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Q.1

_________________________
Question

No.

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి సరైన ఐడమ్ పదబంధాన్ని Q.2
కనుగొనండి. కరెన్సీని ఇవ్వడానికి (As on 01/21)

_________________________
Question

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి సరైన ఐడమ్
పదబంధాన్ని కనుగొనండి. ఒక బ్లాక్ షీప్
(As on 01/21)

(1) డబ్బు ఇవ్వడానికి (2) ఒకరి
ప్రయత్నాన్ని వృధా చేయడానికి (3)
బహిరంగంగా తెలియజేయడానికి (4) లంచం
ఇవ్వడానికి
Q.3

సుదూర గెలాక్సీల నుండి వచ్చే స్టార్లైట్ Q.4
విశ్వం విస్తరిస్తోంది అని రుజువు చేస్తుంది
ఎందుకంటే ఈ స్టార్లైట్ తరంగదైర్ఘ్యం
వైపుకు మారడాన్ని చూపుతుంది (As on 01/21)
(1) కనిపించే స్పెక్ట్రం యొక్క ఎరుపు-కాంతి
ముగింపు (2) కనిపించే స్పెక్ట్రం యొక్క
నీలం-కాంతి ముగింపు (3) విద్యుదయస్కాంత
వర్ణపటం యొక్క అతినీలలోహిత-కిరణ ముగింపు
(4) గామా కిరణాలు

Q.5

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి సరైన ఐడమ్ పదబంధాన్ని Q.6
కనుగొనండి. ప్రశ్న వేయడానికి (As on 01/21)
(1) చర్చించాలి (2) అభ్యంతరాలు
లేవనెత్తడానికి (3) గ్రాంట్ గా
తీసుకోవడానికి (4) సూచించడానికి

Q.7

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి సరైన ఐడమ్ పదబంధాన్ని Q.8
కనుగొనండి. (ఒకరి) సెయిల్స్ నుండి గాలిని
బయటకు తీయండి (As on 01/21)
(1) మరొకరికి హాని కలిగించడానికి (2) గొప్ప
సౌకర్యం మరియు విలాసవంతమైన జీవించడానికి
(3) ఒక ప్రయోజనాన్ని దోచుకోవడానికి (4)
అనే సందిగ్ధంలో పడాలి

Q.9

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి సరైన ఐడమ్ పదబంధాన్ని Q.10
కనుగొనండి. ఒక వ్యక్తిని ఫ్రేమ్ చేయడానికి

(1) ఒక దురదృష్టవంతుడు (2) ఒక నీగ్రో (3)
ఒక వికారమైన వ్యక్తి (4) వారి
కుటుంబంలోని మిగిలిన వారు చెడ్డ
వ్యక్తిగా భావించే వ్యక్తి
కింది ప్రతి ప్రశ్నలో ఒక పదం
తప్పిపోయిన సిరీస్ ఇవ్వబడింది. 33, 28,
24, సిరీస్లను పూర్తి చేసే సరైన
ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందించిన వాటి
నుండి ఎంచుకోండి? , 19, 18 (As on 01/21)
(1) 21 (2) 22 (3) 20 (4) 23

ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి ఖాళీలను పూరించండి:
డాక్టర్ ఆమె గర్భవతి అయినట్లు
వార్తను ధృవీకరించినందున జోసెఫిన్
ఉప్పొంగిపోయింది. (As on 01/21)
(1) ఇష్టం (2) యొక్క (3) తో (4) తర్వాత
ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి పర్యాయపదాన్ని
కనుగొనాలా? :సంగీన్ (As on 01/21)
(1) అప్రమత్తంగా (2) విలపించు (3)
అసహ్యించు (4) ఆశావాది

చంద్రుని ఒకే వైపు ఎల్లప్పుడూ భూమికి
ఎదురుగా ఉంటుంది (As on 01/21)

(As on 01/21)

