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Instructions / సూచనలు : 

1. Answer all questions. 

అతున రశ్నలకు సమాధానము వ్ర యుము   
2. Answers are to be marked on the OMR sheet supplied. Every question is provided with four 

answers. Only one of these answers is correct. Correct answer is to be marked in one of the 

circles (A or B or C or D) by filling the circle with HB Pencil. Marking with ball point pen is not 

permitted. 

సమాధానములు OMR త్రము లో గుర్తించిండి . రతి రశ్నకు నాలుగు సమాధానములు ఇవ్వబడినవి . 

వీటిలో కక సమాధానము మాత్రమే సర్ ఇనది . సరిఅయిన సమాధానమునకు  ( A / B / C / D ) కి 

ఎదఽరుగ ఉనన సఽనానలో  HB ెతుిల్ తో ూర్ించిండి . బాల్ తృయింట్ ెన్ వ్డ రదఽ. 
3. The OMR sheet should not be folded or crushed. 

OMR త్రమునఽ ముడవ్ వ్దఽద  లేక నలి వ్ేయవ్దఽద  . 
4. Question numbers 1 to 10 carry one mark each and question numbers 11 to 40 carry two 

marks each. Question numbers 41 to 50 carry three marks each. 

1 నఽిండి 10 వ్రకు గల  రశ్నలకు , రతి రశ్నకు 1 మారుక. 11నఽిండి 40వ్రకు గల రశ్నలకు రతి 

రశ్నకు 2 మారుకలు.  41 నఽిండి 50 వ్రకు గల రశ్నలకు రతి రశ్న కు 3మారుకలు. 
5.  No negative marking for the wrong answers. 

త్ప సమాధానము లకు మారుకలు త్గ్గించ బడవ్ప.  
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6. Cell phones / calculators and slide rules are not permitted in to the examination hall. 

రీక్షా హలు లోతుకి సెల్ తౄో నఽు  , కలికు లేటర్ లు ( Calculators ) మర్యు సెలు డ్ రౄలు అనఽమతిించ 

బడవ్ప. 
7. Please do not write anything (name or hall ticket number) on the question paper. Two blank 

sheets are added at the end of the question paper. These sheets can be used for doing rough 

work. 

ప్రశ్నాప్త్రముప  ై గనని సమాధానప్త్రముప  ై గనని ఏమీ (ేరు / హాల్ టికెట్ న ెంబర్) వ్నర యవద్దు . ప్రశ్నా 

ప్త్రము చివరలో రెెండు తెలల కనగిత్ములు ఉెంచబడినవి. రఫ్ వర్్ ఈ కనగిత్ములప  ైచేసదకోనవచదు. 

---0--- 

1. The sum of 20, 30 and 40 is : 

 

20 , 30 , 40ల మొత్తము ఎింత్? 

 

(A) 0   (B) 1  (C) 3   (D) 9 

2.  360 can be written as: 

360  నఽ ఈ కిరింది విధిం గ వ్ర యవ్చఽు   

(A) 2 × 3 × 5   (B) 22 × 32 × 5   (C) 8 × 4 × 5   (D) 32 × 23 × 51 

3. The HCF of 12 and 28 is: 

12 మర్యు 28 ల గ. స. గు  ఎింత్? 

(A) 2   (B) 3   (C) 4   (D) 36 

4. The square root of 0.04 is: 

0 .04 కు వ్రగ మూలము ఎింత్? 

(A) 0.002    (B) 0.02   (C) 0.2    (D) 0.16 

5. A person took a loan of Rs 1500 from his employer for 3 months at 12% per annum simple 

interest. The amount he has to return is: 

క వ్యకిత 1500 రౄతృయలనఽ మూడు నెలల కోసము 12 % వ్డడీ  పైె తీసఽకునన , అత్నఽ చెలిుించవ్లసన మొత్తము ఎింత్ ? 

(A) Rs 45   (B) Rs 1500   (C) Rs 1545   (D) Rs 1455 
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6. If the area of a circle is 81∏ square feet, what is its circumference in feet? 

