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Reasoning – Questions (రవనలు) Set - 3

Q1. రకటన: 

మివరభలలో అధిక చిమ్ననలను ఏమహటు చేమాలా? 

రహదనలు: 

1. అఴును. ఇది బూశూహథ భలో కహలుశుహీతున తగ్ిిషుత ుంది 

2. లేదు. ఇది ఎగుఴ రహతాఴయణుంలో కహలుశుహీతున 
 ుంచుత ుంది 

(a) రహదన I భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(b) రహదన II భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(c) రహదన I లేదా రహదన II గ్హతు ఫలుంగ్హ ఉనానభ. 

(d) రహదన I భమిము రహదన II మ ుండూ ఫలుంగ్హ 
ఉనానభ. 

 

Q2. రకటన: 

ఆదామ శూహథ భతో షుంఫుంధుం లేకుుండా ఆదాము నున 
యొకక ఏకమీతి మైటు భాతరబే ఉుండాలా? 

రహదనలు: 

I. అఴును. ఇది ఆదాము నున ఱహఖ అధికహయుల 
తుతు గణతూముంగ్హ తగ్ిిషుత ుంది. 
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II. ఇది రబుతవ నున ఴషూలును చాలా ఴయకు 
తగ్ిిషుత ుంది 

(a) రహదన I భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(b) రహదన II భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(c) రహదన I లేదా రహదన II గ్హతు ఫలుంగ్హ ఉనానభ. 

(d) రహదన I భమిము రహదన II మ ుండూ ఫలుంగ్హ 
ఉనానభ. 

 

Q3. రకటన 

మ ైలేవలు ర ుంటనే తన ఉదయ ీగులుందమికీ ఉచిత తృహస్ లను 
జామీ చేమడాతున తుయౌరేమాలా? 

రహదనలు: 

1. లేదు. ఉదయ ీగులు భమిుంత ళవవచఛగ్హ రమాణ ుంచే 
సకుక కయౌగ్ి ఉుంటాయు. 

2. అఴును. ఇది మ ైలేవలు బెయుగ్ ైన షదుతృహమాలను 
అుందిుంచడాతుకి షశృమడుత ుంది 

(a) రహదన I భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(b) రహదన II భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(c) రహదన I లేదా రహదన II గ్హతు ఫలుంగ్హ ఉనానభ. 

(d) రహదన I భమిము రహదన II మ ుండూ ఫలుంగ్హ 
ఉనానభ. 

 

 

Q4. రకటన: 

బవిశీత త లో కొతున కిిశట  మిళథత లను ఎదుమకకనేుందుకు 
ఫాయత్ ఫామీ చభుయు తులవను షృలటుంచాలా? 

రహదనలు: 

1. లేదు. ఫామీ మొతతుంలో విదేశీ భాయకదరరహీలను 
తుమోధిుంచాయౌిన అఴషయుం లేదు భమిము డఫుు 
భయణాతుకి దామి తీషుత ుంది. 

2. అఴును. ఇది ఊఴ ుంచతు మిళథత ల కహయణుంగ్హ 
చభుయు ధయల ఆకళిక  యుగుదల షుందమహాలను ఫాయత్ 
తటుట కోగలదు. 

(a) రహదన I భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(b) రహదన II భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(c) రహదన I లేదా రహదన II గ్హతు ఫలుంగ్హ ఉనానభ. 

(d) రహదన I భమిము రహదన II మ ుండూ ఫలుంగ్హ 
ఉనానభ. 

 

Q5. రకటన 

ఫాయతదేవుం చక కయ దిగుభతి ై ూమిత తులవధుం ఉుండాలా? 

రహదనలు 

1. లేదు. ఫాయతదేవుంలో చక కయ ఉతతిత , అఴషమహతున 
తీయచడాతుకి షమితోృ దు. 

2. లేదు. షయపమహ తగ్ినుంతగ్హ ఉుంటుుంది కహఫటటట  ఇది 
చక కయ ధయలను తుముంతరణలో ఉుంచుత ుంది. 
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(a) రహదన I భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(b) రహదన II భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(c) రహదన I లేదా రహదన II గ్హతు ఫలుంగ్హ ఉనానభ. 