(1) ఒకరిని దోషిగా చూపించడానికి (2) ఒకరిని
పొగడటానికి (3) ఎవరితోనైనా పగ
తీర్చుకోవడానికి (4) ఒకరిని మోసం చేయడానికి

(1) చంద్రుని భ్రమణ కాలం భూమి చుట్టూ
తిరిగే కాలం కంటే ఎక్కువ (2) చంద్రుని
భ్రమణ కాలం భూమి చుట్టూ తిరిగే కాలం
కంటే తక్కువగా ఉంటుంది (3) భూమి చుట్టూ
ఒక విప్లవాన్ని పూర్తి చేస్తున్నప్పుడు
చంద్రుడు ఒకసారి తిరుగుతాడు (4) భూమి
చుట్టూ ఒక విప్లవాన్ని పూర్తి చేసినందున
చంద్రుడు తిరగడు
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Q.11

కింది ప్రతి ప్రశ్నలో ఒక పదం తప్పిపోయిన Q.12
సిరీస్ ఇవ్వబడింది. 7, 22, 37, సిరీస్లను
పూర్తి చేసే సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని
అందించిన వాటి నుండి ఎంచుకోండి? , 67, 82 (As on
01/21)

(1) 40 (2) 42 (3) 52 (4) 62
Q.13

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి పర్యాయపదాన్ని
కనుగొనాలా? :అనివార్యమైనది (As on 01/21)

Q.14

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి పర్యాయపదాన్ని
కనుగొనాలా? :అనుకరించే (As on 01/21)
(1) అలాగే చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు
(2) ప్రారంభించు (3) ఆలస్యం అయ్యే
అవకాశం ఉంది (4) అనుకరించు
ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి సరైన ఐడమ్
పదబంధాన్ని కనుగొనండి. విపరీతమైన పోటీ
(As on 01/21)

(1) తప్పించుకోలేనిది (2) సంభావ్యత (3)
ఊహించబడింది (4) స్థిర
Q.15

(1) అవినీతి (2) కష్టాలు (3)
అసహ్యకరమైన దృష్టి (4) గట్టి పోటీ

ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి ఖాళీలను పూరించండి:
________ ఈ అంతర్యుద్ధంలో గెలుపొందితే
విజయంపై కొంచం సంతోషం ఉండదు. (As on 01/21)

Q.16

(1) ఏది ఏమైనా (2) ఎవరేమన్నా (3) ఏదో ఒకటి
(4) ఎక్కడున్నా

కింది ప్రతి ప్రశ్నలో ఒక పదం
తప్పిపోయిన సిరీస్ ఇవ్వబడింది. 4, 8, 12,
24, 36, సిరీస్లను పూర్తి చేసే సరైన
ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందించిన వాటి
నుండి ఎంచుకోండి? (As on 01/21)
(1) 72 (2) 48 (3) 60 (4) 144

Q.17

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి ఖాళీలను పూరించండి:
పరీక్షలో కాపీ చేయడం _______ చర్య. (As on

Q.18

01/21)

(1) నైతిక (2) చిరంజీవుడు (3) నైతిక (4)
అనైతిక

ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి ఖాళీలను పూరించండి:
ఇప్పుడు, మేనేజ్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్
పితృ ఆస్తులను చూసుకోనవసరం లేకుండా
________ ఆదాయంతో సంపన్నమైన
జీవితాన్ని పొందగలరని ఆశించవచ్చు. (As on
01/21)

(1) సాధారణ (2) గణనీయమైన (3)
అర్థవంతమైన (4) వృత్తిపరమైన
Q.19

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి ఖాళీలను పూరించండి: ఈ
ఉద్యోగానికి అతను ఉత్తమ వ్యక్తి. అతను
దానిని అమలు చేయడానికి మానసిక _______ని
కలిగి ఉన్నాడు. (As on 01/21)

Q.20

(1) విచారణ (2) అనుకరణ (3) అనుసరించడం (4)
అన్వేషణ

(1) చమత్కారము (2) మన్నిక (3) ఒప్పించడం
(4) అభిరుచి
Q.21

బృహస్పతి యొక్క సాంద్రత మరియు భ్రమణ
కాలం భూమితో ఎలా పోలుస్తాయి? (As on 01/21)

