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SPARKS 2019
(Saahasam Promoting Activities For Raising Knowledgeable Students)
Time : 2 Hours

Class : VI(TM)

Marks:100M

INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATE
•
•
•
•
•
•

Question paper have 100 questions
Each question carries one mark.
No negative mark for wrong answer.
Ensure that you received correct question paper or not.
Candidates will provided with OMR sheet for answers, bubble the answers for corresponding
questions.
Follow the instructions specified on OMR sheet.

1) అతి చిన్న పూర్ణాంకాం?
a) 0
b) 1
c) -1
2) పూర్ణాంక్లు కూడిక మరియు ________ చతురిిధ పరకయ
రి తో పూర్త వుతాయి.
a) గుణక్ర్ాం

b) భాగహార్ాం

c) కూడిక

b) 0

]

[

]

[

]

d) పైవేవీ క్వు

c) 1

b) కిమ భిన్నాం

[
d) తీసివేత

4) 18/5 అనేద్ి ఏ ర్కమైన్ భిన్నము?
a)అకిమ భిన్నాం

]

d) 2

3) ______ ద్ాిర్ భాగహార్ాం నిర్ిచిాంచబడలేదు.
a. -1

[

c) మిశ్ిమ భిన్నాం

d) పైవేవీ క్వు

5) ర్మేష్ తన్ తర్గతి లో పాంచడానికర 10 చాకలెట్ె ల కొన్ుకుునానడు . ఒకొుకు డబాాలో 20 బాకుులు ఉనానయి
మరియు ఒకొుకు బాకుులో 12 చాకలెట్ె ల ఉనానయి. అయితే ర్మేష్ ఎనిన చాకలెట్ె ల కొన్ుకుునానడు
a) 272
b) 396
6) ఈ కరాంి ద్ి భినానలలో 4/5 కర సమాన్ాం క్ని భిన్నమేద్ి?
a) 40/50

b) 12/15

c) 240

c) 16/20
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[

]

[

]

d) 239
d) 9/15
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7) 12 మరియు 86 మధయ ఎనిన పూర్ణాంక్లు ఉనానయి?
a) 80

b) లేవు

c) 75

b) వికర్ణ

c) కరర్ణము

b) 10000

c) ఏద్ి క్దు

b) పర్వర్త న్ కోణాం

]

[

]

[

]

[

]

d) స్ధయాం క్దు

10) 1800 కనాన పదద ద్ిగ్ ఉాండి సాంపూర్ణ కోణాం కనాన తకుువ గ్ ఉాండే కోణానిన ఏమాంట్ార్ు ?
a) అలప కోణము

[

d) పైవేవీ క్వు

9) పదద పూర్ణాంకాం స్ధయమేనా? అయితే సాంఖయన్ు తెలుపాండి.
a) 9999

]

d) 74

8) _____ ఒక బాందువు న్ుాండి బయలుద్ేరి ఒక నిరధేశిత ద్ిశ్లో అన్ాంతాంగ్ స్గుతూ పో తుాంద్ి
a) రధఖాఖాండము

[

c) అధిక కోణాం

d) సర్ళ కోణాం

11) పరకు కోణాలు అనేవి?
a) స్ధార్ణ అాంచు కలిగి ఉాంట్ాయి

b) స్ధార్ణ అాంచు మరియు శీర్షాం కలిగి ఉాంట్ాయి.

c)స్ధార్ణ శీర్షాం కలిగి ఉాంట్ాయి.

d)పైన్ ఉన్నవన్నన

12) కరాంద్ి వ్ట్ిలో ఏవి నిరిదష్టమైన్ పొ డవున్ు కలిగి ఉాంట్ాయి ?
a) రధఖ

b) బాందువు

[

c) రధఖాఖాండము

d) కరర్ణము

13) తిరభుజాల సాంఖయ
a) 10

[
b) 12

c) 13

b) అన్ాంతాం

c) 100

b) సమాాంతర్ చతుర్ుుజాం

c) వృతత ాం

b) అధిక కోణాం

c) పర్వర్త న్ కోణాం

b) సమాాంతర్ చతుర్ుుజo

18) వృతత ాం బహుభుజి అవుతుాంద్ా??
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[

