Class:
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Subject: Math

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
या सं ये चे 200% 140 आहे याचे 160% िकती असे ल

No.
Q.2

(1) 200 (2) 160 (3) 112 (4) यापै की काहीही नाही

_________________________
Question

एका माणसाने जु ना टाईपरायटर .ला िवकत घे तला.
1200 आिण . याया दुतीवर 200 . याने ती ५०
पयांना िवकली. 1680. याया नयाची टकेवारी आहे ;
(1) 20.00% (2) 10.00% (3) 8.00% (4) 16.00%

Q.3

आयताची लांबी 60% ने वाढली आहे . समान े  राखयासाठी
ं दी िकती टके कमी करावी लागे ल

Q.4

(1) 37.50% (2) 60% (3) 75% (4) यापै की काहीही नाही
Q.5

जर a : b : c = 2 : 3 :4 and2a - 3b + 4c = 33 असे ल, तर c
चे मूय आहे :
(1) 6 (2) 9 (3) 12 (4) ६६/७

रहीमने पॉइं ट E ते F असा थे ट 5 िकमीचा वास केला. F वन Q.6
ू र
याने डावीकडे वळले आिण 6 िकमी वास केला आिण G िबं दव
ू र
पोहोचला, ते थे याने डावीकडे वळण घे तले आिण H िबं दव
पोहोचयासाठी 5 िकमी वास केला. याने दुसरे डावीकडे वळण
घे तले आिण 2 िकमी वास केला आिण िबं द ू I गाठला. तो
ू
सु वातीपासून िकती लांब आहे िबं द

मायलीया मािसक पगारात $60 ची वाढ केयाने ते
कॅथीया मािसक पगाराया 50% झाले . मायलीचा
सयाचा मािसक पगार िकती आहे 
(1) $180 (2) $240 (3) डे टा अपु रा (4) यापै की काहीही
नाही

(1) 3 िकमी (2) 4 िकमी (3) 5 िकमी (4) 7 िकमी
Q.7

ठरािवक वे ळेत, एक मु लगा वाहाया िव पोहतो यापे ा
दुपट अं तर पोहतो. जर वे गवान वाहाचा वे ग 3 िकमी/तास
असे ल, तर िथर पायात मु लांचा वे ग आहे :

Q.8

(1) ६ िकमी/तास (2) 9 िकमी/तास (3) 10 िकमी/तास (4) १२
िकमी/तास
Q.9

समान िकमतीची 14 घडाळे . दराने िवकू न. ये की 450, 4
घडाळां या िकमतीएवढा नफा आहे . घडाळाची िकंमत आहे

(1) 50 (2) 40 (3) 30 (4) 25
Q.10

(1) . ३५० (2) . ३६० (3) . ३७५ (4) . 400
Q.11

ऋचाने एक वतू याया सूची िकमतीया 4/5 ने िवकत
घे तली आिण सूची िकमतीपे ा 20% जात दराने िवकली.
िरचाचा नफा टके होता

एक यती 10 कप .मये खरे दी करतो. ये की 10. 20 कपां वर Q.12
तु टले ले आहे त उविरत कप .ला िवकतात. ये की 11. याचे
नु कसान टकेवारी आहे :
(1) 15 (2) 10 (3) 35/2 (4) 12

यापायाला याचा नफा िवी िकमतीया 20% आहे .
याचा खरा नफा आहे
(1) 20.00% (2) 22.00% (3) 25.00% (4) 30.00%
एका परीे त ये की 100 गु णांचे गिणताचे 3 पे पर
असतात. एका मु लाने पिहया पे परमये 60% आिण
दुसया पे परमये 70% िमळवले . एकू ण 70%
िमळवयासाठी याला ितसया पे परमये िकती टके गु ण
िमळाले पािहजे त
(1) 90% (2) 80% (3) 75% (4) यापै की काहीही नाही

Q.13

शहरात, 35% लोकसं या थलांतिरत आहे , यापै की 20%
Q.14
ग ामीण भागातील आहे त. थािनक लोकसं ये पैकी 48% मिहला
आहे त तर ग ामीण आिण शहरी थलांतिरतांसाठी ही सं या
अनु मे 30% आिण 40% आहे . शहराची एकू ण लोकसं या
728400 असयास, ते थील मिहलांची लोकसं या िकती आहे 

