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Quantitative Math Preparation

Τηισ χουρσε προϖιδεσ εξτενσιϖε πραχτιχε ιν τεστ−τακινγ στρατεγιεσ ανδ ϖερβαλ σκιλλσ ωιτη ινδιϖιδυαλ φεεδβαχκ το

ραισε ψουρ σχορε ον τηε Γενεραλ Μαναγεmεντ Αδmισσιονσ Τεστ.

Τηε φοχυσ οφ τηε χουρσε ισ ον τηε Θυαντιτατιϖε Σεχτιον, βυτ ιτ αλσο δεαλσ ωιτη τηε Dατα Ιντερπρετατιον Σεχτιον το

τηε εξτεντ τηατ υνδερστανδινγ ανδ ρεσπονδινγ το τηοσε θυεστιονσ δεπενδσ ον λανγυαγε σκιλλσ

Θυαντιτατιϖε Σεχτιον: Ματησ

Dιρεχτιονσ :

Ιν τηισ σεχτιον ψου ωιλλ βε γιϖεν τωο θυαντιτιεσ, ονε ιν χολυmν Α ανδ ονε ιν χολυmν Β. Ψου αρε το δετερmινε α

ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε τωο θυαντιτιεσ ανδ mαρκ.

1. Ιφ τηε θυαντιτψ ιν χολυmν Α ισ γρεατερ τηαν τηε θυαντιτψ ιν χολυmν Β.

2. Ιφ τηε θυαντιτψ ιν χολυmν Β ισ γρεατερ τηαν τηε θυαντιτψ ιν χολυmν Α.

3. Ιφ τηε θυαντιτιεσ αρε εθυαλ.

4. Ιφ τηε χοmπαρισον χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον τηατ ισ γιϖεν.

1.Θυαντιτψ Α: (−6)4

Θυαντιτψ Β: (−6)5

(α) ιφ τηε θυαντιτψ Α ισ γρεατερ;

(β) mιλκ : θυαρτ

(χ) σοχιετψ : χλασσεσ

(δ) λεττερ : αλπηαβετ

(ε) τιmε : mινυτεσ

Ανσ : (α)

2.Θυαντιτψ Α: Τιmε το τραϖελ 95 mιλεσ ατ 50 mιλεσ περ ηουρ

Θυαντιτψ Β: Τιmε το τραϖελ 125 mιλεσ ατ 60 mιλεσ περ ηουρ

(α) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(δ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

Ανσ : (χ)

3. Θυαντιτψ Α: (9/13)2

Θυαντιτψ Β: (9/13)1/2

(α) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(β) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(δ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

Ανσ : (χ)

4.Θυαντιτψ Α: 4 / 100

Θυαντιτψ Β: 0.012 / 3

(α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(χ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(δ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

Ανσ : (χ)

5. ξ=2ψ+3

ψ=−2

Θυαντιτψ Α: ξ

Θυαντιτψ Β: −1

(α) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Α ισ γρεατερ

(β) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Β ισ γρεατερ

(χ) ιφ τηε τωο θυαντιτιεσ αρε εθυαλ

(δ) ιφ τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν
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Ανσ : (χ)

6. ξ+2ψ>8

Θυαντιτψ Α: 2ξ + 4ψ

Θυαντιτψ Β: 20

(α) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Α ισ γρεατερ

(β) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Β ισ γρεατερ

(χ) ιφ τηε τωο θυαντιτιεσ αρε εθυαλ

(δ) ιφ τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν.

Ανσ : (δ)

7. Θυαντιτψ Α: Τηε νυmβερ οφ mοντησ ιν 7 ψεαρσ

Θυαντιτψ Β: Τηε νυmβερ οφ δαψσ ιν 12 ωεεκσ

(α) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Α ισ γρεατερ

(β) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Β ισ γρεατερ

(χ) ιφ τηε τωο θυαντιτιεσ αρε εθυαλ

(δ) ιφ τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν

Ανσ : (χ)

8. Θυαντιτψ Α: 1−1/27

Θυαντιτψ Β: 8/9 + 1/81

(α) ιφ τηε θυαντιτψ ιν ισ γρεατερ

(β) ιφ τηε θυαντιτψ ιν ισ γρεατερ

(χ)ιφ τηε τωο θυαντιτιεσ αρε εθυαλ

(δ) ιφ τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν.

Ανσ : (α)

9.ρ/>σ/>0/>

Θυαντιτψ Α: ρσ/ρ

Θυαντιτψ Β: ρσ/σ

(α) ιφ τηε θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(β) ιφ τηε θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(χ) ιφ τηε τωο θυαντιτιεσ αρε εθυαλ

(δ) ιφ τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν.

Ανσ : (β)

10.Θυαντιτψ Α: 0.83

Θυαντιτψ Β: 0.81/3

(α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(β) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(χ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(δ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

Ανσ : (α)

11. τ ισ α ποσιτιϖε ιντεγερ.

4/7=τ/σ

Θυαντιτψ Α:σ

Θυαντιτψ Β:7

(α) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Α ισ γρεατερ;

(β) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Β ισ γρεατερ;

(χ) ιφ τηε τωο θυαντιτιεσ αρε εθυαλ;

(δ) ιφ τηε τωο ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν

Ανσ : (δ)

12. Θυαντιτψ Α:(0.82)2(0.82)3

Θυαντιτψ Β:(0.82)6

(α) ιφ τηε θυαντιτψ ιν χολυmν Α ισ γρεατερ;

(β) ιφ τηε θυαντιτψ ιν χολυmν Β ισ γρεατερ;
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(χ) Ιφ τηε τωο θυαντιτιεσ αρε εθυαλ;

(δ) ιφ τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν.

Ανσ : (α)

13. Φορ αλλ ρεαλ νυmβερσ α, λετ α∗ = 1 − α.

Θυαντιτψ Α:((−1)∗)∗

Θυαντιτψ Β:2∗

(α) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Α ισ γρεατερ;

(β) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Β ισ γρεατερ;

(χ) ιφ τηε τωο θυαντιτιεσ αρε εθυαλ;

(δ) ιφ τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν.

Ανσ : (χ)

14. Θυαντιτψ Α: (ξ − 1)(ξ)(ξ + 1)

Θυαντιτψ Β:(ξ)(ξ)(ξ)

(α) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Α ισ γρεατερ;

(β) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Β ισ γρεατερ;

(χ) ιφ τηε τωο θυαντιτιεσ αρε εθυαλ;

(δ) ιφ τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν.

Ανσ : (δ)

15. Θυαντιτψ Α: (3 ξ 4 ξ 17) / (121 ξ 100)

Θυαντιτψ Β: (4 ξ 5 ξ 19) / (1000 ξ 121)

(α) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(χ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(δ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

Ανσ : (α)

16. Χονσιδερ α τριανγλε ΠΘΡ.

Θυαντιτψ Α: λενγτη οφ ΠΘ + λενγτη οφ ΘΡ

Θυαντιτψ Β: λενγτη οφ ΠΡ

(α)Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(β) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(χ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(δ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

Ανσ : (α)

17. Θυαντιτψ Α: (27 − 13) (296 + 534)

Θυαντιτψ Β: (27 + 13) (534 + 296)

(α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(χ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(δ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

Ανσ : (δ)

18. Θυαντιτψ Α: Α = 1.1

Θυαντιτψ Β: 12.11/2

(α) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(β) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(χ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(δ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

Ανσ : (β)

19. 100 < ψ < 200 ανδ 100 < ζ < 210

Θυαντιτψ Α: ψ

Θυαντιτψ Β: ζ

(α) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ
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(β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(δ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

Ανσ : (δ)

20. ψ2 + ζ2 = 34 ανδ ψζ = 15

Θυαντιτψ Α: ψ2 + 2ψζ + ζ2

Θυαντιτψ Β: (ψ + ζ)2

(α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(β) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(χ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(δ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

Ανσ : (δ)

21. Χονσιδερ α ρεχτανγλε. Τηε λενγτη οφ ιτσ σηορτερ σιδε ισ 8, ανδ τηε λενγτη οφ ιτσ διαγοναλ ισ 16.

Θυαντιτψ Α: 30ο

Θυαντιτψ Β: mεασυρε οφ ανγλε φορmεδ βψ διαγοναλ ανδ σηορτερ σιδε

(α) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(χ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(δ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

Ανσ : (δ)

22. Θυαντιτψ Α:(ψ+5)2

Θυαντιτψ Β:(ψ−5)2

(α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(β) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(χ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(δ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

Ανσ : (β)

23. Θυαντιτψ Α: (1/25)1/2 + (1/144)1/2

Θυαντιτψ Β: [(1/25) + (1/144)]1/2

(α) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(β) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(δ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

Ανσ : (α)

24. ψ2 + ζ2 = 34 ανδ ψζ = 15

Θυαντιτψ Α: ψ2+2ψζ+ζ2

Θυαντιτψ Α: (ψ+ζ)2

(α) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(β) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(χ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(δ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

Ανσ : (χ)

25. 100<200 ανδ 100<210 Θυαντιτψ Α: ψ

Θυαντιτψ Β: ζ

(α) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(χ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(δ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

Ανσ : (χ)

26. Θυαντιτψ Α: (ψ+5)2

Θυαντιτψ Β: (ψ−5)2
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(α) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(β) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(χ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(δ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

Ανσ : (χ)

27. Χονσιδερ α ρεχτανγλε.Τηε λενγτη οφ ιτσ σηορτερ σιδε ισ 8, ανδ τηε λενγτη οφ ιτσ διαγοναλ ισ 16.

Θυαντιτψ Α: 30ο

Θυαντιτψ Β: mεασυρε οφ ανγλε φορmεδ βψ διαγοναλ ανδ σηορτερ σιδε

(α) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(δ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

Ανσ : (χ)

28. Τηε συm οφ τηρεε χονσεχυτιϖε εϖεν νυmβερσ ισ 18.

Θυαντιτψ Α: Τηειρ αϖεραγε

Θυαντιτψ Β: 6

(α) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

(β) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(χ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(δ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

Ανσ : (χ)

29. ξ−ψ>10

Θυαντιτψ Α: ψ−ξ

Θυαντιτψ Β: 12

(α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(β) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(χ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(δ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

Ανσ : (α)

30. ξ=0,ψ=0

Θυαντιτψ Α: ξψ

Θυαντιτψ Β: ψξ

(α) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β

(β) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

(δ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε

Ανσ : (χ)

31.  Dιαγραm ισ ιλλυστρατιϖε ανδ ισ νοτ δραων το σχαλε.

Quantity A: Μεασυρε οφ ανγλε 3 − Μεασυρε οφ ανγλε 2 Quantity B: Μεασυρε οφ ανγλε 5 − Μεασυρε οφ ανγλε 6

(α) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β (χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (δ) Θυαντιτψ Α ισ

γρεατερ Ans : (b) 32. Quantity A: 29 Quantity B: 92 (α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (β) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ (χ)

Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (δ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β Ans : (b)
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33. 0 < −ξ < 10 11 < −ψ < 20 Quantity A: ξ Quantity b: ψ (α) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ

Θυαντιτψ Β (χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (δ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ Ans : (d) 34.  Dιαγραm

ισ ιλλυστρατιϖε ανδ ισ νοτ δραων το σχαλε. Γιϖεν ανγλεσ 1 ανδ 2 αρε εθυαλ, λενγτη οφ σιδε ΑΒ = ξ, λενγτη οφ σιδε

ΒΧ = ψ, λενγτη οφ σιδε ΑΧ = ζ Quantity A: ξ+ψ Quantity B: ψ+ζ (α) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ; (β) Θυαντιτψ Α

εθυαλσ Θυαντιτψ Β (χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (δ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε Ans : (b) 35.

 Dιαγραm ισ ιλλυστρατιϖε ανδ ισ νοτ δραων το σχαλε. Ιν τριανγλε ΑΒΧ, ΑΒ =

ΑΧ ανδ mεασυρε οφ ανγλε 1 = 100ο. Quantity A: Μεασυρε οφ ανγλε 2 + Μεασυρε οφ ανγλε 3 Quantity B: 90 0

(α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (β) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (χ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ (δ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ

Θυαντιτψ Β 36. ξ ανδ ψ αρε βοτη ποσιτιϖε ανδ ξ/ψ > 5 Quantity A: 0.2ξ Quantity B: ψ (α)Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(β) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (χ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (δ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β Ans : (a)

37.  Dιαγραm ισ ιλλυστρατιϖε ανδ ισ νοτ δραων το σχαλε. Γιϖεν ΑΒ = ΑΧ ανδ ανγλε ΒΑΧ

= 600 Quantity A: Λενγτη οφ σιδε ΑΒ Quantity B: Λενγτη οφ σιδε ΒΧ (α) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β (β)

Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (χ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (δ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ Ans : (A) 38. ψ2 Quantity A: ψ

Quantity B: 6 (α) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (β) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ (χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (δ) Θυαντιτψ Α

εθυαλσ Θυαντιτψ Β Ans : (a) 39.  Dιαγραm ισ ιλλυστρατιϖε ανδ ισ νοτ δραων το

σχαλε.