(d) రహదన I భమిము రహదన II మ ుండూ ఫలుంగ్హ 
ఉనానభ. 

 

Q6. రకటన: 

ఫాయతదేవుంలోతు మ ైలేవలను ఇతయ రబుతవ యుంగ షుంషథల 
భాదిమిగ్హనే దవలరహమీగ్హ  ైరైేటీకమిుంచాలా?  

రహదనలు: 

1. అఴును. తోృ టీతతావతున తీషుకుమహఴడాతుకి భమిము 
బెయుగ్ ైన ళవఴలను అుందిుంచడాతుకి ఇది కకటే భాయిుం 

2. లేదు. ఇది ఴనయులను ఴృధా చేమడాతుకి 
దామితీషుత ుంది 

(a) రహదన I భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(b) రహదన II భాతరబే ఫలుంగ్హ ఉుంది. 

(c) రహదన I లేదా రహదన II గ్హతు ఫలుంగ్హ ఉనానభ. 

(d) రహదన I భమిము రహదన II మ ుండూ ఫలుంగ్హ 
ఉనానభ. 

 

 

 

 

 

Q7. రహదన: 

కుం తూ యొకక ఉతాదకతను  ుంతృ ుందిుంచడుం కొయకు, 
తుగుంటల షభముంలో షుదీయఘ ఴీకితగత షుంరదిుంులు 
చేమకుుండా ఉుండాలతు ఛ ైయిన్ ఉదయ ీగులుందమితూ కోమహయు. 

ఊసలు: 

1. ఛ ైయిన్ విజఞత కి ఎకుకఴ భుంది ఉదయ ీగులు 
శూహనుకూలుంగ్హ షుందిుంచఴచుచ. 

2. తురేళలోి  ఎకుకఴ భుంది ఉదయ ీగులు ఴీకితగత 
షుంరదిుంులు చేమడుం కొనశూహగ్ిుంచఴచుచ. 

(a) రహదన I భాతరబే అషశటుంగ్హ ఉుంది. 

(b) రహదన II భాతరబే అషశటుంగ్హ ఉుంది. 

(c) రహదన I లేదా రహదన II గ్హతు అషశటుంగ్హ ఉనానభ. 

(d) రహదన I భమిము రహదన II మ ుండూ అషశటుంగ్హ 
ఉనానభ 

 

Q8.రహదన: 

ఫఴ యుంగ ధూభతృహనుం చటటుం రకహయుం నేయుం. 

ఊసలు: 

1. ధూభతృహనుం ధూభతృహనుం చేళవ ఴీకిత ఆమోగ్హీతుకి 
శృతుకయుం. 

2. ఫఴ యుంగ రదేఱహలోి  తృ గ తరా గడుం ఇతయుల ఆమోగ్హీతుకి 
కూడా శృతుకయుం. 

(a) రహదన I భాతరబే అషశటుంగ్హ ఉుంది. 



   Reasoning Practise Questions For IBPS RRB PO/Clerk-2021 

4       Adda247.com/te/      |               what’s app group               |                Adda247 App 
 

(b) రహదన II భాతరబే అషశటుంగ్హ ఉుంది. 

(c) రహదన I భమిము రహదన II మ ుండూ అషశటుంగ్హ 
ఉనానభ 

(d) రహదన I లేదా రహదన II గ్హతు అషశటుంగ్హ ఉనానభ. 

 

Q9. రకటన 

 "శుహఴ  శూహనన్" కొయకు కుుంబబేయా షుందయాుంగ్హ ఇయర ై 
లక్షల భుంది సమిదావర్ నగమహతున షుందమిిశూహత యతు 
అుంచనా. 
తీషుకోఴయౌళన చయీలు: 

a) రబుతవ అధికహయులు  వరక్షకులను యీరేక్షుంచాయౌ 
భమిము తుయవఴ ుంచదగ్ిన షుంఖీకు ముంచి 
రజల రరేఱహతున తులవధిుంచాయౌ. 

b) ుండుగ షుందయాుంగ్హ ఱహుంతిబదరతలను 
కహతృహడటాతుకి శూహథ తుక తృో య్షు అధికహయులను ళదధుం 
చేమాయౌ. 

c)  ఏద ైనా జమిగ్ితే నగయుంలోతు అతున ఆషుత ర లను 
ఴెచచమిక జామ ీచేమాయౌ. 