Q.22

(1) బృహస్పతి తక్కువ సాంద్రత కలిగి ఉంటుంది
మరియు ఎక్కువ కాలం భ్రమణం కలిగి ఉంటుంది.
(2) బృహస్పతి తక్కువ సాంద్రత కలిగి ఉంటుంది
మరియు తక్కువ భ్రమణ వ్యవధిని కలిగి
ఉంటుంది. (3) బృహస్పతి మరింత దట్టమైనది
మరియు ఎక్కువ కాలం భ్రమణాన్ని కలిగి
ఉంటుంది. (4) బృహస్పతి మరింత దట్టమైనది
మరియు తక్కువ భ్రమణ వ్యవధిని కలిగి
ఉంటుంది.
Q.23

గ్రహం మరియు సూర్యుని మధ్య
గురుత్వాకర్షణ బలానికి కారణమైన ఒక అంశం

(As

(1) గ్రహం యొక్క అక్షం యొక్క వంపు
యొక్క డిగ్రీ (2) గ్రహం మరియు సూర్యుని
మధ్య దూరం (3) గ్రహం యొక్క భ్రమణ కాలం
(4) సూర్యుడు ఇచ్చిన ఇన్సోలేషన్ మొత్తం

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి సరైన ఐడమ్
పదబంధాన్ని కనుగొనండి. హాట్ వాటర్స్
లోకి రావడానికి (As on 01/21)
(1) ఇబ్బందుల్లో పడేందుకు (2) చనిపోయే
(3) నాడీగా మారడానికి (4) ఓటమిని
అంగీకరించాలి

Q.24

on 01/21)

ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి ఖాళీలను పూరించండి:
రవి ప్రవర్తన యువకులందరికీ _________కి
అర్హమైనది. (As on 01/21)

కింది ప్రతి ప్రశ్నలో ఒక పదం
తప్పిపోయిన సిరీస్ ఇవ్వబడింది. 2460,
3570, 4680, శ్రేణిని పూర్తి చేసే
అందించిన వాటి నుండి సరైన
ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి? (As on
01/21)

(1) 8640 (2) 5670 (3) 5970 (4) 5790
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Q.25

ఏ నక్షత్రం భూమి యొక్క సూర్యుడి కంటే
చల్లగా మరియు చాలా రెట్లు ప్రకాశవంతంగా
ఉంటుంది? (As on 01/21)

Q.26

నీటిలో ఉంచగలిగితే ఏ గ్రహం తేలుతుంది?

(As

on 01/21)

(1) బుధుడు (2) భూమి (3) శని (4) ప్లూటో

(1) బర్నార్డ్స్ స్టార్ (2) Betelgeuse (3)
రిగెల్ (4) సిరియస్
Q.27

ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి ఖాళీలను పూరించండి: Q.28
అతను ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన తర్వాత, అతను
_______ చేయలేరు. (As on 01/21)
(1) తిరిగి బయటకు (2) వద్ద (3) తిరిగి లోపలికి
(4) బ్యాక్ అప్

Q.29

(1) తన (2) వారి (3) మా (4) ఆమె

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి సరైన ఐడమ్ పదబంధాన్ని Q.30
కనుగొనండి. ఒక రౌండ్ రంధ్రంలో ఒక చతురస్ర
పెగ్ (As on 01/21)
(1) ప్రాముఖ్యత కలిగిన వ్యక్తి (2)
అసౌకర్యంగా ఉన్న లేదా నిర్దిష్ట
పరిస్థితికి చెందని వ్యక్తి (3) మంచి బేరం
(4) గట్టి పోటీని ఎదుర్కోవాలి

Q.31

నాసా శాస్త్రవేత్తలు అంగారక గ్రహంపై
ఎలాంటి జీవాన్ని కనుగొనవచ్చని
భావిస్తున్నారు? (As on 01/21)