క వ్ిత్తము యొకక వైె్శలయము81 ∏ చదరప అడుగులు ఇన, ఆ వ్ిత్తప చఽటటు  కొలత్ (అడుగులలో ) ఎింత్ ? 

(A) 9    (B) 18  (C) 9 ∏   (D) 18 ∏  

7.  In a given school, there 240 boys and 260 girls. What is the ratio of the number of girls to the 

number of boys? 

క తృఠశల లో 240 బాలురు మర్యు 260 బాలికలు ఉనన , ఆ తృఠశల లోతు బాలికల మర్యు బాలుర తుష్తిత  ఎింత్ ? 

(A) 1:1    (B) 13:12  (C) 12:13  (D) 240:260 

8. A man purchased a bundle of cloth, with a list price of Rs 20000, and a sales tax of 10% 

on it. He paid Rs 25000 to the shopkeeper. The money he got back was : 

క వ్యకిత క తానఽ బటునఽ 20000 రౄతృయలకు కొతు , దాతు పైె 10 % అమమకప నఽన . అత్నఽ షప యజమాతుకి 

25000 రౄతృయలుచెలిుించిన, అత్తుకి తిర్గ్ వ్చచు సొ ముమ ఎింత్ ? 

(A) Rs 22000   (B) Rs 15000   (C) Rs 3000   (D) Rs 2000 

9. The area of a circle is 314 cm2. If  = 3.14, then its diameter is : 

క వ్ిత్త  వైె్శలయము 314 చదరప సెింటిమీటర్ లు. π విలువ్ 3 .14 ఐన , ఆ వ్ిత్త  వ్యసము ఎింత్ ? 

(A) 100 cm   (B) 50 cm   (C) 20 cm   (D) 10 cm 

10.  What fraction of 1 hour is 50 minutes?  

క గింట లో 50 తుముష్ములు ఎననన వ్ింత్ు ? 

A. 1  /50   B.   6/5    C.5/6    D.   50/1 

11. N is one of the numbers below. N is such that when multiplied by 0.75 gives 1. Which number is 

equal to N?  

ఈ కిరింద ఇచిునసింఖ్య ల లో కటి N విలువ్ . N నఽ 0 . 75 తో హెచిుించిన వ్చచు విలువ్ 1 .  N విలువ్ ఎింత్ ? 

A) 1 1/2   B) 1 1/3   C) 5/3    D) 3/2 

12. If sinθ + cosθ= 2 cosθ, the value of tan  θ is : 

sinθ + cos  θ = 2 cos  θ,ఇన tan  θవిలువ్ ఎింత్ ? 

(A) 2   (B) 1  (C) 2 -1   (D) 2 +1 
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13. Simplify :  

(√ 3125)/(√ 343)నఽ :సాక్షిమకర్ింపము 

(A)( 25  / 27 ) (B) (3125 / 343) (C)  (3125 X 343)   (D)  (343 / 3125) 

14. Value of  k if 64 ÷ k = 4. 

64 ÷ k = 4 ఇన , k  విలువ్ ఎింత్ ? 

(A) 4    (B) 8   (C) 16   (D) 32 

15. What is x if x + 2y = 10 and y = 3? 

x + 2y = 10 మర్యు y = 3 ఇన , x విలువ్ ఎింత్ ? 

(A) 6   (B) 3   (C) 4   (D) 7 

16. A machine fills 150 bottles of water every 8 minutes. How many minutes it takes this machine to 

fill 675 bottles? 

క యింత్రము రతి 8 తుముష్ములకు 150 ససలనఽ తుింగలదఽ . 675 ససలనఽ తుింటాతుకి ఆ యింత్రమునకు ఎతున 

తుముష్ములు డుత్ుింది? 

(A) 24   (B) 36   (C) 44   (D) 48 

17. A person walking at a speed of 4.8 kilometres an hour can cover how many metersin one 

minute? 

గింటకు 4.8 కిలోమీటరుు    వ్ేగము తో నడచచ క వ్యకిత , క తుముష్ము లో ఎతున మీటరుు   నడవ్గలడు  ? 