 

(a) a భాతరబే అనుషమిషుత ుంది 
(b) c భాతరబే అనుషమిషుత ుంది  
(c) b భమిము c మ ుండూ అనుషమిషుత ుంది 
(d) అతూన అనుషమిషుత ుంది 

 

Q10. రకటన 

ఇటీఴల లాక్ డౌన్ షభముంలో నగయుంలో ద ుంగతనాలు 
 యుగుదల చాల ఎకుకఴగ్హ ఉనానభ. 

తీషుకోఴయౌళన చయీలు: 

a. ద ుంగతనాలలో ఈ  యుగుదల కు గల కహయణాల ై 
తోృ య్షులు ర ుంటనే దమహీుత  చేమాయౌ. 

b. అటుఴుంటట ద ుంగతనాలను అమికటటడాతుకి లాక్ డౌన్ 
షభముంలో ఱహుంతిబదరతలను తుయవఴ ుంచడాతుకి శూహథ తుక 
తోృ య్షు అధికహయులకు ఴెై అలర్ట ుంతృహయౌ. 

c. త యౌళన నేయషుథ లను అటుఴుంటట కహయీకలాతృహలను 
ఆడాతుకి భుుందుగ్హనే అమ షుట  చేమాయౌ. 

(a) c భాతరబే అనుషమిషుత ుంది  
(b) b భమిము c మ ుండూ అనుషమిషుత ుంది 
(c) a భమిము c మ ుండూ అనుషమిషుత ుంది 
(d) a భమిము b మ ుండూ అనుషమిషుత ుంది 

 

Q11. కిుంద ిరహటటలో ఏది ుండు, ఎయుు భమమిు 
చకకహకకు షమ నై షుంఫుంధుం ఇషుత ుంద?ి 

(a)  

(b)  

(c)  
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(d)  

 

 

Q12. కిుంద ిరహటటలో ఏ మఖైాచితార లు దామాదులు, 
బేనకోడళళు భమమిు ఆడరహమతిు ఉతతభుంగ్హ 
షూచిశూహత భ? 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

 

 

Q13. ఈ కిరుంద ిరహటటలో ఏద ిర న్ మఖైాచితార లు కిరుంద 
ఇఴవఫడషన షభాచామహతున షూచిశూహత భ? 

మాుంటటభటేర్(చిభలనుతిన ేక జుంత ఴు), క్యీదాలు, 
ుయౌ 

 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

 

Q14. కిరుంద ఇఴవఫడషన గణాుంకహల ఆధాయుంగ్హ రవనకు 
షభాధానుం ఇఴవుండష, అద ితయగత ల షమతితు 
షూచిషుత ుంద.ి క తుమిదశట  షభూశృతున ఉతతభుంగ్హ 
షూచిుంచ ేఫొ భిను ఎుంచుకోుండష. 

 దదలు, ర ైదుీలు, శిశుర ైదుీలు 
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(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

 

 

Q15. ఇచిచన తయగత ల భధీ షుంఫుంధాతున ఉతతభుంగ్హ 
షూచిుంచ ేమఖైాచితార తున గుమితుంచుండష. 

తిముంగలాలు, చేలు, మొషళళు 

 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

 

 

Q16. ఈ కిరుంద ిమఖైాచితార లలో ఏద ితృ డర నై ుయుశ లు, 
నలి జుటుట , ఫాయతీముల భధీ షుంఫుంధాతున 
షూచిషుత ుంద?ి 

(a)  

(b)  

(c)  
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(d)  

 

Q17. దిగుఴ ర న్ మైఖాచితరుంలో, ఴృతతుం కీరడా-ఴీకుత లను 
షూచిషుత ుంద,ి చత యషరుం అవిరహఴ త లను షూచిషుత ుంద,ి 

తిరబుజుం భఴ ళలను షూచిషుత ుంది భమమిు 
దయీఘచత యషరుం విదాీఴుంత ల నై ఴీకుత లను షూచిషుత ుంద.ి 
రతి విఫాగుం ల కకిుంచఫడుత ుంద.ి మఖైాచితార తున 
అధీమనుం చళే, కిరుంద ిరవనకు షభాధానుం ఇఴవుండష. 

