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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) While recording the correct option in the answer sheet, use only black or blue ball pen. Otherwise it 

will be credited as 'Zero' mark. 
 (7) Answer once recorded cannot be changed.
 (8) Maximum 20% questions are having two correct alternatives. Candidate has to darken both the circles 

with correct answers.  These questions will have the instruction 'Select two correct alternatives'.
 (9) Any kind of answers recorded in more than one circle will not be considered except for those questions 

having instruction ' Select two correct alternatives'.
 (10) The rough work is to be done in the box given under each page or on the last page of the question 

paper.
 (11) The exam has limited time, in case you are not able to solve a question, kindly solve the next question. 

In the end if time permits you can try to solve the unsolved questions. 
	 (12)	 If	you	find	any	question	 incomplete	or	with	 error,	 then	do	not	 ask	anything	 to	 the	Supervisor	or	

Centre Incharge.
 (13) 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.

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

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

 (16) 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 నుండ ి3 వరకు సూచన:  కింద ిపరిఛ్ఛేదాన్ని శ్రద్ధగా చదవండ.ి  కింద ఇచ్చిన ప్రతి ప్రశనికు 
సమాధానములు నాలుగు పరాయాయములు ఇవ్వబడినవి.  సరియ�ైన సమాధానమును 
ఎనునికొన్ దాన్ వృతాతా న్ని నల్ల గా గీయండి.

     ‘పరమవీరచక్ర’ అనేది భారతద్శ అతుననిత స�ైన్క ఉరసాకారం.  నేలప�ై సముద్రం ప�ై లేదా 
ఆకాశంలో శతు్ర వులకు ఎదురొడిడి  న్ల్చి సాటిలేన్ ధ�ైరయా సాహసాలను, శౌరయా పరాక్రమాలను 
చూపిన లేదా ఆత్మ సమర్పణ చ్సిన స�ైన్కులకు ఇది ప్రదానం చ్యబదుతుంది.  
‘పరమవీర చక్ర’ అనేది చాలా అరుద�ైన సనా్మనం.  ఇప్పటివరకు ఇరవ�ై ఒకకాసారు్ల  
మాత్రమే ఈ పురసాకారం ప్రదానం చ్యబడినది.  అందులో పధానిలుగు మంది వీరులకు 
మరణాంతరం ఇది ఇవ్వబడినది.

        ‘పరమవీర చక్ర’ పతకం కాంసయాంతో తయారు చ్యబడిన, చ్నని అడ్డి దండముప�ై 
సులభంగా తిరుగునటిటి  న్ండ్ ఊదారంగు నూలు రిబ్బనుతో గూడని గుండ్రన్ బిళ్ళ.  పతకం 
ముందు భాగం వ�పైు మధయాలో భారతదశ్ జాతీయ చ్హనిముంటుంద.ి  పతకం వ�నక వ�పైు 
పరమవీర చక్ర అన్ ఇంగీ్లష్ మరియు హిందీలో వృతాతా కారంగా చ�కకాబడి వుంటుంది.  వాటి 
మధయాన రెండ్ కమలాలు ఉంటాయ.  

  పరమవీర చక్ర’ పతకం రూపకల్పన సావితీ్రబాయ భానోలకార్ చ్సింది.  అమె యూరప్ కు 
చ�ందనిద,ి కానీ భారత స�నైయాంలోన్ ఒక అధకిారి విక్రం భానోలకార్ గారితో వివాహం చ్సుకొన్, 
ఆమె భారత పౌరసత్వం తీసుకోవడమే గాకుండా, భారతదశ్ంలోన్ కళలు, సంప్రదాయలను 
గూరిచి ఎంతో అఎధయాయనం చ్సింది.  మరాఠి, సంసకాృతం, హిందీ మొదల�ైన భాషలను 
ఆమె ధారళంగా మాటా్ల డ్ది.

 1. పరమవీర చక్ర పతకం ఎవరికి బహుకరించబడ్తుంది?

 (1) మంతు్ర లకు (2) రాషటి ్రపతికి

 (3) స�ైన్కులకు (4) ఉపాధాయాయులకు

 2. పరమవీర చక్ర పతకం రూపకల్పన చ్సింది ఎవరు?

 (1) సావితీ్రబాయ భావోలకార్ (2) శ్్రమతి వాసిరెడిడి  సీతాద్వి

 (3) శ్్రమతి సి. వరలక్ి్మ (4) సావితీ్రబాయ పూలే
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 3. పరమవీర చక్ర పతకం ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది?

 (1) తి్రభుజాకారం (2) వృతాతా కారం

 (3) చతురస్ార కారం (4) దీర్ఘచతురస్ార కారం

ప్ర 4 నుండి 6 వరకు సూచన:  కి్రంది గేయాన్ని జాగ్రతతా గా చదివి, కి్రంద ఇవ్వబడిన ప్రశనిలకు 
సరియ�నై సమాధానాన్ని గురితాంచ్ పరాయాయము క్రమ సంఖయా యొకకా వృతాతా న్ని రంగరించండ.ి

  ద్శమును ప్్రమంచుమనాని

  మంచ్యననిది ప�ంచుమనాని

  వటిటిమాటలు కటిటిప�ట్టి య్

  గటిటి  మేలు తలప�టటివోయ్          ॥ద్శ॥

  పాడిపంటలు పొ ంగిపొ రలే

  దారిలో నువు పాటుపడవోయ్

  తిండి కల్గిత్ కండగలదోయ్

  కండగలవాడ్ను మన్షో య్       ॥ద్శ॥

  చ�టటిపటాటి ల్ పటుటి కొన్

  ద్శసుథు లంతా నడ్వవల�నోయ్

  అననిదము్మల వల�ను జాతులు

  మతములన్నియు మెలగవల�నోయ్ ॥ద్శ॥

  సొ ంత లాభం కొంత మానుకు

  పొ రుగువాన్కి తోడ్పడవోయ్

  ద్శమంటే మటిటికాదోయ్

  ద్శమంటే మనుషులోయ్        ॥ద్శ॥
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 4. కింది వాటిలో ద్శమంటే ఏది కాదు?
 (1) చ�దారం  (2) చ�తతా  (3) మనుషులు    (4) మటిటి

 5. పొ రుగువాన్కి తోడ్ పడాలంటే ఏమ చ్యాలన్ కవి త�ల్ప�ను?

