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a.

Νο. οφ
θυεστιονσ
40
40
40
30
150

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

rin

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
Σεχτιονσ

di

Σρ.
Νο
1
2
3
4
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Σψmβιοσισ Ιντερνατιοναλ Υνιϖερσιτψ
SNAP ID
ΣΝΑΠ ΤΕΣΤ 2011
Τιmε: 120 mινυτεσ
Συνδαψ Dεχεmβερ 18, 2011
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 2011
Βυλλετιν, τηε Σεχτιονσ ρεmαιν τηε σαmε;

w

w

w

.c

ar

ee

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 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 Τεστ Βοοκλετ ανδ Ανσωερ Σηεετ το τηε
Ινϖιγιλατορ.
10. Ψου mαψ τακε τηε θυεστιον παπερ βαχκ ωιτη ψου.
11. Ονχε ψου γο ουτ οφ τηε ηαλλ, ρε−εντρψ ισ νοτ περmιττεδ.
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Υσε τηισ Παγε φορ Ρουγη Wορκ
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Σεχτιον Ι − Γενεραλ Αωαρενεσσ
Φορ αλλ θυεστιονσ ιν τηισ σεχτιον, χορρεχτ ανσωερσ χαρρψ 1 mαρκ εαχη.
1.

Swayamsidha is a scheme launched by the
Γοϖερνmεντ οφ Ινδια το ηελπ

(2) ΦΙΙ ηελπσ ιν ινχρεασινγ χαπιταλ αϖαιλαβιλιτψ ιν
γενεραλ, ωηιλε ΦDΙ ονλψ ταργετσ σπεχιφιχ
σεχτορσ
(3) ΦDΙ φλοωσ ονλψ ιντο σεχονδαρψ mαρκετσ ωηιλε
ΦΙΙ ταργετσ πριmαρψ mαρκετσ
(4) ΦΙΙ ισ χονσιδερεδ το βε mορε σταβλε τηαν ΦDΙ

(1) Σχηοολ Χηιλδρεν ονλψ
(2) Ηεαλτη ωορκερσ ονλψ
(3) Σενιορ χιτιζεν ωιτηουτ ανψ ρεγυλαρ ινχοmε
(4) Wοmεν ονλψ

5. Ιν χοντεξτ of global oil prices Brent crude oil is
φρεθυεντλψ ρεφερρεδ το ιν τηε νεωσ.
Wηατ δοεσ τηισ τερm ιmπλψ?

2. What is Share swap

Α. Α βυσινεσσ τακεοϖερ ιν ωηιχη αχθυιρινγ
χοmπανψ υσεσ ιτσ οων στοχκ το παψ φορ τηε
αχθυιρεδ χοmπανψ.
Β. Wηεν α χοmπανψ υσεσ ιτσ οων σηαρε το γετ
σοmε σηορτ τερm λοαν φορ ωορκινγ χαπιταλ
ρεθυιρεmεντ
Χ. Wηεν χοmπανιεσ αρε ρεθυιρε το φλοατ α νεω
ισσυε το εαρν χαπιταλ φορ τηειρ εξπανσιον
προγραmmεσ, εαχη σηαρεηολδερ γετσ σοmε
αδδιτιοναλ πρεφερεντιαλ σηαρε. Τηε προχεσσ ισ
κνοων ασ Σηαρε Σωαπ.

co
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Wηιχη οφ τηε στατεmεντ γιϖεν αβοϖε ισ /αρε
χορρεχτ?
(1) 2 ονλψ
(3) 1 ανδ 3 ονλψ

1.

2.

ee
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(1) Τηε χαρβον χρεδιτσ σψστεm ωασ ρατιφιεδ ιν
χονϕυνχτιον ωιτη Κψοτο Προτοχολ
(2) Χαρβον χρεδιτσ αρε αωαρδεδ το τηοσε
χουντριεσ ορ γρουπσ ωηο ηαϖε ρεδυχεδ τηε
γρεεν ηουσε γασεσ βελοω τηειρ εmισσιον
θυοτα
(3) Τηε γοαλ οφ χαρβον χρεδιτ σψστεm ισ το ρεδυχε
χαρβον διοξιδε εmισσιον
(4) Χαρβον χρεδιτσ αρε τραδεδ ατ α πριχε φιξεδ
φροm τιmε το τιmε βψ τηε Υνιτεδ
Ενϖιρονmεντ Προγραmmε

a.

3. Ρεγαρδing carbon credits which of the following
στατεmεντσ ισ νοτ χορρεχτ?

3.

Ινδια ωαντσ το εσταβλιση ιτσελφ ασ αν
ιmπορταντ ρεγιοναλ πλαψερ ιν τηε Εαστ Ασιαν
αφφαιρσ.
Ινδια ωαντσ το πλυγ τηε ϖαχυυm χρεατεδ βψ
τηε τερmινατιον οφ Χολδ ωαρ.
Ινδια ωαντσ το ρεστορε τηε ηιστοριχαλ ανδ
χυλτυραλ τιεσ ωιτη ιτσ νειγηβορσ ιν Σουτηεαστ
ανδ Εαστ Ασια.

Wηιχη οφ τηε στατεmεντσ γιϖεν αβοϖε ισ/αρε
χορρεχτ?

ar

(1) 1 ονλψ
(3) 3 ονλψ

(2) 1 ανδ 3 ονλψ
(4) 1, 2 ανδ 3

.c

7. Recently oilzapper was in news What is it

(1) Ιτ ισ εχο φριενδλψ τεχηνολογψ φορ τηε
ρεmεδιατιον οφ οιλψ σλυδγε ανδ οιλ σπιλλσ
(2) Ιτ ισ τηε λατεστ τεχηνολογψ δεϖελοπεδ υνδερ
σεα οιλ εξπλορατιον
(3) Ιτ ισ γενετιχαλλψ ενγινεερεδ ηιγη βιοφυελ
ψιελδινγ mαιζε ϖαριετψ
(4) Ιτ ισ τηε λατεστ τεχηνολογψ το χοντρολ
αχχιδενταλλψ χαυσεδ φλαmεσ φροm οιλ ωελλσ.

w

w

w

4. Βοτη Φορειγν Dιρεχτ Ινϖεστmεντ (ΦDΙ) ανδ
Φορειγν Ινστιτυτιοναλ Ινϖεστορ (ΦΙΙ) αρε ρελατεδ το
ινϖεστmεντ ιν α χουντρψ. Wηιχη ονε οφ τηε
φολλοωινγ στατεmεντσ βεστ ρεπρεσεντσ αν
ιmπορταντ διφφερενχε βετωεεν τηε τωο?
(1) ΦΙΙ ηελπσ βρινγ βεττερ mαναγεmεντ σκιλλσ
ανδ τεχηνολογψ ωηιλε ΦDΙ ονλψ βρινγ χαπιταλ
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(2) 1 ανδ 2 ονλψ
(4) 1, 2 ανδ 3

6. With reference to Look East Policy of India
χονσιδερ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ:

(2) Ονλψ Α ανδ Β
(4) Νονε οφ τηε αβοϖε

di

(1) Ονλψ Α
(3) Ονλψ Χ

1) Ιτ ισ α mαϕορ χλασσιφιχατιον οφ χρυδε οιλ
2) Ιτ ισ σουρχεδ φροm Νορτη σεα
3) Ιτ δοεσ νοτ χονταιν συλπηυρ
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8. Why is the offering of teaser loans by
χοmmερχιαλ βανκσ α χαυσε οφ εχονοmιχ χονχερν?
1.

2.

13. Μανψ τιmεσ ωε ρεαδ ιν τηε νεωσπαπερ τηατ
σεϖεραλ χοmπανιεσ αρε αδοπτινγ τηε ΦΧΧΒσ ρουτε
το ραισε χαπιταλ. Wηατ ισ τηε φυλλ φορm οφ ΦΧΧΒ?

Τηε τεασερ λοανσ αρε χονσιδερεδ το βε αν
ασπεχτ οφ συβ πριmε λενδινγ ανδ βανκσ mαψ
βε εξποσεδ το τηε ρισκ οφ δεφαυλτερσ ιν φυτυρε.
Τηε τεασερ λοανσ αρε γιϖεν το ινεξπεριενχεδ
εντρεπρενευρσ το σετ υπ mανυφαχτυρινγ ορ
εξπορτ υνιτσ.

(1) Φορειγν Χυρρενχψ Χονϖερτιβλε Βονδσ
(2) Φορειγν Χονϖερτιβλε Χρεδιτ Βονδσ
(3) Φινανχιαλ Χονσορτιυm ανδ Χρεδιτ Βυρεαυ
(4) Νονε οφ τηεσε
14. Ασ περ τηε ρεπορτσ πυβλισηεδ ιν ϖαριουσ
νεωσπαπερσ, ΡΒΙ ηασ ασκεδ βανκσ το mακε πλαν το
προϖιδε βανκινγ σερϖιχεσ ιν ϖιλλαγεσ ηαϖινγ
ποπυλατιον οφ 2000. Τηισ διρεχτιϖε ισσυεδ βψ τηε
ΡΒΙ ωιλλ φαλλ ιν ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ χατεγοριεσ?

Wηιχη οφ τηε στατεmεντσ γιϖεν αβοϖε ισ/αρε
χορρεχτ?
(1) 1 ονλψ
(3) Βοτη 1 ανδ 2

(2) 2 ονλψ
(4) Νειτηερ 1 νορ 2

(1) Πλαν φορ φινανχιαλ ινχλυσιον
(2) Εφφορτσ το mεετ Πριοριτψ σεχτορ λενδινγ
(3) Εξτενσιον οφ Ιντερνετ ανδ Βρανχηλεσσ βανκινγ.
(4) Νονε οφ τηεσε

2.

Τηε Γοϖερνmεντ ιντενδσ το υσε τηε ρεϖενυε
εαρνεδ φροm δισινϖεστmεντ mαινλψ το παψ τηε
Εξτερναλ δεβτ
Τηε Γοϖερνmεντ νο λονγερ ιντενδσ το ρεταιν
τηε mαναγεmεντ χοντρολ οφ ΧΠΣΕσ

15. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ/ αρε τρεατεδ ασ αρτιφιχιαλ
χυρρενχψ?
(1) ΑDΡ
(2) ΓDΡ
(3) Βοτη ΑDΡ ανδ ΓDΡ
(4) ΣDΡ

a.

1.
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9. Wηψ ισ τηε γοϖερνmεντ οφ Ινδια δισινϖεστινγ ιτσ
εθυιτψ ιν τηε Χεντραλ Πυβλιχ Σεχτορ Εντερπρισεσ
(ΧΠΣΕ)?