 

న ుంఫయు 11 దావమహ ఏ ళ క్షన్ లు తృహర తితుధీుం 
ఴఴ షుత నానభ? 

(a) విరహఴ త విదాీఴుంత ల ైన భఴ ళలు కీరడలు-
భఴ ళలు 

(b) అవిరహఴ త విదాీఴుంత మహలు కహతు భఴ యా 
కీరడాకహయులు-ఴీకుత లు 

(c) విరహఴ త విదాీఴుంత ల ైన కీరడాకహయులు 
(d) అవిరహఴ త విదాీఴుంత ల ైన కీరడలు-భఴ ళలు 

 

Q18. దిగుఴ రవనలు దగిుఴ టుం ఆధాయుంగ్హ ఉుంటాభ. 
టుంను జాగరతతగ్హ అధీమనుం చమేుండష భమమిు 
రవనలకు షభాధానుం ఇఴవుండష. 

 

(1)  దద  తిరబుజుం ∇ కయాకహయులకు 
తృహర తితుధీుం ఴఴ షుత ుంది.  

(2) చినన తిరబుజుం ఱహషత రైేతతలకు తృహర తితుధీుం 
ఴఴ షుత ుంది  

(3) దీయఘచత యషరుం నృతీకహయులకు 
తృహర తితుధీుం ఴఴ షుత ుంది.  

(4) షమికల్ డాకటయికు తృహర తితుధీుం ఴఴ షుత ుంది. 

ఱహషత రైతేతలు కహతు లేదా ర దైుీలు కహతు కయాకహయులకు ఏ 
అక్షమహలు తృహర తితుధీుం ఴఴ శూహత యు? 

(a) A & B 

(b) A & L 

(c) B & G 

(d) L & H 

 

Q19. మఖైాచితార తున అధీమనుం చమేుండష భమమిు ఆర్ట 
లేదా ఎకనామక్ి అధీమనుం చళేవ విదాీయుథ లకు 
తృహర తితుధీుం ఴఴ ుంచ ేతృహర ుంతాతున గుమితుంచుండష, అభత ే
మ ుండషుంటటతూ గుమితుంచఴదుద .? 
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(a) A + D 

(b) A + M + D + C 

(c) A + M + N + C + D 

(d) A + N + D 

 

 

Q20. ఏ ఆట ఆడతు ఴీకుత ల షుంఖీను త లుషుకోుండష. 

 

(a) 31 

(b) 18 

(c) 9 

(d) 24 

 

Q21. కరేళ  ‘÷’ అుంట ే‘×’,  ‘×’ అుంటే  ‘+’,  ‘+’ అుంటే  

’ –‘  భమమిు ’ –‘ అుంత ే ‘÷’,  అభత ే  16× 3 + 5 – 2 

÷ 4 దతిు విలుఴ కనుగ్కనుండష. 
(a) 9 

(b) 10 

(c) 19 

(d) ఇరేవి కహదు 
 

Q22. ఇచిచన రతాీభానమాల నుుండష భిననబెనై 

అక్షమహలను కనుగ్కనుండష? 