 (1) సా్వరథుం ప�ంచుకోవాలన్   (2) సొ ంత లాభం మానుకోవాలన్

 (3) సొ ంత నషటిం మానుకోవాలన్  (4) సొ ంత లాభం ప�ంచుకోవాలన్

 6. చ�టటిపటాటి ల్ పటుటి కొన్ .......... నడ్వవల�నోయ్.
 (1) చ�ట్లనీని        (2) జంతువులనీని (3) ద్శసుథు లంతా  (4) నదులనీని

 7. కింది అరాథు ల జతలలో అరికాన్ జతలను గురితాంచండి.

  (రెండ్ సరికాన్ పరాయాయాలను గురితాంచండి)

  అ. వినువీధి = ఆకాశమార్ం  ఆ. మోహనముగా = వికారంగా         

  ఇ. మనని = తకుకావ   ఈ. నాదము = ధ్వన్ 

  ఉ. కాంచనము = వ�ండి

 (1) కేవలం (అ) మరియు (ఈ)  (2) కేవలం (ఆ) మరియు (ఇ)

 (3) కేవలం (ఆ) మరియు (ఉ) (4) కేవలం (అ) మరియు (ఉ)

 8. కింది ప్రకృతి – వికృతుల జతలలో సరియ�ైన జతలను గురితాంచండి.

  (రెండ్ సరియ�ైన పరాయాయాలను గురితాంచండి)

  (అ) సౌఖయాము – సుకము  (ఆ) చ్హనిము – చ్ననిది

  (ఇ) స్వర్ణము – పసిండి  (ఈ) భాష – భావము

  (ఉ) విదయా – విద�దె

 (1) కేవలం (ఆ)  (2) కేవలం (అ) మరియు (ఉ)

 (3) కేవలం (ఇ) మరియు (ఉ) (4) కేవలం (ఈ)

 9. కింది సామెతను సరియ�ైన పదంతో పూరించండి

  ‘దీపం ఉండగానే .......... చకకాబెటుటి కోవాల్.’
 (1) నగరం (2) ఇలు్ల  (3) ఊరు (4) గా్ర మం
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 10. కింది వయాతిరేక జతలలో సరియ�ైన జతను గురితాంచండి.

 (1) కీడ్ x అపకారము (2) ఆకతాయ x తుంటరి

 (3) హితము x మేలు (4) ప్రశని x జవాబు

 11. ‘దినకరుడ్’ పదాన్కి సరియ�ైన వృత్పతతా ్యరథుమును గురితాంచండి. 

 (1) దినమును కలుగజేయువాడ్ – సూరుయాడ్

 (2) నరున్ వల� ఉండ్నది – కోతి

 (3) రాణులు న్వసించు గృహము

 (4) ఉదకమును ధరించునది

 12. ‘ఆనంద బిందు బృందు సయాందన సుందరము’ దీన్లోన్ అలంకారాన్ని గురితాంచుము.

 (1) యమకము (2) వృతతా ్యనుప్ార సము

 (3) అంతాయానుప్ార సము (4) ఛ్కానుప్ార సము

 13. కింది వాటిలో బహువచన పదములను గురితాంచుము:

  (రెండ్ సరియ�ైన పరాయాయాలను గురితాంచండి)

 (1) చ�టుటి  (2) కూరగాయలు

 (3) పండ్్ల  (4) కాయ

 14. కింది వాటిలో వరతామానకాలం వాకాయాన్ని గురితాంచండ్.

 (1) మరచ�ంబు కింద పడింది.

 (2) బాలుడొకడ్ తలకు చుటుటి కొనని గుడడిను తాడ్లాగ చ్స�ను.

 (3) శిషుయాలు బండి వ�నుక నడిచ్ వ�ళుతునానిరు.

 (4) కరుణ పాట పాడబో వుచుననిది.

 15.  ప.ివి.సంిధు 2016 సంవత్సరం వసేవి ఒలంపకి్ కీ్రడలలో మహిళా బాయాడి్మంటన్ (సంిగిల్) 
విభాగంలో ఏ పతకం సాధించారు?

 (1) వ�ండి పతకం (2) కాంసయా (కంచు) పతకం

 (3) పరమవీరచక్ర పతకం (4) బంగారు పతకం
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 16. ఇవిగో! సంచులు, మరచ�ంబులో నీళు్ళ కూడా పో శాను.  ప� ైవాకయాంలో మొతతాం ఎన్ని విరామ 
చ్హనిములు గలవు?

 (1) మూడ్ (2) రెండ్ (3) నాలుగు (4) ఐదు

17. జతపరచండి

 (1) దసరా        (అ) భాద్రపదమాసం

 (2) సంక్ార ంతి       (ఆ) చ�ైత్రమాసం

 (3) ఉగాది        (ఇ) ఆశ్వయుజమాసం

 (4) వినాయకచవితి   (ఈ) పుషయామాసం

 (1) (1)-(ఇ), (2)-(ఈ), (3)-(ఆ), (4)-(అ)

 (2) (1)-(అ), (2)-(ఆ), (3)-(ఇ), (4)-(ఈ)

 (3) (1)-(ఇ), (2)-(అ), (3)-(ఈ), (4)-(ఆ)

 (4) (1)-(ఈ), (2)-(ఇ), (3)-(అ), (4)-(ఆ)

 18. కింది వాటిలో సంయుకతా వాకయామును గురితాంచండి.

 (1) పండ్గలు మనన్ ప్ార చీన సంప్రదాయాన్ని, సంసకాృతిన్ ప్రతిబింబింపజేసాతా య.

 (2) గడపలను పసుపు, కుంకాలతో అలాంకరిసాతా రు.

 (3) అతన్ దగ్ర ఒక ఏనుగు ఉండ్ది.

 (4) సీత పూలను కోస�ను కాన్ దండను కూరచిలేదు.

 19. కింది వాకయాంలో గీతగీసిన పదము యొకకా వాకాయాంగాన్ని గురితాంచండి.

  రావుగారు త�లుగు వారాతా పతి్రకను ప్ార రంభంచారు.

 (1) కి్రయ (2) కర్మ

 (3) కరతా (4) ఏది కాదు

 20. కింది వాటిలో సకర్మక వాకయామును గురితాంచుము

 (1) నేను పిలువగోరాను. (2) వాడ్ చదువుచునానిడ్.

 (3) మాధవయయా దొంతరు్ల గా ప్రాచిడ్. (4) సీత పూలను కోయుచుననిది.
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 21. కింది వాటిలో సవర్ణ దీర్ఘ సంధి పదమును గురితాంచండి.

