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40
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Time: 30 Min

_________________________

Roll No:
No.
Q.1

Question

No.

మిస్ స్వీట్ కేక్ కాల్చడానికి 400
Q.2
గ్రాముల చక్కెర అవసరం. ఆమె వద్ద 117
గ్రాములు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆమెకు
ఇంకా ఎంత చక్కెర అవసరం?

_________________________
Question

3 పదుల 6 ఒకటి మరియు 2 పదుల 9 వన్ల మొత్తం
ఎంత?
(1) 5 పదులు 5 ఒకటి (2) 5 పదులు 9 ఒకటి (3) 6
పదులు 5 ఒకటి (4) 6 పదులు 15 ఒకటి

(1) 183 గ్రా (2) 283 గ్రా (3) 383 గ్రా
(4) 483 గ్రా
Q.3

నిజమా లేక అబధ్ధమా? 1 అనేది అన్ని
సంఖ్యల యొక్క సాధారణ కారకం.

Q.4

(1) (2) నిజమే (3) చెప్పలేను (4) ఇవి ఏవి
కావు

దిశలు: క్రింద ఇవ్వబడిన వాక్యాలను చదవండి
మరియు దిగువ ఇచ్చిన ఎంపికలతో ఖాళీలను
పూరించండి, నా స్నేహితుడికి రెండవ
అంతస్తులో __ అపార్ట్మెంట్ ఉంది.
(1) తెలివైన (2) పెద్ద (3) ఆసక్తికరమైన (4)
తీపి

Q.5

16, 347 + 65, 515 = 81, 8_2 ఖాళీ స్థలంలో Q.6
ఏ సంఖ్య వెళ్తుంది?
(1) 8 (2) 5 (3) 6 (4) ఇవి ఏవి కావు

పోటీలో 35 బెండకాయలు ఉన్నాయి.
న్యాయనిర్ణేతలు ఫైనలిస్టులుగా 4
వంకాయలను ఎంచుకున్నారు. ఎన్ని వంకాయలు
ఫైనల్ కాలేదు?
(1) 30 (2) 31 (3) 20 (4) 32

Q.7

x = 0,y = -1 అయితే, 2x + 2y
వ్యక్తీకరణ విలువ:-

Q.8

ఒక టెలివిజన్ సెట్ ధర $615. మీరు $700తో
చెల్లిస్తే, మీరు ఎంత మార్పును తిరిగి
పొందుతారు?

(1) 4 (2) 0 (3) -2 (4) 2
(1) $58 (2) $92 (3) $78 (4) $85
Q.9

మీరు 969ని రోమన్ సంఖ్యగా ఎలా
వ్రాస్తారు?

Q.10

(1) CMLXIX (2) CMLIX (3) CMLYIX (4) ఇవి
ఏవి కావు

దిశలు: క్రింద ఇవ్వబడిన వాక్యాలను చదవండి
మరియు దిగువ ఇచ్చిన ఎంపికలతో ఖాళీలను
పూరించండి మేము ఇప్పుడే _ ఫ్రిజ్ని కొనుగోలు
చేసాము.
(1) క్రూరమైన (2) కొత్త (3) మంచిది (4)
సోమరితనం

Q.11

సుమోనా 3 బొమ్మలను రూ.480కి కొనుగోలు Q.12
చేసింది. ప్రతి బొమ్మ ధర _________

(1) కిలోగ్రాములు (2) సెకన్లు (3)
సెంటీమీటర్లు (4) మీటర్

(1) రూ.140 (2) రూ.160 (3) రూ.180 (4)
రూ.150
Q.13

పొడవును కొలవడానికి SI యూనిట్ అంటే
ఏమిటి?

ద్రవ్యరాశిని కొలిచే యూనిట్:

Q.14

52ని 4తో భాగిస్తే దేనికి సమానం?
(1) 11 (2) 13 (3) 15 (4) 17

(1) మీటర్ (2) క్యూబిక్ మీటర్ (3)
కిలోగ్రాము (4) చదరపు మీటర్
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Q.15

ప్రపంచంలోని ఏ ఖండంలో ఎడారి లేదు?