Quantity A: Μεασυρε οφ ανγλε 1 + Μεασυρε οφ ανγλε 2 + Μεασυρε οφ ανγλε 4 Quantity B: 1800 (α)

Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (β) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ (χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (δ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β
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Ans : (d) 40.  Dιαγραm ισ ιλλυστρατιϖε ανδ ισ νοτ δραων το σχαλε. Ιν τριανγλε ΑΒΧ ,

ανγλε Α = 60ο ανδ ΑΒ = ΑΧ. Quantity A: Μεασυρε οφ ανγλε 1 + Μεασυρε οφ ανγλε 2 Quantity B: 1200 (α)

Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (β) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ (χ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β (δ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ

Ans : (c)

41.  Dιαγραm ισ ιλλυστρατιϖε ανδ ισ νοτ δραων το σχαλε. Quantity A: Μεασυρε οφ

ανγλε 2 − Μεασυρε οφ ανγλε 3 Quantity B: 1800 (α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (β) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ (χ) Θυαντιτψ

Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β (δ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε Ans : (c)

42.  Dιαγραm ισ ιλλυστρατιϖε ανδ ισ νοτ δραων το σχαλε. ΑΒ ισ τηε διαmετερ οφ τηε

χιρχλε. Quantity A: Μεασυρε οφ ανγλε 1 Quantity B: Μεασυρε οφ ανγλε 2 (α) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (β)

Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ (χ) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (δ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β Ans : (d) 43.

 Dιαγραm ισ ιλλυστρατιϖε ανδ ισ νοτ δραων το σχαλε.

Quantity A: Μεασυρε οφ ανγλε 1 + Μεασυρε οφ ανγλε 3 Quantity b: Μεασυρε οφ ανγλε 2 + Μεασυρε οφ ανγλε 4

(α) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (β) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ (χ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β (δ) Θυαντιτψ Β ισ

γρεατερ Ans : (a)

44.  Dιαγραm ισ ιλλυστρατιϖε ανδ ισ νοτ δραων το σχαλε. Ιν τριανγλε ΑΒΧ, ΑΒ

= ΑΧ ανδ mεασυρε οφ ανγλε 1 = 100ο. Quantity A: Μεασυρε οφ ανγλε 2 + Μεασυρε οφ ανγλε 3 Quantity B: 900

(α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ; (β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β (χ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (δ) Θυαντιτψ Β ισ
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γρεατερ Ans : (a) 45.  Dιαγραm ισ ιλλυστρατιϖε ανδ ισ νοτ δραων το σχαλε. Γιϖεν ανγλεσ

1 ανδ 2 αρε εθυαλ, λενγτη οφ σιδε ΑΒ = ξ, λενγτη οφ σιδε ΒΧ = ψ, λενγτη οφ σιδε ΑΧ = ζ. Quantity A: ξ+ψ

Quantity B: ψ+ζ (α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (β) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β (χ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ (δ)

Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε Ans : (b)

46. ξ ανδ ψ αρε βοτη ποσιτιϖε ανδ ξ/ψ > 5 Quantity A: 0.2ξ Quantity B: ψ (α) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (χ)

Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε (δ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β (δ) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ Ans : (d) 47. ψζ<0

Quantity A: (ψ−ζ)2 Quantity B: ψ2+ ζ2 (α) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ (β) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (χ) Ρελατιονσηιπ

Ινδετερmινατε (δ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β Ans : (A) 48.Φορ ανψ ποσιτιϖε ιντεγερ ν, ν! ισ τηε προδυχτ οφ αλλ

ποσιτιϖε ιντεγερσ λεσσ τηαν ορ εθυαλ το ν. Quantity A: 20! / 17! Quantity B: 80! / 78! (α) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ

(β) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (χ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β (δ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε Ans : (a) 49. 2 < ζ <

4 Quantity A: ヾ2ζ3 Quantity B: ヾ3ζ2 (α) Θυαντιτψ Α ισ γρεατερ (β) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (χ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ

Θυαντιτψ Β (δ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε Ans : (d) 50. Αmψ, Βετη ανδ Χηαρλιε διϖιδεδ α πιζζα αmονγστ

τηεmσελϖεσ. Αmψ τοοκ 30% οφ τηε πιζζα ανδ ατε (3/4) οφ ωηατ σηε τοοκ. Βετη τοοκ 20% οφ τηε πιζζα. Χηαρλιε

ατε (2/5) οφ ωηατ ηε τοοκ. Quantity A: Τηε αmουντ Αmψ ατε Quantity B: Τηε αmουντ Χηαρλιε ατε (α) Θυαντιτψ

Α ισ γρεατερ (β) Θυαντιτψ Β ισ γρεατερ (χ) Θυαντιτψ Α εθυαλσ Θυαντιτψ Β (δ) Ρελατιονσηιπ Ινδετερmινατε Ans :

(a)

51. π>0>θ Quantity A: π+θ Quantity B: πθ (α) τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Α ισ γρεατερ; (β) τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν

Β ισ γρεατερ; (χ) τηε θυαντιτιεσ αρε εθυαλ; (δ) τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν

Ans : (d) 52. Quantity A: Τηε αϖεραγε (αριτηmετιχ mεαν) οφ ξ ανδ ψ Quantity B: Τηε αϖεραγε (αριτηmετιχ

mεαν) οφ ξ − 1 ανδ ψ + 1 (α) τηε θυαντιτψ ιν χολυmν Α ισ γρεατερ; (β) τηε θυαντιτψ ιν χολυmν Β ισ γρεατερ; (χ) τηε

θυαντιτιεσ αρε εθυαλ; (δ) τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν. Ans : (c) 53. Τηε

ιντεγερ (ξ − 1) ισ α πριmε νυmβερ βετωεεν 40 ανδ 50. Quantity A:Τηε συm οφ αλλ διφφερεντ πριmε φαχτορσ οφ ξ

Quantity B: 14 (α) τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Α ισ γρεατερ; (β) ιφ τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Β ισ γρεατερ; (χ) τηε

θυαντιτιεσ αρε εθυαλ; (δ) τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν. Ans : (b) 54. Α

Β>D>0 Quantity A: Α−Β Quantity B: Χ−D (α) τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Α ισ γρεατερ; (β) τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Β

ισ γρεατερ; (χ) τηε τωο θυαντιτιεσ αρε εθυαλ; (δ) τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον

γιϖεν. Ans : (b) 55. Ιν α παρτιχυλαρ ϕελλψβεαν ϕαρ, τηε νυmβερ οφ ρεδ ϕελλψβεανσ εξχεεδσ τηε νυmβερ οφ ωηιτε

ονεσ βψ α ρατιο οφ 3:2. Ιφ τωο ρεδ ϕελλψβεανσ ωερε ρεmοϖεδ, τηε ρατιο οφ ρεδ το ωηιτε ϕελλψβεανσ ωουλδ βε 1:1.

Quantity A: Τηε νυmβερ οφ ωηιτε ϕελλψβεανσ ιν τηε ϕαρ Quantity B: 4 (α) Τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Α ισ γρεατερ

(β) Τηε θυαντιτψ ιν Χολυmν Β ισ γρεατερ. (χ) Τηε θυαντιτιεσ αρε εθυαλ. (δ) Τηε ρελατιονσηιπ χαννοτ βε

δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν. Ans : (c)

Quantitative Section: Multiple Choice

Directions : Σολϖε εαχη CAT sample quantitative ability προβλεm ανδ ινδιχατε τηε βεστ οφ τηε ανσωερ

χηοιχεσ γιϖεν.. Numbers : Αλλ νυmβερσ υσεδ αρε ρεαλ νυmβερσ. Figures: Α φιγυρε αχχοmπανψινγ α ΧΑΤ

σαmπλε θυαντιτατοϖε αβιλιτψ προβλεm σολϖινγ θυεστιον ισ ιντενδεδ το προϖιδε ινφορmατιον υσεφυλ ιν σολϖινγ τηε

προβλεm. Φιγυρεσ αρε δραων ασ αχχυρατελψ ασ ποσσιβλε ΕΞΧΕΠΤ ωηεν ιτ ισ στατεδ ιν α σπεχιφιχ προβλεm τηατ ιτσ

φιγυρε ισ νοτ δραων το σχαλε. Στραιγητ λινεσ mαψ σοmετιmεσ αππεαρ ϕαγγεδ. Αλλ φιγυρεσ λιε ον α πλανε υνλεσσ

οτηερωισε ινδιχατεδ. Φολλοωινγ αρε σοmε ΧΑΤ σαmπλε θυαντιτατιϖε αβιλιτψ θυεστιονσ.

1. Α ρεχτανγλε ισ 14 χm λονγ ανδ 10 χm ωιδε. Ιφ τηε λενγτη ισ ρεδυχεδ βψ ξ χmσ ανδ ιτσ ωιδτη ισ ινχρεασεδ αλσο

βψ ξ χmσ σο ασ το mακε ιτ α σθυαρε τηεν ιτσ αρεα χηανγεσ βψ : (α) 4 (β) 144 (χ) 12 (δ) 2 (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε

Ans : (a)

2.Α mοτορχψχλε στυντσ mαν βελονγινγ το α φαιρ, ριδεσ οϖερ τηε ϖερτιχαλ ωαλλσ οφ α χιρχυλαρ ωελλ ατ αν αϖεραγε
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σπεεδ οφ 54 κπη φορ 5 mινυτεσ. Ιφ τηε ραδιυσ οφ τηε ωελλ ισ 5 mετερσ τηεν τηε διστανχε τραϖελεδ ισ: (α) 2.5 (β)

3.5 (χ) 4.5 (δ) 5.5 (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε Ans : (c)

3. Ιφ 1 χm ον α mαπ χορρεσπονδσ το αν αχτυαλ διστανχε οφ 40 κmσ. Ανδ τηε διστανχε ον τηε mαπ βετωεεν

Βοmβαψ ανδ Χαλχυττα ισ 37.5 χmσ., τηε αχτυαλ διστανχε βετωεεν τηεm ισ : (α) 375 κmσ (β) 3750 κmσ (χ) 1500

κmσ (δ) 1375 κmσ (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε Ans : (c)

4. Α βοξ χονταινσ 90 mτσ εαχη οφ 100 γmσ ανδ 100 βολτσ εαχη οφ 150 γmσ. Ιφ τηε εντιρε βοξ ωειγησ 35.5 κγ.,

τηεν τηε ωειγητ οφ τηε εmπτψ βοξ ισ : (α) 10 Κγ (β) 10.5 Κγ (χ) 11 Κγ (δ) 11.5 Κγ (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε Ans :

(d)

5. Ιφ τηε ραδιυσ οφ α χιρχλε ισ ινχρεασεδ βψ 20% τηεν τηε αρεα ισ ινχρεασεδ βψ : (α) 44% (β) 120% (χ) 144% (δ)

40% (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε Ans : (a)

6. Τοm, Dιχκ ανδ Ηαρρψ ωεντ φορ λυνχη το α ρεσταυραντ. Τοm ηαδ ∃100 ωιτη ηιm, Dιχκ ηαδ ∃60 ανδ Ηαρρψ ηαδ

∃409. Τηεψ γοτ α βιλλ φορ ∃104 ανδ δεχιδεδ το γιϖε α τιπ οφ ∃16. Τηεψ φυρτηερ δεχιδεδ το σηαρε τηε τοταλ

εξπενσεσ ιν τηε ρατιο οφ τηε αmουντσ οφ mονεψ εαχη χαρριεδ. Τηε αmουντ οφ mονεψ ωηιχη Τοm παιδ mορε τηαν

ωηατ Ηαρρψ παιδ ισ (α) 120 (β) 200 (χ) 60 (δ) 24 (ε) 36 Ans : (E)

7. Α πλοτ οφ λανδ ισ ιν τηε σηαπε οφ α τραπεζιυm ωηοσε διmενσιονσ αρε γιϖεν ιν τηε φιγυρε βελοω : Ηενχε τηε

περιmετερ οφ τηε φιελδ ισ (α) 50m (β) 64m (χ) 72m (δ) 84m (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε Ans : (c)

8. Φουρ χονχεντριχ ( ηαϖινγ τηε σαmε χεντερ ) χιρχλεσ ωιτη ραδιι, ξ, 2ξ, 3ξ ανδ 4ξ αρε δραων το φορm τωο ρινγσ Α

ανδ Β ασ σηοων ιν τηε φιγυρε.  Ρατιο οφ τηε αρεα οφ ιννερ ρινγ Α το τηε αρεα οφ ουτερ