 (1) అతడ�వరు (2) గురూతతాముడ్

 (3) రాముడతడ్ (4) మేనతతా

 22. ‘అమో్మ! చాలా నొపి్ప!’ అను వాకయాం కింది వాటిలో ఏ రకాన్కి చ�ందినది?

 (1) న్శచియార్ధక వాకయాం (2) ఆశచిరాయార్ధక వాకయాం

 (3) వయాతిరేకార్ధక వాకయాం (4) ప్రశానిర్ధక వాకయాం

 23. కింది వాకయాంలో గీత గీచ్న పదం ఏ వాచకాన్కి చ�ందినది?

  ఆమె ఉపాధాయాయ వృతితాన్ వదిల్వేసింది.

 (1) మహదా్వచకము (2) అమహదా్వచకము

 (3) మహతీవాచకము (4) వీటిలో ఏదీ కాదు

 24. కింది వాకాయాలలో గీత గీసిన పదము ఏ విభకితాకి చ�ందినదో  గురితాంచండి.
  ఆశ్వయుజ పాడయామొతో బతుకమ్మ పండ్గ ప్ార రంభమవుతుంది.

 (1) ప్రథమా విభకితా (2) తృతీయా విభకితా

 (3) చతురీథు విభకితా (4) షషీఠీ  విభకితా

 25. కి్రంది వాతిలో ది్వగు సమాసాన్కి చ�ందన్ పదాన్ని గురితాంచండి.

 (1) తల్్లదండ్్ర లు (2) పంచపాండవులు

 (3) తి్రమూరుతా లు (4) సపతాఋషులు
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 26. 1575 తరా్వత వచుచి 49వ సరిసంఖయా మరియు 1028కు ముందు 70వ సరిసంఖయా 
వీతిలోన్ భేదం ఏ సంఖయా యొకకా వర్ం గలదు? 

 (1) 24                     (2) 28        (3) 19             (4) 26

 27. అంజల్ త�లుగు పుసతాకం యొకకా ¾ వంతు మరియు 17 పజ్ీలు చదవిిన ఇంకా 28 పజ్ీలు 
మగిల్నవి.  మరియు కాజల్ చరిత్ర పుసతాకం యొకకా 3/5 వంతు మరియు 20 ప్జీలు 
చదివిన ఇంకా 26 ప్జీలు మగిల్నవి.  అయత్ అంజల్ పుసతాకం ప�జీలు కాజల్ పుసతాకం 
ప్జీల కనని ఎన్ని ఎకుకావ?

         (1) 65                 (2) 75                  (3) 55                      (4) 45

 28. ఆరయాన్ మరియు అదితి వీరి ప్రసుతా తం వయసుల న్ష్పతితా  4:5 ఉంది.  అదితి మరియు 
ఆథర్్వ వీరి ప్రసుతా తం వయసుల న్ష్పతితా  3:2 ఉంది.  ఒకవేళ ఆరయాన్ యొకకా ప్రసుతా తం 
వయసు 24 సంవత్సరాలు ఉననిట్లయత్ ఆధర్్వ యొకకా ప్రసుతా తం వయసు ఎంత?

 (1) 30 సంవత్సరాలు (2) 16 సంవత్సరాలు

	 (3) 18 సంవత్సరాలు   (4) 20 సంవత్సరాలు

 29. 6 25 0 729 1 21

20 25

3
2

. . .

.
?

+ +







 =

 (1)  100 (2) 1 (3) 9 (4) 4
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Section II

Mathematics

 26. Which of the following square number is the difference between the 49th 
even number after 1575 and 70th even number before 1028 ?

 (1)  24 (2) 28 (3)  19 (4) 26

 27. When Ravina read 3
4  th part and 17 pages of a Marathi book, 28 pages 

were left to be read. When Kajal read 3
5  th part and 20 pages of History 

book, 26 pages were left to be read. 

  How many more pages are there in Ravina's book than the number of pages 
in the book that Kajal has?

 (1)  65 (2) 75 (3)  55 (4) 45

 28. The ratio of the present ages of Aryan and Aditi is 4 : 5. Ratio of the present 
ages of Aditi and Atharva is 3 : 2. If the present age of Aryan is 24 years, 
find the present age of Atharva.

 (1)  30 years (2) 16 years (3)  18 years (4) 20 years

 29. 6 25 0 729 1 21

20 25

3
2

. . .

.
?

+ +







 =

 (1)  100 (2) 1 (3)  9 (4) 4
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 30. కింది పరాయాయాలలో తి్రభుజం కొరకు మూడ్ భుజాల కొలతలు ఇవ్వబడినవి.  కింది 
వాటిలో ఎ పరాయాయంలోన్ కొలతలతో తి్రభుజం న్రా్మణం కాదు?

 (1) 5.5 స�ం.మీ., 4 స�ం.మీ., 7 స�ం.మీ.
 (2) 7.2 స�ం.మీ., 3.7 స�ం.మీ., 5.2 స�ం.మీ.
 (3) 4.2 స�ం.మీ., 3.4 స�ం.మీ., 3.5 స�ం.మీ.
 (4) 8 స�ం.మీ., 4 స�ం.మీ., 5.3 స�ం.మీ.

 31. ఒక ఎడ్లబండి చక్రం యొకకా వాయాసం 1.4మీ ఉంది.  ఆ ఎడ్లబండి ప్రయాణం చ్యునపుడ్ 
బండి యొకకా చక్రం 750 చుటు్ల  తిరిగినట్లయత్, ఆ ఎడ్లబండి ఎంతదూరం ప్రయాణం 
చ్సినటు్ల ?

 (1)  3300 మీ. (2) 4400 మీ. (3) 3.3కి.మీ. (4) 4.40 కి.మీ.

 32. రెండంకెల ప్రధాన స్వంఖయాలలోన్ అంకెలను మారిచిన కూడా మళ్్ళ ప్రధాన సంఖయానే 
లభంచును.  ఇలా లభంచ్న అన్ని కొతతా  ప్రధాన సంఖయాల మొతతాం 600 కనాని ఎంత తకుకావ 
ల�దా ఎంత ఎకుకావ?

 (1) 171 ఎకుకావ (2) 161 తకుకావ
 (3) 161 ఎకుకావ (4) 171 తకుకావ

 33. 100 64

1

6

36
=?