(A) 100   (B) 120   (C) 80   (D) 160 

18. The perimeter of square A is 3 times the perimeter of square B. What is the ratio of the area of 

square A to the area of square B. 

A అనే చత్ురసరము యొకక చఽటటు  కొలత్ , B అనఽ చత్ురసరమునకు 3 రెటటు  ఇన, Aమర్యు B చత్ురసరము ల వైె్శలయము 

ల తుష్తిత  ఎింత్ ? 

(A) 1:3    (B) 3:1   (C) 1:9   (D) 9:1 

19. At a book stall, a discount of x% was allowed on each book. A book was purchased by 

a customer for Rs y, its marked price was : 
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క పసతకల దఽకణము లో రతి పసతకము పైె అసలు ధర మీద x % రయతీ ఇచిున , కొనఽగోలుదారుడు క పసతకము 

నకు y రౄతృయలు చెలిుించిన, ఆ పసతకము అసలు ధర ఎింత్ ? 

(A) Rs  (100 y) / (100- x)       (B) Rs  (100 y) / (100 +x)  (C) Rs (100 y) / x          (D) Rs. xy 

20. A wholesaler allows a discount of 20% on the list price to a retailer. The retailer sells 

at 8% discount on the list price. The profit percent of the retailer is : 

క టోకు వ్రతకుడు త్న సరుకునఽ అసలు ధర పైె 20 % త్గ్గించి చిలు ర వ్రతకులకు అముమనఽ . ఆ సరుకునఽ కొనన చిలు ర 

వ్రతకుడు , అసలు ధర పైె 8 % త్గ్గించి అమ్మమన, అత్తుకి వ్చిున లాభ శత్ము ఎింత్ ? 

(A) 20%  (B) 15%  (C) 12%  (D) 8% 

 21.  Which is the greatest?  

ఈ కిరింది వ్తు లో ెదద ది ఏది ? 

A. 90% of 10  B. 6% of 1000  C. 5% of 1400  D. 3% of 2500 

22.  George bought a car at Rs.5000 and sold it at Rs.5500. What benefit, in percent, did he 

make?  

జార్ి క కరు నఽ 5000 రౄతృయలకు కొతు , 5500 రౄతృయలకు అమ్మమన , అత్తుకి వ్చిున లాభ శత్ము ఎింత్ ? 

A. 500%   B. 10%   C. 5000%   D. 5% 

23.  If 20% of n is equal to 40, what is n?  

N యొకక 20 % విలువ్ 40ఇన , N విలువ్ ఎింత్ ? 

A. 200   B. 2000    C. 800    D. 80 

24.  Which two fractions are not equivalent?  

ఈ కిరింది భిననము ల లో ఏ రెిండు సమానము కదఽ  

A. 1/2 and 2/4  B. 4/3 and 8/6  C. 1/5 and 3/15  D. 2/3 and 8/9 

25.  Arrange from least to greatest: 8/9 , 17/18 , 2/3 , 7/6 .  

వీటితు త్కుకవ్ నఽిండి ఎకుకవ్ వ్రుసలో వ్ర యుము : 8/9 , 17/18 , 2/3 , 7/6 . 

A. 8/9 , 17/18 , 2/3 , 7/6      B. 2/3 , 8/9 , 17/18 , 7/6  

C. 8/9 , 2/3 , 17/18 , 7/6     D. 2/3 , 7/6 , 8/9 , 17/18 
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26.  Which fraction is closest to 1? . 

ఈ భిననములలో ఏది 1 కి దగగర లో ఉింది ? 

A.  10/11   B.  11/10   C.   9/11   D.   -9/10 

27.  5/2 ÷ 2/5 =  

A.  1   B.   4/25   C.   25    D.  6 ¼ 

28.  To have F + 2 5/7 = 4, F must be equal to  

 F + 2 5/7 = 4లో F విలువ్ ఎింత్ ? 

