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Reasoning – Questions (రవనలు) Set - 4

 

Q1. మ ెండఴ అక్షమహల జత ముదట ిఅక్షయ-జతక ిషెంఫెంధ ెంచిన విధెంగహన ేభూడఴ అక్షయ-జతక ి
షెంఫెంధ ెంచిన ఎెంకన ఎెంచక ెండ?ి 

DH: HL: : GK : ? 

(a) KO 

(b) LO 

(c) LM 

(d) KL 

 

Q2. ద గుఴ మేకొనన నాలుగు షెంఖ్యల జతలలో  భూడు క తుమధిశట  మతీిలల కే విధెంగహ ఉెంటాభ భమధము 
కట ిభిననెంగహ ఉెంట ెంద . విభిననబ నై షెంఖ్యన ఎెంచక ెండ?ి 

(a) 6, 16 

(b) 6, 12 

(c) 24, 4 

(d) 12, 8 
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Q3. క డ్ ఫాశలల, ‘BADGE’ న '4281410' అతు వ్హర స్ేే , ఆ ఫాశలల ‘NORMS’ ఎలా వ్హర మఫడుత ెంద ? 

(a) 2832362436 
(b) 2430362630 
(c) 1415181320 
(d) 2830362638 

 

Q4. ఇఴవఫడడ  శ్రణేలిల ఆ శ్రణేకి ిషెంబెందెం లేతు షెంఖ్యన గుమధేెంచెండ.ి 

2, 6, 6, 10, 8, 12, 12, 15, 14, 18 

(A) 15 

(B) 8 

(C) 18 

(D) 12 

 

Q5. ఇచిిన నభూనాన జాగేతేగహ అధయమనెం చసే్, దాతులలతు రవన గుయతే  (?) న బమీే చమేగల 
షెంఖ్యన ఎెంచక ెండ?ి 

 
 

(a) 15 
(b) 25 
(c) 22 
(d) 23 

 

 

Q6. రకటనలు: 

1. అతున కుమీిలు కల 

2. కల లేద పమధనచర్ 
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తీమహానాలు: 

I. అతున కుమీిలు పమధనచర్ 

II. కొతున పమధనచర్ కల 

(a) తీమహానెం I భాతరబ ేఅనషమధషే ెంద   

(b) తీమహానెం I భమధము తీమహానెం II   మ ెండఽ అనషమధస్హే భ 

(c) తీమహానెం II భాతరబ ేఅనషమధషే ెంద  

(d) తీమహానెం I లేదా తీమహానెం II అనషమధెంచడెంలేద 

 

Q7. జే దతీృహలీ సో్ దమధ అభన గీతాెంజలి బయే. దీలి విజయ్ కుభామ ే. షమధత మోహిత్ అతే. సమీష్ చెందర్ జ ే
తెండిర భమధము షమధతా విజయ్ ఫాయయ. విజయ్, షమధతలకు ఇదద యత కుభామ ేలు భాతరబ ేఉనానయత. మోహిత్ 
విజయ్ కు ఎలా షెంఫెంధెం కలిగధ ఉనానడు? 

(a) కుభాయతడు 

(b) అలుో డు 

(c) భాభగహయత 

(d) తెండిర 

 

Q8. ఇచిిన తయగత ల భధయ షెంఫెంధాతున ఉతేభెంగహ షఽచిెంచ ేవ్నె్ మఖే్ాచితార తున గుమధేెంచెండి 

శుకుే డు, గేసెం, షఽయతయడు 
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(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

 

 

 

Q9. V, W, X, Y భమధము Z ఴయతషగహ ఉతేమహన ఎదయతగహ కూయతినానభ. W అనదే  V భమధము X ల 
భధయ ఉెంట ెంద . Y క చిఴయన ఉనన Z యొకొ ఎడభ వ్ెైున ఉెంట ెంద . X ఴయతష భధయలల 
కూయతిెంట ెంద . X యొకొ తక్షణ కుడవి్ెైు  ఎఴయత ఉెంటాయత? 