]

[

]

[

]

[

]

d) లాంబ కోణాం

17) బహుభుజి లోని రలాండు భుజాలు ఖాండన్ రధఖలు క్కపో తే వ్ట్ిని ఏమాంట్ార్ు ?
a) ర్ాంబస్

]

d) పాంచభుజి

16) తిరభుజాం లోని కోణాల మొతత ాం 600 అయితే ఆ తిరభుజాం?
a) అలప కోణాం

[
d) 100000

15) జాయమితి ఎట్లవాంట్ి రధఖలు లేని ఆక్ర్ాం?
a) తిరభుజాం

]

d) 14

14) ఒక భిాందువు గుాండా ఎనిన రధఖలు గీయగలాం??
a) 0

]

c) సపత భుజి

d) ష్డుుజి
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a) mఅవుతుాంద్ి

b) క్దు

c) చెపపలేాం

d) కొనిన స్ర్ుె మాతరమే

19) ఒక వృతత ాం యొకు వ్యస్లు తపపనిసరిగ్ కలుస్తయా ?
a) కలుస్తయి

b) కలవవు

c) కొనినస్ర్ుె

20) పట్ాంలో షేడ్ చేయబడిన్ భాగ్నిన భిన్నర్ూపాంలో తెలుపాండి? [
a) 2/4
b) 3/6
c) 8/9
21) ఒక రోజులోని 8 గాంట్లని భిన్నర్ూపాంలో తెలుపాండి?

d) 9/8

a) 24/8
b) 8/24
22) 5/8 = 20 / p అయితే, p విలువ?

c) 7/24

d) 24/7

a) 23
b) 2
23) 0.07 + 0.008 =
a) 0.15
b) 0.015
24) కరాంి ద్ి దశ్ాంశ్లు ఏద్ి పదద ద్ి?

c) 32

a) 0.182
b) 0.0925
c) 0.29
25) 15.8 - 6.73 =
a) 8.07
b) 9,07
c) 9.13
26) లవాం పదద ద్ిగ్ ఉాండి హార్ాం చిన్నద్ి గ్ ఉాండే భిన్నాం?

[

]

[

]

[

]

[

]

c) కిమభిన్నాం

[

]

d) 9.25
d) పైవేవీ క్వు

b) వయవస్యాం

c) చేనేత

d) కుమమరి
[

b) దున్నడాం

c) వితత నాలు వేయడాం

b) జీవనాధార్ వయవస్యాం c) సేాంద్రయ
ర వయవస్యo
b) ర్స్యనిక ఎర్ువులు

c) పుర్ుగుమాందులు

b) పొ దలు

c) కలుపు మొకులు

[

]

d) పైవి ఏవీ క్దు
[

]

d) పైవేవీ క్వు
[

]

[

]

d) చిన్న చిన్న మొకులు

32) ఏ ఏ ధృవ్లు ఎదురలదుర్ుగ్ ఉాంచిన్పుపడు అయస్ుాంతాలు పర్సపర్ాం ఆకరిషాంచుకుాంట్ాయి ?
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]

d) నాట్ల
ె వేయడాం

31) పాంట్ మొకులతో ప్ట్ల పరిగధవి?
a) ఔష్ధ మొకులు

]

d) 0.038

30) కుళ్ళిన్ మొకులు, జాంతువులు వయర్ేలన్ుాంచి తయార్ు చేసే ఉతపతిత ని ఏమాంట్ార్ు?
a) సహజ ఎర్ువులు

[

d) 0.78

29) రలైతులు ఎట్లవాంట్ి ర్స్యనిక మాందులు, పుర్ుగు మాందులు వ్డకుాండ చేసే వయవస్యాం?
a) అకర్ాన్ వయవస్య

]

]