2 2( ) ( )





( )
−−   (రెండ్ సరియ�ైన పరాయాయాలను గురితాంచండి)

      (1) 23                 (2) 8                (3) 100               (4) 1

 34. ఒక చతురుభుజం యొకకా నాలుగు కోణాల కొలతలు అనుక్రమంగా (2x+10)o, (ex+15)
o మరియు (2x-20)o ఇలా ఉనానియ.  అయత్ ఆ చతురుభుజం యొకకా అన్నిటికనని 
చ్నని బాహయా కోణం కొలత ఎంత?

 (1)  60° (2) 120° (3) 100° (4) 80°
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 30. In the options below, lengths of 3 sides, to draw a triangle are given. In 
which option we can't draw a triangle ?

 (1)  5.5 cm, 4 cm, 7 cm  (2) 7.2 cm, 3.7 cm, 5.2 cm

 (3)  4.2 cm, 3.4 cm, 8.5 cm (4) 8 cm, 4 cm, 5.3 cm

 31. The diameter of a wheel of a bullock cart is 1.4 m. How much distance 
will be covered if the wheel completes 750 rotations? 
 (Choose two correct options)

 (1)  3300 m (2) 4400 m (3)  3.3 km (4) 4.40 km

 32. How much more or less than 600 is the sum of all those two digit prime numbers 
that we get by interchanging the digits from the two digit prime numbers ?

 (1)  more by 171 (2) less by 161

 (3)  more by 161 (4) less by 171

 33. 100 64

1

6

36
=?

2 2( ) ( )





( )
−−  (Choose two correct options)

 (1)  23 (2) 8 (3)  100 (4) 1

 34. The measures of four angles of a quadrilateral are (2x + 10)°, (3x + 15)°, 
(4x – 30)° and (2x – 20)° respectively; then find the measure of the smallest 
exterior angle of it.

 (1)  60° (2) 120° (3)  100° (4) 80°
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 35. విదుయాత్ సరఫర చ్యుట కొరకు రెండ్ సథుంబాలను సమతల నేల ప�ై న్లోచిబెట్టిను.  వాటి 
ఎతుతా  అనుక్రమంగా 20 మీ మరియు 28 మీ గలవు.  ఆ రెండ్ సథుంబాల మధయా దూరం 
15 మీ. ఉంది.  వాటి ప�ై రెండ్ కొనలు పరస్పరంగా కలపడాన్కి తకుకావలో తకుకావ ఎన్ని 
మీటర్ల తీగ అవసరమగును?         
(1) 8 మీటరు్ల           (2) 15 మీటరు్ల  (3) 48 మీటరు్ల     (4) 17 మీటరు్ల

 36. కింది సమాసం కారణరాసులు ఏవి?

  
27
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x

+





 + +







 37. 5 16

7 18
=
2

3

x
x

−
−

 అయత ్x = ? 

 (1)  16 (2) 20 (3) 15 (4) 12

 38. ఆద్శ్ వాళ్ళ ఇంటి యొకకా ఉతతారం వ�ైపు 200 మీ నడ్చుకుంటు వ�ళ్్ళను.  తరువాత 
లంబకోణంగా పడమర వ�ైపు తిరిగి 150 కి.మీ. దూరం నడ్చుకుంటు వ�ళ్్ళను.  మళ్్ళ 
లంబకోణంగా తిరిగి ఉతతారం వ�ైపు 300 మీ నడ్చుకుంటు వ�ళ్్ళను.  కొదిదె  సమయం 
తరా్వత మళ్్ల లంబకోణంగా తిరిగి పడమర వ�ైపు 150 మీ వ�ళ్్ళ ఎడమ వ�ైపు లంబకోణంగా 
తిరిగెను.  మరియు 100 మీ దక్ినం వ�ైపు వచ్చినట్లయత్ అతడ్ ఇపు్పడ్ వాళ్ళ ఇంటి 
నుండి సూటిగా తకుకావలో తకుకావ ఎంత దూరంలో ఉండ్ను?

 (1) 900 మీ  (2) 750 మీ  (3) 500 మీ (4) 600 మీ

 39. 23 కిలోమీటరు్ల  46 డ�కామీటరు్ల  – 19 కిలోమీటరు్ల  8 హెకాటి మీటరు్ల  6 డ�కామీటరు్ల  = ? 
(రెండ్ సరియ�ైన పరాయాయాలను గురితాంచండి)

 (1) 4355 మీటరు్ల   (2) 4.355 కిలో మీటరు్ల
 (3) 3600మీటరు్ల   (4) 3.654కిలో మీటరు్ల
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 35. Two electric poles are erected on the ground. The height of the poles is  
20 m and 28 m respectively. The distance between the poles is 15 m. To join 
the top of the poles, how much wire will be required ?

 (1)  8 m (2) 15 m (3)  48 m (4) 17 m

 36. Factorise the following expression and choose the correct alternative.
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 37. If 5 16

7 18
=
2

3

x
x

−
−

, find x 

 (1)  16 (2) 20 (3)  15 (4) 12

 38. Adesh walked 200m to North from his house. Then he turned in 90° and 
walked 150m to west. Again he turned in 90° and walked 300m to the North.  
After some time, he again turned through 90° and walked 150m to West. 
Then he turned through 90° to his left and walked 100m to the south. How 
far is he now, from his house?

 (1)  900 m (2) 750 m (3)  500 m (4) 600 m

 39. 23 km 46 Decameter  – 19 km 8 Hectometer 6 Decameter =?  
(Choose two correct options)

 (1)  4355 m (2) 4.355 km (3)  3600 m (4) 3.654 km
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 40. ప్రసుతా తం శ్్రయా వయసుకు 4 రేటు్ల  ఆమె తల్్ల వయసు ఉంది.  6 సంవత్సరాల తరా్వత 
తల్్ల వయసు శ్్రయా వయసుకు 2 1

2

 రేటు్ల  అగును.  అయత్ శ్్రయా ప్రసుతా త వయసు 
ఎంత?

 (1) 8  సంవత్సరాలు (2) 10  సంవత్సరాలు 

 (3) 6 సంవత్సరాలు    (4) 9 సంవత్సరాలు 

41.  కింది అన్ని చతురస్ార లు సర్వసమానం గలవు.  మరియు ఈ అన్ని ఆకృతుల మొతతాం 
వ�ైశాలయాం 54 చ. యూన్టు్ల  ఉంది.  అయత్ ఆ అకృతి చుటుటి కొలత ఎంత?