(a) Z 

(b) V 

(c) W 

(d) Y 
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Q10. క కుట ెంఫెంలల, మిషట ర్ భమధము మిస్సె్ గజానన్ లకు ఐదగుయత కుభామ ేలు భమధము రతి 
కుభామ ేకు క స్ో దయతడు ఉనానయత. కుట ెంఫెంలల ఎెంత భెంద  ఉనానయత? 

(a) 8 

(b) 6 

(c) 12 

(d) 10 

 

Q11. ఫొ మిా ఇెంద సో్ దయతడ ి కుభామ ే. ఇెందఽకు క స్ో దమధ, చెందా భమధము క స్ో దయతడు గోతృహల్ 
ఉనానయత. ఫొ మిా గోతృహల్ కు ఎలా షెంఫెంధెం కలిగధ ఉెంద ? 

(a) షసో దమధ 
(b) త౦డిర 
(c) కుభామ ే 
(d) బేనక డలు 

 
 

Q12. శ్రణేలిల తి తృో భన (?) న కనగకనెండ ి

NA, QD, ?, WJ, ZM 
(a) SF 
(b) TG 
(c) UH 
(d) VI 
 
 

Q13. ఇచిిన జతలలల షఽచిెంచిన విధెంగహ అట ఴెంట ి  షెంఫెంధాతున చఽెంచ ే ఐచిికభున 
ఎెంచక ెండ.ి 

Crude : Raw 

(a) Isolation : Separation 
(b) Distinguished : August 
(c) Assert : Hide 
(d) Stop : Conclude 
 



   Reasoning Practise Questions For IBPS RRB PO/Clerk-2021 

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

Q14. కిెంద  వ్హటలిల ఏద  షభూహాతుక ిచ ెంద నద  కహద? 

(a) Android  
(b) BADA 
(c) DOS 
(d) Symbian 
 
 

Q15. కిెంద  వ్హటలిల భిననబ నై దాతుతు కనగకనెండ.ి 

(a) ECS 
(b) RTGS 
(c) NEFT 
(d) EMI 
 

Q16. SWEET న XAHGU అతు వ్హర స్ేే , అుిడు HORSE న ఏవిధెంగహ వ్హర మఴచి కనగకనెండ?ి 
(a) MSUVF 
(b) MTVUF 
(c) MTVUD 
(d) MSUUF 
 
 

ద వలు (17-19): వ్హయెంలల కొతున మోజులలల ఐదగుయత ఴయకుే లు P, Q, R, S భమధము T 

కహమహయలమాతున షెందమధి స్హే యత. వ్హయత ోెంఫర్, ఴడరెంగధ, కుక్, ఎలక్టీషమన్ భమధము డాకటర్గహ 
మాదాచిిక కేభెంలల తుచసే్హే యత. క ఴయకిే క ఴాతేితు భాతరబ ేకొనస్హగధస్హే డు భమధము 
వ్హయెంలల క మోజు భాతరబ ేకహమహయలమాతున షెందమధి స్హే డు. కిెంద  షభాచామహతున మధగణెించెండ ి
భమధము దాతు ఆధాయెంగహ రవనలకు షభాధానెం ఇఴవెండ.ి 

1. ోెంఫర్ రతి స్ో భవ్హయెం కహమహయలమాతున షెందమధిస్హే డు. 
2. P క ఎలక్టీషమన్, అతన భెంగళవ్హయెం లేదా గుయతవ్హయెం మహడు. 
3.T క ఴడరెంగధ భమధము R ోెంఫర్ కహద. 
4. గుయతవ్హయెం కహమహయలమాతున షెందమధిెంచే ఴయకేి డాకటర్ కహద. 
5. S భెంగళవ్హయెం తుచేషే ెంద  భమధము భయతషటి మోజు T తుచేషే ెంద . 
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Q17. ఈ కిేెంద  వ్హటలిల షమ నై కలభక ఏద ? 

(a) సో్ భవ్హయెం - ఎలక్టీషమన్ 

(b) గుయతవ్హయెం - కుక్ 

(c) భెంగళవ్హయెం - ఴడరెంగధ 
(d) శుకేవ్హయెం – డాకటర్ 

 

 

Q18. డాకటర్ కహమహయలమాతున ఎుిడు షెందమధి స్హే యత? 