(a) DBZ 

(b) QOM 

(c) USQ 

(d) JLN 

 

 

Q23. తుఘుంటుఴులోతు దదతి రకహయుం కుింది దాలను 

అభయచుండష. 
1. Situation 

2.Silver 

3.Sitter 

4.Simple 

5.Signal 

(a) 5, 1, 3, 2, 4 

(b) 1, 4, 2, 5, 3 

(c) 5, 2, 4, 3, 1 

(d) 4, 2, 1, 5, 3 

 

 

Q24. కుింది రఱహన, షుంఖీ ఱరరణ లోతు క దుం తు.ఆ 

తు దాతున కనుగ్కనుండష. 
3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125 

(a) 3 

(b) 4 

(c) 10 

(d) 27 

 

 

Q25. A కు B కుంట ే ఎకుకఴ భాయుకలు లభిశూహత భ, 

అభతే C కుంటే తకుకఴ భాయుకలు తృ ుందుతాయు. D కు 

E కుంట ేతకుకఴ భాయుకలు లభిశూహత భ, అభతే A కుంటే 

ఎకుకఴ భాయుకలు తృ ుందుతాయు. కరళే C కు D కుంట ే
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తకుకఴగ్హ భాయుకలు  ఉననటిభత,ే A, B, C, D, E లోి  

ఎఴయు అతీధకి భాయుకలు తృ ుందుతాయు? 

(a) C 

(b) D 

(c) E 

(d) B 

 

 

Q26. కుింది ఱరరణ లో, రకకనే ఉనన అక్షమహల భధీ 

దాటరమేఫడషన అక్షమహల షుంఖీ ఆమోసణ కరభుంలో 

ఉుంటుుంద,ి అనగ్హ, 1, 2, 3, 4 అలా . కిరుంది అక్షయ 

షభూశృలలో ఏద ిఈ తుమభాతున తృహటటుంచదు? 

(a) CEHLQ 

(b) DFIMR 

(c) GILPU 

(d) HJMPT 

 

 

Q27. ఇచిచన రతాీభానమాల నుుండష తతృోభన 

అక్షమహతున ఎుంచుకోుండష.   

 

 

 
(a) 18 

(b) 24 

(c) 40 

(d) 41 

  

 

Q28. ఈ రవనలో, ఇచిచన దాలకు అయధఴుంతబెనై 

కరభాతున అభయచుండష, ఆ  ైరతాీభానమాల నుుండష చాలా 

షమిఅభన కరభాతున ఎుంచుకోుండష:  
1. Yarn  

2. Plant  

3. Saree  

4. Cotton  

5. Cloth  

(a) 2, 4, 5, 3, 1  

(b) 2, 4, 3, 5, 1 

(c) 2, 4, 5, 1, 3 

(d) 2, 4, 1, 5, 3 

 

 

Q29. ఈ రవనలో, మ ుండు షుంకైతాల యషయ భామిడష 

కహయణుంగ్హ ఇచిచన షమ్నకయణుం షమ నైది అఴుత ుంది. దాతు 

కిరుంద ఉనన నాలుగు రతాీభానమాలలో కటట 

షమ్నకయణుంలోతు షుంకతైాల భామిడషతు తుమైదశిషుత ుంద,ి ఇద ి

చళేనుడు షమ్నకయణుం షమ నైది అఴుత ుంద.ి షమ నై 

రతాీభానమాతున కనుగ్కనుండష. 
 12 ÷ 2 - 6 × 3 + 6 = 18  

(a) ÷ భమిము + 

(b) - భమిము + 

(c) – భమిము ÷ 

(d) ÷ భమిము × 

 

Q30. ఇచిచన రకటనలు తుజభతు ఫావిుంచి, ఇచిచన 
రకటనల నుుండష ఇచిచన తీమహినాలులో  ఏద ిఖచిచతుంగ్హ 
తీషుకోఴచోచ తుయణభుంచుకోుండష. 
రకటన: 
I. ఖగ్ోళ ఱహషత రైేతతలు అుందయూ ఱహషత రైేతతలు. 
II కొుంత భుంద ిఱహషత రైేతతలు  ైలటుి . 
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తీమహినాలు: 
I. ఖగ్ోళ ఱహషత రైేతతలుందయూ  ైలటుి  . 
II. కొుందయు  ైలటుి  ఖగ్ోళ ఱహషత రైేతతలు. 
III. కొుందయు  ైలటుి  ఱహషత రైేతతలు. 
IV. అుందయు ఱహషత రైేతతలు ఖగ్ోళ ఱహషత రైేతతలు. 
 

