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Read the following instructions carefully before you answer the questions.
 (1) This question paper contains two sections. In Section I there are 1 to 25 questions of First Language 

and in Section II there are 26 to 75 questions of Mathematics. All 75 questions are compulsory.
 (2) All questions carry 2 marks each.
 (3) Time limit to solve the question paper is 90 minutes.
 (4) Separate answer sheet is given to record the answers. Each question has been given four alternatives. 

Read them carefully. Select the correct answer and shade the correct answer in the answer sheet.
  Example :– If the correct alternative for Q. No. 6 is 2, then record your answer as follows:

Question No. 6    
 (5) Answer recorded in any other form will not be considered. Such answer will be credited with 'Zero' mark.
   Example:     
 (6) Use blue or black ball pen to darken the circle. Pencil is not allowed. Circles darkened by pencil will 

not be credited.
 (7) Once you have darkened the circle as correct alternative you cannot change it.
 (8) If more than one circles are darkened or overwriting is done, the answer will not be accepted.
 (9) The rough work is to be done in the space given under each page or on the last page of the question 

paper.
 (10) If you do not know the answer to any question, do not spend much time on it and pass on to the next 

one. If the time permits you can come back to the question which you have left in the first instance 
and try them again.

 (11) If you find any question incomplete or with error, then do not ask anything to the Supervisor or Centre 
Incharge.

 (12) For any error/mistake/objection issues, school or parents should not send written application to Block 
Education Officer or Education Officer. These error/ mistake/objection issues should be register 
online through respective school login only.

 (13) The error/ mistake/ objection issues should be register online within 10-days from the publication of 
Interim answer key on MSCE website.

 (14) Questions can be cancelled due to printing mistake or any other reason, on the basis of the suggestions 
given by the Committee of Experts.

 (15) Along with the question paper of the respective medium, the English version of question paper is also 
provided. In case of doubt please refer to the English version of the same question.
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ప్ర 1 నుండి 3 - సూచన: కింది పరిఛ్ఛేదాన్ని శ్రద్ధగా చదవండి.  కింద ఇచ్చిన ప్రతి ప్రశనికు 
సమాధానములు నాలుగు పరాయాయములుగా ఇవ్వబడినవి.  సరయి�నై సమాధానమును 
ఎనునికొన్ దాన్ వృతాతా న్ని నల్ల గా గీయండి.

  మొట్టమొదటి భారతీయ ఉపాధాయాయురాలు శ్్రమతి సావితీ్రబాయ పులె.  ఈమె క్్ర.శ. 
1831 సంవత్సరం జనవరి 3వ త్దీన మహారాష్ట ం్లోన్ సతారా జిలా్ల కు చెందిన నయ్ గావ్ 
గా్ర మంలో జన్్మంచ్ంది.

       ఈమెకు చ్ననితనము నుండ ిచదువుకోవాలి అన ేకోరిక ఉండ్ద.ి  అప్పట ికాలంలో బాలికలు 
పాఠశాలకు వెళ్ళి చదువుకొను అవకాశము లేదు.  సావితీ్రబాయకి పూనాకు చెందిన 13 
సంవత్సరములుగల జ్యాతివాఫులేతో వివాహము జరిగినది.  ఆయన సావితీ్రబాయకి 
చదువుకోవాలన ేకోరిక ఉననిందుకు ఎంతో సంతోషంిచాడు.  ‘చదువులేన్ వారు కళ్ళి ఉనాని 
గు్ర డిడివారే కదా’ అన్ తలంచ్ జ్యాతిబా ఆమెను చదువుకొమ్మన్ ప్ ్ర త్సహించాడు.  నేలనే 
పలకగా, మామిడి పుల్లను బలపంగా చ్సికొన్ ఆమెకు చదువు నేర్పడం ప్ార రంభంచాడు.

  ఆమెకు తాను ఒక్కత్ చదువుకోవడం కాక, ఆడపిల్లలందరూ చదువుకోవాలనే కోరిక 
కలిగింది.  పూనాలోన్ బుధవార్ పేటలో బాలికల కొరకు పాఠశాలను సాథా పించ్ంది.  అలాగే 
ఆమెయే మొదటి ఉపాధాయాయన్గా పేరు పొ ందినది.  ఆ పాఠశాలను నడుపుటలో ఆమె 
ఎన్ని కషా్ట లు పడింది.  కొంత కాలాన్కి ఆ పాఠశాలకు ప్రభుత్వ గురితాంపు లబంచెైంది.  
అంత్గాక ప్రభుత్వం ధన సహాయాన్ని కూడా అందించెైంది.

 1. సావితీ్రబాయ ఏ సంవత్సరంలో జన్్మంచ్ంది?

 (1) క్్ర.శ. 1820  (2) క్్ర.శ. 1833

 (3) క్్ర.శ. 1931  (4) క్్ర.శ. 1831
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 2.  సావితీ్రబాయ పూనాలోన్ ఏ పేటలో బాలికల కొరకు పాఠశాల సాథా పించ్ంది?

