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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) (-18) × (-5) × (-4) = __________
[
]
a) -90
b) -360
c) 360
d) -270
2) ఒక షాప్ యజమాని పాత స్ాాకులోఒక పెన్నుని అమమగా రూ1 లాభం వచ్చంది, ఒక పెనిిల్ అమమగా 40 పెైసలు
న్ష్ా ం వచ్చంది. ఒక నెలలో ఆమెకి 5 రూపాయలు న్ష్ా ం వచ్చంది. ఆ నెలలో ఆమె 45 పెన్నులు అమ్మంది. అయితే
ఆమె ఆ నెలలో ఎనిు పెనిిళ్లు అమ్మంది?
a) 125
b) 25
c) 50
3) కింర ది వానిలో వినిమయధర్ామనిు గుర్్తంచండి ____
a) a × b = b ×a

[

]

[

]

d) 64

b) a× (b + c) = a × c + b × c c) a × (b + c) = a × b + a × c d) పెైవేవీకావు

4) "స్ాహసం" వార్్ికోతివంలో ఒక కేకులో 6/7 వ భాగం విదయారధులకి పంచగా మ్గ్లిన్ భాగం ఎంత?
a) 2/7 భాగం

b) 3/7 భాగం

c) 7/2 భాగం

[

]

d) 1/7 భాగం

1

5) (0.1 x 0.1) + 52 = __________
[
]
a) 5.051
b) 551/100
c) 5.51 / 100
d) 0.551
6) దీపక్ ఒక ఇంటికి ఒక ర్ోజులో 2/5 వ భాగం రంగులు వేస్ాడు. ఇదే విధంగా రంగులు వేస్తత అతడు ఇంటి మొతయతనికి
ఎనిు ర్ోజులోు రంగులు వేస్త ాడు?
a) 2.5 ర్ోజులు

[
b) 2 ర్ోజులు
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c) 5 ర్ోజులు

d) 25 ర్ోజులు
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7) ఒక దీరచ
ఘ తురస్ాాకార కాగ్తం 53 స్ెంటీమీటరు పొ డవు మర్్యు 35స్ెం.మీ. వెడలుుఉంట ంది. దయని చనటా కొలత
కన్నగొన్ండి
a) 17.733
b) 1.733
0
8) ర్ండు కోణయల మొతత ం 180 అయితే, ఆ కోణయలు?
a) శీర్ాిభిముఖ కోణయలు

c) 33

b) అన్నబంధ

[

]

[

]

d) 73.33

c) సరళ్కోణయలు

d) వాతిర్ేకకోణయలు

9) ఒక తరగతిలోమొతత ం 52మంది బాలురధ మర్్యు బాలికలు ఉంటే, బాలికల సంఖా బాలురధ సంఖా కంటే 10మంది
ఎకుువ అయిన్ బాలురధ ఎంత మంది??
a) 12
b) 32
c)42
10) l // BC అయిన్ ఇచ్చన్ చ్తాం లో x, y మర్్యు z విలువలు కన్నగొన్ండి

[

]

[

]

d)21

a) x = 60 °,
y = 60 °,
z = 50 °
b) x = 45 °,
y = 45 °,
z = 90 °
c) x = 90 °
y = 45 °,
z = 45 °
d) x = 60 °,
y = 60 °,
z = 60 °
11) ర్ండు కనయు ఎకుువ ర్ేఖలన్న ఒక ర్ేఖ వేరధ వేరధ బందనవుల వదద ఖండించ్న్చో ఆ ర్ేఖన్న ఏమంటారధ? [
a)

ఖండన్ ర్ేఖ

b) తిరార్ేఖ

c) సమాంతర ర్ేఖ

]

d) అన్నబంధ ర్ేఖ

12) తిాభుజం ABCలో AB = 5 స్ెం.మీ, BC = 8cm, AC = 4cm అయిన్
a) ఒకసమదిిబాహుతిాభుజంమాతామే

b) విష్మ బాహుతిాభుజంమాతామే

c) లంబసమదిి బాహుతిాభుజం

d) విష్మ బాహు లంబ కోణ తిాభుజం

13) ఒక తిాభుజం యొకు 3కోణయల నిష్ుతిత 2:3: 4అయిన్ కోణయలిు కన్నగొన్ండి __

[

]

