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സിറ്റിങ് ക്രമീരരണം  

 

1. A, B, C, D, E എന്നിവർ ഒരു  ക്ലാസിനല്െ ഒരു നിരയിൽ ലെക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. 

 

i- B-ക്കുും C-ക്കുും ഇടയിൽ ഒരാൾ മാത്െും ഇരിക്കുന്നു. 

ii- വരിയുലട ഇടെ് അറ്റത്ത് A  ഇരിക്കുന്നു. 

iii- A-യുലട വെെുവശത്ത് മൂന്നാമൊയി  B ഇരിക്കുന്നു, A , E യുലട ഇടെുവശത്ത് 

രണ്ടാമൊണ്. 

D-ക്കുും E-ക്കുും ഇടയിൽ എത്െ പേർ ഇരിക്കുന്നുണ്്ട? 

 

A. മൂന്ന ്

B. ഒന്ന ്

C. ഒന്നുമില്ല 

D. രണ്്ട 

1. Ans. B.  

വരിയുലട അപേയറ്റലത്ത ഇടെ് അറ്റത്തിൽ A ഇരിക്കുന്നു. 

 
E യുലട ഇടെുവശത്ത് രണ്ടാമനായ A യുലട വെെുവശത്ത് B മൂന്നാമൊയി ഇരിക്കുന്നു. 

 
B-ക്കുും C-ക്കുും ഇടയിൽ ഒരാൾ മാത്െും ഇരിക്കുന്നു. 

 
D-ക്കുും E-ക്കുും ഇടയിൽ ഒരാൾ മാത്െും ഇരിക്കുന്നു. 

അെിനാൽ ശരിയായ ഉത്തരും ഓേഷ്ൻ B ആണ.് 
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2.ഒരു കുടുുംബത്തിനല്െ ത്രൂപ്പ് പ ാപടാ എടുത്തപപ്പാൾ, േിൊവ് മകനല്െ ഇടെുവശത്തുും 

മുത്തച്ഛനല്െ വെെുവശത്തുും ഇരിക്കുന്നൊയി കാണാും. അമ്മ മകളുലട വെെുവശത്തുും 

മുത്തച്ഛനല്െ ഇടെുവശത്തുമാണ് ഇരിക്കുന്നെ്. ആരാണ് മധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നെ്? 

A. മകൻ 

B. മുത്തച്ഛൻ 

C. അച്ഛൻ 

D. അമ്മ 

2. Ans. B.  

പ ാദ്യത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരേൾ അനുസരിച്ച,് കുടുുംബാുംരേൾ ഇരിക്കുന്ന 

ത്കമീകരണമാണ്  ുവലട നൽകിയിരിക്കുന്നെ്. 

മകൾ അമ്മ മുത്തച്ഛൻ അച്ഛൻ മകൻ 

അൊയെ് മുത്തച്ഛൻ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്നു. 

 

3.P, Q, R, S & T എന്നിവർ ഒരു വൃത്തത്തിൽ േുെുംെിരിഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന അഞ്ച് 

സുഹൃത്തുക്കളാണ്. R, T യുലട ഇടെുവശത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ P-ന്പെപയാ  Q-ന്പെപയാ 

അടുത്തല്ല. T യുലട വെെുവശത്ത് രണ്ടാമൊയി ഇരിക്കുന്നയാൾ  S-ന്ലെ ഇടെുവശത്താണ് 

ഇരിക്കുന്നെ് . T ലയ സുംബന്ധിച്ച് P യുലട സ്ഥാനും എന്താണ?് 

A. ലൊടു വെെ് വശും 

B. വെെുവശത്ത് രണ്ടാമെ ്

C. ഒന്നുകിൽ a അലല്ലങ്കിൽ b 

D. ഇടെുവശത്ത് രണ്ടാമെ ്

3. Ans. C.  

പ ാദ്യമനുസരിച്ച,് നമുക്ക് P & Q ന്ലെ സ്ഥാനും നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയില്ല. 

കാരണും , രണ്്ട സാധ്യെകൾ ഉണ്ടാകുും - 
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സാധ്യെ-1 

 

 

സാധ്യെ-2 

 

രണ്്ട വയെയസ്ത വയവസ്ഥകൾ കാണാും 

 

അെിനാൽ, ഓേ്ഷൻ C ആണ് ശരിയായ ഉത്തരും. 