28) వరి పాండిాంచడాంలో మొదట్ి దశ్?
a) పొ లానిన సిదేాం చేయడాం

[

d) ఎలె పుపడూ

27) భూమిని స్గుచేయడానిన ఏమని అాంట్ార్ు ?
a) పట్లటపుర్ుగుల పాంపకాం

]

d) 16

c) 0.078

a) మిశ్ిమ భిన్నాం b) అపకిమ భిన్నాం

[
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a)సజాతి ధృవ్లు

b) విజాతి ధృవ్లు

c) A మరియు B

d) పైవి ఏవి క్దు

33) ఆఫ్ిరక్ జాతీయ అధయక్షుడు?
a) వినిన మాండేలా

b) నెలున్ మాండేలా

c) యాసర్ అర్ాట్

b) 4 సాంవతుర్లు

c) 5 సాంవతుర్లు

b) తమిళనాడు మరియు కధర్ళ

c)కర్ణట్క, తమిళనాడు

c) ఒరిస్ు, కోలకతా

36) పరజాస్ిమయ వయవసథ లో అతయాంత శ్కరతవాంతమైన్ వ్ర్ు ఎవర్ు ?
a)పో లీస్

c) ముఖయమాంతిర

b) MLA

d) భూభరమణాం

c) 8

[

]

[

]

[

]

b) ఉతత ర్ ధురవాం

[
c) ఉతత ర్ అర్థగోళాం

a) గోాండాినా కొాండలు

b) ప్పి కొాండలు

[
c) తిర్ుమల కొాండలకు

c) మహాన్ద్ి
c) ఆరిటకల్ 13
c) నెలున్ మాండేలా

]

[

]

[

]

[

]

d) ఆరిటకల్ 24

43) వర్ణవివక్షతకు వయతిరధకాంగ్ పో ర్ట్ాం న్డిపిాంచిన్ ఆఫ్ిరకన్ నేష్న్ల్ క్ాంగలస్
ి నాయకుడు ఎవర్ు?
b) హిట్ెర్

[
d) పైన్ ఉన్నవన్నన

42) భార్త ర్జాయాంగాం లో ఏ ఆరిటకల్ కరాంద "అాంట్ర్నితన్ాం నిషేధాం అని ఉాంద్ి "?
b) ఆరిటకల్ 17

d) బరట్ష్
ి

44) పరభుతిాం వెన్ుక ఉన్న ముఖయ ఉద్ేదశ్యాం
a)సమాజాంలో నిబదద తతో కూడిన్ సమాన్తాినిన పాంపొ ాంద్ిాంచడాం b) శ్ాంతి భదరతల సాంర్క్షణ
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]

d) వెలుగ ాండలు

41) తూర్ుప కన్ుమలు గుాండా పరవహిాంచే న్దులు?
b) కృష్ణ

]

d) ఉతత ర్ భూమి

40) ఆాంధర పరద్ేశ్ లోని ఏ కొాండల మధయ గోద్ావరి న్ద్ి పరవహిసత ుాంద్ి?

a) మహాతామ గ్ాంధర

]

b) భూమి చుట్ట
ట చాందురడు తిర్గడాం c) చాందురడు చుట్ట
ట భూమి తిర్గడాం d) పైవవీ
ే క్వు

a)దక్షిణ అర్థగోళాం

a) ఆరిటకల్ 5

[

d) 1

39) భూమి యొకు ఉతత ర్ కొన్న్ు ___________ అాంట్ార్ు

a) గోద్ావరి

]

d) పరజలు

37) లీపు సాంవతుర్ాం ఎనిన సాంవతుర్లకు లెకరుస్తర్ు?
a) 2
b) 4
38) ర్తిర, పగలు ఏర్పడుట్కు క్ర్ణాం?