(a) తీమహినుం I భాతరబే అనుషమిషుత ుంది 
(b) తీమహినాలు I, II భమిము III అనుషమిశూహత భ 

(c) తీమహినుం III భాతరబే అనుషమిషుత ుంది 
(d) తీమహినుం II భమిము IV అనుషమిషుత ుంది 
 

Q31. క తతృోభన దుంతో కూడషన ఱరరణ  
ఇఴవఫడషుంద.ి ఱరరణ తు ూమిత చళేవ విధుంగ్హ ఇచిచన రహటట 
నుుండష షమ నై రతాీభానమాతున ఎుంచుకోుండష.  
CM, EK, GI, ? 

(a) IK 

(b) IG 

(c) LM 

(d) PS 

 

 

Q32. క తతృో భన దుంతో కూడషన ఱరరణ  
ఇఴవఫడషుంద.ి ఱరరణ తు ూమిత చేళవ విధుంగ్హ ఇచిచన రహటట 
నుుండష షమ నై రతాీభానమాతున ఎుంచుకోుండష.  
NM, PK, SI, ? 
(a) VE 
(b) WF 
(c) VG 
(d) WG 
 

 

Q33. ఇచిచన రతాీభానమాల నుుండష షుంఫుంధతి దుం 
/ అక్షమహలు / షుంఖీను ఎుంచుకోుండష. 
DI : M : : CR : ?  
(a) Y 
(b) Q 

(c) P 
(d) U 
 

 

Q34. ఇచిచన రతాీభానమాల నుుండష షుంఫుంధతి దుం 
/ అక్షమహలు / షుంఖీను ఎుంచుకోుండష.  
TU : MN : : JK : ? 
(a) CD 
(b) RS 
(c) TM 
(d) KL 
 

 

Q35. ఇచిచన రతాీభానమాల నుుండష షుంఫుంధతి దుం 
/ అక్షమహలు / షుంఖీను ఎుంచుకోుండష.  
36 : 25 : : 100 : ? 
(a) 81 
(b) 30 
(c) 35 
(d) 40 
 

 

Q36. క తతృో భన దుంతో కూడషన ఱరరణ  
ఇఴవఫడషుంద.ి ఱరరణ తు ూమిత చేళవ విధుంగ్హ ఇచిచన రహటట 
నుుండష షమ నై రతాీభానమాతున ఎుంచుకోుండష.  
ZA, XC, TG, NM, ? 
(a) KL 
(b) FU 
(c) LM 
(d) TI 
 

 

 

Q37. క తతృో భన దుంతో కూడషన ఱరరణ  
ఇఴవఫడషుంద.ి ఱరరణ తు ూమిత చేళవ విధుంగ్హ ఇచిచన రహటట 
నుుండష షమ నై రతాీభానమాతున ఎుంచుకోుండష.  
CD, ? , MN, UV, EF 
(a) EF 
(b) GH 
(c) KL 
(d) ML 
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Q38. 1 జనఴమ ి 2013 ఫుధరహయుం అభత,ే 2014 
జనఴమి 2 న రహయుంలోతు ఏ మోజు అఴుత ుంద?ి 

(a) ఫుధరహయుం 

(b) గుయురహయుం 

(c) భుంగళరహయుం 

(d) శుకరరహయుం 

 

Q39. మోఴ తు తొమిది మోజుల కిరతుం ళతుభాకు 
ర యుుంద.ి ఆబ ెగుయురహయుం భాతరబ ేళతుభాలకు 
ర ళళత ుంద.ి అభతే ఈ మోజు రహయుంలో ఏ మోజు 
అఴుత ుంద?ి  

(a) గుయురహయుం  

(b) వతురహయుం  

(c) ఆదిరహయుం  

(d) భుంగళరహయుం 

 

 

Q40. ఇచిచన రతాీభానమాల నుుండష షుంఫుంధతి దుం 
/ అక్షమహలు / షుంఖీను ఎుంచుకోుండష. 
WD : TF : : TG : ? 
(a) QR 
(b) QI 
(c) IQ 
(d) IP 
 

Q41. ఇచిచన రతాీభానమాల నుుండష షుంఫుంధతి 
షుంఖీను ఎుంచుకోుండష. 

