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Σψmβιοσισ Ιντερνατιοναλ Υνιϖερσιτψ
SNAP ID
ΣΝΑΠ ΤΕΣΤ 2010
Τιmε: 120 mινυτεσ
Συνδαψ Dεχεmβερ 19, 2010
Πλεασε ρεαδ τηε φολλοωινγ ινστρυχτιονσ χαρεφυλλψ. Dο νοτ οπεν τηε σεαλ υντιλ τηε Ινϖιγιλατορ ινστρυχτσ ψου το
οπεν.

5.

Τοταλ
Μαρκσ
Γενεραλ Ενγλιση
40
Θυαντιτατιϖε & Dατα Ιντερπρετατιον & Dατα Συφφιχιενχψ
40
Γενεραλ Αωαρενεσσ: Γενεραλ Κνοωλεδγε, Χυρρεντ Αφφαιρσ, Βυσινεσσ Σχεναριο
40
Αναλψτιχαλ & Λογιχαλ Ρεασονινγ
60
Τοταλ
180
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40
40
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Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ ισ χονταινεδ ινσιδε τηε Τεστ Βοοκλετ. Μακε συρε τηατ τηε Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ ισ νοτ
δαmαγεδ ιν ανψ ωαψ.
Υσε ονλψ α βλυε/βλαχκ βαλλ ποιντ πεν το δαρκεν χιρχλεσ ιν τηε Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ.
Wριτε ψουρ ΣΝΑΠ−Ιδ ανδ δαρκεν αππροπριατε χιρχλεσ ιν τηε Ανσωερ ΟΜΡ Σηεετ.
Τηε σεθυενχε οφ τηε σεχτιονσ διφφερσ ιν εαχη Βοοκλετ σεριεσ. Ηοωεϖερ τηε τεστ στρυχτυρε ισ ασ φολλοωσ,

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

ee

1.

w

w

w

.c

ar

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.
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ΣΕΧΤΙΟΝ−Ι
Θυαντιτατιϖε ανδ Dατα Ιντερπρετατιον ανδ Συφφιχιενχψ
Φορ αλλ θυεστιονσ ιν τηισ σεχτιον, χορρεχτ ανσωερσ χαρρψ 1 mαρκ εαχη
7. Α βακερψ οπενεδ ωιτη ιτσ δαιλψ συππλψ οφ 40 δοζεν
ρολλσ. Ηαλφ οφ τηε ρολλσ ωερε σολδ βψ νοον, ανδ 60%
οφ τηε ρεmαινινγ ρολλσ ωερε σολδ βετωεεν νοον
ανδ χλοσινγ τιmε. Ηοω mανψ δοζεν ρολλσ ωερε λεφτ
υνσολδ?

1. Ιν α Ρεταιλ ουτλετ τηε αϖεραγε ρεϖενυε ωασ Ρσ.
10,000 περ δαψ οϖερ α 30 δαψ περιοδ. Dυρινγ τηισ
περιοδ τηε αϖεραγε δαιλψ ρεϖενυε ον ωεεκενδσ
(τοταλ 8 δαψσ) ωασ Ρσ. 20,000 περ δαψ. Wηατ ωασ
τηε αϖεραγε δαιλψ ρεϖενυε ον ωεεκδαψσ?
(2) 5250

(3) 6570

(1) 6

(4) 8060

2. Τωο διφφερεντ πριmε νυmβερσ Ξ ανδ Ψ, βοτη αρε
γρεατερ τηαν 2, τηεν ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ mυστ
βε τρυε?
(1) Ξ Ψ= 23
(3) Βοτη 1 ανδ 2

(2) Ξ + Ψ 87
(4) Νονε οφ τηε αβοϖε

rin
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(2) 11:05 α.m.
(4) 10:50 α.m.

ar

(1) 11:20 α.m.
(3) 11:10 α.m.

(3) 197

.c

(2) 191

(4) 260

w

w

(3) 49
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(4) 7.5

(2) 216 : 36
(4) 32 : 316

10. Τηε διφφερενχε βετωεεν τηε ϖαλυε οφ α νυmβερ
ινχρεασεδ βψ 25% ανδ τηε ϖαλυε οφ τηε οριγιναλ
νυmβερ δεχρεασεδ βψ 30% ισ 22. Wηατ ισ τηε
οριγιναλ νυmβερ?

(1) 225

(2) 65

(3) 40

(4) 90

(2) 300

(3) 250

(4) 350

12. Α νυmβερ ωηοσε φιφτη παρτ ινχρεασεδ βψ 4 ισ εθυαλ
το ιτσ φουρτη παρτ διmινισηεδ βψ 10, ισ :

(4) 5

w

(2) 62

(3) 8

11. Ρυννινγ ατ τηε σαmε χονσταντ ρατε, 6 ιδεντιχαλ
mαχηινεσ χαν προδυχε α τοταλ οφ 180 βοττλεσ περ
ηουρ. Ηοω mανψ βοττλεσ χουλδ 15 συχη mαχηινεσ
προδυχε ιν 30 mινυτεσ?

6. Φινδ ουτ τηε αππροπριατε νεξτ νυmβερ ιν τηε
σεριεσ φροm τηε οπτιονσ βελοω:
0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, ?
(1) 56

(1) 36 : 316
(3) 316 : λ6

(1) 70

5. Τηε συm οφ πριmε νυmβερσ τηατ αρε γρεατερ τηαν
60, βυτ λεσσ τηαν 70 ισ:
(1) 128

(2) 12

9. Τηε mισσινγ νυmβερσ ιν τηε βελοω σεριεσ ωουλδ
βε
1:1, 8:4, 9:27, 64:16, 25:125, ? :?, 49:343,

(4) 3

4. Α σωιmmινγ ποολ χαν βε φιλλεδ βψ πιπε Α ιν 3
ηουρσ ανδ βψ πιπε Β ιν 6 ηουρσ, εαχη πυmπ
ωορκινγ ον ιτσ οων. Ατ 9 αm, πυmπ Α ισ σταρτεδ.
Ατ ωηατ τιmε ωιλλ τηε σωιmmινγ ποολ βε φιλλεδ ιφ
πυmπ Β ισ σταρτεδ ατ 10 αm?

(4) Ι2

a.

(3) 5.6

(1) 9

di

(2) 6

(3) 10

8. Στυαρτ, ϑαχκ ανδ Λεο αρε χολλεαγυεσ ωορκινγ ιν α
πλαντ. Στυαρτ ανδ ϑαχκ χαν δο α ωορκ ιν 10 δαψσ,
ϑαχκ ανδ Λεο χαν δο τηε σαmε ωορκ ιν 15 δαψσ
ωηιλε Στυαρτ ανδ Λεο χαν δο ιτ ιν 12 δαψσ. Αλλ οφ
τηεm σταρτεδ τηε ωορκ τογετηερ. Αφτερ τωο δαψσ,
Λεο ωασ σηιφτεδ το σοmε οτηερ ωορκ. Ηοω mανψ
δαψσ ωιλλ Στυαρτ ανδ ϑαχκ τακε το φινιση τηε ρεστ οφ
τηε ωορκ?

3. Ιτ τακεσ 6 ηουρσ φορ πυmπ Α, υσεδ αλονε, το φιλλ α
τανκ οφ ωατερ. Πυmπ Β υσεδ αλονε τακεσ 8 ηουρσ
το φιλλ τηε σαmε τανκ. Α, Β ανδ ανοτηερ πυmπ Χ αλλ
τογετηερ φιλλ τηε τανκ ιν 2 ηουρσ. Ηοω λονγ ωουλδ
πυmπ Χ τακε, υσεδ αλονε, το φιλλ τηε τανκ?
(1) 4.8

(2) 8
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(1) 6364

(1) 240
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(ΙΙ) Αϖεραγε mαρκσ οβταινεδ βψ Θ ανδ Ρ αρε 20
mορε τηαν τηατ σεχυρεδ βψ Σ.

13. Wηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ νυmβερσ ωιλλ
χοmπλετελψ διϖιδε (461 + 462 + 463 + 464)?
(2) 10

(3) 11

(4) 13

19. Ηοω mανψ ιχε χυβεσ χαν βε αχχοmmοδατεδ ιν α
χονταινερ?

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 14
20:Εαχη οφ τηε
φολλοωινγ θυεστιονσ ισ φολλοωεδ βψ τωο στατεmεντσ.
Μαρκ

(Ι) Τηε λενγτη ανδ βρεαδτη οφ τηε χονταινερ ισ 20
χm ανδ 15 χm ρεσπεχτιϖελψ.
(ΙΙ) Τηε εδγε οφ τηε ιχε χυβε ισ 2 χm.

(1) − ιφ στατεmεντ Ι αλονε ισ συφφιχιεντ το ανσωερ τηε
θυεστιον.
(2) − ιφ στατεmεντ ΙΙ αλονε ισ συφφιχιεντ το ανσωερ τηε
θυεστιον.
(3) − ιφ βοτη στατεmεντ Ι ανδ ΙΙ τογετηερ αρε νεχεσσαρψ
το ανσωερ τηε θυεστιον.
(4) − ιφ βοτη στατεmεντσ Ι ανδ ΙΙ τογετηερ αρε νοτ
συφφιχιεντ το ανσωερ τηε θυεστιον.

20. Ραm γοτ Ρσ 1500 ασ διϖιδενδ φροm α χοmπανψ.
Wηατ ισ τηε ρατε οφ ιντερεστ γιϖεν βψ τηε
χοmπανψ?
(Ι) Τηε διϖιδενδ παιδ λαστ ψεαρ ωασ 10%.
(ΙΙ) Ραm ηασ 350 σηαρεσ οφ Ρσ 10 δενοmινατιον.

(Ι) α + β ισ ποσιτιϖε.
(ΙΙ) α β ισ ποσιτιϖε.
15. Ιν α γενεραλ βοδψ ελεχτιον, 3 χανδιδατεσ, π, θ ανδ ρ
ωερε χοντεστινγ φορ α mεmβερσηιπ οφ τηε βοαρδ.
Ηοω mανψ ϖοτεσ διδ εαχη ρεχειϖε?

