SPARKS 2018

SPARKS 2018
(Saahasam Promoting Activities For Raising Knowledgeable Students)
Time: 3 Hours

Class: VIII(TM)

Marks:100M

విద్ా రథలకు సూచనలు



ప్రశ్ ప్త్రం లో రండు మ ాగాలు ఉంటాయి, మ ాగం- I , మ ాగం - II

మ ాగం- I లో బహుళ ఐచ్ఛిక ప్రశ్ లు ఉంటాయి మరియు మ ాగం-II లో బహుళ ఐచ్ఛిక ప్రశ్ లకి ఒకక
లో కారణాలు రాయవల ి ఉంట ం ి.



ప్ర సరియిన సమా ా ా కి 1 మారకక.
త్ప్పు సమా ా ా కి



ైనస్ మారకకలు లేవప.

సుకున ప్రశ్ ప్త్రం సరియిైన ో కా ో సరిచుక ండి




ాక ం

అభ్ రకులకు సమా ా ాలు రాయడా కి OMR ప్త్రం ఇవ బడును.
i)
ii)

మ ాగం-I లో సంబం ిత్ ప్రశ్ లకు

మ ాగం-II లో సంబం ిత్ ప్రశ్ లకు

సమా ా ాలను OMR లో వృత్ాాలను

సమా ా ాలను OMR లో వృత్ాాలు

సమా ా కి గల కారణాలను OMR ెనుకల వప ా ఖామ
అడిషనల్ ేప్ర్ ఇవ బడును.

iii)

Qno.71 న ుండి 78

ేప్ర్ లో

ంప్ండి.

ం ాలి మరియు సరియిైన

ారయవల ి ఉంట ం ి. అవసర

వరకు గల ప్రశ్నలకు ఒక ప్దుం వాక ుం లో సమా ా ాలన OMR

ఇవవబడిన ఖాళీ సలుం లో వారయుండి



OMR

ీట లో

ేరకకన సూచనలు ాటంచండి.
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విభాగుం- I
1. అకరణీయ సంఖ ల మౌకక గుణకార గురిాంప్ప
A) 0

B) 1

C) -1

D) 2

B) 2

C) 3

D) 13

అవ ి?

2.
A) 1

3. 5x + 1 = 26 మౌకక ప్రిష్ాకరం?
A) 5

B) 6

C) 4

D) 5

4. ఒక చత్ురకుజం లో 4 క ణాల మొత్ా ం
A) 900

C) 3600

B) 1800

D) 2700

5.
A) 27

B) 9

C) 81

6. 5:7 మరియు 2:9 మౌకక మలోమ
A) 45: 14

B) 14: 45

D) 243

షుత్ు
ా ల బహుళ

C) 63: 10

షు ా ఎంత్?

D) 10: 63

7. (20 - 30) x 40 =
A) 4

B) 3

8. ఈ కింర ి
A)

𝑋−

𝑋−

C) 0

D) -4

ాటలో ఏ ి సరైన ి కాదు?
=

B) 𝑋 − = √𝑋

𝑋

C)(X-3 )2 =X-6
9. ప్రవచనం - I : ప్ర

D) X-3× X-5 = X-8

ీరచత్ురసరం ఒక సమాంత్ర చత్ురకుజం అవపత్ుం ి

ప్రవచనం -II: ప్ర సమాంత్ర చత్ురకుజ ఒక ీరచత్ురసరం అవపత్ుం ి

A) ప్రవచనం I, II సత్ ం
B) ప్రవచనం I మాత్ర

C) ప్రవచనం II మాత్ర

ే సత్ ం

ే సత్ ం

D) ప్రవచనం I మరియు II అసత్ ం

10. ఒక జత్ బూటు ఖరకు రూ. 550,
A) రూ. 505

ాట అమ కం

B) రూ. 495

ై 10% త్గింప్ప అయిత్ే బూటు అమ కం ధర ఎంత్?

C) రూ. 485
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11. ఈ కింర ి

ాటలో ఏ ి

ై ాగరస్ ి ాంత్ం

A) 1, 2, 3

B) 4, 5, 6

12. ఒక కాార్ చాప్ము
A)

𝑋

ొ డవప?