A. 1   B.  2   C.   1 2/7   D.  2 2/7 

29. The total surface area of a closed right circular cylinder of radius 3.5 m and height 

7 m is : 

రెిండు వైె్పల మూస ఉనన క సాత ము యొకక వ్యసరధము 3 .5 మీటరుు  మర్యు ఎత్ుత  7 మీటరుు  ఇన , ఆ సాత ము 

యొకక ఉర్త్ల వైె్శలయము ఎింత్ ? 

(A) 77 m2   (B) 154 m2  (C) 231 m2   (D) 308 m2 

30. If tan θ = ¾, then Sin θ is: 

tan θ= ¾, ఇన , Sin θ  = ? 

 (A) 4/5     (B) 3/5   (C) 4/3   (D) 5/4  

31.  Calculate the circumference of a circular field whose radius is 5 meters (in meters) 

వ్ితాత  కరము లో ఉనన క తృొ లము యొకక వ్యసరథము 5  మీటరుు  . ఆ తొృ లము యొకక చఽటటు  కొలత్ ఎతున మీటరుు  ? 

A) 10   B) 10 ∏  C) 15   D) 15 ∏  

32.  The rectangular playground of a school is three times as long as it is wide. The area of the 

playground is 75 square meters. What is the perimeter of the playground? 

క దీరగ  చత్ురసర కరము లో ఉనన ఆట సథలము యొకక తొృ డవ్ప దాతు వె్డలుకు మూడు రెటటు  . ఆ ఆట సథలప విసతరణము 

75 చదరప మీటరుు  . ఆ ఆట సథలప చఽటటు కొలత్ ఎింత్ ? 

A) 75 m   B) 40 m  C) 60 m   D) 750 m 

33.  (2x - 6) / 2 =? 

A)  (x-3)   B)  (x+3)  C)  (6x-2)  D)  (2x-6) 
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34.   If –x = 6, what is the value of x? 

 -x = 6 ఐన , x విలువ్ ఎింత్ ? 

A)  6x   B)  -6x  C)  6  D)  -6 

35. if x = 4 and y= 5 , what is the value of (x2 – y2 ) 

x = 4 మర్యు y = 5 ఇన ,(x2 – y2 )విలువ్ ఎింత్ ? 

A)  25   B)  -25  C)  9  D)  -9 

36. The volume of a cube is 64000 cubic centimetres. What is the surface area of the cube? 

క ఘనము యొకక ఘన ర్మాణము 64000 ఘనప సెింటీ మీటరుు  . ఆ ఘనప ఉర్ త్ల వైె్శలయము ఎతున చదరప   

సెింటీ మీటరుు  ? 

A)  400    B) 1600   C) 9600   D) 16000 

37.  The perimeter of an equilateral triangle is equal to 210 cm. What is the length of one side of 

this triangle? 

క సమబాహు తిరభుజప చఽటటు  కొలత్ 210 సెింటీ మీటరుు . ఆ తిరభుజప క భుజము  తృొ డవ్ప ఎింత్ ? 

A)  21 cm   B. 42 cm  C)  70 cm  D) 140 cm 

38.  In a bag of small balls 1/4 are green, 1/8 are blue, 1/12 are yellow and the remaining 26 

white. How many balls are blue? 

క సించి లోతు బింత్ులలో 1 / 4 వ్ వ్ింత్ు ఆకు చు , 1 / 8 వ్ వ్ింత్ు తూలము మర్యు 1 / 12 వ్ వ్ింత్ు సఽప చు 

రింగు లో ఉననవి. మ్మగ్లిన బింత్ులు తెలువి. తెలు  బింత్ులు 26 ఇన, తూలము రింగు బింత్ులు ఎతున ? 

A)  6  B. 12  C)  18  D) 24 

39.  A car is traveling 72kilometres per hour. How many meters does the car travel in one 

second? 

క కరు గింటకు 72కిలో మీటరుల వే్గము తో వె్ళ్ళిన , సెకనఽ కు  ఎతున మీటరుు  రయాణ ించఽనఽ ? 

A)  5   B. 25  C)  20  D) 15 
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40.  Find angle x in the symmetric shape shown below. 

ఈ కిరింది టములో x విలువ్ ఎింత్ ? 