25

(Ι) π ρεχειϖεδ 17 ϖοτεσ mορε τηαν θ ανδ 103
ϖοτεσ mορε τηαν ρ.
(ΙΙ) Τοταλ ϖοτεσ χαστ ωερε 1703.

10
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Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ. 21
24:Ρεφερ το τηε
φολλοωινγ βαρ διαγραm σηοωινγ τηε σαλεσ (ιν Ρσ.
Χρορεσ) οφ τοπ mαρκετ βρανδσ αmονγ παιν κιλλερσ ιν
Ινδια ανδ ανσωερ τηε θυεστιονσ.

14. Ισ ∋β∋ ποσιτιϖε?

a.

20
15

ee

(Ι) Τηε τωο χιρχλεσ αρε χονχεντριχ.
(ΙΙ) Τηε αρεα οφ τηε ρινγ ισ 2/3 τηε αρεα οφ γρεατερ
χιρχλε.

Μοοϖ

Νιmυλιδ

ςολινι

Συmο

Dολονεξ

π

Νισε

0

Χοmβιφλαm

16. Ιφ Χ1 ανδ Χ2 αρε τηε χιρχυmφερενχεσ οφ τηε ουτερ
ανδ ιννερ χιρχλεσ ρεσπεχτιϖελψ. Wηατ ισ Χ1 : Χ2?

2006

ςοϖεραν

rin

di

2005

5

Χαλπολ

(1) 3

ar

21. Wηατ ισ τηε διφφερενχε βετωεεν τηε σαλεσ οφ
ςοϖεραν ιν 2006 ανδ τηοσε οφ Χαλπολ ιν 2005 (ιν
Ρσ λαχσ)?

17. Wηατ ισ τηε mιδδλε νυmβερ οφ 7 χονσεχυτιϖε
ωηολε νυmβερσ?

.c

(1) 1000

(Ι) Προδυχτ οφ νυmβερ ισ 702800.
(ΙΙ) Συm οφ τηε νυmβερ ισ 105.

(2) 50

(3) 100

(4) 500

w

22. Περχενταγε οφ ινχρεασε ιν σαλεσ φροm 2005 το
2006 ισ τηε ηιγηεστ φορ ωηιχη βρανδ οφ α παιν
κιλλερ?

18. Τοταλ mαρκσ οβταινεδ βψ Π, Θ, Ρ ανδ Σ ιν
Ματηεmατιχσ ισ 360. Ηοω mανψ mαρκσ διδ Π
σεχυρε ιν Ματηεmατιχσ?

(2) ςολινι
(4) Συmο

w

w

(1) ςοϖεραν
(3) Dολονεξ

(Ι) Π σεχυρεδ ονε−τηιρδ mαρκσ οφ τηε τοταλ οφ Θ, Ρ
ανδ Σ.
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28. Τηε Πριχε οφ Dαρϕεελινγ Τεα (ιν ρυπεεσ περ
κιλογραm) ισ 100 + 0.1ν, ον τηε ντη δαψ οφ α νον−
λεαπ ψεαρ (ν = 1, 2, 3, ... 100) ανδ τηεν ρεmαινσ
χονσταντ. Ον τηε οτηερ ηανδ τηε πριχε οφ Οοτψ τεα
(ιν ρυπεεσ περ κιλογραm) ισ 85 + 0.15ν, ον τηε ντη
δαψ (ν = 1, 2, ..., 365). Ον ωηιχη δατε οφ τηατ ψεαρ
ωιλλ τηε πριχεσ οφ τηεσε τωο ϖαριετιεσ οφ τηε τεα βε
εθυαλ?

23. Περχενταγε ινχρεασε ιν σαλεσ φροm 2005 το 2006 ισ
τηε λοωεστ φορ ωηιχη βρανδ οφ α παιν κιλλερ?
(1) ςοϖεραν
(3) Μοοϖ

(2) ςολινι
(4) Νισε

24. Wηατ ισ τηε αππροξιmατε περχενταγε οφ ινχρεασε
ιν τηε σαλεσ οφ ςοϖεραν φροm 2005 το 2006?
(1) 35%

(2) 40%

(3) 45%

(4) 50%

(1) 27τη Οχτοβερ
(3) 15τη ϑυνε

25. Wηιχη οφ τηε δεσιγνσ βεστ χοmπλετεσ τηε
φολλοωινγ σεθυενχε?

(4)

co
m

(3)

Ανσωερ (1) ιφ δατα ιν Στατεmεντ Ι αλονε ισ συφφιχιεντ το
ανσωερ τηε θυεστιον βυτ τηε δατα ιν Στατεmεντ ΙΙ
αλονε ισ νοτ συφφιχιεντ το ανσωερ τηε θυεστιον.
Ανσωερ (2) ιφ δατα ιν Στατεmεντ ΙΙ αλονε ισ συφφιχιεντ το
ανσωερ τηε θυεστιον βυτ τηε δατα ιν Στατεmεντ Ι αλονε
ισ νοτ συφφιχιεντ το ανσωερ τηε θυεστιον.
Ανσωερ (3) ιφ δατα ιν Στατεmεντ Ι ανδ ΙΙ τογετηερ αρε
νεχεσσαρψ το ανσωερ τηε θυεστιον.
Ανσωερ (4) ιφ δατα ιν Στατεmεντ Ι ανδ ΙΙ τογετηερ αρε
νοτ συφφιχιεντ το ανσωερ τηε θυεστιον.

a.

(2)

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 29 32:Εαχη οφ θυεστιονσ
χονσιστ οφ θυεστιον φολλοωεδ βψ τωο στατεmεντσ
νυmβερεδ Ι ανδ ΙΙ

di

(1)

(2) 16τη ϑυνε
(4) 28τη Οχτοβερ

rin

29. ΑΒΧ ανδ ΠΘΡ αρε χονγρυεντ

(2) 5

(3) 8

(4) 10

30. Σαλαρψ οφ Α ανδ Β ισ ιν ρατιο 3:4 ανδ εξπενδιτυρε ισ
ιν ρατιο 4:5. Wηατ ισ τηε ρατιο οφ τηειρ σαϖινγ?
(Ι) B s saving is
(ΙΙ) B s salary is Rs

ar

(1) 2

ee

26. Wηατ ισ τηε νυmβερ τηατ ισ ονε ηαλφ οφ ονε
θυαρτερ οφ ονε τεντη οφ 400?

(Ι) Αρεα οφ ΑΒΧ ανδ ΠΘΡ αρε σαmε
(ΙΙ) ΑΒΧ ανδ ΠΘΡ αρε ριγητ ανγλε Τριανγλεσ

27. Χονσιδερ α σθυαρε ΑΒΧD ωιτη mιδποιντσ Ε, Φ, Γ
ανδ Η οφ σιδεσ ΑΒ, ΒΧ, ΧD ανδ DΑ. Λετ Λ δενοτε
τηε λινε πασσινγ τηρουγη Φ ανδ Η. Χονσιδερ ποιντσ
Π ανδ Θ ον τηε λινε Λ ινσιδε τηε σθυαρε συχη τηατ
τηε ανγλεσ ΑΠD ανδ ΒΘΧ αρε βοτη εθυαλ 120°.
Wηατ ισ τηε ρατιο ΑΒΧΘΠD το τηε ρεmαινινγ αρεα
οφ ΑΒΧD?

of his salary.
.

.c

31. Wηατ ισ τηε αϖεραγε ηειγητ οφ τηε χλασσ?

w

w

w

(Ι) Αϖεραγε ηειγητ οφ τηε χλασσ δεχρεασεσ βψ 1 χm
ιφ ωε εξχλυδε τηε ταλλεστ περσον οφ τηε χλασσ
ωηοσε ηειγητ ισ 56 χm.
(ΙΙ) Αϖεραγε ηειγητ οφ τηε χλασσ ινχρεασεσ βψ 1 χm
ιφ ωε εξχλυδε τηε σηορτεστ περσον οφ τηε χλασσ
ωηοσε ηειγητ ισ 42 χm.

ΠΠ−02

4Α.4

ωωω.ΤεστΦυνδα.χοm

ΣΝΑΠ 2010
32. Ραm ισ ταλλερ τηαν Σηψαm ανδ ϑαψ ισ σηορτερ τηαν
ςικραm. Wηο ισ τηε σηορτεστ αmονγ τηεm?

39. Ιφ τηε λενγτη, βρεαδτη ανδ ηειγητ οφ τηε ροοm αρε
ιν ρατιο 3:2:1. Τηε βρεαδτη ανδ ηειγητ οφ τηε ροοm
αρε ηαλϖεδ ανδ λενγτη οφ τηε ροοm ισ δουβλεδ.
Τηεν αρεα οφ τηε φουρ ωαλλσ οφ τηε ροοm ωιλλ,

(Ι) Ραm ισ τηε ταλλεστ.
(ΙΙ) Σηψαm ισ ταλλερ τηαν ςικραm.

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

33. Ιν Σεπτεmβερ 2009, τηε σαλεσ οφ α προδυχτ ωερε
(2/3)ρδ οφ τηατ ιν ϑυλψ 2009. Ιν Νοϖεmβερ 2009,
τηε σαλεσ οφ τηε προδυχτ ωερε ηιγηερ βψ 5% ασ
χοmπαρεδ το Σεπτεmβερ 2009. Ηοω mυχη ισ τηε
περχενταγε οφ ινχρεασε ιν σαλεσ ιν Νοϖεmβερ 2009
ωιτη ρεσπεχτ το τηε βασε φιγυρε ιν ϑυλψ 2009?
(1) +40%

(2) 20%

(3) 30%

34. Φορ ωηατ ρανγε οφ ϖαλυεσ οφ ∋ξ
ινεθυαλιτψ 15ξ (2/ξ) > 1?

