Class:

5

Subject: Math

Total Question:
40

Name:

Time: 30 Min

_________________________

Roll No:
No.
Q.1

Question
କରିନା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ | କରିନାଙ୍କ ଭଉଣୀ Â
ବର୍ଷ ପୁରୁଣା | କରିନାଙ୍କ ବୟସ କ’ଣ?

No.
Q.2

(1) 4 - ଖ (2) bÂ - 4 (3) bÂ + 4 (4) 4
Q.3

Question
କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରଧାନ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ସଂଖ୍ୟା
ନୁହେଁ? ସଂଖ୍ୟା
(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି
ନୁହେଁ |

X ଏବଂ Y ର ଉତ୍ପାଦ 540 ଏବଂ 784521 ର ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ସମାନ Q.4
| ଯଦି X 45 ସହିତ ସମାନ, Y. ର ମୂଲ୍ୟ ଖୋଜ |
(1) 9414252 (2) 64562322 (3) 9414253 (4)
56765654

Q.5

_________________________

3246, 3425, 3479, 3459 କୁ ଆରୋହଣ କ୍ରମରେ
ନିମ୍ନକୁ ସଜାନ୍ତୁ |
(1) 3425, 3246, 3459, 3479 (2) 3246,
3425, 3479, 3459 (3) 3479, 3425, 3451,
3246 (4) 3246, 3425, 3459, 3479

ଲେନ୍ 9 ବର୍ଷ ବୟସ | ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ 4 ଗୁଣ ବଡ। Q.6
ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ଲେନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ 30 ବର୍ଷ ବଡ। ଜେଜେବାପା
କେତେ ବୟସ?

ସେମାନଙ୍କ LCM ର 11,33 ଏବଂ 88 ର HCF କେତେ
ଥର?
(1) 11 (2) 24 (3) 22 (4) 3629

(1) 34 (2) 36 (3) 66 (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ
|
Q.7

ଦୁଇଟି କୋଠା 20 ମିଟର ଏବଂ 25 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଅଟେ | ଯଦି
କୋଠାଗୁଡ଼ିକ 12 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ
ଶିଖର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଖୋଜ |

Q.8

ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଯାହାର ମୂଖ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜେସନ୍ରେ
ତିନୋଟି, ଚାରି 3 ଏବଂ s 5 ଅଛି |
(1) 3240 (2) 2430 (3) 3420 (4) 2304

(1) 13 ମି (2) 12 ମି (3) 22 ମି (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ
.ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.9

78,12and1.5 ର ଉତ୍ପାଦ କ’ଣ?

Q.10

ନିଖୋଜ ସଂଖ୍ୟା କ’ଣ: 2549 + 4726 = 4726 +
_______

(1) 117.81 (2) 117.18 (3) 117.32 (4) 117.8
(1) 2549 (2) 7275 (3) 4726 (4) 0
Q.11

ଜନ୍ ଏବଂ ଜର୍ଜ ଭୋକିଲା ଥିଲେ ଏବଂ 26 ଟି ହାମବର୍ଗ କିଣିଥିଲେ | Q.12
1 ହାମବର୍ଗର ମୂଲ୍ୟ $ 2 ଥିଲା | ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଟଙ୍କା
ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ?
(1) $15 (2) $56 (3) $52 (4) $26

Q.13

ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବସିଥିବା 8400 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କେବଳ 294 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳତାର
ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥିଲା?

432 ପିଲା ଏକ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ | ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
126 ଜଣ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ | କେତେ ପିଲା ପୁରସ୍କାର
ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି?
(1) 306 (2) 376 (3) 346 (4) 206

Q.14

36 ଏବଂ 144 ର HCF କ’ଣ?
(1) 36 (2) 144 (3) 4 (4) 2

(1) 96.50% (2) 95% (3) 90% (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ
.ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.15

51 ର ମୂଖ୍ୟ କାରକ କ’ଣ?
(1) 17 ଏବଂ 3 (2) 17 ଏବଂ 2 (3) 16 ଏବଂ 6 (4) 25 ଏବଂ
2

Q.16

40 ର ସମସ୍ତ କାରଣର ଉତ୍ପାଦ ଖୋଜ |
(1) 265 (2) 256 (3) 256 (4) 265

M120720225163507

Q.17

29.99 କୁ ନିକଟତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

Q.18

(1) 30 (2) 29 (3) 20 (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ
|

Q.19

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି?

(1) 1 ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ କାରକ | (2)
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ କାରକ | (3) ସଂଖ୍ୟା
କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ଯ ବ୍ୟବହାର କରି (4)
ଏହି ସମସ୍ତ |
Q.20

(1) 930 = 931 ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ | (2) (828 ର
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ) + 1 = 830 | (3) 1000 = 999 ର
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ | (4) (7261 ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ) - 1 = 7260
Q.21

କେଉଁଟି ସତ?

2-ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି 1938. ଯଦି
ୟୁନିଟ୍ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦ 28 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦଶ
ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ହେଉଛି, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି |
(1) 30, 24 (2) 34, 57 (3) 23, 24 (4)
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

ଦୁଇଟି ନମ୍ବରର LCM ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର HCF ସଂଖ୍ୟା 10 ଗୁଣ | Q.22

ଆଲେକ୍ସ ମାସକୁ $ 150 ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି | ସେ 12 ମାସ
କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି?