Q.16

(1) ఆస్ట్రేలియా (2) యూరోప్ (3)
ఆసియా (4) ఉత్తర అమెరికా
Q.17

మంచం ఎక్కడ ఉంచబడింది?

(1) పాచికలు (2) పుస్తకం (3) రింగ్ (4) బాణం
Q.18

(1) అంతస్తులో. (2) నేల దగ్గర. (3) నేల
కింద. (4) నేలపై.
Q.19

రోనక్ 4 నారింజలను రూ. 5 ఒక్కొక్కటి.
నారింజ పళ్లకు ఎంత చెల్లించాడు?

ఇచ్చిన ఆకారాలలో 3-D ఆకారం ఏది?

12 = pq అయితే కింది నిష్పత్తిలో ఏది
సరైనది?
(1) 2:p = 6:q (2) 4:p = 3:q (3) 6:p = 2:q (4)
4:q = p:3

Q.20

(1) రూ. 9 (2) రూ. 25 (3) రూ. 20 (4) రూ.
5
Q.21

ఏది వంపు అంచుని కలిగి ఉంది?

వారానికి 7 రోజులు ఉంటాయి. 5 వారాలలో ఎన్ని
రోజులు ఉన్నాయి?
(1) 38 (2) 25 (3) 35 (4) 42

Q.22

(1) చతురస్రం (2) దీర్ఘ చతురస్రం (3)
వృత్తం (4) క్యూబాయిడ్

నిన్న మేము 22 అరటిపండ్లు, 24 యాపిల్స్, 21
నారింజలు మరియు 13 పిజ్జాలు తిన్నాము. మనం
మొత్తం ఎన్ని పండ్లు తిన్నాం?
(1) 67 పండ్లు (2) 77 పండ్లు (3) 47 పండ్లు (4)
87 పండ్లు

Q.23

దిశలు: క్రింద ఇవ్వబడిన వాక్యాలను
చదివి విశేషణాలను ఎంచుకోండి. దిగువ
ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి సమాధానం ఈ
ట్యూబ్ చాలా పొడవుగా ఉంది

Q.24

సూర్యరశ్మి యొక్క అదే సగటు విలువను
వర్ణించే ఐసోప్లెత్ అంటారు
(1) ఐసోనెఫ్స్ (2) ఐసోరమ్స్ (3)
ఐసోహెల్స్ (4) ఐసోహైట్స్

(1) గొట్టం (2) చాలా (3) పొడవు (4) ఇది
Q.25

అలీషా ఒక బొమ్మల దుకాణానికి
Q.26
వెళ్లింది. 2 బొమ్మలు ఒక్కొక్కటి
రూ.25.00, 3 వాచీలు రూ.78.00, 4 కార్లు
రూ.120కి కొన్నారు. షాపింగ్ కోసం అలీషా
ఖర్చు చేసిన మొత్తం మొత్తాన్ని
కనుగొనండి.
(1) రూ.684 (2) రూ.784 (3) రూ.754 (4)
రూ.764

Q.27

ఒక లీటరు పొందడానికి 640 ml లో ఏమి
జోడించాలి?

(1) ద్వేషించు (2) ప్రేమ (3) తీపి (4) పులుపు
Q.28

(1) 260 మి.లీ (2) 320 మి.లీ (3) 360 మి.లీ
(4) 350 మి.లీ

Q.29

సాండ్రాకు $500 అవసరం. ఆమె వద్ద
ఇప్పటికే $234 ఉంది. ఆమెకు ఇంకా ఎంత
డబ్బు కావాలి?

మోనా మరియు జైల వద్ద మొత్తం 15
యాపిల్స్ ఉన్నాయి. మోనాలో 7
ఆపిల్స్ ఉన్నాయి. మోనా కంటే జై
దగ్గర ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి?