40. Α συρϖεψ ωασ χονδυχτεδ οφ 100 πεοπλε ωηετηερ
they have read recent issues of Golmal a
mοντηλψ mαγαζινε. Συmmαριζεδ ινφορmατιον ισ
πρεσεντεδ βελοω:
Ονλψ Σεπτεmβερ: 18
Σεπτεmβερ βυτ νοτ Αυγυστ: 23
Σεπτεmβερ ανδ ϑυλψ: 8
Σεπτεmβερ: 28
ϑυλψ: 48
ϑυλψ ανδ Αυγυστ: 10
Νονε οφ τηε τηρεε mοντησ: 24
Wηατ ισ τηε νυmβερ οφ συρϖεψεδ πεοπλε ωηο ηαϖε
ρεαδ εξαχτλψ φορ τωο χονσεχυτιϖε mοντησ?

(4) +25%
will be the

ξ > 0.4
ξ < 1/3
1/3 < ξ < 0.4, ξ > 15/2
1/3 < ξ < 0, ξ > 2/5

co
m

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

(3) 24

(4) 32

(2) 90

(3) 168

(3) 12

(4) 14

(4) 336

ee

(1) 84

(2) 9

rin

36. 66 χυβιχ χεντιmετρεσ οφ σιλϖερ ισ δραων ιντο α
ωιρε οφ 1 mm διαmετερ. Τηε λενγτη οφ τηε ωιρε ιν
mετρεσ ωιλλ βε:

(1) 7

di

(2) 20

a.

35. Ηοω mανψ λιτρεσ οφ α 30% αλχοηολ σολυτιον σηουλδ
βε αδδεδ το 40 λιτρεσ οφ α 60% αλχοηολ σολυτιον το
πρεπαρε α 50% σολυτιον?
(1) 30

δεχρεασε βψ 13.64%
δεχρεασε βψ 15%
δεχρεασε βψ 18.75%
δεχρεασε βψ 30%

(2) 54 κm/ηρ
(4) 82 κm/ηρ

w

(1) 48 κm/ηρ
(3) 66 κm/ηρ

.c

ar

37. Α τραιν 108 m λονγ mοϖινγ ατ α σπεεδ οφ 50
κm/ηρ χροσσεσ α τραιν 112 m λονγ χοmινγ φροm
οπποσιτε διρεχτιον ιν 6 σεχονδσ. Τηε σπεεδ οφ τηε
σεχονδ τραιν ισ,

w

w

38. Ρ ισ α ποσιτιϖε νυmβερ. Ιτ ισ mυλτιπλιεδ βψ 8 ανδ
τηεν σθυαρεδ. Τηε σθυαρε ισ νοω διϖιδεδ βψ 4 ανδ
τηε σθυαρε ροοτ ισ τακεν. Τηε ρεσυλτ οφ τηε σθυαρε
ροοτ ισ Θ. Wηατ ισ τηε ϖαλυε οφ Θ?
(1) 3Ρ

ΠΠ−02

(2) 4Ρ

(3) 7Ρ

(4) 9Ρ
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ΣΕΧΤΙΟΝ−ΙΙ
Αναλψτιχαλ & Λογιχαλ Ρεασονινγ
Φορ αλλ θυεστιονσ ιν τηισ σεχτιον, χορρεχτ ανσωερσ χαρρψ 2 mαρκσ εαχη
41. Φουρ χηιλδρεν Α, Β, Χ & D αρε ηαϖινγ σοmε
χηοχολατεσ εαχη.
Α γιϖεσ Β ασ mανψ ασ ηε αλρεαδψ ηασ, ηε γιϖεσ Χ
τωιχε οφ ωηατ Χ αλρεαδψ ηασ ανδ ηε γιϖεσ D τηριχε
οφ ωηατ D αλρεαδψ ηασ.
Νοω, D γιϖεσ (1/8)τη οφ ηισ οων χηοχολατεσ το Β.
Τηεν Α γιϖεσ λ0% χηοχολατεσ ηε νοω οωνσ το Χ
ανδ 20% το Β.
Φιναλλψ, αλλ οφ τηεm ηαϖε 35 χηοχολατεσ εαχη.
Wηατ ισ τηε οριγιναλ νυmβερ οφ χηοχολατεσ εαχη
ηαδ ιν τηε βεγιννινγ?
10, Χ
20, Χ
25, Χ
5, Χ

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

10, D 10
20, D 10
25, D 20
5, D 5

45. 60 εmπλοψεεσ ιν αν οφφιχε ωερε ασκεδ αβουτ τηειρ
πρεφερενχε φορ τεα ανδ χοφφεε. Ιτ ωασ οβσερϖεδ
τηατ φορ εϖερψ 3 πεοπλε ωηο πρεφερ τεα, τηερε αρε
2 ωηο πρεφερ χοφφεε. Φορ εϖερψ 6 πεοπλε ωηο
πρεφερ τεα, τηερε αρε 2 ωηο δρινκ βοτη οφ τεα ανδ
χοφφεε. Τηε νυmβερ οφ πεοπλε ωηο δρινκ βοτη ισ
τηε σαmε ασ τηοσε ωηο δρινκ νειτηερ.
Ηοω mανψ πεοπλε δρινκ βοτη τεα ανδ χοφφεε?

(2) 303

(3) 362

(4) 382

.c

43. Χοmπλετε τηε φολλοωινγ σεριεσ βψ ρεπλαχινγ τηε?:
(ΤΒΛD, ςΕΠΙ, ΞΗΤΝ, ?)
(2) ΖςϑΠ

(3) ΖΚΞΣ

w

w

44. Ιν α χριχκετ τεαm, τηρεε βατσmεν Ριχκψ, Σαχηιν
ανδ Βριαν αρε τηε τοπ τηρεε ρυν−σχορερσ ιν ανψ
ορδερ. Εαχη οφ τηεm γιϖεσ τωο ρεπλιεσ το ανψ
θυεστιον, ονε οφ ωηιχη ισ τρυε ανδ τηε οτηερ ισ
φαλσε, αγαιν, ιν ανψ ορδερ. Wηεν ασκεδ αβουτ ωηο

ΠΠ−02

(2) 12

(3) 14

(4) 16

46. Α χλοχκ στρικεσ ονχε ατ 1 o clock twice at o clock
ανδ σο ον. Ιφ ιτ τακεσ 6 σεχονδσ το στρικε ατ 3
o clock how much time will it take to strike at
o clock
(2) 18 σεχονδσ
(4) Νονε οφ τηεσε

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 47 48: Ε−1, Ε−2 ανδ Ε−3
αρε τηρεε ενγινεερινγ στυδεντσ ωριτινγ τηειρ
ασσιγνmεντσ ατ νιγητ. Εαχη οφ τηεm σταρτσ ατ α
διφφερεντ τιmε ανδ χοmπλετεσ ατ α διφφερεντ τιmε. Τηε
διγιτ ιν τηειρ ναmε ανδ τηε ορδερ οφ τηειρ σταρτινγ ανδ
χοmπλετινγ τηε ασσιγνmεντ ισ χερταινλψ νοτ τηε σαmε.
Τηε λαστ στυδεντ το σταρτ ισ τηε φιρστ το χοmπλετε τηε
ασσιγνmεντ.

(4) ΖΚΞΠ

w

(1) ΖϑςΠ

(1) 10

(1) 24 σεχονδσ
(3) 20 σεχονδσ

ar

(1) 280

ee

rin

42. Τηερε αρε τωο σιmιλαρ φιγυρεσ βελοω ωιτη σοmε
νυmβερσ. Τηε λεφτ ονε ισ χοmπλετε ωηερεασ ονε
νυmβερ ισ mισσινγ ιν τηε ριγητ ονε. Φινδ α
συιταβλε νυmβερ το φιλλ ιν πλαχε οφ τηε θυεστιον
mαρκ.

Βριαν, Ριχκψ, Σαχηιν
Βριαν, Σαχηιν, Ριχκψ
Ριχκψ, Σαχηιν, Βριαν
Σαχηιν, Βριαν, Ριχκψ

co
m

110, Β
90, Β
70, Β
125, Β

Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ τηε χορρεχτ ορδερ οφ
βατσmεν ωηο γοτ τηε τοπ σχορε, σεχονδ βεστ ανδ
τηιρδ βεστ σχορε ρεσπεχτιϖελψ?

a.

Α
Α
Α
Α

Σαχηιν: Ι γοτ τηε τοπ σχορε. Ριχκψ ωασ σεχονδ.
Βριαν: Ι γοτ τηε τοπ σχορε. Σαχηιν ωασ σεχονδ.
Ριχκψ: Ι γοτ τηε τοπ σχορε. Σαχηιν ωασ τηιρδ.

di

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

τηε τοπ σχορερ ωασ, φολλοωινγ ωερε τηε ρεπλιεσ
τηεψ γαϖε:

4Α.6

ωωω.ΤεστΦυνδα.χοm

ΣΝΑΠ 2010
(3) Ελανγοϖαν

47. Wηο ισ τηε φιρστ στυδεντ το σταρτ ωριτινγ τηε
ασσιγνmεντ?

53. Wηο ισ σιττινγ οπποσιτε Βιπλαβ?

(1) Ε−1 (2) Ε−2 (3) Ε−3 (4) Χαννοτ βε δεχιδεδ

(1) Αριϕιτ
(3) Φρεδεριχκ

48. Wηο ισ τηε λαστ στυδεντ το χοmπλετε τηε
ασσιγνmεντ?

(1) Αριϕιτ
(3) Ελανγοϖαν

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 49 − 50: Α, Β ανδ Χ αρε
τηρεε στυδεντσ φροm Dον Σχηοολ ανδ Π, Θ ανδ Ρ αρε
τηρεε στυδεντσ φροm Ελιτε Σχηοολ. Θ ισ βριγητερ τηαν Ρ
βυτ δυλλερ τηαν τηε Dον Σχηοολ στυδεντ ωηο ισ
βριγητερ τηαν Α. Τηε σαmε Dον Σχηοολ στυδεντ ισ
δυλλερ τηαν Π βυτ ισ βριγητερ τηαν Χ.