 (1) బుధవార్ పేటలో      (2) శిన్వార్ పేటలో

 (3) రవివార్ పేటలో      (4) శుక్రవార్ పేటలో

 3. ద్న్న్ పలకగా చ్సుకొన్ జ్యాతిబాఫులే సావితీ్రబాయకి చదువు నేర్పడం ప్ార రంభంచాడు?

 (1) గోడను (2) పలకను

 (3) నేలను (4) తెరను

ప్ర 4  నుండి 6కు సూచన:  కి్రంది గేయమును చదివి ప్రశనిలకు జవాబులు వ్ార యుము.

  కలిసి మెలసి చ్నని పిల్లలు

  ఆడుచుండిరి ఆటలెన్ని

  ఎండవేడి ముదరగా

  ఎండె వారి గొంతులు

    నీరు తాగ నూతి కడకు

    వారు వచ్చి చ్రిరి

    ‘చ్ద’ లేక నూతి వద్ద

    చుట్్ట  కలయ చూచ్రి

  అంతలోన బాలుడొకడు

  సుంత మెదడుకు పదును పెట్్ట

  చెంత తాటి కమ్మ దెచ్చి

  చ్ద న్ట్్ట  కట్్ట  చూపె

    తలకు చుట్్ట కునని గుడడి

    తాడులాగ చ్సెను

    చ్దవేసి నీరు తోడి

    చెలుల దాహము తీర్చి
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 4. నూతికడకు వచ్చినది? 

 (1) ఈతకు (2) నీరు త్ార గుటకు

 (3) రాళ్ళి వేయుటకు (4) ఆటలు ఆడుటకు

 5. బాలుడు తెచ్చిన ఆకు?

 (1) మామిడి (2) ఈత ఆకు

 (3) అరటి ఆకు (4) తాటి ఆకు

 6. ‘చెలులు’ పదాన్కి సరియ�ైన అరథామును గురితాంచండి:

 (1) శతు్ర వులు (2) చెలె్ల లు

 (3) సేనిహితులు (4) అననిలు

 7. సరోజినీద్వి ‘దండి’ యాత్రలో చురుకుగా పాల్గొ ననిది.      
పెై వాకయాములో గీతగీచ్న పదం ఏ భాషా భాగాన్కి చెందినది?

 (1) నామవాచకము (2) విశేషణం

 (3) కి్రయ (4) సర్వనామము

 8.  కింది వాకాయాలలో సంయుకతా వాకయామును గురితాంచండి.  

 (1) కాయ చటె్్ట మీద నుండ ిభూమి మీద పడంిద.ి  వంెటన ేఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింద.ి

 (2) నూయాటన్ చెట్్ట  కి్రంద కూరుచినానిడు.

 (3) అవారుడి కు పాఠశాలనుండి ఒక అమా్మయ, ఒక అబాబాయ దరఖాసుతా  పెట్్ట కోవాలి.

 (4) పరిసరాలు చాలా అపరిశుభ్రంగా ఉనానియ.

 9. కింది వాకయాంలో గీతగీచ్న పదము ఏ వాచకమునకు చెందినది?    
సుందరమ్మగారు న్ద్ర నుండి మేల్్కనానిరు.

 (1) మహదా్వచకము (2) మహతీవాచకము

 (3) అమహదా్వచకము (4) ఏది కాదు
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 10. కింది వచనాలలో సరి కాన్ దాన్న్ గురితాంచండి.
 (1) చ్ప – చ్పలు (2) చెట్్ట  – చెట్్ల

 (3) ఇలు్ల  – భవనం (4) ఆకు – ఆకులు

 11. కింది వాకయాము ఏ కాలమునకు చెందినది?
 (1) వరతామాన కాలము (2) తద్ధర్మ కాలము

 (3) భూత కాలము (4) భవిషయాతా్కలము

 12. ఆరోగయామే .............. ఈ సామెతను పూరించండి.
 (1) ఆనారోగయాం (2) బలం

 (3) అందము (4) మహాభాగయాం

 13. రాజయయాగారి అక్కకొడుకు రాజయయాకు ఏమి అవుతాడు?
 (1) మేన అలు్ల డు (2) కొడుకు

 (3) మనమడు (4) తండి్ర

 14. కింది వాకయాము నాలుగు భాగాలలో విభజింపబడింది.  వాటిలో తపు్ప భాగమును 
గురితాంచండి.

      న్నని రాతి్ర / ఎండ / వర్షము / పడింది.
 (1) వర్షము (2) ఎండ

 (3) పడింది (4) న్నని రాతి్ర

 15. ‘మెసేజ్’ అనే పదాన్కి తెలుగు భాషలో పరాయాయ పదం ఏది?
 (1) సంద్శము (2) కారయాక్రమము

 (3) తెర (4) అంతరాజా లము

 ప్ర 16 నుండి 17 సూచన:- కింది సంభాషణ చదివి అడిగిన ప్రశనిలకు జవాబులు వ్ార యుము.

       వేణు:  బామా్మ! కథలు చెప్పవా! నువు్వ కథలు చెపిత్గానీ న్ద్రరాదు.

  బామ్మ:  వణేూ రోజూ కథలు చబెుతూన ేఉనానిగా.  కొన్ని పొ డుపు కథలు చపెాతా ను.  వాటని్ 
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నువూ్వ, రమణి విప్పండి.