[

]

a) 60 °, 60 °, 60 °
b) 60 °, 60 °, 90 °
c) 40 °, 60 °, 80 ° d) 30 °, 60 °, 60 °
14) దీరచ
ఘ తురసాం పొ డవు 60cm మర్్యు కరణం 61cm అయిన్ దీని యొకుచనటా కొలత?
[

]

a) 120cm
b) 122cm
c) 71cm
15) pq−6𝑝2 𝑞 2 − 𝑝2 𝑞 + 9బీజీయ సమాస్ానికి అధిక పర్్మాణం ఎంత?

d) 142cm
[

]

a) 1
b) 2
16) 56 ∗ 52𝑥 = 510 అయిన్ x విలువ?

d) 4
[

]

c) 3

a) 3
b) 2
c) 1
d) 4
17) గత ఏడయది ఒక వసనతవు యొకు ధర ₹ 40. ఈ సంవతిరం, ₹ 50కు పెంచయరధ అయిన్ ధర మారధుశాతం?[

]

a) 15
b) 35
c) 10
d) 25
18) గంగ జాకట్ కుటిాంచనకోడయనికి 1 మీ. గుడడ ముకున్న తీసనకొని టైలర్ దగగ రకు వెళ్ళంది. టైలర్ 0.75 మీ. గుడడ ముకు
జాకట్ కుటా డయనికి సర్్పో తుంది అని మ్గ్లింది ఇచేచస్ాడు. టైలర్ ఇచ్చన్ గుడడ ముకు యొకు శాతం ఎంత?[
a) 25

b) 15

c) 35
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d) 10
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19) ఒక కుట ంబం లోని న్లుగురధ కుట ంబసభుాలకు 10 కిలోల బయాం అవసరం. 10 మంది కుట ంబ సభుాలకు ఎనిు
కిలోల బయాం అవసరం?
a) 20 కిలోలు

[
b) 25 కిలోలు

c) 50 కిలోలు

]

d) 5 కిలోలు

20) ΔABCలో∠A = 3 ∠B మర్్యు∠C = 2 ∠B. ΔABC లోని కోణయలు కన్నగొన్ండి __

[

]
a) ∠A = 60 °, ∠B = 60 °, ∠C = 60 ° b) ∠A = 90 ° ∠B = 30 °, ∠C = 60 °
b) ∠A = 60 °, ∠B = 20 °, ∠C = 100 ° d) ∠A = 0 °, ∠B = 60 °, ∠C = 120 °
21) ఒక తిాభుజం లోని మూడుభుజాలు, మర్ొక తిాభుజంలోని 3 భుజాలలో ఏకీభవిస్తత ఆ తిాభుజాలు __
a) సరూప కోణ తిాభుజాలు

b) లంబ కోణతిాభుజాలు

[

]

c) అధికకోణ తిాభుజం d) పెైవేవీకావు

22) ΔABC లో

[

]

a) AB + BC> AC
b) AB + BC <AC
c) AB + AC <BC d) AC + BC <AC
23) మధయాహుం 12 గంటలకి 00కనయు అధికంగా 100C ఉషోణ గరత ఉంది. పాతి ఒక గంటకి 20C ఉషోణ గరత తగ్గన్టు యితే ఎంత
సమయానికి 00C కనయు తకుువ 80C ఉంట ంది.?
a) 7pm
b) 8am
24) 4, 6, -2, 0 మర్్యు -5 ఆర్ోహణ కరమంలో వాాయండి ___

c) 9pm

[

]