(2) 2 ονλψ
(4) Νειτηερ 1 νορ 2

10. The book Unto this Last
Γανδηιϕι, ωασ αυτηορεδ βψ

which influenced

(2) Πυσηκιν
(4) ϑοην Ρυσκιν

ee

(1) Βορισ Ψελτσιν
(3) Ρυσκιν Βονδ

rin

(1) 1 ονλψ
(3) Βοτη 1 ανδ 2

di

Wηιχη οφ τηε στατεmεντσ γιϖεν αβοϖε ισ/αρε
χορρεχτ?

ar

11. Βεσιδεσ ΥΣΑ, Ινδια ηασ σιγνεδ, ωιτη ωηιχη οφ τηε
φολλοωινγ χουντριεσ τηε αγρεεmεντ βεινγ ναmεδ
as Cooperation Agreement on the development
οφ Πεαχεφυλ Υσεσ οφ Νυχλεαρ Energy

(1) Σαλmαν Κηυρσηιδ (2) Αννα Ηαζαρε
(3) Αρϖινδ Κεϕριωαλ (4) Κιραν Βεδι

(2) Γερmανψ
(4) Αυστραλια

18. Χριmιναλ προχεδυρε ισ α συβϕεχτ οφ ωηιχη οφ τηε
φολλοωινγ λιστσ?

w

w

12. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ χουντρψ ισ νοτ α mεmβερ
οφ τηε Νυχλεαρ Συππλιερσ Γρουπ (ΝΣΓ)?
(1) Ρυσσια
(3) Ιταλψ

Μ−ΠΠ−02

(1) Χαση Χρεδιτ Ρατιο
(2) Dεβιτ Σερϖιχε Οβλιγατιον
(3) Λιθυιδιτψ Αδϕυστmεντ Φαχιλιτψ
(4) Στατυτορψ Λιθυιδιτψ Ρατιο
17. Wηο αmονγ τηε φολλοωινγ ωασ νοτ παρτ οφ τηε
δραφτινγ χοmmιττεε οφ τηε Λοκπαλ Βιλλ?

.c

w

(1) Ιταλψ
(3) Φρανχε

16. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ τερmσ ινδιχατεσ α
mεχηανισmσ υσεδ βψ χοmmερχιαλ βανκσ το
προϖιδε χρεδιτ το τηε Γοϖερνmεντ?

(1) Στατε Λιστ
(3) Υνιον Λιστ

(2) ΥΣΑ
(4) Ιραν

(2) Χονχυρρεντ Λιστ
(4) Βοτη 1 ανδ 3

19. One of the world s biggest Uranium resources
ωασ ρεχεντλψ φουνδ ιν
2Α.4
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27. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ α mεmβερ οφ
ΣΑΑΡΧ?

(1) Ανδηρα Πραδεση (2) Μαηαρασητρα
(3) ϑηαρκηανδ
(4) Υτταρακηανδ

(1) Βηυταν
(3) Βυρmα

20. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ωασ τηε φιρστ ϖεντυρε οφ
Κισηορε Βιψανι
(1) Πανταλοονσ
(3) Χεντραλ

(2) Βιγ Βαζααρ
(4) Φυτυρε Χαπιταλ Ηολδινγσ

28. Wηιχη αρτιχλε οφ τηε Ινδιαν χονστιτυτιον
ρεχογνιζεσ Ηινδι ιν Dεϖαναγαρι Σχριπτ ασ τηε
οφφιχιαλ λανγυαγε οφ Ινδια?

21. Wηο αmονγ τηε φολλοωινγ ισ οφτεν ρεφερρεδ το ασ
father of India s Green Revolution

(1) Αρτ 345
(3) Αρτ 348

(1) Dρ. ςεργηεσε Κυριεν
(2) Dρ. Αmριτα Πατελ
(3) Μ. Σ. Σωαmινατηαν
(4) Γυρυδεϖ Κηυση
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(1) Ασηυτοση Γοωαρικαρ
(2) Κιραν Ραο
(3) Ανυσηα Ριζϖι
(4) Σεεmα Χηιστι

(1) Νατιοναλ Προγραmmε φορ Ηεαλτη χαρε οφ τηε
Ελδερλψ
(2) Νατιοναλ Προγραmmε φορ Σενιορ Χιτιζενσ
(3) Νατιοναλ Προγραmmε φορ Ολδ Αγεδ
(4) Ρασητριψα ςριδδηα Σωαστηψα Ψοϕανα

a.

23. Τηε ποιντ ατ ωηιχη σοιλδ, λιθυιδ ανδ γασεουσ
φορmσ οφ α συβστανχε χο εξιστ ισ χαλλεδ

30. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ ισ/αρε χορρεχτ?

di

(2) διστιλλατιον ποιντ
(4) mελτινγ ποιντ

rin

1.

24. Τηε λιmιτ βεψονδ ωηιχη τηε σταρσ συφφερ ιντερναλ
χολλαπσε ισ χαλλεδ τηε

ee

(1) Ραmαν Εφφεχτ
(2) Χηανδρασηεκηαρ λιmιτ
(3) Αυρορα Βορεαλισ (4) Θυασαν Ζονε

(2) 2 ονλψ
(4) Νειτηερ 1 νορ 2

ar

.c

w

32. Wηιχη οφ τηεσε χουντριεσ ηασ αννουνχεδ ονε
βιλλιον ΥΣ δολλαρ αιδ φορ τηε ρεχονστρυχτιον οφ
Ναλανδα Υνιϖερσιτψ?

w

26. Τηε σοφτωαρε χοmπανψ Ι
φλεξ Σολυτιονσ ωασ
οριγιναλλψ α διϖισιον οφ ωηιχη φαmουσ φινανχιαλ
σερϖιχεσ χοmπανψ?

w

(1) 1 ονλψ
(3) Βοτη 1 ανδ 2

(1) Υτταρ Πραδεση
(2) Βιηαρ
(3) Μαδηψα Πραδεση (4) Ραϕαστηαν

(1) Ηεαλτη
(2) Εδυχατιον
(3) Λιϖινγ Στανδαρδσ (4) Ηυmαν Ριγητσ
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2.

Νον ρεσιδεντ Ινδιανσ (ΝΡΙσ) χαν νοω χαστ
ϖοτεσ ιν τηειρ ηοmε χονστιτυενχιεσ ιν Ινδια.
Τηε ΝΡΙ χαν χαστ ηισ ϖοτε βψ ποσταλ βαλλοτινγ.

31. Ιν α λανδmαρκ mοϖε, ωηιχη οφ τηεσε Στατε
γοϖερνmεντσ ηασ σετ υπ α Σαϖαρνα Ααψογ, α
χοmmισσιον το ιδεντιφψ τηε δεπριϖεδ ανδ
υνδερπριϖιλεγεδ φαmιλιεσ αmονγ υππερ χαστεσ?

25. ΥΝDΠ ρεπορτσ πυβλισηεσ εϖερψ ψεαρ τηε Ηυmαν
Dεϖελοπmεντ Ινδεξ. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ
α χριτερια υσεδ το mεασυρε τηε Ηυmαν
Dεϖελοπmεντ Ινδεξ?

(1) Χιτιχορπ
(3) ΗΣΒΧ

(2) Αρτ 343
(4) Αρτ 334

29. Ινδια ηασ φιναλλψ ωοκεν υπ το τηε νεεδσ οφ τηε
country s elderly With the number of people in
τηε 60
πλυσ αγε γρουπ ιν Ινδια εξπεχτεδ το
ινχρεασε το 100 mιλλιον ιν 2013 ανδ το 198
mιλλιον ιν 2030, τηε ηεαλτη mινιστρψ ισ αλλ σετ το
ρολλ ουτ τηε

22. Wηο αmονγ τηε φολλοωινγ διρεχτεδ τηε mοϖιε
Πεεπλι Λιϖε?

(1) συβλιmατιον
(3) τριπλε ποιντ

(2) Βανγλαδεση
(4) Μαλδιϖεσ

(1) ϑαπαν
(3) Μαλαψσια

(2) ΙΧΙΧΙ
(4) ΑΒΝ Αmρο Βανκ

2Α.5
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33. Wηατ ισ τηε ναmε οφ τηε ιν − ηουσε mαγαζινε το βε
πυβλισηεδ βψ τηε Ινδιαν Ραιλωαψσ, το βε
διστριβυτεδ το τηε πασσενγερσ ον ηιγη ενδ τραινσ?
(1) Ραιλ ςισηωα
(3) Ραιλ Μαιλ

(1) Τηαιλανδ
(3) Μαλαψσια

(2) Σινγαπορε
(4) Ινδονεσια

40. Anant Pai better known as Uncle Pai , ωηο
ρεχεντλψ διεδ ωασ τηε χρεατορ οφ ωηιχη αmονγ τηε
φολλοωινγ χοmιχ σεριεσ?

(2) Ραιλ Βανδηυ
(4) Ραιλ Πατρα

34. Τηε γοϖερνmεντ, ιν Φεβρυαρψ 2011, σετ υπ α τασκ
φορχε το χρεατε α ωαψ το προϖιδε διρεχτ συβσιδιεσ
το τηε υλτιmατε βενεφιχιαριεσ ον πετρολευm
ωορκινγ γασ ανδ φερτιλιζερσ. Τηε τασκ φορχε ωιλλ βε
ηεαδεδ βψ −

(1) Χηαχηα Χηαυδηαρψ
(2) Χηανδαmαmα
(3) Ινδραϕααλ
(4) Αmαρ Χηιτρα Κατηα

(1) Νανδαν Νιλεκανι (2) Αποορϖα Σινηα
(3) Σανγαm Χηιτρα (4) Αλλ οφ τηεσε

(1) Σουτη Κορεα
(3) Σουτη Αφριχα

co
m

35. Wηιχη οφ τηεσε χουντριεσ ηασ βεεν αδδεδ ιν τηε
BRIC Brazil Ρυσσια Ινδια Χηινα) γρουπιν οφ
εmεργινγ εχονοmιεσ?
(2) ςενεζυελα
(4) Μαλαψσια

(2) Χαmβοδια
(4) Λαοσ

ee
ar

(1) ϑι Ηψυν Συνγ
(2) Wανγ Λιν
(3) Καmιλλα Ρψττερ ϑυηλ
(4) Σηιντα Μυλια Σαρι

rin

37. Wηο αmονγ τηε φολλοωινγ ηασ βεεν δεφεατεδ βψ
Σαινα Νεηωαλ, ωηο ηασ ωον τηε Σωισσ Οπεν
Γρανδ Πριξ Γολδ τιτλε ρεχεντλψ, βεχοmινγ τηε Φιρστ
Ινδιαν το δο σο?

di

(1) Τηαιλανδ
(3) ςιετναm

a.

36. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ χουντριεσ ωασ τηε ηοστ οφ
Φιρστ Ασιαν Ψογα Χηαmπιονσηιπ ηελδ ρεχεντλψ?

w

.c

38. Ον Μαρχη 6, 2011, τηε Συπρεmε Χουρτ ηελδ τηατ
ηασ αmπλε ποωερσ το εναχτ λεγισλατιον ωιτη
ρεσπεχτ το εξτρα
τερριτοριαλ ασπεχτσ φορ τηε
σεχυριτψ οφ Ινδια?

w

(1) Πρεσιδεντ
(3) Συπρεmε Χουρτ

(2) Πριmε Μινιστερ
(4) Παρλιαmεντ

w

39. Wηιχη χουντρψ ηασ απποιντεδ Βριγαδιερ Γενεραλ
Ραϖινδερ Σινγη ασ ιτσ νεξτ Αρmψ χηιεφ, τηε φιρστ
Σικη ιν nearly
years to be given the force s
βαττον
Μ−ΠΠ−02
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Σεχτιον ΙΙ Αναλψτιχαλ & Λογιχαλ Ρεασονινγ
Φορ αλλ θυεστιονσ ιν τηισ σεχτιον, χορρεχτ ανσωερσ χαρρψ 2 mαρκ εαχη.
Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 41 ανδ 42: Εαχη θυεστιον
χονσιστσ οφ α σετ οφ νυmβερεδ στατεmεντσ. Ασσυmε
τηατ εαχη ονε οφ τηεσε στατεmεντσ ισ ινδιϖιδυαλλψ τρυε.
Εαχη οφ τηε φουρ χηοιχεσ χονσιστσ οφ α συβσετ οφ τηεσε
στατεmεντσ. Χηοοσε τηε συβσετ ασ ψουρ ανσωερ ωηερε
τηε στατεmεντσ τηερειν αρε λογιχαλλψ χονσιστεντ αmονγ
τηεmσελϖεσ:

Τηερε αρε ονλψ φουρ mεmβερσ οφ α φαmιλψ ϖιζ., Α, Β, Χ
ανδ D ανδ τηερε ισ ονλψ ονε χουπλε αmονγ τηεm.
Wηεν ασκεδ αβουτ τηειρ ρελατιονσηιπσ, φολλοωινγ ωερε
τηειρ ρεπλιεσ:
α.
β.
χ.
δ.

41.

(2) Γ, Φ, D, Β ανδ Η
(4) Νονε οφ τηε αβοϖε

42.

(1) Φατηερ
(3) Wιφε

a.

(1) A s grandmother alternates between the
τρυτη ανδ λιε.
(2) C s wife always speaks the truth.
(3) A s grandfather always speaks the truth
(4) B s daughter always tells lies

ee

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 46 το 48: Τηεσε θυεστιονσ
αρε βασεδ ον τηε φολλοωινγ ινφορmατιον.

ar

46. Ηοω mανψ σmαλλερ χυβεσ δο νοτ ηαϖε ανψ φαχε
παιντεδ?

.c

w

(2) Μοτηερ
(4) Ηυσβανδ

Α χυβε οφ 7χm ⋅ 7χm ⋅ 7χm ισ κεπτ ιν τηε χορνερ οφ α
ροοm ανδ παιντεδ ιν τηρεε διφφερεντ χολουρσ, εαχη φαχε
ιν ονε χολουρ. Τηε χυβε ισ χυτ ιντο 343 σmαλλερ βυτ
ιδεντιχαλ χυβεσ.

(1) 125
(3) 144

(2) Α, Χ, Φ, Γ ανδ Η
(4) Βοτη (2) ανδ (3)

(2) 180
(4) 216

47. Ηοω mανψ σmαλλερ χυβεσ ηαϖε εξαχτλψ ονε χολουρ
ον τηεm?

w

w

(4) D

45. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ mυστ βε τρυε?

(1) 108

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 43 το 45: Τηεσε θυεστιονσ
αρε βασεδ ον τηε δατα γιϖεν βελοω.

Μ−ΠΠ−02

(3) Χ

44. Ηοω ισ Β ρελατεδ το Χ?

Α. Ιφ Κυmαρ σινγσ, τηεν τηε αυδιενχεσ σλεεπ.
Β. Ιφ Κυmαρ σινγσ, τηεν τηε αυδιενχεσ δανχε.
Χ. Υνλεσσ αυδιενχε δο νοτ δανχε, τηε χονχερτ
ωιλλ βε συχχεσσφυλ.
D. Ονλψ ιφ τηε αυδιενχε δανχε, τηε χονχερτ ωιλλ
βε συχχεσσφυλ.
Ε. Ιφ ςινα δανχεσ, τηεν Κυmαρ σινγσ.
Φ. Κυmαρ σινγσ ονλψ ιφ ςινα δανχεσ.
Γ. ςινα δανχεσ
Η. Τηε χονχερτ ισ συχχεσσφυλ.
(1) Χ, Φ, Γ, Β ανδ Η
(3) Ε, Χ, Γ, Β ανδ Η

(2) Β

co
m

(1) Α

rin

(1) Χ, D, Φ, Γ ανδ Η
(3) Ε, Φ, Γ, Η ανδ Β

43. Wηο αλωαψσ σπεακσ τηε τρυτη?

di

Α. Ονλψ ιφ τηε ωατερ λεϖελ ιν τηε χοασταλ αρεασ
ρισεσ, τηεν τηε πεοπλε χηανγε τηειρ λιφεστψλε.
Β. Πεοπλε χηανγε τηειρ λιφεστψλε ονλψ ιφ τηεψ αρε
ρεωαρδεδ.
Χ. Ιφ πεοπλε αρε ρεωαρδεδ, τηεν τηεψ ωιλλ νοτ
χηανγε τηειρ λιφεστψλε.
D. Ιφ τηε τεmπερατυρε ρισεσ, τηεν τηε ωατερ λεϖελ
ιν τηε χοασταλ αρεασ ρισεσ.
Ε. Wηενεϖερ τηε ωατερ λεϖελ ιν τηε χοασταλ αρεα
ρισεσ, τηεν τηε τεmπερατυρε ρισεσ.
Φ. Υνλεσσ τηε πεοπλε χηανγε τηειρ λιφεστψλε,
τεmπερατυρε ρισεσ.
Γ. Πεοπλε αρε ρεωαρδεδ.
Η. Wατερ λεϖελ ιν τηε χοασταλ αρεασ δοεσ νοτ ρισε.

Α: Β ισ mψ σον. D ισ mψ mοτηερ.
Β: Χ ισ mψ ωιφε. Dισ mψ φατηερ.
Χ: D ισ mψ mοτηερ ιν λαω. Α ισ mψ δαυγητερ.
D: Α ισ mψ γρανδ δαυγητερ. Β ισ mψ δαυγητερ ιν
λαω.

(2) 72

(3) 36

(4) 24

48. Ηοω mανψ σmαλλερ χυβεσ ηαϖε ατ τηε mοστ τωο
φαχεσ παιντεδ?
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(1) 343
(3) 256

(3) 560

(2) 342
(4) 282

55. Ιφ Ξ = 2 ανδ Ψ = 3, ωηατ σηουλδ βε τηε mινιmυm
ϖαλυε οφ Ν συχη τηατ φιναλ ϖαλυε οφ Ψ ισ 7?

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 49 ανδ 50:

(1) 300
(3) 720

Αmιτ ωασ δριϖινγ ιν Νεω Τοων, ωηερε αλλ ροαδσ ειτηερ
νορτη σουτη ορ εαστ ωεστ φορmινγ α γριδ. Ροαδσ
ωερε ατ α διστανχε οφ 1 κm φροm εαχη οτηερ ιν παραλλελ.

Σεϖεν στυδεντσ Πριψα, Ανκιτ, Ραmαν, Συνιλ, Τονψ,
Dεεπακ ανδ ςιχκψ τακε α σεριεσ οφ τεστσ. Νο τωο
στυδεντσ γετ σιmιλαρ mαρκσ. ςιχκψ αλωαψσ σχορεσ mορε
τηαν Πριψα. Πριψα αλωαψσ σχορεσ mορε τηαν Ανκιτ. Εαχη
τιmε ειτηερ Ραmαν σχορεσ τηε ηιγηεστ ανδ Τονψ γετσ
τηε λεαστ, ορ αλτερνατιϖελψ Συνιλ σχορεσ τηε ηιγηεστ ανδ
Dεεπακ ορ Ανκιτ σχορεσ τηε λεαστ.

Ι. 3 κm εαστ, τηεν 2 κm σουτη
ΙΙ. 1 κm νορτη, τηεν 3 κm εαστ
ΙΙΙ. 1 κm νορτη, τηεν 2 κm ωεστ
(2) ΙΙ ονλψ
(4) ΙΙ ανδ ΙΙΙ ονλψ

co
m

56. Ιφ Συνιλ ισ ρανκεδ σιξτη ανδ Ανκιτ ισ ρανκεδ φιφτη,
ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ χαν βε τρυε?

50. Αφτερ δριϖινγ ασ στατεδ ιν θυεστιον νο. 49 αβοϖε,
Αmιτ διδ νοτ ρετυρν το ηισ σταρτινγ ποιντ, βυτ
ινστεαδ δροϖε 4 κm εαστ ανδ 1 κm νορτη. Ηοω φαρ
ισ ηε φροm ηισ σταρτινγ ποιντ?
(3) 1 κm

a.

(2) 4 κm

(1) ςιχκψ ισ ρανκεδ φιρστ ορ φουρτη
(2) Ραmαν ισ ρανκεδ σεχονδ ορ τηιρδ
(3) Τονψ ισ ρανκεδ φουρτη ορ φιφτη
(4) Dεεπακ ισ ρανκεδ τηιρδ ορ φουρτη

(4) 7 κm

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 51 το 55: Ρεφερ το τηε
φολλοωινγ δατα ανδ ανσωερ τηε θυεστιονσ τηατ φολλοω:

rin

Α νυmεριχαλ mαχηινε αχχεπτσ τωο ϖαλυεσ Ξ ανδ Ψ.
Τηεν ιτ υπδατεσ τηεσε ϖαλυεσ ασ Ξ = ΞΨ ανδ Ψ = Ψ + 1 ιν
εϖερψ στεπ. Τηε mαχηινε σtops at X N.

57. Ιφ Ραmαν γετσ τηε ηιγηεστ, ςιχκψ σηουλδ βε ρανκεδ
νοτ λοωερ τηαν:

di

(1) 5 κm

ee

51. Φορ Ξ = 3, Ψ = 2 ανδ Ν = 100, ηοω mανψ στεπσ αρε
περφορmεδ βεφορε τηε mαχηινε στοπσ?
(2) 3

(3) 4

.c

52. Ιν τηε αβοϖε θυεστιον (51), ωηατ ισ τηε φιναλ ϖαλυε
οφ Ξ?
(2) 20

(3) 72

w

(3) 6

(4) 20

w

(2) 5

54. Ιφ τηε ϖαλυε οφ Ν ισ χηανγεδ το 500, ωηατ ωουλδ βε
τηε φιναλ ϖαλυε οφ Ξ?
(1) 360
Μ−ΠΠ−02

58. Ιφ Ραmαν ισ ρανκεδ σεχονδ ανδ Ανκιτ ισ ρανκεδ
φιρστ, ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ mυστ βε τρυε?

(1) Dεεπακ γετσ mορε τηαν ςιχκψ
(2) ςιχκψ γετσ mορε τηαν Συνιλ
(3) Πριψα γετσ mορε τηαν Ραmαν
(4) Πριψα γετσ mορε τηαν ςιχκψ

53. Ιν τηε αβοϖε θυεστιον (51), ωηατ ισ τηε φιναλ ϖαλυε
οφ Ψ?
(1) 4

(2) Τηιρδ
(4) Φιφτη

59. Ιφ Συνιλ ισ ρανκεδ σεχονδ, ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ
χαν βε τρυε?

