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Directions (1-5): In these questions, relationship between different elements is shown in the statements. The statements 

are followed by conclusions. Study the conclusions based on the given statements and select the appropriate answer: 

ഈ ച ോദ്യങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ ത്മ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രസ്തോവ്നകളിൽ 

കോണിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തോവ്നകൾക്ക ് ചേഷം നിഗമനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്തോവ്നകളള അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള നിഗമനങ്ങൾ രഠിച്്ച ഉ ിത്മോയ 

ഉത്തരം ത്ിരളെടുക്കുക :  

 

(a) If only conclusion I follows. 

നിഗമനം I മോപ്ത്ം രിന്തുടരുകയോളണങ്കിൽ.  

(b) If only conclusion II follows. 

നിഗമനം II മോപ്ത്ം രിന്തുടരുകയോളണങ്കിൽ.  

(c) If either conclusion I or II follows. 

നിഗമനം I അളെങ്കിൽ II രിന്തുടരുകയോളണങ്കിൽ.  

(d) If neither conclusion I nor II follows. 

നിഗമനം I അളെങ്കിൽ രിന്തുടരുന്നിളെങ്കിൽ.  

(e) If both conclusions I and II follow. 

I, II എന്നീ രണ്ട് നിഗമനങ്ങളും രിന്തുടരുകയോളണങ്കിൽ. 

 

Q1. Statements/ പ്രസ്താവനകൾ: F > R ≥ T = E > W ≤ Q  

Conclusions/ നിഗമനങ്ങൾ : I. E < F  

II. Q ≥ T 

 

Q2. Statements/ പ്രസ്താവനകൾ : W = G ≥ T = C ≤ V ≤ B 

Conclusions/ നിഗമനങ്ങൾ : I. W > C   

II. W = T  

 

Q3. Statements/ പ്രസ്താവനകൾ : K > I ≥ G > F ≤ T < R 

Conclusions/ നിഗമനങ്ങൾ : I. K > R  

II. R > G 

 

Q4. Statements/ പ്രസ്താവനകൾ : Q > O ≥ P = K < U ≤ Z 

Conclusions/ നിഗമനങ്ങൾ : I. Z > K  

II. Q > U 

 

Q5. Statements/ പ്രസ്താവനകൾ : K < G ≤ D < C > R ≤ Y   

Conclusions/ നിഗമനങ്ങൾ : I. C > G   

II. K < D 
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Directions (6-10): Study the following sequence carefully and answer the given questions. 

ഇനിപ്പറയുന്ന പ്കമം പ്േദ്ധോരൂർവ്വം രഠിച്്ച നൽകിയിരിക്കുന്ന ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക. 
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Q6. Which of the following element is sixth to the left of the eighth element from the right end of the given arrangement? 

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്കമീകരണത്തിന്ളറ വ്ലത്് അറ്റത്ത ് നിന്ന് എട്ടോമളത്ത ഘടകത്തിന്ളറ 

ഇടത്ുവ്േത്ത് ആറോമത്ോയിട്ടുള്ളത്് ഏത്് ഘടകമോണ് ?  
(a) M 
(b) 4 
(c) G 
(d) 3 

(e) None of these\ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Q7. How many such letters are there in the given series which are immediately preceded by a symbol and immediately 
followed by a number? 

ത്ന്നിരിക്കുന്ന ചപ്േണിയിൽ അത്തരം എപ്ത് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവ് ളത്ോട്ടുമുമ്പോയി ഒരു 

 ിഹ്നവ്ും ളത്ോട്ടുരിന്നോളല ഒരു സംഖ്യയും നൽകുന്നു ?  

(a) Two\ രണ്ട ്

(b) Four\ നോല് 

(c) None\ ഒന്നുമിെ 

(d) Three\ മൂന്ന ്

(e) More than four\ നോലിൽ കൂടുത്ൽ 

 
Q8. If all the letters are dropped in the given series, which element will be eleventh from the right end? 

ത്ന്നിരിക്കുന്ന ചപ്േണിയിൽ എെോ അക്ഷരങ്ങളും മോറ്റുകയോളണങ്കിൽ, ഏത്് ഘടകമോണ് വ്ലത്് 

അറ്റത്ത് നിന്ന് രത്ിളനോന്നോമത്ോയിട്ടുള്ളത്് ?  

(a) 4 
(b) % 
(c) & 
(d) 5 

(e) None of these 

ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Q9. Which of the following element is fourth to the right of the ninth element from the left end of the given arrangement? 

ത്ന്നിരിക്കുന്ന പ്കമീകരണത്തിന്ളറ ഇടത്് അറ്റത്ത് നിന്ന ് ഒമ്പത്ോമളത്ത ഘടകത്തിന്ളറ 

വ്ലത്ുവ്േത്ത് നോലോമത്ോയി ത്ോളെ രറയുന്നവ്യിൽ ഏത്ോണ് ഉള്ളത്് ?  
(a) 8 
(b) K 
(c) E 
(d) P 
(e) L 
 
Q10. How many such symbols are there in the given series which are immediately preceded by a vowel and immediately 
followed by a number? 

ത്ന്നിരിക്കുന്ന ചപ്േണിയിൽ ഒരു സവരോക്ഷരത്തിന്ളറ ളത്ോട്ടുമുമ്പോയും ഒരു സംഖ്യയുളട 

ളത്ോട്ടുരിന്നോളലയോയും വ്രുന്ന അത്തരം എപ്ത്  ിഹ്നങ്ങളുണ്ട് ?  

(a) None\ ഒന്നുമിെ 

(b) One\ ഒന്ന ്

(c) Two\ രണ്ട ്

(d) Three\ മൂന്ന ്

(e) More than three\ മൂന്നിൽ കൂടുത്ൽ 



Directions (11-15): Study the given information carefully and answer the given questions. 

നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്ിവ്രങ്ങൾ പ്േദ്ധോരൂർവ്വം രഠിക്കുകയും നൽകിയിരിക്കുന്ന ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് 

ഉത്തരം നൽകുകയും ള യ്യുക. 

 

Six persons were born on two different dates either 11 or 22 of three different months viz. September, October and 

November. F was born on an odd date in the month which has even days. Two persons were born between Q and F. More 

than two persons were born between Q and T. R was born before D and after B.   

ളസര്റ്റംബർ, ഒകച്ടോബർ, നവ്ംബർ എന്നീ മൂന്്ന വ്യത്യസ്ത മോസങ്ങളിൽ 11 അളെങ്കിൽ 22 രണ്ട ്

വ്യത്യസ്ത ത്ീയത്ികളിൽ ആറ് ചരർ ജനിച്ചു. ഇരട്ട അക്ക ദ്ിവ്സങ്ങളുള്ള മോസത്തിളല ഒറ്റ അക്ക 

ത്ീയത്ിയിലോണ് F ജനിച്ചത്്. Q വ്ിനും F നും ഇടയിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ജനിച്ചു. Q വ്ിനും T ക്കും 

ഇടയിൽ രണ്ടിലധികം ആളുകൾ ജനിച്ചു. D ക്ക് മുമ്പും B ക്ക് ചേഷവ്ും ആയി R ജനിച്ചു. 