        

 (1)  54 చ. యూన్టు్ల  (2) 63 యూన్టు్ల  
 (3) 162 యూన్టు్ల      (4) 54 యూన్టు్ల

 42. ;fn a = m,   b = m – 4,   c = m + 2 అయత్ 4a + 3 b – 7c = ఎంత\

 (1)  26 (2) 14 (3) –26 (4) –14

 43. 44 స�ం.మీ పొ డ్వుగల రెండ్ తీగలు తీసుకొన్ వీటిలో ఒక తీగకు వృతాతా కారంలో చ్స�ను 
మరియు రెండవ తీగకు ఆకృతుల వ�ైశాలయాంలోన్ భేదం ఎంత?

  (1)  110 చ.స�ం.మీ.                               (2) 33 చ.స�ం.మీ.
 (3) 66 చ.స�ం.మీ.     (4) 44 చ.స�ం.మీ. 

 44. కింది వాటిలో ఏ పరాయాయం సరికాన్ది?
 (1) 	 చతురస్రంకు లంబకోణ చతురుభుజం అన్ అందురు.
 (2) సమబాహు చతురుభుజం అన్ని గుణధరా్మలు చతురస్ార న్కీ ఉంటాయ.
 (3)  చతురస్రం యొకకా భుజం రెటిటింపు చ్సినచ  ోవ�ైశాలయాం నాలుగు రేటు్ల  అగును.
 (4) చతురస్రం అన్ని గుణధరా్మలు సమాంతర చతురుభుజాన్కి ఉంటాయ.
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 40. The presentage of Shreya's mother is 4 times the age of Shreya, After 6 years 
her mother's  age will be 2 1

2

times the age of Shreya. Find the present age 
of Shreya.

 (1)  8 years (2) 10 years (3)  6 years (4) 9 years

 41. The squares given in the following figure are congruent. The area of the 
given figure is 54 sq. units. Find the perimeter of the given figure.

 (1)  54 sq. units (2) 63 units (3)  162 units (4) 54 units

 42. If a = m,   b = m – 4,   c = m + 2, then 4a + 3 b – 7c = ?

 (1)  26 (2) 14 (3)  –26 (4) –14

 43. There are two wires of length 44 cm each. One wire is turned to give the 
form of a circle and the other is turned in the form of a square. Find the 
difference in the areas of two figures so formed.

 (1)  110 cm2   (2) 33 cm2

 (3)  66 cm2   (4) 44 cm2

 44. Which of the following alternatives are not correct?

 (1)  A square can be called as a rectangle.

 (2) All the properties of a rhombus are present in a square.

 (3)  If the side of a square is doubled then its area is 4 times the original area.

 (4) All the properties of a square are present in a parallelogram.
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 45. ఆకృతిలోన్ రేఖ PQ ॥ రేఖ, RS మరియు రేఖ EF ॥ రేఖ GH అయత్ ∠MNH యొకకా 
కొలత ఎంత?

F G

P

S

HE

R

F O T

NM

(3x + 10)°

(2x – 25)°

 (1)  127° (2) 63° (3) 53° (4) 117°

 46. ఒక సంసాకార శిబిరం =లో పాల్్ నని 100 పలి్లల వయసు్సల పౌనఃపునయా పటిటిక ఇవ్వబడనిద.ి  
దాన్ని బటిటి  వారి వయసు్సల మధయామము కనుగొనుము. 

వయసు్స (సంవత్సరాలు) పౌనఃపునయాం

8.0 20

10.5 30

12.0 25

7.0 25

    (రెండ్ సరియ�ైన పరాయాయాలను గురితాంచండి)

 (1) 9.5 సంవత్సరాలు	  (2) 10 సంవత్సరాలు	3 న�లలు

 (3) 10.25 సంవత్సరాలు		 (4) 9 సంవత్సరాలు 6 న�లలు



Space for Rough Work

0711 – A P.T.O.17 of 32  

 45. In the following figure seg PQ || seg RS and seg EF || seg GH. Find ∠MNH.

F G

P

S

HE

R

Q O T

NM

(3x + 10)°

(2x – 25)°

 (1)  127° (2) 63° (3)  53° (4) 117°

 46. Following is the frequency distribution table showing the ages of 100 
students who had joined 'Sanskar Camp'. Find the mean of the ages. 

Age (years) Frequency

8.0 20

10.5 30

12.0 25

7.0 25

   (Choose two correct options)

 (1)  9.5 years (2) 10 years 3 months

 (3)  10.25 years (4) 9 years 6 months
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 47. 50 మీటర్ల పొ డవు, 6 మీటర్ల ఎతుతా  మరియు ½ మీటర్ల వ�డలు్ప ఇలాంటి గోడ కటటిడాన్కి 
25 స�ం.మీ. పొ డవు, 15 స�ం.మీ. వ�డలు్ప మరియు 5 స�ం.మీ ఎతుతా  కొలతలు గల ఇటుకలు 
ఎన్ని కావల�ను?

 (1) 60000 (2) 48000 (3) 120000 (4) 80000

 48. ఒక సంఖయాకు 20% ఇది రెండవ సంఖయాకు 25% సమానం గలదు.  అయత్ ఈ విధానం 
కింది వాటిలో ఏ పరాయాయంలో గలదు?

 (1) 3y = 2x (2) 6x = 4y (3) 4x = 5y (4) 2x = 3y

 49. ఒక సూథు పాకార సిమెంట్ టంకీ యొకకా వాయాసం 7మీ. దాన్ ఎతుతా  వాయాసారాథు న్కి 6 రేటు్ల  
గలదు.  అయత్ ఆ టంకీలో ఎన్ని లీటర్ల నీళు్ళ పటుటి ను?

 (1) 808500 లీటరు్ల  (2) 880500 లీటరు్ల  (3) 850800 లీటరు్ల  (4) 800500 లీటరు్ల

 50. ఇవ్వబడని ఆకృతిలో రేఖ EF ॥ రేఖ IH ∠F  మరియు ∠I ఇవి లంబకోణాలలో ఉనానియ. 
l(EF) = 24 cm, l(EI) = 9cm, l(EG) = 7cm, l(IH) = 40 cm అయత్, ఆకృతి 
యొకకా చుటుటి కొలత ఎంత?

E F

G

HI

 (1)  121 స�ం.మీ.            (2) 96 స�ం.మీ.

 (3) 114 స�ం.మీ. (4) 80 స�ం.మీ.
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 47. How many bricks of length, breadth, and height 25 cm, 15 cm, 5 cm 
respectively will be required to build a wall 50 m long 6 m high and 12  m wide?