  రమణి:  మాకేం వసుతా ంది బామా్మ!

  బామ్మ:  అలా కాదు.  మీరు ఆలోచ్సేతా  పొ డుపు కథలిని విప్పగలుగుతారు.  దాన్ వలన 
మీ మేథాశకితా పెరుగుతుంది.

  రమణి, వేణూ:  సరే బామా్మ!

  బామ్మ:  సిద్ధమేనా! వినండి.

  నీటిలో ఉంటాను

  కనులు మూయకనే న్ద్రప్ తాను.

  ఎవరిన్?  నేనెవరిన్?

  వేణు:  ఏంటబాబా?  ఆ... తెలిసింది చ్పలు కదూ.

  బామ్మ:  భలే చెపా్పవురా!

 16. పెై సంభాషణలో ఎందరు పాల్గొ నానిరు?

 (1) ఇద్దరు (2) నలుగురు

 (3) ముగుగొ రు (4) ఐదుగురు

 17. పొ డుపు కథల వలన ఏ శకితా పెరుగుతుంది?

 (1) బలము (2) గతిజశకితా

 (3) మేధాశకితా (4) సిథారశకితా

 18. ‘నచ్చినవి’ పదాన్కి సరియ�ైన వయాతిరేక పదాన్ని గురితాంచండి.

 (1) ఇష్టమెైనవి (2) వచుచిట

 (3) ఇష్టము (4) నచచిన్వి

 19. కింది అరాథా ల జతలలో సరికాన్ జతను గురితాంచండి.

 (1) రాశి = కుప్ప (2) పాట్పడు = పాటపాడు

 (3) గడువు = వయావధి (4) ఆనవాయతీ = అలవాట్
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 20. కింది పదాలలో సమూహాన్కి చెందన్ పదాన్ని గురితాంచండి.
 (1) ప్రపంచము (2) నరుడు

 (3) మన్షి (4) మానవుడు

 21. కింది గడినుడిన్ సరియ�ైన అక్షరముతో పూరించండి. 

¶±

¶m ðhµA

g

 (1) ష (2) ళ

 (3) క్ష (4) అ

 22. రు మా డు కు ఈ అక్షరాలతో తయారగు అరథావంతమెైన పదాన్ని గురితాంచండి.
 (1) కుమారుడు (2) డుమారుకు

 (3) రుమాడుకు (4) రుమాకుడు

23.  కింద ిపదాలను వరాణా నుక్రమములో అమరిచినచ  ోచ్వరికి ఏ పదము వచుచిను గురితాంచండ.ి
 (1) కతితా  (2) అతతారు

 (3) ఉతతారం (4) తక్్కడ

 24. న్బెల్ వరథాంతి ఏ రోజున జరుపుకుంటారు?
 (1) అకో్ట బర్ – 2 (2) డెసెంబరు – 10

 (3) నవంబరు – 14 (4) ఆగసు్ట  – 15

 25. సచ్న్ రమేష్ ట్ండూల్కర్ వీరికి భారతరతని పురసా్కరం ఎ సంవత్సరంలో లబంచ్ంది?
 (1) 2010లో (2) 2016లో

 (3) 2014లో (4) 2012లో
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Section II

mathematics

 26. ముఫెై ఎన్మిది ననిర వేలు + మూడు వందల పావు + పావు తకు్కవ వంద = ?

 (1)  38,900 (2) 39,600 (3)  38,625 (4) 38,800

27.  సంఖాయా మాలికలోన్ క్రమము గురితాంచ్, ప్రశని చ్హానిల వద్ద  వచుచి సంఖయాను వెతకండి 
మరియు దాన్న్ ఎలా చదువుతారో పరాయాయం నుండి ఎనునికొండి.

   417805         \        417797         417793

 (1) నాలుగు లక్షల పదిహేడు వేల ఎన్మిది వందలు 

 (2) నలభెై ఒక్క లక్షల ఏడువేల ఎనభెై ఒకటి  

 (3) నాలుగు లక్షల ఒక వేయ ఎన్మిది వందల ఒకటి 

 (4) నాలుగు లక్షల పదిహేడు వేల ఎన్మిది వందల ఒకటి 

 28. ఒక సంఖయా యొక్క మూడవ భాగం 33 ఉంది.  అయత్ ఆ సంఖయా ఏది?

 (1)  99 (2) 11 (3)  36 (4) 30

 29. ర్ండు సమాంత రేఖలు పరస్పరంగా .........

 (1) ఖండించుకొనును  (2) పొ డిగించ్న తరా్వత ఖండించుకొనును 
 (3) ఎపు్పడూ ఖండించుకొనవు   (4) లంబంగా ఉంటాయ
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Section II

mathematics

 26. Thirty eight and half thousand + Three and a Quarter hundred + Three 
quarter hundred=?

 (1)  38,900 (2) 39,600 (3)  38,625 (4) 38,800

 27. Observe the number series and select the appropriate number, which is 
written in words, from the alternatives given below.

   417805         \        417797         417793

 (1)  Four lakh seventeen thousand and eight hundred.

 (2) Forty-one lakh seven thousand and eighty-one

 (3)  Four lakh one thousand eight hundred and one.