Σοmε ροχκσ αρε νοτ ταβλεσ
Σοmε ροχκσ αρε βαλλοονσ
(1)
(2)
(3)
(4)

(4) Χαννοτ βε δεχιδεδ

50. Wηο ισ τηε δυλλεστ αmονγστ τηε τηρεε στυδεντσ
φροm Ελιτε Σχηοολ?
(3) Ρ

(2) 25

(3) 27

56. Wηο ισ σιττινγ ιν τηε mιδδλε οφ τηε βενχη?
(1) Β

rin

51. Wηεν Ραφαελ εντερεδ τηε χλασσ, τηερε ωερε
αλρεαδψ 10 στυδεντσ ιν τηε χλασσ. 5 στυδεντσ
εντερεδ τηε χλασσ βετωεεν Ρογερ ανδ Ραφαελ. Τοταλ
10 στυδεντσ εντερεδ αφτερ Ρογερ. Εξαχτλψ ηοω
mανψ στυδεντσ αρε ιν τηε χλασσ φιναλλψ?
(1) 15

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 56 57:Α, Β, Χ, D ανδ Ε σιτ
ον α λονγ βενχη. Χ δοεσ νοτ σιτ νεξτ το Α ορ Ε. Α ανδ Ε
ηαϖε τηρεε περσονσ σιττινγ βετωεεν τηεm.

(4) Χαννοτ βε δεχιδεδ

a.

(2) Θ

di

(1) Π

(4) Χαννοτ βε δεχιδεδ

ee

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 52 – 54:Αριϕιτ, Βιπλαβ,
Χηινταν, Dεβασηιση, Ελανγοϖαν, Φρεδεριχκ, Γαυταm
ανδ Ηιmαδρι αρε σιττινγ αρουνδ α χιρχυλαρ ταβλε. Σοmε
ινφορmατιον αβουτ τηε ορδερ ιν ωηιχη τηεψ αρε σιττινγ
ισ αϖαιλαβλε ασ φολλοωσ:

ar

.c

w

w

w

(3) D

(4) Νονε οφ τηεσε

57. Wηο αρε σιττινγ ατ τηε εξτρεmε ενδσ οφ τηε βενχη?
(1) Α & Ε
(3) Χ & Ε

(2) Β & D
(4) Νονε οφ τηεσε

Ι Ψεαρλψ χοmmισσιον Εαρνεδ βψ Φιϖε Σαλεσmεν.
Φιγυρεσ
ιν
Ρυπεεσ
Ψεαρ
1990 1991 1992 1993 1994 1995
Σαλεσmαν
Α
27350 28500 25200 29800 24600 27000
Β
26850 27900 27400 28000 28500 29000
Χ
26200 27900 28200 29100 29400 30000
D
27850 30040 29800 30060 29800 32000
Ε
28640 29000 28750 30000 29750 29700

52. Wηο ισ σιττινγ το τηε ιmmεδιατε ριγητ οφ Ηιmαδρι?

ΠΠ−02

(2) Χ

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 58 59: Οβσερϖε τηε χηαρτ
βελοω ανδ ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ.

(1) Dεβασηιση ισ σιττινγ οπποσιτε το Ηιmαδρι ανδ το
τηε ιmmεδιατε ριγητ οφ Γαυταm.
(2) Ελανγοϖαν ισ σιττινγ το τηε ιmmεδιατε ριγητ οφ
Βιπλαβ.
(3) Αριϕιτ ισ σιττινγ οπποσιτε Χηινταν ωηο ισ νοτ
ιmmεδιατελψ νεξτ το Φρεδεριχκ ον ειτηερ σιδε.

(1) Αριϕιτ

Σοmε ταβλεσ αρε νοτ βαλλοονσ
Σοmε ταβλεσ αρε βαλλοονσ
Σοmε βαλλοονσ αρε νοτ ταβλεσ
Νονε οφ τηε αβοϖε

co
m

(3) Ρ

(2) Βιπλαβ
(4) Ηιmαδρι

55. Σελεχτ τηε αλτερνατιϖε τηατ λογιχαλλψ φολλοωσ τηε
τωο γιϖεν στατεmεντσ:

49. Wηο ισ βριγητεστ αmονγστ αλλ?
(2) Π

(2) Dεβασηιση
(4) Ηιmαδρι

54. Wηο ισ το τηε ιmmεδιατε ριγητ οφ Χηινταν?

(1) Ε−1 (2) Ε−2 (3) Ε−3 (4) Χαννοτ βε δεχιδεδ

(1) Β

(4) Φρεδεριχκ

(2) Dεβασηιση
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Ηε λιγητεδ τωο υνιφορm χανδλεσ οφ εθυαλ λενγτη
βυτ ονε τηιχκερ τηαν τηε οτηερ. Τηε τηιχκ χανδλε ισ
συπποσεδ το λαστ σιξ ηουρσ ανδ τηε τηιν ονε τωο
ηουρσ λεσσ. Wηεν ηε φιναλλψ ωεντ το σλεεπ, τηε
τηιχκ χανδλε ωασ τωιχε ασ λονγ ασ τηε τηιν ονε.
Φορ ηοω λονγ διδ Ραmασωαmι στυδψ ιν χανδλε
λιγητ?

58. Ιν τηε ψεαρ 1994, τηε χοmmισσιον εαρνεδ βψ
σαλεσmαν D ωασ αππροξιmατελψ ωηατ περχεντ
mορε οφ τηε χοmmισσιον εαρνεδ βψ Α?
(1) 18

(2) 82.5

(3) 21

(4) 17

59. Ιν τηε ψεαρ 1993, τηε χοmmισσιον οφ Β ωασ
αππροξιmατελψ ωηατ περ χεντ οφ τηε τοταλ
χοmmισσιον εαρνεδ βψ φιϖε σαλεσmεν τηατ ψεαρ?
(1) 30

(2) 20

(3) 40

(1)2 ηουρσ
(3)2 ηουρσ 45 mινυτεσ

(4) 80

64. Τηε νυmερατορ ανδ δενοmινατορ οφ α φραχτιον ισ
ιν τηε ρατιο 2:3. Ιφ 6 αρε συβτραχτεδ φροm τηε
νυmερατορ τηε ϖαλυε οφ τηε φραχτιον βεχοmεσ 2/3
οφ τηε οριγιναλ φραχτιον. Τηε νυmερατορ οφ τηε
οριγιναλ φραχτιον ισ,

60. Φινδ τηε Μισσινγ Νυmβερσ ιν τηε φολλοωινγ σετ
2
2

(1) 30

4
14

6
34

8
??

(2) 62

10
98

(3) 42

(4) 78

(2) 4, 6, 3, 5, 1, 2
(4) 2, 5, 1, 3, 6, 4

a.

di

ar

62. Αλλ Γερmαν πηιλοσοπηερσ, εξχεπτ φορ Μαρξ, αρε
ιδεαλιστσ. Φροm ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ χαν τηε
στατεmεντ αβοϖε βε mοστ προπερλψ ινφερρεδ?

(1) Ξ = 3, Ψ = 6
(3) Ξ = 15, Ψ = 30

.c

(2) Ξ = 26, Ψ= 53
(4) Ξ = 9, Ψ = 36

66. Α δραωερ χονταινσ 10 βλαχκ ανδ 10 βροων σοχκσ
ωηιχη αρε αλλ mιξεδ υπ. Wηατ ισ τηε φεωεστ
νυmβερ οφ σοχκσ ψου χαν τακε φροm τηε δραωερ
ωιτηουτ λοοκινγ ανδ βε συρε το γετ α παιρ οφ τηε
σαmε χολορ?
(1) 7 παιρσ
(3) 10 πιεχεσ ονλψ

(1) Εξχεπτ φορ Μαρξ, ιφ σοmεονε ισ αν ιδεαλιστ
πηιλοσοπηερ, τηεν ηε ορ σηε ισ Γερmαν.
(2) Μαρξ ισ τηε ονλψ νον−Γερmαν πηιλοσοπηερ
ωηο ισ αν ιδεαλιστ.
(3) Ιφ α Γερmαν ισ αν ιδεαλιστ, τηεν ηε ορ σηε ισ α
πηιλοσοπηερ, ασ λονγ ασ ηε ορ σηε ισ νοτ Μαρξ.
(4) Μαρξ ισ νοτ αν ιδεαλιστ Γερmαν πηιλοσοπηερ.

(2) 7 πιεχεσ ονλψ
(4) 3 πιεχεσ ονλψ

w

w

w

67. Α πλαχεmεντ χοmπανψ ηασ το ασσιγν 1000 ΣW
περσοννελ ωηο αρε σκιλλεδ ιν ϑαϖα ανδ Dοτ Νετ το α
προσπεχτιϖε ουτσουρχινγ χοmπανψ. Ηε φινδσ τηατ
750 αρε ηαϖινγ Dοτ Νετ σκιλλσ ανδ 450 ηαϖε ϑαϖα
σκιλλσ. Σοmε ηαϖε σκιλλσ ιν βοτη ϑαϖα ανδ Dοτ Νετ.
Φινδ τηε νυmβερσ ωηο ηαϖε σκιλλσ ιν βοτη ϑαϖα
ανδ Dοτ Νετ.