[
d) 6 సాంవతుర్లు

35) క్వేరి న్ద్ి ఉన్న రలాండు ర్ష్ట్టాలు ?
a) కర్ణట్క మరియు ఆాంధర పరద్ేశ్

]

d) కోఫ్ీ అన్నన్

34) భార్తద్ేశ్ాం లో, ఎనిన సాంవతుర్లకు ఎనినకలు జర్ుగుతాయి?
a) 2 సాంవతుర్లు

[
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c)అాందరికీ సమాన్ నాయయానిన అాంద్ేలా చూడట్ాం

d)పైవి అన్నన

45) గ్ిమ పాంచాయతీని ఏర్పట్ల చేసేద్ెవర్ు ?

[

b) ర్ష్ట ా పరభుతిాం

a)సర్పాంచ్

c) కధాందర పరభుతిాం

46) అసాంబ్లె ఎనినకలు _______ సాంవతుర్లకు ఒకస్రి జర్ుగుతాయి
a) 2
b)3
47) మీర్ు చదువుతున్న సూులు న్ు న్డిపే వయవసథ ఏద్ి ?
a) ర్ష్ట ా పరభుతిాం

c) 4

b) గ్ిమ సభ

c) గ్ిమ పాంచాయతీ
c) పరభుతిాం

b) మొదట్ి స్థయి

c) మూడవ స్థయి

b) ర్ష్ట ా పరభుతిాం

c) సర్పాంచ్

b) ఇడలె

c) బరియాని

b) పో ర ట్ీన్ెన్ు

c) పిాండిపద్ార్థలు
c) చకలుర్

b) పో ర ట్ీన్ె ు

c) A మరియు B

55) విట్మిన్ుె పరసత ుతాం వివిధ ర్క్ల ఉనానయి
a) విట్మిన్ A

b) విట్మిన్ B క్ాంపె క్సు c) విట్మిన్ C

56) L.P.G అన్గ్

d) చివరి స్థయి

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

d) a మరియు c

d) విట్మిన్ుె
d) పైన్ ఉన్నవన్నన
[

a) లికరిడ్ పూయరీఫ్ైఎడ్ గ్యస్

b) లికరిడ్ పర్మనెాంట్ గ్యస్

c)లికరిడ్ పట్రరలియాం గ్యస్

d) లికరిడ్ పయిన్ గ్యస్
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]

d) పైన్ ఉన్నవన్నన

54) ద్ెబాతిన్న శ్రీర్ కణాలన్ు బాగు చేయడాంలో సహాయపడే పో ష్క పద్ార్థాం ఏద్ి ?
a) క్రోాహైడేట్
ర ెల

]

d) పూరి

53) పిాండిపద్ార్ేలు కలిగి ఉన్న ఒక పద్ార్ేాం ?
b) నిమమక్య

]

d) జిలాె పరిష్త్

52) పరసత ుత ఆహార్ాంలో పరధాన్ పో ష్క్లు?

a) బాంగ్ళాదుాంప

]

[

51) ఈ కరాంి ద్ి వ్ట్ిలో ఏ ఆహార్నిన ఆవిరితో ఉడికరాంచి చేసత ్ర్ు

a) ఖనిజాలు

d) 5
[

[

50) జిలాె స్థయిలో అభివృద్ిే పన్ులు ________ ద్ాిర్ ర్ూపొ ాంద్ిాంచడాం జరిగిాంద్ి

a) ద్ో శ్

]

d) ముఖయమాంతిర

49) పాంచాయతీ ర్జ్ వయవసథ పరభుతి వయవసథ లో ఏ స్థయిలో ఉాంట్లాంద్ి ?

