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Reasoning – Questions (ప్రశ్నలు) Set - 2 
 

Q1. ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయనల న ుండి సుంబుంధిత ప్దుం / 
అక్షరాలు / సుంఖ్ాన  ఎుంచ క ుండి.  
EARTH : PLANET : : MOON : ? 

(a) SUN 
(b) UNIVERSE 
(c) VENUS 

(d) SATELLITE 
 

Q2. ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయనల న ుండి భినామ ైన ప్దుం / 
అక్షరాలు / సుంఖ్ా జతన  కన గొనుండి.  
(a) Temple 

(b) Worship 
(c) Mosque 
(d) Church 

 

Q3. దిగువ ప్దయలన  నిఘుంటువులోని కరమ్ుం ప్రకారుంగా 
అమ్రిుండి..  
1. Pearl   
2. Peasant   

3. Pea   
4. Peanut 
(a) 3, 1, 4, 2 

(b) 3, 4, 1, 2 
(c) 1, 3, 2, 4 
(d) 1, 2, 3, 4 

 

Q4. ఇచ్చిన అక్షరాల శ్రరణలిోని అుంతరాల వదద  వరుసగా 
ఉుంచ్చనప్ుుడు ఏ అక్షరాల సమితి దయనిా ప్ూరతి చేస ి ుంది? 

 
(a) i f g i e 
(b) f i g i e 
(c) e i f g i 
(d) i f i g e 

 

Q5. ప్రశ్ా స్ాా నుం వదద  ఉుంచ్చనప్ుుడు ఏ సుంఖ్ా సిరసీ న  
ప్ూరతి చేస ి ుంది. 
3, 6, 18, 72, ...?..., 2160      

(a) 144 
(b) 216 
(c) 288 

(d) 360 
 

Q6. ఒక మ్హిళన  ప్రతచయుం చసేతి , ఒక మ్హళి 
మ్నటలా డుతూ, "ఆమ  నయ భరి తుండిర అయిన మోహన్ త్యత 
యొకక ఏక కై కుమ్నర ి". ప్రతచయుం చేయబడని 
మ్హిళత్ో ఆ మ్హళి తనన  త్యన  ఎలన సుంబుంధుం కలిగత 
ఉుంటుుంది?  

(a) అతి 

(b) తలాి 

(c) అతిగారు 

(d) మ్రదలు 

 

Q7. రెండు సెంవత్స రాల క్రిత్ెం, ఆధా తన కొడుకు 
కుంట ే మ్ూడు ర టుా  అధిక వయస ు మ్రతయు ర ుండు 
సుంవతురాల తరువాత, ఆమ  వయస ు యొకక ర ట్టుంప్ు 
వయస ు ఆమ  కొడుకు కుంట ే ఐద  ర టా వయస ుకు 
సమ్ననుం అవుత ుంద.ి ఆధా యొకక ప్రస ి త వయస ున  
కన గొనుండి?  

(a) 38 సుంవతురాలు 

(b) 36 సుంవతురాలు 

(c) 34 సుంవతురాలు 

(d) 42 సుంవతురాలు 
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Q8. MOTHER న  KMRFCP గా క డ్ చేసతి , అప్ుుడు 
HOUSE ఏ విధుంగా క డ్ చయేబడుత ుంది:  
(a) FMRPC 

(b) GNSQD 

(c) GNRQD 

(d) FMSQC 

 

Q9.  
(a) 26 

(b) 21 

(c) 28 

(d) 49 

 

Q10. క ుంద ి ప్రశ్ాలో, ఒక ప్దుం తప్ిుపో యిన సిరసీ 
ఇవవబడుత ుంది. సరిీస న  ప్ూరతి చేసత ఇచ్చిన వాట ్
న ుండ ిసర ైన ప్రత్యామ్నాయననిా ఎుంచ క ుండ.ి 

 
(a) 19 

(b) 16 

(c) 15 

(d)17 

 

Q11. ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయనల న ుండ ి సుంబుంధతి ప్దుం 
/ అక్షరాలు / సుంఖ్ాన  ఎుంచ క ుండి. 
RM : XG : : ER : ? 