[

]

d) 10pm

a) 6,4,0, -5, -2
b) 6,4,0, -2, -5
c) 0, -2, -5,4,6 d) -5, -2,0,4,6
25) ఒక కూరగాయల వాాపార్్ వారం ర్ోజుల సంపాదన్ (రూపాయలలో) 200, 150, 180, 300, 160, 170 మర్్యు `170
అయిన్ అతని ఒకర్ోజు సర్ాసర్్ సంపాదన్ రూపాయలలో తెలపండి ____
a) 200
26) ఆపిలు ోఉండే ఆముం?
a) బుాటిర్్క్ఆముం

b) 180

c) 1900

b) మాలిక్ ఆముం

]

[

]

d) 190

c) ఆస్ాుర్్ిక్ ఆముం d) టానిక్ ఆముం

27) కింర ద వాటిలో ఏది గరజు
ర మరకలు తొలగ్ంచడయనికి ఉపయోగపడుతుంది?
a) ఆకాాలిక్ ఆముం

[

b) కాలిియం హైడయాకసిడ్

[

c) అమ్మమనియం హైడయాకసిడ్

d) హైడరా కు ోర్్క్ఆముం

28) ఈ కింది వాటిలో ఏది పాసత నతం వాడే సబుిలోఉంట ంది?

[

a) పొ టాషియం హైడయాకసిడ్ b) కాలిియం హైడయాకసిడ్

c) అమ్మమనియం హైడయాకసిడ్

]

]

d) మెగరుషియంహైడయాకసిడ్

29) ఆము వరిం కింర ది వాటిలో వేటికలయిక వలు ఏరుడుతుంది ?

[

]

[

]

[

]

a) కార్ోినిక్ ఆముం, సలూయూర్్క్ ఆముం మర్్యు నెైటక్
ిా ఆముం
b) సలయరడయాకసిడ్, నెైటారజన్ఆకసిడ్, కారిన్డ యాకసిడ్
c) హైడరా కు ోర్్క్ ఆముం, సలూయూర్్క్ ఆముం మర్్యు నెైటక్
ిా ఆముం

d) పెైవేవీకావు

30) నీలి లిటమస్ిుఎరధపురంగుకి మార్ేచది ఏది?
a) క్షార లవణం

b) ఆముఉపుు

c) స్ాధయరణ ఉపుు

d) పెైవేవీకావు

31) వసనతవు కదనలుతున్ు దిశలోనే శర్రరంలోని భాగాలు కదిలిన్టతే
లు దయనిని ఏ చలన్ం అంటారధ?
a) స్ాానయంతర చలన్ం

b) సరళ్ర్ేఖీయచలన్ం
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c) వకరచలన్ం

d) సహాయక చలన్ం
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32) డిలి
ా ిటయాకు చలన్ం?
a) స్ాానయంతర చలన్ం

[
b) భామణ చలన్ం

c) వృతీయచలన్ం

d) సహాయక చలన్ం

33) ఈగ కదలిక __
a) భామణ చలన్ం

[
b) వృతీయచలన్ం

c) సహాయక చలన్ం

]

]

d) ఒకేర్రతిగా ఉండదన

34) ఒకబసని 40 నిమ్షాలలో 60 కిలోమీటరు దూరంవెళ్త లంది అయిన్ బసని యొకు వేగం ఎంత ?

[

]

a) 5km / h
35) కింది వాటిలో ఏది సర్సన్ది?

[

]

b) 60km / hr

c) 90km / hr

a) కాలం యొకు మూల పామాణం స్ెకన్న.

d) 80km / hr

b) పాతివసనతవు యొకు కదలిక ఒకుటే.

c) ర్ండు కారధలలో ఒకటి 5 నిమ్షాలకి మర్ొకటి 2 నిమ్షాల తరధవాత బయలుదేర్ాయి, ర్ండవ కారధ వేగంగా
వెళ్లతుంది. కారణం ఆలసాంగా బయలుదేర్ాడు.

d) కారధవేగానిు km / h లో వాకత పరచవచనచ.

36) వేగం, దూరం మర్్యు కాలం మధా సర్సన్ సంబంధం?