 (1)  60,000 (2) 48,000

 (3)  1,20,000 (4) 80,000

 48. Which of the following alternative means that '20% of one number is equal 
to 25% of the other number'.

 (1)  3y = 2x (2) 6x = 4y

 (3)  4x = 5y (4) 2x = 3y

 49. How much water will be contained in a cylindrical cement tank if diameter 
of the tank is 7m and height is 6 times the radius?

 (1)  808500 litres (2) 880500 litres

 (3)  850800 litres (4) 800500 litres

 50. In the following figure EF || IH. ∠F and ∠I are right angles. If EF = 24 cm, 
EI = 9 cm, FG = 7 cm and IH = 40 cm.

  Find the perimeter of the figure.
E F

G

HI

 (1)  121 cm (2) 96 cm (3)  114 cm (4) 80 cm
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 51. అమెయ్ వదదెగల 360 రూపాయల డబు్బతో 50 రూపాయల నోట్ల కు రెటిటి ంపు 10 
రూపాయల నోటు్ల  మరియు 5 రూపాయల నోటు్ల  92 ఎకుకావ గలవు.  అయత్ అన్ని 
రకాల నోటు్ల  మొతతాం ఎన్ని గలవు?

 (1)  36 (2) 30 (3) 24 (4) 28

 52. 
3

6
1

4

 ఈ భనానిన్ని శతాంశ రూపంలో ఎలా వ్ార సాతా రు?

 (1)  18% (2) 48% (3) 52% (4) 66%

 53. కొంత సొ ము్మ ప�ై బారు వడ్డి  3 సంవత్సరాల మొతతాం 7440 రూపాయలు మరియు 5 
సంవత్సరాల మొతతాం 8400 రూపాయలు అగును.  అయత్ సం.న్కి వడ్డి  రేటు ఎంత? 

 (1)  8% (2) 6% (3)  10% (4) 9%

 54. 
1

m +n
 కు గుణాకార వొలోమ సంఖయా –19  గలదు.  ఒకవేళ  n = – 4, ఉననిట్లయత ్

m విలువ ఎంత?

 (1)  15 (2) 23 (3) –15 (4) –23

 55. వృతతా ం ప�ై ఇచ్చిన బిందువులు పరస్పరంగా కలవడాన్కి ఇంకా ఎకుకావలో ఎకుకావ ఎన్ని 
రేఖాఖండాలు గీయవలసి ఉంటుంది?

B

C

DF
E

A

G

 (1)  18 (2) 21 (3) 16 (4) 19
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 51. Ameya had ` 360 with him. The number of notes of ` 10 is double the 
number of notes of ̀  50 and the number of notes of ̀  5 are more by 12 than 
the number of notes of ` 50. Find the total number of notes.

 (1)  36 (2) 30 (3)  24 (4) 28

 52. 
3

6
1

4

 as a percent will become :

 (1)  18% (2) 48% (3) 52% (4) 66%

 53. A sum amounts to ` 7440 in 3 years and to ` 8400 in 5 years by simple 
interest. Find the rate of interest.

 (1)  8% (2) 6% (3)  10% (4) 9%

 54. The multiplicative inverse of 
1

m +n
 is – 19. If n = –4, find 'm'

 (1)  15 (2) 23 (3)  –15 (4) –23

 55. To join all the points on the circumference of the circle how many more 
segments should be drawn ?

B

C

DF
E

A

G

 (1)  18 (2) 21 (3)  16 (4) 19
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 56. గోపీచంది 50,000 రూపాయల కొనుగోలు ప�ై 40% తగి్ంపు ఇసాతా డ్.  హీరాలాల్ అంత్ 
సొ ము్మ కొనుగోలు ప�ై మొదట 25% తగి్ంపు ఇసాతా డ్ మరియు వచ్చిన సొ ము్మ ప�ై మళ్్ళ 
15% తగి్ంపు ఇసాతా డ్.  అయత్ హీరాలాల్ కు గోపీచంద్ కనని ఎన్ని రూపాయలు తకుకావ 
లేదా ఎకుకావ లభంచును? 

 (1) 1875 రూ. తకుకావ (2) 1785 రూ. ఎకుకావ

 (3) 1875 రూ. ఎకుకావ (4) ఏమీ మారు్ప లేదు

 57. ప్రసుతా తం ఒక పటటిణంలో జనాభా సంఖయా 302500 గలదు.  జనాభా సంఖయా ప�రుగుదల 
రేటు ప్రతి సంవత్సరం 10% ఉండ�ను.  అయత్ రెండ్ సంవత్సరాల పూర్వం ఆ పటటిణం 
యొకకా జనాభా సంఖయా ఎంత?

 (1) 280000 (2) 275000 (3) 248000 (4) 250000

 58. AB ॥ రేఖ RS ॥ రేఖ CD మరియు రేఖ PQ ఇవి వాటి తిరయాగే్రఖ గలదు.  అయత్ 
సంగతకోణం మరియు అంతర కోణం వీటి మొతతాం ఎన్ని జతలు గలవు?

A

R

C N

Q

D

S

BO

M

P

 (1)  12 (2) 24 (3) 18 (4) 28

 59. ఒక గోళం తలం వ�ైశాలయాం 1386 చ.స�ం.మీ. గలదు.   అయత్ ఆ గోళం యొకకా వాయాసారథుం 
ఎంత?

 (1)  11.5 స�ం.మీ. (2) 10.5 స�ం.మీ. (3) 8.5 స�ం.మీ. (4) 10.25 స�ం.మీ.
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 56. Gopichand gives 40% discount on the purchase of ` 50,000. Hiralal gives 
first 25% discount on the purchase of ` 50,000 and then again gives 15% 
discount to the customers. How much more or less amount will Hiralal 
receive than Gopichand?

 (1)  less by `1875 (2) more by `1785

 (3)  more by `1875 (4) no difference

 57. The present population of a city is 3,02,500. If the population increases by 
10% every year, what was the population of the city two years ago?

 (1)  2,80,000 (2) 2,75,000

 (3)  2,48,000 (4) 2,50,000

 58. Line AB || Line RS || Line CD. Line PQ is the transversal. Find the total 
number of pairs of corresponding angles and interior angels.

A

R

C N

Q

D

S

BO

M

P

.

 (1)  12 (2) 24 (3)  18 (4) 28

 59. The surface area of a sphere is 1386 cm2. Find the radius of the sphere.

 (1)  11.5 cm (2) 10.5 cm (3)  8.5 cm (4) 10.25 cm
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 60. 3x-6y+4 మరియు 6y-3x+7 వీటి కూడిక నుండి 4+9y+2x ఈ సమాసం తీసివేస్తా  ఏ 
బహుపది వచుచిను? 