 

Q11. How many persons were born after R? 

R ന് ചേഷം എപ്ത് ചരർ ജനിച്ചു ?  

(a) Two\ രണ്ട ്

(b) One\ ഒന്ന ്

(c) None\ ഒന്നുമിെ 

(d) Three\ മൂന്ന ്

(e) None of these \ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Q12. Who was born on 11th November? 

നവ്ംബർ 11-ന് ജനിച്ചത്് ആരോണ്?  

(a) Q 

(b) F 

(c) D 

(d) T 

(e) None of these \ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Q13. Which of the following statement is true? 

ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്തോവ്നകളിൽ ഏത്ോണ് േരിയോയത്് ? 

I. More than four persons were born after T 

II. Two persons were born between B and D 

III. At least one person was born after F 

I. T ക്ക് ചേഷം നോലിലധികം ചരർ ജനിച്ചു 

II. B ക്കും D ക്കും ഇടയിൽ രണ്ടുചരർ ജനിച്ചു  

III. F ന് ചേഷം കുറെത്് ഒരോളളങ്കിലും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട ്

(a) Both II and III\ II ഉം III ഉം 

(b) Only III\ III മോപ്ത്ം 

(c) Both I and II\ I ഉം II ഉം 

(d) Only I\ I മോപ്ത്ം 

(e) All I, II and III\ I, II,  III എെോം 

 

Q14. Who among the following was born in October? 

ഇനിപ്പറയുന്നവ്രിൽ ആരോണ് ഒക്ചടോബറിൽ ജനിച്ചത്് ?  

(a) R 

(b) Q 

(c) D 

(d) Both R and D\ R ഉം D ഉം 

(e) Both Q and D\ Q ഉം D ഉം 



Q15. ____ persons were born after D. 

D ക്ക് ചേഷം ____ വ്യക്തികൾ ജനിച്ചു.  

(a) One\ ഒന്ന ്

(b) Four\ നോല് 

(c) Three\ മൂന്ന ്

(d) Two\ രണ്ട ്

(e) None of these \ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Directions (16-18): Study the following information carefully and answer the questions given below: 

ഇനിപ്പറയുന്ന വ്ിവ്രങ്ങൾ പ്േദ്ധോരൂർവ്വം രഠിക്കുകയും  ുവ്ളട നൽകിയിരിക്കുന്ന 

ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ള യ്യുക 

 

There are seven members in a family in which two are married couples. S is grandmother of K. B is father-in-law of A. C is 

mother of D. J is brother of K and his mother is D. J and K are unmarried. 

ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ട ് വ്ിവ്ോഹിത്രോയ ദ്മ്പത്ികളും ഏെ് അംഗങ്ങളുമോണുള്ളത്്. K യുളട 

മുത്തശ്ശിയോണ് S. A യുളട ഭോരയോ/ഭർത്ൃ രിത്ോവ്ോണ് B. D യുളട അമ്മയോണ് C. J എന്നത്് K യുളട 

സചഹോദ്രനോയ J യുളട അമ്മയോണ് D. J യും K യും അവ്ിവ്ോഹിത്രോണ്. 

 

Q16. How is S related to D?  

D യുമോയി S എങ്ങളന ബന്ധളപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?  

(a) Mother\ അമ്മ 

(b) Sister\ സചഹോദ്രി 

(c) Mother-in-law\ ഭോരയയുളടചയോ ഭർത്തോവ്ിനള്റചയോ അമ്മ 

(d) Grandmother\ മുത്തശ്ശി 

(e) None of these\ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

Q17. How is C related to K? 

K യുമോയി C എങ്ങളന ബന്ധളപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?  

(a) Mother\ അമ്മ 

(b) Mother-in-law\ ഭോരയയുളടചയോ ഭർത്തോവ്ിനള്റചയോ അമ്മ 

(c) Paternal grandmother\ അച്ഛന്ളറ മുത്തശ്ശി 

(d) Maternal grandmother\ അമ്മയുളട മുത്തശ്ശി 

(e) Can’t be determined\ നിർണ്ണയിക്കോൻ കെിയിെ 

 

Q18. How many female members in the family? 

കുടുംബത്തിൽ എപ്ത് സ്പ്ത്ീ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ?  

(a) Two\ രണ്ട ്

(b) Four\ നോല് 

(c) Three\ മൂന്ന ്

(d) Five\ അഞ്്ച 

(e) Can’t be determined \ നിർണ്ണയിക്കോൻ കെിയിെ 
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Q19. In the number ‘95273524’, how many pairs of the digits have the same digits between them (both forward and 

backward direction) as in the number series? 

‘95273524’ എന്ന സംഖ്യയിൽ, എപ്ത് ചജോഡി അക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഖ്യോ ചപ്േണിയിളല അചത് 

അക്കങ്ങൾ (മുചന്നോട്ടും രിചന്നോട്ടും) ഉണ്ട?്  

(a) Four\ നോല് 

(b) Two\ രണ്ട ്

(c) One\ ഒന്ന ്

(d) Three\ മൂന്ന ്

(e) More than four\ നോലിൽ കൂടുത്ൽ 

 

Directions (20-24): Study the following information carefully and answer the questions given below: 

ഇനിപ്പറയുന്ന വ്ിവ്രങ്ങൾ പ്േദ്ധോരൂർവ്വം രഠിക്കുകയും  ുവ്ളട നൽകിയിരിക്കുന്ന 

ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ള യ്യുക : 

 

Seven people sit around a circular table and they all are facing the center. One person sits between M and K. N sits 3rd to 

the left of K. D is neither an immediate neighbour of M nor N. G sits 2nd to the right of D. O sits 2nd to the left of L.   

ഏെ് ചരർ ഒരു വ്ൃത്തോകൃത്ിയിലുള്ള ചമേയ്ക്ക്  ുറ്റും ഇരിക്കുന്നു, അവ്ളരെോം ചകപ്രഭോഗചത്തക്ക ്

അഭിമുഖ്ീകരിക്കുന്നു. M നും K യ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരോൾ ഇരിക്കുന്നു. K യുളട ഇടത്ുവ്േത്ത് നിന്ന് 

മൂന്നോമത്ോയി N ഇരിക്കുന്നു. M-ന്ളറചയോ N-ന്ളറചയോ ളത്ോട്ടടുത്ത അയൽക്കോരനെ D. D യുളട 

വ്ലത്ുവ്േത്ത് നിന്ന് രണ്ടോമത്ോയി G ഇരിക്കുന്നു. L-ന്ളറ ഇടത്ുവ്േത്ത് നിന്ന് രണ്ടോമത്ോയി O 

ഇരിക്കുന്നു. 