[

a) వేగం = దూరం /కాలం b) వేగం =కాలం / దూరం c) వేగం = చలన్ం / కాలం

d) దూరం = వేగం / కాలం

37) ఒకు వరధసలో 3 బలుిలు కలుపబడిన్వి, ఆ వరధసలో ఒక బలుిని వేరధచేస్తత మ్గ్లిన్ బలుిలు ______[
a) వేరధచేయబడతయయి

b) జతచేయబడతయయి c) కాలిపో తయయి

]

]

d) పెైవేవీకావు

38) వెలుగుతున్ు బలుిన్నండి విడుదలయియా ఉష్ణ శకితని తగ్గంచడయనికి వాటి స్ాాన్ంలో కింర ది వాటిలో దేనిని
ఉపయోగ్ంచవచనచ?
a) కొరవొతిత

b) CFL బలుి

c) టార్చ

b) స్ిిచ్

c) వెైర్

b) తెర్్చ్న్పుుడు(open)

[

]

[

]

d) విదనాతఘ టం

40) వలయం ______ స్ిాతి లో ఉన్ుపుడు విదనాత్ పావహిసత నంది?
a) మూస్ివేస్ిన్పుడు(closed)

]

d) కిర్ోస్ినీదపాలు

39) కింర ది వాటిలో సరూుూట్ ఆపడం లేదయ మూస్ివేయడయనికి ఉపయోగ్ంచేద?ి
a) బల్ి

[

c) విర్్గ్న్పుడు

d) అసంపూరణ

41) గది ఉషోణ గరత వదద పాదరసం _______________ స్ిాతిలోఉంది

[

]

[

]

43) ______ మాన్వ శర్రరం యొకు స్ాధయరణ ఉషోణ గరత

[

]

a) 37 ° C
b) 73 ° C
c) 27 ° C
d) 98.6 ° C
44) తెరపెై పటా డయనికి వీలుకాక దరుణం లో మాతామే చూడగలిగే పాతిభింబానిు _____ అంటారధ ?

[

]

a) ఘన్

b) వాయు

c) దావ

d) పెైవేవీకావు

42) మొదటి థర్ామమీటర్ ______దయిర్ా కనిపెటాబడింది
a) అర్్స్ా ాటిల్

b) గలీలియో

c) చయర్ు స్డ ార్్ిన్

d) జేమాిాట్

a) నిజ పాతిబంబం b) పాతిబంబం కాదన c) మ్థ్యా పాతిబంబం d) నిజ మర్్యు మ్థ్యా పాతిబంబం
45) 60 ° ల పతన్ కోణయనికి పర్ావరత న్ కోణం తెలపండి?
a) 45 °
b) 180 °
46) 'లోహాలు' ___________

c) 90 °
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a) ఉష్ణ అవాహకాలు

b) ఉష్ణ వాహకాలు

c) కాంతి వాహకాల

d) కాంతి అవాహకాల

47) ఏ జీవిలో శాిసకియ
ర
ఊపిర్్తితు
త ల దయిర్ా చరమం దయిర్ా జరధగుతుంది?
a) మాన్వుడు

b) వాన్పాము

c) కుకు

b) మొపులు

c) చరమం

b) నిశాిసము

c) ఉచయవాసము

a) ఆరదరత

b) ఉష్ణ ం

c) 20 -25

b) హిమపాతం

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

d) 50 - 60

c) వరిం

d) మంచన

52) ______ నీరధ భూమ్లోని ర్ాళ్ళ మధాకు చేరధతుంది ?
a) వరిం

]

d) శాిసకియ
ర

50) వయోజన్నలలో శాిసకియ
ర
నిమ్షానికి ఎనిుస్ారధు జరధగుతుంది?
a) 10 - 15
b) 15– 18
51) గాలి లోని తేమ శాతయనిు _____ అంటారధ

[
d) ఊపిర్్తితు
త లు

49) గాలి లోపలి పీలచడయనిు ఏమంటారధ?
a) శాిస

]

d) కపు

48) బొ దిదంకలలో గాలి దేని దయిర్ా పావేశిసనతంది _________
a) శాిస రంధయాలు

[

c) జలా శయాల

d) పెైవేవీ కావు

53) పాట పో టు (Tides) అనేవి
a) పాతిదిన్ం ఒకే ఎతు
త లో ఉంటాయి
b) నీరధ ఒకభాగం న్నండి వేర్ొక భాగానికి పెదద పావాహాలులోమర్ొక తరధలుతుంది
c) వరిపాతం
d) సముదాంలో పాతిదిన్ం నీటిమటా ం లయబదద కం గా పెరగడయనిు, తగగ డయనిు.

