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����క� అర�ం ���వడం

���� � సంబం�ం� �ద� అ�� ��నం�� �� అ�నందన�. � ��� అ�� �ం�
ప��� ���నడం��� �� ��� � సంబం�ం� స�ౖన �ర�ం� పయ�ం�ం�� స�ౖన
అ�� ���. ఈ ���క�� ప�� అంశం �క� అర �ం ఏ�� అ�� �� �వ�ంచ���
�� ప�య���� �.

ఆ��టూ�� ప�� ఫ���
ఈ ��గం, ఒక ����� ��� ��� �త �ష�ల� ప�ద��ంచడం� క���ం� సహజ �మర��ం
�� �ౖ����� ప���� ం�. ప��� �జ���లం� ఏ�ధ�ౖన �ంద��  ప���నం
ఉండనవసరం ��. ఈ ప���� ����  �� సహజ�ద�ం� క���ం� �ౖ���ల� �ల��
��� �.

���ం�ల ఆ��త ప�� ఫ���
ఈ ప�� ప��� తం �� తరగ�గ�ల� ��ం� ���ం�ల� �� క���న� ప������
ప���� ం�. ఈ ప�� ఫ���, �� ��ధ ���ం�ల� ఏ�ధం� అర �ం �����రన�
�ష��� �ల����� �. ��� � మ�ంత �ం�� ��లం�, �ఠ�ల� ��ం� ��ధ
��థ�క అం�లపట� స�ౖన అవ�హన క���ం��. ఈ ��గం, �� ఉత�మ ���� ����
రంగం మ�� �� ఒక ��� �త రంగం� �ం�� ��లం� �� ఏ అంశం పట� అ�క శ�ద�
��� � అన�� ��� ��� ం�.
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ఆస�� ప�� ఫ���
ఈ ప�� ��ధ ��� ఐ���ల� ��గల ఆస��� ��య��� ం�. ఇ� �� అ�క ఆస�� కనపర�
రం�ల� ��ం� �వ�ం�, �� ఏరంగం� ప���ం�� ఆస�� వ�క�ప��� � �వ��� ం�.

వ���త� ప�� ఫ���
వ���త�మ� ��� ఒక వ���� �ర��ం� ప�వర�న, ఉ����, సూ���, ఆ�చ� సర��
�ద�ౖన� ఉం��. ఈ దశ� � వ���త�ం ఏర�డటం ఆరంభ�ౖ, ఒక ఆకృ� ��� త��త
�� ��తం� ఎ�ర�� ��ధ అ�భ�ల ఆ�రం� �రడం �దల��ం�. ఈ వ���త�
ప�� �మ��� �� ఆ�ష��ం���ం�� అవ�శం క���� ం�.

వృ�� సంబంధ ��ర��
����� � ఎ��వ ఐ���� ఎం��క��నట���, వ���త� ప�� ఫ��� ’అసంబద�ం’ �
చూ���. వృ��పర�ౖన ��ర��: వృ�� ల� ప�����, సహజ �ద�ం� �ౖ�ణ�ం
కల��, తమ ఆస��, ప��భల� వ���కం� ప�����కం� ప��� ��� �. �� చూ�
ఆస��, �షయ ప���నం, ఆస�� ���షణల ఆ�రం�, ఈ ���క �వర� 2 �� 3 ��ర�
�యబ�న ��� ఐ���� ఇవ�బ���. ఈ ��� ఐ���� �� ఆనం�ంచగ����, ఆ
రంగం� ఉన�త�� ��� ������ ఉం��.
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�మర�� ప��� మ�� �మర�� ����
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ఆ��టూ�� ��� ��ం�
�మ�� �ల�� సహజ �ౖ����, ��� ��� �త ప�� �య��� �� ����వ���
�మ�� ��. అ�వం� �మ�� �ల� హస� క��ౖ�ణ�ం, సం�త �మర��ం, అంత�� సంబంధ
�ష�ల పట� దృ��, అం�ల� ��� ��� �వడంవం�� ఉం��. ప�� వృ�� - ఇం���ం�,
�ౖద�ం, ��య�స� �ం, ��� �ం� - �� ��� �మ�� �ల� ఉప���� ం�. �� �ప��
�� ఆ���ం�, �జయం ��ంచడం� ��మ�� ��� ������ �. ��� వృ�� ల వ���గత
�మర��ం మ�� �జ�ల మధ� ఖ��తం� సంబంధ�ం�ం�. తమ �మ�� �ల�
అ��ణ�ౖన వృ�� ల� ప����� ��రణం� ��� �� ఆ���ంచడ��క, ���
�జయం ���� �. ఇ� తమ �మ�� �ల� అ��� �� వృ�� ల� ఉం� ��� ����
అ�కం� ఉం�ం�. ��� అ�� �వలం ఒక �వ��� సంబం�ం�న� �త���క ఇం� ఎ��వ
ఇవ�వల� ఉం�ం�. అ� ��� ఆస��కరం�, ఆ�� దభ�తం�, సంతృ�� క��ం���, ���
��యం �యగ���� ఉం��.