 (4) Four lakh seventeen thousand eight hundred and one.

	28.	 One-third	part	of	a	number	is	33,	find	the	number.

 (1)  99 (2) 11 (3)  36 (4) 30

 29. Two parallel lines ___________________ each other.

 (1)  intersect (2) after extending, intersect

 (3)  never intersect (4) are perpendicular to
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 30. కోజాగిరి పౌరిణిమ కొరకు 500 మి.లీ.ల 12 పాల పాయాక్ట్్ల  తెచాచిరు.  అయత్ మొతతాం 
ఎన్ని లీటర్ల పాలు తెచాచిరు?

 (1) 6000 (2) 60 (3) 6  (4) 10

 31. సం.న్కి 8 శాతం రేట్న 500 రూపాయలకు 3 సంవత్సరాలకు బారువడ్డి  ఎంత?

 (1) 240 రూ.   (2) 120 రూ. 

 (3) 500 రూ. (4) 400 రూ.

 32. కింది ఇచ్చిన వాటిలో సరియ�ైనది ఏది? 

 (1) అమి్మన వెల కొనని వెల కంటే తకు్కవగా ఉననిపు్పడు లాభం అవుతుంది.

 (2) కొనని వెల అమి్మన వెల కంటే తకు్కవగా ఉననిపు్పడు నష్టం అవుతుంది.

 (3) కొనని వెల అమి్మన వెల కంటే ఎకు్కవగా ఉననిపు్పడు లాభం అవుతుంది.

 (4) అమి్మన వెల కొనని వెల కంటే ఎకు్కవగా ఉననిపు్పడు లాభం అవుతుంది.

 33. రోమన్ సంఖయాల చ్హానినుసారం         
 XVII + IX – IV + C = ?

 (1)  72 (2) 122 (3)  522 (4) 1022

 34. 24 గంటల గడియారం ప్రకారంగా కి్రక్ట్ మాయాచ్ 10 గంటలకు ప్ార రంభమెై 15 : 45కు 
ముగిసంిద.ి  అయత ్మాయాచ్ 12 గంటల గడయిారం ప్రకారంగా ఎన్ని గంటలకు ముగిసంిద?ి

 (1)  4:45 (2) 3:45 (3)  2:45 (4) 15:45
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 30. 12 packets of milk of 500 ml each were brought on occasion of Kojagiri 
Pournima. Find out how many litres of milk were brought.

 (1)  6000 (2) 60 (3)  6 (4) 10

 31. At a rate of 8 P.C.P.A, what will be the interest for 3 years on the principal ̀  500?

 (1)  ̀  240 (2) ` 120 (3)  ̀  500 (4) ` 400

 32. Which of the following statements is true?

 (1)  If cost price is greater than selling price, then there is a profit.

 (2) If selling price is greater than cost price, then there is a loss.

 (3)  If selling price is less than cost price, then there is a profit.

 (4) If cost price is less than selling price then there is a profit.

 33. According to Roman numerals.

  XVII + IX – IV + C = ?

 (1)  72 (2) 122 (3)  522 (4) 1022

 34. According to the 24-hour clock, a cricket match started at 10 o'clock. What 
will be the time according to 12-hour clock, if the match is ended at 15:45?

 (1)  4:45 (2) 3:45 (3)  2:45 (4) 15:45
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 35. ఒక తోటలో మామిడి చెట్్ల  15%.  కొబబారి చెట్్ల  45%.  జామ చెట్్ల  20% మరియు 
మిగిలినవి చ్ంతకాయ చెట్్ల  ఉనానియ.  అయత్ ఆ తోటలో మొతతా ం 5000 చెట్్ల  
ఉననిట్లయత్, ఆ తోటలో చ్ంతకాయ చెట్్ల  ఎన్ని ఉనానియ?

 (1)  2750   (2) 1500

 (3)  1000   (4) 750

 36. 6 గంటల 52 న్మిషాలు = ............ న్మిషాలు.

 (1)  412 (2) 360

 (3)  512 (4) 422

 37. కి్రంది వాటిలో ఏది సరియ�ైనది కాదు?

 (1) 100 కు 20 శాతం = 20  (2) 200 కు 10 శాతం = 20   

 (3) 400 కు 5 శాతం = 20 (4) 300 కు 10 శాతం = 20 

 38. 4, 5, 6, 0, 8 ఈ అంక్లను ఒకేసారి ఉపయోగించ్ తయారగు అతిపెద్ద  సంఖయా మరియు 

అతి చ్నని సంఖయాల మొతతాంలో సగం ఎంత?

 (1)  1,27,108                   (2) 45,554      

 (3)  63,554                    (4) 91,108 
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 35. In a forest, there are 15% Babul trees, 45% teakwood trees, 20% Jackfruit  

trees and remaining are Jamun trees. If there are 5000 trees in all, then tell 

the number of Jamun trees.

 (1)  2750   (2) 1500

 (3)  1000   (4) 750

 36. 6 hours 52 minutes = ________________minutes.