54) _______ భూమ్ ఉపర్్తలo మీద సముదయాలు మర్్యు మహాసముదయాలు ఎంత శాతం ఆకరమ్ంచయయి?[

]

a) 50
b) 71
c) 85
55) ఫ్ాాన్లో ఏ కాలం వావస్ాయానికి ఆన్నవుగా ఉంట ంది?

[

]

[

]

a) శీతయ కాలం

b) వసంత

c) వేసవి

d) 50
d) శరతయులం

56) ఈ ఉదామం కారణంగా స్ాంకేతిక మర్్యు యంతయాలులో అభివృదిద పాారంభించయరధ
a) పార్్శారమ్క విపు వం

b) ఇంపీర్్యలిజం

57) ఏ కారణయలు గేట్
ర బాటన్ పార్్శారమీకరణకు దయర్్ తీస్ింది?
a) ఆర్్ుకం

b) సహజ వన్రధలు

c) చర్్ాస్టా ఉదామం

[
c) జనయభా

58) స్ీామ్ ఇంజన్(ఆవిర్్ యంతాం) కనిపెటా ంి ది ఎవరధ?
a) జేమాిాట్

b) శామూాలాుంపా న్

d) పెైవేవీకావు
d) పెైన్ ఉన్ువనీు
[

c) జానేు

59) లేబర్ యూనియన్న
ు వేటి కోసం కృషి చేస్త ాయి?

]

]

d) జేమాలార్గ రవ్సి
[

]

a) కర్ామగార్ాలోు పనిపర్్స్ా త
ి ులు b) న్గర్ాలోు జీవన్ పర్్స్ా త
ి ులు c) తరగతి విభాగాలు d) పెైన్ ఉన్ువనీు
60) 18 వశతయబద ంలో ఏదేశం పార్్శారమ్క విపు వం మొదలుపెటా ింది?
a) ఫ్ాాన్ి

b) రషాా
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61) ఆంధాపద
ా ేశు ల అతిపెదద ఓడర్ేవు?

[

a) గన్ువరం

b) విశాఖపటుం

c) కాకినయడ

d) కృష్ణ పటుం

62) మన్దేశంలోని పాముఖ న్గర్ాలలో రదీద మర్్యు టాాఫిక్ సమసా ఎదనర్ొున్డయనికి గల కారణం?
a) ర్ోడుు సర్్గగ ా లేకపో వడం
c) పాజా రవాణయ వావసా సర్్గగ ా లేకపో వడం
b) రధదామదేవి

c) పాతయపరధదనాని

b) కృష్ణ దేవర్ాయ

c) 1262 - 1289AD
c) పాతయపరధదనాని

66) సనల్ - ఇ - కుల్ లేదయ పాపంచశాంతి అనేది ఎవరధ పావేశపెటా ారధ?
b) జహంగరర్

c) బాబర్

67) శాసన్సభసభుాలు (ఎమెమలేాలు) ఎవరధ ఎన్నుకుంటారధ?
a) పాధయన్నయాయమూర్్త

b) పాజలు

c) ర్ాష్ా ప
ర తి
c) పాజలు

69) భారతదేశంలో శాసన్సభలో ఉండేవి?
a) లోక్ సభ మర్్యు శాసన్ర్ాజాసభ

b) లోక్ సభ మర్్యువిధయన్సభ(అస్ెంబీు )

c) కౌనిిల్ మర్్యు ర్ాజాసభ

d)కౌనిిల్ మర్్యుఅస్ెంబీు

70) భారతదేశంలో, స్ాానిక పాభుతింలో గారమీణపాాంతయలు వేటి దయిర్ా పర్్పాలింపబడతయయి?
b) పంచయయతీర్ాజ్