ρινγ Β ισ (α) 1:2 (β) 1:4 (χ) 2:3 (δ) 3:7 (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε Ans : (d)

9. Ιφ 3/π = 6 ανδ 3/θ = 15 τηεν π − θ = ? (α) 1/3 (β) 2/5 (χ) 3/10 (δ) 5/6 (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε Ans : (c)

10. Α φατηερ ισ τηρεε τιmεσ ασ ολδ ασ ηισ σον. Αφτερ φιφτεεν ψεαρσ τηε φατηερ ωιλλ βε τωιχε ασ ολδ ασ ηισ σον∋σ αγε

ατ τηατ τιmε. Ηενχε τηε φατηερ∋σ πρεσεντ αγε ισ (α) 36 (β) 42 (χ) 45 (δ) 48 (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε Ans : (c)

11. (1/4)3 + (3/4)3 + 3(1/4)(3/4)(1/4 + 3/4) =? (α) 1/64 (β) 27/64 (χ) 49/64 (δ) 0 (ε) 1 Ans : (e) 12. Ιφ τηε αρεα

οφ τωο χιρχλεσ αρε ιν τηε ρατιο 169 : 196 τηεν τηε ρατιο οφ τηειρ ραδιι ισ (α) 10 : 11 (β) 11 : 12 (χ) 12 : 13 (δ) 13 :

14 (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε Ans : (d) 13. Α σεmι−χιρχλε ισ συρmουντεδ ον τηε σιδε οφ α σθυαρε. Τηε ρατιο οφ τηε

αρεα οφ τηε σεmι−χιρχλε το τηε αρεα οφ τηε σθυαρε ισ  (α) 1:2 (β) 2 : π (χ) π : 8 (δ) 8 :

π (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε Ans : (c) 14. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ τηε γρεατεστ ? (α) 40% οφ 30 (β) 3/5 οφ 25 (χ)

6.5% οφ 200 (δ) Φιϖε mορε τηαν τηε σθυαρε οφ 3 (ε) 1/2−4 Ans : (e) 15. Τωο ιδεντιχαλ ταπσ φιλλ 2/5 οφ α τανκ ιν 20

mινυτεσ. Wηεν ονε οφ τηε ταπσ γοεσ δρψ ιν ηοω mανψ mινυτεσ ωιλλ τηε ρεmαινινγ ονε ταπ φιλλ τηε ρεστ οφ τηε τανκ
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? (α) 5 mινυτεσ (β) 10 mινυτεσ (χ) 15 mινυτεσ (δ) 20 mινυτεσ (ε) Νονε οφ τηε αβοϖε Ans : (c) 16. Ιφ τηε ϖαλυε

οφ ΞΨΖ Χοmπανψ στοχκ δροπσ φροm ∃25 περ σηαρε το ∃21 περ σηαρε, ωηατ ισ τηε περχεντ οφ τηε δεχρεασε? (α)

4 (β) 8 (χ) 12 (δ) 16 (ε) 20 Ans : (d) 17. Ιφ α βυιλδινγ β φεετ ηιγη χαστσ α σηαδοω φ φεετ λονγ, τηεν, ατ τηε σαmε

τιmε οφ δαψ, α τρεε τ φεετ ηιγη ωιλλ χαστ α σηαδοω ηοω mανψ φεετ λονγ? (α) φτ/β (β) φβ/τ (χ) β/φτ (δ) τβ/φ (δ) τ/φβ

Ans : (a) 18. Ιφ ξ, ψ, ανδ ζ αρε χονσεχυτιϖε νεγατιϖε ιντεγερσ, ανδ ιφ ξ > ψ > ζ, ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ mυστ βε α

ποσιτιϖε οδδ ιντεγερ? (α) ξψζ (β) (ξ − ψ) (ψ − ζ) (χ) ξ − ψζ (δ) ξ(ψ + ζ) (ε) ξ+ψ+ζ Ans : (b) 19. Ατ α χερταιν ιχε

χρεαm παρλορ, χυστοmερσ χαν χηοοσε αmονγ φιϖε διφφερεντ ιχε χρεαm φλαϖορσ ανδ χαν χηοοσε ειτηερ α συγαρ

χονε ορ α ωαφφλε χονε. Χονσιδερινγ βοτη ιχε χρεαm φλαϖορ ανδ χονε τψπε, ηοω mανψ διστινχτ τριπλε−σχοοπ χονεσ

ωιτη τηρεε διφφερεντ ιχε χρεαm φλαϖορσ αρε αϖαιλαβλε? (α) 12 (β) 16 (χ) 20 (δ) 24 (ε) 30 Ans : (c) 20. Wηατ ισ

τηε γρεατεστ ϖαλυε οφ α ποσιτιϖε ιντεγερ ν συχη τηατ 3ν ισ α φαχτορ οφ 1815? (α) 15 (β) 18 (χ) 30 (δ) 33 (ε) 45

Ans : (c)

21. Ιφ .2τ = 2.2 − .6σ ανδ .5σ = .2τ + 1.1, τηεν σ = (α) 1 (β) 3 (χ) 10 (δ) 11 (ε) 30 Ans : (b) 22. Φιϖε ψεαρσ αγο,

Βετη∋σ αγε ωασ τηρεε τιmεσ τηατ οφ Αmψ. Τεν ψεαρσ αγο, Βετη∋σ αγε ωασ ονε ηαλφ τηατ οφ Χηελσεα . Ιφ Χ ρεπρε−

σεντσ Χηελσεα∋σ χυρρεντ αγε, ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ ρεπρεσεντσ Αmψ∋σ χυρρεντ αγε? (α) χ/6 + 5 (β) 2χ (χ)

(χ−10)/3 (δ) 3χ−5 (ε) 5χ/3 − 10 Ans : (a) 23. Α πορτιον οφ ∃7200 ισ ινϖεστεδ ατ α 4% αννυαλ ρετυρν, ωηιλε τηε

ρεmαινδερ ισ ινϖεστεδ ατ α 5% αννυαλ ρετυρν. Ιφ τηε αννυαλ ινχοmε φροm βοτη πορτιονσ ισ τηε σαmε, ωηατ ισ τηε

τοταλ ινχοmε φροm τηε τωο ινϖεστmεντσ ? (α) ∃160 (β) ∃320 (χ) ∃400 (δ) ∃720 (ε) ∃1,600 Ans : (b) 24. Αν

εmπτψ σωιmmινγ ποολ χαν βε φιλλεδ το χαπαχιτψ τηρουγη αν ινλετ πιπε ιν 3 ηουρσ, ανδ ιτ χαν βε χοmπλετελψ

δραινεδ βψ α δραινπιπε ιν 6 ηουρσ. Ιφ βοτη πιπεσ αρε φυλλψ οπεν ατ τηε σαmε τιmε, ιν ηοω mανψ ηουρσ ωιλλ τηε

εmπτψ ποολ βε φιλλεδ το χαπαχιτψ? (α) 4 (β) 4.5 (χ) 5 (δ) 5.5 (ε) 6 Ans : (e) 25. Ιφ ρ = (3π + θ)/2 ανδ σ = π − θ,

φορ ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ ϖαλυεσ οφ π ωουλδ ρ2 = σ2? (α) 1θ/5 (β) 10 − 3θ/2 (χ) θ − 1 (δ) 3θ (ε) 9θ/2 − 9 Ans :

(a) 26. Ατ 10 α.m. τωο τραινσ σταρτεδ τραϖελινγ τοωαρδ εαχη οτηερ φροm στατιονσ 287 mιλεσ απαρτ. Τηεψ πασσεδ

εαχη οτηερ ατ 1:30 π.m. τηε σαmε δαψ. Ιφ τηε αϖεραγε σπεεδ οφ τηε φαστερ τραιν εξχεεδεδ τηε αϖεραγε σπεεδ

οφ τηε σλοωερ τραιν βψ 6 mιλεσ περ ηουρ, ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ ρεπρεσεντσ τηε σπεεδ οφ τηε φαστερ τραιν, ιν mιλεσ

περ ηουρ? (α) 38 (β) 40 (χ) 44 (δ) 48 (ε) 50 Ans : (c) 27. Ον τηε ξψ−χοορδινατε πλανε, ποιντσ Α ανδ Β βοτη λιε

ον τηε χιρχυmφερενχε οφ α χιρχλε ωηοσε χεντερ ισ Ο, ανδ τηε λενγτη οφ ΑΒ εθυαλσ τηε χιρχλε∋σ διαmετερ. Ιφ τηε

(ξ,ψ) χοορδινατεσ οφ Ο αρε (2,1) ανδ τηε (ξ,ψ) χοορδινατεσ οφ Β αρε (4,6), ωηατ αρε τηε (ξ,ψ) χοορδινατεσ οφ Α?

(α) (3, 3/2) (β) (1, 2/2) (χ) (0, −4) (δ) (2/2, 1) (ε) (−1, −2/2) Ans : (c)

28. Ιφ α ρεχτανγλε∋σ λενγτη ανδ ωιδτη αρε βοτη δουβλεδ, βψ ωηατ περχεντ ισ τηε ρεχτανγλε∋σ αρεα ινχρεασεδ? (α)

50 (β) 100 (χ) 200 (δ) 300 (ε) 400 Ans : (d) 29. Ιφ α ρεχτανγλε∋σ λενγτη ανδ ωιδτη αρε βοτη δουβλεδ, βψ ωηατ

περχεντ ισ τηε ρεχτανγλε∋σ αρεα ινχρεασεδ? (α) 9 (β) 12 (χ) 16 (δ) 21 (ε) 39 Ans : (b) 30. Ποιντ Θ λιεσ ατ τηε

χεντερ οφ τηε σθυαρε βασε (ΑΒΧD) οφ τηε πψραmιδ πιχτυρεδ αβοϖε. Τηε πψραmιδ∋σ ηειγητ (ΠΘ) mεασυρεσ

εξαχτλψ ονε ηαλφ τηε λενγτη οφ εαχη εδγε οφ ιτσ βασε, ανδ ποιντ Ε λιεσ εξαχτλψ ηαλφωαψ βετωεεν Χ ανδ D αλονγ

ονε εδγε οφ τηε βασε. Wηατ ισ τηε ρατιο οφ τηε συρφαχε αρεα οφ ανψ οφ τηε πψραmιδ∋σ φουρ τριανγυλαρ φαχεσ το τηε

συρφαχε αρεα οφ τηε σηαδεδ τριανγλε ? (α) 3 :√2 (β) √5:1 (χ) 4√3:3 (δ) 2√2:1 (ε) 8:√5 Ans : (d)

31. Τηε αϖεραγε ωαγεσ οφ α ωορκερ δυρινγ α φορτνιγητ χοmπρισινγ 15 χονσεχυτιϖε ωορκινγ δαψσ ωασ Ρσ.90 περ

δαψ. Dυρινγ τηε φιρστ 7 δαψσ, ηισ αϖεραγε ωαγεσ ωασ Ρσ.87/δαψ ανδ τηε αϖεραγε ωαγεσ δυρινγ τηε λαστ 7 δαψσ

ωασ Ρσ.92 /δαψ. Wηατ ωασ ηισ ωαγε ον τηε 8τη δαψ? (α) 83 (β) 92 (χ) 90 (δ) 97 Ans : (d) 32. Τηε αϖεραγε οφ

5 θυαντιτιεσ ισ 6. Τηε αϖεραγε οφ 3 οφ τηεm ισ 8. Wηατ ισ τηε αϖεραγε οφ τηε ρεmαινινγ τωο νυmβερσ? (α) 6.5

(β) 4 (χ) 3 (δ) 3.5 Ans : (c) 33. Τηε αϖεραγε τεmπερατυρε ον Wεδνεσδαψ, Τηυρσδαψ ανδ Φριδαψ ωασ 250. Τηε

αϖεραγε τεmπερατυρε ον Τηυρσδαψ, Φριδαψ ανδ Σατυρδαψ ωασ 240. Ιφ τηε τεmπερατυρε ον Σατυρδαψ ωασ 270,

ωηατ ωασ τηε τεmπερατυρε ον Wεδνεσδαψ? (α) 240 (β) 210 (χ) 270 (δ) 300 Ans : (d) 34. Τηε αϖεραγε αγε οφ

α γρουπ οφ 12 στυδεντσ ισ 20ψεαρσ. Ιφ 4 mορε στυδεντσ ϕοιν τηε γρουπ, τηε αϖεραγε αγε ινχρεασεσ βψ 1 ψεαρ.

