
  

Mental   Ability   &   Reasoning   MCQ   In   
Punjabi   (Part-2)   
Mental   Ability   &   Reasoning   MCQ   In   Punjabi   Part-1   &   Part   -2     Help   ਦੇ   
Motive   ਨਾਲ   ਿਤਆਰ   ਕੀਤੇ   ਗਏ   ਹਨ     ਤਾਂ   ਜੋ   ਪੇਪਰ   ਦੀ   ਿਤਆਰੀ   ਿਵਚ   ਸਭ   ਨੰੂ   ਆਸਾਨੀ   ਹੋ   
ਸਕੇ.   ਬਾਕੀ   ਿਵਿਸ਼ਆਂ   ਦੇ   Notes   ਇਸ   ਵੈਬਸਾਈਟ   ਰਾਹੀ ਂ  Provide   ਕੀਤੇ   ਗਏ   ਹਨ।   
ਪ�ਤੀਯੋਗੀ   ਪ�ੀਿਖਆ   ਨੋਟਸ   (Notes   For   Competition   Exams)   

  
  

1.ਿਦੱਤੇ   ਗਏ   ਿਵਕਲਪਾਂ   ਿਵੱਚ�   ਸੰਬੰਿਧਤ   ਨੰਬਰ   ਦੀ   ਚੋਣ   ਕਰੋ  
  

3   :   81   :   :   6   :   ?   

a)   1296   

b)   1269   

c)   1692   

d)   1926   

2.   ਿਦੱਤੇ   ਗਏ   ਿਵਕਲਪਾਂ   ਿਵੱਚ�   ਸੰਬੰਿਧਤ   ਸ਼ਬਦ   ਦੀ   ਚੋਣ   ਕਰੋ   
  

CLOSE   :   DNRWJ   :   :   OPEN   :   ?   

a)   PRHR   

b)   PRJQ   

c)   RPJB   

d)   RZWR   
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3.   ਿਦੱਤੇ   ਗਏ   ਿਵਕਲਪਾਂ   ਿਵੱਚ�   ਸੰਬੰਿਧਤ   ਸ਼ਬਦ   ਦੀ   ਚੋਣ   ਕਰੋ   
  

Love   :   Hate   :   :   Create   :   ?  

a)   Make   

b)   Renovate   

c)   Destroy   

d)   Building   

  
4.   ਦੀਪਕ   ਦਾ   ਇੱਕ   ਭਰਾ   ਅਿਨਲ   ਹੈ।   ਦੀਪਕ   ਪ�ੇਮ   ਦਾ   ਪੁੱਤਰ   ਹੈ।   ਿਵਮਲ   ਪ�ੇਮ   ਦਾ   ਿਪਤਾ   ਹੈ।   ਿਰਸ਼ਤੇ   ਦੇ   
ਿਲਹਾਜ਼   ਨਾਲ,   ਿਵਮਲ   ਦਾ   ਅਿਨਲ   ਕੀ   ਹੈ?   
  

a)   ਪੁੱਤਰ   
  

b)   ਪੋਤਾ   
  

c)   ਭਰਾ   
  

d)   ਦਾਦਾ   ਜੀ   
  

5.   Nisha   ਕੁੜੀਆਂ   ਦੀ   ਕਤਾਰ   ਦੇ   ਦੋਵ�   ਿਸਰੇ   ਤ�   11ਵੀ ਂ  ਹੈ।   ਕਤਾਰ   ਿਵੱਚ   ਿਕੰਨੀਆਂ   ਕੁੜੀਆਂ   ਹਨ?   
  

a)   19   
  

b)   20   
  

c)   21   
  

d)   22   
  
  
  



  
  

6.   ਹੇਠਾਂ   ਿਦੱਤੇ   ਸ਼ਬਦ   ਿਵੱਚ�   ਿਕਹੜਾ   ਸ਼ਬਦ   ਦਜੂੇ   ਨੰਬਰ   ਿਵੱਚ   ਆਵੇਗਾ,   ਜਦ�   ਉਹਨਾਂ   ਨੰੂ   ਇੱਕ   ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼   
ਿਵੱਚ   ਵਰਣਮਾਲਾ   ਅਨੁਸਾਰ   ਿਵਵਸਿਥਤ   ਕੀਤਾ   ਜਾਵੇਗਾ।   
  

a)   Partition   

b)   Passion   

c)   Parlour   

d)   Particle   

7.   ਜੇਕਰ   RUSH   ਨੰੂ   66   ਦੇ   ਰਪੂ   ਿਵੱਚ   ਕੋਡ   ਕੀਤਾ   ਿਗਆ   ਹੈ,   ਤਾਂ   GIRL   ਨੰੂ   ਿਕਵ�   ਕੋਡ   ਕੀਤਾ   
ਜਾਵੇਗਾ।   
  

a)   75   

b)   64   

c)   47   

d)   46   

8.   ਿਦੱਤੇ   ਗਏ   ਿਵਕਲਪਾਂ   ਿਵੱਚ�,   ਉਹ   ਸ਼ਬਦ   ਚਣੋੁ   ਜੋ   ਿਦੱਤੇ   ਗਏ   ਸ਼ਬਦ   ਦੇ   ਅੱਖਰਾਂ   ਦੀ   ਵਰਤ�   ਕਰਕੇ   ਨਹੀ ਂ  
ਬਣ   ਸਕਦਾ   ਹੈ।   
ROTARYBLUES   

a)   STARY   

b)   LOTUS   

c)   TABLET   

d)   BULTER   

  