(a) శుకేవ్హయెం 

(b) ఫుధవ్హయెం 

(c) గుయతవ్హయెం 

(d) భెంగళవ్హయెం 

 

Q19. ఈ కిేెంద  వ్హటలిల ోెంఫర్ ఎఴయత? 

(a) Q 
(b) S 
(c) R 
(d) T 
 

 

Q20. క వ్హదన (A) భమధము క కహయణెం (R) కిేెంద ఇఴవఫడాడ భ. 
వ్హదన (A): భామిడ ిెండనిుిడు తీగహ ఉెంట ెంద . 
కహయణెం (R): ఫాయతదవేెంలల వ్షేవిలల భామిడిెండుో  రధానెంగహ లభిస్హే భ. 
షమ నై ఎెంకన ఎెంచక ెండ.ి 
(a) A భమధము R మ ెండఽ తుజెం భమధము R అనేద  A యొకొ షమ ైన విఴయణ 

(b) A భమధము R మ ెండఽ తుజెం, కహతూ R అనదే  A యొకొ షమ ైన విఴయణ కహద 

(c) A తుజెం, కహతూ R తుి 
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(d) A తుి, కహతూ R తుజెం 

 

Q21. కెింద  తయగత ల భధయ షెంఫెంధాతున ఉతేభెంగహ విఴమధెంచ ేవ్నె్ మఖే్ాచితార తున ఎెంచక ెండ.ి 

నయతులు, వ్ెదైయలు, తౄహయాస్స్ట  లు  

(a)  

 

(b)  

 

(c)  

 

(d)  

 

 

Q22. క డ్ ఫాశలల, CONSULTANCY అనదే  QOJKYOUYJWP గహ వ్హర మఫడెింద . ఆ ఫాశలల ఉననట ో గహ 
MASTERMINDS ఎలా వ్హర మఫడుత ెంద ?  

(a) APOWIIOZJEI 

(b) APOWHIOZJEI 
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(c) APOWIHOZJEI 

(d) APOWJIOZJEI 

 

Q23. యెంగహ గణతి మకీ్షలల షమ నై షభాధానాల కెంట ే భూడు మ టోకు షభానబ నై తుి షభాధానాలు 

ఇచాిడు. అతన ముతేెం 72 లెకొలకు షభాధానెం ఇస్ేే , ఆ గణతి మకీ్షలల అతన ఎతునెంటకి ి షమ నై 

షభాధానాలు ఇచాిడు? 

(a) 16 

(b) 20 

(c) 14 

(d) 18 

 

Q24. కెింద  టాల స్మసీ్ లల తదమధ ఴచేి  టెంన ఎెంచక ెండ.ి 

 

(a)  

         

(b) 

          

(c)  

         

(d)  
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Q25. ‘FORTUNE’ న ‘6521347’ గహ భమధము ‘PREY’ న ‘8279’ గహ క డ్ చసే్ేే , అుిడు ‘NEPTUNE’ 

ఎలా క డ్ చమేఫడుత ెంద ? 

(a) 4781347 

(b) 4781342 

(c) 4782347 

(d) 4781343 

 

Q26. మ ెండో  అక్షయ షభూసెం ముదట ి అక్షయ-షభూసెంకు షెంఫెంధ ెంచిన విధెంగహన ే భూడఴ అక్షయ-

షభూసెం కు షెంఫెంధ ెంచిన రతాయభానమాతున ఎెంచక ెండ.ి. 

BANK: WXLJ :: IDOL:  _______________                     

(a) DAKM 

(b) ADMK 

(c) DAMJ  

(d) DAMK 

 

Q27. కెింద  చితరెంలల ఎతున తిరబుజాలు ఉనానభ కనగకనెండ?ి 
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(a) 23 

(b) 27 

(c) 25 

(d) 29 

 

Q28. ద గుఴ మేకొనన నాలుగు షెంఖ్యలలో  భూడు క తుమధిశట  మతీిలల కవేిధెంగహ ఉెంటాభ భమధము కట ి
భిననెంగహ ఉెంట ెంద . మిగధలిన వ్హటకి ిభిననెంగహ ఉెండ ేషెంఖ్యన ఎెంచక ెండ.ి. 