 

Q20. Who sits 4th left of D? 

D-യുളട ഇടത്ുവ്േത്ത് നിന്ന് നോലോമത്ോയി ഇരിക്കുന്നത്് ആരോണ് ?  

(a) M 

(b) K 

(c) O 

(d) N 

(e) None of these\ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Q21. What is the position of G with respect to N? 

N ളന സംബന്ധിച്്ച G യുളട സ്ഥോനം എന്തോണ്?  

(a) 3rd to the left\ഇടത്ുവ്േചത്തോട്ടോയി മൂന്നോമത്് 

(b) 2nd to the right \വ്ലത്ുവ്േചത്തോട്ടോയി രണ്ടോമത്് 

(c) 3rd to the right \ വ്ലത്ുവ്േചത്തോട്ടോയി മൂന്നോമത്് 

(d) Immediate left\ ളത്ോട്ടടുത്ത ഇടത്് 

(e) None of these\ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Q22. How many persons sit between O and M when counted to the left of M? 

M ന്ളറ ഇടത്ുവ്േത്ത് നിന്ന് എണ്ണുചമ്പോൾ O യ്ക്കും M നും ഇടയിൽ എപ്ത് ചരർ ഇരിക്കും ?  

(a) More than four\ നോലിൽ കൂടുത്ൽ 

(b) Three\ മൂന്ന ്

(c) One\ ഒന്ന ്

(d) Two\ രണ്ട ്

(e) None \ ആരുമിെ 



Q23. Which of the following sits 2nd to the right of K? 

ഇനിപ്പറയുന്നവ്യിൽ ആരോണ് K യുളട വ്ലത്ുവ്േത്ത് നിന്ന് 2-ാോമത്ോയി ഇരിക്കുന്നത്് ? (a) G 

(b) O 

(c) M 

(d) L 

(e) None of these\ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Q24. Which of the following statement is true? 

ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്തോവ്നകളിൽ ഏത്ോണ് േരിയോയത്് ? 

I.  N and O are immediate neighbors 

II. D sits 2nd to the left of O 

III. One person sits between L and G  

I. N ഉം O ഉം ളത്ോട്ടടുത്ത അയൽക്കോരോണ ്

II. O യുളട ഇടത്ുവ്േത്ത് നിന്ന് രണ്ടോമത്ോയി D ഇരിക്കുന്നു 

III. L നും G ക്കും ഇടയിൽ ഒരോൾ ഇരിക്കുന്നു 

(a) Both II and III\ II ഉം III ഉം 

(b) Only I\ I മോപ്ത്ം 

(c) Only III \ III മോപ്ത്ം 

(d) Both I and II\ I ഉം II ഉം 

(e) None is true \ ഒന്നും സത്യമെ 

 

Q25. If it is possible to make a meaningful word with the second, fourth, fifth, and eighth letters of the word ‘ACHIEVED’, 

then which of the following will be the third letter from the right end of that meaningful word? If no meaningful word can 

be made, give ‘X’ as the answer. If more than one meaningful word can be made, give ‘Y’ as the answer.  

‘ACHIEVED’ എന്ന വ്ോക്കിന്ളറ രണ്ടോമളത്തയും നോലോമളത്തയും അഞ്ചോമളത്തയും എട്ടോമളത്തയും 

അക്ഷരങ്ങൾ ഉരചയോഗിച്്ച അർത്ഥവ്ത്തോയ ഒരു വ്ോക്ക് ഉണ്ടോക്കോൻ കെിയുളമങ്കിൽ, അചപ്പോൾ 

ത്ോളെ രറയുന്നവ്യിൽ ഏത്ോണ ് ആ അർത്ഥവ്ത്തോയ വ്ോക്കിന്ളറ വ്ലത്് അറ്റത്ത ് നിന്നുള്ള 

മൂന്നോമളത്ത അക്ഷരം ?  

അർത്ഥവ്ത്തോയ വ്ോക്ക് ഉണ്ടോക്കോൻ കെിയുന്നിളെങ്കിൽ, ഉത്തരമോയി 'X' നൽകുക. ഒന്നിൽ 

കൂടുത്ൽ അർത്ഥവ്ത്തോയ വ്ോക്കുകൾ ഉണ്ടോക്കോൻ കെിയുളമങ്കിൽ, ഉത്തരമോയി 'Y' നൽകുക. 

(a) X 

(b) I 

(c) Y 

(d) D 

(e) C 

 

Directions (26-30): Study the following questions and answer them by referring to the word sequence given below: 

ഇനിപ്പറയുന്ന ച ോദ്യങ്ങൾ രഠിച്്ച  ുവ്ളട നൽകിയിരിക്കുന്ന രദ് പ്കമം രരോമർേിച്ചുളകോണ്ട ്

അവ്യ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുക: 

LAB          FOX             SIP            BET          WET 

 

Q26. When first and third letter of each word is interchanged, then how many meaningful words will be formed? 

ഓചരോ വ്ോക്കിന്ളറയും ആദ്യളത്തയും മൂന്നോമളത്തയും അക്ഷരങ്ങൾ രരസ്പരം മോറ്റുചമ്പോൾ , 

അചപ്പോൾ എപ്ത് അർത്ഥവ്ത്തോയ വ്ോക്കുകൾ രൂരളപ്പടും? 

(a) Three \ മൂന്ന ്

(b) One \ ഒന്ന ്

(c) Two \ രണ്ട ്

(d) Five \ അഞ്്ച 

(e) None \ ആരുമിെ 



Q27. If each Consonant is changed to its previous letter and each vowel is changed to its next letter according to the English 

alphabetical series, then how many words contain at least one vowel? 

ഓചരോ വ്യഞജ്നോക്ഷരവ്ും അത്ിന്ളറ മുൻ അക്ഷരത്തിചലക്ക് മോറ്റുകയും ഓചരോ സവരോക്ഷരവ്ും 

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമോലോപ്കമം അനുസരിച്്ച അടുത്ത അക്ഷരത്തിചലക്ക് മോറ്റുകയും ള യ്തോൽ, 

അചപ്പോൾ എപ്ത് വ്ോക്കുകളിൽ ഒരു സവരോക്ഷരളമങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു?  

(a) None \ ഒന്നുമിെ 

(b) More than three\ മൂന്നിൽ കൂടുത്ൽ 

(c) Two \ രണ്ട ്

(d) Three \ മൂന്ന ്

(e) None of these\ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Q28. If words are arranged according to the alphabetical series (as in the English dictionary) from left to right, which word 

will be third from the right end? 

അക്ഷരമോലോപ്കമം അനുസരിച്്ച (ഇംഗ്ലീഷ ് നിഘണ്ടുവ്ിളല ചരോളല) ഇടത്തുനിന്ന് വ്ലചത്തോട്ട് 

വ്ോക്കുകൾ പ്കമീകരിച്ചോൽ, വ്ലത്ുവ്േത്ത് നിന്ന് മൂന്നോമത്ോയുള്ളത്് ഏത്് വ്ോക്കോണ് ?  