× 𝜋𝑟

6

C) 3, 4, 5

𝑋

B)

6

× 𝜋r

𝑋

C)

6

D) 5, 6, 7

× 𝜋r

D)

13. x, 2x, 4x మౌకక మధ గత్ము 12 అయిత్ే, సగట ను కనుగకనండి
A) 12
14. మచలనం ప్ద

B) 6

C) 14

B)

15. ఒక బార్ గారఫ్ లో అ

𝑁
∑ 𝑋𝑖

C) 𝐴 +

బారకు కు ---------- ఉంట ం ి

A) సమాన ొ డవప

B) సమాన

× 𝜋r

D) 24

ా రా సగట కు సూత్రము

A) ∑ 𝑋𝑖 /𝑁

𝑋

6

ెడలుు

∑ 𝑋𝑖 −𝐴
𝑁

C) సమాన

D) 𝐴 +

ెై ాల ం

∑ 𝑋𝑖 +𝐴
𝑁

D) సమాన మలువ

16. ________ సంవత్ రాల వయసు ను యవ నము అంటారక
A) 13 – 19

B) 15 – 16

C) 19 – 25

D) 8 - 10

17. మొదట ఋత్ుచకరంను ఏమంటారక
A) కౌమారము B) రజస ల
18. ఎండో కైన్ గరంథులు మరో
A)

C) రకత్ుమర

D) గరుం

ేరక

ా ిక గరంధులు

B) మ ామకా గరంధులు- ియూష గరంధులు

C) డ్ైై గరంధులు D) వ రు గరంధులు

19. ా రిల ైజేషన్ మ ానంలో ______ చంప్బడుత్ాయి
A)

ో మలు

B) ఈగలు C)సూక్ష్

వపలు

D) అ

20. _______ ా రా వలస ప్క్షుల గురించ్ఛ అధ యనం చేయవచుు
A) ప్రవరా న
21. ఏ జంత్ువపలు

B) టా గింగ్

D) అంచ ా

ట ప్ర ాహాలు అంత్టా ఆనకటా లు

A) ఎలుగుబంటు

B) ఏనుగులు C)

22. BCG టీకా ఏ ా ి
A) ఆటలమ

C) మచారణ

రి స్ాాయి?

వర్

D) కుం ేళు ల

రో ించడా కి ఉప్మ్గిస్ా ారక

B) డ్ంగూ

C) క్ష్య

D)

ై న్ ఫ్ల
ు

23. మాంస్ాహారకల నుంచ్ఛ రక్ించడా కి చ్డు రకచ్ఛ ఉత్ు ా జంత్ువప ఏ ?
ి
A) గేర చ్ఛలుక

B) టాస్ా

యన్ డ్మల్

C) డాలిిన్
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24. జంత్ువపల ప్రవరా నను త్్లి ే ా య
ీా ై
మరియు లక్ష్ అధ యనం ?
ావరణ ాసా ంై

A)
25. ఏ కింర ి
A)

ాగా

A) మ

ా ి

రణయ ాసా ంై

ాళాలు

B) గరాుశ్యము

కైన

B) బరకవప త్కుకవ

A) 20 - 20,000 Hz

A)

ాటలో ఏ ఘరణ అత్

ొ రు కడు ఘరణ

C) ప్ర చర లే
ీరక

B) జారకడు ఘరణ

C) ప్క్ి ప్రిమాణం చ్ఛన

30. టరరలియం_____
C) మొకకల

ద

శ్ుచల ఘరణ

నల్

ాళాలు

ాహకం

D) 500 - 10,000 Hz

ై ేమ కావప

D)

ింహం త్కుకవ త్రంగ ్ైరయంలో గరిిసా ుం ి. కారణం ఊ ించండి?

ఉత్ు ా చేసా ుం ి

ి

వపల నుండి ఏరుడిం ి:

వ ిసా ున

ద

C)

చేసా ుం ి మరియు

ింహం అ ిక ౌనఃప్పన ం కలిగిన శ్బా

D) మంచ్ఛ మదు త్

C) >20,000 Hz

ికంగా ఉంట ం ి?

A) ప్క్ి అ ిక ౌనఃప్పన ం కలిగిన శ్బా

A)భ్ూ

D) ప్రిణామకరమము

D)

ప్రి ి ________

B) <20 Hz

29. ప్క్ి అ ిక త్రంగ ్ైరయంలో ధ
B)

C) అండాశ్యము

ాటలో ఏ ి ు ా ా క
ి ు మౌకక స్ా ారణ లక్ష్ణం కాదు?