(4) 360

w

(1) 6

(1) Σεχονδ
(3) Φουρτη

(1) Συνιλ ισ ρανκεδ τηιρδ
(2) Τονψ ισ ρανκεδ τηιρδ
(3) Πριψα ισ ρανκεδ σιξτη
(4) Νονε οφ τηεσε.

(4) 5

ar

(1) 2

(2) 360
(4) 860

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 56 το 60: Ρεφερ το τηε
φολλοωινγ στατεmεντσ ανδ ανσωερ τηε θυεστιονσ:

49. Αmιτ σταρτεδ ατ τηε ιντερσεχτιον οφ στρεετσ νο. 7
ανδ 8. Ηε δροϖε 3 κm νορτη, 3 κm ωεστ ανδ 4 κm
σουτη. Wηιχη φυρτηερ ρουτε χουλδ βρινγ ηιm βαχκ
το ηισ σταρτινγ ποιντ?

(1) Ι ονλψ
(3) Ι ανδ ΙΙ ονλψ

(4) 2160

60. Ιφ ςιχκψ ισ ρανκεδ φιφτη, ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ
mυστ βε τρυε?

(2) 500
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(1) Συνιλ σχορεσ τηε ηιγηεστ
(2) Ραmαν ισ ρανκεδ σεχονδ
(3) Τονψ ισ ρανκεδ τηιρδ
(4) Ανκιτ ισ ρανκεδ σεχονδ

64. Βεαυτιφυλ βεαχηεσ αττραχτ πεοπλε, νο δουβτ αβουτ
it Just look at this city s beautiful beaches which
αρε αmονγ τηε mοστ οϖερχροωδεδ βεαχηεσ ιν τηε
στατε.
Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ εξηιβιτσ α παττερν οφ
ρεασονινγ mοστ σιmιλαρ το τηε ονε εξηιβιτεδ ιν τηε
αργυmεντ αβοϖε?

61. Ιν 2002, αχχορδινγ το α νεωσ πολλ, 36% οφ τηε
voters had leaning towards party Y In
τηισ φιγυρε ροσε το 46%. Βυτ ιν ανοτηερ συρϖεψ τηε
περχενταγε ωασ δοων το 40%. Τηερεφορε, τηε
party Z is likely to win the next election Which
οφ τηε φολλοωινγ, ιφ τρυε, ωουλδ σεριουσλψ ωεακεν
τηε αβοϖε χονχλυσιον?

(1) Μοοσε ανδ βεαρ υσυαλλψ αππεαρ ατ τηε σαmε
δρινκινγ ηολε ατ τηε σαmε τιmε οφ δαψ.
Τηερεφορε, mοοσε ανδ βεαρ mυστ γροω
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) Τηισ σοφτωαρε προγραmmε ηελπσ ινχρεασε τηε
ωορκ εφφιχιενχψ οφ ιτσ υσερσ. Ασ α ρεσυλτ, τηεσε
υσερσ ηαϖε mορε φρεε τιmε φορ οτηερ
αχτιϖιτιεσ.
(4) Dυρινγ ωεατηερ mψ δογ συφφερσ φροm φλεασ
mορε τηαν δυρινγ χοολερ ωεατηερ. Τηερεφορε,
φλεασ mυστ τηριϖε ιν α ωαρm ενϖιρονmεντ.

a.

rin

Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ, ιφ τρυε, χουλδ εξπλαιν τηε
ρεαχτιον οφ Νατιοναλ στοχκ Ινδεξ?

ee

(1) ΡΒΙ αννουνχεδ τηατ ιτ ωιλλ τακε νεχεσσαρψ
χορρεχτιϖε mεασυρεσ
(2) Στοχκ πριχεσ ωερε στεαδψ βεχαυσε οφ α φεαρ
τηατ ινφλατιον ωουλδ χοντινυε.
(3) Εχονοmιστσ ωαρνεδ τηατ ινφλατιον ωουλδ
χοντινυε.
(4) Μυχη οφ τηε θυαρτερλψ ινχρεασε ιν τηε πριχε
λεϖελ ωασ δυε το α συmmερ δρουγητ εφφεχτ ον
φοοδ πριχε.

Φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν αβοϖε, ιτ χαν βε
ϖαλιδλψ χονχλυδεδ τηατ

w

.c

ar

(1) τηερε αρε ατ λεαστ σοmε ινδυστριεσ ρυν
εντιρελψ βψ σελφ
εmπλοψεδ ινδυστριαλιστσ
τηατ αρε υνδεργρουνδ ινδυστριεσ
(2) νο ινδυστριεσ τηατ αρε ρυν εντιρελψ βψ σελφ
εmπλοψεδ
ινδυστριαλιστσ
οπερατε
υνδεργρουνδ.
(3) τηερε αρε ατ λεαστ σοmε ινδυστριεσ οτηερ τηαν
τηοσε ρυν εντιρελψ βψ σελφ
εmπλοψεδ
ινδυστριαλιστσ
τηατ
αρε
υνδεργρουνδ
ινδυστριεσ.
(4) τηερε αρε ατ λεαστ σοmε ινδυστριεσ ρυν
εντιρελψ βψ σελφ
εmπλοψεδ ινδυστριαλιστσ
τηατ αρε νοτ υνδεργρουνδ ινδυστριεσ

w

Dιρεχτιον φορ θυεστιον 63: Πιχκ υπ τηε αππροπριατε
αναλογψ.

w

63. Βιρτη : Dιργε
(1) Συνσετ : συνρισε
(2) σεχυριτψ χηεχκ : αρριϖαλ
(3) mαρριαγε : αλιmονψ
(4) ωελχοmε αδδρεσσ : ϖοτε οφ τηανκσ

Μ−ΠΠ−02

65. Νο νατιοναλ προδυχτιϖιτψ mεασυρεσ αρε αϖαιλαβλε
φορ υνδεργρουνδ ινδυστριεσ τηατ mαψ εξιστ βυτ
ρεmαιν υνρεπορτεδ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ατ λεαστ
σοmε ινδυστριεσ τηατ αρε ρυν εντιρελψ βψ σελφ
εmπλοψεδ ινδυστριαλιστσ αρε ινχλυδεδ ιν νατιοναλ
προδυχτιϖιτψ mεασυρεσ.

di

62. Ινφλατιον ροσε βψ 5% οϖερ τηε σεχονδ θυαρτερ, βψ
4% δυρινγ τηε φιρστ θυαρτερ ανδ ηιγηερ τηαν 3%
ρεχορδεδ δυρινγ τηε σαmε τιmε λαστ ψεαρ.
Ηοωεϖερ, τηε ηιγηερ πριχε ινδεξ διδ νοτ σεεm το
αλαρm Νατιοναλ στοχκ Ινδεξ ασ στοχκ πριχεσ ρεmαιν
στεαδψ.

co
m

(1) Πεοπλε τενδ το σωιτχη τηειρ ϖοτεσ ατ τηε λαστ
mινυτε.
(2) Ιτ ηασ βεεν σηοωεδ τηατ 85% οφ τηε ϖοτερσ
belonging to the party Y vote in an election
ασ χοmπαρεδ το 80% οφ τηε ϖοτερσ βελονγινγ
to party Z
(3) 35% οφ πεοπλε φαϖουρ παρty Z .
(4) Νο ονε χαν πρεδιχτ ηοω πεοπλε ωιλλ ϖοτε.
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66. Νιλυ ηασ νεϖερ ρεχειϖεδ α ϖιολατιον φροm τηε
Φεδεραλ Αϖιατιον Αδmινιστρατιον δυρινγ ηερ 16
ψεαρ φλψινγ χαρεερ. Νιλυ mυστ βε α γρεατ πιλοτ.

αδϖερτισεmεντσ τηατ δο νοτ σπεχιφψ φεε
αρρανγεmεντσ, οϖεραλλ χονσυmερ λεγαλ χοστσ ωιλλ
βε λοωερ τηαν ιφ τηε στατε ρεταινσ ιτσ χυρρεντ
ρεστριχτιονσ.

Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ χαν βε σαιδ αβουτ τηε
ρεασονινγ αβοϖε?

Ιφ τηε στατεmεντσ αβοϖε αρε τρυε, ωηιχη οφ τηε
φολλοωινγ mυστ βε τρυε?

(1) Τηε δεφινιτιονσ οφ τηε τερmσ χρεατε
αmβιγυιτψ
(2) Τηε αργυmεντ υσεσ χιρχυλαρ ρεασονινγ
(3) Τηε αργυmεντ ισ βυιλτ υπον ηιδδεν
ασσυmπτιονσ
(4) Τηε αργυmεντ ωορκσ βψ αναλογψ

(1) Σοmε λαωψερσ ωηο νοω αδϖερτισε ωιλλ
χηαργε mορε φορ σπεχιφιχ σερϖιχεσ ιφ τηεψ δο
νοτ ηαϖε το σπεχιφψ φεε αρρανγεmεντσ ιν τηε
αδϖερτισεmεντσ.
(2) Μορε χονσυmερσ ωιλλ υσε λεγαλ σερϖιχεσ ιφ
τηερε αρε φεωερ ρεστριχτιονσ ον τηε
αδϖερτισινγ οφ λεγαλ σερϖιχεσ.
(3) Ιφ τηε ρεστριχτιονσ αγαινστ αδϖερτισεmεντσ
τηατ δο νοτ σπεχιφψ φεε αρρανγεmεντσ ισ
ρεmοϖεδ, mορε λαωψερσ ωιλλ αδϖερτισε τηειρ
σερϖιχεσ.
(4) Ιφ mορε λαωψερσ αδϖερτισε λοωερ πριχεσ φορ
σπεχιφιχ σερϖιχεσ, σοmε λαωψερσ ωηο δο νοτ
αδϖερτισε ωιλλ αλσο χηαργε λεσσ τηαν τηεψ
χυρρεντλψ χηαργε φορ τηοσε σερϖιχεσ.

co
m

67. Μανψ πεοπλε αργυε τηατ τηε δεατη πεναλτψ δετερσ
mυρδερ. Ηοωεϖερ, τηε νοτοριουσ κιλλερ Τοm
Ηανκσ δελιβερατελψ mοϖεδ το α στατε τηατ ιmποσεσ
τηε δεατη πεναλτψ ϕυστ βεφορε εmβαρκινγ ον α
σεριεσ οφ φεροχιουσ mυρδερσ. Τηυσ, ιτ σεεmσ χλεαρ
τηατ τηε εξιστενχε οφ τηε δεατη πεναλτψ δοεσ νοτ
σερϖε ασ α δετερρεντ το mυρδερ.
Τηε αργυmεντ αβοϖε mαψ βεστ βε χηαραχτεριζεδ
ασ:

di

a.

70. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ, ιφ τρυε, ωουλδ mοστ
σεριουσλψ ωεακεν τηε αργυmεντ χονχερνινγ
οϖεραλλ χονσυmερ λεγαλ χοστσ?

rin

(1) αν αππεαλ το εmοτιον.
(2) α φλαωεδ αναλογψ.
(3) α γενεραλ χονχλυσιον βασεδ ον α σπεχιφιχ
εξαmπλε.
(4) χιρχυλαρ ρεασονινγ.