63. Ραmασωαmι ωασ στυδψινγ φορ ηισ εξαmινατιονσ
ανδ τηε λιγητσ ωεντ οφφ. Ιτ ωασ αρουνδ 1:00 α.m.
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(4) 30

Φινδ Ξ ανδ Ψ. (1 Ρυπεε = 100 Παισε)

ee

(1) 6, 3, 5, 1, 4, 2
(3) 3, 4, 1, 6, 5, 3

(3) 18

65. Α περσον ωαντεδ το ωιτηδραω Ξ ρυπεεσ ανδ Ψ
παισε φροm τηε βανκ. Βυτ χασηιερ mαδε α mιστακε
ανδ γαϖε ηιm Ψ ρυπεεσ ανδ Ξ παισε. Νειτηερ τηε
περσον νορ τηε χασηιερ νοτιχεδ τηατ. Αφτερ
σπενδινγ 20 παισε, τηε περσον χουντσ τηε mονεψ.
Το ηισ συρπρισε, ηε ηασ δουβλε τηε αmουντ ηε
ωαντεδ το ωιτηδραω.

rin

Φινδ τηε ορδερ ιν ωηιχη τηε βοοκσ αρε κεπτ νοω,
φροm τηε 4 γιϖεν αλτερνατιϖεσ:

(2) 21

co
m

(1) 16
61. Τηερε αρε 6 ϖολυmεσ οφ βοοκσ ον α ραχκ κεπτ ιν
ορδερ (συχη ασ, ϖολ. 1, ϖολ. 2 ανδ σο ον). Αφτερ
σοmε ρεαδερσ υσεδ τηεm, τηειρ ορδερ γοτ
διστυρβεδ. Τηε χηανγεσ σηοωεδ ασ φολλοωσ:
ςολ.5 ωασ διρεχτλψ το τηε ριγητ οφ ϖολ.2.
ςολ.4 ηασ ϖολ.6 το ιτσ λεφτ ανδ βοτη ωερε νοτ ατ
ςολ s place.
ςολ.1 ηασ ςολ.3 ον ριγητ ανδ ςολ.5 ον λεφτ.
Αν εϖεν νυmβερεδ ϖολυmε ισ ατ ςολ s place.

(2)3 ηουρσ
(4)4 ηουρσ
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(1) 250

(2) 200

(3) 350

(4) 100

68. Αλλ γοοδ ατηλετεσ ωηο ωαντ το ωιν αρε δισχιπλινεδ
ανδ ηαϖε α ωελλ βαλανχεδ διετ. Τηερεφορε, ατηλετεσ
ωηο δο νοτ ηαϖε ωελλ βαλανχεδ διετσ αρε βαδ
ατηλετεσ.
Βασεδ ον τηε σεντενχε αβοϖε ωηιχη οφ τηε
στατεmεντ βελοω στρονγλψ συππορτσ τηε ϖιεω:
(1) Νο βαδ ατηλετε ωαντσ το ωιν.
(2) Νο ατηλετε ωηο δοεσ νοτ εατ α ωελλ βαλανχεδ
διετ ισ γοοδ ατηλετε.
(3) Εϖερψ ατηλετε ωηο εατσ α ωελλ βαλανχεδ διετ ισ
γοοδ ατηλετε.
(4) Αλλ ατηλετεσ ωηο ωαντ το ωιν αρε γοοδ
ατηλετεσ.

(2) {8, 1024, 32}
(4) {16, 32, 128}

di
rin

(1) {16, 32, 64}
(3) {24, 1024, 64}

a.

2
2 2
2 4 2
2 8 ? 2
2 16 64 16 2
2 32 1024 ? ? 2

co
m

69. Τηε νυmβερσ ιν τηεσε σεριεσ αρε αρρανγεδ ιν α
τριανγλε ωηιχη ηασ α λογιχ ασ σηοων βελοω. Φινδ
τηε mισσινγ νυmβερσ σηοων ασ (?) φροm τηε
χηοιχεσ γιϖεν βελοω:

(3) 2

ar

(2) 1

(4) 1/2

w

w

w

.c

(1) 17

ee

70. Ιφ φορ α παρτιχυλαρ ϖαλυε οφ τηε ϖαριαβλε ξ, τηε
φολλοωινγ ηολδσ γοοδ, 17 = 17ξ/(1
ξ), τηεν
χοmπυτε τηε ϖαλυε οφ (2ξ)∗ξ.
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ΣΕΧΤΙΟΝ−ΙΙΙ
Γενεραλ Κνοωλεδγε
Φορ αλλ θυεστιονσ ιν τηισ σεχτιον, χορρεχτ ανσωερσ χαρρψ 1 mαρκ εαχη
71. Ναmε τηε ϕαιλεδ Χηινεσε προ−δεmοχραχψ αχτιϖιστ
who won this year s Nobel Peace Prize for his
long and νον−ϖιολεντ στρυγγλε φορ φυνδαmενταλ
ηυmαν ριγητσ ιν Χηινα.∋
(1) Wεντ Ξιαβο
(3) Λιυ ϑιαβαο

(4) Ασ τηε νυmβερ οφ τρανσιστορσ ινχρεασεσ,
χοmπυτερ−προχεσσινγ ποωερ ωιλλ βε ρεδυχεδ
βψ ηαλφ ιν εϖερψ τωο ψεαρσ.
77. At
miles an hour the loudest noise in this new
Ρολλσ−Ροψχε χοmεσ φροm τηε ελεχτριχ χλοχκ.
∋____Wηο ωροτε τηισ φαmουσ αδϖερτισινγ ηεαδλινε?

(2) Wεν ϑιαβαο
(4) Λιυ Ξιαοβο

72. Which government is behind the The Nalanda
Proposal προποσινγ Ναλανδα ασ αν ιδεαλ σιτε φορ
εσταβλισηινγ α 21στ χεντυρψ λεαρνινγ ινστιτυτιον.

78. Ηισ λιφe s motto was simple living and high
thinking . Ηε ωασ ονε οφ τηε γρεατεστ ιντελλεχτυαλσ
ανδ αχτιϖιστσ οφ τηε 19τη χεντυρψ ανδ ονε οφ τηε
πιλλαρσ οφ τηε Βενγαλ Ρεναισσανχε. Ηε ωασ α
πολψmατη. Σανσκριτ πυνδιτ, εδυχατορ, σοχιαλ
ρεφορmερ, ωριτερ ανδ πηιλαντηροπιστ. Dυε το ηισ
ρελεντλεσσ εφφορτσ, ον 26τη ϑυλψ 1856, ωιδοω ρε−
mαρριαγε ωασ λεγαλιζεδ βψ τηε τηεν Γοϖερνmεντ
οφ Ινδια Wηο ισ τηισ τοωερινγ περσοναλιτψ?

(2) Ινδια
(4) Χηινα

73. ϑιmmψ Wαλεσ ανδ Λαρρψ Σανγερ αρε κνοων φορ
φουνδινγ

74. Τηε ψεαρ 2010 ισ ρεπρεσεντεδ ιν Ροmαν Νυmεραλσ
ασ
(2) ΜΜΞ

(3) ΙΙΞΞ

(4) ΧΧΞΞ

rin

(1) ΛΛΞ

75. Ιν ωηιχη χουντρψ ισ τηε σεατ οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ
Ιντερνατιοναλ Χουρτ οφ ϑυστιχε?
(2) Νορωαψ
(4) Νετηερλανδσ

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

(1) Τοm ανδ ϑερρψ
(3) Αιρ Ινδια Μαηαραϕα

(1)
(2)
(3)
(4)
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Σοmδεϖ Dεϖϖαmαν
Γαγαν Ναρανγ
Αρϕυν Ατωαλ
Ανιτα Σοοδ

Βαδmιντον
Σηοοτινγ
Γολφ
Σωιmmινγ

81. Wηο δεσιγνεδ τηε νεω ρυπεε σψmβολ?
(1) Dιλιπ Χηηαβρια
(3) Ταρυν Ταηιλιανι

w

w

w

(1) Ασ τεχηνολογψ χοντινυεσ το αδϖανχε,
χοmπυτερ χηιπσ ωιλλ βεχοmε οβσολετε.
(2) Χοmπυτερ−προχεσσινγ ποωερ ωιλλ δουβλε
εϖερψ 18 mοντησ το τωο ψεαρσ.
(3) Τηερε ωιλλ εϖεντυαλλψ βε νο νεεδ φορ
τρανσιστορσ ιν ηιγη−τεχη ελεχτρονιχσ.

(2) Αmυλ Γιρλ
(4) Σνοω Wηιτε

80. Φινδ τηε mισmατχη

.c

ar

76. Ιν 1965 Γορδον Μοορε, Χο−φουνδερ οφ Ιντελ, mαδε
α πρεδιχτιον αβουτ τηε φυτυρε οφ χοmπυτερ
προχεσσινγ. Wηατ δοεσ ηισ πρεδιχτιον, κνοων ασ
Moore s Law say

Ισηωαρ Χηανδρα ςιδψασαγαρ
Ραϕα Ραm Μοηαν Ροψ
Ραβινδρανατη Ταγορε
Βανκιm Χηανδρα Χηαττερϕεε

79. Ευσταχε Φερνανδεσ. ωηο πασσεδ αωαψ ιν εαρλψ
2010 ωασ τηε mυχη αδmιρεδ χρεατορ οφ

ee

(1) Φρανχε
(3) Βριταιν

a.

(2) Ορκυτ
(4) Γοογλε

di

(1) Φαχεβοοκ
(3) Wικιπεδια

(2) Wαλτερ Τηοmπσον
(4) Σαλmαν Ρυσηδιε

co
m

(1) Σινγαπορε
(3) Υ.Κ

(1) Dαϖιδ Ογιλϖψ
(3) Λεο Βυρνεττ
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82. Wηατ εξαχτλψ ισ χλουδ χοmπυτινγ?

(1) 1 − ιι. 2 − ι, 3 − ιιι. 4 − ιϖ
(2) 1 − ιι, 2 − ι. 3 − ιϖ, 4 − ιιι
(3) 1 − ιϖ, 2 − ιιι, 3 − ιι, 4 ι
(4) 1 − ιι, 2 − ιϖ, 3 − ιιι, 4 − ι

(1) Α ωαψ το οργανιζε δεσκτοπ χοmπυτερσ.
(2) Λιγητωειγητ σοφτωαρε τηατ τακεσ υπ λιττλε
σπαχε ον α ηαρδ δριϖε
(3) Χοmπυτινγ ρεσουρχεσ τηατ χαν βε αχχεσσεδ ον
δεmανδ, λικε ελεχτριχιτψ φροm α υτιλιτψ
(4) Τηε Wορλδ Wιδε Wεβ.