 (1)  412   (2) 360

 (3)  512   (4) 422

 37. Which of the following statement is false?

 (1)  20 percent of 100 = 20 (2) 10 percent of 200 = 20

 (3)  5 percent of 400 = 20 (4) 10 percent of 300 = 20

 38. What will be the half of the number obtained on adding the biggest number 
and smallest number formed by using the digits 4, 5, 6, 0, 8 only once?

 (1)  1, 27, 108 (2) 45,554

 (3)  63, 554 (4) 91,108
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 39. ఒకవేళ p = 3 t = 2 అయత్

  p × p + 2 × p × t + t × t = ?

 (1)  21 (2) 25 (3)  24 (4) 17

 40. రోహిత్ కు సం.న్కి 7 శాతం రేట్న 3 సంవత్సరములకు బారువడ్డి  2520 రూ. లభంచనెు.  

అయత్ అసలు ఎంత?

 (1)  ̀ 15,000 (2) `21,600

 (3)  ̀ 1,500 (4) `12,000

 41. 0, 5, 6, 7 ఈ అంక్ను ఒకసారి ఉపయోగించ్ ఎకు్కవలో ఎకు్కవ ఎన్ని మూడంక్ల సమ 
సంఖయాలు తయారగును?

 (1)  10 (2) 12

 (3)  14 (4) 18

 42. 8.8 + 8.08 + 8.008 + 8.0808 + 88.8 = ?

 (1)  88.8888 (2) 88.7688

 (3)  121.7688 (4) 821.88
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 39. If p=3, t = 2 then

  p × p + 2 × p × t + t × t = ?

 (1)  21 (2) 25

 (3)  24 (4) 17

 40. Rohit received an interest of ̀  2520 at the rate 7 P.C.P.A after 3 years. Find 
out the principal for which he received this interest.

 (1)  ̀ 15,000 (2) `21,000

 (3) `1,500 (4) `12,000

 41. How many 3-digit even numbers will be formed using the digits 0, 5, 6, 7 
only once?

 (1)  10 (2) 12

 (3)  14 (4) 18

 42. 8.8 + 8.08 + 8.008 + 8.0808 + 88.8 = ?

 (1)  88.8888 (2) 88.7688

 (3)  121.7688 (4) 821.88
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 43. గడయిారంలో నాలుగు గంటలు అయయాంద.ి  గడయిారము యొక్క గంట ములు్ల  మరియు 
న్మిషం ములు్ల  ఈ ర్ండు ములు్ల ల మధయా ఏ రకమెైన కోణం ఏర్పడును?

 (1) అధిక కోణం    (2) లంబ కోణం

 (3) అల్ప కోణం   (4)  సరళ కోణం 

 44. 17
8   23

6   ఖాళీ గడిలో ఏ చ్హనిము వచుచిను? 

 (1)  > (2) < (3)  = (4) ∧

	45. ‘తొంభెై లక్షల తొమి్మది’ సంఖయాను అంక్లలో వ్ార యుము.

 (1)  9,00,009 (2) 90,00,009

 (3)  9,00,00,009 (4) 90,009 

 46. ఒక కంపనెీలో దపీావళ్ సందర్ంగా వాళళి 60 కారి్మకులకు ప్రతి ఒక్కరికి అరథా కిలో గా్ర ము 
ప్రకారంగా మిఠాయలు పంచెను.  320 రూ ప్రతి కిలో చొపు్పన మిఠాయలు కొనెను.  
అయత్ కంపెనీకి మొతతాం ఎంత ఖరుచి అయయాంది?

 (1)  ̀ 19,200 (2) `10,600

 (3)  ̀ 9,600 (4) `9,200

 47. తొమి్మది వేల తొమి్మది వందలకు తొమి్మది శాతం ఎంత?

 (1)  891 (2) 881

 (3)  991 (4) 999
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 43. In a clock, what type of angle is formed between the hour hand and minute 
hand at 4 o'clock?

 (1)  Obtuse angle (2) Right angle

 (3)  Acute angle (4) Straight angle

 44. Put the appropriate sign in the box.

  17
8   23

6
 (1)  > (2) < (3)  = (4) ∧

	45.	 Write	the	number	'ninety	lakh	and	nine'	in	figures.

 (1)  9,00,009 (2) 90,00,009

 (3)  9,00,00,009 (4) 90,009

 46. A company distributed half kg. of sweets to each of its 60 employees on the 
occasion of Diwali. If the sweets were purchased at the rate `320 per kg, 
then what was the expenditure made by the company?

 (1)  ̀ 19,200 (2) `10,600

 (3)  ̀ 9,600 (4) `9,200

 47. What will be nine percent of nine thousand and nine hundred?

 (1)  891 (2) 881

 (3)  991 (4) 999
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 48. కి్రంద ఇచ్చిన ఆకృతి యొక్క చుట్్ట కొలత ఎంత?

 (1)  19.5

 (2) 23.5

 (3)  14.5 

2

3
3.5

2

4

 (4) 18.5

 49.   5 ×   5 = 13225  ఖాళీ గడులలో సమాన అంక్ ఉననిది.  అయత్ ఆ 

అంక్ ఏది?

