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Q.1

Question

No.

సన్మిత్ర తన ఇంటి నుండి బయలుదేరి ఉత్తరం Q.2
వైపు 3 కి.మీ నడిచింది. ఆ తర్వాత కుడివైపునకు
తిరిగి 2 కి.మీ నడిచి కుడివైపుకు తిరిగి 5 కి.మీ
నడిచి, కుడివైపుకు తిరిగి 2 కి.మీ నడిచి మళ్లీ
కుడికి తిరిగి 2 కి.మీ నడిచాడు. అతను ఇప్పుడు ఏ
దిశలో ఉన్నాడు?

_________________________
Question

రెండు కోణాలు పరిపూరకరమైనవి అయితే,
వాటి కొలతల మొత్తం __________.
(1) 45^0 (2) 180^0 (3) 90^0 (4) 360^0

(1) ఉత్తరం (2) దక్షిణ (3) వెస్ట్ (4)
తూర్పు
Q.3

20 వస్తువుల ధర 15 వస్తువుల అమ్మకపు ధరకు
సమానం. లాభం శాతం ఉంది

Q.4

(1) 50/3 (2) 20 (3) 100/3 (4) 200/3

ABC త్రిభుజంలో, DE || BC ఇక్కడ D అనేది
ABపై ఒక పాయింట్ మరియు E అనేది ACపై
పాయింట్. DE ప్రాంతాన్ని △ ABC రెండు
సమాన భాగాలుగా. అప్పుడు DB : AB సమానం
(1) √2: (√2 +1) (2) (√2 - 1): √2 (3)
√2: (√2-1) (4) (√2 + 1): √2

Q.5

వ్యక్తీకరణ విలువ 2a - 2b - 4 - 5 + a వద్ద a Q.6
= 1, b = -2 :(1) 10 (2) -2 (3) 12 (4) -4

రికార్డు చేసిన టేపును రూ.కి విక్రయించడం
ద్వారా 950 ఒకటి 5% కోల్పోతుంది. రూ.కి
విక్రయించడం ద్వారా ఎంత శాతం లాభం
పొందుతారు. 1040?
(1) 5 (2) 4 (3) 4.5 (4) 9

Q.7

A మరియు B బిందువుల వద్ద రెండు వృత్తాలు
ఒకదానికొకటి కలుస్తాయి. ABకి సమాంతరంగా
ఉండే సరళ రేఖ C, D, E మరియు F వద్ద
వృత్తాలను కలుస్తుంది. CD = 4.5 సెం.మీ
అయితే, EF యొక్క కొలత

Q.8

(1) 1.50 సెం.మీ (2) 2.25 సెం.మీ (3) 4.50
సెం.మీ (4) 2.00 సెం.మీ
Q.9

(1) 2:1 (2) 2:1 (3) 4:1 (4) 1:4

పెన్ను 5% నష్టానికి మరియు పుస్తకాన్ని 15%కి Q.10
అమ్మితే కెల్లీకి $7 లాభం వస్తుంది. అతను
పెన్ను 5% లాభంతో మరియు పుస్తకాన్ని 10%
లాభంతో విక్రయిస్తే, అతనికి $13 లాభం
వస్తుంది. పుస్తకం యొక్క వాస్తవ ధర:(1) $80 (2) $90 (3) $85 (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.11

: B = 5 : 2 మరియు B : C = 7 : 13 అనే
పద్ధతిలో $750 A, B మరియు C మధ్య
విభజించబడింది, A వాటా ఎంత?

చక్కెర పరిమాణాల నిష్పత్తి, ఇందులో
చక్కెర కిలోకు రూ.20. మరియు రూ. కిలోకు
15, కలపాలి, తద్వారా ఇక్కడ చక్కెరను
రూ.కి అమ్మడం వల్ల నష్టం లేదా లాభం
ఉండదు. కిలోకి 16:

ఒక వ్యక్తి 20% లాభంతో ఒక వస్తువును
విక్రయించాలనుకున్నాడు: కానీ అతను
వాస్తవానికి 20% నష్టంతో రూ. 480, అతను
ప్రతి లాభం ఏ ధరకు
విక్రయించాలనుకున్నాడు?
(1) రూ. 720 (2) రూ. 840 (3) రూ. 600 (4)
రూ. 750

Q.12

50 నారింజల ధర 40 నారింజల అమ్మకపు ధరకు
సమానం అయితే, లాభం శాతం.
(1) 5 (2) 10 (3) 20 (4) 25

(1) $350 (2) $260 (3) $140 (4) $250
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Q.13

ఒక వ్యక్తి ఒక బిందువు నుండి ప్రారంభించి, Q.14
ఉత్తరం వైపు 8 కి.మీ నడిచి, కుడివైపుకి తిరిగి
12 కి.మీ నడిచి, ఎడమవైపుకు తిరిగి 7 కి.మీ
నడిచి, దక్షిణం వైపుకు తిరిగి 24 కి.మీ నడిచి,
కుడికి తిరిగి 12 కి.మీ నడవాలి. అతను ప్రారంభ
స్థానం నుండి ఏ దిశలో ఉన్నాడు?
(1) ఉత్తరం (2) దక్షిణ (3) వెస్ట్ (4)
తూర్పు