.ला गाडी िवकू न. 64,000 ी राव 20% गमावले , नं तर
कारची िकंमत आहे :
(1) . ७२,००० (2) . ७६,८०० (3) . 80,000 (4) .
८४,०००

(1) 324138 (2) 349680 (3) 509940 (4) यापै की काहीही नाही
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Q.15

जर एखाा यतीने याया नु कसानीचा अं दाज िवी
Q.16
िकंमतीया 20% इतका केला, तर याया नु कसानाची टकेवारी
आहे :
(1) 20.00% (2) 25.00% (3) ४०/३% (4) ५०/३%

सावजिनक शाळे त, 1/5 मु ली आिण 1/4 मु ले 12
वषाख
ं ालील आहे त. जर शाळे ची एकू ण सं या 1000
असे ल आिण मु लींची सं या एकू ण सं या 2/5 असे ल, तर
12 वष िकंवा याहन
ू अिधक वयाया मु लांसाठी शाळे या
एकू ण सं याबळाचा िकती भाग असे ल
(1) 23% (2) 45% (3) 77% (4) यापै की काहीही नाही

Q.17

तीन वगातील िवाथी 2 : 3 : 5 असे गु णोर आहे त. ये क
वगात 20 िवाथी वाढयास गु णोर 4: 5 : 7 असे बदलते .
मु ळात एकू ण िवाथी सं या होती :

Q.18

एका िवेयाने 36 सं ी िवकयावर 4 सं य
् ांची िवी
िकंमत गमावली. याचे नु कसान टके आहे
(1) २५/२% (2) 9.00% (3) 10.00% (4) २५/२%

(1) 50 (2) 90 (3) 100 (4) 150
Q.19

एका वतूची िवी िकंमत आिण िकमतीतील फरक . 210.
नयाची टकेवारी 25 असयास, ले खाची िवी िकंमत आहे

Q.20

(1) . ९५० (2) 1050 (3) 1150 (4) . १,२५०

Q.21

45% + 90 पै की 30% = 210 पै की 30%.

ू आिण पाणी यांचे गु णोर 4:1
40 िलटरया िमणात, दध
ू आिण
आहे . या िमणात िकती पाणी घालावे हणजे दध
पायाचे गु णोर २ :३ होईल
(1) 20 िलटर (2) 32 िलटर (3) 40 िलटर (4) यापै की
काहीही नाही

Q.22

(1) 120 (2) 80 (3) 60 (4) यापै की काहीही नाही

दोन मु लां या वयाचे गु णोर 5: 6 आहे . दोन वषान
ं ं तर हे
गु णोर 7 : 8 असे ल. 12 वषानंतर यां या वयाचे गु णोर
असे असे ल :
(1) 22/24 (2) १५/१६ (3) १७/१८ (4) 12/11/2018

Q.23

दोन सं या 4 : 5 या माणात आहे त आिण यांचा LCMis 180. Q.24
लहान सं या आहे :
(1) 9 (2) 15 (3) 36 (4) 45

एक माणूस आपली कार पूवकडे 50 िकमी चालवतो. तो
उजवीकडे वळला 30 िकमी गे ला, नं तर तो पिचमे ला
वळला आिण 10 िकमी चालला. तो सु वातीपासून िकती
ू ासून िकती लांब आहे 
लांब आहे .िबं दप
(1) 50 िकमी (2) 60 िकमी (3) 100 िकमी (4) 20 िकमी

Q.25

दोन सं यांचे गु णोर 3 : 8 आहे आिण यां यातील फरक 115
आहे . दोन सं यांपैकी सवात लहान आहे :

Q.26

(1) 184 (2) 194 (3) 69 (4) 59
Q.27

5 शहरांपैकी ABCD आिण E एकमे कां या जवळ वसले ले. A हे B Q.28
या पिचमे स आहे , C A या दिणे स आहे , E B या उरे स
आहे आिण D E या पूवस आहे . मग D या सं दभात C कोणया
िदशे ला आहे 
(1) नै ऋय (2) उर-पूव (3) उर पिचम (4) दिण-पूव

Q.29

एका िपशवीत तीन कारची नाणी 1 पयाची नाणी, 50 पी नाणी Q.30
आिण 25 पी नाणी एकू ण 175 नाणी असतात, जर ये क
कारया नायांचे एकू ण मूय समान असे ल तर, िपशवीतील
एकू ण रकम :