(1) 24,96 (2) 16,15 (3) 24480 (4) 24240
(1) $7,600 (2) $9,800 (3) $1,800 (4)
$1,000
Q.23

ରୋନ୍ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ
Q.24
ଗୋଟିଏ ପିଜା ଥିଲେ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଜାର ମୂଲ୍ୟ $ 125 | ପରିବାର
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ’ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ?

XVIII ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ-ଆରବୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି |
(1) 18 (2) 27 (3) 38 (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ
.ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) ହାମବର୍ଗର ମୂଲ୍ୟ | (2) ପରିବାରରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି
| (3) କେଉଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ
ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ | (4) ରୋନର ବାପାଙ୍କ ୱାଲେଟରେ କେତେ
ଟଙ୍କା ଥିଲା |
Q.25

ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ କିଛି କଲମ ଥିଲା | ଯେତେବେଳେ କଲମଗୁଡିକ 18 Q.26
ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ, କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ
19 ପିଲାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସମୟରେ, 5 ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ତୁଳନାରେ 1 ପେନ୍ କମ୍ ପାଇଲେ | ବାକ୍ସରେ କେତେ କଲମ ଥିଲା?

ସହ-ପ୍ରଧାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
|
(1) 25,14 (2) 18,16 (3) 9,18 (4) 11,77

(1) 70 (2) 76 (3) 90 (4) 85
Q.27

X + 10 = 20 ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କ’ଣ?

Q.28

(1) 15 (2) 20 (3) 25 (4) 10
Q.29

(1) 10 (2) 1000 (3) 100 (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ
.ଣସିଟି ନୁହେଁ |

ହାଲୋଏନ୍ ପାର୍ଟୀ ଜୋଏରେ 25 ଟି କାଣ୍ଡି ମକା ଖଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଲ Q.30
ura ରାଙ୍କର 37 ଥିଲା | ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖଣ୍ଡ
ଖାଇଲେ?
(1) 53 (2) 66 (3) 73 (4) 62

Q.31

ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ସର୍ବ ବୃହତରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ Q.32
କ୍ରମରେ ଅଛି |

ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି |

19/6 ହେଉଛି _____ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା |
(1) 2 ଏବଂ 3 (2) 3 ଏବଂ 4 (3) 19 ଏବଂ 20 (4) 6 ଏବଂ
18

550438 କୁ 12 ଦ୍ divided ାରା ବିଭକ୍ତ କଲାବେଳେ
ଅବଶିଷ୍ଟ କ’ଣ ହେବ?
(1) 10 (2) 11 (3) 8 (4) 9

Q.34

(1) ସମୃଦ୍ଧତାର କ line ଣସି ରେଖା ନାହିଁ | (2) ସମୃଦ୍ଧତାର
ଦୁଇଟି ଧାଡି | (3) ସମୃଦ୍ଧତାର ଚାରୋଟି ଧାଡି | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.35

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଏକ ଡକ୍
ର ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ହାତ ଏକ ସଠିକ୍ କୋଣ ତିଆରି
କରେ?
(1) 12 ଘଣ୍ଟା (2) ତ୍ର ar ମାସିକରୁ 9 (3) 9 ର
ଅଧା (4) ଘଣ୍ଟା

(1) 0.05, 0.35, 0.37, 0.40 (2) 0.35, 0.37, 0.40,
0.05 (3) 0.40, 0.37, 0.35, 0.05 (4) 0.05, 0.40,
0.35, 0.37
Q.33

1 ବିଲିୟନ = ............ କୋଟି

ହାଲୋଏନ୍ ପରେଡରେ 13 ଟି ଭୂତ, 17 ଜଣ ଯାଦୁଗର ଏବଂ
11 ଟି କଙ୍କାଳ ଥିଲା | ପରେଡରେ କେତେ ଭୂତ ଏବଂ
ଯାଦୁଗର ଥିଲେ?
(1) 20 (2) 24 (3) 38 (4) 30

Q.36

ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଖୋଜ: Â 4.99 + f ଯେଉଁଠାରେÂ fÂ =
2.15 |
(1) 6.22 (2) 5.18 (3) 7.14 (4) 2.28
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Q.37

2, -5 ଏବଂ 0 ର ଗୁଣନ ଦିଏ |

Q.38

(1) 10 (2) 0 (3) -10 (4) 7

50 ମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ଟ୍ରେନ୍ 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକ
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅତିକ୍ରମ କରେ | ମିଟର / ସେକେଣ୍ଡରେ
ଟ୍ରେନର ଗତି କ’ଣ?
(1) 50 (2) 10 (3) 15 (4) ତଥ୍ୟ ଅନୁପଯୁକ୍ତ |

Q.39

23 କୁ ନିଜେ କେତେଥର ଯୋଡାଯିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଏହି ରାଶି
456213 ଏବଂ 1810759 ର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଏ |
(1) 97564 ଥର | (2) 98560 ଥର | (3) 98464 ଥର |
(4) 98564 ଥର |

Q.40

ଏକ ସରଳ ବନ୍ଦ ଚିତ୍ରର ଦୂରତାକୁ ଏହାର କୁହାଯାଏ |
(1) କ୍ଷେତ୍ର (2) ପରିସୀମା (3) ଭଲ୍ୟୁମ୍ (4)
ତ୍ରିରଙ୍ଗା |
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