కింది వాటిని పరిగణించండి: 40 ఎరేజర్ల ధర
రూ.45 50 పెన్సిల్ల ధర రూ.55 20 పెన్నుల ధర
రూ.65 కింది వాటిలో ఏది సరైనది?
(1) పెన్సిల్ ధర > ఎరేజర్ ధర > పెన్ను ధర (2)
ఎరేజర్ ఖరీదు > పెన్ను ఖరీదు > పెన్సిల్ ధర
(3) పెన్ను ధర > ఎరేజర్ ధర > పెన్సిల్ ధర (4)
పైవన్నీ

Q.30

(1) $266 (2) $276 (3) $286 (4) $296
Q.31

దిశలు: క్రింద ఇవ్వబడిన చిక్కులను చదవండి
మరియు క్రింద ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి
ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వడానికి
ప్రయత్నించండి I am a fish. నేను __ నీటిలో
ఉండడానికి. ఇది నాకు ఇష్టమైనది. అది వేసవి
లేదా శీతాకాలం కావచ్చు.

బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్ ధర రూ. 100. మేరీ
దానిని కొనాలనుకుంటోంది కానీ ఆమె వద్ద రూ.
70 మాత్రమే. ఆమెకు ఇంకా ఎంత డబ్బు కావాలి?
(1) రూ. 20 (2) రూ. 40 (3) రూ. 30 (4) రూ. 50

Q.32

పీటర్ వద్ద టామ్ కంటే రూ.19 ఎక్కువ. పీటర్
వద్ద రూ.74 ఉంటే, టామ్ వద్ద ఉన్న
మొత్తాన్ని కనుక్కోవాలా?
(1) రూ.65 (2) రూ.55 (3) రూ.45 (4) రూ.58

(1) 1 (2) 3 (3) 4 (4) 8
Q.33

కింది వాటిలో ట్రినోమియల్ ఏది?
(1) 2a + 6b - 1 (2) 1 (3) 5a - 7 (4) a + b
+ c - 3

Q.34

తప్పిపోయిన సంఖ్యను కనుగొనండి. 42 అనేది
పదులు మరియు 22 ఒకటి.
(1) 20 (2) 2 (3) 40 (4) 4
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Q.35

నా దగ్గర 12 పెన్సిళ్లు ఉన్నాయి.
గురువుగారు నాకు మరో 3 పెన్సిళ్లు
ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎన్ని
పెన్సిళ్లు ఉన్నాయి?

Q.36

సముద్రపు లవణీయత యొక్క అక్షాంశ మండలాల
అవరోహణ క్రమం యొక్క సరైన క్రమం క్రింది
వాటిలో ఏది? సరైన సమాధానాన్ని
ఎంచుకోవడానికి దిగువ ఇచ్చిన కోడ్లను
ఉపయోగించండి7: 1. 10

(1) 14 (2) 15 (3) 16 (4) 17
(1) 1, 3, 2, 4 (2) 2, 1, 3, 4 (3) 2, 1, 4, 3 (4)
1, 4, 3, 2
Q.37

21 మంది అబ్బాయిలు సమాన జట్లలో
ఉంచబడ్డారు. ఒక్కో జట్టులో 7 మంది
బాలురు ఉన్నారు. ఎన్ని సమాన జట్లు
ఉన్నాయి?

Q.38

తప్పుగా ఉన్నదాన్ని ఎంచుకోండి.
(1) నాలుగు?9 (2) ఏడు?7 (3) తొమ్మిది?4 (4)
ఒకటి?0

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6
Q.39

దర్శకత్వం: ఎమిలీ, బీ మరియు ర్యాన్ Q.40
ఒక్కొక్కరు వేర్వేరు నగరాల్లో
నివసిస్తున్నారు. ఎమిలీ ఢిల్లీ మరియు
ముంబైలలో నివసించదు. బీ జైపూర్ మరియు
ఢిల్లీలో నివసించదు. ముంబైలో ఎవరు
నివసించరు?

ఒక బుట్టలో 7 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. అనూజ్
అందులో మరో 2 యాపిల్స్ పెట్టాడు.
బుట్టలో మొత్తం ఎన్ని యాపిల్స్
ఉన్నాయి?
(1) 9 (2) 5 (3) 7 (4) 0

(1) ఎమిలీ (2) బీ (3) ర్యాన్ (4) ఎమిలీ
మరియు ర్యాన్
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