a) గ్ిమ పాంచాయతి

[

[

b) సర్పాంచ్

a)రలాండవ స్థయి

d) పైవి అన్నన

d)పైవి ఏవి క్వు

48) గ్ిమ సభ సకిట్రీని ఎవర్ు ఎన్ునకుాంట్ార్ు??
a. గ్ిమ పాంచాయతీ

]
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57) న్నట్ిని న్నట్ి ఆవిరిగ్ మారధే పరకయ
రి నే ___________ అాంట్ార్ు
a) వర్షాం

b) మర్ుపులు

[

c) బాషిపభవన్ాం

]

d) అయస్ుాంతీకర్ణాం

58) ఆహార్పద్ార్థలన్ు నిలిచేయడానికర ఉపయోగిాంచే ర్స్యనాలు , ర్ాంగులవలె ఎట్లవాంట్ి వ్యధులు వస్తయి[
a) విరధచనాలు

c) జలుబు

b) AIDS

d) క్న్ుర్

59) శ్రీర్ పర్ుగుదలకు ఉపకరిాంచేవి?
a) పిాండిపద్ార్థలు b) విట్మిన్ుె

c) ఖనిజాలు

b) ఏన్ుగు

c) జిర్ఫ్ీ

b)శ్శ్ిత మార్ుప

c) A మరియు B

b) విట్మిన్ బ

c) విట్మిన్ సి

]

[

c) 2

]

]

d) పైవేవీ క్వు

64) ఒక అయస్ుాంతాం పగిలితే పరతి అయస్ుాంతాం ఎనిన ధృవ్లు కలిగి ఉాంట్లాంద్ి?

[

]

[

]

d) ధృవ్లు ఉాండవు

65) ఈ కరాంద్ి వ్ట్ిలో ఏ అయస్ుాంత సిభావ్లు నిజాం ?
a) సజాతి ధృవ్లు వికరిషాంచుకుాంట్ాయి

b)విజాతి ధృవ్లు ఆకరిషాంచుకుాంట్ాయి

c)అయస్ుాంతానికర రలాండు ధృవ్లు ఉాంట్ాయి (ఉతత ర్ మరియు దక్షిణ)

d) పైవి అన్నన

66) ఆపిల్ బర్ువులో _________ % , ద్ో స బర్ువులో ______ % న్నరధ ఉాంట్లాంద్ి.
a) 20 & 30
b) 50 & 50
c) 65 & 10
67) ద్రప్వళ్ళకర క్లేే ట్ప్క్యలు __________ మార్ుపన్కు ఉద్ాహర్ణ
a) ర్స్యనిక మార్ుప

[

d) విట్మిన్ డి

a) ఉకుు కడలీ చుట్ట
ట చుట్ిటన్ తీగచుట్ట న్ు b)అయస్ుాంత ద్రకూూచి c)ఇన్ుము
b) 3

]

[

63) ___________ న్ు వుపయోగిాంచి విదుయతయస్ుాంతానిన తయార్ు చేసత ్ర్ు

a) 1

[

d) పైవి ఏవి క్దు

62) ట్మాట్ాలలో వుాండే విట్మిన్ ఏద్ి ?
a) విట్మిన్ ఏ

]

d) ప్ము

61) ప్లు , పర్ుగుగ్ మార్డాం __________ మార్ుప.
a)తాతాులికమైన్ మార్ుప

[
d) పో ర ట్ీన్ె ు

60) ఈ కరాంి ద్ివ్ట్ిలో అతిపదద జాంతువు ఏద్ి ?
a) బూ
ె వేల్

]

b) తాతాులికమైన్ మార్ుప

[

]

[

]

d) 84 & 96

c) సహజమైన్ మార్ుప d) పైవి ఏవి క్దు

68) ధృవముల 'U' ఆక్ర్ాంలో వుాండే అయస్ుాంతానిన ఏమని పిలుస్తర్ు ?

[

]

a)సూ
థ ప్క్ర్ అయస్ుాంతాం b) గుర్ిపునాదక్ర్పు అయస్ుాంతాం c) స్ధార్ణ అయస్ుాంతాం d) దాండాయస్ుాంతాం
69) దాండ అయిస్ుాంతానిన అయస్ుాంత ద్ికూుచి దగగ ర్కు తీసుకువెళ్ళెతే ఏాం జర్ుగుతుాంద్ి?