(a) PK 

(b) LK 

(c) KL 

(d) PL 

 

Q12. ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయనల న ుండ ి సుంబుంధతి ప్దుం 
/ అక్షరాలు / సుంఖ్ాన  ఎుంచ క ుండి. 
97 : 63 : : 67 : ? 

(a) 38 

(b) 56 

(c) 42 

(d) 45 
 

Q13. ఒక నిరతదష్ట క డ్ భలష్లో, "RIVER" న  "12351" 

మ్రతయు "RED" "156" గా వరా యబడిుంది. ఆ క డ్ 
భలష్లో "డ్రైవర్" ఎలన వరా యబడిుంది? 

(a) 612311 
(b) 612531 
(c) 621351 
(d) 612351 
 
Q14. "+" అుంటే "మ ైనస", "x" అుంటే "విభజుంచబడిుంది", 

"÷" అుంటే "పా్స" మ్రతయు "-" అుంట ే"గుణిుంచయలి", 

126 x 14 + 7 - 3 ÷ 2 = ? 
(a) –10 
(b) –12 
(c) –17 
(d) –41 
 
Q15. నీరజ్ ఉతిరుం వ రప్ు ఉనయాడు, తరువాత అతడు 45 

డిగీరల కుడవి రప్ుకు తిరుగుత్యడు మ్రతయు 25 మీటరుా  
వ ళ్తి డు, తరువాత ఆగనాయ దిశ్లో 25 మీటరుా  మ్రతయు 
అకకడ న ుంచ్చ 25 మీటరా తూరుుకు కద లుత్యడు. తన 
అసలు ప్రదేశ్ుం న ుంచ్చ అతడు ఏ దిశ్లో/స్ాా నుంలో 
ఉుంటలడు? 

(a) ఉతిరుం 

(b) తూరుు 

(c) ప్డమ్ర 

(d) దక్షిణుం 
 
Q16. ఏద్రనయ ఒక ప్రత్యామ్నాయుంలో ఇచ్చిన విధుంగా ఒక 
ప్దుం సుంఖ్ాల సమితి దయవరా మ్నతరమే 
సతచ్చుంచబడుత ుంది. ఇచ్చిన ర ుండు మ్నతిరకలలో చతప్ని 
విధుంగా ప్రత్యామ్నాయనలలో ఇవవబడని సుంఖ్ాల సమితి 
ర ుండు తరగత ల వరణమ్నలలచే సతచ్చుంచబడుత ుంద.ి 
మ్నాట్రక్సు- I యొకక నిలువు వరుసలు 0 న ుండి 4 వరకు 
మ్రతయు మ్నాట్రక్సు- II యొకక అక్షరాలు 5 న ుండ ి 9 

వరకు లెక కుంచబడయా యి. ఈ మ్నతిరకల న ుండి ఒక 
అక్షరానిా మొదట దయని వరుస దయవరా మ్రతయు 
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తరువాత దయని కాలమ్ దయవరా సతచ్చుంచవచ ి, 

ఉదయహరణకు, 'E '02, 11 మొదలెరన వాట్ దయవరా 
పరా తినిధాుం వహిుంచవచ ి మ్రతయు' G 'న  65, 56 

దయవరా సతచ్చుంచవచ ి. అదేవిధుంగా, మీరు' EAGER 'అన ే
ప్దయనిక  సమితిని గురతిుంచయలి.. 

 

(a) 02,10,65,11,68 

(b) 02,10,65,87,85 

(c) 02,10,65,11,85 

(d) 02,10,65,59,85 

 

Q17. ఒక అబలాయిని ప్రతచయుం చేసతి  అుంక త్, "అతన  

నయ త్యత కొడుకు కుమ్నర ి కుమ్నరుడు" అనయారు. ఆ 

కురార డు అుంక త్ త్ో ఎలన సుంబుంధుం కలిగత ఉనయాడు? 

(a) కజన్ / బుంద వు 

(b) స్ో దరుడు 

(c) బలవ / మ్నమ్యా 

(d) మనేలుా డు 

 

 

Q18. MN ప్ుంక ిలో అదద ుం ఉుంచ్చనటాయిత్ే, ఇచ్చిన బొ మ్మ 
యొకక సర నై చ్చతరుం ఏది? 

