδ (2) Χηινα  

(3) Καζακησταν (4) Μονγολια 

 

143. Wηιχη χουντρψ mακεσ Παναmα ηατσ? 
 

(1) Εχυαδορ  (2) Παναmα 

(3) Χυβα  (4) Βολιϖια   

 

144. Wηο ωασ τηε Πριmε Μινιστερ οφ Ινδια ωηεν τηε 42νδ 

Αmενδmεντ Βιλλ βρινγινγ ιν τηε χηανγεσ ιν τηε 

Χονστιτυτιον ωασ πασσεδ? 
 

(1) Ραϕιϖ Γανδηι (2) ς.Π. Σινγη 

(3) Ινδιρα Γανδηι (4) Μοραρϕι Dεσαι 

 

145. Wηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ πλανετσ λοστ ιτσ πλανετ στατυσ 

ρεχεντλψ? 
 

(1) Μοον   (2) Νεπτυνε 

(3) Πλυτο  (4) Σατυρν 

 

146. Ονε βαρρελ οφ οιλ ισ αππροξιmατελψ εθυιϖαλεντ το ηοω 

mανψ λιτρεσ? 
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(1) 200  (2) 150  

(3) 120  (4) 160    

 

147. Φιϖε ψεαρ πλανσ ιν Ινδια αρε φιναλλψ αππροϖεδ βψ τηε : 
 

(1) Υνιον Χαβινετ     

(2) Πρεσιδεντ ον τηε αδϖιχε οφ πριmε mινιστερ 

(3) Νατιοναλ Dεϖελοπmεντ Χουνχιλ   

(4) Πλαννινγ χοmmισσιον 

 

148. Μανψ α τιmε ωε ρεαδ ιν τηε νεωσπαπερσ αβουτ Σουτηερν 

Χονε οφ Σουτη Αmεριχα ωηιχη ινχλυδεσ Αργεντινα, Χηιλε, 

Παραγυαψ, Υρυγυαψ ανδ Περυ. Wηιχη ισ τηε mοστ σποκεν 

λανγυαγε οφ τηισ γεογραπηιχαλ αρεα? 
 

(1) Πορτυγυεσε  (2) Σπανιση 

(3) Φρενχη  (4) Ενγλιση 

 

149. Wηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ α mεmβερ οφ τηε 

οργανιζατιον οφ πετρολευm εξπορτινγ χουντριεσ (ΟΠΕΧ)? 
 

(1) Αλγερια  (2) Βραζιλ 

 (3) Εχυαδορ  (4) Νιγερια   

 

150. Wηο ινϖεντεδ τηε ╅computer laptop╆╂ 
 

(1) Αρτηυρ Wψννα ‒ ΥΣΑ 

(2) Θ. Dαιmλερ ‒ Γερmανψ 

(3) Σινχλαιρ − Βριταιν  

(4) Νονε οφ τηε αβοϖε 
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Ανσωερ Κεψ 
 

ΣΕΧΤΙΟΝ Ι 
 

ΣΕΧΤΙΟΝ ΙΙ  
 

Θ. Ανσ. Θ. Ανσ. 
 

Θ. Ανσ. Θ. Ανσ. 
 

1 2 21 1 
 

41 2 61 1 
 

2  22  
 

42 1 62 2 
 

3 1 23 2 
 

43 4 63 1 
 

4 4 24 4 
 

44 2 64 4 
 

5 1 25 2 
 

45 2 65 4 
 

6 3 26 3 
 

46 2 66 3 
 

7 4 27 3 
 

47 4 67 1 
 

8 2 28 4 
 

48 3 68 2 
 

9 2 29 3 
 

49 2 69 4 
 

10 4 30 3 
 

50 1 70 4 
 

11 3 31 1 
 

51 2   
 

12 4 32 2 
 

52 1   
 

13 1 33 2 
 

53 2 
 

 
 

14 3 34 1 
 

54 4 
 

 
 

15 4 35 4 
 

55 2 
 

 
 

16 1 36 4 
 

56 2 
  

17 3 37 2 
 

57 1 
 

 
 

18 3 38 2 
 

58 4 
 

 
 

19 2 39 4 
 

59 3 
  

20 1 40 4 
 

60 3 
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ΣΕΧΤΙΟΝ ΙΙΙ 
 

ΣΕΧΤΙΟΝ Ις 
 

Θ. Ανσ. Θ. Ανσ. 
 

Θ. Ανσ. Θ. Ανσ. 
 

71 4 91 4 
 

111 1 131 4 
 

72 4 92 3 
 

112 4 132 4 
 

73 3 93 1 
 

113 1 133 1 
 

74 4 94 2 
 

114 4 134 4 
 

75 4 95 1 
 

115 1 135 1 
 

76 2 96 2 
 

116 1 136 3 
 

77 2 97 4 
 

117 1 137 3 
 

78 2 98 4 
 

118 3 138 4 
 

79 4 99 2 
 

119 4 139 3 
 

80 1 100 2 
 

120 2 140 1 
 

81 3 101 4 
 

121 3 141 1 
 

82 4 102 2 
 

122 2 142 3 
 

83 3 103 4 
 

123 2 143 1 
 

84 2 104 2 
 

124 3 144 3 
 

85 4 105 1 
 

125 2 145 3 
 

86 3 106 2 
 

126 4 146 4 
 

87 2 107 1 
 

127 2 147 4 
 

88 3 108 1 
 

128 2 148 2 
 

89 1 109 3 
 

129 1 149 2 
 

90 3 110 2 
 

130 2 150 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