  
  

9.   ਇੱਕ   ਖਾਸ   ਕੋਡ   ਿਵੱਚ,   ਜੇਕਰ   AUDITORIUM    ਨੰੂ   MUIROTIDUA   ਿਲਿਖਆ   ਿਗਆ   ਹੈ,   ਤਾਂ   
ਉਸ   ਕੋਡ   ਿਵੱਚ   MISFORTUNE   ਿਕਵ�   ਿਲਿਖਆ   ਜਾਵੇਗਾ?   
a)   ENUTROFSIM   

b)   ENUTROMISF   

c)   TUNEROFSIM   

d)   TUNEMISFOR   

10.   ਜੇਕਰ   ਕੱਲ�    ਤ�   ਪਿਹਲਾਂ   ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ   ਸੀ,   ਤਾਂ   ਕੱਲ�    ਤ�   ਬਾਅਦ   ਦਾ   ਤੀਜਾ   ਿਦਨ   ਕੀ   ਹੋਵੇਗਾ?   
  

a)   ਵੀਰਵਾਰ   
  

b)   ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ   
  

c)   ਸ਼ਨੀਵਾਰ   
  

d)   ਐਤਵਾਰ   
  

11.   C,   B   ਦੀ   ਪਤਨੀ   ਹੈ,   E,   C   ਦਾ   ਪੁੱਤਰ   ਹੈ,   A,   B   ਦਾ   ਭਰਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   D   ਦਾ   ਿਪਤਾ   ਹੈ।   E   ਅਤੇ   D   
ਦਾ   ਕੀ   ਿਰਸ਼ਤਾ   ਹੈ?   
  

a)   ਮਾਂ   
  

b)   ਭੈਣ   
  

c)   ਭਰਾ   
  

d)   ਚਚੇਰਾ   ਭਰਾ   
  
  
  



  
  

12.   ਇੱਕ   ਔਰਤ   ਨੇ   ਇੱਕ   ਆਦਮੀ   ਨੰੂ   ਆਪਣੀ   ਮਾਂ   ਦੇ   ਭਰਾ   ਦੇ   ਪੁੱਤਰ   ਵਜ�   ਪੇਸ਼   ਕੀਤਾ।   ਮਰਦ   ਦਾ   
ਔਰਤ   ਨਾਲ   ਕੀ   ਸਬੰਧ   ਹੈ?   
  

a)   ਭਤੀਜਾ   
  

b)   ਪੁੱਤਰ   
  

c)   ਚਚੇਰਾ   ਭਰਾ   
  

d)   ਅੰਕਲ   
  

13.   ਜੇਕਰ   SHIFT   ਨੰੂ   RFFBO   ਵਜ�   ਕੋਡ   ਕੀਤਾ   ਿਗਆ   ਹੈ,   ਤਾਂ   ਿਕਹੜਾ   ਸ਼ਬਦ   LKUMB   ਵਜ�   
ਕੋਡ   ਕੀਤਾ   ਜਾਵੇਗਾ?   
  

a)   MMXQG   

b)   MLVNC   

c)   KJVLA   

d)   MJVLC   

14.   ਜੇਕਰ   ਤੁਸੀ ਂ  1   ਤ�   100   ਤੱਕ   ਸਾਰੀਆਂ   ਸੰਿਖਆਵਾਂ   ਨੰੂ   ਿਲਖਦੇ   ਹੋ,   ਤਾਂ   ਤੁਸੀ ਂ  3   ਨੰੂ   ਿਕੰਨੀ   ਵਾਰ   
ਿਲਖਦੇ   ਹੋ?   
  

a)   11   

b)   18   

c)   20   

d)   21   



  
  
  

15.   ਿਦੱਤੇ   ਗਏ   ਸੈ�ਟ   ਨੰੂ   ਪਸੰਦ   ਕਰਨ   ਵਾਲੇ   ਚਾਰ   ਸੈ�ਟਾਂ   ਿਵੱਚ�   ਸੈ�ਟ   ਲੱਭੋ   
  
ਿਦੱਤਾ   ਿਗਆ   ਸੈ�ਟ   ਹੈ   (   6   :   12   :   18)   
  

a) (4   :   8   :   14)   
b) (12   :24   :   36)   
c) (6   :   20   :   26)   
d) (30   :   36   :   42)   