[

a) ముళళి జర్ుగుతుాంద్ి b) ముళళి జర్ుగదు c) వయతిరధఖ ద్ిశ్లో ముళళి తిర్ుగుతుాంద్ి d)పైవేవీ క్వు
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70) బలహీన్ క్ాండాం కలిగి నేలమీద వ్యపిాంచే మొకులు
a) తీగలు b) ఔష్ధ మొకులు

c) ముళి జాతి మొకులు
c) శోష్ణ

b) ర్క్షక పతారవళ్ళ

c) ఆకర్షణ

b) స్ాంద్రక
ర ర్ణాం
b) అబదద ాం

c) నిర్ిచిాంచలేాం

b) క్రోాహైడేట్
ర ు

c) కొివుి

b) ఆహార్ాం

c) అన్ువు

b) గుణసాంధి

c) అతిసాంధి

b) ర్ము, అతడు

c) ర్మ,అతడు

]

[

]

[

]

[
b) హితాం

a)నెయయాం

c) అపకీరత ి

[
b) సాందరాం

b) साहहत्य

c) సతిత

c) खेि-कूद

83) रं गा लसयार मजहािरा का अर्ु क्या है ?
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c) क

]

]

d) బాస
[

]

[

]

[

]

d) विज्ञान

82) र्ंगि में गिने िािी आग को क्या कहते हैं ?
b) दािानि

]

d) గ పప

81) अर्न
जु पजरस्कार ककस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान ककए र्ाते हैं?

a)िडिानि

[

d)ర్ముడు , అతడు

80) "సముదరాం" అనే పద్ానికర వికృతి ________

a) लसनेमा

]

[

79) కీరత ి X ______
a)న్మమకాం

[

d) యనాద్ేశ్ సాంధి

78) ర్ముడతాడు = _______ + _______
a)ర్ముడు , తాడు

]

d) బర్ువు

77) "చాలిన్ాంత" ఏ సాంధి…
a)సవర్ణద్రర్ఘ సాంధి

[

d) పైవి అన్నన

76) తన్ువు = _______
a) శ్రీర్ాం

]

d) పైవి ఏవి క్దు

75) బ్లట్ ర్ూట్ లో ఎకుువ మోతాదు వుాండే పో ష్క్లు ఏవి ?
a) పో ర ట్ీన్ు

[

c) సపట్ికర్ణాం d) పైవి అనిన

74) మొకు యొకు క్ాండాం మట్ిట న్ుాండి న్నర్ు మరియు ఖనిజాలన్ు గిహిాంచున్ు.
a) నిజాం

]

d) ఇవి ఏవి క్వు

73) ఒక పద్ార్ేాం వ్యుసిథతి న్ుాండి దరవసిథతికర మార్డానిన _______ అాంట్ార్ు.
a) భాసీపభవన్ాం

[
d) కుళ్ళె పో వడాం

72) పుష్పాం లో ఏ భాగాం పాండు గ్ మార్ుతుాంద్ి?
a) అాండాశ్యాం

]

d) పొ దలు

71) ఈ కరాంి ద్ి వ్ట్ిలో ఏ పరకయ
రి
ద్ాిర్ మొకులు తకుువ న్నట్ిని కోలోపతాయి?
a) కరర్ణజన్య సాంయోగకరయ
ి
b) భాష్టో పతేుకాం

[

d) बड़िाग्नन
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a)डरपोक व्यग्क्त
84) उपकार

b) धोखेबार् व्यग्क्त

c) झूठ बोिने िािा व्यग्क्त

का विलोम शब्द चुनो

a) बरज ाई

b) ननंदा
b) िैमनस्यता

[

]

[

]

d) अपकर्ु

c)अपकार

85) आस्र्ा का विलोम शब्द चुनो
a) अनास्र्ा

d) िीर व्यग्क्त

c) अंधविश्िास

d) अविश्िास

86) Opposite word of “Dead” is __________
[
]
a) Died
b) dying
c) alive
d)none of the above
87) Arrange the given words in alphabetical order and tick the one that comes in the middle? [
]
a) Plane
b) Plain
c) Plenty
d) Player
88) రలాండు సాంఖయల యొకు క.స్.భా వ్ట్ి గ.స్.భా కాంట్ే 45 రలట్ె ల ఉాంట్లాంద్ి. వ్ట్ిలో ఒక సాంఖయ 125 మరియు క.స్.భా,
గ.స్.భా ల మొతత ాం 1150 అయితే వేర క సాంఖయ కన్ుగ న్ాండి

