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Seating arrangement 
 

கே்விே் 1 முத் 5 யரபமா திரைே்: கோடுே்ே்ட்ட தேயர ேயநாே் 

டித்து, அடுத்து யருந் கே்விேளுே்கு திிே்ேவுந். 

திகாரு ண்பே்் M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V ந்றுந் W ரநதாத்தி் முத் 

யபிரைம் உட்ோப்்து கிபிே்கேட் காட்டிரன் ாபே்்கிாபே்். 

i) P ம் இட்ே்ேந் ந்றுந் U- வி் மூ்ாயது யதுபுந். 

ii) V எ்து M ந்றுந் N ே்கு அடுத்த ே்ேத்தி்ந்றுந் S ே்கு இடதுபுந் மூ்ாயது. 

iii) Q ம் யதுபுத்தி் M இபண்டாயது இடத்தி் உ்து. 

iv) R எ்து P ம் யது ே்ேத்தி் அநப்்திருே்கிது ந்றுந் O ே்கு யதுபுத்தி் 

P இபண்டாயது இடத்தி் உ்து. 

 

Q.1) யபிரைம் ரநனத்தி் அநப்்திரு்யப ்னாப?் 

a)N 

b)O 

c)S 

*d)U 

 

Q.2) பி்யருந் பே்ி் னாப ்S இ் யதுபுத்தி் அநப்்திருே்கிாப?் 

a)OTPQ 

*b)OTPR 

c)UNVM 

d)UOTPR 

 

Q.3) கந்ேண்ட ஏ்ாட்ரட் காறுத்தயரப பி்யருந் கூ்றுேி் எது 

ைபினாரய? 

a) P ந்றுந் S ே்கு இரடம் மூ்று பே்் அநப்்திருே்கிாபே்் 

b) W எ்து M ந்றுந் V ே்கு இரடம் உ்து. 

*c) N எ்து V ந்றுந் U ே்கு இரடம் அநப்்திருே்கிாப ்

d) S ந்றுந் O ஆகினரய T ம் யதுபுத்தி் அநப்்திருே்கிாபே்் 

 

Q.4) T ே்கு அருகி் இரு்யப ்  னாப?் 

*a)O, P 

b)O, R 

c)N, U 

d)V, U 

 

Q.5) Q ந்றுந் P, O ந்றுந் N, M ந்றுந் T, ந்றுந் W ந்றுந் R ஆகினரய தங்ே் 

ிரேர நா்றிே்கோண்டா், பி்யருந் எ்த க ாடி ண்பே்் முரேி் 

அநப்்திரு்ாபே்்? 

a) P ந்றுந் Q 

b) Q ந்றுந் R 



  
www.dexteracademy.in        

7305533533 
 
 

2  

 

*c) P ந்றுந் W 

d)W ந்றுந் R 

 

6 முத் 10 யரபமா கே்விேளுே்ோ திரைே்: கீகம கோடுே்ே்ட்டு் 

தேயர் டித்து, பி்யருந் கே்விேளுே்கு திிே்ேவுந். 

i) P, Q, R, S, T, U ந்றுந் V ஏழு ண்பே்் ந்றுந் யட்டத்தி் ரநனத்ரத காே்கின 

ஒரு யட்டத்தி் அநப்்திருே்கிாபே்். 

ii) V,S ே்கு இட்புந் இபண்டாயது ந்றுந் T ந்றுந் U இ் அருகி் உ்து. 

iii) S எ்து R அ்து T ே்கு அருகி் இ்ர. 

iv) P எ்து Q ந்றுந் R ே்கு அருகி் உ்து. 

 

Q.6)கீம்ே்ேண்டய்றி் எது ைபினாரய? 

*a) Q எ்து P ந்றுந் S ே்கு இரடம் உ்து. 

b) S எ்து U ந்றுந் P ே்கு இரடம் உ்து. 

c) T எ்து V ம் யதுபுந் உ்து. 

ஈ) V  இடதுபுத்தி் U உ்து. 

 

Q.7) பி்யருயய்றி் முத் பி் உடடி யதுபுத்தி் இபண்டாயது ப ்

அநப்்திருே்குந் க ாடி னாப?் 

a)QU 

*b)VU 

c)TR 

d)PT 

 

Q.8) பி்யருயய்றி் T ந்றுந் S இடங்ேர நா்றின பி் S இ் ிர எ்? 