27. స్ా ారణ మానవపడు మనగలిగే శ్బముల
28. ఈ కిం ి

C) జంత్ు ప్రిణామ ాసా ంై

ఆడ ప్పనరకత్ు ా వ వసు కు సంబం ించ్ఛన కాదు

లో ియన్

26. ఈ కిం ి

B)

వ ిసా ున

ఉత్ు ా చేసా ుం ి

D) ింహం ప్రిమాణం

B) సముదరంలో
D) రాళు ై

31. ఒక బాలుడు ఒక చ్కక ఉప్రిత్లం ై ఒక రబబరక బం

ద ి

వ ిసా ున

వ ిసా ున

ొ రలించాడు. ఆ బం

ప్రయాణంచ్ఛం ి.అయిత్ే ఆ ే బం ఎకుకవ దూరం ప్రయాణంచాలంటే ఆ బాలుడు ఏ

ఆగడా కి ముందు క ంత్ దూరం

చేయాలి?

A) చ్కక ఉప్రిత్లం ై టాలకమ్ ొ డి చలు డం.
B) చ్కక ఉప్రిత్లం ై ఇసుక చలు డం
C) బం

వసా ంై క ిు ొ రు ించాలి

D) చ్కక ఉప్రిత్లం ై ఒక కారుట్ ప్రచాలి

32. ఈ కింర ి ఇందనలలో అ త్కుకవ కాలుష ం కలిగించే ఇంధనం ఏ ి?
A) కిరో ిన్

B) ఎల్. ి.

C)

33. ఈ కింర ి ాకా లలో ఏ ి సరిఅయిం ి ?
(i)

ప్రకంప్నల వలన ధ

ేడ ప్ ారాులను

D) చ్కక

ఉత్ు ా అవపత్ుం ి
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ధ

(ii)

కాం

(iii)

ధ

(iv)

ా ించడా కి మాధ మం అవసరం.

మరియు ధ
కాం

A) i & ii మాత్ర

34. ధ

-------

కంటే

రండు ా ించడా కి మాధ మం అవసరం.

ెమ

ిగా ప్రయాణసుాం ి.

ే B) i, ii & iii మాత్ర

ంచ్ఛత్ే చ్మకి హా కరం

A) 80dB

A) నూ టన్ /

C) నూ టన్

టర్

టర్

అమరుండి

D) నూ టన్-

ద,త్డి ాలరా

టర్ ేకేర్

టర్ ేకేర్

ొ రు ంి చాడు. అయిత్ే మమధ ఉప్రిత్లాలలో కారక

ద, నూ

ేల, ొ డి ాలరా

ేల, నూ

C) త్డి ాలరా

ేల, ొ డి ాలరా

ేల, టవల్ మరియు నూ

ేుప్ర్, టవల్, ొ డి ాలరా

D) టవల్, నూ

37. కింర ి

ేుప్ర్, ొ డి ాలరా

ాకా లలో ఏ ి

జం?

A) కిరో ిన్ శిలాజ ఇంధన కాదు

ైన ఉన

ేల మరియు త్డి ాలరా

ేల మరియు త్డి ాలరా

C) CNG టరరల్ కంటే ఎకుకవ కాలుష ం మడుదల ఇంధన

ii) కాగిత్ం

క లోువడా కి ప్టేా కాలా

iii) ప్ ా వసా ంై

ేుప్ర్

ేల.

ంచు స చు

iv) ఆహార ప్ ారుం

ైన రూప్ం

ఆరోహణ కరమం లో అమరుండి .

A) i<ii <iii <iv B) iv<ii <iii <i C) ii <i <iii <iv D) iv <ii <i <iii
39. రి ై ంగ్ అంటే
A)
B)

టరరలియం ాయువపను

ెలికి యడం

టరరలియంను మమధ ప్ ారాులుగా మడగకటా డం

C) బొ గును కాలుడం

D) శిలాజాఇంధనం మౌకక అవక్ేప్ణం

40. ు ా ా క్
ి ప్రప్ంచ ా ప్ా ంగా ఉప్మ్గిస్ా ారక ఎందుకంటే
Saahasam – (A Trust for Rural Educational Development)

ేల ఉప్రిత్లం

ఘరణ బాలలను ఆరోహణ కరమం లో

ేల

D) శిలాజ ఇంధ ాలు ప్రమ్గ ాలలో త్యారక చేయవచుు.
i) ు ా ా క్
ి

ేుప్ర్ మరియు టవల్ ను

ేుప్ర్ మరియు టవల్.