(a) LAB 

(b) SIP 

(c) BET 

(d) WET 

(e) FOX 

 

Q29. If each letter in each word is arranged according to the English alphabetical series from left to right, then how many 

meaningful words will be formed? 

ഓചരോ വ്ോക്കിലും ഓചരോ അക്ഷരവ്ും ഇടത്തുനിന്ന് വ്ലചത്തോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമോലോപ്കമത്തിൽ 

പ്കമീകരിച്ചിട്ടുളണ്ടങ്കിൽ, അചപ്പോൾ എപ്ത് അർത്ഥവ്ത്തോയ വ്ോക്കുകൾ രൂരളപ്പടും ?  

(a) Three \ മൂന്ന ്

(b) One \ ഒന്ന ്

(c) Four\ നോല് 

(d) Two\ രണ്ട ്

(e) None \ ഒന്നുമിെ 

 

Q30. How many letters between 1st letter of 3rd word from right end and 2nd letter of 2nd word from left end according 

to the English dictionary? 

ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു പ്രകോരം വ്ലത്് അറ്റത്ത് നിന്നുള്ള 

മൂന്നോമളത്ത വ്ോക്കിന്ളറ ആദ്യ അക്ഷരത്തിനും ഇടത്് അറ്റത്ത് 

നിന്നുള്ള രണ്ടോമളത്ത വ്ോക്കിന്ളറ രണ്ടോമളത്ത അക്ഷരത്തിനും 

ഇടയിൽ എപ്ത് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്?  

(a) Eight\ എട്ട ്

(b) More than eleven\ രത്ിളനോന്നിൽ കൂടുത്ൽ 

(c) Three\ മൂന്ന ്

(d) Four\ നോല് 

(e) None of these\ ഇവ്ളയോന്നുമെ 
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Directions (31-34): Study the following information carefully and answer the questions given below: 

ഇനിപ്പറയുന്ന വ്ിവ്രങ്ങൾ പ്േദ്ധോരൂർവ്വം രഠിക്കുകയും  ുവ്ളട നൽകിയിരിക്കുന്ന 

ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ള യ്യുക: 

Seven persons A, B, C, D, E, F and G live in a building of 7 floors but not necessarily in the same order. The ground floor is 

numbered as 1st floor, just above floor is numbered as 2nd floor and so on till the topmost floor is numbered as 7th floor.  

Less than three persons live above F. One floor gap between E and F who lives above E. G lives just above B who lives on 

even numbered floor. The number of floors above D is same as the number of floors below A. C lives below A.   

A, B, C, D, E, F, G എന്നീ ഏെ് വ്യക്തികൾ 7 നിലകളുള്ള ഒരു ളകട്ടിടത്തിലോണ ്ത്ോമസിക്കുന്നത്്, 

എന്നോൽ ഒചര പ്കമത്തിൽ ആയിരിക്കണളമന്നിെ. ത്ോെളത്ത നില ഒന്നോം നിലയോയും ളത്ോട്ടു 

മുകളിലളത്ത നില രണ്ടോം നിലയോയും ഏറ്റവ്ും മുകളിലളത്ത നില ഏെോം നിലയോയും വ്രുന്ന 

രീത്ിയിൽ അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു. 

F ന് മുകളിൽ ത്ോമസിക്കുന്നത്് മൂന്നിൽ ത്ോളെ ആളുകൾ. E-യുളട മുകളിൽ ത്ോമസിക്കുന്ന F-ഉം E-

ഉം ത്മ്മിൽ ഒരു നിലയുളട വ്ിടവ്് ഉണ്ട്. ഇരട്ട സംഖ്യയുള്ള നിലയിൽ ത്ോമസിക്കുന്ന B ക്ക ്

മുകളിലോണ് G ത്ോമസിക്കുന്നത്്. D ക്ക് മുകളിലുള്ള നിലകളുളട എണ്ണം A യ്ക്ക് ത്ോളെയുള്ള 

നിലകളുളട എണ്ണത്തിന് ത്ുലയമോണ.് A യക്്ക് ത്ോളെയോണ് C ത്ോമസിക്കുന്നത്്. 

 

Q31. How many persons live below G? 

G ക്ക് ത്ോളെ എപ്ത് ചരർ ത്ോമസിക്കുന്നു ?  

(a) None\ ആരുമിെ 

(b) Two\ രണ്ട ്

(c) Six\ ആറ് 

(d) Four\ നോല് 

(e) None of these\ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Q32. Who lives on the 5th floor? 

ആരോണ് അഞ്ചോം നിലയിൽ ത്ോമസിക്കുന്നത്് ?  

(a) D 

(b) A 

(c) F 

(d) G 

(e) C 

 

Q33. The number of persons live above B is same as the number of persons live below ___.  

B-ക്ക ് മുകളിൽ ത്ോമസിക്കുന്ന വ്യക്തികളുളട എണ്ണം ___-ന് ത്ോളെ ത്ോമസിക്കുന്ന ആളുകളുളട 

എണ്ണത്തിന് ത്ുലയമോണ്.  

(a) E 

(b) A 

(c) F 

(d) C 

(e) None of these\ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Q34. Which of the following statement is true? 

ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്തോവ്നകളിൽ ഏത്ോണ് േരിയോയത്് ? 

I. F does not live on even floor 

II. E lives above D 

III. G lives on the 3rd floor   

I. ഇരട്ട സംഖ്യയുള്ള നിലയിൽ F ത്ോമസിക്കുന്നിെ 

II. D ക്ക് മുകളിലോണ് E ത്ോമസിക്കുന്നത്് 

III. മൂന്നോം നിലയിലോണ് G ത്ോമസിക്കുന്നത്് 



(a) Only I\ I മോപ്ത്ം 

(b) Only II\ II മോപ്ത്ം 

(c) Both I and II\ I ഉം II ഉം 

(d) Both II and III\ II ഉം III ഉം 

(e) None is true \ ഒന്നും േരിയെ 

 

Q35. If each vowel of the word “QUALITY” is changed to the next letter of the English alphabets and each consonant is 

changed to the previous letter of the English alphabet, and then the alphabets thus formed are arranged in alphabetical 

order from left to right, which of the following will be fourth from the right end? 