Τηε αϖεραγε αγε οφ τηε νεω στυδεντσ ισ (α) 24 (β) 26 (χ) 23 (δ) 22 Ans : (a) 35. Wηεν α στυδεντ ωειγηινγ 45

κγσ λεφτ α χλασσ, τηε αϖεραγε ωειγητ οφ τηε ρεmαινινγ 59 στυδεντσ ινχρεασεδ βψ 200γ. Wηατ ισ τηε αϖεραγε

ωειγητ οφ τηε ρεmαινινγ 59 στυδεντσ? (α) 57 κγσ (β) 56.8 κγσ (χ) 58.2 κγσ (δ) 52.2 κγσ Ans : (a) 36. Τηρεε

mατη χλασσεσ: Ξ, Ψ, ανδ Ζ, τακε αν αλγεβρα τεστ. Τηε αϖεραγε σχορε ιν χλασσ Ξ ισ 83. Τηε αϖεραγε σχορε ιν

χλασσ Ψ ισ 76. Τηε αϖεραγε σχορε ιν χλασσ Ζ ισ 85. Τηε αϖεραγε σχορε οφ αλλ στυδεντσ ιν χλασσεσ Ξ ανδ Ψ

τογετηερ ισ 79. Τηε αϖεραγε σχορε οφ αλλ στυδεντσ ιν χλασσεσ Ψ ανδ Ζ τογετηερ ισ 81. Wηατ ισ τηε αϖεραγε φορ

αλλ τηε τηρεε χλασσεσ? (α) 81 (β) 81.5 (χ) 82 (δ) 84.5 Ans : (b) 37. Τηε αϖεραγε ωειγητ οφ α χλασσ οφ 24

στυδεντσ ισ 36 ψεαρσ. Wηεν τηε ωειγητ οφ τηε τεαχηερ ισ αλσο ινχλυδεδ, τηε αϖεραγε ωειγητ ινχρεασεσ βψ 1κγ.
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Wηατ ισ τηε ωειγητ οφ τηε τεαχηερ? (α) 60 κγσ (β) 61 κγσ (χ) 37 κγσ (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (b) 38. Τηε

αϖεραγε οφ 5 θυαντιτιεσ ισ 10 ανδ τηε αϖεραγε οφ 3 οφ τηεm ισ 9. Wηατ ισ τηε αϖεραγε οφ τηε ρεmαινινγ 2? (α)

11 (β) 12 (χ) 11.5 (δ) 12.5 Ans : (c) 39. Τηε αϖεραγε αγε οφ α φαmιλψ οφ 5 mεmβερσ ισ 20 ψεαρσ. Ιφ τηε αγε οφ

τηε ψουνγεστ mεmβερ βε 10 ψεαρσ τηεν ωηατ ωασ τηε αϖεραγε αγε οφ τηε φαmιλψ ατ τηε τιmε οφ τηε βιρτη οφ τηε

ψουνγεστ mεmβερ? (α) 13.5 (β) 14 (χ) 15 (δ) 12.5 Ans : (d) 40. Α στυδεντ φινδσ τηε αϖεραγε οφ 10 ποσιτιϖε

ιντεγερσ. Εαχη ιντεγερ χονταινσ τωο διγιτσ. Βψ mιστακε, τηε βοψ ιντερχηανγεσ τηε διγιτσ οφ ονε νυmβερ σαψ βα

φορ αβ. Dυε το τηισ, τηε αϖεραγε βεχοmεσ 1.8 λεσσ τηαν τηε πρεϖιουσ ονε. Wηατ ωασ τηε διφφερενχε οφ τηε τωο

διγιτσ α ανδ β? (α) 8 (β) 6 (χ) 2 (δ) 4 Ans : (c) 41. Αϖεραγε χοστ οφ 5 αππλεσ ανδ 4 mανγοεσ ισ Ρσ. 36. Τηε

αϖεραγε χοστ οφ 7 αππλεσ ανδ 8 mανγοεσ ισ Ρσ. 48. Φινδ τηε τοταλ χοστ οφ 24 αππλεσ ανδ 24 mανγοεσ. (α)

1044 (β) 2088 (χ) 720 (δ) 324 Ans : (b)

Extra Question). Α φατηερ λεφτ α ωιλλ οφ Ρσ.35 λακησ βετωεεν ηισ τωο δαυγητερσ αγεδ 8.5 ανδ 16 συχη τηατ

τηεψ mαψ γετ εθυαλ αmουντσ ωηεν εαχη οφ τηεm ρεαχη τηε αγε οφ 21 ψεαρσ. Τηε οριγιναλ αmουντ οφ Ρσ.35

λακησ ηασ βεεν ινστρυχτεδ το βε ινϖεστεδ ατ 10% π.α. σιmπλε ιντερεστ. Ηοω mυχη διδ τηε ελδερ δαυγητερ γετ ατ

τηε τιmε οφ τηε ωιλλ? (α) Ρσ. 17.5 λακησ (β) Ρσ. 21 λακησ (χ) Ρσ. 15 λακησ (δ) Ρσ. 20 λακησ Ans : (b) 42. Wηατ

ωιλλ Ρσ.1500 αmουντ το ιν τηρεε ψεαρσ ιφ ιτ ισ ινϖεστεδ ιν 20% π.α. χοmπουνδ ιντερεστ, ιντερεστ βεινγ

χοmπουνδεδ αννυαλλψ? (α) 2400 (β) 2592 (χ) 2678 (δ) 2540 Ans : (b) 43. Ιφ α συm οφ mονεψ γροωσ το

144/121 τιmεσ ωηεν ινϖεστεδ φορ τωο ψεαρσ ιν α σχηεmε ωηερε ιντερεστ ισ χοmπουνδεδ αννυαλλψ, ηοω λονγ ωιλλ

τηε σαmε συm οφ mονεψ τακε το τρεβλε ιφ ινϖεστεδ ατ τηε σαmε ρατε οφ ιντερεστ ιν α σχηεmε ωηερε ιντερεστ ισ

χοmπυτεδ υσινγ σιmπλε ιντερεστ mετηοδ? (α) 9 ψεαρσ (β) 22 ψεαρσ (χ) 18 ψεαρσ (δ) 33 ψεαρσ Ans : (b) 44. Τηε

ποπυλατιον οφ α τοων ωασ 3600 τηρεε ψεαρσ βαχκ. Ιτ ισ 4800 ριγητ νοω. Wηατ ωιλλ βε τηε ποπυλατιον τηρεε ψεαρσ

δοων τηε λινε, ιφ τηε ρατε οφ γροωτη οφ ποπυλατιον ηασ βεεν χονσταντ οϖερ τηε ψεαρσ ανδ ηασ βεεν χοmπουνδινγ

αννυαλλψ? (α) 6000 (β) 6400 (χ) 7200 (δ) 9600 Ans : (b) 45. Α mαν ινϖεστσ Ρσ.5000 φορ 3 ψεαρσ ατ 5% π.α.

χοmπουνδ ιντερεστ ρεχκονεδ ψεαρλψ. Ινχοmε ταξ ατ τηε ρατε οφ 20% ον τηε ιντερεστ εαρνεδ ισ δεδυχτεδ ατ τηε

ενδ οφ εαχη ψεαρ. Φινδ τηε αmουντ ατ τηε ενδ οφ τηε τηιρδ ψεαρ. (α) 5624.32 (β) 5630.50 (χ) 5788.125 (δ)

5627.20 Ans : (a) 46. Τηε διφφερενχε βετωεεν τηε χοmπουνδ ιντερεστ ανδ τηε σιmπλε ιντερεστ ον α χερταιν συm

ατ 12% π.α. φορ τωο ψεαρσ ισ Ρσ.90. Wηατ ωιλλ βε τηε ϖαλυε οφ τηε αmουντ ατ τηε ενδ οφ 3 ψεαρσ? (α) 9000 (β)

6250 (χ) 8530.80 (δ) 8780.80 Ans : (d) 47. ςιϕαψ ινϖεστεδ Ρσ.50,000 παρτλψ ατ 10% ανδ παρτλψ ατ 15%. Ηισ

τοταλ ινχοmε αφτερ α ψεαρ ωασ Ρσ.7000. Ηοω mυχη διδ ηε ινϖεστ ατ τηε ρατε οφ 10%? (α) Ρσ.40,000 (β)

Ρσ.40,000 (χ) Ρσ.12,000 (δ) Ρσ.20,000 Ans : (b) 48. Α συm οφ mονεψ ινϖεστεδ φορ α χερταιν νυmβερ οφ ψεαρσ

ατ 8% π.α. σιmπλε ιντερεστ γροωσ το Ρσ.180. Τηε σαmε συm οφ mονεψ ινϖεστεδ φορ τηε σαmε νυmβερ οφ ψεαρσ

ατ 4% π.α. σιmπλε ιντερεστ γροωσ το Ρσ.120 ονλψ. Φορ ηοω mανψ ψεαρσ ωασ τηε συm ινϖεστεδ? (α) 25 ψεαρσ (β)

40 ψεαρσ (χ) 33 ψεαρσ ανδ 4 mοντησ (δ) Χαννοτ βε δετερmινεδ Ans : (a) 49. Ηοω λονγ ωιλλ ιτ τακε φορ α συm οφ

mονεψ το γροω φροm Ρσ.1250 το Ρσ.10,000, ιφ ιτ ισ ινϖεστεδ ατ 12.5% π.α σιmπλε ιντερεστ? (α) 8 ψεαρσ (β) 64

ψεαρσ (χ) 72 ψεαρσ (δ) 56 ψεαρσ Ans : (d) 50. Ρσ. 5887 ισ διϖιδεδ βετωεεν Σηψαm ανδ Ραm, συχη τηατ

Σηψαm∋σ σηαρε ατ τηε ενδ οφ 9 ψεαρσ ισ εθυαλ το Ραm∋σ σηαρε ατ τηε ενδ οφ 11 ψεαρσ, χοmπουνδεδ αννυαλλψ ατ

τηε ρατε οφ 5%. Φινδ τηε σηαρε οφ Σηψαm. (α) 2088 βρ> (β) 2000 (χ) 3087 (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (c)

51. Φινδ τηε χοορδινατεσ οφ τηε ποιντ ωηιχη διϖιδεσ τηε λινε ϕοινινγ (5, −2) ανδ (9, 6) ιντερναλλψ ιν τηε ρατιο 1 : 3.

(α) (6, 0) (β) (6, 3) (χ) (0, 6) (δ) (3, 6) Ans : (a) 52. Φινδ τηε νυmβερ οφ τριανγλεσ ιν αν οχταγον. (α) 326 (β)

120 (χ) 56 (δ) Χαννοτ βε δετερmινεδ Ans : (c) 53. Φινδ τηε εθυατιον οφ α λινε ωηοσε ιντερχεπτσ αρε τωιχε οφ

τηε λινε 3ξ − 2ψ − 12 = 0 (α) 3ξ − 2ψ = 24 (β) 2ξ − 3ψ = 12 (χ) 2ξ − 3ψ = 24 (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (a) 54. Φινδ

τηε αρεα οφ τηε σεχτορ χοϖερεδ βψ τηε ηουρ ηανδ αφτερ ιτ ηασ mοϖεδ τηρουγη 3 ηουρσ ανδ τηε λενγτη οφ τηε ηουρ

ηανδ ισ 7χm. (α) 77 σθ.χm (β) 38.5 σθ.χm (χ) 35 σθ.χm (δ) 70 σθ.χm Ans : (b) 55. Φινδ τηε αρεα οφ τηε

τριανγλε ωηοσε ϖερτιχεσ αρε (−6, −2), (−4, −6), (−2, 5). (α) 36 (β) 18 (χ) 15 (δ) 30 Ans : (c) 56. Α σταιρωαψ 10φτ

ηιγη ισ συχη τηατ εαχη στεπ αχχουντσ φορ ηαλφ α φοοτ υπωαρδ ανδ ονε−φοοτ φορωαρδ. Wηατ διστανχε ωιλλ αν αντ

τραϖελ ιφ ιτ σταρτσ φροm γρουνδ λεϖελ το ρεαχη τηε τοπ οφ τηε σταιρωαψ? (α) 30 φτ (β) 33 φτ (χ) 10 φτ (δ) 29 φτ Ans :

(d) 57. Εαχη ιντεριορ ανγλε οφ α ρεγυλαρ πολψγον ισ 120 δεγρεεσ γρεατερ τηαν εαχη εξτεριορ ανγλε. Ηοω mανψ

σιδεσ αρε τηερε ιν τηε πολψγον? (α) 6 (β) 8 (χ) 12 (δ) 3 Ans : (c) 58. Wηατ ισ τηε αρεα οφ τηε λαργεστ τριανγλε

τηατ χαν βε φιττεδ ιντο α ρεχτανγλε οφ λενγτη ∋λ∋ υνιτσ ανδ ωιδτη ∋ω∋ υνιτσ? (α) λω/3 (β) (2λω)/3 (χ) (3λω)/4 (δ)

(λω)/2 Ans : (d) 59. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ ινΧορρεχτ? (α) Αν ινχεντρε ισ α ποιντ ωηερε τηε ανγλε βισεχτορσ

mεετ. (β) Τηε mεδιαν οφ ανψ σιδε οφ α τριανγλε βισεχτσ τηε σιδε ατ ριγητ ανγλε (χ) Τηε ποιντ ατ ωηιχη τηε τηρεε

αλτιτυδεσ οφ α τριανγλε mεετ ισ τηε ορτηοχεντρε (δ) Τηε ποιντ ατ ωηιχη τηε τηρεε περπενδιχυλαρ βισεχτορσ mεετ ισ
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τηε χεντρε οφ τηε χιρχυmχιρχλε. Ans : (b) 60. Α ανδ Β αρε τωο ποιντσ ωιτη τηε χο−ορδινατεσ (−2, 0) ανδ (0, 5).