(a) 83115 

(b) 54215 

(c) 43217 

(d) 12347 

 

Q29. ద గుఴ టెంలల చఽెంచిన విధెంగహ క కహగధతెం భడత టెట ఫడెింద . కహగధతాతున త యచినుిడు అద  
ఎలా కతుషే ెంద ? 

             

(a) 

              

(b) 
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(c)  

                

(d) 

                

 

Q30. T అన ే ఴయకిే D యొకొ స్ో దమధ.D అన ే ఴయకిే Pతు వివ్హసెం చషేకునానయత.P అన ే ఴయకిే M యొకొ 
కుభాయతడు.T అన ేఴయకిే J యొకొ తలోి. Y అన ేఴయకిే U యొకొ తెండిర. Y క ిక ేక కుభాయతడు భమధము 
క ేక కుభామ ే ఉనానయత. U అన ేఴయకిే T యొకొ  కుభామ ే. Q అన ేఴయకిే D యొకొ కుభాయతడు. కవ్ళే 
M అన ే ఴయకిే W యొకొ ఫాయయ అభత,ే అుిడు Q అన ే ఴయకిే W కు ఏవిధెంగహ షెంఫెందెం కలిగధ 
ఉెంట ెంద ? 

(a) అలుో డు 

(b) కుభాయతడు 

(c) భనఴడు 

(d) బేనలుో డు 

 
 

ద వ (31-32): కెింద  రవనలల, ఇచిిన రతాయభానమాల నెండ ిషెంఫెంధ త దాతున ఎెంచక ెండి. 
Q31. దరఴయమహశి : కలిలగహే భులు : : ఘనపరిమాణం : ? 

(a) జౌల్ 

(b) లీటరు 

(c) డిగ్రీ 

(d) వోల్ ్
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Q32.  Fox : Vixen : : ? : ? 
 
(a) Butterfly : Caterpillar 
(b) Stag : Doe 
(c) Colt : Horse 
(d) Bee : Drone 
 
 

ద వ (33-34): కెింద  రవనలల, ఇచిిన రతాయభానమాల నెండ ిషెంఫెంధ త అక్షమహలన ఎెంచక ెండ.ి 
Q33. PQRS : OOQQ : : DEFG : ? 
(a) CCDD 
(b) CCFF 
(c) BBDD 
(d) CCEE 
 
 
Q34. PQR : MNO : : DEF : ? 
(a) ACC 
(b) ACB 
(c) ABC 
(d) BCA 
 
 

ద వ (35-36): కెింద  రవనలల, ఇచిిన రతాయభానమాల నెండ ిషెంఫెంధ త షెంఖ్యన ఎెంచక ెండ.ి 
Q35. 7 : 343 : : 9 : ? 
(a) 529 
(b) 629 
(c) 729 
(d) 1008 

 
 
Q36. 13 : 167 : : 15 : ? 
(a) 223 
(b) 224 
(c) 225 
(d) 227 
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Q37. ఇచిిన రతాయభానమాల నెండ ిషెంఫెంధ త దెం / అక్షమహలు / షెంఖ్యన ఎెంచక ెండి. 
          Pacific: Ocean:: Nile : ? 

(a) Waterfall 

(b) River 

(c) Mountain 

(d) Lake 

 

 

Q38. క్రింద క దెం తి తృో భన శ్రణే ిఇఴవఫడుత ెంద . ఆ శ్రణేతిు ూమధే చసే్ ేవిధెంగహ ఇచిిన వ్హట ి
నెండ ిషమ నై రతాయభానమాతున ఎెంచక ెండ.ి 

 Inch, Decimeter, Foot, ? 