"QUALITY" എന്ന വ്ോക്കിന്ളറ ഓചരോ സവരോക്ഷരവ്ും ഇംഗ്ലീഷ ് അക്ഷരമോലയിളല ചേഷമുള്ള 

അക്ഷരത്തിചലക്ക് മോറ്റുകയും ഓചരോ വ്യഞ്ജനോക്ഷരവ്ും ഇംഗ്ലീഷ ്അക്ഷരമോലയിളല മുമ്പുള്ള 

അക്ഷരത്തിചലക്ക് മോറ്റുകയും ള യ്തോൽ,  ത്ുടർന്ന് ഇങ്ങളന രൂരളപ്പടുന്ന അക്ഷരമോലകൾ 

ഇടത്തുനിന്ന് വ്ലചത്തോട്ട് അക്ഷരമോലോപ്കമത്തിൽ പ്കമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്നവ്യിൽ 

ഏത്ോണ് വ്ലത്് അറ്റത്ത് നിന്ന് നോലോമത്ോയുള്ളത്് ? 

(a) K 

(b) P 

(c) V 

(d) J 

(e) None of these \ ഇവ്ളയോന്നുമെ 

 

Directions (36-39): In each of the questions below, some statements are given followed by some conclusions. You have 

to take the given statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts. Read all the 

conclusions and then decide which of the given conclusions logically follows from the given statements disregarding 

commonly known facts. 

 ുവ്ളടയുള്ള ഓചരോ ച ോദ്യത്തിലും,  ില പ്രസ്തോവ്നകൾ നൽകിയ ചേഷം  ില നിഗമനങ്ങൾ 

നൽകിയിരിക്കുന്നു. ളരോത്ുവ്ോയി അറിയളപ്പടുന്ന വ്സ് ത്ുത്കളുമോയി വ്യത്യസ് ത്മോളണന്ന ്

ചത്ോന്നുളമങ്കിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്തോവ്നകൾ േരിയോളണന്്ന നിങ്ങൾ 

കണക്കോചക്കണ്ടത്ുണ്ട.് എെോ നിഗമനങ്ങളും വ്ോയിക്കുക, ത്ുടർന്ന് ളരോത്ുവ്ോയി അറിയളപ്പടുന്ന 

വ്സ്തു ത്കൾ അവ്ഗണിച്്ച നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്തോവ്നകളിൽ നിന്്ന യുക്തിരരമോയി രിന്തുടരുന്ന 

നിഗമനങ്ങൾ ഏത്ോണ് എന്ന് ത്ീരുമോനിക്കുക. 

(a) If only conclusion I follows.\ നിഗമനം I മോപ്ത്ം രിന്തുടരുകയോളണങ്കിൽ. 

(b) If only conclusion II follows.\ നിഗമനം II മോപ്ത്ം രിന്തുടരുകയോളണങ്കിൽ. 

(c) If either conclusion I or II follows.\ നിഗമനം I അളെങ്കിൽ II രിന്തുടരുകയോളണങ്കിൽ. 

(d) If neither conclusion I nor II follows.\ നിഗമനം I അളെങ്കിൽ II രിന്തുടരുന്നിളെങ്കിൽ. 

(e) If both conclusions I and II follow.\ I, II എന്നീ രണ്ട് നിഗമനങ്ങളും രിന്തുടരുകയോളണങ്കിൽ. 

 

Q36. Statements: Only a few Grapes are Mango.  

No Mango is Banana.  

Only a few Banana are Papaya.     

Conclusions: I. Some Mango are Papaya.  

II. No Mango is Papaya 

പ്രസ്താവനകൾ : കുറച്്ച മുന്തിരികൾ മോപ്ത്മോണ് മോമ്പെം. 

ഒരു മോമ്പെവ്ും വ്ോെപ്പെമെ. 

ഏത്ോനും വ്ോെപ്പെങ്ങൾ മോപ്ത്മോണ് രപ്പോയ. 

നിഗമനങ്ങൾ : I.  ില മോമ്പങ്ങൾ രപ്പോയയോണ്. 

II. ഒരു മോമ്പെവ്ും രപ്പോയയെ 

 



Q37. Statements: Only a few City are Town.  

All Town are Metro.  

Conclusions: I. Some City are Metro.   

II. All City being Town is a possibility.   

പ്രസ്താവനകൾ :  ില നഗരങ്ങൾ മോപ്ത്മോണ് ടൗൺ. 

എെോ നഗരങ്ങളും ളമചപ്ടോയെ. 

നിഗമനങ്ങൾ : I.  ില നഗരങ്ങൾ ളമചപ്ടോയോണ്. 

II. എെോ നഗരവ്ും ടൗൺ ആകോനുള്ള സോധയത്യുണ്ട്. 

 

Q38. Statements: Some Dolphin are Turtle.  

All Turtle are Rabbit.  

A few Owl are Rabbit.  

Conclusions: I. All Dolphin are Owl.  

II. Some Dolphin are not Owl.   

പ്രസ്താവനകൾ :  ില ചഡോൾഫിനുകൾ ആമകളോണ്. 

എെോ ആമകളും മുയലുകളോണ്. 

കുറച്്ച മൂങ്ങകൾ മുയലുകളോണ.് 

നിഗമനങ്ങൾ : I. എെോ ചഡോൾഫിനുകളും മൂങ്ങകളോണ്. 

II.  ില ചഡോൾഫിനുകൾ മൂങ്ങയെ. 

Q39. Statements: Only a few River are Mountain.  

No Mountain is Concrete.  

Some Concrete are not Bricks.   

Conclusions: I. Some River are being Concrete is a possibility.  

II. All Mountain can be river.  

പ്രസ്താവനകൾ :  ില നദ്ികൾ മോപ്ത്മോണ് മല. 

ഒരു മലയും ചകോൺപ്കീറ്റെ. 

 ില ചകോൺപ്കീറ്്റ ഇഷ്ടികകളെ. 

നിഗമനങ്ങൾ : I.  ില നദ്ികൾ ചകോൺപ്കീറ്്റ ആകോൻ സോധയത്യുണ്ട.് 

II. എെോ മലകളും നദ്ിയോകോം. 

 

Q40. Find the odd one out? 

ഒറ്റളരട്ടത്് കളണ്ടത്തുക?  

(a) CBF 

(b) KJM 

(c) POS 

(d) VUY 

(e) SRV 

 

Q41. If y2 – x2 = 72 and y – x = 4, then find the value of (x × y)? 

y2 – x2 = 72 ഉം y – x = 4 ഉം ആളണങ്കിൽ, അചപ്പോൾ (x × y) യുളട  മൂലയം 

കളണ്ടത്തുക ?  

(a) 33 

(b) 44 

(c) 55 

(d) 77 

(e) 66 
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Q42. The ratio of length to breadth of a rectangle is 7 : 3 and the perimeter of the rectangle is 40 cm. Find the area (in cm2) 

of rectangle? 

ഒരു ദ്ീർഘ ത്ുരത്തിന്ളറ നീളവ്ും വ്ീത്ിയും ത്മ്മിലുള്ള അനുരോത്ം 7 : 3 ആണ്, 

ദ്ീർഘ ത്ുരത്തിന്ളറ  ുറ്റളവ്് 40 ളസന്റീമീറ്റർ ആണ്. ദ്ീർഘ ത്ുരത്തിന്ളറ വ്ിസ്തീർണ്ണം (cm2 ൽ) 

കളണ്ടത്തുക ? 