Wηατ ισ τηε λενγτη οφ τηε διαγοναλ ΑΧ ιφ ΑΒ φορm ονε οφ τηε σιδεσ οφ τηε σθυαρε ΑΒΧD? (α) υνιτσ (β) υνιτσ (χ)

υνιτσ (δ) υνιτσ Ans : (b)

61. Wηατ ισ τηε mεασυρε οφ τηε χιρχυm ραδιυσ οφ α τριανγλε ωηοσε σιδεσ αρε 9, 40 ανδ 41? (α) 6 (β) 4 (χ) 24.5

(δ) 20.5 Ans : (d) 62. Ιφ τηε συm οφ τηε ιντεριορ ανγλεσ οφ α ρεγυλαρ πολψγον mεασυρεσ υπ το 1440 δεγρεεσ ,

ηοω mανψ σιδεσ δοεσ τηε πολψγον ηαϖε? (α) 10 σιδεσ (β) 8 σιδεσ (χ) 12 σιδεσ (δ) 9 σιδεσ Ans : (a) 63. Ιφ ΑΒΧ

ισ α ριγητ ανγλε τριανγλε ωιτη ανγλε Α = 900 ανδ 2σ = α + β + χ, ωηερε α > β > χ ωηερε νοτατιονσ ηαϖε τηειρ

υσυαλ mεανινγσ, τηεν ωηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ ισ Χορρεχτ? (α) (σ − β) (σ − χ) > σ (σ − α) (β) (σ − α) (σ − χ) > σ

(σ − β) (χ) (σ − α) (σ − β) < σ (σ − χ) (δ) 4σ (σ − α) (σ − β) (σ − χ) = βχ Ans : (c) 64. Wηατ ισ τηε mεασυρε οφ ιν

ραδιυσ οφ τηε τριανγλε ωηοσε σιδεσ αρε 24, 7 ανδ 25? (α) 12.5 (β) 3 (χ) 6 (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (b) 65. Wηατ

ισ τηε χιρχυm ραδιυσ οφ α τριανγλε ωηοσε σιδεσ αρε 7, 24 ανδ 25 ρεσπεχτιϖελψ? (α) 18 (β) 12.5 (χ) 12 (δ) 14 Ans

: (b) Quantitative Ability : Menstruation 66. Α ρεγυλαρ ηεξαγον ισ ινσχριβεδ ιν α χιρχλε οφ ραδιυσ ρ χmσ. Wηατ

ισ τηε περιmετερ οφ τηε ρεγυλαρ ηεξαγον? (α) 3ρ (β) 6ρ (χ) ρ (δ) 9ρ Ans : (b) 67. Α 4 χm χυβε ισ χυτ ιντο 1 χm

χυβεσ. Wηατ ισ τηε περχενταγε ινχρεασε ιν τηε συρφαχε αρεα αφτερ συχη χυττινγ? (α) 4% (β) 300% (χ) 75% (δ)

400% Ans : (b) 68. Ιφ τηε διαγοναλ ανδ τηε αρεα οφ α ρεχτανγλε αρε 25 m ανδ 168 m2, ωηατ ισ τηε λενγτη οφ τηε

ρεχτανγλε? (α) 17 m (β) 31 m (χ) 12 m (δ) 24 m Ans : (d) 69. Τηε συρφαχε αρεα οφ τηε τηρεε χοτερmινουσ

φαχεσ οφ α χυβοιδ αρε 6, 15, 10 σθ.χm ρεσπεχτιϖελψ. Φινδ τηε ϖολυmε οφ τηε χυβοιδ. (α) 30 (β) 20 (χ) 40 (δ) 35

Ans : (a) 70. Ιφ εαχη ιντεριορ ανγλε οφ α ρεγυλαρ πολψγον ισ 150 δεγρεεσ, τηεν ιτ ισ (α) Οχταγον (β) Dεχαγον (χ)

Dοδεχαγον (δ) Τετραηεδρον Ans : (c)

71. Α 5 χm χυβε ισ χυτ ιντο ασ mανψ 1 χm χυβεσ ασ ποσσιβλε. Wηατ ισ τηε ρατιο οφ τηε συρφαχε αρεα οφ τηε

λαργερ χυβε το τηατ οφ τηε συm οφ τηε συρφαχε αρεασ οφ τηε σmαλλερ χυβεσ? (α) 1 : 6 (β) 1 : 5 (χ) 1 : 25 βρ> (δ) 1

: 125 βρ> Ans : (b) 72. Ιφ τηε σιδεσ οφ α τριανγλε mεασυρε 72, 75 ανδ 21, ωηατ ισ τηε mεασυρε οφ ιτσ ιν ραδιυσ?

(α) 37.5 (β) 24 (χ) 9 (δ) 15 Ans : (c) 73. Τηε χιρχυmφερενχε οφ τηε φροντ ωηεελ οφ α χαρτ ισ 30 φτ λονγ ανδ τηατ

οφ τηε βαχκ ωηεελ ισ 36 φτ λονγ. Wηατ ισ τηε διστανχε τραϖελλεδ βψ τηε χαρτ, ωηεν τηε φροντ ωηεελ ηασ δονε φιϖε

mορε ρεϖολυτιονσ τηαν τηε ρεαρ ωηεελ? (α) 20 φτ (β) 25 φτ (χ) 750 φτ (δ) 900 φτ Ans : (d) 74. Τηε αρεα οφ α

σθυαρε φιελδ ισ 24200 σθ m. Ηοω λονγ ωιλλ α λαδψ τακε το χροσσ τηε φιελδ διαγοναλλψ ατ τηε ρατε οφ 6.6 κm/ηρ? (α)

3 mινυτεσ (β) 2 mινυτεσ (χ) 2.4 mινυτεσ (δ) 2 mινυτεσ 40 σεχονδσ Ans : (b) Quantitative Ability :

Trignometry 75. α ανδ β αρε τηε λενγτησ οφ τηε βασε ανδ ηειγητ οφ α ριγητ ανγλεδ τριανγλε ωηοσε ηψποτενυσε

ισ η. Ιφ τηε ϖαλυεσ οφ α ανδ β αρε ποσιτιϖε ιντεγερσ, ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ χαννοτ βε α ϖαλυε οφ τηε σθυαρε οφ τηε

ηψποτενυσε? (α) 13 (β) 23 (χ) 37 (δ) 41 Ans : (b) Quantitative Ability : Menstruation 76. Τηε ανγλε οφ

ελεϖατιον οφ τηε τοπ οφ α τοωερ 30 m ηιγη, φροm τωο ποιντσ ον τηε λεϖελ γρουνδ ον ιτσ οπποσιτε σιδεσ αρε 45

δεγρεεσ ανδ 60 δεγρεεσ. Wηατ ισ τηε διστανχε βετωεεν τηε τωο ποιντσ? (α) 30 (β) 51.96 (χ) 47.32 (δ) 81.96

Ans : (c) 77. Wηατ ισ τηε ϖαλυε οφ χοτ 15ο + χοτ 75ο + χοτ 135ο − χοσεχ 30ο? (α) 3 (β) Ινφινιτψ (χ) 1 (δ) Νονε

οφ τηεσε Ans : (c) Ratio And Proportion 78. Ρσ.432 ισ διϖιδεδ αmονγστ τηρεε ωορκερσ Α, Β ανδ Χ συχη τηατ

8 τιmεσ Α∋σ σηαρε ισ εθυαλ το 12 τιmεσ Β∋σ σηαρε ωηιχη ισ εθυαλ το 6 τιmεσ Χ∋σ σηαρε. Ηοω mυχη διδ Α γετ? (α)

Ρσ.192 (β) Ρσ.133 (χ) Ρσ.144 (δ) Ρσ.128 Ans : (c)

79. Ιφ 20 mεν ορ 24 ωοmεν ορ 40 βοψσ χαν δο α ϕοβ ιν 12 δαψσ ωορκινγ φορ 8 ηουρσ α δαψ, ηοω mανψ mεν

ωορκινγ ωιτη 6 ωοmεν ανδ 2 βοψσ τακε το δο α ϕοβ φουρ τιmεσ ασ βιγ ωορκινγ φορ 5 ηουρσ α δαψ φορ 12 δαψσ?

(α) 8 mεν (β) 12 mεν (χ) 2 mεν (δ) 24 mεν Ans : (c) 80. Τωο χογγεδ ωηεελσ οφ ωηιχη ονε ηασ 32 χογσ ανδ

οτηερ 54 χογσ, ωορκ ιντο εαχη οτηερ. Ιφ τηε λαττερ τυρνσ 80 τιmεσ ιν τηρεε θυαρτερσ οφ α mινυτε, ηοω οφτεν δοεσ

τηε οτηερ τυρν ιν 8 σεχονδσ? (α) 48 (β) 135 (χ) 24 (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (c)

81. Τηε mοντηλψ ινχοmεσ οφ Α ανδ Β αρε ιν τηε ρατιο 4 : 5, τηειρ εξπενσεσ αρε ιν τηε ρατιο 5 : 6. Ιφ ∋Α∋ σαϖεσ

Ρσ.25 περ mοντη ανδ ∋Β∋ σαϖεσ Ρσ.50 περ mοντη, ωηατ αρε τηειρ ρεσπεχτιϖε ινχοmεσ? (α) Ρσ.400 ανδ Ρσ.500

(β) Ρσ.240 ανδ Ρσ.300 (χ) Ρσ.320 ανδ Ρσ.400 (δ) Ρσ.440 ανδ Ρσ.550 Ans : (a) 82. Τηε προπορτιον οφ mιλκ

ανδ ωατερ ιν 3 σαmπλεσ ισ 2:1, 3:2 ανδ 5:3. Α mιξτυρε χοmπρισινγ οφ εθυαλ θυαντιτιεσ οφ αλλ 3 σαmπλεσ ισ mαδε.

Τηε προπορτιον οφ mιλκ ανδ ωατερ ιν τηε mιξτυρε ισ (α) 2:1 (β) 5:1 (χ) 99:61 (δ) 227:133 Ans : (d) 83. Α γρουπ

οφ ωορκερσ χαν δο α πιεχε οφ ωορκ ιν 24 δαψσ. Ηοωεϖερ ασ 7 οφ τηεm ωερε αβσεντ ιτ τοοκ 30 δαψσ το χοmπλετε

τηε ωορκ. Ηοω mανψ πεοπλε αχτυαλλψ ωορκεδ ον τηε ϕοβ το χοmπλετε ιτ? (α) 35 (β) 30 (χ) 28 (δ) 42 Ans : (c)

84. Α, Β ανδ Χ πλαψ χριχκετ. Α∋σ ρυνσ αρε το Β∋σ ρυνσ ανδ Β∋σ ρυνσ αρε το Χ∋σ ασ 3:2. Τηεψ γετ αλτογετηερ 342

ρυνσ. Ηοω mανψ ρυνσ διδ Α mακε? (α) 162 (β) 108 (χ) 72 (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (a) 85. Τηε mοντηλψ σαλαριεσ

οφ τωο περσονσ αρε ιν τηε ρατιο οφ 4:7. Ιφ εαχη ρεχειϖεσ αν ινχρεασε οφ Ρσ.25 ιν τηε σαλαρψ, τηε ρατιο ισ αλτερεδ
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το 3: 5. Φινδ τηειρ ρεσπεχτιϖε σαλαριεσ. (α) 120 ανδ 210 (β) 80 ανδ 140 (χ) 180 ανδ 300 (δ) 200 ανδ 350 Ans :

(d) 86. Α φορτ ηασ προϖισιονσ φορ 60 δαψσ. Ιφ αφτερ 15 δαψσ 500 mεν στρενγτηεν τηεm ανδ τηε φοοδ λαστσ 40

δαψσ λονγερ, ηοω mανψ mεν αρε τηερε ιν τηε φορτ? (α) 3500 (β) 4000 (χ) 6000 (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (b) 87.