3

2

5

3

5

1

1

2

8

3

7

2

8

4

?

3

.c

9

(2) 4

3

1

3

(3) 12

(4) 6

w

(1) 1

1

ar

6

4

ee

68. Wηατ νυmβερ σηουλδ ρεπλαχε τηε θυεστιον mαρκ?

(1) Τηε στατε ισ υνλικελψ το ρεmοϖε αλλ οφ τηε
ρεστριχτιονσ τηατ αππλψ σολελψ το τηε
αδϖερτισινγ οφ λεγαλ σερϖιχεσ.
(2) Λαωψερσ ωηο δο νοτ αδϖερτισε γενεραλλψ
προϖιδε λεγαλ σερϖιχεσ οφ τηε σαmε θυαλιτψ ασ
τηοσε προϖιδεδ βψ λαωψερσ ωηο δο
αδϖερτισε.
(3) Μοστ λαωψερσ ωηο νοω σπεχιφψ φεε
αρρανγεmεντσ ιν τηειρ αδϖερτισεmεντσ
ωουλδ χοντινυε το δο σο εϖεν ιν τηε
σπεχιφιχατιον ωερε νοτ ρεθυιρεδ.
(4) Μοστ λαωψερσ ωηο αδϖερτισε σπεχιφιχ
σερϖιχεσ δο νοτ λοωερ τηειρ φεεσ φορ τηοσε
σερϖιχεσ ωηεν τηεψ βεγιν το αδϖερτισε.

w

w

69. Τηε φεωερ ρεστριχτιονσ τηερε αρε ον τηε
αδϖερτισινγ οφ λεγαλ σερϖιχεσ, τηε mορε λαωψερσ
τηερε αρε ωηο αδϖερτισε τηειρ σερϖιχεσ, ανδ τηε
λαωψερσ ωηο αδϖερτισε α σπεχιφιχ σερϖιχε υσυαλλψ
χηαργε λεσσ φορ τηατ σερϖιχε τηαν λαωψερσ ωηο δο
νοτ αδϖερτισε. Τηερεφορε ιφ τηε στατε ρεmοϖεσ ανψ
οφ ιτσ χυρρεντ ρεστριχτιονσ, συχη ασ τηε ονε αγαινστ
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Σεχτιον ΙΙΙ Θυαντιτατιϖε
Φορ αλλ θυεστιονσ ιν τηισ σεχτιον, χορρεχτ ανσωερσ χαρρψ 1 mαρκ εαχη.
71. Α τραιν τραϖελλινγ ατ 36 κmπη χροσσεσ α πλατφορm
ιν 20 σεχονδσ ανδ α mαν στανδινγ ον τηε πλατφορm
ιν 10 σεχονδσ. Wηατ ισ τηε λενγτη οφ τηε πλατφορm
ιν mετερσ?
(1) 240 mετερσ
(3) 200 mετερσ

77. Α ανδ Β χαν δο α πιεχε οφ ωορκ ιν 21 ανδ 24 δαψσ
ρεσπεχτιϖελψ. Τηεψ σταρτ τηε ωορκ τογετηερ ανδ
αφτερ σοmε δαψσ Α λεαϖεσ τηε ωορκ ανδ Β
χοmπλετεσ τηε ρεmαινινγ ωορκ ιν 9 δαψσ. Αφτερ
ηοω mανψ δαψσ διδ Α λεαϖε?

(2) 100 mετερσ
(4) 300 mετερσ

72. Βψ ωαλκινγ ατ 4/5τη οφ ηισ υσυαλ σπεεδ, α mαν
ρεαχηεσ οφφιχε 10 mινυτεσ λατερ τηαν υσυαλ. Wηατ
ισ ηισ υσυαλ τιmε?

(1) 33.33%
(3) 300%

73. Α mαν ανδ α ωοmαν 81 mιλεσ απαρτ φροm εαχη
οτηερ, σταρτ τραϖελλινγ τοωαρδσ εαχη οτηερ ατ τηε
σαmε τιmε. Ιφ τηε mαν χοϖερσ 5 mιλεσ περ ηουρ το
the women s mile per hour how far will the
ωοmαν ηαϖε τραϖελλεδ ωηεν τηεψ mεετ?

a.

di

(1) 10 σεχονδσ
(3) 30 σεχονδσ

ar

ee

rin

74. Τωο πεοπλε ωερε ωαλκινγ ιν οπποσιτε διρεχτιονσ.
Βοτη οφ τηεm ωαλκεδ 6 mιλεσ φορωαρδ τηεν τοοκ
ριγητ ανδ ωαλκεδ 8 mιλεσ. Ηοω φαρ ισ εαχη φροm
σταρτινγ ποσιτιονσ?

(1) 4%
(3) 75%

(3) 8.3

(2) 300%
(4) 400%

(1) 8
(2) 6
(3) 1
(4) Μορε τηαν ονε ϖαλυεσ αρε ποσσιβλε.

(4) 12
82. Αmιτ χαν δο α ωορκ ιν 12 δαψσ ανδ Σαγαρ ιν 15
δαψσ. Ιφ τηεψ ωορκ ον ιτ τογετηερ φορ 4 δαψσ, τηεν
τηε φραχτιον οφ τηε ωορκ τηατ ισ λεφτ ισ:

w

76. Ραm χοmπλετεσ 60% οφ α τασκ ιν 15 δαψσ ανδ τηεν
τακεσ τηε ηελπ οφ Ραηιm ανδ Ραχηελ. Ραηιm ισ
50% ασ εφφιχιεντ ασ Ραm ισ ανδ Ραχηελ ισ 50% ασ
εφφιχιεντ ασ Ραηιm ισ. Ιν ηοω mανψ mορε δαψσ ωιλλ
τηεψ χοmπλετε τηε ωορκ?

Μ−ΠΠ−02

(2) 20 σεχονδσ
(4) 40 σεχονδσ

81. Α νυmβερ Γ236Γ0 χαν βε διϖιδεδ βψ 36 ιφ Γ ισ:

.c

w

w

(2) 10

(2) 75%
(4) 150%

80. Α 4 χm χυβε ισ χυτ ιντο 1χm χυβεσ. Wηατ ισ τηε
περχενταγε ινχρεασε ιν τηε συρφαχε αρεα αφτερ συχη
χυττινγ?

75. Φουρ mεν ανδ τηρεε ωοmεν χαν δο α ϕοβ ιν 6
δαψσ. Wηεν 5 mεν ανδ 6 ωοmεν ωορκ ον τηε
σαmε ϕοβ, τηε ωορκ γετσ χοmπλετεδ ιν 4 δαψσ. Ηοω
λονγ ωιλλ 2 ωοmεν ανδ 3 mεν τακε το δο τηε ϕοβ?
(1) 18

(4) 6

79. Ιν α 100 Μ ραχε, ιφ Α γιϖεσ Β α σταρτ οφ 20 mετερσ,
τηεν Α ωινσ τηε ραχε βψ 5 σεχονδσ. Αλτερνατιϖελψ,
ιφ Α γιϖεσ Β α σταρτ οφ 40 mετερσ τηε ραχε ενδσ ιν α
δεαδ ηεατ. Ηοω λονγ δοεσ Α τακε το ρυν 200 Μ?

(2) 36
(4) Νονε οφ τηεσε

(1) 14 mιλεσ ανδ 14 mιλεσ
(2) 10 mιλεσ ανδ 10 mιλεσ
(3) 6 mιλεσ ανδ 6 mιλεσ
(4) 12 mιλεσ ανδ 12 mιλεσ

(3) 8

78. Α τραδερ mακεσ α προφιτ εθυαλ το τηε σελλινγ πριχε
οφ 75 αρτιχλεσ ωηεν ηε σολδ 100 οφ τηε αρτιχλεσ.
Wηατ % προφιτ διδ ηε mακε ιν τηε τρανσαχτιον?

(2) 40 mιν
(4) 50 mιν

(1) 27
(3) 45

(2) 7

co
m

(1) 20 mιν
(3) 30 mιν

(1) 5

(1) 3/20
(3) 2/5

2Α.11

(2) 3/5
(4) 2/20

ωωω.ΤεστΦυνδα.χοm

ΣΝΑΠ 2011
84. Α βαγ χονταινσ 5 ωηιτε ανδ 3 βλαχκ βαλλσ; ανοτηερ
βαγ χονταινσ 4 ωηιτε ανδ 5 βλαχκ βαλλσ. Φροm ανψ
ονε οφ τηεσε βαγσ α σινγλε δραω οφ τωο βαλλσ ισ
mαδε. Φινδ τηε προβαβιλιτψ τηατ ονε οφ τηεm
ωουλδ βε ωηιτε ανδ οτηερ βλαχκ βαλλ.

83. Α ρεχτανγυλαρ παρκ 60 m λονγ ανδ 40 m ωιδε ηασ
τωο χονχρετε χροσσροαδσ ρυννινγ ιν τηε mιδδλε οφ
τηε παρκ ανδ ρεστ οφ τηε παρκ ηασ βεεν υσεδ ασ α
λαων. Ιφ τηε αρεα οφ τηε λαων ισ 2109 σθ. m, τηεν
ωηατ ισ τηε ωιδτη οφ τηε ροαδ?
(1) 2.91 m
(3) 5.82 m

(1) 275/504
(3) 5/9

(2) 3 m
(4) Νονε οφ τηεσε

(2) 5/18
(4) Νονε οφ τηεσε

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 85 το 88: Ανσωερ τηε θυεστιονσ ον τηε βασισ οφ τηε ινφορmατιον γιϖεν βελοω.
Τηε φολλοωινγ βαρ γραπη γιϖεσ τηε προδυχτιον, εξπορτσ ανδ περ χαπιτα χονσυmπτιον οφ ριχε ιν χουντρψ Α, φορ τηε φιϖε
ψεαρσ φροm 2006 το 2010.
250
200

co
m

150
100
50

2006

2007

2008

a.