B) క క్ కారబన్ ఇంచు

38. ఈ కింర ి ప్ ారాులను త్న సహజత్ా

ే

D) 55dB

A) త్డి ాలరా

B) నూ

ే D) i, ii & iv మాత్ర

C) 50dB

B) నూ టన్ /

త్న కారక బొ మ ను ొ డి ాలరా

ై ప్రిచ్ఛ

C) ii, iii & iv మాత్ర

B) 60dB

35. ీడనం మౌకక SI ప్రమాణం

36. రా

ే
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A) త్కుకవ బరకవప మరియు ఉప్మ్గించడం సులభ్ం B) బల
C) ప్ర చర లే

ప్ ారుం

ైన మరియు మ
D)

41. కింర ి జత్లలో ఏమ సరైనమ:

i. కారబన్ డయాకై డ్: గోుబల్ ారి ంగ్.
ii.

ై ొ రలు మడుదల ప్ ారాులు: గుండ్

ైమ అ

కైన

ా ధులు

iii. బొ గు ఆ ారిత్ మదు త్ కేం ారలు: మానవ ఆరోగ ం మరియు ప్రా వరణ హా కరం

iv. సముదరంలో ముడి చమురక టా ంకర్

A) i& ii మాత్ర

ే

B) iii & iv మాత్ర

ిప్ ప్రమాదం: సహజ ప్రా వరణ నషా ం
ే

42. కింర ి జత్లలో ఏ ి లోహాల త్ుప్పు గురించ్ఛ సరైన ి కాదు:
A) ఐరన్ – గోధుమ B)

గన

ియం -

బూటు అడుగున నడక

C)

44. ొ రు కడు ఘరణ, చుల

B) రోడ్

ద ఒక కారక మౌకక టైరు క

D)

మరియు జారకడు

C)

చుల, జారకడు ఘరణ

ొ రు కడు, జారకడు,

చుల ఘరణ

ే

త్్లుప్పత్ుం ి

ైమ అ

ఘరణ బలాల

మధంగా అమరాురక . అయిత్ే సరైన అమరికను గురిాంచండి .
A) ొ రు కడు,

ే D) ii, iii & iv మాత్ర

లం C) ెండి వసుావపలు - నలుప్ప D) రాగి ాత్రలు - లేత్ ప్చు

43. ఈ కింర ి ాటలో ఏ ఉ ాహరణ ఘరణ బలం బాగా ఉంద
A) బైక్ మౌకక బరక
ర ులు ఉప్మ్గించడం

C) i, ii & iii మాత్ర

B) జారకడు,

D)

నలుగురక బాలురక అవరోహణకరమం లో ఈ కింర ి

చుల, ొ రు కడు ఘరణ

చుల, జారకడు, ొ రు కడు ఘరణ

45. Biography is a life history of a person written by
A) Self
B) Others
C) Both
D) None
46. Rachna is ________ than her sister
A) tall
B) taller
C) tallest
D) more tall
47. Birds didn’t ________ in the sky
A) flew
B) fly
C) flying
D) flown
48. The noun form of travel is
A) Trival
B) Traveler C) traveled
D) try
49. Hi, I have seen you before.___________?
A) Amn’t I B) Aren’t I
C) Haven’t I D) None
50. She helped me. [Change to Yes/ No Question]
A) Did she help me? B) Do she helped me?
C) Does she helped me?
D) None
51. Besides these he is a person with kind heart(Change the underlined part into COMPOUND
ADJECTIVES)
A) Heart kinded person
B) Person heart kinded
C) Kind hearted person

D) None
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52. He is good ________________ mathematics.
A) In
B) at
C) with

D) for

53. My father is ________________ university professor.
A) An
B) a
C) the
D) little
54. Tirupati is a famous religious place. It is in Andhra Pradesh (Rewrite with noun
Phrase in apposition)
A) Tirupati, a famous religious place, is in Andhra Pradesh
B) Tirupati is in Andhra Pradesh
C) Tirupati is a famous religious place, it is in Andhra Pradesh
D) None
55. ోకియా ో న్ మౌకక ఆప్రేటంగ్ ిసాం
A) ఆండియ
ర ాడ్

56. కంప్ల టర్
a) రైట్ బరదర్

B) మండో స్

B) ఐ టీన్

ా వ్
ీ జాబ్స

B) మార్క

58. VIRUS మౌకక ప్లరిా
A)
B)
C)
D)

C)

ిత్ామహుడు ఎవరక?

57. ేసుబుక్ స్ాుప్కుడు ఎవరక?
a)

ేరక ఏ ి

ేరక ఏ

కర్ బర్
ట?