Τηε ρατιο οφ mαρκσ οβταινεδ βψ ϖινοδ ανδ Βασυ ισ 6:5. Ιφ τηε χοmβινεδ αϖεραγε οφ τηειρ περχενταγε ισ 68.75

ανδ τηειρ συm οφ τηε mαρκσ ισ 275, φινδ τηε τοταλ mαρκσ φορ ωηιχη εξαm ωασ χονδυχτεδ. (α) 150 (β) 200 (χ)

400 (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (b) 88. Τηε πρεσεντ αγεσ οφ Α ανδ Β αρε ασ 6 : 4. Φιϖε ψεαρσ αγο τηειρ αγεσ

ωερε ιν τηε ρατιο 5 : 3. Φινδ τηειρ πρεσεντ αγεσ. (α) 42, 28 (β) 36, 24 (χ) 30, 20 (δ) 25, 15 Ans : (c) 89. Α, Β

ανδ Χ εντερ ιντο α παρτνερσηιπ βψ ινϖεστινγ Ρσ.3600, Ρσ.4400 ανδ Ρσ.2800. Α ισ α ωορκινγ παρτνερ ανδ γετσ α

φουρτη οφ τηε προφιτ φορ ηισ σερϖιχεσ ανδ τηε ρεmαινινγ προφιτ ισ διϖιδεδ αmονγστ τηε τηρεε ιν τηε ρατε οφ τηειρ

ινϖεστmεντσ. Wηατ ισ τηε αmουντ οφ προφιτ τηατ Β γετσ ιφ Α γετσ α τοταλ οφ Ρσ. 8000? (α) 4888.88 (β) 9333.33

(χ) 4000 (δ) 3666.66 Ans : (a) 90. Α, Β ανδ Χ, εαχη οφ τηεm ωορκινγ αλονε χαν χοmπλετε α ϕοβ ιν 6, 8 ανδ 12

δαψσ ρεσπεχτιϖελψ. Ιφ αλλ τηρεε οφ τηεm ωορκ τογετηερ το χοmπλετε α ϕοβ ανδ εαρν Ρσ.2340, ωηατ ιλλ βε Χ∋σ σηαρε

οφ τηε εαρνινγσ? (α) Ρσ.520 (β) Ρσ.1080 (χ) Ρσ.1170 (δ) Ρσ.630 Ans : (a)

91. Α 20 λιτρε mιξτυρε οφ mιλκ ανδ ωατερ χονταινσ mιλκ ανδ ωατερ ιν τηε ρατιο 3 : 2. 10 λιτρεσ οφ τηε mιξτυρε ισ

ρεmοϖεδ ανδ ρεπλαχεδ ωιτη πυρε mιλκ ανδ τηε οπερατιον ισ ρεπεατεδ ονχε mορε. Ατ τηε ενδ οφ τηε τωο ρεmοϖαλ

ανδ ρεπλαχεmεντ, ωηατ ισ τηε ρατιο οφ mιλκ ανδ ωατερ ιν τηε ρεσυλταντ mιξτυρε? (α) 17 : 3 (β) 9 : 1 (χ) 3 : 17 (δ)

5 : 3 Ans : (b) 92. Ιν ωηατ ρατιο mυστ α περσον mιξ τηρεε κινδσ οφ τεα χοστινγ Ρσ.60/κγ, Ρσ.75/κγ ανδ Ρσ.100

/κγ σο τηατ τηε ρεσυλταντ mιξτυρε ωηεν σολδ ατ Ρσ.96/κγ ψιελδσ α προφιτ οφ 20%? (α) 1 : 2 : 4 (β) 3 : 7 : 6 (χ) 1 :

4 : 2 (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (c) 93. Α mερχηαντ mιξεσ τηρεε ϖαριετιεσ οφ ριχε χοστινγ Ρσ.20/κγ, Ρσ.24/κγ ανδ

Ρσ.30/κγ ανδ σελλσ τηε mιξτυρε ατ α προφιτ οφ 20% ατ Ρσ.30 / κγ. Ηοω mανψ κγσ οφ τηε σεχονδ ϖαριετψ ωιλλ βε ιν

τηε mιξτυρε ιφ 2 κγσ οφ τηε τηιρδ ϖαριετψ ισ τηερε ιν τηε mιξτυρε? (α) 1 κγ (β) 5 κγσ (χ) 3 κγσ (δ) 6 κγσ Ans : (b)

94. Ηοω mανψ λιτρεσ οφ ωατερ σηουλδ βε αδδεδ το α 30 λιτρε mιξτυρε οφ mιλκ ανδ ωατερ χονταινινγ mιλκ ανδ ωατερ

ιν τηε ρατιο οφ 7 : 3 συχη τηατ τηε ρεσυλταντ mιξτυρε ηασ 40% ωατερ ιν ιτ? (α) 7 λιτρεσ (β) 10 λιτρεσ (χ) 5 λιτρεσ (δ)

Νονε οφ τηεσε Ans : (c) 95. Ηοω mανψ κγσ οφ Βασmατι ριχε χοστινγ Ρσ.42/κγ σηουλδ α σηοπκεεπερ mιξ ωιτη 25

κγσ οφ ορδιναρψ ριχε χοστινγ Ρσ.24 περ κγ σο τηατ ηε mακεσ α προφιτ οφ 25% ον σελλινγ τηε mιξτυρε ατ Ρσ.40/κγ?

(α) 20 κγσ (β) 12.5 κγσ (χ) 16 κγσ (δ) 200 κγσ Ans : (a) 96. Ηοω mανψ λιτρεσ οφ α 12 λιτρε mιξτυρε χονταινινγ

mιλκ ανδ ωατερ ιν τηε ρατιο οφ 2 : 3 βε ρεπλαχεδ ωιτη πυρε mιλκ σο τηατ τηε ρεσυλταντ mιξτυρε χονταινσ mιλκ ανδ

ωατερ ιν εθυαλ προπορτιον? (α) 4 λιτρεσ (β) 2 λιτρεσ (χ) 1 λιτρεσ (δ) 1.5 λιτρεσ Ans : (b) 97. Α σαmπλε οφ ξ λιτρεσ

φροm α χονταινερ ηαϖινγ α 60 λιτρε mιξτυρε οφ mιλκ ανδ ωατερ χονταινινγ mιλκ ανδ ωατερ ιν τηε ρατιο οφ 2 : 3 ισ

ρεπλαχεδ ωιτη πυρε mιλκ σο τηατ τηε χονταινερ ωιλλ ηαϖε mιλκ ανδ ωατερ ιν εθυαλ προπορτιονσ. Wηατ ισ τηε ϖαλυε

οφ ξ? (α) 6 λιτρεσ (β) 10 λιτρεσ (χ) 30 λιτρεσ (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (b)

98. Α ζοοκεεπερ χουντεδ τηε ηεαδσ οφ τηε ανιmαλσ ιν α ζοο ανδ φουνδ ιτ το βε 80. Wηεν ηε χουντεδ τηε λεγσ οφ

τηε ανιmαλσ ηε φουνδ ιτ το βε 260. Ιφ τηε ζοο ηαδ ειτηερ πιγεονσ ορ ηορσεσ, ηοω mανψ ηορσεσ ωερε τηερε ιν τηε

ζοο? (α) 40 (β) 30 (χ) 50 (δ) 60 Ans : (c) 99. Φροm α χασκ οφ mιλκ χονταινινγ 30 λιτρεσ, 6 λιτρεσ αρε δραων ουτ

ανδ τηε χασκ ισ φιλλεδ υπ ωιτη ωατερ. Ιφ τηε σαmε προχεσσ ισ ρεπεατεδ α σεχονδ, τηεν α τηιρδ τιmε, ωηατ ωιλλ βε

τηε νυmβερ οφ λιτρεσ οφ mιλκ λεφτ ιν τηε χασκ? (α) 0.512 λιτερσ (β) 12 λιτερσ (χ) 14.38 λιτερσ (δ) 15.36 λιτερσ Ans :

(d) 100. Ιν α κm ραχε, Α γιϖεσ Β α σταρτ οφ 20 σεχονδσ ανδ βεατσ ηιm βψ 40m. Ηοωεϖερ, ωηεν ηε γιϖεσ Β α

σταρτ οφ 25 σεχονδσ τηεψ φινιση ιν α δεαδ ηεατ. Wηατ ισ Α∋σ σπεεδ ιν m/σεχ? (α) 12.5 m/σεχ (β) 20 m/σεχ (χ) 8

m/σεχ (δ) 10 m/σεχ Ans : (d)

101. Ιν α κιλοmετρε ραχε, Α χαν γιϖε Β α σταρτ οφ 100 m ορ 15 σεχονδσ. Ηοω λονγ δοεσ Α τακε το χοmπλετε τηε

ραχε? (α) 150 σεχονδσ (β) 165 σεχονδσ (χ) 135 σεχονδσ (δ) 66.67 σεχονδσ Ans : (c) 102. Α γιϖεσ Β α σταρτ

οφ 10 mετρεσ ιν α 100 mετρε ραχε ανδ στιλλ βεατσ ηιm βψ 1.25 σεχονδσ. Ηοω λονγ δοεσ Β τακε το χοmπλετε τηε

100 mετρε ραχε ιφ Α ρυνσ ατ τηε ρατε οφ 10 m/σεχ? (α) 8 σεχονδσ (β) 10 σεχονδσ (χ) 16.67 σεχονδσ (δ) 12.5

σεχονδσ Ans : (d) 103. Α πρεδατορ ισ χηασινγ ιτσ πρεψ. Τηε πρεδατορ τακεσ 4 λεαπσ φορ εϖερψ 6 λεαπσ οφ τηε

πρεψ ανδ τηε πρεδατορ χοϖερσ ασ mυχη διστανχε ιν 2 λεαπσ ασ 3 λεαπσ οφ τηε πρεψ. Wιλλ τηε πρεδατορ συχχεεδ ιν

γεττινγ ιτσ φοοδ ? (α) Ψεσ (β) Ιν τηε 6τη λεαπ (χ) Νεϖερ (δ) Χαννοτ δετερmινε Ans : (d) 104. Α σκατινγ

χηαmπιον mοϖεσ αλονγ τηε χιρχυmφερενχε οφ α χιρχλε οφ ραδιυσ 21 mετερσ ιν 44 σεχονδσ. Ηοω mανψ σεχονδσ

ωιλλ ιτ τακε ηερ το mοϖε αλονγ τηε περιmετερ οφ α ηεξαγον οφ σιδε 42 mετερσ? (α) 56 (β) 84 (χ) 64 (δ) 48 Ans :

(b) 105. Α ρυνσ 13/5 τιmεσ ασ φαστ ασ Β. Ιφ Α γιϖεσ α σταρτ οφ 240m, ηοω φαρ mυστ τηε ποστ βε σο τηατ Α ανδ Β

mιγητ ρεαχη ατ τηε σαmε τιmε. (α) 390 m (β) 330 m (χ) 600 m (δ) 720 m Ans : (a) 106. Α γιϖεσ Β α σταρτ οφ 30

σεχονδσ ιν α κm ραχε ανδ στιλλ βεατσ ηιm βψ 20 m. Ηοωεϖερ, ωηεν ηε γιϖεσ Β α σταρτ οφ 35 σεχονδσ, τηεψ φινιση
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τηε ραχε ιν α δεαδ ηεατ. Ηοω λονγ δοεσ Α τακε το ρυν τηε κm? (α) 250 σεχονδσ (β) 285 σεχονδσ (χ) 220

σεχονδσ (δ) 220 σεχονδσ Ans : (d) 107. Α χαν γιϖε Β 20 ποιντσ, Α χαν γιϖε Χ 32 ποιντσ ανδ Β χαν γιϖε Χ 15

ποιντσ. Ηοω mανψ ποιντσ mακε τηε γαmε? (α) 150 (β) 200 (χ) 100 (δ) 170 Ans : (d) 108. Α χαν γιϖε Β α σταρτ

οφ 50 mετρεσ ορ 10 σεχονδσ ιν α κιλοmετερ ραχε. Ηοω λονγ δοεσ Α τακε το χοmπλετε τηε ραχε? (α) 200 σεχονδσ

(β) 140 σεχονδσ (χ) 220 σεχονδσ (δ) 190 σεχονδσ Ans : (d) 109. Τηρεε ρυννερσ Α, Β ανδ Χ ρυν α ραχε, ωιτη

ρυννερ Α φινισηινγ 12 mετερσ αηεαδ οφ ρυννερ Β ανδ 18 mετερσ αηεαδ οφ ρυννερ Χ, ωηιλε ρυννερ Β φινισηεσ 8

mετερσ αηεαδ οφ ρυννερ Χ. Εαχη ρυννερ τραϖελσ τηε εντιρε διστανχε ατ α χονσταντ σπεεδ. Wηατ ωασ τηε λενγτη

οφ τηε ραχε? (α) 36 mετερσ (β) 48 mετερσ (χ) 60 mετερσ (δ) 72 mετερσ Ans : (b)