0

2009

Εξπορτσ (ιν mιλλιον κγ)

Περ χαπιτα (ιν κγ)

ϕ

rin

Χονσυmπτιον = Προδυχτιον Εξπορτσ

di

Προδυχτιονσ (ιν mιλλιον κγ)

2010

ee

Περ Χαπιτα Χονσυmπτιον = (Χονσυmπτιον)  (Ποπυλατιον)

.c

(2) 2008
(4) 2010

w

(1) 2007
(3) 2009

ar

85. Ιν ωηιχη ψεαρ ωασ τηε περχενταγε ινχρεασε ιν τηε
χονσυmπτιον οφ ριχε οϖερ τηε πρεϖιουσ ψεαρ, τηε
ηιγηεστ?

w

86. Wηατ ισ τηε ποπυλατιον οφ χουντρψ Α ιν τηε ψεαρ
2008 (ιν mιλλιον)?

88. Ιν ωηιχη οφ τηε γιϖεν ψεαρσ ωασ τηε ποπυλατιον οφ
χουντρψ Α, τηε ηιγηεστ?
(1) 2007
(3) 2009

(2) 2.72 mιλλιον
(4) 2.85 mιλλιον

(2) 2008
(4) 2010

w

(1) 2.64 mιλλιον
(3) 2.79 mιλλιον

87. Τηε ρατιο οφ εξπορτσ το χονσυmπτιον ιν τηε γιϖεν
περιοδ ωασ τηε ηιγηεστ ιν τηε ψεαρ
(1) 2006
(2) 2007
(3) 2008
(4) 2009

Μ−ΠΠ−02
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94. Τηρεε παραλλελ λινεσ αρε χυτ βψ τωο τρανσϖερσαλσ ασ
σηοων ιν τηε γιϖεν φιγυρε. Ιφ ΑΒ = 2 χm, ΒΧ = 4 χm
ανδ DΕ = 1.5 χm, τηεν τηε λενγτη οφ ΕΦ ισ:

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 89 το 93: Τηε φολλοωινγ πιε
χηαρτ σηοωσ τηε ηουρλψ διστριβυτιον (ιν δεγρεεσ) οφ αλλ
τηε mαϕορ αχτιϖιτιεσ οφ α στυδεντ.

A

Γαmεσ
30°

Ηοmε
Wορκ
45°

D

2

B

1.5

E

4

Σλεεπινγ
120°

Σχηοολ
105°
(1) 2 χm
(3) 3.5 χm
Οτηερσ
60°

(2) 3 χm
(4) 4 χm

co
m

95. λογ10 10 + λογ10102
(1) ν2 + 1
(2) ν2 1

89. Τηε περχενταγε οφ τιmε ωηιχη ηε σπενδσ ιν σχηοολ
ισ:

a.

(2) 30%
(4) 25%

(2) 40%
(4) Νονε οφ τηεσε

96. Τηε συm οφ α νυmβερ ανδ ιτσ ρεχιπροχαλ ισ τηριχε
τηε διφφερενχε οφ τηε νυmβερ ανδ ιτσ ρεχιπροχαλ.
Τηε νυmβερ ισ:

rin

90. Ηοω mυχη τιmε (ιν περ χεντ) δοεσ ηε σπενδ ιν
γαmεσ ιν χοmπαρισον το σλεεπινγ?
(1) 30%
(3) 25%

log1010ν

di

(1) 38%
(3) 40%

F

C

ee

91. Ιφ ηε σπενδσ τηε τιmε ιν γαmεσ εθυαλ το τηε ηοmε
ωορκ ανδ ρεmαινσ χονσταντ ιν οτηερ αχτιϖιτιεσ,
τηεν τηε περχενταγε δεχρεασε ιν τιmε οφ σλεεπινγ:
(2) 12.5%
(4) Νονε οφ τηεσε

ar

(1) 15%
(3) 20%

.c

(1) 32

w

92. Wηατ ισ τηε διφφερενχε ιν τιmε (ιν ηουρσ) σπεντ ιν
σχηοολ ανδ ιν ηοmε ωορκ?
(2) 3

(3) 4

w

93. Ιφ ηε σπενδσ 1/3ρδ τιmε οφ ηοmεωορκ ιν
Ματηεmατιχσ τηεν τηε νυmβερ οφ ηουρσ ηε σπενδσ
ιν ρεστ οφ τηε συβϕεχτσ ιν ηοmε ωορκ:
(1) 1

Μ−ΠΠ−02

(2) 2

(3) 3

(4) 4

(2) 30

(3) 33

(4) 34

98. Ιφ νΧξ = 56 ανδ νΠξ = 336, φινδ ν ανδ ξ.
(1) 7, 3
(3) 8, 3

(4) 8

w

(1) 2

97. Τηε τοταλ νυmβερ οφ Νατυραλ νυmβερσ τηατ λιε
βετωεεν 10 ανδ 300 ανδ αρε διϖισιβλε βψ 9 ισ

(2) 8, 4
(4) 9, 6

99. Ονε σιδε οφ αν εθυιλατεραλ τριανγλε ισ 24 χm. Τηε
mιδποιντσ οφ ιτσ σιδεσ αρε ϕοινεδ το φορm ανοτηερ
τριανγλε ωηοσε mιδποιντσ αρε ιν τυρν ϕοινεδ το
φορm στιλλ ανοτηερ τριανγλε. Τηισ προχεσσ χοντινυεσ
ινδεφινιτελψ. Φινδ τηε συm οφ τηε περιmετερσ οφ αλλ
2Α.13
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106. Τηε σπεεδ οφ σχοοτερ, χαρ ανδ τραιν αρε ιν τηε ρατιο
οφ 1 : 4 : 16. Ιφ αλλ οφ τηεm χοϖερ εθυαλ διστανχε
τηεν τηε ρατιο οφ τιmε τακεν/ϖελοχιτψ φορ εαχη οφ
τηε ϖεηιχλε ισ:

τηε τριανγλεσ.
(1) 144 χm
(3) 536 χm

(2) 72 χm
(4) 676 χm

(1) 256 : 16 : 1
(3) 16 : 4 : 1

100. Τηε προβαβιλιτψ τηατ α λεαπ ψεαρ σελεχτεδ ατ
ρανδοm χονταινσ ειτηερ 53 Συνδαψσ ορ 53
Μονδαψσ, ισ:
(1) 17/53
(3) 3/7

107. Β ισ τωιχε εφφιχιεντ ασ Α ανδ Α χαν δο α πιεχε οφ
ωορκ ιν 15 δαψσ. Α σταρτεδ τηε ωορκ ανδ αφτερ α
φεω δαψσ Β ϕοινεδ ηιm. Τηεψ χοmπλετεδ τηε ωορκ
ιν 11 δαψσ, φροm τηε σταρτινγ. Φορ ηοω mανψ δαψσ
διδ τηεψ ωορκ τογετηερ?

(2) 1/53
(4) Νονε οφ τηεσε

101. Φινδ τηε ιντερχεπτσ mαδε βψ τηε λινε 3ξ + 4ψ
= 0 ον τηε αξεσ:
(1) 2 ανδ 3
(3) 3 ανδ 5

12

(1) 1 δαψ
(3) 6 δαψσ

(2) 4 ανδ 3
(4) Νονε οφ τηεσε

co
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(2) 14
(4) Χαννοτ βε δετερmινεδ

(2) Ρσ. 9/κγ
(4) Ρσ. 14/κγ

ee

(1) Ρσ. 10/κγ
(3) Ρσ. 18/κγ

a.
di

(2) 12 λακησ
(4) 18 λακησ

109. Τηε σαλαρψ οφ Ραϕυ ανδ Ραm ισ 20% ανδ 30% λεσσ
τηαν τηε σαλαρψ οφ Σαροϕ ρεσπεχτιϖελψ. Βψ ωηατ
περχεντ ισ τηε σαλαρψ οφ Ραϕυ mορε τηαν τηε σαλαρψ
οφ Ραm?
(1) 33.33%
(3) 15.18%

(2) 50%
(4) 14.28%

110. Τηε ραδιυσ οφ α ωιρε ισ δεχρεασεδ το ονε τηιρδ
ανδ ιτσ ϖολυmε ρεmαινσ τηε σαmε. Τηε νεω λενγτη
ισ ηοω mανψ τιmεσ τηε οριγιναλ λενγτη?
(1) 2 τιmεσ
(3) 5 τιmεσ

.c

ar

104. Α ρεδυχτιον οφ 20% ιν τηε πριχε οφ συγαρ εναβλεσ α
περσον το πυρχηασε 6 κγ mορε φορ Ρσ. 240. Wηατ ισ
τηε οριγιναλ πριχε περ κγ οφ συγαρ?
(2) Ρσ. 8/κγ
(4) Ρσ. 5/κγ

(2) 4 τιmεσ
(4) 9 τιmεσ

w

(1) Ρσ. 10/κγ
(3) Ρσ. 6/κγ

(1) 10 λακησ
(3) 16 λακησ

rin

103. Ραmσυκη βηαι σελλσ ρασγυλλα(α φαϖουριτε Ινδιαν
σωεετσ) ατ Ρσ. 15 περ κγ. Α ρασγυλλα ισ mαδε υπ οφ
φλουρ ανδ συγαρ ιν τηε ρατιο 5 : 3. Τηε ρατιο οφ πριχε
οφ συγαρ ανδ φλουρ ισ 7 : 3 (περ κγ). Τηυσ ηε εαρνσ
66 2/3 προφιτ. Wηατ ισ τηε χοστ πριχε οφ συγαρ?

(2) 2 δαψσ
(4) 5 δαψσ

108. Α, Β, Χ ανδ D πυρχηασεδ α ρεσταυραντ φορ Ρσ. 56
λακησ. Τηε χοντριβυτιον οφ Β, Χ ανδ D τογετηερ ισ
460% τηατ οφ Α, αλονε. Τηε χοντριβυτιον οφ Α, Χ
ανδ D τογετηερ is
that of B s
χοντριβυτιον ανδ τηε χοντριβυτιον οφ Χ ισ 40%
τηατ οφ Α, Β ανδ D τογετηερ. Τηε αmουντ
χοντριβυτεδ βψ D ισ:

102. Τηε αϖεραγε οφ 4 διστινχτ πριmε νυmβερσ α, β, χ, δ
ισ 35, ωηερε α < β < χ < δ. α ανδ δ αρε εθυιδισταντ
φροm 36 ανδ β ανδ χ αρε εθυιδισταντ φροm 34 ανδ
α, β αρε εθυιδισταντ φροm 30 ανδ χ ανδ δ αρε
εθυιδισταντ φροm 40. Τηε διφφερενχε βετωεεν α
ανδ δ ισ:
(1) 30
(3) 21

(2) 1 : 4 : 16
(4) 16 : 1 : 4

w

w

105. Α σολιδ σπηερε ισ mελτεδ ανδ ρεχαστ ιντο α ριγητ
χιρχυλαρ χονε ωιτη α βασε ραδιυσ εθυαλ το τηε
ραδιυσ οφ τηε σπηερε. Wηατ ισ τηε ρατιο οφ τηε
ηειγητ ανδ ραδιυσ οφ τηε χονε σο φορmεδ?
(1) 4 : 3
(3) 3 : 4

Μ−ΠΠ−02

(2) 2 : 3
(4) Νονε οφ τηεσε
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Σεχτιον Ις Γενεραλ Ενγλιση
Φορ αλλ θυεστιονσ ιν τηισ σεχτιον, χορρεχτ ανσωερσ χαρρψ 1 mαρκ εαχη.
114. By the last line It
waters
αυτηορ mεανσ τηατ τηε mινδ ισ ονλψ

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 111 το 116: Ρεαδ τηε
φολλοωινγ πασσαγε ανδ ανσωερ τηε θυεστιονσ τηατ
φολλοω.

