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No.
Q.1

Question

No.

िकंमत िकंमत : एखाा वतूची िवी िकंमत a : b आहे . जर b Q.2
a या 200% असे ल तर खच िकमतीवरील नयाची टकेवारी
आहे
(1) 75.00% (2) 125.00% (3) 100.00% (4) 200.00%

Q.3

रे खीय जोडी बनवणारे दोन कोन _______________ आहे त.

_________________________
Question

$750 हे A, B आिण C मये अशा कारे िवभागले आहे की
A : B = 5 : 2 आिण B : C = 7 : 13, A चा िहसा िकती
आहे 
(1) $350 (2) $260 (3) $140 (4) $250

Q.4

(1) समान (2) पूरक (3) असमान (4) पूरक

20 िलटर आिण 36 िलटरया दोन िमणात िपिरट आिण
पायाचे गु णोर अनु मे 3:7 आिण 7:5 आहे . दोही
िमण एक िमसळले जातात. आता नवीन िमणातील
िपिरट आिण पायाचे गु णोर आहे :
(1) २५ :२९ (2) 0 (3) २७ :२९ (4) 27:31

Q.5

मािलकेतील चु कीची सं या शोधा : 445, 221, 109, 46, 25,
11, 4 :-

Q.6

(1) 221 (2) 46 (3) 109 (4) यापै की एकही नाही
Q.7

∠Q आिण ∠R of △ चे अं तगत दुभाजक PQR O वर छे दतो.
जर ∠ROQ = 96° तर ∠RPQ चे मूय आहे

(1) 1:04 (2) 1:03 (3) 1:02 (4) यापै की एकही नाही
Q.8

(1) 12 (2) 24 (3) ३६° (4) ६°
Q.9

70 मु ला-मु लींमये 180 सं य
् ांचं वाटप करयात आलं आहे की Q.10
ये क मु लाला 2 आिण ये क मु लीला 3 सं ी िमळतील.
मु लांची सं या :-

मये △ ABC, ∠ABC = 70°, ∠BCA = 40°, O हा बाजूंया
ू ा िबं द ू आहे , नं तर कोन ∠BOC
लं बदुभाजकां या छे दनिबं दच
आहे

ू र छे दतात. AB ला
दोन वतु ळे एकमे कांना A आिण B िबं दं व
समांतर असले ली सरळ रे षा C, D, E आिण F वरील
वतु ळांना छे दते . जर CD = 4.5 से मी, तर EF चे माप आहे
(1) 1.50 स .मी (2) 2.25 से मी (3) 4.50 स .मी (4) 2.00
स .मी

Q.12

(1) 100° (2) 120° (3) 130° (4) 140°
Q.13

a = 2 हे a^3 - 7a + 6 = 0 चे दावण आहे . इतर उपाय आहे त
:(1) 1, 3 (2) 1, -3 (3) -3, -1 (4) यापै की एकही नाही

(1) 70 (2) 25 (3) 30 (4) 40
Q.11

रॉन आिण शॉन यांनी अनु मे $15000 आिण $22500 ची
गु ं तवणूक सु  केली. नफा कोणया माणात िवतिरत केला
जाईल

5 यती 10 नोकया 20 िमिनटांत पूण करतात, 30
यतींना 30 समान नोकया पूण करयासाठी िकती िमिनटे
लागतील
(1) 10 (2) 40 (3) 360 (4) 180

एका हॉलमये 20 ओळीया खु या आहे त. ये क पं तीमये Q.14
समान सं ये ने खु या आहे त. जर 2 ओळीत 30 खु या असतील
तर सभागृ हातील एकू ण खु याच
ं ी सं या आहे .

2, -5 आिण 0 चा गु णाकार :(1) 10 (2) 0 (3) -10 (4) 7

(1) 600 (2) 1200 (3) 300 (4) 200
Q.15

5 ने भागयावर 2 पाने उरते . जे हा सं या 2 ने भागली जाते
ते हा ती िशलक राहत नाही. सं ये या एकक थानावरील
अं क िकती आहे 

Q.16

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4
Q.17

मये △ ABC, ∠ बीएसी =90° आिण AD âŠ¥BC. जर BD = 3 Q.18
से मी आिण CD = 4 से मी, तर AD ची लांबी आहे
(1) 2√3 से मी (2) 3.5 से मी (3) 6 से मी (4) 5 से मी

25 िलटरया िमणात, आल आिण पायाचे गु णोर 4:1
आहे . िमणात आणखी 3 िलटर पाणी िमसळले जाते . नवीन
िमणातील आल आिण पायाचे गु णोर आहे :
(1) ५ :२ (2) २ :५ (3) ३ :५ (4) ५ :३
अिभयतीचे मूय 2a - 2b - 4 - 5 + a at a = 1, b = -2 :(1) 10 (2) -2 (3) 12 (4) -4
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Q.19

465d27 या सं ये या वगाचा एकक अं क िकती आहे , जे थे d हा Q.20
धन पूणाक
ं आहे 
(1) 9 (2) 7 (3) 8 (4) यापै की एकही नाही

8 मु ले आिण 12 पु ष एक िविशट काम 9 िदवसात पूण
करतात. ये क मु लाला काम पूण करयासाठी पु षाने
घे तले या वे ळेपे ा दुपट वे ळ लागतो. ते च काम १२ पु ष
िकती िदवसात पूण करतील
(1) 8 (2) 9 (3) 12 (4) 15