Q.15

రెండు సమానమైన పాత్రలు వరుసగా 3:4 మరియు
5:3 నిష్పత్తిలో నీరు మరియు పాలు
మిశ్రమాలలో నీరు మరియు పాలు మిశ్రమాలతో
నిండి ఉంటాయి. మిశ్రమాలను మూడవ పాత్రలో
పోస్తే, మూడవ పాత్రలో నీరు మరియు పాల
నిష్పత్తి ఇలా ఉంటుంది:

ఒక మిశ్రమంలో వైన్ మరియు నీరు 3:2
నిష్పత్తిలో ఉంటాయి మరియు మరొక
మిశ్రమం వాటిని 4:5 నిష్పత్తిలో కలిగి
ఉంటుంది. 3 లీటర్లు మునుపటి వాటితో
ఎన్ని లీటర్లు కలపాలి, తద్వారా ఫలిత
మిశ్రమంలో సమాన పరిమాణంలో వైన్
మరియు నీరు ఉండవచ్చు?
(1) 5/3 లీటర్ (2) 27 లీటర్లు (3) 9/2
లీటర్లు (4) 15/4 లీటర్లు

Q.16

63^0 యొక్క పూరక ఏమిటి?
(1) 18^0 (2) 27^0 (3) 30^0 (4) ఇవి ఏవి కావు

(1) 15:12 (2) 53:59 (3) 20:9 (4) 59:53
Q.17

ఒక డ్రైవర్ తన గ్రామాన్ని విడిచిపెట్టి
Q.18
ఉత్తరం వైపు 20 కిలోమీటర్లు
ప్రయాణించాడు, ఆ తర్వాత అతను అల్పాహారం
కోసం ఆగిపోయాడు. అతను భోజనానికి ఆపే
సమయంలో ఎడమవైపుకు తిరిగి 30 కి.మీ. కొంత
విశ్రాంతి తర్వాత, అతను మళ్ళీ ఎడమవైపుకు
తిరిగి, సాయంత్రం టీ కోసం ఆపే ముందు 20
కి.మీ. మరోసారి ఎడమవైపుకు తిరిగి 30
కిలోమీటర్లు నడిచి తను భోజనం చేసిన ఊరు
చేరుకున్నాడు. సాయంత్రం టీ తర్వాత అతను ఏ
దిశలో డ్రైవ్ చేశాడు?

మూడు సార్లు ఒక సంఖ్య 60. సంఖ్యను
కనుగొనండి.
(1) 20 (2) 25 (3) 15 (4) ఇవి ఏవి కావు

(1) వెస్ట్ (2) తూర్పు (3) ఉత్తరం (4)
దక్షిణ
Q.19

ఒక వస్తువును 20% లాభంతో విక్రయిస్తే,
దానిని 25% లాభంతో విక్రయించినట్లయితే,
అది రూ. 35. వ్యాసం యొక్క ధర ధర:

Q.20

(1) రూ. 650 (2) రూ. 700 (3) రూ. 750 (4) రూ.
800
Q.21

(1) 115 (2) 150 (3) 110 (4) 200

x = 0, 2x + 3 y = 6 మరియు x + y = 3 సమీకరణాల Q.22
గ్రాఫ్ల ద్వారా ఏర్పడిన త్రిభుజం
వైశాల్యం;
(1) 1 చ. యూనిట్ (2) 3 చ.యూనిట్లు (3)
9/2చ.యూనిట్లు (4) 3/2 చ.యూనిట్లు

Q.23

radii3 cm మరియు 8 cm రెండు వృత్తాల
Q.24
కేంద్రాల మధ్య దూరం 13 cm. ప్రత్యక్ష
సాధారణ టాంజెంట్ యొక్క సంపర్క బిందువులు
వృత్తాలు P మరియు Q అయితే, లైన్
సెగ్మెంట్ PQ యొక్క పొడవు:

త్రిభుజం ABC యొక్క భుజం BC D కి
విస్తరించబడింది. ఒకవేళ ∠ACD= 120° మరియు
∠ABC= (∠CAB), అప్పుడు ∠ABC విలువ

రాయ్ సామ్ యొక్క సోదరుడు మరియు
మాడీ రాయ్ తండ్రి. జాక్ పామ్ యొక్క
సోదరుడు మరియు పామ్ సామ్ కుమార్తె.
జాక్ మామ ఎవరు?
(1) రాయ్ (2) సామ్ (3) మేడి (4) ఇవి ఏవి
కావు
రెండు సైకిళ్లను రూ. 3990 ప్రతి
ఒక్కదానిపై 5% పొందడం మరియు
మరొకదానిపై 5% కోల్పోతుంది, మొత్తం
లావాదేవీపై లాభం లేదా నష్టం శాతం:
(1) లాభం లేదా నష్టం కాదు (2) 2.5% లాభం
(3) 2.5% నష్టం (4) 0.25% నష్టం

(1) 11.9 సెం.మీ (2) 12 సెం.మీ (3) 11.5 సెం.మీ
(4) 11.58 సెం.మీ
Q.25

10% మరియు 15% లాభంతో చొక్కాను
విక్రయించడం మధ్య వ్యత్యాసం $10
అయితే, దాని ధర $ :-

Q.26

ఒకే రకమైన 4 బొమ్మల ధరకు 3 బొమ్మలు
విక్రయిస్తే లాభం:-.
(1) 0.25 (2) 100/3% (3) 200/3% (4) 0.5

(1) 30° (2) 40° (3) 60° (4) 20°
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Q.27

ఫాక్టరైజ్ x^2 + x - 56.