ee

111. Βψ τριυmπη τηε αυτηορ mεανσ −

ar

(2) λοσσ
(4) ϖιχτορψ

(1) σοχιαλ
(3) ρεφλεχτιϖε

co
m

(1) Τηε Συρφαχε οφ τηε Wατερσ
(2) Μψ Μινδ
(3) Τηε Ηυmαν Ραχε
(4) Αλιϖε ανδ Κιχκινγ
Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 117 το 119: Χηοοσε τηε
χορρεχτ οπτιον.
117. Τηε ρεπετιτιον οφ mεσσαγεσ ορ τηε υσε οφ
superfluous expressions is called
(1) ρεδυνδανχψ
(3) αλλιτερατιον

(1) τρεπιδατιον
(3) φεαρ

Μ−ΠΠ−02

(2) ηψπερβολε
(4) αλλεγορψ

118. Ινκ : πεν : παπερ
(1) ωατχη : διαλ : στραπ
(2) βοοκ : παπερ : ωορδσ
(3) φαρmερ : πλουγη : φιελδ
(4) χολουρ : βρυση : χανϖασ
119. ρεαλια
(1) τηεορετιχαλ χονστρυχτσ
(2) φαβριχατεδ εξαmπλεσ
(3) οβϕεχτσ φροm ρεαλ λιφε
(4) βασεδ ον ρεαλιτψ

.c

w

w

w

113. Βψ ραπτυρε τηε αυτηορ mεανσ αν εmοτιον
ινϖολϖινγ γρεατ

(2) mοραλ
(4) πηιλοσοπηιχαλ

116. Τηε mοστ συιταβλε τιτλε φορ τηισ πασσαγε ωουλδ βε −

112. Wηεν τηε δεαδ λοοκ αφτερ τηε αφτερωαρδσ τηε
λιϖινγ σηουλδ λοοκ ατ λιφε
(1) φορεϖερ
(2) φορ σοmε mοντησ
(3) φορ ονλψ α σηορτ ωηιλε
(4) ιν τηε παστ

(2) αν ιλλυσιον
(4) α ρεφλεχτιον

115. Τηε τονε οφ τηισ πασσαγε ισ

rin

Φορ mαν, τηε ϖαστ mαρϖελ ισ το βε αλιϖε. Φορ mαν ασ φορ
φλοωερ ανδ βεαστ ανδ βιρδ, τηε συπρεmε τριυmπη ισ το
βε mοστ ϖιϖιδλψ, mοστ περφεχτλψ αλιϖε. Wηατεϖερ τηε
υνβορν ανδ τηε δεαδ mαψ κνοω, τηεψ χαννοτ κνοω
τηε βεαυτψ, τηε mαρϖελ οφ βεινγ αλιϖε ιν τηε φλεση. Τηε
δεαδ mαψ λοοκ αφτερ τηε αφτερωαρδσ. Βυτ τηε
mαγνιφιχεντ ηερε ανδ νοω οφ λιφε ιν τηε φλεση ισ ουρσ,
ανδ ουρσ αλονε, ανδ ουρσ ονλψ φορ α τιmε. Wε ουγητ το
δανχε ωιτη ραπτυρε, τηατ ωε σηουλδ βε αλιϖε ανδ ιν τηε
φλεση, ανδ παρτ οφ τηε λιϖινγ, ινχαρνατε χοσmοσ. Ι αm
παρτ οφ τηε συν ασ mψ εψε ισ τηε παρτ οφ mε. Τηατ Ι αm
παρτ οφ τηε εαρτη mψ φεετ βελοω κνοω τηε περφεχτλψ,
ανδ mψ βλοοδ ισ παρτ οφ τηε σεα. Μψ σουλ κνοωσ τηατ Ι
αm α παρτ οφ τηε ηυmαν ραχε, mψ σουλ ισ αν ινοργανιχ
παρτ οφ τηε γρεατ ηυmαν σουλ, ασ mψ σπιριτ ισ α παρτ οφ
mψ νατιον. Ιν mψ οων ϖερψ σελφ, Ι αm παρτ οφ mψ
φαmιλψ. Τηερε ισ νοτηινγ οφ mε τηατ ισ αλονε ανδ
αβσολυτε εξχεπτ mψ mινδ, ανδ ωε σηαλλ φινδ τηατ τηε
mινδ ηασ νο εξιστενχε βψ ιτσελφ, ιτ ισ ονλψ τηε γλιττερ οφ
τηε συν ον τηε συρφαχε οφ τηε ωατερσ. Αποχαλψπσε,
1931.

(1) σιν
(3) σορροω

(1) α mιραγε
(3) mαγιχ

1930: Τηε Συπρεmε

a.

1885

di

D. Η. Λαωρενχε
Τριυmπη

the

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 120 το 125: Χηοοσε τηε
γραmmατιχαλλψ χορρεχτ οπτιον φροm τηε φολλοωινγ.
120.
Are these gloves belonging to you she
ασκεδ.
(2) Does this gloves belong to you she asked
(3) Do these gloves belongs to you she asked
(1)

(2) τηριλλ
(4) ϕοψ
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(4)
121.

Do these gloves belong to you she asked

125.
(1) The train couldn t
ωιτη τηε τρυχκ.
(2) The train couldn t
ιντο τηε τρυχκ.
(3) The train couldn t
αγαινστ τηε τρυχκ.
(4) The train couldn t
βεφορε τηε τρυχκ.

(1) Ι λιϖε ιν α ηουσε ιν α στρεετ ιν τηε
countryside The street is called Bear
Street and the house is old mορε τηαν 100
ψεαρσ ολδ!
(2) Ι λιϖε ιν τηε ηουσε ιν τηε στρεετ χουντρψσιδε.
The street is called Bear Street and the
ηουσε ισ ολδ mορε τηαν 100 ψεαρσ ολδ!
(3) Ι λιϖε ιν α ηουσε ιν τηε στρεετ ιν τηε
countryside The street is called Bear
Street and the house is old mορε τηαν 100
ψεαρσ ολδ!
(4) Ι λιϖε ιν α ηουσε ιν α στρεετ ιν τηε
countryside The street is called Bear
Street and a house is old mορε τηαν 100
ψεαρσ ολδ!

co
m

a.

di

(2) ινχλυδεδ ιν
(4) ρεφορmεδ ασ

127. (1) σελφ χεντερεδ
(3) σελφ σεεκινγ

(2) ιmπαρτιαλ
(4) σελφ − ποσσεσσεδ

128. (1) σωελλ
(3) προπελ

(2) πρεϖεντ
(4) λυχυβρατε

129. (1) χοmπλαιντσ
(3) χοmmιττεεσ

(2) δισηονεστψ
(4) οπινιονσ

130.
(1) α γοϖερνmεντ απποιντεε ωηο ινϖεστιγατεσ
χοmπλαιντσ βψ πριϖατε περσονσ αγαινστ
βυρεαυχρατσ ανδ/ορ πολιτιχιανσ.
(2) α γοϖερνmεντ απποιντεε ωηο ινϖεστιγατεσ
χοmπλαιντσ βψ γοϖερνmεντ αγαινστ χοmmον
χιτιζενσ.
(3) α γοϖερνmεντ απποιντεε ωηο ινϖεστιγατεσ
χοmπλαιντσ βψ χιτιζενσ αγαινστ χιτιζενσ.

w

124. (1) Ι ηαϖε χοmπλετεδ τηε ωορκ ψεστερδαψ.
(2) Ι διδ χοmπλετεδ τηε ωορκ ψεστερδαψ.
(3) Ι ηαϖε ηαδ χοmπλετεδ τηε ωορκ ψεστερδαψ.
(4) Ι χοmπλετεδ τηε ωορκ ψεστερδαψ.

Μ−ΠΠ−02

stop in time and crashed

126. (1) δεσχριβεδ ασ
(3) συππορτεδ φορ

w

w

.c

ar

(1) Χουλδ ψου γιϖε mε τηε αmουντ τηατ ψου φιλλεδ
ουτ ιν τηε χηεχκ ωηιχη ωασ σεντ?
(2) Χουλδ ψου γιϖε mε τηε αmουντ ωηατ ψου
φιλλεδ ουτ ιν τηε χηεχκ ψου σεντ?
(3) Χουλδ ψου γιϖε mε τηε αmουντ φορ ωηιχη ψου
φιλλεδ ουτ ιν τηε χηεχκ ψου σεντ?
(4) Χουλδ ψου γιϖε mε τηε αmουντ ωηερειν ψου
φιλλεδ ουτ ιν τηε χηεχκ ψου σεντ?

stop in time and crashed

Τηε ϑαν Λοκπαλ Βιλλ, αλσο ρεφερρεδ το (126) ασ τηε
citizens ombudσmαν βιλλ, ισ α προποσεδ ινδεπενδεντ
(127) αντι χορρυπτιον λαω ιν Ινδια. Αντι χορρυπτιον
σοχιαλ αχτιϖιστσ προποσεδ ιτ ασ α mορε εφφεχτιϖε
ιmπροϖεmεντ ον τηε οριγιναλ Λοκπαλ Βιλλ, ωηιχη ισ
χυρρεντλψ βεινγ προποσεδ βψ τηε γοϖερνmεντ οφ Ινδια.
Τηε ϑαν Λοκπαλ Βιλλ αιmσ το εφφεχτιϖελψ δετερ (128)
χορρυπτιον, ρεδρεσσ γριεϖανχεσ (129) οφ χιτιζενσ, ανδ
προτεχτ ωηιστλε βλοωερσ. Ιφ mαδε ιντο λαω, τηε βιλλ
ωουλδ χρεατε αν ινδεπενδεντ οmβυδσmαν (130) βοδψ
χαλλεδ τηε Λοκπαλ. Ιτ ωουλδ βε εmποωερεδ το ρεγιστερ
ανδ ινϖεστιγατε χοmπλαιντσ οφ χορρυπτιον αγαινστ
πολιτιχιανσ ανδ βυρεαυχρατσ ωιτηουτ πριορ γοϖερνmεντ
αππροϖαλ. (Σουρχε: Wικιπεδια)

rin

ee

123.

stop in time and crashed

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 126 το 130: Χηοοσε τηε
χορρεχτ σψνονψmουσ ωορδ ορ δεσχριπτιον φορ εαχη
ιταλιχιζεδ ωορδ.

122.
(1) Τηε τεαχηερσ ωιλλ βε αβλε το ϖισιτ ουρ σχηοολσ
ανδ χοmπαρε ουρ τεαχηινγ mετηοδσ το τηειρ
οων.
(2) Τηε τεαχηερσ ωιλλ βε αβλε το παψ α ϖισιτ το ουρ
σχηοολσ ανδ χοmπαρε τεαχηινγ mετηοδσ φορ
τηειρ οων.
(3) Τηε τεαχηερσ ωιλλ βε αβλε το ϖισιτ ουρ σχηοολσ
ανδ χοmπαρε ουρ τεαχηινγ mετηοδσ ωιτη
τηειρ οων.
(4) Τηε τεαχηερσ ωιλλ βε αβλε το ϖισιτ ουρ σχηοολ
ανδ χοmπαρε τηειρ τεαχηινγ mετηοδ ωιτη
τηειρ οων.

stop in time and crashed
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136. A year or

(4) α γοϖερνmεντ απποιντεε ωηο ινϖεστιγατεσ
χοmπλαιντσ
βψ
γοϖερνmεντ
αγαινστ
γοϖερνmεντ οφφιχιαλσ.