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

 50. 5, 45, 035 ఈ సంఖయాలో పదివేల సాథా నంలో ఉనని అంక్ యొక్క సాథా న విలువ మరియు 
పదుల సాథా నంలో ఉనని అంక్ యొక్క సాథా న విలువ వీటిలో త్డా ఎంత?

 (1)  39,990 (2) 39,000

 (3)  39,970 (4) 39,770

 51. ఒక సంఖయాను 25చ్ భాగించ్నచో భాగఫలము 13 వచుచిను మరియు శేషము 22 
వచుచిను.  అయత్ ఆ సంఖయా ఏది?

 (1)  355                           (2) 365

 (3) 350 (4) 347
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	48.	 What	will	be	the	perimeter	of	the	figure	given	below.

 (1)  19.5

 (2) 23.5

 (3)  14.5 

2

3
3.5

2

4

 (4) 18.5

	49.	 If	the	digit	is	same	in	all	the	boxes,	then	find	the	digit.

      5 ×   5 = 13225

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

 50. In the number, 5,45,035, what will be the difference between the place value 
of the digit at Ten thousands place and place value of the digit at tens place?

 (1)  39,990 (2) 39,000

 (3)  39,970 (4) 39,770

 51. On dividing a number by 25, we get quotient 13 and remainder 22. what 
will be the number?

 (1)  355 (2) 365

 (3)  350 (4) 347



Space for Rough Work

0701 – A P.T.O.20 of 32  

 52. ధనేష్ 50 మరియు 100 రూపాయల యొక్క ప్రతి 8 న్ట్్ల  బాయాంకులో జమచ్సి అంత్ 
మొతాతా న్కి 10 రూపాయల న్ట్్ల  అడిగ్ను అయత్ అతన్కి 10 రూపాయల న్ట్్ల  ఎన్ని 
లభంచును?

 (1)  80 (2) 100 (3)  120 (4) 110

 53. 39 యొక్క అతిపెద్ద  భాజకంలో 27 యొక్క అతి చ్నని భాజకం కలిపినట్లయత్ వచుచి 
సంఖయాల యొక్క అన్ని భాజకాల మొతతాం ఎంత?

 (1)  80 (2) 90 (3)  100 (4) 89

 54. 7
5  × 5

7 + 1 = ?

 (1)  36
35 (2) 13

35 (3)  2 (4) 1

 55. 5656÷8 ఈ ఉదాహరణలో భాజకం 1 తగిగొంచ్నట్లయత్ భాగఫలం ఎంత పెరుగును?

 (1)  1 (2) 10 (3)  100 (4) 101

 56. ఒక వాహనం గంటకు 80 కిలోమీటరు్ల  దూరం ప్రయాణం చ్సుతా ంది.  అయత్ కి్రంది వాటిలో 
ఏది సరియ�ైనది కాదు?

 (1) వాహనం ఒక గంటకు 80 కి.మీ. దూరం ప్రయాణం చ్సుతా ంది.

 (2) వాహనం అర్ధగంటకు 40 కి.మీ. దూరం ప్రయాణం చ్సుతా ంది.

 (3) వాహనం ఒక గంట 25 న్మిషాలకు 100 కి.మీ. దూరం ప్రయాణం చ్సుతా ంది.

 (4)  వాహనం ఒక గంట 45 న్మిషాలకు 140 కి.మీ. దూరం ప్రయాణం చ్సుతా ంది.



Space for Rough Work

0701 – A P.T.O.21 of 32  

 52. Dhanesh went to a bank with 8 notes of ` 50 and ` 100 each and asked for 
notes of  ` 10 in return. How many notes of ` 10 would Dhanesh receive?

 (1)  80 (2) 100 (3)  120 (4) 110

 53. Find the sum of all the divisors of the sum of the highest divisor of 39 and 
the lowest divisor of 27.

 (1)  80 (2) 90 (3)  100 (4) 89

 54. 
7
5  × 

5
7  + 1 = ?

 (1)  
36
35  (2) 

13
35  (3)  2 (4) 1

 55. If the divisor of the division '5656 ÷ 8' is reduced by 1, then by how much 
will the quotient increase ?

 (1)  1 (2) 10 (3)  100 (4) 101

 56. If a car travels at 80 km. per hour, then which of the following statement 
is false?

 (1)  Car covers a distance of 80 km. in one hour.

 (2) Car covers a distance of 40 km. is half an hour.

 (3)  Car covers a distance of 100 km. is one hour 25 minutes.

 (4) Car covers a distance of 140 km. in one hour 45 minutes.
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 57. 12 మీటర్ల, 3 మిలీ్లమీటర్లను దశాంశ భననింలో ఎలా వ్ార సాతా వు?

 (1) 12.03 మీటరు్ల    (2) 12.003 మీటరు్ల

 (3) 12.3 మీటరు్ల   (4) 12.0003 మీటరు్ల

 58. 2 దసాతా  కాగితాలు + 5 డజన్ల  కాగితాలు =   ఎన్ని కాగితాలు?

 (1) 108 (2) 100

 (3)  480 (4) 88

 59. 6
18 ఈ భననింలో 

6
18 ఎన్నిసారు్ల  కలిపిత్ మొతతాం 3 వచుచిను?