ిం యన్

D) జా ా

C) చారు స్ బాబరజ్
C) జాన్ లోగన బైర్్

D) ా వ్
ీ జాబ్స

D) సుందర్

ిచాయి

ెైరల్ ఇనిరే షన్ రిస్ో ర స్ అండర్ సరిికల్

ెైరల్ ఇనిరే టవ్ రిస్ో ర స్ అండర్ సర్ి
ెైరల్ ఇం ారాంట్ రిస్ో ర స్ అండర్

జ్

ెైరల్ ఇనిరే షన్ రడడ్ంట్ అండర్ సర్ి

59. ఒక కిలోబైట్ (KB) అనగా ఎ
A) 1024

బైటు ?

B) 128

C) 18

60. రండు సంఖ ల గుణకారం 2028 మరియు
జత్ల సంఖ ఎంత్?
A)1

B) 2

61. మనత్ో ాట డబుబ
ఏమంటారక

D) 1164

ాట మౌకక గరిషా స్ామాన

C) 3

ాజకం (H.C.F) 13. అయిత్ే అలాంట

D) 4

సుకళు కుండా కూడా మన బా ంకు అకౌంట్ నుండి డబుబ చ్లిుంచే బా ంకు సదు ాయా

a) డ్ ట్ కారక్

B) ఏ.ట.యమ్

C)

A) టారకార్

B) కంబైన్్ హార సా ర్

C) ాగలి

62. ారి ప్ంట క సం ఉప్మ్గించే యంత్రం
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63. "రైత్ు" అంటే
A) రైత్ులు

B) కాప్ప

C) జ

64. మొదట ప్రప్ంచ యుదం____ సంవత్ రంలో జరిగిం ి:
A) 1914-1920
65. అ

B) 1913-1919

C) 1914-1919

ంట్ ఎవరి సహాయంత్ో "హో మ్ రూల్" అ ే ఉద మా

A) మహాత్ా గాం ీ

66. రటష్ కు వ

B) బాల గంగాధర

రేకంగా మొదట

A) హో మ్ రూల్

67. ఎలాంట ప్రభ్ుత్
A) లౌకిక

లక్ C) లాలా లజప్త్ రాయ్

a) స్ార

ధులను ఎను కుంటారక

d)

B) ప్ంచాయ రాజ్ వ వసు

ౌమ

ిన్ చందర ాల్

ొ ందగలుగుత్ారక మరియు చటాాలు

C) రాచరికం

D) ప్రజాస్ా మ o

C) ారు

D)

ంట్

ాలన వ వసు మౌకక మారదర క మలువలను జత్ప్రకచుము?

b) రిప్ ు క్
c)

D)

D) సహాయ రాకరణరద మం

68. లాు స్ాుయిలో వపండే ప్రభ్ుత్ వ వసు ఏ ి ?
69. ప్రభ్ుత్

ారరంభంచారక

ై ేమ కావప

B) రౌలట్ సత్ా గరహ

B) జ ా స్
ి

ాసనసభ్

D)

వ వసు లో ప్రజలు సమాన రాజయకీయ హకుకలు

చేయడా కి ప్రజలే త్మ ప్రజా ప్ర

A)

D) భ్ూస్ా ములు

ారత్ ేశ్ ో రాటం

ేషనల్ ఇండియన్ ఉద మం

C)

ం ారకు

ై ేమ కావప

i) ప్రభ్ుత్ ం ఏ మత్ా కి అనుకూలంగా ఉండదు

కూట

ii) ప్రజలకు

రణయాలు సుక ే హకుక ఉం ి

iii) రాషా ర అ ిప్

లౌకిక

ఎ

కైన వ కిా

iv) ప్రజలు స్ో దరకలు మరియు స్ో దరనమణుల వల కలి ిఉండాలి

A) a-ii,b-iv,c-i,d-iii
B) a-iii,b-i,c-ii,d-iv
C) a-iii,b-ii,c-iv,d-i
D) a-iv,b-ii,c-iii,d-i
70. రాజ సభ్ ప్ర

ధులు ఎవరక?

A) లోక్ సభ్ సభ్ు లు

B) రాషా ర ాసనసభ్ సభ్ు లు మాత్ర

ే

C) రాషా ర ాసనసభ్ మరియు కేందర ాలిత్ ారంత్ సభ్ు లు మాత్ర
D) ప్ర ాన మం ర
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ఈ క్ుంర ద్ి ప్ద్ాలన కలిపి, సుం ి పేరథ ాయుండి
71. ాలుగు + ఐదు = ................................. .............................. ..
72. ప్గలు + ప్గలు = .................................. ...............................
ఈ క్ుంర ద్ి ప్రకృ ప్ద్ాలకు వికృ ప్ద్ాలు ాయుండి
73. ముఖము ........................... ..
74. కృషు
ణ డు .. ...........................
ఈ క్ుంర ద్ి సమాసాలకు విగరహవాకా లు ా ి సమాసుంపేరథ తెలప్ుండి
75. ప్రకృ

స్ౌందర ం ................................. ............ ........................................