Π.
Θ.
Ρ.
Σ.

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 131 το 134: Ιν τηε
φολλοωινγ σεντενχεσ, ονε ωορδ ορ α πηρασε ισ υσεδ
ωρονγλψ. Χηοοσε τηε ωορδ τηατ mυστ βε χηανγεδ ορ
mοδιφιεδ ορ δελετεδ το mακε τηε σεντενχε χορρεχτ.
Τηερε αρε σεντενχεσ ωιτηουτ ανψ ερρορσ τοο.

137. This book

(1) χοmπρισεσ οφ
(3) χονσιστσ

a.

(1) Ιστηυmυσ
(3) Ηιντερλανδ

140. Wηο ισ χρεατινγ τηισ mεσσ?
(1) Wηο ηασ βεεν χρεατεδ τηισ mεσσ?
(2) Βψ ωηοm ηασ τηισ mεσσ βεεν χρεατεδ?
(3) Βψ ωηοm τηισ mεσσ ισ βεινγ χρεατεδ?
(4) Βψ ωηοm ισ τηισ mεσσ βεινγ χρεατεδ?

.c

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 135 ανδ 136: Ρεαρρανγε
τηε φολλοωινγ σεντενχε φραγmεντ (Π, Θ, Ρ ανδ Σ) το
mακε mεανινγφυλ σεντενχεσ.
and

141. Ψου σηουλδ οπεν τηε ωινε αβουτ τηρεε ηουρσ
βεφορε ψου υσε ιτ.

Ηοω φορ mε σηε
Αλωαψσ εξυδεδ ωαρmτη
Was like a family s
Ελδερ ανδ ηοω σηε ηασ

w

w

Π.
Θ.
Ρ.
Σ.

w

135. Ι αλωαψσ τολδ τηεm
χονσιδερατιον φορ mε.

(1) ΠΡΣΘ
(3) ΠΡΘΣ

Μ−ΠΠ−02

(2) Αρχηιπελαγο
(4) Σωαmπσ

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 140 ανδ 141: Ιν τηε
θυεστιονσ βελοω, τηε σεντενχεσ ηαϖε βεεν γιϖεν ιν
Αχτιϖε/Πασσιϖε ϖοιχε. Φροm τηε γιϖεν αλτερνατιϖεσ,
χηοοσε τηε ονε ωηιχη βεστ εξπρεσσεσ τηε γιϖεν
σεντενχε ιν Πασσιϖε /Αχτιϖε ϖοιχε

ar

ee

134. Ονε οφ τηε σεχυριτψ γυαρδσ ρυσηεδ φορωαρδ;
υνλοχκεδ τηε γατε ανδ ασκεδ ωηετηερ Ι ηαδ
ανψτηινγ οβϕεχτιοναβλε.
(1) σεχυριτψ γυαρδσ (2) φορωαρδ
(3) οβϕεχτιοναβλε
(4) νο ερρορ

(2) mε
(4) mψσελφ τοο

139. Παρτσ οf a country behind the coast or a river s
βανκσ

di

(2) το ρεπεατ
(4) νο ερρορ

(2) χοmπρισεσ
(4) χοmπρισεσ το

co
m

(1) Ι
(3) mψσελφ

(2) ηαδ ηαδ
(4) νο ερρορ

rin

(1) ινθυιρεδ ωιτη
(3) αγαιν

five sections

138. Μψ γρανδφατηερ λεφτ mοστ οφ ηισ mονεψ το αν ΝΓΟ;
τηε ρεστ ωεντ διρεχτλψ το mψ δαυγητερ ανδ

132. Ι κνοω ψου mυστ νοτ σεε εψε το εψε ωιτη τηε
πηιλοσοπηψ οφ Ραmκρισηνα βυτ ψου mυστ αδmιτ
τηατ ηε ηαδ ηαδ τρεmενδουσ ινφλυενχε οϖερ α
γρεατ mανψ φολλοωερσ.

133. Τηε Πρινχιπαλ ινθυιρεδ ωιτη τηε στυδεντσ ιφ τηεψ
ωουλδ λικε τηειρ τεαχηερ το ρεπεατ τηε λεσσον
αγαιν.

(2) ΡΘΣΠ
(4) ΣΠΘΡ

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 137 το 139: Χηοοσε τηε
χορρεχτ οπτιον.

(2) το δισχυσσ
(4) α λονγ τιmε

(1) σεε εψε το εψε
(3) ινφλυενχε οϖερ

Ι πιχκεδ υπ α λικινγ φορ λεαρνινγ
τηε λαργεστ υρβαν αρεα ανδ πριmαρψ
σο αφτερ λεαϖινγ Βανγκοκ
χιτψ οφ Τηαιλανδ ανδ α πλαχε οφ υνιθυε βεαυτψ

(1) ΡΠΘΣ
(3) ΡΣΠΘ

131. Τηε χοmmιττεε χαmε το α δεχισιον το δισχυσσ ιν
δεταιλ αβουτ ασσορτεδ προβλεmσ τηατ πεοπλε ηαϖε
βεεν φαχινγ φορ α λονγ τιmε.
(1) χαmε το
(3) αβουτ

.. φορειγν λανγυαγεσ

(1) Wινε σηουλδ βε οπενεδ αβουτ τηρεε ηουρσ
βεφορε υσε.
(2) Wινε σηουλδ βε οπενεδ βψ ψου τηρεε ηουρσ
βεφορε υσε.
(3) Wινε σηουλδ βε οπενεδ αβουτ τηρεε ηουρσ
βεφορε ψου υσε ιτ.

(2) ΠΘΣΡ
(4) ΣΘΠΡ
2Α.17
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146. ΕΘΥΑΝΙΜΙΤΨ

(4) Wινε σηουλδ βε οπενεδ αβουτ τηρεε ηουρσ
βεφορε ιτ ισ υσεδ.

(1) Ρεσεντmεντ
(3) Dυπλιχιτψ

Dιρεχτιον φορ θυεστιον 142: Ιν τηε θυεστιονσ βελοω,
τηε πασσαγε χονσιστ οφ σιξ σεντενχεσ. Τηε φιρστ ανδ τηε
σιξτη σεντενχεσ αρε γιϖεν. (Σ1, Σ6) Τηε mιδδλε φουρ
σεντενχεσ ιν εαχη ηαϖε βεεν ρεmοϖεδ ανδ ϕυmβλεδ
υπ. Τηεσε αρε λαβελεδ ασ Π, Θ, Ρ ανδ Σ. Φινδ ουτ τηε
προπερ ορδερ φορ τηε φουρ σεντενχεσ.

Dιρεχτιον φορ θυεστιον 147: Φινδ τηε Οδδ ονε ουτ
φροm τηε γρουπ οφ ωορδσ.
147. (1) Βλυδγεον
(3) Βλαχκ ϑαχκ

Σ1: Μεταλσ αρε τοδαψ βεινγ ρεπλαχεδ βψ πολψmερσ ιν
mανψ αππλιχατιονσ.

148.

Θ: Πολψmερσ αρε εσσεντιαλλψ α λονγ χηαινσ οφ
ηψδροχαρβονσ mολεχυλεσ.

149. Both of them

Σ6: Μανψ Ινδιαν Ινστιτυτεσ οφ Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ
ρυν σπεχιαλ προγραmmεσ ον πολψmερ σχιενχε.

Πυπα
Χαχοον
Σψνχοπε
Χαρ

σινχε τηειρ χηιλδηοοδ.

a.

ee

150. Αλτηουγη ινιτιαλ ινϖεστιγατιονσ ποιντεδ τοωαρδσ
him

.c

ar

(2) Εξτρεmιτψ
(4) Εχονοmψ

w

:
:
:
:

di
rin

(2) ΡΣΘΠ
(4) ΘΡΠΣ

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 143 ανδ 144: Χηοοσε τηε
ωορδ ωηιχη βεστ εξπρεσσεσ τηε mεανινγ οφ τηε γιϖεν
ωορδ.

(1) Μασσενγερ
(3) Φορερυννερ

ΣΗΕΛΛ

(1) αρε ωορκινγ ηερε
(2) ωορκ ηερε
(3) ηαϖε βεεν ωορκινγ
(4) αρε λικινγ το ωορκ

Τηε προπερ σεθυενχε σηουλδ βε:

144. ΗΑΡΒΙΝΓΕΡ

:

co
m

Σ: Τηεσε ηαϖε ρεπλαχεδ τηε τραδιτιοναλ χηροmιυm
πλατεδ mεταλλιχ βυmπερσ ιν χαρσ.

(1) Φοολισηνεσσ
(3) Εντηυσιασm

ΚΕΡΝΑΛ
(1) Χατερπιλλαρ
(2) Λαρϖα
(3) Λασσιτυδε
(4) Πασσενγερ

Ρ: Τοδαψ πολψmερσ ασ στρονγ ασ mεταλσ ηαϖε βεεν
δεϖελοπεδ.

143. ΦΡΥΓΑΛΙΤΨ

(2) Dραγον
(4) Ορδερ

Dιρεχτιον φορ θυεστιον 148: Εαχη παιρ οφ χαπιταλιζεδ
ωορδσ γιϖεν ισ φολλοωεδ βψ φουρ παιρ οφ ωορδσ. Σελεχτ
τηε παιρ τηατ DΟΕΣ ΝΟΤ εξπρεσσεσ α ρελατιονσηιπ
σιmιλαρ το τηατ εξπρεσσεδ βψ τηε χαπιταλιζεδ παιρ.

Π: Αβοϖε αλλ, τηεψ αρε χηεαπερ ανδ εασιερ το προχεσσ
mακινγ τηεm α ϖιαβλε αλτερνατιϖε το mεταλσ.

142. (1) ΘΡΣΠ
(3) ΡΘΣΠ

(2) Dυβιουσνεσσ
(4) Εξχιτεmεντ

(1) τηε πρεχεδινγ εϖεντσ χορροβορατεδ ηισ
ινϖολϖεmεντ ιν τηε χριmε.
(2) τηε αδδιτιοναλ ινφορmατιον χονφιρmεδ ηισ
γυιλτ
(3) τηε συβσεθυεντ εϖεντσ εσταβλισηεδ τηατ ηε
ωασ γυιλτψ
(4) τηε συβσεθυεντ εϖεντσ προϖεδ τηατ ηε ωασ
ιννοχεντ

(2) Στεωαρδ
(4) Πιλοτ

w

w

Dιρεχτιονσ φορ θυεστιονσ 145 ανδ 146: Χηοοσε τηε
ωορδ ωηιχη ισ τηε εξαχτ ΟΠΠΟΣΙΤΕ οφ τηε γιϖεν
ωορδσ.
145. ΕΞΟDΥΣ
(1) Ινφλυξ
(3) Ρετυρν

Μ−ΠΠ−02

(2) Ηοmε − χοmινγ
(4) Ρεστορατιον
2Α.18
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