c) కేందా పాభుతిం

71) కుల వావసా అనే నిచెచన్ దిగువ భాగం లో ఉన్ు వార్్ని ________ గా పిలుస్ాతరధ ?
a) అంటర్ానివారధ

b) గొపువారధ

c) జమ్ందయరధు

72) ర్ాష్ా ర పాభుతిం స్ాాయిలో ఏశాఖ చటాాలన్న చేసత నంది?
a) కారా నిర్ాిహణ అధికార్్ b) నయాయవావసా

c) శాసన్సభ

d) దేవర్ాయ II
[

c) వరధచూవల్ రూల్ ఆఫీసర్

74) ఎవరధ విధయన్ సభకు ఎనిుకకాబడరధ?

]

d) అకిర్
]

d) పాభుతిం
]

d) గవరుర్
[

]

[

]

d) జిలాుపాభుతిం
[

]

d) ర్ాజకీయులు
]

d) విధయన్ుర్్ష్త్
[

b) విలేు జ్ ర్విన్ూా ఆఫీసర్

]

d) 1289 - 1323AD
[
]

[

73) VRO పూర్్త పతరధ
a) వాలంటర్ర ర్ోడ్ ఆఫీసర్

d) పో ా ల II

[

b) పాధయన్మంతిా

a) ర్ాష్ా ర పాభుతిం

]

[

68) దేశంలోవాసత విక అధికారం ఎవర్్కి ఉంట ంది?
a) ర్ాష్ా ప
ర తి

[

[

a) 1116 - 1157AD
b) 1158 - 1195AD
65) అష్ా దిగగజాలు ఎవర్్ ఆస్ాాన్ కవులు ??

a) షాజహాన్

]

d) పెైవేవీకావు

64) రధదామదేవి పర్్పాలన్ కాలం ____________

a) శాతకర్్ణ

[

b) డెవి
ైై ంగోు నెైపుణయాలు లేకపో వడం

63) ఎవర్్ పర్్పాలన్ కాలంలో ర్ాజధయని హన్మకొండ న్నండి ఓరధగలుు(వరంగల్)గా మార్ాచరధ?
a) రధదాదేవుడు

]

]

d) పెైవేవీకావు
[

]

[

]

a) 25సంవతిర్ాలు వయసన కలవారధ b) పాభుతిం దయిర్ా ఆదయయం పొ ందేవారధ.
c) కోర్ా లో కేసనలు ఉన్ువారధ

d) భారతదేశంపౌరధడు

75) ర్ాష్ా ర శాసన్ సభ పర్్ధిలోని అంశాలు?
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a) దేశ రక్షణ

b) విదేశీసంబంధయలు

c) వావస్ాయం

d) ర్సలేి

76) తన్నవు = _______
a) శర్రరం

b) ఆహారం

c) అన్నవు

b) గుణసంధి

c) అతిసంధి

]

[

b) ర్ాము, అతడు

c) ర్ామ,అతడు

[
b) హితం

a)న్మమకం

c) అపకీర్త ్

[
b) సందాం

c) సతిత

b) साहहत्य

c) खेि-कूद

b) दािानि

c) क

b) धोखेबार् व्यग्क्त

c) झूठ बोिने िािा व्यग्क्त

का विलोम शब्द चुनो

a) बरज ाई

b) ननंदा

c)अपकार

b) िैमनस्यता

[

]

[

]

c) अंधविश्िास

d) िीर व्यग्क्त
[

]