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి ఖాళీలను పూరించండి:
మన రాష్ట్రంలోని సహజ వనరుల సర్వేను
నిర్వహించడానికి మేము ఇప్పటికీ మా
_______ని ఇవ్వలేదు. (As on 01/21)
(1) సమ్మతి (2) అభ్యర్థన (3) నియమం
(4) ప్రొజెక్షన్

Q.32

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి పర్యాయపదాన్ని
కనుగొనాలా? :బాష్ఫుల్ (As on 01/21)
(1) అప్రమత్తంగా (2) నమ్మకంగా (3)
పిరికి (4) ఆశాజనకంగా

(1) బాక్టీరియల్ (2) వైరల్ (3) ఆల్గే (4)
శిలీంధ్రాలు
Q.33

ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి ఖాళీలను పూరించండి:
_________ అంటే మనం ఎప్పుడూ
జీవించకూడదని అతను చెప్పాడు. (As on 01/21)

కింది ప్రతి ప్రశ్నలో ఒక పదం తప్పిపోయిన Q.34
సిరీస్ ఇవ్వబడింది. 264, 396, 473, 583,
శ్రేణిని పూర్తి చేసే అందించిన వాటి నుండి
సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. (As on
01/21)

సూర్యుని చుట్టూ భూమి తన కక్ష్యలో
రోజుకు సుమారు ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతుంది?
(As on 01/21)

(1) 1 డిగ్రీ (2) 15 డిగ్రీ (3) 13 డిగ్రీ (4)
23.5 డిగ్రీ

(1) 597 (2) 673 (3) 729 (4) 792
Q.35

భూమి యొక్క భూమధ్యరేఖ వద్ద సగటు
Q.36 ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన
ఉష్ణోగ్రత భూమి యొక్క దక్షిణ ధ్రువం
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న
వద్ద ఉన్న సగటు ఉష్ణోగ్రత కంటే ఎక్కువగా
పదాన్ని కనుగొనండి. బానిసల సమాహారం (As on
01/21)
ఉంటుంది ఎందుకంటే దక్షిణ ధ్రువం (As on 01/21)
(1) సిబ్బంది (2) కంపెనీ (3) కోర్టేజ్ (4)
కాఫిల్

(1) తక్కువ తీవ్రమైన ఇన్సోలేషన్
పొందుతుంది (2) ఎక్కువ ఇన్ఫ్రారెడ్
రేడియేషన్ను అందుకుంటుంది (3) తక్కువ
భూభాగాన్ని కలిగి ఉంది (4) ఎక్కువ క్లౌడ్
కవర్ ఉంది
Q.37

భూమికి దగ్గరగా ఉన్న వస్తువు ఏది?

(As on 01/21)

Q.38

(1) సూర్యుడు (2) శుక్రుడు (3) చంద్రుడు (4)
అంగారకుడు
Q.39

ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి ఖాళీలను పూరించండి:
అతను తన చలనచిత్ర అరంగేట్రం కోసం
__________ అయినప్పటికీ, హాస్యనటుడు
__________ షోబిజ్లో కొంత స్నేహం ధర
ట్యాగ్తో ఎలా వస్తుందో రుచి
చూస్తున్నాడు. (As on 01/21)

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి పర్యాయపదాన్ని
కనుగొనాలా? :హైబ్రిడ్ (As on 01/21)
(1) అసాధారణమైనది (2) హాక్నీడ్ (3)
వంశపారంపర్యం (4) సంకరజాతి

Q.40

ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి పర్యాయపదాన్ని
కనుగొనాలా? : బ్లాండ్ (As on 01/21)
(1) అసహ్యకరమైన (2) చిరాకు (3)
స్నేహపూర్వక (4) రుచిలేనిది

(1) సిద్ధిస్తుంది, అనుకూలంగా (2) సిద్ధంగా
ఉంది, ఆరోపణ (3) నివేదిస్తుంది (4)
చూపిస్తుంది, స్పష్టంగా
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