 (1) 3x – 9y + 7 (2) 3x – 3y + 7

 (3)  7x + 9y + 15 (4) 7x – 9y – 15

 61. కింది వాటిలో ఏ విధానాలు సరి కాన్వి? (రెండ్ సరియ�ైన పరాయాయాలను గురితాంచండి) 

 (1) క్రమంగా గల బేసి సంఖయాల సరాసరి బేసి సంఖయానే వచుచిను.

 (2) ఇచ్చిన సంఖయాల సమూహం సరాసరి సమూహంలో ప్రతి ఒకకా సంఖయా కనని  
  ప�దదె గా ఉండవచుచి.

 (3) రెండ్ సరి సంఖయాల సరాసరి బేసి సంఖెయయా ఉండ్ను. 

 (4) ఒక సమూహంలో ప్రతి ఒకకా సంఖాయా సమాన అంకెలతో తకుకావ చ్సినచ  ో  
  ఆ సమూహం సరాసరి మారు్ప చ�ందదు.

 62. శ్్రకాంత్ 48 రూపాయలకు ఒక డజను చొపు్పన 48 డజను్ల  అరటపిళు్ళ కొన�ను.  అందులో 
ఒక డజను అరటిపళు్ళ చ�డిపో యాయ.  మగిల్న అన్ని అరటిపళు్ళ 6 రూపాయలకు 
ఒకటి చొపు్పన అమె్మను.  అయన ఈ వయావహారంలో అతన్కి ఎంత లాభమయ�యాను?

 (1) `1128    (2) `1220 
 (3) `1080    (4) `1440 

 63. కి్రంది బహుపది యొకకా ఘాతం ఎంత?

  m5 n2 p + 4 m4 n7 + 
2
3  m3 n2 p + 15 m2.

 (1)  11 (2) 14 (3) 7 (4) 2
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 60. Which polynomial will you get after subtracting (4 + 9y + 2x) from the sum 
of (8x – 6y + 4) and (6y – 3x + 7)? 

 (1)  3x – 9y + 7 (2) 3x – 3y + 7

 (3)  7x + 9y + 15 (4) 7x – 9y – 15

 61. Which of the following statements are false. (Choose two correct options)

 (1)  Average of five consecutive odd numbers is an odd number.

 (2) The average of the given numbers in a group can be more than each 
number in the group.

 (3)  Average of two even numbers can be an odd number.

 (4) If every number in a given group is reduced by a common number, then the 
average of the group does not change.

 62. A fruit-seller purchased 48 dozens oranges at the rate of ̀  48 per dozen, out 
of that 1 dozen oranges were spoiled. He sold the remaining oranges at the 
rate of ` 6 per orange. Find the profit that he earned in this transaction.

 (1)  ̀  1128 (2) ` 1220

 (3)  ̀  1080 (4) ` 1440

 63. Find the degree of the following polynomial. 

  m5 n2 p + 4 m4 n7 + 2
3  m3 n2 p + 15 m2.

 (1)  11 (2) 14 (3)  7 (4) 2
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 64. ఆకృతిలో రేఖాఖండం OP ⊥ రేఖాఖండం ST జాయా LM ॥ జాయా ST మరియు ‘O’ ఇది కేంద్ర 
బిందువు గలదు.  రేఖాఖండం ON = 6 cm, రేఖాఖండం LM = 16 cm అయత్ ఈ 
వృతతా ంలో అన్నిటికనని ప�దదె  జాయా ఎంత పొ డవు గీయవచుచిను?

L MN

O

PS T

 (1)  32 స�ం.మీ. (2) 20 స�ం.మీ. (3) 12 స�ం.మీ. (4) 22 స�ం.మీ.

 65. ఒక సమబాహు చతురుభుజం యొకకా భుజం 4.1 స�ం.మీ. పొ డవు గలదు మరియు దాన్ 
ఒక కర్ణం 1.8 స�ం.మీ. పొ డవు గలదు.  అయత్ ఆ చతురుభుజం వ�ైశాలయాం ఎంత?

 (1) 10.8 చ.స�ం.మీ. (2) 3.6 చ.స�ం.మీ.

  (3) 7.2 చ.స�ం.మీ.   (4) 8.1 చ.స�ం.మీ.

 66. m+
1

m
m

1

m
= ?

2 2







 − −








 (1)  0                    (2) 4
2

2
+








m
 (3) m

m

2

2

1
+






                 (4) 4

 67. ఒక కంప�నీ వాళు్ళ ముగు్ రు ప్రతిన్ధులకు కంప�నీ ప్రకటన చ్యడాన్కి బయటకు 
పంప�ను.  మొదటి ప్రతిన్ధి ప్రతి 6 రోజులకు, రెండవ ప్రతిన్ధి ప్రతి 8 రోజులకు మరియు 
మూడవ ప్రతిన్ధి ప్రతి 12 రోజులకు కారాయాలయాన్కి వచ్చి వివరాల పత్రం ఇవా్వలన్ 
సూచన ఇవ్వబడనిద.ి  అయత,్ ఆ ప్రతిన్ధులు కారాయాలయంలో తకుకావలో తకుకావ ఎన్ని 
రోజులకు ఒకవదదె  కలుసాతా రు?

 (1) 48 (2) 32  (3) 24 (4) 72
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 64. In the following figure, seg OP ⊥ seg ST, chord LM | | chord ST, 'O' is the 
centre of the circle. ON = 6 cm and LM = 16 cm. Find the length of the 
longest chord that can be drawn in circle.

L MN

O

PS T

 (1)  32 cm (2) 20 cm (3)  12 cm (4) 22 cm

 65. The length of a side of a rhombus is 4.1 cm and one of its diagonals is 1.8 
cm long. Find the area of the rhombus.

 (1)  10.8 sq. cm   (2) 3.6 sq. cm

 (3)  7.2 sq. cm   (4) 8.1 sq. cm

 66. m+
1

m
m

1

m
= ?

2 2







 − −








 (1)  0 (2) 4
2

2
+








m
 (3)  m

m

2

2

1
+






   (4)  4

 67. A company deputed three representatives to promote its sales. The 
representatives were instructed that the first representative should report 
after every 6 days, the second representative should report after every 8 
days and the third, representative should report after every 12 days, in the 
office. Find the minimum number of days when all the three will meet in 
the office together.