(a) 96 

(b) 64 

(c) 21 

(d) 378  

(e) 84 

 

Q43. A man invested Rs.1460 in each scheme A and B. If scheme A offers simple interest at 10% p.a. for five years and 

scheme B offers simple interest at 10% p.a. for eight years, then find difference between interest (in Rs.) received from 

both schemes? 

A, B എന്നിവ്യിൽ ഓചരോ സ്കീമിലുമോയി ഒരോൾ 1460 രൂര നിചക്ഷരിച്ചു. സ് കീം A അഞ്്ച 

വ്ർഷചത്തക്ക് പ്രത്ിവ്ർഷം 10% ലളിത്മോയ രലിേയും സ്കീം B എട്ട് വ്ർഷചത്തക്ക് പ്രത്ിവ്ർഷം 10% 

ലളിത്മോയ രലിേയും വ്ോഗ്ദോനം ള യ്യുന്നുളവ്ങ്കിൽ,  അചപ്പോൾ രണ്ട് സ്കീമുകളിൽ നിന്നും 

ലഭിക്കുന്ന രലിേ (രൂരയിൽ) ത്മ്മിലുള്ള വ്യത്യോസം കളണ്ടത്തുക ? 

(a) 438 

(b) 428 

(c) 408 

(d) 448 

(e) 418 

 

Q44. A man purchased two articles at same cost price and he sold one article at 18% loss and second at 30% profit. If total 

profit earned is Rs.210, then find the cost price (in Rs.) of each article? 

ഒരോൾ ഒചര വ്ിലയ്ക്ക് രണ്ട് സോധനങ്ങൾ വ്ോങ്ങി, അയോൾ ഒരു സോധനം 18% നഷ്ടത്തിലും 

രണ്ടോമചത്തത്് 30% ലോഭത്തിലും വ്ിറ്റു. ളമോത്തം ലോഭം 210 രൂരയോളണങ്കിൽ, അചപ്പോൾ ഓചരോ 

സോധനത്തിന്ളറയും വ്ില (രൂരയിൽ) കളണ്ടത്തുക ? 

(a) 1500 

(b) 2000 

(c) 2250 

(d) 1750 

(e) 1250 

 

Q45.  A man purchase three different articles A, B & C and cost prices of these articles is Rs.52, Rs.78 and Rs.108 

respectively. If number of each type of article purchase by man is equal and man spends total of Rs.1190, then find the 

number of each type of article purchased by the man? 

ഒരു മനുഷയൻ A, B, C എന്നീ മൂന്്ന വ്യത്യസ്ത ചലഖ്നങ്ങൾ വ്ോങ്ങുന്നു, ഈ സോധനങ്ങളുളട വ്ില 

യഥോപ്കമം 52, 78, 108 രൂരയോണ.് മനുഷയൻ വ്ോങ്ങുന്ന ഓചരോ ത്രം സോധനങ്ങളുളടയും എണ്ണം 

ത്ുലയമോളണങ്കിൽ, മനുഷയൻ ആളക 1190 രൂര ള ലവ്െിക്കുന്നു. അചപ്പോൾ ആ മനുഷയൻ വ്ോങ്ങിയ 

ഓചരോ ത്രം സോധനങ്ങളുളടയും എണ്ണം കളണ്ടത്തുക ?  

(a) 8 

(b) 4 

(c) 6 

(d) 7 

(e) 5 

 



Q46. The ratio of present age of A to that of B is 5 : 4 respectively. Four years hence, age of A will be three years more than 

age of B six years hence. Find the present age of B? 

A യുളട ഇചപ്പോെളത്ത പ്രോയവ്ും B യും ത്മ്മിലുള്ള അനുരോത്ം യഥോപ്കമം 5 : 4 ആണ്. നോല് വ്ർഷം 

കെിെ്, A യുളട പ്രോയം ആറ് വ്ർഷത്തിന് ചേഷമുള്ള B യുളട പ്രോയളത്തക്കോൾ മൂന്ന് വ്യസ്്സ 

കൂടുത്ലോയിരിക്കും.  B യുളട ഇചപ്പോെളത്ത പ്രോയം കളണ്ടത്തുക ? 

(a) 12 years/ വ്യസ്്സ 

(b) 20 years/ വ്യസ്്സ 

(c) 16 years/ വ്യസ്്സ 

(d) 24 years/ വ്യസ്്സ 

(e) 28 years/ വ്യസ്്സ 

 

Q47. A vessel contains 120 liters mixture of milk and water in the ratio of 5 : 3. If 20 liters milk added in the vessel, then 

find the ratio of water to milk in resulting mixture? 

ഒരു രോപ്ത്ത്തിൽ 120 ലിറ്റർ രോലും ളവ്ള്ളവ്ും 5:3 എന്ന അനുരോത്ത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

രോപ്ത്ത്തിൽ 20 ലിറ്റർ രോൽ ച ർത്തോൽ, അചപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മിപ്േിത്ത്തിൽ ളവ്ള്ളവ്ും രോലും 

ത്മ്മിലുള്ള അനുരോത്ം കളണ്ടത്തുക ? 

(a) 7 : 15 

(b) 11 : 19 

(c) 8 : 19 

(d) 9 : 19 

(e) 7 : 19 

 

Q48. A car cover 160 km in five hours at the speed of x km/h and same distance cover by another car in 3 hour 20 minutes 

at the speed of y km/hr. Find the value of (x : y)? 

ഒരു കോർ അഞ്്ച മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ x km/h ചവ്ഗത്യിൽ 160 കിചലോമീറ്ററും, അചത് ദ്ൂരം മളറ്റോരു 

കോർ 3 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റും ളകോണ്ട് y km/hr ചവ്ഗത്യിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. (x : y) യുളട മൂലയം 

കളണ്ടത്തുക ? 

(a) 1 : 3 

(b) 2 : 3 

(c) 3 : 4 

(d) 1 : 4 

(e) 6 : 7 

 

Q49. A boat takes five hours to cover certain distance in upstream and takes two hours to cover the same distance in 

downstream. If the speed of the stream is 3 km/hr, then find the distance? 

ഒരു ചബോട്ട് അര് സ്പ്ടീമിൽ നിശ്ചിത് ദ്ൂരം ത്ോണ്ടോൻ അഞ്്ച മണിക്കൂർ എടുക്കും, ത്ോചെോട്ട് അചത് 

ദ്ൂരം ത്ോണ്ടോൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും. സ്പ്ടീമിന്ളറ ചവ്ഗത് മണിക്കൂറിൽ 3 കി.മീ/മണിക്കൂർ 

ആളണങ്കിൽ, അചപ്പോൾ ദ്ൂരം കളണ്ടത്തുക ? 