86. Wηατ ισ Ρενmινβι?
(1) Ιτ ισ τηε οφφιχιαλ χυρρενχψ οφ τηε Πεοπλε∋σ
Ρεπυβλιχ οφ Χηινα (ΠΡΧ), ωηοσε πρινχιπαλ υνιτ
ισ τηε Ψυαν.
(2) Λοω χοστ χαρ βεινγ δεϖελοπεδ βψ ςολκσωαγεν
ιν Χηινα, ατ πριχεσ λοωερ τηαν Νανο.
(3) Νεω αιρχραφτ Χοmπανψ φλοατεδ βψ Βραζιλ το
χηαλλενγε Βοεινγ ανδ Αιρβυσ.
(4) Νεω χυρρενχψ mοοτεδ φορ τηε εντιρε ΑΣΕΑΝ
ρεγιον λικε Ευρο φορ Ευροπε.

83. Wηατ ισ ΝDΜ−1?
(1) Νατιοναλ Dεφενχε Μισσιλε 1, δεϖελοπεδ βψ
Dεφενχε
Ρεσεαρχη
ανδ
Dεϖελοπmεντ
Οργανιζατιον (DΡDΟ) ασ α παρτ οφ τηε
χοmπρεηενσιϖε mισσιλε σηιελδ φορ Ινδια.
(2) Α βαχτεριαλ γενε χαλλεδ Νεω Dεληι Μεταλλο−
λαχταmασε−l dubbed the superbug βεχαυσε
οφ ιτ βεινγ ρεσισταντ το mοστ αντιβιοτιχσ.
(3) Νεω Dιρεχτιονσ ιν Μαναγεmεντ λ − τηε φιρστ
αmονγ α σεριεσ οφ ιντερνατιοναλ χονφερενχεσ
ον Μαναγεmεντ, το βε ιναυγυρατεδ βψ Βιλλ
Γατεσ ιν Μυmβαι ιν ϑανυαρψ 2012.
(4) Α ϖισιον δοχυmεντ ον Dισαστερ Μαναγεmεντ,
ρελεασεδ βψ Πλαννινγ Χοmmισσιον.

ee

Βιλλ ανδ Μελινδα Γατεσ

w

1

.c

ar

85. Ματχη τηε φολλοωινγ ηυσβανδ−ανδ−ωιφε τεαm ωιτη
τηε αωαρδσ τηεψ ηαϖε ρεχειϖεδ φορ εξεmπλαρψ
ωορκ:
ι

Ριγητ το
Λιϖελιηοοδ
Αωαρδσ
ΥΝ Ποπυλατιον
Αωαρδ

w

w

Σανκαραλινγαm ανδ
2
ιι
Κρισηναmmαλ
Πρακαση ανδ Μανδακινι
3
ιιι
Κψοτο Πριζε
Αmτε
Πετερ ανδ Ροσεmαρψ Γραντ
4
ιϖ Μαγσαψσαψ Αωαρδ
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a.

(2) ϑαπαν
(4) Φρανχε

88. Τηε Υνιθυε Ιδεντιφιχατιον (ΥΙD) Προϕεχτ, ηεαδεδ
βψ Νανδαν Νιλεκανι ηασ βεεν ρεναmεδ ασ
(1) Αδηααρ
(3) Σαmβηανδη

rin

(1) ςεδαντα σ φαιλεδ mινινγ προποσαλ ιν τηε αρεα
ινηαβιτεδ βψ Dονγρια Κονδη τριβαλσ.
(2) Τηε ηελιχοπτερ χραση ανδ δεατη οφ Ψ. Σ.
Ραϕασεκηαρα Ρεδδψ.
(3) Ηεαδθυαρτερσ οφ τηε Ναξαλιτε Ρεδ χορριδορ.
(4) Χονδ Ναστ Τραϖελλερ mαγαζινε σελεχτεδ ιτ ασ
τηε βεστ τρεκκινγ ηολιδαψ σποτ ιν τηε ωορλδ.

(1) Γερmανψ
(3) Βραζιλ

di

84. Niyamgiri Hills was in the news because of

87. Εmβραερ ισ ονε οφ τηε ωορλδ λεαδερσ ιν τηε
mανυφαχτυρινγ οφ χορπορατε/βυσινεσσ ϕετσ.
Εmβραερ βελονγσ το ωηιχη χουντρψ?

(2) Σαmβηαϖ
(4) Αλεκη

89. Ιndia s φιρστ Σπεχιαλ Εχονοmιχ Ζονε δεδιχατεδ το
τηε Αεροσπαχε Ινδυστρψ ηασ βεεν λαυνχηεδ ατ
(1) Ηψδεραβαδ
(3) Σηιmλα

(2) Ηαλλαργι
(4) Αηmεδαβαδ

90. Τηε πριmε πυρποσε οφ WΤΟ ισ το προmοτε:
(1) Φινανχιαλ Συππορτ
(3) Υνιλατεραλ Τραδε

(2) Γλοβαλ Πεαχε
(4) Μυλτιλατεραλ Τραδε

91. Ον Μαρχη 5, 2010, ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ
περσοναλιτιεσ φροm Ινδια ισ αmονγ Ι9 mεmβερσ
χηοσεν βψ ΥΝ χηιεφ Βαν Κι−mοον φορ α ηιγη λεϖελ
αδϖισορψ γρουπ ον Χλιmατε Χηανγε Φινανχινγ
τασκεδ ωιτη mοβιλιζινγ φυνδσ πλεδγεδ δυρινγ τηε
Χοπενηαγεν mεετ το ταχκλε γλοβαλ ωαρmινγ?
(1) Σηψαm Σαραν
4Α.11
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Χλιντον, φιρmεδ υπ ιτσ πλανσ το σετ υπ ωορλδ∋σ
λαργεστ σολαρ παρκ (3,000 το 5,000 ΜW χαπαχιτψ)?

(2) Μοντεκ Σινγη Αηλυωαλια
(3) Χηανδρασηεκηαρ Dασγυπτα
(4) Πραδιπτο Γηοση

(1) Βιηαρ
(3) Γυϕαρατ

92. Πριmε Μινιστερ Μανmοηαν Σινγη ηασ τερmεδ τηε
11τη Φιϖε Ψεαρ Πλαν ασ:

98. Wηιχη τηρεε πυβλιχ σεχτορ λενδερσ ηαϖε εντερεδ
ρεχεντλψ ιντο α ϕοιντ ϖεντυρε αγρεεmεντ φορ
σεττινγ υπ α βανκινγ συβσιδιαρψ, Ινδια ΒΙΑ Βανκ
(Μαλαψσια) Βηδ, ιν Μαλαψσια?

Ινδια σ ηεαλτη πλαν
India s poverty eradication plan
Ινδια σ ρυραλ προσπεριτψ πλαν
Ιndia s education plan

(1) Βανκ οφ Ινδια, Ινδιαν Οϖερσεασ Βανκ ανδ
Ανδηρα Βανκ.
(2) Βανκ οφ Βαροδα, Ινδιαν Οϖερσεασ Βανκ ανδ
Βανκ οφ Ινδια
(3) Βανκ οφ Βαροδα, Ινδιαν Οϖερσεασ Βανκ ανδ
Ανδηρα Βανκ.
(4) Βανκ οφ Βαροδα, Ινδιαν Βανκ, ανδ Ανδηρα
Βανκ.

93. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ mιλεστονεσ ωασ αχηιεϖεδ
βψ Νεω Ζεαλανδ Χριχκετ Τεαm Χαπταιν Dανιελ
ςεττορι ρεχεντλψ?
(1) 2,000 ρυνσ ανδ 200 ωιχκετσ ιν Τεστ Χριχκετ
(2) 3,000 ρυνσ ανδ 300 ωιχκετσ ιν Ονε−Dαψ
Ιντερνατιοναλσ (ΟDΙΣ)
(3) 3,000 ρυνσ ανδ 300 ωιχκετσ ιν Τεστ Χριχκετ
(4) 2,000 ρυνσ ανδ 200 ωιχκετσ ιν Ονε−Dαψ
Ιντερνατιοναλσ (ΟDλσ)

99. Wηατ ισ τηε χαmπαιγν οφ Υνιον ανδ Στατε
Γοϖερνmεντσ αγαινστ τηε Ναξαλιτε mοϖεmεντ
χαλλεδ?

94. Wηατ ισ τηε φυλλ φορm οφ τηε τερm NPA as used in
βανκινγ ενϖιρονmεντ?

a.

100. Τηε ινστρυmεντ υσεδ το mεασυρε τηε σπεεδ οφ τηε
ωινδ ισ

ee

95. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ χοντριβυτεσ το τηε ηιγηεστ
σηαρε οφ ρεϖενυε εαρνεδ βψ τηε Γοϖερνmεντ οφ
Ινδια?
(2) Εξχισε Dυτψ
(4) Χορπορατε Ταξ

ar

(1) Ινχοmε Ταξ
(3) ςαλυε Αδδεδ Ταξ

(1) Αλτιmετερ
(3) Χηρονοmετερ

(1) Φινλανδ
(3) Γερmανψ

w

w

w
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(2) ϑαπαν
(4) Αυστραλια

102. Αmινο αχιδσ αρε φουνδ ιν

(2) Χηινα
(4) Ρυσσια

97. Wηερε ιν Ινδια, ρεχεντλψ ηασ τηε Χλιντον
Φουνδατιον, φουνδεδ βψ φορmερ ΥΣ Πρεσιδεντ Βιλλ

(2) Ανεmοmετερ
(4) Dοσιmετερ

101. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ χουντριεσ ισ τηε φιρστ ιν τηε
ωορλδ το προποσε α χαρβον ταξ φορ ιτσ πεοπλε το
αδδρεσσ γλοβαλ ωαρmινγ?

.c

96. Wηιχη country was world s largest exporter with
mερχηανδισε εξπορτσ ωορτη ∃1.47 τριλλιον ιν
2008, αχχορδινγ το τηε Wορλδ Τραδε
Οργανιζατιον?
(1) ΥΣΑ
(3) Γερmανψ

Οπερατιον Ρεδ Αλερτ
Οπερατιον Γρεεν Ηυντ
Οπερατιον Χοβρα Dεν
Οπερατιον Χλεαν Χορριδορ

di

Νοτ Προφιταβλε Ασσετσ
Νεω Ποτεντιαλ Αχχουντσ
Νον Περφορmινγ Ασσετσ
Νετ Περφορmινγ Ασσετσ

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

rin

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

co
m

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

(2) Ορισσα
(4) Ραϕαστηαν

(1) Χαρβοηψδρατεσ
(3) Προτεινσ

(2) Φατσ
(4) ςιταmινσ

103. Which among the following is the world s largest
mιλκ προδυχινγ χουντρψ?
4Α.12
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(1) Ινδια
(3) Τηε ΥΣ

108. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ηαϖε οωνεδ Λανδ Ροϖερ
βρανδ βεφορε Τατα Μοτορσ?