��రణం� �వల�న �మ�� ��
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Verbal Ability
�వ� �మర��మ�� ఒక వ��� పద సంబంధ ��� ల� సం��ష� �వసంబం�ల� అర �ం
���వడం. ఈ ప��� ������క� పదసంపద, ప�ల�ౖ ప�� , �వ గ�హ�శ�� ల�
ప��ంచడం జ���ం�. �వ� �మర��మ�� ��� సంద��ల� సం���స� �

�మర ��ం���, ���పర�ౖన �జ��� సూ�క�, ��ధ ��ర�� అవసర�ౖన �ౖ�ణ�ం�
���ంచబ��ం�. �వ� �మర��ం మ�� గ�హ�శ�� ల� ��-ఆ��త ���� , ��
���, కమూ���ష��, జర��జం, �ం�క ��� � �, ��య�స� �ం, ������, ప��
సంబం�� వం� రం�ల� �� అవసర�ౖన�� ప�గ��� �. అం���ం� ��� �ం�,
ఈ�ం� ��� �ం�, ప��ల� పర�ౖన ���� , �ద�ౖన ��� �� �వ� �మర��ం
ఎం� ���న��న���� ప�గ�ంచబ��ం�.

Numerical Reasoning
సం�� �మర��మ�� సంఖ�ల సంబం�ల�, సంఖ�ల సంబం�త ��� ం�ల� అర �ం
���వడంవం� ��� సంబం�ం�న�. సం�� �స� �ం� �� �వ� �మ�� �ల జంట
���పరం� ప��న అంశం� ప�గ�ంచబ��ం�. సం�� �మర��మ�� ఇం���ం�,
కం��ట�� మ�� ఐ�, �ర��� అ��ం���, ఆ���క��, ���ం�, ��ం�ం� మ�� ��,
ర�యన మ�� ��క ��� � ల ఆ��త ����  మ�� ��ధ �ౖ��� ��ర�� ఇ� ��
�ఖ��ౖన అవసరం� ప�గ�ంచబ��ం�. ��� �ం�, ఆ��క�స� �ం, ����ం�,
ఆ��వ�� �ద�ౖన ��� �� సం���మర��ం ఎం� అవసర�ౖన�� ���ంచబ�న�.

Spatial Reasoning
అంత�� పర�ౖన �జ�ం� అ��, మూ� �లతల అంత��ం�� �ష�ల� ��పరం�
ఆ��ంచడం ��ం� ఉం�ం�. ఈ ప�� ����� అంత��ం�� �ష��, వ�� �ల� ఎంత
చక�� అర �ం ���గల�, ఊ�ంచగల� మ�� ��� ఏ �� క�ణం� చూడగల� అ�
�ష��� అంచ� ��� ం�. ��� ��ధ ��ల� చూడట��క, ��� సంబం�ం�న
స����� ఎంతచక�� ���� �యగల� అన��షయం �� ����వడం జ���ం�.
అంత�� సంబంధ అం�� �ౖద�ం, శస� ���త�, దంత�స� ��, �� ��క� రం��, ఆ���క��,
��గ��, ��ౖ�ం� � ఆ��త ����, ఏ��ష�, ఆ�������, ఆ�� � న�, దృశ�కళ�,
�ద�ౖన��� సంబం�ం�న ��ర�� ఎం� ప��ఖ�ౖన�� ప�గ�ంచబ��ం�. అం��క
ఇ� కం��ట� ���ష�, �����, �� అ�వృ��, �ద�ౖన��� �� ఈ �మర��ం
ప��ఖ �త� ���� ం�.
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Abstract Reasoning
అ� ��� �� �జ�ం� అ�� �వ� �మ�� ��� ఆవల ���కం� ఆ��ంచడం, స�����
����ంచడం, స�ంతరం� అ���ంచడం, ��ధ ���� మ�� సంబం�ల� చూ�
�మ�� ��� సంబం�ం�ం�. అ� ��� �� �జ�ం� అ�� �ఖ��ౖన �మ�� �ల� ఒక��
ప�గ�ంచబ��ం� మ�� కం��ట� �����ం�, �� ���షణ, �ౖద� మ��
����క� రం��, ��య �స� �ం, ��� �ం� ���� , ర�యన �స� � ఆ��త ���� ,
�ద�ౖన ��� ఎం� ���న��న��� ���ంచబ�ం�. ఇ� ఇం���ం�, �ౖ�ల�, ప��ల�
స���� �ద�ౖన ��� �� ఎం� ���న�త� �ం�ం�.