 
(a)  

  
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

 
 
Q19. ఇచ్చిన తరగత ల మ్ధా సుంబుంధయనిా ఉతిమ్ుంగా 
సతచ్చుంచ ేరనఖ్నచ్చత్యర నిా గురతిుంచుండి. 
భూమి, స్ాటర్ా, పాా న ట్, స్ాట ర్  
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  
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Q20. ప్రశ్ా బొ మ్మలలో క రుంద చతప్ిన విధుంగా కాగతతుం 

మ్ుకక మ్ుడుచ కొని గుదదబడుత ుంది. ఇచ్చిన జవాబు 

గణయుంకాల న ుండి, త్ర్తచ్చనప్ుుడు అది ఎలన కనిప్సి ి ుందో  

సతచ్చుంచుండి. 

 

(a)  

 

(b)  

 

(c)  

 

(d)  

 

 

Q21. క ుంద ి ప్రశ్ాలలో, ఇచ్చిన సరిీస న ుండ ి

తప్ిుపో యిన సుంఖ్ాన  ఎుంచ క ుండి. 

 

(a) 8 

(b) 12 

(c) 7 

(d) 9 

 

Q22. "P" అుంటే "గుణిుంచడుం" అని సతచ్చసతి , "R" "అుంట ే
తీసివయేుట" అని సతచ్చస ి ుంది, "S" అెంటే "కలుప్ుట" 
మ్రతయు "Q" అుంట ే "విభజుంచ ట" అని సతచ్చస ి ుంద,ి 

అప్ుుడు 6 P 7 S 169 Q 13 R 5 = విలువ ఎెంత్? 

(a) 55 
(b) 50 
(c) 45 
(d) 43 
 
Q23. ఇచ్చిన అక్షరాల శ్రరణిలోని అుంతరాల వదద  వరుసగా 
ఉుంచ్చనప్ుుడు ఏ అక్షరాల సమితి దయనిా ప్ూరతి చేస ి ుంది? 

T_ST_S_U_T_S 
(a) UUSTT 
(b) TUUTS 
(c) TTSTU 
(d) UUTSU 
 
Q24. విశ్ాల్ తూరుు దిశ్గా 8 క లోమీటరుా  
ప్రయనణిస్ాి డు, తరువాత ఎడమ్వ రప్ుకు తిరుగుత్యడు 
మ్రతయు మ్రో 5 క లోమీటరుా  ప్రయనణసి్ాి డు, తరువాత 
అతడు 270 డిగీరల అప్సవాదశి్లో తిరుగుత్యడు. 
ఇప్ుుడు అతడు ఏ దిశ్న  ఎద రొకుంటునయాడు? 

(a) ప్శ్చిమ్ుం 

(b) తూరుు 

(c) ఉతిరుం 

(d) దక్షణిుం 

 
Q25. రమషే్, స రనష్ స్ో దరులు. ధరనముందర రమషే్ తుండిర 
మ్రతయు స నీత స రనష్ యొకక ఏక ైక స్ో దరుడ ి భలరా. 
సపాా స నీత కుమ్నర ి. సపాా ధరనముందరకు ఎలన 
సుంబుందుం కలిగత ఉుంది? 

(a) కుమ్నర ి 
(b) మ్రదలు 

(c) మేనక డలు 

(d) మ్నవరాలు 
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Q26. క్రిెంది ఐచి్చ కములలో ఇచ్చిన విధుంగా ఒక 
ప్దుం సుంఖ్ాల సమితి దయవరా మ్నతరమే 
సతచ్చుంచబడుత ుంది. ఇచ్చిన ర ుండు మ్నతిరకలలో చతప్ని 
విధుంగా ప్రత్యామ్నాయనలలో ఇవవబడని సుంఖ్ాల సమితి 
ర ుండు తరగత ల వరణమ్నలలచే సతచ్చుంచబడుత ుంద.ి 
మ్నతిరక- I యొకక నిలువు వరుసలు మ్రతయు వరుసలు 
0 న ుండ ి4 వరకు మ్రతయు మ్నతిరక- II యొకక అక్షరాలు 
5 న ుండ ి9 వరకు లెక కుంచబడయా యి. ఈ మ్నతిరకల న ుండ ి
ఒక అక్షరానిా మొదట దయని వరుస దయవరా మ్రతయు 
తరువాత దయని కాలమ్ దయవరా సతచ్చుంచవచ ి, 

ఉదయహరణకు, 'N '21, 67 మొదలెరన వాట్ దయవరా 
పరా తినిధాుం వహిుంచవచ ి మ్రతయు' R 'న  66, 57 

దయవరా సతచ్చుంచవచ ి. అదేవిధుంగా, మీరు' GRAIN 'అన ే
ప్దయనిక  సమితిని గురతిుంచయలి. 