(a) 40 km / കിചലോമീറ്റർ 

(b) 30 km / കിചലോമീറ്റർ 

(c) 10 km / കിചലോമീറ്റർ 

(d) 20 km / കിചലോമീറ്റർ 

(e) 60 km / കിചലോമീറ്റർ 

 



Q50. A is 40% more efficient than B. If B takes 6 days more than A to complete a work, then in how many days ‘A’ alone 

can complete the whole work? 

B ചയക്കോൾ 40% കൂടുത്ൽ കോരയക്ഷമമോണ് A.  B ഒരു ചജോലി രൂർത്തിയോക്കോൻ A-ളയക്കോൾ 6 ദ്ിവ്സം 

കൂടുത്ൽ എടുക്കുന്നുളവ്ങ്കിൽ, അചപ്പോൾ 'A'ക്ക് മോപ്ത്ം എപ്ത് ദ്ിവ്സം ളകോണ്ട് മുെുവ്ൻ ചജോലിയും 

രൂർത്തിയോക്കോൻ കെിയും ? 

(a) 10 days / ദ്ിവ്സങ്ങൾ 

(b) 15 days / ദ്ിവ്സങ്ങൾ 

(c) 21 days / ദ്ിവ്സങ്ങൾ 

(d) 24 days / ദ്ിവ്സങ്ങൾ 

(e) 12 days / ദ്ിവ്സങ്ങൾ 

 

Direction / നിർദേശങ്ങൾ (51–55): What will come in the place of question (?) mark in following number series – 

ഇനിപ്പറയുന്ന സംഖ്യോ ചപ്േണിയിളല ച ോദ്യത്തിന്ളറ (?)  ിഹ്നത്തിന്ളറ സ്ഥോനത്ത ് എന്തോണ ്

വ്രുന്നത്് – 

 

Q51. 2,     4,      7,      12,      19,       ? 

(a) 32 

(b) 30 

(c) 36 

(d) 34 

(e) 40 

 

Q52.  67,      98,       129,        160,        ?,         222 

(a) 193 

(b) 195 

(c) 191 

(d) 197 

(e) 199 

 

Q53.  10,      18,       45,        109,         ?,         450 

(a) 231 

(b) 232 

(c) 234 

(d) 236 

(e) 239 

 

Q54. 12,    16,     25,      41,        ? ,       102 

(a) 66 

(b) 64 

(c) 62 

(d) 68 

(e) 72 

 

Q55. 15,    20,      25,       30,        ?,        40 

(a) 32 

(b) 35 

(c) 36 

(d) 45 

(e) 48 
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Direction (56–60): Table given below shows total three types (Sunflowers, lilies and Roses) of flowers used by an event 

management company in three different months. Read the data carefully and answer the questions. 

മൂന്്ന വയത്യസ്ത മാസങ്ങളിലായി ഒരു ഇവന്റ് മാദനജ് മമന്റ് കമ്പനി ഉരദയാഗിക്കുന്ന 

മൂന്്ന ത്രം (സൂരയകാന്തി, ത്ാമര, ദറാസാപ്പൂക്കൾ) രൂക്കളാണ് ത്ാമെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 

രട്ടിക കാണിക്കുന്നത്്. ഡാറ്റ പ്ശദ്ധാരൂർവ്വം വായിച്്ച ദ ാേയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക. 

Flowers/ രൂക്കൾ 
January/ 

ജനുവരി 

February/ 

മെപ്രുവരി 
March/ മാർച്്ച 

Sunflowers/സൂരയകോന്തിപ്പൂക്കൾ 68 112 96 

Lilies/ത്ാമരപ്പൂക്കൾ 84 64 80 

Roses/ചറോസോപ്പൂക്കൾ 72 88 118 

 

Q56. Total number of sunflowers used in January & March together are what percentage more than total number of roses 

used in January & February together? 

ജനുവ്രിയിലും മോർച്ചിലും ഒരുമിച്്ച ഉരചയോഗിച്ച ളമോത്തം സൂരയകോന്തിപ്പൂക്കളുളട എണ്ണം 

ജനുവ്രിയിലും ളഫപ്ബുവ്രിയിലും ഒരുമിച്്ച ഉരചയോഗിച്ച ചറോസോപ്പൂക്കളുളട എണ്ണചത്തക്കോൾ 

എപ്ത് േത്മോനം കൂടുത്ലോണ്?  

(a) 2.5% 

(b) 5% 

(c) 1.5% 

(d) 4% 

(e) 3% 

 

Q57. Find the average number of all three types of flowers used by event management company in March? 

മോർച്ചിൽ ഇവ്ന്റ് മോചനജ് ളമന്റ് കമ്പനി ഉരചയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ത്രം രൂക്കളുളട േരോേരി എണ്ണം 

കളണ്ടത്തുക ?  

(a) 91 

(b) 90 

(c) 97 

(d) 93 

(e) 98 

 

Q58. Find the ratio of total number of roses used in January to total number of lilies used in January? 

ജനുവ്രിയിൽ ഉരചയോഗിച്ച ചറോസോപ്പൂക്കളുളടയും ജനുവ്രിയിൽ ഉരചയോഗിച്ച ആളക 

ത്ോമരപ്പൂക്കളുളടയും അനുരോത്ം കളണ്ടത്തുക ?  

(a) 4 : 3 

(b) 6 : 5 

(c) 6 : 7 

(d) 9 : 4 

(e) 7 : 6 

 

Q59. Total number of roses used in March is how much more than total number sunflowers used in January? 

മോർച്ചിൽ ഉരചയോഗിച്ച ചറോസോപ്പൂക്കളുളട എണ്ണം ജനുവ്രിയിൽ ഉരചയോഗിച്ച 

സൂരയകോന്തിപ്പൂക്കളുളട എണ്ണചത്തക്കോൾ എപ്ത്ചയോ കൂടുത്ലോണ് ?  

(a) 90  

(b) 80  

(c) 50  

(d) 40 

(e) 60 



Q60. Find the total number of sunflowers used in all the given three months? 

ത്ന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മോസങ്ങളിൽ ഉരചയോഗിച്ച സൂരയകോന്തിപ്പൂക്കളുളട ആളക എണ്ണം 

കളണ്ടത്തുക ?  

(a) 276 

(b) 274 

(c) 268 

(d) 272 

(e) 264 

 

Direction (61–65): Line graph shows total quantity (in kg) of five different dry fruits sold by a shop. Read the data 

carefully and answer the questions. 

നിർദേശങ്ങൾ : ഒരു കട വ്ിൽക്കുന്ന അഞ്്ച വ്യത്യസ്ത ഡ്പ്ഡ പ്ഫൂട്ടുകളുളട ആളക അളവ്് 

(കിചലോയിൽ) ഡ്ലൻ പ്ഗോഫ് കോണിക്കുന്നു. ഡോറ്റ പ്േദ്ധോരൂർവ്വം വ്ോയിച്്ച ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം 

നൽകുക. 