[

]

a) 215
b) 220
c) 225
89) 6x - 27 + 3x = 4 + 9 - x అయితే x కన్ుగ న్ాండి

[

]

d) 235

a) 4
b) 5
c) 6
d) -4
90) 2 కురీేలు, 3 బలె ల ధర్ ర్ూ. 1300 , 3 కురీేలు, 2 బలె ల ధర్ ర్ూ. 1200 . ఒక కురీే ధర్ ఒక బలె ధర్ కాంట్ే ఎాంత
ఎకుువగ్ ఉాంట్లాంద్ి?

[

a) Rs.70

b) Rs.75

]

d) ఏద్ి క్దు

c) Rs.50

91) ఒక భిన్నాం యొకు హార్ాం లవాం కాంట్ే రలాండు రలట్ె ల ఉాండి 1 తకుువ గ్ ఉాంట్లాంద్ి. హార్నిన లావ్ణణణ 1 పాంచితే ద్ానిన
యొకు భిన్నాం 3/5 అవుతుాంద్ి. అయితే భిన్నాం కన్ుగ న్ాండి?

[

]

a) 2/3
b) 3/5
c) 4/7
d) 5/9
92) 10 కధ.జి. ల ఆపిల్ ల ధర్ 24 కధ.జి. ల బయయాం ధర్కు సమాన్ాం. 2 కధ.జి. ల పిాండి ధర్ 2 కధ.జి ల బయయాం ధర్కు
సమాన్ాం. ఒక కధజీ పిాండి ధర్ ర్ూ 20.50 . అయితే 4 కధ.జి. ఆపిల్ , 3 కధ.జి. బయయాం మరియు 5 కధ.జి. ల పిాండి మొతత ాం ధర్
ఎాంత?
a) Rs.849.40
b) Rs.877.40
93) నా కొడుకు చెలిె భర్త నాకు ఏమౌతాడు?
a) మేన్లుెడు

b) అలుెడు

c) Rs.901.60
c) కొడుకు

b) ప్లౌన్

c) సిాంధర

b) కళాక్రి

c) సహార్
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[

]

[

]

[

]

d) కొడుకు
d) నౌరౌన్

95) పరపాంచ అతిపదద ఎడారి?
a) థార్

]

d) Rs.815.20

94) ప్కరసత ్న్నలు మాట్ాెడే భాష్?
a) హిాంద్ర

[

d) సనోర్న్
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96) స్హసాం సిచేాంధ సాంసథ వయవస్థపకులు ఎవర్ు ?
a) గణేష్ మాచవర్పు

b) చాందరహాస్ రలడీ ి

c) ర్జా వేణు

[

]

[

]

d) శివ కోట్ి బొ డుీ

97) స్హసాం సిచేాంధ సాంసథ యొకు సోె గన్ ఏాంట్ి ?

a) goodness enough to Serve b) Dare Enough to Serve c) Brave Enough to Serve d) kind enough to serve
98) 121, 143, 165, 186, 209 వీట్ిలో విభిన్న సాంఖయ ?
[
]
a) 143
b) 165
99) బారీె ఉతపతిత అతయధికాంగ్ ఉన్న ద్ేశ్ాం?

c) 186

a) చెైనా

c) ర్ష్ట్య

b) ఇాండియా

d) 209

b) కట్ట క్స

c) బాంగుళూర్ు
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]

[

]

d) ఫ్్రన్ు

100) సాంట్రల్ రలైస్ రీసర్ే సేటష్న్ ఎకుడ ఉాంద్ి?
a) చెనెైన

[

d) కరిలాన్
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