(2) Χηινα
(4) Γερmανψ

(1) ΒΜW
(2) Βριτιση Λεψλανδ
(3) Βριτιση Αεροσπαχε (4) Αλλ οφ τηε αβοϖε

104. Α γρουπ οφ ωορδσ τηατ σηαρε τηε σαmε σπελλινγ
ανδ τηε σαmε προνυνχιατιον βυτ ηαϖε διφφερεντ
mεανινγσ; ε.γ. λεφτ (οπποσιτε οφ ριγητ) ανδ λεφτ
(παστ τενσε οφ λεαϖε)
(1) Σψνονψmσ
(3) Ηετερονψmσ

109. Wηο ισ κνοων ασ The Man Who Broke the Bank
of England after he made a reported ∃λ βιλλιον
δυρινγ τηε 1992 Βλαχκ Wεδνεσδαψ ΥΚ χυρρενχψ
χρισισ?

(2) Ηοmονψmσ
(4) Αχρονψmσ

(1) Γεοργε Σοροσ
(3) Παυλ ςολχκερ

105. Τηε Νατιοναλ Φλαγ οφ Ινδια ωασ δεσιγνεδ βψ
Μαηατmα Γανδηι
ϑαωαηαρλαλ Νεηρυ
Ραβινδρα Νατη Ταγορε
Πινγαλι ςενκαψψα

110. Wηο ισ τηε χυρρεντ δεαν οφ Ηαρϖαρδ Βυσινεσσ
Σχηοολ?
(1) Νιτιν Νοηρια
(3) Κιm Χλαρκ

di

rin

107. Μρ. Ραταν Τατα ρεφυσεδ α ϕοβ ωιτη ονε οφ τηε
φολλοωινγ χοmπανιεσ το ϕοιν Τατα Στεελ ιν 1962.
Wηιχη χοmπανψ ωασ ιτ?

a.

106. Ιν 1679, Dενισ Παπιν, α Φρενχη πηψσιχιστ, ωηο
ασσιστεδ Ροβερτ Βοψλε, υσεδ τηε λatter s scientific
δισχοϖεριεσ ανδ ινϖεντεδ ωηατ ισ τοδαψ ονε οφ τηε
mοστ χοmmονλψ φουνδ κιτχηεν εθυιπmεντ. Ηισ
ινϖεντιον εαρνεδ ηιm α mεmβερσηιπ οφ τηε Ροψαλ
Σοχιετψ οφ Ενγλανδ Wηατ ωασ τηε ινϖεντιον?
(1) Κνιφε
(2) Φορκ
(3) Πρεσσυρε Χοοκερ (4) Στοϖε

(2) Dεεπακ ϑαιν
(4) Νονε οφ τηεσε

co
m

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

(2) Γεοργε W Βυση
(4) Βεν Βερνανκε

(2) ΗΥΛ
(4) ΣΚΦ Ιντερνατιοναλ

w

w

w

.c
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ee

(1) ΙΒΜ
(3) Σειmενσ
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ΣΕΧΤΙΟΝ−Ις
ΓΕΝΕΡΑΛ ΕΝΓΛΙΣΗ
Φορ αλλ θυεστιονσ ιν τηισ σεχτιον, χορρεχτ ανσωερσ χαρρψ 1 mαρκ εαχη.
Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 111
114: Ρεαδ τηε
πασσαγε ανδ τηεν δετερmινε τηε βεστ χηοιχε φορ αν
ανσωερ φροm τηε θυεστιονσ γιϖεν βελοω. Βασε ψουρ
χηοιχε ον ωηατ τηισ πασσαγε στατεσ διρεχτλψ ορ ιmπλιεσ,
νοτ ον ανψ ινφορmατιον ψου mαψ ηαϖε γοτ φροm
ελσεωηερε.

112. Τηε αυτηορ θυοτεσ ϑαmεσ ϑοψχε, ςιργινια Wοολφ
ανδ D.Η. Λαωρενχε πριmαριλψ ιν ορδερ το σηοω
τηατ:−
(1) Τηεσε ωερε φεmινιστ ωριτερσ
(2) Αλτηουγη
ωελλ mεανινγ,
τηεψ
ωερε
ινεφφεχτυαλ
(3) Βεφορε τηε τωεντιετη χεντυρψ, τηερε ωασ λιττλε
ιντερεστ ιν ωοmεν∋σ λιτερατυρε
(4) Νονε οφ τηε αβοϖε

∀Τηε εmανχιπατιον οφ ωοmεν∀, ϑαmεσ ϑοψχε τολδ ονε
οφ ηισ φριενδσ, ∀ηασ χαυσεδ τηε γρεατεστ ρεϖολυτιον ιν
ουρ τιmε.∀
Οτηερ mοδερνιστσ αγρεε: ςιργινια Wοολφ, χλαιmινγ τηατ
ιν αβουτ 1910 ∀ηυmαν χηαραχτερ χηανγεδ∀ ανδ
ιλλυστρατινγ τηε νεω βαλανχε βετωεεν τηε σεξεσ, υργεδ,
∀Ρεαδ τηε ∋Αγαmεmον∋ ανδ σεε ωηετηερ ψουρ
σψmπατηιεσ αρε νοτ αλmοστ εντιρελψ ωιτη
Χλψτεmνεστρα∀. D.Η. Λαωρενχε ωροτε ∀περηαπσ τηε
δεεπεστ φιγητ φορ 200 ψεαρσ ανδ mορε ηασ βεεν τηε
φight for women σ ινδεπενδενχε∀.

co
m

(1) Αmβιϖαλενχε
(3) Ινδιφφερενχε

a.

di

115. Χηοοσε τηε χορρεχτ σεντενχε
(1) Α αντηροπολογιστ βψ προφεσσιον, ηε ισ αλσο α
τραινεδ χλασσιχαλ σινγερ.
(2) Τηε αντηροπολογιστ βψ προφεσσιον, ηε ισ αλσο α
τραινεδ χλασσιχαλ σινγερ.
(3) Ασ αντηροπολογιστ βψ προφεσσιον, ηε ισ αλσο α
τραινεδ χλασσιχαλ σινγερ.
(4) Αν αντηροπολογιστ βψ προφεσσιον, ηε ισ αλσο α
τραινεδ χλασσιχαλ σινγερ.

ar

ee

(1) Μοδερνιστ Wριτερσ ανδ τηε Σεαρχη φορ
Εθυαλιτψ
(2) Τηε mεανινγ οφ Λιτερατυρε φροm 1910
ονωαρδσ
(3) Τρανσφορmινγ Λιτερατυρε
(4) Νονε οφ τηε οπτιονσ

.c

111. Αχχορδινγ το τηε πασσαγε, mοδερνιστσ αρε
χηανγινγ λιτεραρψ χριτιχισm βψ:−

w

w

w

(1) Νοτινγ ινστανχεσ οφ ηοστιλιτψ βετωεεν mεν
ανδ ωοmεν
(2) Σεεινγ λιτερατυρε φροm φρεση ποιντσ οφ ϖιεω
(3) Στυδψινγ τηε ωορκσ οφ εαρλψ τωεντιετη−
χεντυρψ ωριτερσ
(4) Ρεϖιεωινγ βοοκσ ωριττεν βψ φεmινιστσ
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(2) Ανταγονισm
(4) Ενδορσεmεντ

114. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ τιτλεσ βεστ δεσχριβεσ τηε
χοντεντσ οφ τηε πασσαγε?

rin

Βυτ ιφ mοδερνιστ ωριτερσ χονσιδερεδ ωοmεν∋σ ρεϖολτ
αγαινστ mεν∋σ δοmινατιον ασ ονε οφ∋ τηειρ ∀γρεατεστ∀
ανδ ∀δεεπεστ∀ τηεmεσ, ονλψ ρεχεντλψ, περηαπσ ιν τηε
παστ 15 ψεαρσ ηασ λιτεραρψ χριτιχισm βεγυν το χατχη υπ
ωιτη ιτ. Νοτ τηατ τηε ιmαγεσ οφ σεξυαλ ανταγονισm τηατ
αβουνδ ιν mοδερν λιτερατυρε ηαϖε γονε υνρεmαρκεδ−
φαρ φροm ιτ. Wε αρε αβλε το σεε ιν λιτεραρψ ωορκσ τηε
περσπεχτιϖε ωε βρινγ το τηεm ανδ νοω τηατ ωοmεν
αρε ενουγη το mακε α διφφερενχε ιν ρεφορmινγ χανονσ
ανδ ιντερπρετινγ λιτερατυρε, τηε λανδσχαπεσ οφ λιτεραρψ
ηιστορψ ανδ τηε φεατυρεσ οφ ινδιϖιδυαλ βοοκσ ηαϖε
βεγυν το χηανγε.

113. The author s attitude towards women s
ρεφορmατιον οφ λιτεραρψ χανονσ χαν βεστ βε
δεσχριβεδ ασ ονε οφ:−

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 116
119: Φιλλ ιν τηε
βλανκσ ανδ χηοοσε τηε χορρεχτ δεφινιτιον φορ τηε
πυνχτυατιον.
116. _________ ισ υσεδ το ινδιχατε ποσσεσσιον.
4Α.14
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(1) Ηψπηεν
(3) Σεmι Χολον

(2) Ινδεχισιϖε ανδ ιρρεσπονσιβλε.
(3) Σοmεονε ωηο λοϖεσ φλψινγ.
(4) Σοmεονε ωηο φλιεσ κιτεσ.