 
 

Q61. If the ratio of dry to wet Walnut & Pistachio sold by shop is 3 : 2 and 5 : 3 respectively, then find difference (in kg.) 

between total dry Walnut & Pistachio sold by shop? 

കടയിൽ വ്ിൽക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ നനെ വ്ോൽനട്ടിന്ളറയും രിസ്തയുളടയും അനുരോത്ം 

യഥോപ്കമം 3 : 2 ഉം 5 : 3 ഉം ആളണങ്കിൽ, അചപ്പോൾ കടയിൽ വ്ിൽക്കുന്ന ളമോത്തം ഉണങ്ങിയ 

വ്ോൽനട്ടും രിസ്തയും ത്മ്മിലുള്ള വ്യത്യോസം (കിചലോയിൽ) കളണ്ടത്തുക ?  

(a) 6 

(b) 5 

(c) 8 

(d) 12 

(e) 4 

 

Q62. Find the ratio of total Almond to total Raisin sold by the shop? 

കടയിൽ വ്ിറ്റ ളമോത്തം ബദ്ോമിന്ളറയും ളമോത്തം 

ഉണക്കമുന്തിരിയുളടയും അനുരോത്ം കളണ്ടത്തുക ?  

(a) 3 : 5 

(b) 2 : 5 

(c) 1 : 3 

(d) 2 : 3 

(e) 1 : 2 
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Q63. If total Apricot sold by shop is 50% more than total Cashew sold by the shop and total dry Apricot sold by shop is 

40% less than total wet Apricot sold by shop, then find total (in kg.) dry Apricot sold by the shop? 

കടയിൽ വ്ിൽക്കുന്ന ളമോത്തം ആപ്രിചക്കോട്ട് കടയിൽ വ്ിൽക്കുന്ന ളമോത്തം കേുവ്ണ്ടിയുളട 50% 

കൂടുത്ലും, അത്ുചരോളല കടയിൽ വ്ിൽക്കുന്ന ളമോത്തം ഡ്പ്ഡ ആപ്രിചക്കോട്ട ് കടയിൽ 

വ്ിൽക്കുന്ന ളമോത്തം ളവ്റ്്റ ആപ്രിചക്കോട്ടിളനക്കോൾ 40% കുറവ്ും ആളണങ്കിൽ, അചപ്പോൾ കടയിൽ 

വ്ിൽക്കുന്ന ളമോത്തം (കിചലോയിൽ) ഡ്പ്ഡ ആപ്രിചക്കോട്ട ്കളണ്ടത്തുക ?  

(a) 45 

(b) 36 

(c) 40 

(d) 30 

(e) 60 

 

Q64. Total Almonds & Pistachio sold by shop is what percent more than total Cashew sold by the shop? 

കടയിൽ വ്ിറ്റ ളമോത്തം ബദ്ോമും രിസ്തയും കടയിൽ വ്ിറ്റ ളമോത്തം കേുവ്ണ്ടിയുളട എപ്ത് 

േത്മോനം കൂടുത്ലോണ് ?  

(a) 20% 

(b) 25% 

(c) 24% 

(d) 30% 

(e) 40% 

 

Q65. Find the difference between total Walnut & Raisin sold by the shop and total Cashew & Pistachio sold by the shop? 

കടയിൽ വ്ിറ്റ ളമോത്തം വ്ോൽനട്ടും ഉണക്കമുന്തിരിയും, അത്ുചരോളല കടയിൽ വ്ിറ്റ ളമോത്തം 

കേുവ്ണ്ടിയും രിസ്തയും ത്മ്മിലുള്ള വ്യത്യോസം കളണ്ടത്തുക ?  

(a) 40 kg / കിചലോ 

(b) 5 kg / കിചലോ 

(c) 30 kg / കിചലോ 

(d) 20 kg / കിചലോ 

(e) 10 kg / കിചലോ 

 

Direction (66 – 80): What value should come in place of (?) in the following questions?  

ഇനിപ്പറയുന്ന ച ോദ്യങ്ങളിൽ (?) എന്നത്ിന് രകരം എന്്ത മൂലയമോണ് വ്രുന്നത്് ? 

 

Q66. 
510

?
= √324 + √256 

(a) 20 

(b) 5 

(c) 10 

(d) 15 

(e) 25 

 

Q67.  3 × ?2 = (5)2 + (7)2 + (17)2 

(a) 12 

(b) 13 

(c) 10 

(d) 11 

(e) 15 



Q68. ? ² = 40% of 420 + 44% of 200  

(a) 24 

(b) 12 

(c) 8 

(d) 16 

(e) 416 

 

Q69. 2
1

3
 𝑜𝑓 4

2

7
 𝑜𝑓 3

1

3
 of 81 =?  

(a) 2900 

(b) 2500 

(c) 2700 

(d) 2300 

(e) 2400 

 

Q70. √256 × 49 + (16)2 −  √343
3

= (? )2 

(a) 21 

(b) 18 

(c) 14 

(d) 22 

(e) 19 

 

Q71. √256  × √169 +3600÷ 12 = 800 -? 

(a) 312 

(b) 280 

(c) 292 

(d) 324 

(e) 296 

 

Q72. 37.5×14+800 –(26)2+136 = ? 

(a) 785 

(b) 800 

(c) 810 

(d) 825 

(e) 765 

 

Q73. √12.25 × 18 –(6)² - √4 = (?)² 

(a) 7 

(b) 6 

(c) 5 

(d) 4 

(e) 3 

 

Q74. (1350 + 1625) ÷ (625 + 565) = ?    

(a) 1.5 

(b) 2.5 

(c) 1 

(d) 2.25 

(e) 2.75 

 



Q75. √625 ÷ √64
3

× 6 = ?% of 150   

(a) 5  

(b) 25 

(c) 15 

(d) 20 

(e) 22.5 

 

Q76. 15 × 26 + 310 – (15)² = 20% of ?    

(a) 2375 

(b) 1825 

(c) 2525 

(d) 2150 

(e) 1950 

 

Q77. 32× √625 + 352 + 150 = (?)²  

(a) 50 

(b) 45 

(c) 35 

(d) 30 

(e) 40 

 

Q78. 6
3

4
+ 3

6

5
− 7

7

8
=? +1

7

10
 

(a) 1
3

8
 

(b) 
9

10
 

(c) 
3

5
 

(d) 
5

8
 

(e) 
4

7
 

 

Q79. √80% of (? +60) =
250

3
% of 12 

(a) 45 

(b) 35 

(c) 65 

(d) 55 

(e) 25 

 

Q80. 250% of 300 – 55× 40 + 2700 = ? 

(a) 1050 

(b) 1250 

(c) 1150 

(d) 1350 

(e) 1450 
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