76. ాలుగు

ే ాలు ............................................. .. ........................................

ఈ క్ుంర ద్ి కర ి వాక మున కర ణి వాక ముగా మారచుండి
77. ఆళా రకస్ా

'చ్ఛన ప్పుడే' అ ేకథరాస్ారక

...................................................................................................................................................... .
ఈ క్ుంర ద్ి కర ణివాక మున కర ి వాక ముగా మారచుండి
78. బాలురచే

లవప

సుక బడిం ి ...........................................................................................................

ఈ క్ుంర ద్ి వాక లలో నిజా యాలకు స ిపో
79. అజంత్ా గుహలో

కుడ చ్ఛత్ారలు

A) చ్ ిరి ో లేదు

B) ఏ

ే అరుం గర ుంచుండి

ేటకీ చ్కుకచ్దరలేదు
ాడుకాలేదు

C) చ్కకబడలేదు

D) శి ిలంకాలేదు

80. ొ ంగలు అజంత్ాగుహలో త్ల ాచుకు ా రక
A) త్లను ాచుకు ా రక
C) ఆశ్రయం ొ ం ారక

B) వసుావపలు ాచుకు ా రక
D)

వ ించారక
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విభాగుం II
91) రండు సంఖ ల మొత్ా ం 29 మరియు ఒక సంఖ

ేరకక సంఖ కంటే 5

కనుగకనండి?
A) 7, 12

B) 12, 17

C) 15, 14

ంచ్ఛ ఉంట ం ి. ఆ రండు సంఖ లను

D) 17, 22

కారణుం:
ఈ కింర ి

92)

ాగించబడును?
A)196

ాటలో ఏ క షా సంఖ ను రటా ంప్ప చే ేా 12,18,21 మరియు 30

B) 630

C) 1260

D) 2520

కారణుం:

అచుులు ఎలు ప్పుడూ కలి ి వచేులా ‘CORPORATION’ అ ే ప్ ా

93)
A) 810
కారణుం:
94)

B) 1440

C) 2880

A)3

95)

B) 5

కింర ి ాటలో

A) బంగారం

కారణుం:
96)

ఎ

మ ాలుగా అమరువచుు?

D) 50400

ఒక రండంకల సంఖ స్ాన మలువను మారిుడి చేయగా వచేు సంఖ ను అసలు సంఖ కు కూడగా వచేు

ఫలిత్ం ఈ కింర ి ఏ సంఖ త్ో సంప్లరణంగా
కారణుం:

చే సంప్లరణంగా

B)

C) 9

టత్ో అత్ ంత్

ెండి

ఒక టర ీ యం
. B) 12

D) 11

ేగంగా ప్ర సుం ించే ఖ జం ఏ ి

C) స్ో డియం

D)

గన

ియం

ెై ాల ం 352 cm2, ఒక సమాంత్ర భ్ుజము

సమాంత్ర భ్ుజాల మధ దూరం 16

A) 14 ం.

ాగించబడుత్ుం ి

ం.

ంటీ

. C) 19 ం.

ొ డవప 25

ం.

. మరియు రండు

టరకు అయిత్ే ఇత్ర సమాంత్ర భ్ుజము ొ డవప ఎంత్?
.

D) 21

ం.

.

కారణుం:
97)
A) 12

10 , 12, 11, 10, 15, 20, 19, 21, 11, 9, 10 మౌకక బహుళకము
B) 11

C) 10

D) 15

కారణుం
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98)
ఉంటే,

ా

A) 28

ేమ ఆ

కుమారా

ా

వయసు ఎంత్?
B) 12

కంటే 24 సంవత్ రాల
C) 16

D) 14

C) 46

D) 45

ద.

ేమ వయసు

ా

వయసు కంటే 3 రటు

కారణుం
99)
A) 47

√

+√
B)

కారణుం
100)

ఈ కింర ి వరకస కరమంలో మభన

ైన సంఖ ఏ ి ?

3, 5, 7, 12, 17, 19
A) 19

B) 17

C) 5

D) 12

కారణుం
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