147: 741:: 869: ? 

(a) 896 

(b) 968 

(c) 689 

(d) 986 

 

Q42. A అన ేఴీకిత B యొకక శూో దమ,ి C అన ేఴీకిత B 
యొకక తయిౌ, D అన ేఴీకిత C యొకక తుండషర, E అన ేఴీకిత D 
యొకక తయిౌ, అుడు A అన ేఴీకిత D క ిఏవిధుంగ్హ 
షుంఫుంధుించినద?ి 

(a) భనఴమహలు 

(b) భనఴడు 

(c) తాత 

(d) బేనభాభ 

 

Q43. ఇఴవఫడడ  షమ్నకయణుం లోతు  భాయులు షుంకతైాలు 
భమమిు షుంఖీలోి  చమేఫడషనటిభతే, దగిుఴ 
షమ్నకయణుంలో ఏద ిషతీుం? 

(షుంకైతాలు: ÷ భమిము +, షుంఖీలు: 6 భమిము 5) 

(a) 26 ÷ 5 + 6 = 6.4 

(b) 18 + 6 ÷ 5 = 9.6 

(c) 5 ÷ 6 + 80 = 5.8 

(d) 90 + 5 ÷ 6 = 8.6 

 

Q44. ఇఴవఫడడ  రతాీభానమాల నుుంచి భిననబెైన 
దాతున కనుగ్కనుండష. 

(a) Faster  

(b) Taller  

(c) Greater  
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(d) Bigger  

 

Q45. దిగుఴ ఇఴవఫడడ  ఱరరణ తు ూమిత చళేవ  ూమిత చళేవ షమ నై 
ఐచిచకభును ఎుంచుకొనుభు?  

 5, 11, 23, 47, 95, ? 

(a) 105 

(b) 145 

(c) 147 

(d) 191 

 

Q46. CASUAL ను SACLAU గ్హ కోడ్ చళేవత , అుడు 
MATRIC అనదే ిఏవిధుంగ్హ కోడ్ చమేఫడషుంద?ి 

(a) CIRTAM 

(b) TMAICR 

(c) TAMCIR 

(d) ATMCIR 

 

Q47. ఈ కిరుంద ిరవనలోి  క దుం తయురహత భమో 
నాలుగు దాలు ఉుంటాభ, రహటటలో కటట ఇఴవఫడడ  
దుం యొకక అక్షమహలను ఉయోగ్ుించడుం దావమహ 
ఏయడదు. ఆ దాతున కనుగ్కనుండష. 
 ‘REMEMBRANCE’ 
 

(a) EMBRACE 

(b) REMEMBER 

(c) MEMBRANE 

(d) ROMANCE 

 

 

Q48. ఴృతతుంలో రవన గుయుత  దగియ  ఴచచే షుంఖీను 
కనుగ్కనుండష? 

 

(a) 56 

(b) 54 

(c) 58 

(d) 62 

 

Q49. ఏ యుంగు ఆకుచచకు ఎదుయుగ్హ ఉుంటుుంద ి
కనుగ్కనుండష? 

 

(a) ఇుండషగ్ో 

(b) తూలుం 

(c) ఊదా  

(d) కహశుహముం 

 

Q50. దిగుఴ ఇఴవఫడషన టుంలో ఎుంత భుంద ి
విదాీఴుంత లు ఉతృహధ ితృ ుందుత నానయు కనుగ్కనుండష? 
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(a) 40 

(b) 12 

(c) 18 

(d) 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఉచిత షటడీ బటెమీమిల్ తృ ుందుండష: 

జూన్ న లరహమ ీకమ ుంట్ అప రై్ి PDF త లుగులో తృహయౌటట షటడ ీబటెమీమిల్ PDF త లుగులో  

ఆుంధరరదశే్ ళవటట్ GK PDF త లుంగ్హణ ళవటట్ GK PDF 

త లుగులో ఫాీుంకుింగ్ అరమే నస్ pdf  త లుగులోకుంూీటర్ అరమే నస్ pdf  

  

                                                ----------------------ధనీరహదాలు-------------------- 