*a) V ந்றுந் R இ் அருகி்  

b) R இ் இட்ே்ேந் 

c) U இ் யதுபுந் 

d) R  ந்றுந் P  அருகி் 

 

Q.9) R இ் ிர எ்? 

a) Q  இடதுபுந் இபண்டாயது 

b) U இ் யதுபுந் மூ்ாயது 

c) P ம் இட்ே்ேந் 

*d) இரய எதுவுமி்ர 

 

Q.10) பி்யருயய்றி் இபண்டாயது ப ்முத் ந்றுந் மூ்ாயது பே்ளுே்கு 

இரடம் அநப்்திரு்து னாப?் 

a)SPQ 

b)VRT 

c)QRP 

*d)VUS 
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11 முத் 15 யரபமா கே்விேளுே்ோ திரைே்: பி்யருந் தேய்ேர 

ேயநாே் டித்து கீகம கோடுே்ே்ட்டு் கே்விேளுே்கு திிே்ேவுந்: 

i) P, Q, R, S, T, U ந்றுந் V ரநனத்ரத காே்கின ஒரு யட்ட கநரைரனை ்சு்றி 

அநப்்திருே்கி் 

ii) R எ்து U வி் இடதுபுந் ந்றுந் V எ்து R ே்கு இட்புந் இபண்டாயது. 

iii) P எ்து T ம் இடதுபுத்தி் மூ்ாயது இடத்தி் அநப்்திருே்கிது. 

iv) Q எ்து S ந்றுந் T ே்கு இரடம் உ்து. 

 

Q.11) கீம்ே்ேண்டய்றி் எது தயாது? 

a) T ம் யதுபுத்தி் ா்ோயது இடந். 

b) U எ்து R இ் உடடி யதுபுந் உ்து. 

*c) S ே்கு யதுபுத்தி் U மூ்ாயது இடத்தி் உ்து. 

d) S ் உடடி இடதுபுத்தி் உ் Q . 

 

Q.12) பி்யருயய்றி் எது ைபினாது? 

a) R ம் யதுபுத்தி் ா்ோயது இடந். 

*b) P எ்து V ம் உடடி யதுபுந். 

c) S எ்து T ே்கு இட்புந் இபண்டாயது. 

d) V ே்கு யதுபுந் இபண்டாயது Q . 

 

Q.13) கீம்ே்ேண்ட எ்த க ாடிம் முத் ப ்இபண்டாயது பி் இடதுபுத்தி் 

அநப்்திருே்கிாப?் 

a)QT 

b)RP 

c)VS 

*d)SV 

 

Q.14) பி்யருயய்றி், டுவி் உ் ப ்ந் இபண்டி்குந் இரடம் 

அநப்்திருே்கிாப?் 

a) URT 

b) TUQ 

c) STQ 

*d) இரய எதுவுமி்ர 

 

Q.15) U வி் ிர எ்? 

*a) S இ் ா்ோயது யதுபுந் 

b) R இ் இட்ே்ேந் 

c) P ந்றுந் T ே்கு இரடம் 

d) P ே்கு யதுபுந் 
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கே்விே் 16 முத் 20 யரபமா திரைே்: பி்யருந் தேய்ேர ேயநாே் 

டித்து இ்தே் கே்விேளுே்கு் திிே்ேவுந்: 

K, L, M, N, O, P ந்றுந் Q ரநனத்தி் ஒரு யட்டத்தி் அநப்்து சீட்டு 

விரனாடுகிாபே்் 

i) O ே்கு அருகி் K ந்றுந் N ே்கு அருகி்  

ii) Q எ்து P ந்றுந் M ே்கு இரடம் இ்ர. 

iii) P எ்து K ே்கு யதுபுத்தி் உ்து. 

iv) L எ்து Q- வி் இட்புந் இபண்டாயது 

 

Q.16) பி்யருயய்றி் எ்த க ாடி பே்் ஒருயருே்கோருயப ்அருகி் 

அநப்்திருே்ேவி்ர? 

*a)LK 

b)ML 

c)NO 

d)QN 

 

Q.17) கீம்ே்ேண்ட எ்த க ாடிம் இபண்டாயது ப ்முத்யபி் யதுபுத்தி் 

உடடினாே அநப்்திருே்கிாப?் 

a)KL 

b)ML 

*c)OK 

d) இரய எதுவுமி்ர 

 

Q.18) P  ம் ிர எ்? 