110. Π χαν γιϖε Θ α σταρτ οφ 20 σεχονδσ ιν α κιλοmετερ ραχε. Π χαν γιϖε Ρ α σταρτ οφ 200 mετερσ ιν τηε σαmε

κιλοmετερ ραχε. Ανδ Θ χαν γιϖε Ρ α σταρτ οφ 20 σεχονδσ ιν τηε σαmε κιλοmετερ ραχε. Ηοω λονγ δοεσ Π τακε το

ρυν τηε κιλοmετερ? (α) 200 σεχονδσ (β) 240 σεχονδσ (χ) 160 σεχονδσ (δ) 140 σεχονδσ Ans : (c)

111. Τωο νυmβερσ ωηεν διϖιδεδ βψ α χερταιν διϖισορ λεαϖε ρεmαινδερσ οφ 431 ανδ 379 ρεσπεχτιϖελψ. Wηεν τηε

συm οφ τηεσε τωο νυmβερσ ισ διϖιδεδ βψ τηε σαmε διϖισορ, τηε ρεmαινδερ ισ 211. Wηατ ισ τηε διϖισορ? (α) 599

(β) 1021 (χ) 263 (δ) Χαννοτ βε δετερmινεδ Ans : (a) 112. Ηοω mανψ ζεροσ χονταινεδ ιν 100!? (α) 100 (β) 24

(χ) 97 (δ) Χαννοτ βε δετερmινεδ Ans : (b) 113. Wηιχη ισ γρεατερ οφ τηε τωο (α) 2300 (β) 3200 (χ) Βοτη αρε

εθυαλ (δ) Χαννοτ βε δετερmινε Ans : (b) 114. Wηατ ισ τηε ϖαλυε οφ Μ ανδ Ν ρεσπεχτιϖελψ? Ιφ Μ39048458Ν ισ

διϖισιβλε βψ 8 & 11; Wηερε Μ & Ν αρε σινγλε διγιτ ιντεγερσ? (α) 7, 8 (β) 8, 6 (χ) 6, 4 (δ) 5, 4 Ans : (c) 115.

Wηεν 26854 ανδ 27584 αρε διϖιδεδ βψ α χερταιν τωο διγιτ πριmε νυmβερ, τηε ρεmαινδερ οβταινεδ ισ 47. Wηιχη

οφ τηε φολλοωινγ χηοιχεσ ισ α ποσσιβλε ϖαλυε οφ τηε διϖισορ? (α) 61 (β) 71 (χ) 73 (δ) 89 Ans : (c) 116. Φινδ τηε

Γ.Χ.D οφ 12ξ2ψ3ζ2, 18ξ3ψ2ζ4, ανδ 24ξψ4ζ3 (α) 6ξψ2ζ2 (β) 6ξ3ψ4ζ3 (χ) 24ξψ2ζ2 (δ) 18ξ2ψ2ζ3 Ans : (a) 117.

Φινδ τηε Γ.Χ.D οφ 12ξ2ψ3ζ2, 18ξ3ψ2ζ4, ανδ 24ξψ4ζ3 (α) 6ξψ2ζ2 (β) 6ξ3ψ4ζ3 (χ) 24ξψ2ζ2 (δ) 18ξ2ψ2ζ3 Ans :

(a)

118. Τηε 7τη διγιτ οφ (202)3ισ (α) 2 (β) 4 (χ) 8 (δ) 6 Ans : (c) 119. Α ραιλωαψ ηαλφ τιχκετ χοστσ ηαλφ τηε φυλλ φαρε

ανδ τηε ρεσερϖατιον χηαργε ισ τηε σαmε ον ηαλφ τιχκετ ασ ον φυλλ τιχκετ. Ονε ρεσερϖεδ φιρστ χλασσ τιχκετ φροm

Χηενναι το Τριϖανδρυm χοστσ Ρσ. 216 ανδ ονε φυλλ ανδ ονε ηαλφ ρεσερϖεδ φιρστ χλασσ τιχκετσ χοστ Ρσ. 327. Wηατ

ισ τηε βασιχ φιρστ χλασσ φυλλ φαρε ανδ ωηατ ισ τηε ρεσερϖατιον χηαργε? (α) Ρσ. 105 ανδ Ρσ. 6 (β) Ρσ. 216 ανδ Ρσ.

12 (χ) Ρσ. 210 ανδ Ρσ. 12 (δ) Ρσ. 210 ανδ Ρσ. 6 Ans : (d) 120. Φινδ τηε ρανγε οφ ρεαλ ϖαλυεσ οφ ξ σατισφψινγ

τηε ινεθυαλιτιεσ 3ξ − 2 > 7 ανδ 4ξ − 13 > 15. (α) ξ > 3 (β) ξ > 7 (χ) ξ < 7 (δ) ξ < 3 Ans : (B)

121. Ηοω mανψ διφφερεντ φαχτορσ αρε τηερε φορ τηε νυmβερ 48, εξχλυδινγ 1 ανδ 48? (α) 12 (β) 4 (χ) 8 (δ) Νονε

οφ τηεσε Ans : (c) 122. Wηατ ισ τηε ρεmαινδερ ωηεν 9 + 92 + 93 + .... + 98 ισ διϖιδεδ βψ 6? (α) 3 (β) 2 (χ) 0 (δ)

5 Ans : (c) 123. Τηε συm οφ τηε φιρστ 100 νυmβερσ, 1 το 100 ισ διϖισιβλε βψ (α) 2, 4 ανδ 8 (β) 2 ανδ 4 (χ) 2 ονλψ

(δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (c) 124. Τηε συm οφ τηε φιρστ 100 νυmβερσ, 1 το 100 ισ διϖισιβλε βψ (α) 2, 4 ανδ 8 (β) 2

ανδ 4 (χ) 2 ονλψ (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (c)

125. Φορ ωηατ ϖαλυε οφ ∋ν∋ ωιλλ τηε ρεmαινδερ οφ 351ν ανδ 352ν βε τηε σαmε ωηεν διϖιδεδ βψ 7? (α) 2 (β) 3 (χ)

6 (δ) 4 Ans : (b) 126. Α περσον σταρτσ mυλτιπλψινγ χονσεχυτιϖε ποσιτιϖε ιντεγερσ φροm 20. Ηοω mανψ νυmβερσ

σηουλδ ηε mυλτιπλψ βεφορε τηε ωιλλ ηαϖε ρεσυλτ τηατ ωιλλ ενδ ωιτη 3 ζεροεσ? (α) 11 (β) 10 (χ) 6 (δ) 5 Ans : (c)

127. Wηατ ισ τηε mινιmυm νυmβερ οφ σθυαρε mαρβλεσ ρεθυιρεδ το τιλε α φλοορ οφ λενγτη 5 mετρεσ 78 χm ανδ

ωιδτη 3 mετρεσ 74 χm? (α) 176 (β) 187 (χ) 54043 (δ) 748 Ans : (b) 128. Wηατ νυmβερ σηουλδ βε συβτραχτεδ

φροm ξ3 + 4ξ2 − 7ξ + 12 ιφ ιτ ισ το βε περφεχτλψ διϖισιβλε βψ ξ + 3? (α) 42 (β) 39 (χ) 13 (δ) Νονε οφ τηεσε Ans :

(a) 129. Λετ ξ, ψ ανδ ζ βε διστινχτ ιντεγερσ. ξ ανδ ψ αρε οδδ ανδ ποσιτιϖε, ανδ ζ ισ εϖεν ανδ ποσιτιϖε. Wηιχη ονε

οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ χαννοτ βε τρυε? (α) (ξ−ζ)2ψ ισ εϖεν (β) (ξ−ζ)ψ2 ισ οδδ (χ) (ξ−ζ)ψ ισ οδδ (δ) (ξ−ψ)
2ζ ισ εϖεν

Ans : (a) 

130. Ανιτα ηαδ το δο α mυλτιπλιχατιον. Ινστεαδ οφ τακινγ 35 ασ ονε οφ τηε mυλτιπλιερσ, σηε τοοκ 53. Ασ α

ρεσυλτ, τηε προδυχτ ωεντ υπ βψ 540. Wηατ ισ τηε νεω προδυχτ? (α) 1050 (β) 540 (χ) 1440 (δ) 1590 Ans : (d)

131. Λετ ν βε τηε νυmβερ οφ διφφερεντ 5 διγιτ νυmβερσ, διϖισιβλε βψ 4 ωιτη τηε διγιτσ 1, 2, 3, 4, 5 ανδ 6, νο διγιτ

βεινγ ρεπεατεδ ιν τηε νυmβερσ. Wηατ ισ τηε ϖαλυε οφ ν? (α) 144 (β) 168 (χ) 192 (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (c)

132. Φινδ τηε γρεατεστ νυmβερ οφ φιϖε διγιτσ, ωηιχη ισ εξαχτλψ διϖισιβλε βψ 7, 10, 15, 21 ανδ 28. (α) 99840 (β)

99900 (χ) 99960 (δ) 99990 Ans : (c) 133. Wηεν 242 ισ διϖιδεδ βψ α χερταιν διϖισορ τηε ρεmαινδερ οβταινεδ ισ

8. Wηεν 698 ισ διϖιδεδ βψ τηε σαmε διϖισορ τηε ρεmαινδερ οβταινεδ ισ 9. Ηοωεϖερ, ωηεν τηε συm οφ τηε τωο

νυmβερσ 242 ανδ 698 ισ διϖιδεδ βψ τηε διϖισορ, τηε ρεmαινδερ οβταινεδ ισ 4. Wηατ ισ τηε ϖαλυε οφ τηε διϖισορ?

(α) 11 (β) 17 (χ) 13 (δ) 23 Ans : (c) 134. Α νυmβερ ωηεν διϖιδεδ βψ α διϖισορ λεαϖεσ α ρεmαινδερ οφ 24. Wηεν
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τωιχε τηε οριγιναλ νυmβερ ισ διϖιδεδ βψ τηε σαmε διϖισορ, τηε ρεmαινδερ ισ 11. Wηατ ισ τηε ϖαλυε οφ τηε διϖισορ?

(α) 13 (β) 59 (χ) 35 (δ) 37 Ans : (d) 135. Γιϖεν Α = 265 ανδ Β = (264+263+262+...+20) (α) Β ισ 264 λαργερ

τηαν Α (β) Α ανδ Β αρε εθυαλ (χ) Β ισ λαργερ τηαν Α βψ 1 (δ) Α ισ λαργερ τηαν Β βψ 1 Ans : (d) 136. Τηε συm οφ

τηιρδ ανδ νιντη τερm οφ αν Α.Π ισ 8. Φινδ τηε συm οφ τηε φιρστ 11 τερmσ οφ τηε προγρεσσιον. (α) 44 (β) 22 (χ) 19

(δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (a) 137. Ιφ (ξ + 2)2 = 9 ανδ (ψ + 3)2 = 25, τηεν τηε mαξιmυm ϖαλυε οφ ξ / ψ ισ (α) 1/2

(β) 5/2 (χ) 5/8 (δ) 1/8 Ans : (c) 138. Ιφ π ανδ θ αρε τηε ροοτσ οφ τηε εθυατιον ξ2 − βξ + χ = 0, τηεν ωηατ ισ τηε

εθυατιον ιφ τηε ροοτσ αρε (πθ + π + θ) ανδ (πθ − π − θ)? (α) ξ2 − 2χξ + (χ2 − β2) = 0 (β) ξ2 − 2βξ + (β2 + χ2) = 0 (χ)

Βχξ2 − 2(β+χ)ξ + χ2 = 0 (δ) ξ2 + 2βξ − (χ2 − β2) = 0 Ans : (a) 139. Α πιεχε οφ εθυιπmεντ χοστ α χερταιν φαχτορψ

Ρσ. 600,000. Ιφ ιτ δεπρεχιατεσ ιν ϖαλυε, 15% τηε φιρστ ψεαρ, 13.5% τηε νεξτ ψεαρ, 12% τηε τηιρδ ψεαρ, ανδ σο ον,

ωηατ ωιλλ βε ιτσ ϖαλυε ατ τηε ενδ οφ 10 ψεαρσ, αλλ περχενταγεσ αππλψινγ το τηε οριγιναλ χοστ? (α) 2,00,000 (β)

1,05,000 (χ) 4,05,000 (δ) 6,50,000 Ans : (b) 140.Σολϖε τηε ινεθυαλιτψ 33ξ−2 > 1 (α) ξ > 1 (β) ξ > 3 (χ) ξ > 2/3

(δ) ξ > 1/3 Ans : (c)

141. Τηε λαργεστ νυmβερ αmονγστ τηε φολλοωινγ τηατ ωιλλ περφεχτλψ διϖιδε 101100 − 1 ισ (α) 100 (β) 10000 (χ)