 (1) 9 సారు్ల   (2) 18 సారు్ల

 (3) 8 సారు్ల   (4) 12 సారు్ల

 60. జాన్ ఒక మోటార్ సెకిైల్ 20,000 రూపాయలకు కొన్ 25,000 రూపాయలకు అమె్మను.  

అయత్ ఈ వయావహారంలో అతన్కి ఎన్ని రూపాయలు లాభం లేదా నష్టం వచ్చింది? 

 (1) 2000 రూ లాభం  (2) 5000 రూ లాభం

 (3) 5000 రూ నష్టం  (4) 2000 రూ నష్టం
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 57. How will you write, 12 m 3 mm in decimal form?

 (1)  12.03 metre   (2) 12.003 metre 

 (3)  12.3 metre (4) 12.0003 metre

 58. 2 quires (dasta) papers + 5 dozen papers =  papers.

 (1)  108 (2) 100

 (3)  480 (4) 88

 59. For getting 3, as a sum, how many times will you add 6
18 to 

6
18 ?

 (1)  9 times (2) 18 times

 (3)  8 times (4) 12 times

 60. John purchased a motor cycle for ` 20,000 and sold it for ` 25,000. Did he 
make	a	profit	or	loss	and	how	much?

 (1)  Profit of ` 2000 (2) Profit of ` 5000

 (3)  Loss of ` 5000 (4) Loss of ` 2000
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 61. ప్రక్క ఆకృతిన్ మడత చ్సి ఘనం తయారు చ్సేతా , 5 అంక్ ఉనని ఘనం ప్రక్క తలములోకి 
రాన్ అంక్ ఏది?

1
4 6 2

5
3

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

 62. 6 సంె.మీ. వడెలు్ప ఉనని దరీ్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్్ట  కొలత 34 సంె.మీ. ఉననిద.ి  దాన్ 
పొ డవుకు ర్ండు ర్ట్్ల  భుజం గల చతురస్రం యొక్క వెైశాలయాం ఎంత?

 (1) 576 చ.సెం.మీ.  (2) 484 చ.సెం.మీ.

 (3) 441 చ.సెం.మీ. (4) 169 చ.సెం.మీ.

 63. 48 మీ. పొ డవు మరియు 12 మీ. వెడలు్ప ఉనని గదికి 64 చతురస్రపు ఆకారము గల 
టాయల్్స పట్్ట ను.  అయత్ ప్రతి యొక్క టాయల్్స చుట్్ట కొలత ఎంత?

 (1) 9 మీ. (2) 81 మీ.

 (3)  8మీ. (4) 12 మీ.

 64. 2016 సంవత్సరము యొక్క మొదటి రోజు శుక్రవారం వచుచిను.  అయత్ 2017 
సంవత్సరంలో మరాఠీ భాష దినము ఏ రోజు వచుచిను?

 (1) స్ మవారం  (2) ఆదివారం

 (3) మంగళవారం (4) శన్వారం.
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 61. The net of a cube-shaped number die is given below. Which number will 
not come on the adjacent surface of the surface which has number 5 on it?

1
4 6 2

5
3

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

 62. Perimeter of a rectangle with breadth 6 cm. is 34 cm. What will be the 
area of the square with the side equal to the twice of the length of the given 
rectangle?

 (1)  576 sq. cm. (2) 484 sq. cm.

 (3)  441 sq. cm. (4) 169 sq. cm.

 63. A hall with length 48 m. and breadth 12 m. requires 64 square-shaped tiles. 
What will be the perimeter of each tile?

 (1)  9 m. (2) 81 m. (3)  8 m. (4) 12 m.

	64.	 If	it	is	friday	on	the	first	day	of	year	2016,	then	on	which	day	will	Marathi	
Language day fall in the year of 2017?

 (1)  Monday (2) Sunday

 (3)  Tuesday (4) Saturday
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 65. రాహుల్ 15000 రూ., 3  సంవత్సరాల కొరకు కొంత రేట్తో సుభాష్ కు వాడుకోవడాన్కి 

ఇచెచిను.  సుభాష్ రాహుల్ కు 4500 రూ. వడ్డి  ఇచెచిను.  అయత్ ప్రతి సంవత్సరము 

వడ్డి  రేట్ ఎంత?

 (1)  10% (2) 15%

 (3)  9% (4) 8%

 66. 27 వందులు x 3 పదులు – 5 ఒకట్్ల  = ఎంత?

 (1)  80,885 (2) 80,085

 (3)  81,985 (4) 80,995

 67. ఒక సంఖయాను 16 చ్ గుణించ్కనాని 10 చ్ గుణించగ వచుచి లబ్ధము 30 తకు్కవ.  
అయత్ ఆ సంఖయా ఏది?

 (1) 5 (2) 6

 (3) 8 (4) 10

 68. ఒక దుకాణదారుడు 50 కి.గ్ార . జొననిల నుండి 40 కి.గ్ార . 250 గా్ర  జొననిలు అమె్మను.  

అయత్ అతన్ వద్ద  ఎన్ని జొననిలు మిగులును?

 (1) 10 కి.గా్ర .      (2) 10 కి.గా్ర . 250 గా్ర . 