 

4.എട് കാെുകൾ- J, K, L, M, N, O, P, Q എന്നിവ മധ്യഭാരപത്തക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു 

വൃത്താകൃെിയിെുള്ള ോെയ്ക്ക്  ുറ്റുും ോർക്ക് ല യ്യുന്നു (അപെ 

ത്കമത്തിൊയിരിക്കണലമന്നില്ല.. P യുലട ഇടെുവശത്ത് രണ്ടാമപത്തെ് O-യുും, P യുലട 

വെെുവശത്ത് രണ്ടാമപത്തെ് K-യുമാണ.് 

 

J-യുും M-ഉും P-യുലട അടുത്താണ്. 

M-നല്െ വെെുവശത്ത് രണ്ടാും സ്ഥാനത്താണ് Q. 

O യുലട ഇടെുവശത്താണ് L. 

M-നല്െ വെെുവശത്ത് മൂന്നാമൊണ് N. 

 

Q-യുലട ഇടെുവശത്തായി മൂന്നാമൊയി ോർക്ക് ല യ്തിരിക്കുന്ന കാർ ഏൊണ്? 
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A. M 

B. L 

C. P 

D. K 

4. Ans. C.  

P യുലട ഇടെുവശത്ത് രണ്ടാമപത്തെ് O-യുും , P യുലട വെെുവശത്ത്  രണ്ടാമപത്തെ് K-

യുമാണ്. 

J-യുും M-ഉും P-യുലട അടുത്താണ്. 

M-നല്െ വെെുവശത്ത് രണ്ടാും സ്ഥാനത്താണ് Q. 

O യുലട ഇടെുവശത്താണ് L. 

 

M-നല്െ വെെുവശത്ത് മൂന്നാമൊണ് N. 

എങ്കിൽ, അവസാന ത്കമീകരണും ഇൊണ:് 

 

അെിനാൽ, Q-ന്ലെ ഇടെുവശത്തായി മൂന്നാമൊയി P ോർക്ക ്ല യ് െിരിക്കുന്നു. 

അെിനാൽ, ഓേ്ഷൻ C ആണ് ശരിയായ ഉത്തരും. 
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5. M, N, O, P, Q, R, S എന്നിവ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു നിരയിൽ വടപക്കാട് അഭിമുഖമായി 

ഇരിക്കുന്നു. 

 

i- Q, Pയുലട ഇടെുവശത്ത് മൂന്നാമൊയി ഇരിക്കുന്നു, P, N ന്ലെ ലൊട് അടുത്തായി 

ഇരിക്കുന്നു,N വരിയുലട വെപത്ത അറ്റത്ത ്ഇരിക്കുന്നു. 

ii- P-ക്കുും M-നുും ഇടയിൽ നാെ് പേർ മാത്െപമ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. 

iii- S-നുും R-നുും ഇടയിൽ ഒരാൾ മാത്െപമ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. 

iv- O, R നല്െ ലൊട് അടുത്തായി ഇരിക്കുന്നു. 

 

ഇെിൽ ഏറ്റവുും ഇടെുവശത്ത് ആരാണ് ഇരിക്കുന്നെ?് 

 

A. N 

B. Q 

C. M 

D. S 

5. Ans. C.  

ഈ പ ാദ്യത്തിൽ,  

Q, Pയുലട ഇടെുവശത്ത് മൂന്നാമൊയി ഇരിക്കുന്നു, P, N ന്ലെ ലൊട് അടുത്തായി ഇരിക്കുന്നു,N 

വരിയുലട വെപത്ത അറ്റത്ത് ഇരിക്കുന്നു. 

 
P-ക്കുും M-നുും ഇടയിൽ നാെ് പേർ മാത്െും ഇരിക്കുന്നു. 

 
S-നുും R-നുും ഇടയിൽ ഒരാൾ മാത്െപമ ഇരിക്കൂ. അെിനാൽ, R-ന്ലെ ലൊട് അടുത്ത് O-യുലട 

വെെുവശത്ത് രണ്ടാമൊയി N ഇരിക്കുന്നു. 

 
സീറ്റിന്ലെ അപേയറ്റലത്ത ഇടെുവശത്ത ്M ഇരിക്കുന്നു. 

അെിനാൽ ശരിയായ ഉത്തരും ഓേഷ്ൻ C ആണ.് 
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