Speed & Accuracy
క��క� �మర��మ�� ఊహ �క� �గం, ద�వ�పరం� ��� ��� ం��వడం, సత�ర
స��నం అ���� అంచ�� ప�గ�ంచబ��ం�. క��క� �మర��ం �� ఎం��, క��క�
మ�� ప��ల� ���, ���ల� ప��యడంవం� ����� �గం� మ��
ఖ��త���� ���� ��ర�� ఎం� ప��ఖ�ౖన�� ���ంచబ��ం�.

Mechanical Reasoning
���క� �జ�ం� అ�� యంత�ప�క��, ప���� , చల��� సంబం�ం�న ��థ�క
�ం��క �య�ల� అర �ం ���� �మర��ం� ప�గ�ంచబ��ం�. ఈ ప�� �����
��క ��� � �� ఏ�ధం� అర �ం ������ మ�� ��� �త���తం� ఎంతవర�
వ��ంప�యగ������ అ��ష��� అంచ� ��� ం�. ���క� �జ�ం� అ�� అ��
ప��న ఇం���ం� మ�� ��క�స� � ఆ��త ��ర�� ఎం� ప��న�ౖన�. �����, ఈ
�మర��ం �����క ఇం���ం�, ఉత��� రూపకల�న, �ం��క ���� , �ద�ౖన��� ��
ఎం� ప��న�ౖన�� ���ంచబ�ం�.
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� �మర�� ప�� ఫ�తం
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�ఠ�ప���క ఆ�ర ప��ల ఫ���
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�ఠ�ప���క ఆ�ర ప��ల ఫ���
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ఆస�� ప�� ఫ���
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�� అ�క ఆస��చూ� అం��
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�వద� ఉన� ఆస�� ల ����� ఫ��ల ప��రం Kiran � �వ�స� �� మ�� సంబంధ ��� � � రంగం�
ఆస�� ఉం�. ప����ం� అత�/ఆ� ఈ �క� రంగం� ఆస�� కనబ��� �:
• �ష�ల� ప��ంచడం మ�� ప���ంచడం. 
• ప����, ప����ం� వృ�సంబంధ�ౖన� �ర��ంచడం, సహజ ప�స�ల� ప��యడం. 
• �క�� మ�� �� ����ల అధ�యనం. 
• స�ద�� �క�� మ�� స�ద� �వ��ల అధ�యనం. 
• ప��ద� అం�న ఉన� జం��ల ��ం� అధ�యనం. 
• �త��� మ�� పంట�, ���� మ�� ఫ�ల అధ�యనం. 

Kiran � ���, కళ�, మ�� ��దరంగం రంగం� ఆస�� ఉం�. ప����ం� అత�/ఆ� ఈ �క�
రంగం� ఆస�� కనబ��� �:
• ��ల� వ�క�ం �య��� �� స��రం అం�ం�ం�� సృజ�త�కత మ�� ఊ�శ���
ఉప��ంచడం. 
• సృజ�త�క రం��� స�య��� ఉం� �ం��కత� ఉప��ంచడం మ�� సృజ�త�క� ���దల
మ�� అ�వృ��� ఉప��ంచడం. 
• ప��� తం జ�� సంఘటనల� ��� ఉండటం. 
• ఆ�చనల� ��త��ంచడం. 
• ఆ�� మ�� ��� ప�క�ల ఉప�గం. 
• అ�భ�ల� ఇత�ల� పం��వడం. 
• ��న��ౖన, ఊ�ంచ�� ప����ల� ప��యడం.

Kiran �క� ప��త�ం మ�� ప�� ప��లన రంగం� ఆస�� ఉం�. ప����ం� అత�/ఆ� ఈ �క�
రంగం� ఆస�� కనబ��� �:
• ప���వల� ప��యడం.
• ��� స���� మ�� అ� �ధ�ౖన �వల� ప��యడం. 
• �� నడపడం� అత� �వలనం�ంచడం. 
• ఇతర ��ల� �యకత�ం వ�ంచడం. 
• ప�ల� �ర��ంచడం. 
• ఇత�ల ప�త�� �ర�క��లం� �గం పం��వడం. 
• ఎ��వమం� ఉన���� �వల� �� �యకత�ం వ�ంచడం.