(a) Nanometer  

(b) Millimeter 

(c) Centimeter  

(d) Meter 

 

 

ద వ (39-40); కెింద  రవనలల, ఇచిిన శ్రణే ినెండ ితి తృో భన షెంఖ్యన ఎెంచక ెండ.ి 
Q39. 2, 3, 8, 27, ? 
(a) 76 
(b) 84 
(c) 112 
(d) 124 
 
 
Q40. 3, 17, 73, 297, ? 
(a) 1087 
(b) 1193 
(c) 2117 
(d) 2197 

 

Q41. ఇచిిన రతాయభానమాల నెండ ిషెంఫెంధ త షెంఖ్యన ఎెంచక ెండ.ి 
17 : ? :: 145 : 195 
(a) 42 
(b) 35 
(c) 30 
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(d) 24 
 
 

Q42. ఇచిిన రతాయభానమాల నెండ ిభిననబ నై షెంఖ్య జతన ఎెంచక ెండి.  
(a) 66-56 
(b) 101-90 
(c) 41-30 
(d) 33-22 
 
 

Q43. ద గుఴ క స్మసీ్ ఇఴవఫడెింద ,అెందలల క షెంఖ్య ఇఴవలేద. ఆ స్మసీ్ న ూమధే చసే్ ేవిధెంగహ 
ఇచిిన వ్హట ినెండ ిషమ నై రతాయభానమాతున ఎెంచక ెండి. 
3, 15, 35, 63, 99, ? 
(a) 141 
(b) 143 
(c) 151 
(d) 169 
 
 

Q44. ఇచిిన రతిషిెందనల నెండ ితి తృో భన షెంఖ్యన ఎెంచక ెండి. 

 
 
(a) 16 
(b) 18 
(c) 20 
(d) 29 
 
 

Q45. ÷ భమధము ×, 12 భమధము 18 లన భామధి డ ిచసే్న తయతవ్హత, ఈ కిేెంద  షమీకయణాలలల ఏద  
షమ నైద ? 

(a) (90 × 18) ÷ 12 = 60 
(b) (18 × 6) ÷ 12 = 2 
(c) (72 ÷ 18) × 12 = 72 
(d) (12 × 6) ÷ 18 = 36 
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Q46. కిెంద వ్హటతిు అయిఴెంతబ నై / తామధొ క కేభెంలల అభయిెండి: 
(1) Foundation  
(2) Plastering 
(3) Building  
(4) Painting  
(a) 1, 2, 3, 4  
(b) 1, 3, 2, 4  
(c) 3, 1, 2, 4  
(d) 3, 1, 4, 2 
  
 

Q47. ఈ కిేెంద  వ్హటలిల 6 ఴ షెంఖ్యకు ఴయతిమకే షెంఖ్య ఏ షెంఖ్య అఴుత ెంద  కనగకనెండి? 

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

Q48. ఇఴవఫడడ  టెంలల ఎతున దయీఘచత యస్హర లు ఉనానభ? 

 
    
(a) 12  
(b) 15  
(c) 17  
(d) 18 
 
 

Q49. ననే తూయతి వ్ెైు ఉనానన. ననే షఴయద వలల 100° భమధము తయతవ్హత 145° అషఴయ ద వలల 
తియతగుతాన. ననే ఇుిడు ఏ ద వన ఎదమకొెంట నానన? 

(a) తూయతి 
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(b) ఈశ్హనయెం  
(c) ఉతేయెం 

(d) నెైయతతి 

 
 

Q50. తన బయేకు భతుషతు మధచమెం చషేఽే , క భహళి, “అతతు స్ో దయతడ ితెండిర నా తాత యొకొ ఏక కై 
కుభాయతడు” అతు అనానయత. స్ే  ీఈ ుయతశ డకి ిఎలా షెంఫెంధెం కలిగధ ఉెంద ? 

(a) అభా 

(b) అతే 

(c) సో్ దమధ 

(d) తుయణభెంచలేభు 

 

 

 

 

 

ఉచిత షటడీ బ టమీధమల్ తృ ెందెండి: 

జూలెై నలెవ్హమీ కమ ెంట్ అపెైర్ు PDF జూలెై top 100 కమ ెంట్ అపెైర్ు PDF 

ఆెంధరరదశే్ స్ేటట్ GK PDF త లెంగహణ స్ేట ట్ GK PDF 

త లుగులల ఫాయెంకిెంగ్ అవ్ేమ నస్ pdf త లుగులలకెంూయటర్ అవ్మే నస్ pdf 

త లుగులల తృహలిటి షటడీ బ టమీధమల్ pdf  త లుగులల ఎకహనమీ షట డ ీబ టమీధమల్ pdf 
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