(2) Αποστροπηε
(4) Περιοδ

117. _________ ισ υσεδ το mαρκ τηε ενδ οφ δεχλαρατιϖε
ανδ ιmπερατιϖε σεντενχεσ.
(1) Σεmιχολον
(3) Dαση

124. What does to take δοων τηε ενεmψ∀ mεαν?
(1)
(2)
(3)
(4)

(2) Χοmmα
(4) Περιοδ

118. Wηεν α συβορδινατε χλαυσε ισ φολλοωεδ βψ τηε
mαιν χλαυσε, _________ ισ ρεθυιρεδ.
(1) Dαση
(3) Χοmmα

125. Wηατ δοεσ, Dime a dozen mεαν?

(2) Σεmι−χολον
(4) Χολον

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

119. Wηεν νο χοννεχτινγ ωορδ ισ υσεδ το χοννεχτ τωο
ινδεπενδεντ χλαυσεσ, ονε σηουλδ υσε _________.

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 120
χορρεχτ προϖερβ ?

co
m

(2) Σεmι−χολον
(4) Χολον

126. Throw the baby out with the bath water means

(1) Χλεαν ουτ εϖερψτηινγ
(2) Τηροω ουτ τηε γοοδ τηινγσ ωιτη τηε
υνωαντεδ
(3) Βεινγ τηορουγη
(4) Χρεατε τηε ιmπρεσσιον οφ αν αχχιδεντ

121: Wηιχη ισ τηε

a.

120. (1) Σλεεπινγ δογσ τελλ λιεσ.
(2) Dογσ σλεεπινγ λιε τιλλ λατε.
(3) Λιε σλεεπινγ δογσ τιλλ τηε δαων χοmεσ.
(4) Λετ τηε σλεεπινγ δογσ λιε.

127. Bark up the wrong tree means

ee

rin

121. (1) Α φοολ ισ αλωαψσ παρτεδ φροm ηισ mονεψ.
(2) Α φοολ ανδ ηισ mονεψ αρε παρτεδ εασιλψ.
(3) Μονεψ ανδ τηε φοολ mυστ παρτ ωαψσ.
(4) Ψου χαν αλωαψσ παρτ α φοολ φροm ηισ mονεψ.

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

ar
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122. Ιφ σοmεονε σαιδ,∀Ψου αρε τηε βοmβ!∀ σηε ορ ηε
προβαβλψ ωουλδ βε τελλινγ ψου:

w

w

Ψου ηαϖε α βαδ τεmπερ.
Ψου αρε α ωαρ ωεαπον.
Ψου αρε εξχεπτιοναλ ανδ/ορ ωονδερφυλ.
Ψου αρε δανγερουσ.

(1) ροαδ

(1) γυαρδ

(3) ρηοδε (4) ριδε

(2) προτεχτ

(3) σαϖε

(4) πρεϖεντ

130. Α ________ ρατε οφ ινφλατιον mακεσ εξπορτσ διφφιχυλτ.
(1) γρεατ

(2) ηιγη

(3) λαργε

(4) ταλλ

(3) σαιλεσ

(4) σελλσ

131. Μψ βοατ ηασ τωο ________.
(1) σαλεσ

(1) Λιγητ.
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(2) ροδε

129. Ινσυλατιον ωασ φιττεδ το ________ φυρτηερ ηεατ λοσσ
φροm τηε βυιλδινγ.

w

123. Wηεν σοmεονε ισ δεσχριβεδ ασ βεινγ ∀φλιγητψ∀, τηε
περσον δεσχριβεδ ισ προβαβλψ:

Σκιν οφ ανοτηερ ανιmαλ
Βεηαϖε λικε α δογ
Πυρποσελψ mακε αν ερρορ
Μακε τηε ωρονγ χηοιχε

128. Ι ________ mψ βικε ψεστερδαψ, σο mψ λεγσ αρε σορε.

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 122
127: Χηοοσε τηε
χορρεχτ mεανινγ οφ τηε φολλοωινγ ιδιοmσ.

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

Φορ ονε διmε ψου γετ α δοζεν.
Αλλ δοζενσ χοστ α διmε.
Ανψτηινγ τηατ ισ χοmmον ανδ εασψ το γετ.
Ιτ ισ διφφιχυλτ το γετ πεοπλε.

di

(1) Χοmmα
(3) Περιοδ

Το τακε τηε ενεmψ∋σ πιχτυρεσ οφφ τηε ωαλλ.
Το κιλλ τηε ενεmψ.
Το mακε φριενδσ ωιτη τηε ενεmψ.
Το ιγνορε τηε ενεmψ.

4Α.15
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(4) Ανγρψ

132. Χαν ψου γιϖε mε ______ δεταιλσ, πλεασε?
(1) φαστερ

(2) φυρτηερ

(3) φαρτηερ (4) φυρτηυρ

140. Πψροπηοβια mεανσ
(1) Φεαρ οφ Πψτηονσ (2) Φεαρ οφ φυνεραλ πψρεσ
(3) Φεαρ οφ φεϖερ
(4) Φεαρ οφ φιρε

133. Α βαβψ δεερ ισ χαλλεδ α ________.
(1) Φοαλ

(2) Φαων

(3) Χαλφ

(4) ϑοε

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 141
142: Χηοοσε τηε
κανγαροο ωορδ τηατ χαρριεσ α σmαλλερ ϖερσιον οφ τηε
ωορδ ωιτη α ϖερψ σιmιλαρ mεανινγ:

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 134 135: Χοmπλετε τηε
σεντενχε βψ χηοοσινγ τηε χορρεχτ ωορδσ φροm τηε
γιϖεν αλτερνατιϖεσ.

141. (1) Μασχυλινε
(3) Μαν

134. Τηε γρεατεστ _________ οφ mψ γενερατιον ισ τηατ α
ηυmαν βεινγ χαν αλτερ ηισ λιφε βψ ________ ηισ
αττιτυδε.

142. (1) Σλεεπ

(1) γιφτ ... γιφτινγ
(2) δισχοϖερψ ... αλτερινγ
(3) mισγιϖινγ ... ελεϖατινγ
(4) τηινγ ... φλαυντινγ

co
m

(1) χονε

ee

ar

(2) ιρριτατιον
(4) λεαρνινγ

.c

138. Χηοοσε τηε χορρεχτ αντονψm φορ τηε ωορδ βελοω
φροm τηε οπτιονσ προϖιδεδ.
Ευλογιζε

w

(2) Χριτιχιζε (3) Εmυλατε (4) Αmυλετ

(1) Σηινε
(3) Βυγ

(2) Νυmβερ
(4) Ρυν

145. Νεωσ
(1) Λεττερ
(3) Στανδ

(2) Wεεκ
(4) Παπερ

146. Ι διδ νοτ σεε ψου __________ τηε οφφιχε παρτψ.
(1) ιν
(3) ατ

(2) φορ
(4) ον

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 147
βλανκσ ωιτη τηε χορρεχτ σιmιλε.

148: Φιλλ ιν τηε

147. Ασ χοολ ασ

w

139. Χορρεχτ σψνονψm φορ Πεδαντιχ ισ,

(3) λιγητ(4) φλψ

a.

di

rin

(2) ιmπορταντ
(4) ινδισπενσιβλε

(2) ωειγητ

144. Ουτ

137. Ψουρ mοστ υνηαππψ χυστοmερσ αρε ψουρ γρεατεστ
σουρχε οφ ________________.

(1) α χυχυmβερ
(3) αν ιχε χρεαm

w

(1) Ρεφερρινγ το σmαλλ χηιλδρεν
(2) Τεαχηινγ Μετηοδολογψ
(3) Φινιχκψ
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(4) Ταλκ

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 144
145: Χηοοσε τηε
ωορδ τηατ χαννοτ βε χουπλεδ ωιτη τηε γιϖεν ωορδ το
φορm α νεω ωορδ.

136. Νονε αρε σο __________ ασ τηοσε ωηο αρε φυλλ οφ
τηεmσελϖεσ.

(1) Εξτολ

(3) Wαλκ

143. Παπερ __________ ανδ __________ λιφτερ

(1) ψουνγ ... φαχε−λιφτ (2) ατ ηοmε ... εγγ
(3) λιγητ ... ελεϖατορ (4) αωαψ σλεεπ

(1) εαρνινγ
(3) ωορρψ

(2) Ρεσπιτε

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 143: Χηοοσε τηε ωορδ τηατ
χοmπλετεσ τηε φιρστ ανδ βεγινσ τηε σεχονδ ωορδ.

135. Wηεν ιτ χοmεσ το σταψινγ ________, α mινδ−λιφτ
βεατσ α _______ ανψ δαψ.

(1) εmπτψ
(3) ϖιταλ

(2) Wοmαν
(4) Χηιλδ

4Α.16

(2) τηε ωιντερ νιγητ
(4) α ροχκ σταρ
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148. Ασ φρεση ασ
(1) α δαισψ
(3) mιλκ

(2) α ροσε
(4) δεω

149. Χηοοσε τηε οπτιον τηατ δοεσ νοτ βελονγ ωιτη τηε
ρεστ :
(1) Χονσορτ
(3) Παρτνερ

(2) Σπουσε
(4) Χλεαρ

150. Νερδ mεανσ
(2) Υνιντερεστινγ περσον
(4) Αρτηροποδ

w

w

w
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a.
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(1) Γενιυσ
(3) Wορm

ΠΠ−02

4Α.17

ωωω.ΤεστΦυνδα.χοm
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Ανσ.
1
2

21
22

Ανσ.
1
3

41
42

Ανσ.
1
1

61
62
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4
3

3

1

23

4

43

3

63

2

4

1

24

2

44

1

64

3

5

1

25

1

45

2

65

2

6
7

1
2

26
27

2
2

46
47

1
3

66
67

4
2

8

4

28

2

48

1

68

2

9

2

29

4

49

2

69

2

10

3

30

1

50

3

70

4

11
12

1
4

31
32

3
2

51
52

4
1

13

2

33

3

53

3

14

4

34

54

2

15

3

35

2

55

4

16

2

36

1

56

2

37

4

57
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1

38

2

19

4

39
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2
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2
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1
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114

1
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75

4
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