1

2

3
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పర����
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పర����

వ���త�మ�� ఒకవ���� �ర��ం� ప�వర�న, ఉ��గం, ��రణ, ఆ�చ�సర�� వం� ���ౖ ఆ�రప�
ఉం�ం�. వ���త� �ౖ�ల� ప��నం� ఈ సర�ల�ౖ �న� వ��� � మ�� సమూ�ల మధ� �రూ���
మ�� ��ల� అధ�యనం �య��� ప�యత�ం ��� ం�. ��న� �న�క �ర�ల� సంబం�ం�
�న��ౖన వ���త� పర�ౖన అం�ల� సంబం�ం� �న��ౖన �ర�చ��, ��� ం�� ���ర�ం�
ఉ���. ��� ��� ఉ��గపర�ౖన�, �న�క ��� � �� సంబం�ం�న�, శ�రం�� ��వ�ల�
సంబం�ం�న�, �� ఉ��క స��వం, అంత��ఖం, బ���ఖం, �ం�కత, ��క�ంచగ�� ���, �ద�ౖన
��� సంబం�ం�న� ఉ���. వ���త�పర�ౖన �ం��రమ�� ప��నం� ఈ రక�ౖన వ��కరణ�ౖ
ఆ�రప� ఉం�ం� మ�� ఇ� �వలం ఒక సూ�క �త��. ����� �క� వ���త�ం ఇ������
ఏర���ం�ం�. ��తం� �� �ం� ��ధ అ�భ�ల ఆ�రం� ఆవ��� �క� వ���త� ల���
ప�ద��తమ��ం�� మ�� �ల���యబ��ం��. వ���త� �ం��రమ�� "��య
అ��షణ"� �ర�ం చూపడ� ��ం�, ఒకవ��� తన� �� అ���ం��వ��� �ర�ం �గమం
��� ం�.
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Kiran
�� 
����ట� 

ఇత�ల సమస�ల� ప�ష��ంచడం�, ఇత�ల� ఆనందం క��ంచడం�� �� ఆనందం ����ం��. ��
��తం� భ�ష���  ��ం�, ����త�కం� ఆ���� �. �� � �త�� �� ��య� � ���వడం���, ���
అం�తమ���. అందరూ ��ౖ ఆ�రప�ల� ఆ�చన క���ం�, ఎం� �రవమ��ద� �ం���.
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వృ�� సంబంధ ��ర��

Kiran �క� �మర�� ప�� ఫ��� , వ���త� ప�� ఫ���, ���ం�ల ఆ��త ప�� ఫ��� ఆస�� ప�� ఫ��ల� ���� �ంద ఉన� రం��� అత� /ఆ� �
సూ�ంపబడ��

వృ�� సంబంధ ��ర�� 1: �వ �స� �� మ�� సంబం�త ��� � �
��వ రంగం� Kiran �క� ��ర� ఆ�రం� అత�/ఆ� �ం���� ఏ�ౖ� రం��� ఎం��వ��.

Domain Area Suggested Courses

��క� ���ట� ���ల� ��క� ���ట� ���ల�� ���ల�� ���/��క� ���ట� ���ల�� ����

����క� �ౖ�� ���� ఇ� ����క� �ౖ���

�ద� ���ల� ���� ఇ� �ద� ���ల�

����ం� ���ల� ���� ఇ� ����ం� ���ల�

�� ���ల� ���� ఇ� �� ���ల�

వృ�� సంబంధ ��ర�� 2: ���, కళ�, మ�� ��దరంగం
అత� /ఆ� �ంద ఉన� ఏ�ౖ� రం��� ఎం��వ�� :

Domain Area Suggested Courses

�� ���/��� అధ�యనం ���ల� ఆ� �� ���/���ల� ఆ� ��� స���

అడ��� ��ం� ���ల� ఆ� ��� స���

��� ��ం� ���ల� ఆ� �� ��� - (BMM)

����� ��యడం ���� ఇ� ����� �ౖ�ం�/స����� ఇ� ����� �ౖ�ం�/���ల�� ఇ� ���� �ౖ�ం�

దర�కత�ం ���ల� ఆ� ��� ��ం� -�ఎ

Domain Area Suggested Courses

జర��జం ���ల� ఆ� జర��జం -�ఎ

వృ�� సంబంధ ��ర�� 3: గవర��ం�, ���� స���� & ��య�స� �ం
అత� / ఆ� ����  అత� / ఆ� ��వ రం�ల� వృ��� �న��ంచవచ�� సూ��� ం�.

Domain Area Suggested Courses

��య �స� �ం ���ల� ఆ� � (ఎ� ఎ� �)
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����� �మర�� అవ�కనం

����� �మర�� అవ�కనం (Student map) అ�� Kiran �క� బ�� మ�� ��ర� �యబ�న
రంగం మ�� ��ర�� సూ��� ం�.

�వ �స� �� మ�� సంబం�త ��� � �
���, కళ�, మ�� ��దరంగం

గవర��ం�, ���� స���� & ��య�స� �ం

� ఆ��టూ��

Verbal Ability
Numerical Reasoning

Spatial Reasoning

�� ���ం� స���� �

Science
English

Social Science

సూ�ం�న ����  

పర����

����ట�
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www.margforyou.com 

support@margforyou.com
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