[

]

d) अपकर्ु

85) आस्र्ा का विलोम शब्द चुनो
a) अनास्र्ा

]

d) बड़िाग्नन

83) रं गा लसयार मजहािरा का अर्ु क्या है ?
a)डरपोक व्यग्क्त

[
d) विज्ञान

82) र्ंगि में गिने िािी आग को क्या कहते हैं ?
a)िडिानि

]

d) బాస

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

]

d) గొపు

80) "సముదాం" అనే పదయనికి వికృతి ________
a)నెయాం

]

d)ర్ాముడు , అతడు

79) కీర్త ్ X ______

84) उपकार

[

d) యనయదేశ సంధి

78) ర్ాముడతయడు = _______ + _______
a)ర్ాముడు , తయడు

]

d) బరధవు

77) "చయలిన్ంత" ఏ సంధి…
a)సవరణదీరఘ సంధి

[

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) ర్ండు సంఖాల యొకు క.స్ా.భా వాటి గ.స్ా.భా కంటే 45 ర్టు ఉంట ంది. వాటిలో ఒక సంఖా 125 మర్్యు క.స్ా.భా,
గ.స్ా.భా ల మొతత ం 1150 అయితే వేర్ొక సంఖా కన్నగొన్ండి
a) 215

b) 220

c) 225

[

d) 235
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89) 6x - 27 + 3x = 4 + 9 - x అయితే x కన్నగొన్ండి

[

]

a) 4
b) 5
c) 6
d) -4
90) 2 కుర్రచలు, 3 బలు ల ధర రూ. 1300 , 3 కుర్రచలు, 2 బలు ల ధర రూ. 1200 . ఒక కుర్రచ ధర ఒక బలు ధర కంటే
ఎంత ఎకుువగా ఉంట ంది?
]
a) Rs.70

[
b) Rs.75

d) ఏది కాదన

c) Rs.50

91) ఒక భిన్ుం యొకు హారం లవం కంటే ర్ండు ర్టు ఉండి 1 తకుువ గా ఉంట ంది. హార్ానిు లావాణణణ 1 పెంచ్తే దయనిు
యొకు భిన్ుం 3/5 అవుతుంది. అయితే భిన్ుం కన్నగొన్ండి?

[

]

a) 2/3
b) 3/5
c) 4/7
d) 5/9
92) 10 కే.జి. ల ఆపిల్ ల ధర 24 కే.జి. ల బయాం ధరకు సమాన్ం. 2 కే.జి. ల పిండి ధర 2 కే.జి ల బయాం ధరకు
సమాన్ం. ఒక కేజీ పిండి ధర రూ 20.50 . అయితే 4 కే.జి. ఆపిల్ , 3 కే.జి. బయాం మర్్యు 5 కే.జి. ల పిండి మొతత ం ధర
ఎంత?
a) Rs.849.40
b) Rs.877.40
93) నయ కొడుకు చెలిు భరత నయకు ఏమౌతయడు?
a) మేన్లుుడు

b) అలుుడు

c) Rs.901.60
c) కొడుకు

b) పాలౌన్

c) స్ింధీ

b) కళాకార్్

c) సహార్ా

b) చందాహాస్ట ర్డిడ

]

[

]

[

]

[

]

[

]

d) నౌర్ౌన్
d) సన్రన్

96) స్ాహసం సిచచంధ సంసా వావస్ాాపకులు ఎవరధ ?
a) గణేష్ మాచవరపు

[
d) కొడుకు

95) పాపంచ అతిపెదద ఎడయర్్?
a) థ్యర్

]

d) Rs.815.20

94) పాకిస్త ానీలు మాటాుడే భాష్?
a) హిందీ

[

c) ర్ాజా వేణు

d) శివ కోటి బొ డుడ

97) స్ాహసం సిచచంధ సంసా యొకు స్ోు గన్ ఏంటి ?

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 వీటిలో విభిన్ు సంఖా ?
[
]
a) 143
b) 165
99) బార్రు ఉతుతిత అతాధికంగా ఉన్ు దేశం?

c) 186

a) చెైనయ

c) రషాా

b) ఇండియా

d) 209

b) కటా క్

c) బంగుళ్ూరధ

Saahasam – A Trust for Rural Educational Development

]

[

]

d) ఫ్ాాన్ి

100) స్ెంటాల్ ర్సస్ట ర్రస్ెర్చ స్తాష్న్ ఎకుడ ఉంది?
a) చెనెైు

[

d) కిిలాన్
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