Q.21

-9 चा पूववती आहे

Q.22

(1) -8 (2) 8 (3) -10 (4) 10

एक मूल उरे कडे 25 फू ट चालते , उजवीकडे वळते आिण
40 फू ट चालते , पु हा उजवीकडे वळते आिण 45 फू ट
चालते . यानं तर तो डावीकडे वळतो आिण 20 फू ट चालतो.
तो पु हा डावीकडे वळू न २० फू ट चालतो. शे वटी, तो
आणखी 20 फू ट चालयासाठी याया डावीकडे वळतो.
ू ासून कोणया िदशे ने आहे 
मूल याया सु वातीया िबं दप
(1) उर (2) दिण (3) पिचम (4) पूव

Q.23

रॉय पूवकडे 2 िकमी चालतो, नं तर उर-पिचम वळतो आिण Q.24
3 िकमी चालतो. मग तो दिणे कडे वळतो आिण 5 िकमी
चालतो. मग तो पु हा पिचमे ला वळतो आिण 2 िकमी
चालतो. शे वटी तो उरे कडे वळतो आिण ६ िकमी चालतो. तो
ू ासून कोणया िदशे ने आहे 
सु वातीया िबं दप

AB हा O वर कद असले या वतु ळाचा यास आहे . PQ ही
जीवा आहे जी AB ला छे दत नाही. AP आिण BQ मये
सामील हा. जर ∠PAB= ∠ABQ, तर ABQP a आहे :
(1) चीय समभु ज चौकोन (2) चवतु ळ (3) चीय
टॅ पे िझयम (4) चीय चौरस

(1) नै ऋय (2) दिण - पूव (3) उर पिचम (4) उर - पूव
Q.25

ू आिण पाणी 7:5 या माणात आहे . जे हा
िमणातील दध
ू
यात 15 िलटर पाणी िमसळले जाते . नवीन िमणात दध
आिण पायाचे गु णोर 7:8 होते . नवीन िमणातील पायाचे
एकू ण माण

Q.26

(1) 36 (2) 144 (3) 1728 (4) 432
(1) 35 िलटर (2) 35 िलटर (3) 40 िलटर (4) 45 िलटर
Q.27

35 आिण 111 मये िकती पिरपूण वग आहे त

एका बॉसमये , ये क आडया आिण उया रां गेत
साबणाचे डझनभर केक होते . बॉसमये असे 12 तर
असयास, बॉसमये एकू ण साबण केकची सं या शोधा.

Q.28

(1) 10 (2) 8 (3) 5 (4) यापै की एकही नाही

एका माणसाने दोन खु या िवकया. ये की 1,200, एकीकडे
तो 20% वाढला आिण दुसरीकडे याने 20% गमावला.
सं पण
ू  यवहारात याचा फायदा िकंवा तोटा होतो
(1) 1% नु कसान (2) 2% नु कसान (3) 4% नु कसान (4) 1%
वाढ

Q.29

एक ले ख $480 मये िवकू न एका यतीचे 20% नु कसान झाले . Q.30
20% नफा िमळिवयासाठी याने ते कोणया रकमे साठी
िवकावे 

एका सं ये मये याया मूयाया 20 अिधक 20%
असतात. सं या आहे :(1) 20 (2) 25 (3) 22 (4) यापै की एकही नाही

(1) $800 (2) $760 (3) $720 (4) $680
Q.31

िदले ले आहे : △ ABC △ PQR, (े  △ PQR)/ (े  △ABC) Q.32
= 256/441 आिण PR = 12 से मी, तर AC समान आहे 

21b - 32 + 7b - 20b चे मूय आहे :(1) ४८ब - ३२ (2) -8 ब - 32 (3) 8b - 32 (4) 28b - 52

(1) १२ √2 से मी (2) 15.5 से मी (3) 16 से मी (4) १५.७५ से मी
Q.33

िनयिमतपणे बहुभु जात, जर याया अं तगत कोनापै की एक Q.34
बा कोनापे ा 132° ने मोठा असे ल, तर बहुभु जाया बाजूंची
सं या

26m x 19m ची चटई $68666 या िकमतीत िवकत घे तली.
ित चौरस मीटर याची िकंमत िकती आहे 
(1) 139 (2) 145 (3) 1525 (4) 2641

(1) 14 (2) 12 (3) 15 (4) 16
Q.35

∠अ पै की △ ABC हा काटकोन आहे , AD BC वर लं ब आहे . जर Q.36
BC = 14 से मी आिण BD = 5 से मी, तर AD चे माप आहे :

a : b = 2 : 3 आिण 2 : a = 1 : 2 असयास, b ची िकंमत :(1) 2 (2) 3 (3) 6 (4) 4

(1) √5से मी (2) ३√5से मी (3) ३.५√5से मी (4) 2√5से मी
Q.37

AB आिण AC हे कद O असले या वतु ळाया पिशका आहे त, Q.38
A हा वतु ळाचा बा िबं द ू आहे . रे षा AO जीवा BC ला D ये थे
छे दते . ∠BDO चे माप आहे :

पूणाक
ं 240 या 4n + 2(nÂ³ 0) फॉमया िवभाजकांची
सं या आहे :(1) 4 (2) 8 (3) 10 (4) 3

(1) ४५° (2) ७५° (3) 90° (4) ६०°
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Q.39

अिभयती 8 + xy + xyz मये y घटकांसह सं ा आहे त :(1) xy, xyz (2) x, xz (3) 8, xy, xyz (4) y, xz

Q.40

अिभयतीचे मूय 5n - 2, जे हा n = -2 असते
(1) -12 (2) 8 (3) 1 (4) -8
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