Q.28

(1) (x + 8)(x + 7) (2) (x - 7)(x + 8) (3) (x +
7)(x - 8) (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.29

ధర ధర మరియు అమ్మకపు ధర నిష్పత్తి 5 :
4, నష్టం శాతం:
(1) 20.00% (2) 25.00% (3) 40.00% (4) 50.00%

ఒక కూజాలో 4:1 నిష్పత్తిలో A మరియు B అనే Q.30
రెండు ద్రవాల మిశ్రమం ఉంటుంది. 10 లీటర్ల
మిశ్రమాన్ని బయటకు తీసి, 10 లీటర్ల ద్రవ
బిని కూజాలో పోసినప్పుడు. ఈ నిష్పత్తి 2:3గా
మారింది. జార్లో ఉండే ద్రవ A పరిమాణం
మొదట్లో ఉండేది

2 ,-5 మరియు 0 యొక్క గుణకారం :(1) 10 (2) 0 (3) -10 (4) 7

(1) 4 లీటర్లు (2) 8 లీటర్లు (3) 16 లీటర్లు
(4) 40 లీటర్లు
Q.31

-9 యొక్క పూర్వీకుడు

Q.32

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

ఒక వ్యాపారి రెండు వస్తువులను రూ. 6000
ఒక్కొక్కటి. మొదటి ఆర్టికల్
అమ్మకంలో అతనికి 20% లాభం మరియు రెండవ
వ్యాసం అమ్మకంలో 20% నష్టం. అతని
నికర లాభం లేదా నష్టం శాతం ఎంత?
(1) 5% లాభం (2) 4% లాభం (3) 5% నష్టం (4)
4% నష్టం

Q.33

ఓ వ్యక్తి రెండు కుర్చీలను రూ. ఒక్కొక్కటి Q.34
ఒక వ్యక్తి రెండు కుర్చీలను రూ.
1,200, ఒకదానిపై అతను 20% లాభపడ్డాడు మరియు
ఒక్కొక్కటి 120 మరియు అలా చేయడం
మరొకదానిపై అతను 20% కోల్పోయాడు.
ద్వారా ఒక కుర్చీపై 25% లాభం పొందుతుంది
మొత్తం లావాదేవీలో అతనికి లాభం లేదా
మరియు మరొకటి 25% నష్టపోతుంది.
నష్టం
మొత్తం మీద అతని నష్టం రూ. ఉంది
(1) 1% నష్టం (2) 2% నష్టం (3) 4% నష్టం (4)
1% లాభం

Q.35

కిలోకు రూ.320 ఖరీదు చేసే డార్జిలింగ్ టీని
కిలోకు రూ.250 ఖరీదు చేసే అస్సాం టీతో ఏ
నిష్పత్తిలో కలపాలి, తద్వారా ఆ
మిశ్రమాన్ని కిలోకు రూ.324కి విక్రయించడం
ద్వారా 20% లాభం ఉంటుంది?

(1) 20 (2) 16 (3) 25 (4) 30
Q.36

G అనేది △ ABC. మధ్యస్థ AD మరియు BE
లంబ కోణంలో కలుస్తాయి. AD మరియు BE
పొడవులు వరుసగా 9 cm మరియు 12 cm అయితే
AB (సెం.మీ.లో) పొడవు ఎంత?
(1) 11 (2) 10 (3) 10.5 (4) 9.5

(1) 1:2 (2) 2:3 (3) 3:2 (4) 2:5
Q.37

10 వస్తువుల ధర ధర 8 వస్తువుల అమ్మకపు ధరకు Q.38
సమానం అయితే, లాభం శాతం
(1) 10.00% (2) 8.00% (3) 50.00% (4) 25.00%

Q.39

సాధారణ వడ్డీతో డబ్బు మొత్తం 2
సంవత్సరాలలో $2800 మరియు 5 సంవత్సరాలలో
$3250 చొప్పున
(1) 8% (2) 6% (3) 5% (4) 7%

సరళ సమీకరణం 239x - 239y + 5 = 0 మరియు
x-అక్షం యొక్క గ్రాఫ్ మధ్య కోణం
(1) 30° (2) 0 ° (3) 45° (4) 60

Q.40

ఒక క్రికెటర్ 10 ఇన్నింగ్స్ల్లో సగటున
44 పరుగులు చేశాడు. అతను మరో ఇన్నింగ్స్
ఆడాడు మరియు సగటు 40 పరుగులకు
పడిపోయింది. 11వ ఇన్నింగ్స్లో అతని
స్కోరు:(1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 0

M080720227114509

