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Q.1

Question

No.

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು Q.2
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
41295, 1196, 29196, 26296, ಸರಣಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ
ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ?

Q.5

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ:
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ
ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಕೇವಲ ________
ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ದೀರ್ಘ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಗಳು Q.4
ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು
ಹುಡುಕಿ. ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು

(1) 7 ಮತ್ತು 9 (2) 8 ಮತ್ತು 18 (3) 7 ಮತ್ತು
18 (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

(1) ರಹಸ್ಯ ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ಶತ್ರು (2) ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ (3) ಕುಟಿಲ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ
(4) ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು Q.6
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 5760,
960, ?, 48, 16, 8 ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು
ಆರಿಸಿ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ರೂ. 2000. ಅವರು ಈ ಮೊತ್ತದ
ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು 5% ಬಡ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 4% ಬಡ್ಡಿಗೆ
ಸಾಲ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು
ಬಡ್ಡಿ ರೂ. 92. ಅವರು 5% ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಹಣ
(1) ರೂ. 1050 (2) ರೂ. 1100 (3) ರೂ. 1200 (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

(1) 240 (2) 192 (3) 160 (4) 120
Q.7

Question

(1) ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು (2) ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ
ಬರುತ್ತಿದೆ (3) ಘೋಷಣಾತ್ಮಕ (4) ಕೆರಳಿಸುವ

(1) 24396 (2) 25396 (3) 26396 (4) 27396
Q.3

_________________________

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು Q.8
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 6,
11, 21, 36, 56, ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು
ಆರಿಸಿ?

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ:
ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ ........... ನೀವು, ಪಾಲ್.
(1) ನಲ್ಲಿ (2) ಮೇಲೆ (3) ಜೊತೆಗೆ (4) ವಿರುದ್ಧ

(1) 51 (2) 91 (3) 42 (4) 81
Q.9

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್
ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಹಾಬ್ಸನ್ ಆಯ್ಕೆ

Q.10

(1) ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ (2) ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ (3) ಶಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆ (4)
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
Q.11

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಂಶಗಳು ....................
ವೇಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

(1) ಫಾರ್ (2) ಜೊತೆಗೆ (3) ವಿರುದ್ಧ (4) ಗೆ
Q.12

(1) ಕೇವಲ 2 (2) ವೇರಿಯಬಲ್ (3) 4 (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q.13

ಕ್ಲೋರೊಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ಪ್ಯಾರೆಂಚೈಮಾ ಜೀವಕೋಶಗಳು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ
(1) ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಚೈಮಾ (2)
ಕೊಲೆನ್ಚಿಮಾ (3) ಕ್ಲೋರೆಂಚೈಮಾ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ:
ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ V ರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು _________
ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ಯಾಟ್ಲಾ, ಲ್ಯಾಬಿಯೊ ಮತ್ತು ಸಿರ್ರಿನಾ ಎಂಬ ಮೂರು
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಪ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
(1) commensalism (2) ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನಗಳು (3)
ಅವರಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ದೂರವಾಗಿದೆ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q.14

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಡ
(1) ಕಣಜ (2) ಗ್ಯಾರೇಜ್ (3) ಹ್ಯಾಂಗರ್ (4) ನೌಕಾನೆಲೆ
I110720229131503

Q.15 ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು Q.16
ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಣಿ
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 3, 7, 23,
1, 2, 7, ?, 23, 34, 47 ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ
95, ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಿಸಿ?
ಆರಿಸಿ
(1) 575 (2) 479 (3) 128 (4) 62
(1) 13 (2) 14 (3) 12 (4) 15
Q.17

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ
ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು
ಹುಡುಕಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆ

Q.18

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ? : ದುರಾಸೆಯ
(1) ಯುವ (2) ದುಃಖಕರ (3) ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳು (4) ಲಾಭ

(1) ಭೂ-ಸ್ಥಾಯಿ (2) ಭೂ-ಕೇಂದ್ರಿತ (3)
ಜಿಯೋ-ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ (4) ಧ್ರುವ
Q.19 ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು Q.20 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ 1000
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 3,
ಕೆಜಿ/ಮೀ3 ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
28, 4, 65, 5, 126, 6, ಸರಣಿಯನ್ನು
ವಸ್ತುವಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮತ್ತು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಕೆಟ್
ಮಾಡಿ?
ಅನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ
ಬೀಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೊತ್ತಿರುವ ಭಾರ
(1) 215 (2) 216 (3) 217 (4) 218
(1) 9 ಕೆ.ಜಿ (2) 11 ಕೆ.ಜಿ (3) 10 ಕೆ.ಜಿ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.21