       
(a) 99, 33, 76, 88, 76 

(b) 23, 24, 76, 75, 89 

(c) 23, 66, 69, 11, 21 

(d) 99, 20, 89, 11, 44 

 

Q27. ఒక మ్హిళన  ప్రతచయుం చేసతి , "ఆమ  నయ 
కుమ్నర ి యొకక ఏక ైక స్ో దరుడకి  భలరా" అని అుంజలి 
చ్పాురు. స్ి కై  అుంజలిక  ఎలన సుంబుంధుం ఉుంది? 

(a) మేనక డలు 

(b) అలుా డు 

(c) స్ో దరత 
(d) కజన్ 

 

Q28. MN ప్ుంక ిలో అదద ుం ఉుంచ్చనటాయిత్ే, ఇచ్చిన బొ మ్మ 
యొకక సర నై చ్చతరుం ఏది? 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

 
 

Q29. ఇచ్చిన తరగత ల మ్ధా సుంబుంధయనిా ఉతిమ్ుంగా 
సతచ్చుంచ ేరనఖ్నచ్చత్యర నిా గురతిుంచుండి. 
కుంప్ూాటర్ హారనాేర్, మ్ననిటర్, కబీో రా్, ఆప్రనట్ుంగ్ ససిటమ్  
(a)  

 
(b)  

 
(c)  
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(d)  

 
 

Q30. ప్రశ్ా బొ మ్మలలో క రుంద చతప్ిన విధుంగా కాగతతుం 
మ్ుకక మ్ుడుచ కొని గుదదబడుత ుంది. ఇచ్చిన జవాబు 
గణయుంకాల న ుండి, త్ర్తచ్చనప్ుుడు అది ఎలన కనిప్సి ి ుందో  
సతచ్చుంచుండి. 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

 
 

దిశ్లు (31-40): క ింది ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన ప్రత్యామ్ననయనల 
న ిండి సింబింధిత ప్దయన్నన ఎించ క ిండి. 
 

Q31.Book : Pages : : Ladder : ? 

(a) Steps 

(b) Walking 

(c) Parts 

(d) Levels 

 

Q32. ABC : FFF : : MDP : ? 

(a) RRR 

(b) HHH 

(c) RHS 

(d) RSH 

 

Q33. 11 : 1331 : : 12 : ? 

(a) 1728 

(b) 728 

(c) 1528 

(d) 1628 

 

Q34. Mass : Kilogram : : Volume : ? 

(a) Joule 

(b) Litre 

(c) Degree 

(d) Volt 

 

Q35. PQRS : OOQQ : : DEFG : ? 

(a) CCDD 

(b) CCFF 

(c) BBDD 

(d) CCEE 

 

Q36. 7 : 343 : : 9 : ? 

(a) 529 

(b) 629 

(c) 729 

(d) 1008 
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Q37. Punjab : Bhangra : : Gujarat : ? 
(a) Bihu 
(b) Garba 
(c) Ghumar 
(d) Kathak 
 
Q38. INQV : JPTZ : : HNSG : ? 
(a) IPVK 
(b) PIVK 
(c) IPKV 
(d) IRVK 
 
Q39.6 : 216 : : 5 : ? 
(a) 125 
(b) 50 
(c) 75 
(d) 150 
 
Q40. GLOR : FJLN : : TWQK : ? 
(a) SUNG 
(b) SUMG 
(c) SUGN 
(d) SUGM 
 

Q41. క రుంద ఇవవబడిన శ్రరణిలో ఒక ప్ధుం తప్ిుపో యి 
ఉనాది, క రుంది ఐచ్చికమ్ుల న ుండి శ్రరణిని ప్ూరతి చేసత సర నై 
ప్దయనిా ఎుంచ క ుండి? 