A = (4,0) आिण B = ( - 4, 0) हे दोन िबं द ू आहे त. PA-PB
ू े थान := 4 अशा हलणाया P िबं दच
(1) 3x^2 +y=12 (2) x^2 -3y^2 =12 (3) 3x^2 - y^2 =12
(4) यापै की काहीही नाही
आिण B चे मािसक उपन 5 : 6 आिण मािसक खच 3 : 4
या माणात आहे . जर यांनी अनु मे . 1800 आिण .
1600 वाचवले तर B चे मािसक उपन शोधा.
(1) 3400  (2) . २७०० (3) . १७२० (4) . ७२००
दोन घनफळांचे आकारमान 8 : 27 या माणात असते .
यां या पृ ठभागाया े फळाचे गु णोर आहे :(1) 1/3 (2) 9-Apr (3) ४/९ (4) यापै की काहीही नाही

(1) . 75 (2) . १७५ (3) . 300 (4) . 126
Q.31

आिण B ला िमळू न 158, C कडे A आिण B या िमळू न 101 कमी Q.32
आहे त आिण B कडे . C पे ा 23 अिधक. A ची रकम आहे :
(1) . 80 (2) . ७८ (3) . ५७ (4) . ८८

A, B आिण C चे उपन 7 : 9 : 12 आिण यांचा खच 8 : 9
: 15 या माणात आहे . जर A ने ¼ या बचत केली.
याया उपनाया नं तर A, B आिण C ची बचत
खालील गु णोरात आहे :
(1) :40:09 (2) :57:39 (3) :57:09 (4) :09:56

Q.33

एक बोट एका तासात 20 िकमी डाउनट ीम करते आिण ते च अं तर Q.34
दोन तासात वर जाते . िथर पायात बोटीचा वे ग असतो
(1) १५ िकमी/तास (2) 10 िकमी/तास (3) ५ िकमी/तास (4) ७.५
िकमी/तास

8 वषाप
ं व
ू ी रॉिबनचे वय याया मु लाया 4 पट होते . 8
वषान
ं ं तर, रॉिबन याया मु लापे ा दुपट वयाचा होईल.
रॉिबन आिण याया मु लाचे सयाचे वय िकती आहे 
(1) 40, 16 (2) 35, 15 (3) ४१, १० (4) यापै की काहीही
नाही
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Q.35

सु जीतने पिचमे ला 15 िकमी वास केला, नं तर उजवीकडे वळू न Q.36
8 िकमी वास केला. याने डावीकडे वळू न 7 िकमी वास केला,
नं तर मागे वळू न 13 िकमी वास केला. मग उजवीकडे वळू न 8
ू ासून िकती दरू आहे 
िकमी वास केला. तो सु वातीया िबं दप

25/7 चा 63% आहे 
(1) 2.25 (2) 2.4 (3) 2.5 (4) यापै की काहीही नाही

(1) 17 िकमी (2) 9 िकमी (3) 11 िकमी (4) 7 िकमी
Q.37

12 सं ी िवकू न . 60, एक माणूस 25% गमावतो. सं य
् ाचा
Q.38
आकडा याला १०० पयांना िवकावा लागतो. 100, हणजे 25%
वाढे ल
(1) 10 (2) 11 (3) 12 (4) 15

Q.39

ू आिण पायाया िमणात दध
ू आिण पायाया Q.40
80 िलटर दध
माणाचे गु णोर 7:3 आहे . हे गु णोर 2 : 1 करयासाठी, िकती
िलटर पाणी घालावे 
(1) 5 (2) 6 (3) 3 (4) 4

A चे उपन B या उपनापे ा 25% जात आहे . A
या उपनाया सं दभात B चे उपन आहे :(1) 75% (2) 80% (3) 90% (4) यापै की काहीही नाही
3 वषाप
ं व
ू ी X चे वय Y या सयाया वयाया ितपट
होते . सया Z चे वय Y या वयाया दुपट आहे . तसे च Z
X पे ा 12 वष लहान आहे . Z चे सयाचे वय िकती आहे 
(1) 15 वष (2) 24 वष (3) 12 वष (4) 18 वष
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