*அ) M  இட்புந் இபண்டாயது 

b) M இ் யதுபுந் இபண்டாயது 

c) K ே்கு  இடதுபுந் 

d) யதுபுத்தி் L 

 

Q.19) L ே்கு அருகி் இரு்யப ்னாப?் 

a) K ந்றுந் P 

b) M  ந்றுந் N 

*c)P  ந்றுந் M 

d) இரய எதுவுமி்ர 

 

Q.20) கீம்ேண்டயபே்ி் னாப ்ஒருயருே்கோருயப ்ேடிோப திரைம் 

அநப்்திருே்கிாபே்்? 

a)LQM 

b)PLM 

c)MNQ 

*d)ONQ 
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Q.21) ஆறு பே்் M, N, O, P, Q, ந்றுந் R யபிரைம் யடே்கு திரை காே்கி 

அநப்்திருே்கிாபே்். P இ் இடதுபுத்தி் உ் பே்ி் எண்ணிே்ரே அயபது 

யதுபுத்ரத விட அதிேநாே உ்து. P ே்கு அருகி் இ்ாத O வி் யதுபுத்தி் 

R இபண்டாயது இடத்தி் அநப்்திருே்கிது. M  இட்புந் Q அநப்்திருே்கிது. R -

ம் இட்புந் னாப ்அநப்்திருே்கிாபே்்? 

*a) N  

b) P  

c) M  

d)Q 

 

Q.22) ா்கு ண்பே்் ABCD ஒரு ோபி ேரடம் அநப்்திருே்கிாபே்். A ந்றுந் B 

ஆகினரய கருே்கு கப ்அநப்்திருே்கி். டி அருகி் உ் A ே்கு ே்ேதி் 

அநபவி்ர ஆா் A ம் முோயத்ரத கதியாே ாபே்்ே முடியுந். B தே்கு 

எதிகப அநப்்திருே்குந் C  உட் கசுகிாப.் னாப ்ஒ்ாே அநப்்திருே்கிாபே்்? 

*a) A ந்றுந் C 

b) A ந்றுந் B 

c) D ந்றுந் C 

d) A  ந்றுந் B 

 

Q.23) T, U, V, X, Y ந்றுந் Z ஆகின ஆறு பே்் கநரைம் ரநன்குதிரன காே்கி 

ஒரு யட்ட கநரைரனை ்சு்றி அநப்்திருே்கிாபே்். U ந்றுந் V அருகி் X. U  

யதுபுந் அநப்்திருே்கிது X . T ஆது V ே்கு கப ்எதிபி் அநப்்திருே்குந் 

ஆா் Z ே்கு அருகி் இ்ர. T, Z உட் ிரரன நா்றிா், இ்காது Z ே்கு 

எதிபி் னாப ்அநப்்திருே்கிாபே்்? 

a) U 

b) T 

*c)V 

d)X 

 

Q.24) ஆறு ண்பே்் ஒரு யட்டத்தி் உட்ோப்்து சீட்டுே்ேட்டு விரனாடுகிாபே்். 

ாசு விஷ்ணுவி் இடது புந் உ்ாப ். ானு விஷ்ணுவுே்கு எதிபி் 

அநப்்திருே்கிாப.் ேபிப ்விஷ்ணுவி் யதுபுத்தி் இபண்டாயது இடத்தி் 

அநப்்திருே்கிாப.் ானுவுந் கைாரை் ஒ்ாே அநப்்திருே்கிாபே்். னாப ்

்பீதந் எதிபி் அநப்்திருே்கிாபே்்? 

அ) விஷ்ணு 

b) ானு 

c) ாசு 

*d) கைாரை் 

 

Q.25) A, V, B, G, Q ந்றுந் F ஆகின ஆறு பே்் ரநனத்தி்கு கயிகன 

எதிபக்ோ்ளுந் ஒரு யட்ட கநரைரனை ்சு்றி ஒகப யபிரைம் இருே்ே கயண்டின 
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அயசினமி்ர. F  அருகி்  அ். V ந்றுந் G  இரடகன ா்கு கப ்

அநப்்திருே்கிாபே்். V  ம் இடது ே்ேத்தி் அநப்்திருே்கிாபே்் G .A வி் 

மூ்ாயது யதுபுத்தி் அநப்்திருே்கிாபே்் G , அயப ்Q  வி் இடதுபுத்தி் 

அநப்்திருே்கிாப.் F ந்றுந் Q  இரடகன எத்தர கப ்அநப்்திருே்கிாபே்். ? 

*a) இபண்டு 

b) ா்கு 

c) மூ்று 

d) னாருந் இ்ர 