QYK, ?, ISG, EPE 
(a) NWJ 
(b) MVI 
(c) NVI 
(d) MVJ 
 
Q42. క రుంద ఇవవబడని శ్రరణిలో ఒక ప్ధుం తప్ిుపో యి ఉనాద,ి 
క రుంది ఐచ్చికమ్ుల న ుండి శ్రరణిని ప్ూరతి చసేత సర ైన ప్దయనిా 
ఎుంచ క ుండి? 

BFK, KOT, UYD, ? 
(a) BFJ 
(b) ADG 
(c) FJO 
(d) PSX 
 

Q43. క రుంద ఇవవబడని శ్రరణిలో ఒక ప్ధుం తప్ిుపో యి ఉనాద,ి 
క రుంది ఐచ్చికమ్ుల న ుండి శ్రరణిని ప్ూరతి చసేత సర ైన ప్దయనిా 
ఎుంచ క ుండి? 

N O A B O P B C P Q C D ? ? ? ?. 
(a) QSDE 

(b) QRDF 

(c) RTEF 

(d) QRDE 

 
Q44. క రుంద ఇవవబడని శ్రరణిలో ఒక ప్ధుం తప్ిుపో యి ఉనాద,ి 
క రుంది ఐచ్చికమ్ుల న ుండి శ్రరణిని ప్ూరతి చసేత సర ైన ప్దయనిా 
ఎుంచ క ుండి? 

YZ, VYZ, SYZ, PYZ, ? 
(a) TYZ 

(b) RYZ 

(c) MYZ 

(d) XYZ 

 
Q45. క రుంద ఇవవబడని శ్రరణిలో ఒక ప్ధుం తప్ిుపో యి ఉనాద,ి 
క రుంది ఐచ్చికమ్ుల న ుండి శ్రరణిని ప్ూరతి చసేత సర ైన ప్దయనిా 
ఎుంచ క ుండి? 

B, F, K, Q, ? 
(a) X 

(b) R 

(c) T 

(d) Y 

 
Q46. ఆుంగా అక్షరమ్నల యొకక ఎడమ్ న ుండి కుడకి  

ప్రతి 3 వ అక్షరుం త్ొలగతుంచబడతి్ే, కొతిగా ప ుందిన శ్రరణిలో 

కుడ ిన ుండి 9 వ అక్షరుం ఏమ్వుత ుంది? 

(a) M 

(b) R 

(c) O 

(d) N 
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Q47. వరణమ్నల యొకక 2 వ సగమ్ున  వాతిరనక 

కరమ్ుంలో అమ్రతినప్ుుడు, ఎడమ్ న ుండ ి వచేి 22 

అక్షరానిా కన గొనుండి? 

(a) Q 

(b) R 

(c) S 

(d) E 

 

Q48. క ుంది ప్రశ్ాలో నయలుగు ప్దయలు ఇవవబడయా యి. నయలుగు 
ప్దయలన  నిఘుంటువులో ఉనా విధుంగా అక్షరకరమ్ుంలో 
అమ్రతినటాయిత్ే వచేి మ్ూడవ ప్ధుం ఏమిట్? 

(a) Save 

(b) Saffron 

(c) Saviour 

(d) Savage 

 

Q49. “ACCELERATION” అనే ప్దుంలో వీట్లో ప్రతి 
ఒకక అక్షరుం ఆుంగా అక్షరమ్నల పరా రుంభుం న ుండి ఎుంత 
దతరుంలో ఉనాదో  ప్ధుం యొకక పరా రుంభుం న ుండి అుంత్ ే
దతరుంలో ఉనా ఎనిా అక్షరాలు ఉనయాయి? 

(a) None 

(b) One  

(c) Two 

(d) Three  

 

Q50. ‘CRIMINAL’ అనే ప్దుం యొకక ర ుండవ, మ్ూడవ, 

ఆరవ మ్రతయు ఏడవ అక్షరాలత్ో ఒక క అక్షరానిా ఒకకస్ారత 
మ్నతరమే ఉప్యోగతుంచడుం స్ాధామ ైత్ే, ఈ అక్షరాలత్ో ఎనిా 
కొతి అరధవుంతమ ైన ప్దయలు ఏరుడత్యయి? 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) None 
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