100 100 (δ) 100000 Ans : (b) 142. Wηατ ισ τηε ηιγηεστ ποωερ οφ 7 ιν 5000!? (5000! mεανσ φαχτοριαλ 5000) (α)

4998 (β) 714 (χ) 832 (δ) 816 Ans : (c) 143. Wηατ ισ τηε τοταλ νυmβερ οφ διφφερεντ διϖισορσ ινχλυδινγ 1 ανδ τηε

νυmβερ τηατ χαν διϖιδε τηε νυmβερ 6400? (α) 24 (β) 27 (χ) 54 (δ) 68 Ans : (b) 144. Ηοω mανψ φουρ διγιτ

νυmβερσ εξιστ ωηιχη χαν βε φορmεδ βψ υσινγ τηε διγιτσ 2, 3, 5 ανδ 7 ονχε ονλψ συχη τηατ τηεψ αρε διϖισιβλε βψ

25? (α) 4! − 3! (β) 4 (χ) 8 (δ) 6 Ans : (b)

145. Α χερταιν νυmβερ ωηεν συχχεσσφυλλψ διϖιδεδ βψ 8 ανδ 11 λεαϖεσ ρεmαινδερσ οφ 3 ανδ 7 ρεσπεχτιϖελψ. Wηατ

ωιλλ βε ρεmαινδερ ωηεν τηε νυmβερ ισ διϖιδεδ βψ τηε προδυχτ οφ 8 ανδ 11, ϖιζ 88? (α) 3 (β) 21 (χ) 59 (δ) 68

Ans : (c) 146. ∋α∋ ανδ ∋β∋ αρε τηε λενγτησ οφ τηε βασε ανδ ηειγητ οφ α ριγητ ανγλεδ τριανγλε ωηοσε ηψποτενυσε ισ

∋η∋. Ιφ τηε ϖαλυεσ οφ ∋α∋ ανδ ∋β∋ αρε ποσιτιϖε ιντεγερσ, ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ χαννοτ βε α ϖαλυε οφ τηε σθυαρε οφ

τηε ηψποτενυσε? (α) 13 (β) 23 (χ) 37 (δ) 41 Ans : (b) 147. Wηατ ισ τηε ρεmινδερ ωηεν 91 + 92 + 93 + ...... +

99 ισ διϖιδεδ βψ 6? (α) 0 (β) 3 (χ) 4 (δ) Νονε οφ τηεσε Ans : (b) 148. Ηοω mανψ τιmεσ ωιλλ τηε διγιτ ∋0∋ αππεαρ

βετωεεν 1 ανδ 10,000? (α) 4000 (β) 4003 (χ) 2893 (δ) 3892 Ans : (c) 149. Wηατ ισ τηε τοταλ νυmβερ οφ

διφφερεντ διϖισορσ οφ τηε νυmβερ 7200? (α) 20 (β) 4 (χ) 54 (δ) 32 Ans : (c) 150. Wηατ ισ τηε λεαστ νυmβερ τηατ

σηουλδ βε mυλτιπλιεδ το 100! το mακε ιτ περφεχτλψ διϖισιβλε βψ 350? (α) 144 (β) 72 (χ) 108 (δ) 216 Ans : (b)

Quantitative Section: Data Interpretation

Question 1-5 ρεφερσ το τηε φολλοωινγ ταβλε ΠΡΟΦΙΛΕ ΟΦ ΧΟΝΓΡΕΣΣ ΙΝ ΨΕΑΡ Ξ (τοταλ mεmβερσηιπ: 535)

House of Representatives

Senate

Party

292

Dεmοχρατιχ

62

143

Ρεπυβλιχαν

38

435

ΤΟΤΑΛ

100

Sex

418

Μαλε

100

17

Φεmαλε

0

Age

27

Ψουνγεστ
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34

77

Ολδεστ

80

48

Αϖεραγε (αριτηmετιχ mεαν)

54

Religion

255

Προτεσταντ

69

107

Χατηολιχ

12

18

ϑεωιση

5

4

Μορmον

3

51

Οτηερ

11

House of Representatives

Senate

Profession

215

Λαωψερ

63

81

Βυσινεσσ Εξεχυτιϖε ορ Βανκερ

15

45

Εδυχατορ

6

14

Φαρmερ ορ Ρανχηερ

6

22

Χαρεερ Γοϖερνmεντ

0

24

Οφφιχιαλ

4

2

ϑουρναλιστ ορ Χοmmυνιχατιονσ

0

1

Εξεχυτιϖε

1

0
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Πηψσιχιαν

2

6

ςετεριναριαν Γεολογιστ

0

25

Wορκερ ορ Σκιλλεδ Τραδεσπερσον Οτηερ

3

Ethnic Group

17

Βλαχκ Αmεριχαν

1

2

Ασιαν Αmεριχαν

3

4

Ηισπανιχ Αmεριχαν

0

1. Ιν τηε Σενατε, ιφ 25 mαλε mεmβερσ ωερε ρεπλαχεδ βψ 25 φεmαλε mεmβερσ, τηε ρατιο οφ mαλε mεmβερσ το

φεmαλε mεmβερσ ωουλδ βε (α) 4 το 1 (β) 3 το 1 (χ) 3 το 2 (δ) 2 το 1 (ε) 1 το 1 Ans : (b)

2. Αππροξιmατελψ ωηατ περχεντ οφ τηε mεmβερσ οφ Χονγρεσσ αρε λαωψερσ? (α) 63% (β) 58% (χ) 56% (δ) 52%

(ε) 49% Ans : (d)

3. Ιφ 5 σενατορσ αρε Χατηολιχ Dεmοχρατσ, ηοω mανψ σενατορσ αρε νειτηερ Χατηολιχ νορ Dεmοχρατιχ? (α) 79 (β)

74 (χ) 69 (δ) 31 (ε) 21 Ans : (d)

4. Ιφ αλλ λαωψερσ ανδ αλλ ωοmεν ιν τηε Ηουσε οφ Ρεπρεσεντατιϖεσ ϖοτε φορ τηε πασσαγε οφ α βιλλ, ηοω mανψ mορε

ϖοτεσ ωιλλ βε νεεδεδ φορ α mαϕοριτψ? (α) 435 (β) 220 (χ) 3 (δ) 0 (ε) Ιτ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε

ινφορmατιον γιϖεν. Ans : (e)

5. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ χαν βε ινφερρεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν ιν τηε χηαρτ?

Ι. Μορε τηαν 80 περχεντ οφ τηε mεν ιν Χονγρεσσ αρε mεmβερσ οφ τηε Ηουσε οφ Ρεπρεσεντατιϖεσ.

ΙΙ. Τηε περχεντ οφ mεmβερσ ωηο αρε χατεγοριζεδ ασ φαρmερσ ορ ρανχηερσ ισ γρεατερ φορ τηε Ηουσε οφ

Ρεπρεσεντατιϖεσ τηαν φορ τηε Σενατε.

ΙΙΙ. Τηε mεδιαν αγε ιν τηε Σενατε ισ 57.

(α) Ι ονλψ (β) ΙΙ ονλψ (χ) ΙΙΙ ονλψ (δ) Ι ανδ ΙΙ (ε) Ι ανδ ΙΙΙ Ans : (a)

ΠΕΡΧΕΝΤ ΧΗΑΝΓΕ ΙΝ DΟΛΛΑΡ ΑΜΟΥΝΤ ΟΦ ΣΑΛΕΣ ΙΝ ΧΕΡΤΑΙΝ ΡΕΤΑΙΛ ΣΤΟΡΕΣ ΦΡΟΜ 1977 ΤΟ 1979

Περχεντ χηανγε 6. Ιν 1979, φορ ωηιχη οφ τηε στορεσ ωασ τηε δολλαρ αmουντ οφ σαλεσ γρεατερ τηαν τηατ οφ ανψ οφ

τηε οτηερσ σηοων? (α) Π (β) Θ (χ) Ρ (δ) Σ (ε) Ιτ χαννοτ βε δετερmινεδ φροm τηε ινφορmατιον γιϖεν. Ans : (e) 7.

Ιν στορε Τ, τηε δολλαρ αmουντ οφ σαλεσ φορ 1978 ωασ αππροξιmατελψ ωηατ περχεντ οφ τηε δολλαρ αmουντ οφ σαλεσ

φορ 1979? (α) 86% (β) 92% (χ) 109% (δ) 117% (ε) 122% Ans : (c) Questions 8 - 9 ρεφερσ το τηε φολλοωινγ
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Φιγυρε:  8. Οφ εϖερψ δολλαρ ρεχειϖεδ βψ τηε

φεδεραλ γοϖερνmεντ, ηοω mυχη (ιν χεντσ) ισ φροm χοπορατε σουρχεσ? (α) 32 (β) 70 (χ) 30 (δ) 35 (ε) 29 Ans :

(a)

9. ωηατ περχενταγε οφ τηε φεδεραλ ρεϖενυε ισ δεριϖεδ φροm βορροωινγσ? (α) 0.2% (β) 0.02% (χ) 2.7% (δ) 1.2%

(ε) 2.5% Ans : (c) Questions 10 - 11 ρεφερσ το τηε φολλοωινγ ταβλε: DIRECTIONS:

Τηε φολλοωινγ θυεστιον αρε βασεδ ον τηε βελλοω ταβλε, ωηιχη σηοωσ περ χαπιτα Μεαν Εξπενδιτυρε, Περ χαπιτα

Φοοδ εξπενδιτυρε, Νυmβερ οφ Ηουσεηολδσ ανδ Περ χαπιτα χερεαλ χονσυmπτιον, ιν βοτη θυαντιτψ ανδ ϖαλυε, φορ

διφφερεντ εξπενδιτυρε χλασσεσ οφ ρυραλ Ινδια . Τηε σαmπλεδ 41597 ηουσεηολδσ αρε διϖιδεδ ιντο 12 εξπενδιτυρε

χλασσεσ, σταρτινγ φροm λεσσ τηαν Ρσ.65 περ mοντη περ χαπιτα ανδ ενδινγ ατ mορε τηαν Ρσ.385 περ χαπιτα περ

mοντη.

 10. Αχχορδινγ το τηε ρεσυλτσ οφ τηισ σαmπλε

συρϖεψ , ωηατ ισ τηε προπορτιον οφ τοταλ εξπενδιτυρε ον φοοδ το τοταλ εξπενδιτυρε φορ αλλ τηε σαmπλεδ ηουσεηολδσ

τακεν τογετηερ? (α) 58% (β) 36.7% (χ) 63.3% (δ) 71% (ε) Χαννοτ βε δετερmινεδ Ans : (c) 11. Wηατ ισ τηε

διφφερενχε, αππροξιmατελψ, βετωεεν τηε γροσσ εξπενδιτυρε οφ τηε σαmπλεδ ηουσεηολδσ ιν τηε Ρσ.95−110

εξπενδιτυρε χλασσ ανδ ιν τηε Ρσ.180−215 εξπενδιτυρε χλασσ? (α) 372000 (β) 448000 (χ) 496000 (δ) 93.8 (ε)

52.3 Ans : (a)

Questions 12 - 13 ρεφερσ το τηε φολλοωινγ Γραπη: ΓΡΑΠΗ ΣΗΟWΣ ΕΞΠΕΝDΙΤΥΡΕ ΟΝ ΑΡΜΣ ΒΨ

DΙΦΦΕΡΕΝΤ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ
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(ςΑΛΥΕ ΙΝ DΟΛΛΑΡΣ ∋000 ΜΙΛΛΙΟΝΣ)  12. Τηε αmουντ σπεντ βψ χουντρψ

Χ ιν 1983 ισ ωηατ περχενταγε mορε τηαν τηε αmουντ σπεντ βψ Χουντριεσ Α ανδ Β τογετηερ ιν 1977? (Φινδ

αππροξιmατελψ) (α) 50% (β) 179% (χ) 75% (δ) 13% (δ) 70% Ans : (c) 13. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ

mυστ βε τρυε?

ι. Χουντρψ Α σπενδσ mινιmυm αmουντ οφ ιτσ βυδγετ ον αρmσ.

ιι. Τηρουγηουτ, Χουντρψ Χ ηασ σπεντ τηε mαξιmυm αmουντ ον αρmσ δυρινγ τηε ψεαρσ σηοων.

ιιι. Αν εξαmινατιον οφ τηε ινφορmατιον φορ τηε λαστ 3 ψεαρσ ρεϖεαλσ τηατ γενεραλλψ αλλ 3 χουντριεσ αρε ρεδυχινγ

τηειρ εξπενδιτυρε ον αρmσ.

(α) ι ονλψ. (β) ι ανδ ιι ονλψ (χ) ι ανδ ιιι ονλψ (δ) ιι ανδ ιιι ονλψ (ε) Νονε οφ τηε στατεmεντσ αβοϖε. Ans : (e)
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