 (1)  48 (2) 32 (3)  24 (4) 72
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 68. కి్రంది విధానాలు చదివి సరియ�ైన పరాయాయాలను ఎనునికొండి. 

 (అ) 6 చ్ న్శ్శేషంగా భాగింపబడ్ సంఖయాలు 2 మరియు 3 చ్ న్శ్శేషంగా భాగించబడ్తాయ.

 (బ) 15 చ్ న్శ్శేషంగా భాగింపబడ్ సంఖయాలు 3 మరియు 5 చ్ న్శ్శేషంగా భాగించబడ్తాయ.

 (క) 600, ఈ సంఖయాకు 2, 3 మరియు 5 చ్ న్శ్శేషంగా భాగించబడ్తాయ.

 (1) కెవలం ‘అ’ సరియ�ైనది (2) కేవలం ‘బ’ సరియ�ైనది   
 (3) అ, బ, క మూడ్ సరియ�ైనవి (4) అ, బ, క మూడ్ సరికాన్వి

 69. ‘O’ కేంద్రమెైన వృతతాము యొకకా వ�ైశాలయాం 308 చ.స�ం.మీ. గలదు.  అయత్ రేఖాంకితం 
చ్సిన అరథువృతతా ం చుటుటి కొలత ఎంత?

     

O

 (1) 72 స�ం.మీ.          (2)58 స�ం.మీ. (3) 108 స�ం.మీ. (4) 36 2  స�ం.మీ.								

 70. 
4.8 + 3.2

4.8 4.8 3.2 + 3.2

= ?

3 3

2 2

( ) ( )
( ) ( )( ) ( )−−

 (1)  1.6 (2) 10 (3) 8 (4) 1

 71. సంఖాయా రేఖ ప�ై P బిందు యొకకా న్రేదెశము 4
7

 గలదు.  బిందు P మరియు    
బిందు Q లోన్ 4

7  గలదు.  అయత్ Q యొకకా న్రేదెశము ఎంత? (రెండ్ సరియ�ైన 
పరాయాయాలను గురితాంచండి) 

 (1)  13
7

       (2) 5
7

      (3) −13
7

       (4) −5
7
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 68. Read the following statements and choose the correct alternative.

 (A)  The numbers that are divisible by 6 are completely divisible by 2 and 3 also.

 (B) The numbers divisible by 15 are also completely divisible by 3 and 5.

 (C)  600 is completely divisible by 2, 3 and 5.

 (1)  Only 'A' is correct.

 (2) Only 'B' is correct.

 (3)  All the three statements 'A', 'B' and 'C' are correct.

 (4) All the three statements 'A', 'B' and 'C' are incorrect.

 69. The area of a circle with centre 'O' is 308 cm2. Find the perimeter of the 
shaded semi-circle from the following figure.

 (1)  72 cm (2) 58 cm

 (3)  108 cm (4) 36 2  cm								 O

 70. 
4.8 + 3.2

4.8 4.8 3.2 + 3.2

= ?

3 3

2 2

( ) ( )
( ) ( )( ) ( )−−

 (1)  1.6 (2) 10 (3)  8 (4) 1

 71. The co-ordinate of point P on the number line is 
4
7  . Distance between point 

P and Q is 
9
7  . Find the co-ordinate of Q. 

 (1)  13
7

 (2) 5
7

 (3)  −13
7

 (4) −5
7
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 72. 20 స�ం.మీ. భుజంగల చతురస్రం వ�ైశాలయాం ఇది 20 స�ం.మీ కర్ణం ఉండ్ చతురస్రం  
యొకకా వ�ైశాలయాం ఎన్ని రేటు్ల  గలదు?

       (1) సగం (2) రెటిటింపు

 (3) నాలుగు రేటు్ల      (4) మూడ్ రేటు్ల

 73. రెండ్ వసుతా వులు ప్రతి ఒకట ి1485 రూపాయలకు అమ్మత్ ఒక వయావహారంలో 10% నషటిం 
మరియు రెండవ వయావహారంలో 10% లాభం అగును.  అయత్ ఈ వయావహారంలో ఎంత 
శాతం లాభమా?  లేదా నషటిమా?

 (1) 1.0 % లాభం (2) 5% నషటిం

 (3) 1.0 % నషటిం   (4)  లాభం లేదా నషటిం కాదు  

 ప్ర 74 మరియు 75 కొరకు:- ఒక కుటుంబము యొకకా ఒక న�లలోన్ వివిధ ఖరుచిల వివరాలు 
వృతాతా రేఖా చ్త్రం   దా్వరా చూయంచబిడినద.ి  ఒకవళే కుటుంబము యొకకా న�ల సంపాదన 
23400 రూపాయలు ఉననిట్లయత్ కింది ప్రశనిలకు జవాబులు వ్ార యుము.

     A = విదయా (చదువు)
 B = ఇతర ఖరుచిలు    
 C = దుసుతా వులు                       

50°
A

90°
B
76°
  C

144°
D D = అననిధానయాములు

 74. విదయా ప�ై (చదువు) మొతతాం ఎంత ఖరుచి అయంది?

 (1)  ̀ 3250  (2) `5850  (3) `11700  (4) `9360 

 75. దుసుతా వుల కనని అనానినాయాల ప�ై ఎంత ఎకుకావ ఖరుచి అగును?

 (1)  ̀ 3510 (2) `6110  (3) `4240  (4) `4420
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 72. How many times will be the area of a square with side 20 cm to that of the 
area of a square with diagonal 20 cm.

 (1)  Half (2) Two times

 (3)  Four times (4) Three times

 73. Two articles were sold for ` 1485 each. One of them incurred a loss of 10% 
while the other earned a profit of 10%. What was the percentage of profit 
or loss in the overall transaction ?

	 (1)		1.0%	profit	 (2)	5%	loss

	 (3)		1.0%	loss	 (4)	No	profit	no	loss

Instructions for Q. Nos. 74 to 75 : The following pie diagram show the monthly 
expenses of a family on different items. If the monthly income of the family is 
` 23,400 answer the following questions.

 A – Education

 B – Miscellaneous expenses

 C – Clothing

 D – Food grains                                 

50°
A

90°
B

76°
C

144°
D

 74. What is the total expenditure on Education?

 (1)  ̀  3250 (2) ` 5850 (3)  ̀  11700 (4) ` 9360

 75. How much more expenses are incurred on clothing to that on Food grains?

 (1)  ̀  3510 (2) ` 6110 (3)  ̀  4240 (4) ` 4420
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