 (3) 9 కి.గా్ర . 250 గా్ర . (4) 9 కి.గా్ర . 750 గా్ర .
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 65. Rahul lended ` 15000 to Subhash for 3 years at some rate. If Subhash gave 
Rahul an interest of ` 4500, then what was the rate of interest P.C.P.A ?

 (1)  10% (2) 15%

 (3)  9% (4) 8%

 66. 27 Hundreds × 3 Tens - 5 units = ?

 (1)  80,885 (2) 80,085

 (3)  81,985 (4) 80,995

 67. When a number is multiplied by 10 instead of 16, its product decreases by 
30,	then	find	the	number.

 (1)  5 (2) 6

 (3)  8 (4) 10

 68. A shopkeeper sold 40 kg. 250 g. of Jowar out of 50 kg. How much Jowar is 
left with the shopkeeper?

 (1)  10 kg. (2) 10 kg. 250 g.

 (3)  9 kg. 250 g. (4) 9 kg. 750 g.
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 69. ఘనం యొక్క అంచులు ఇవి ఘనం యొక్క శ్ర్ష బందువులు మరియు తలాలు యొక్క 
మొతతాం కనని ఎంత తకు్కవ లేక ఎంత ఎకు్కవ ఉండును?

 (1) 2 ఎకు్కవ  (2) 4 తకు్కవ   (3) 2 తకు్కవ   (4) 4 ఎకు్కవ

 70. కి్రంద ఇచ్చిన గడిలలో క్రమముగా ఏ స్సరియ�ైన చ్హానిలు వచుచిను?  

         48   6    2   5   5

 (1)  =, ×, +, – (2) ÷, +, –, =

 (3)  ÷, +, +, = (4) ÷, ×, +, =   

 71. ఒక తోటలో మొతతాం 60 చెట్్ల  ఉననివి.  అందులో 1
3
 మామిడి చెట్్ల , 1

2  కొబబారి   చెట్్ల  

మరియు మిగిలినవి పనస చెట్్ల  ఉననివి. అయత్ తోటలో పనస చెట్్ల  ఎన్ని ఉనానియ? 

 (1) 10  (2) 20 (3) 30 (4) 40

 72. 18 × 4 – 6  70 × 2 ÷ 2 – 4  పెై గదిలో ఏ చ్హనిము వచుచిను?

 (1)  ∧ (2) > (3)  < (4) =

 73. 2016 సంవత్సరంలో కి్రస్మస్ సెలవు ఆదివారం వచ్చింది.  అయత్ 2017 సంవత్సరంలో 
మహారాష్ట  ్దినము ఏ రోజు వచుచిను?

 (1) స్ మవారం   (2) ఆదివారం

 (3) మంగళవారం   (4) బుధవారం
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 69. By how much is the edges of the cube and sum of the vertices and faces of 
cube is more or less?

 (1)  more by 2 (2) less by 4 (3)  less by 2 (4) more by 4

 70. By which order of operations boxes will replace, to get the balanced equation.

  48   6    2   5   5

 (1)  =, ×, +, – (2) ÷, +, –, =

 (3)  ÷, +, +, = (4) ÷, ×, +, =

 71. A garden has 60 trees in all. Out of which 13  trees are of mango, 1
2

 trees are 
of coconut and remaining are Jackfruit trees. How many jackfruit trees 
are there in the garden?

 (1)  10 (2) 20 (3)  30 (4) 40

 72. Put the appropriate sign in the box.

  18 × 4 – 6  70 × 2 ÷ 2 – 4 

 (1)  ∧ (2) > (3)  < (4) =

 73. If Christmas falls on Sunday of the year 2016 then on which day will 
maharashtra Day fall in the year 2017?

 (1)  Monday (2) Sunday

 (3)  Tuesday (4) Wednesday.
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 74 మరియు 75 సూచన:- కింద ఇవ్వబడిన చ్త్ర-రూప సమాచార ఆధారంగా కింది ప్రశనిలకు 
జవాబులు వ్ార యుము. 

ఇష్టమ�ైన విషయాలు విద్యార్థి సంఖయా

గణితం     

మరాఠీ   

ఇంగీలీష్   

సామానయా శాస్త ్ం    

              (ప్రమాణం : 1  = 35 విదాయారుథా లు)

 74. పటి్టకలోన్ మొతతాం విదాయారుథా ల సంఖయా ఎంత?

 (1)  470 (2) 450

 (3)  350 (4) 490

75. గణితం విషయం ఇష్టమెైన విదాయారుథా ల యొక్క సంఖయా, ఇంగీ్లష్ ఇష్టమెైన విదాయారుథా ల యొక్క 
సంఖయా కనని ఎంత ఎకు్కవ గలదు?

 (1)  245 (2) 105

 (3)  115 (4) 255
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Instructions for Q. Nos. 74 to 75 : Observe the pictograph given below and 
answer the questions.

Favourite subject Number of students.

Mathematics     

Marathi   

English   

Science    

  [Scale : 1  = 35  students]

 74. What is the total number of students?

 (1)  470 (2) 450

 (3)  350 (4) 490

 75. By how much the number of students who like mathematics is greater than 
the number of students who like English?

 (1)  245 (2) 105

 (3)  115 (4) 255
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