ಬೆಳೆ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ

Q.22

(1) ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
(2) ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ (3)
ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.23

(1) ನಿಜ (2) ಸುಳ್ಳು (3) ಹೇಳಲಾರೆ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ
ಅಲ್ಲ

ಒಣ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೋರಿನ್ Q.24
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ, ಅವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
(1) H2SO4 ಮತ್ತು HCl (2) SO3 ಮತ್ತು HOCl (3)
SO2Cl2 (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q.25

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಿ: ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ
ನಂತರ, ಅವರು _______ ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಿ: ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜಾದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು
ಕೆವಿನ್ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ____________.

Q.26

Q.28

ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 50%
Q.30
ಮತ್ತು 60% ಕಡಿಮೆ. ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡನೇ
ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು?
(1) 110% (2) 125% (3) 112% (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ
ಅಲ್ಲ

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು
ಹುಡುಕಿ. ಒಬ್ಬರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ
ತರಲು
(1) ಅವಮಾನಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು (2) ಒಬ್ಬರ
ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು (3)
ಒಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಲು,
ಅದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ (4) ಒಬ್ಬರ
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಲು ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು
ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ

(1) ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ (2) ಕಾಯುತ್ತಿದೆ (3)
ಹಂಬಲಿಸಿದೆ (4) ಆಲೋಚನೆ
Q.29

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು
ಹುಡುಕಿ. ಒಬ್ಬರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು
(1) ಒಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು (2)
ಪುಡಿಮಾಡುವ ಬಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು (3)
ಒಬ್ಬರ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು (4) ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು

(1) ಹಿಂತಿರುಗಿ (2) ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ (3) ಮರಳಿ
ಒಳಗೆ (4) ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್

Q.27

ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿಯೂ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಈ
ಹೇಳಿಕೆ

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಗುಲಾಮರ
ಸಂಗ್ರಹ
(1) ಸಿಬ್ಬಂದಿ (2) ಕಂಪನಿ (3) ಕಾರ್ಟೆಜ್ (4) ಕಾಫಿಲ್
ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಒಂದೇ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ
ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ರೋಗ
(1) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ (2) ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ (3) ಅಂಟುರೋಗ (4)
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
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Q.31

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಿ: ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ _______, ನಾವು
ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತೇವೆ.

Q.32

(1) ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು (2)
ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಲು (3) ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರಲು (4)
ಹುರುಪಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಲು

(1) ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ (2) ಸ್ನೇಹಪರ (3) ಸ್ನೇಹಿತರು
(4) ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ
Q.33

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ Q.34
ಮಾಡಿ: ಅವರ ತರ್ಕ ________ ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದಂತೆ
ಎಲ್ಲರೂ.

Q.35 ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು Q.36
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 0, 2,
6, 12, ?, 30, 42 ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು
ಆರಿಸಿ

Q.38

(1) ಇಡುತ್ತವೆ (2) ಇಡುತ್ತದೆ (3) ಆರಾಮವಾಗಿ
(4) ಹಾಕಿದರು
Q.39

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ Q.40
ಮಾಡಿ: ನಾವೆಲ್ಲರೂ __________ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
(1) ಫಾರ್ (2) ನ (3) ನಲ್ಲಿ (4) ಗೆ

200 ಮೀ ಉದ್ದದ ರೈಲು 30 ಮೀ/ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ
300 ಮೀ ಉದ್ದದ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲನ್ನು 20
ಮೀ/ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ರೈಲು
ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ
(1) 30 ಸೆ (2) 10 ಸೆ (3) 50 ಸೆ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ
ಅಲ್ಲ

(1) 24 (2) 20 (3) 21 (4) 22
ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಿ: ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ________
ಕೆಳಗೆ.

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ? : ಚುರ್ಲಿಶ್
(1) ವಿಜಯ (2) ಸಾಹಸ (3) ಬಹುಮಾನ (4)
ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದ

(1) ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು (2) ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರು (3)
ಆಶ್ಚರ್ಯ (4) ಮುಗಿಬಿದ್ದರು

Q.37

ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಡಮ್ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು
ಹುಡುಕಿ. ಫಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 100, 52,
28, 16, 10, ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಿಸಿ?
(1) 5 (2) 7 (3) 8 (4) 9
ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ? : ಫ್ರಿಟರ್
(1) ತ್ಯಾಜ್ಯ (2) ಉಳಿಸಿ (3) ದುರ್ಬಲ (4)
ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿ
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