 

A)  900  B. 960   C) 480  D) 1800 

41. What is the area of the shaded shape. 

కిరింది టము యొకక విసతరణము ఎింత్ ? 

 

A)  707  cm2  B) 700 cm2  C) 770 cm2  D) 777 cm2 
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42. Find the total surface area of the box open at the top.  

ైెన  తెరచి ఉనన ెటిు  ఉర్ త్ల వైె్ శలయము ఎింత్ ? 

 

A)  400  cm2  B) 570 cm2  C) 600 cm2  D) 670   cm2 

 

43. If a trench is to be dug around playground which is 20 m wide and 60 m long and if the 

dimensions of the trench are such that it is 1 m wide and 1 meter deep, what is the earthwork 

involved in cubic meters? 

20 మీటరు వె్డలు , 60  మీటరు తొృ డవ్ప ఉనన క ఆట సథలము చఽటృు  , క మీటరు వె్డలు మర్యు క మీటరు లోత్ు 

కిందకమునఽ తొవివన , అిందఽలోతు నఽిండి వ్చచు మటిు ఘన ర్మాణము ఎతున ఘనప మీటరుు  ? 

A. 160   B.  164   C.  1360   D.   1200 

 

44. Find the unknown angles (x and y) in the figures below. 

ఈ కిరింది టము లోతు x మర్యు y విలువ్లనఽ తెలుపము  

 

A)  260 , 640  B)  640 , 260  C)  640 , 520  D) 520 , 640 
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45. A train traveling at 72 kmph crosses a platform in 30 seconds and a man standing on the 

platform in 18 seconds. What is the length of the platform in meters? 

గింటకు 72 కిలో మీటరు వే్గము తో వె్ళ్ళిచఽనన క రెైలు తృు ట్ తౄరిం నఽ 30 సెకిండ్ి లోనఽ మర్యు తృు ట్ తౄరిం మీద 

ఉనన క మతుషతు 18 సెకిండ్ి లోనఽ దాటటత్ుింది . ఆ తృు ట్ తౄరిం తృొ డవ్ప ఎింత్ ? 

A. 240 meters  B. 360 meters  C. 420 meters  D. 600 meters 

46. Three years back, a father was 24 years older than his son. At present the father is 5 times as old 

as the son. How old will the son be three years from now?  

మూడు సింవ్త్ిరముల కిరత్ము  త్ిండిర వ్యసఽి , కుమారుతు వ్యసఽి కనాన 24 సింవ్త్ిరము లు  ఎకుకవ్ . రసఽత త్ము 

, త్ిండిర వ్యసఽి కుమారుతు వ్యసఽి కనాన 5 రెటటు  ఎకుకవ్ . మూడు సింవ్త్ిరముల త్రువ్త్ , కుమారుతు వ్యసఽి 

ఎింత్ ? 

A. 12 years  B. 6 years   C. 3 years  D. 9 years 

47. What is the volume of a cone (in cubic meters) which is with radius of 7m and height of 15m? 

క శ్ింఖ్ఽ  ఆకరములో ఉనన కటుడము ఎత్ుత  15 మీటరుు  మర్యు దాతు వ్యసరథము 7  మీటరుు  ఇన , దాతు ఘన 

ర్మాణము (ఘనప మీటరులో ) ఎింత్ ? 

A. 770   B. 870   C. 970   D.1070  

48.  A car travelled 281 miles in 4 hours 41 minutes. What was the average speed of the car in 

miles per hour? 

క కరు 281 మ ైళ్ి దారమునఽ 4 గింటల 41 తుముష్ములలో వ్ెళ్ళిన , ఆ కరు గింటకు వె్ళ్ళిన సరసర్ 

దారము ఎింత్ ? 

A.  40 miles  B.  50 miles   C.  60 miles D.   70 miles 

49.  Pump A can fill a tank of water in 3 hours. Pump B can fill the same tank in 6 hours. How long 

does it take the two pumps working together to fill the tank? 

మొదటి ింప్ క తొటిు  తు 3 గింటల లోనఽ మర్యు రెిండవ్ ింప్ 6 గింటల లోనఽ తుిం గలవ్ప. రెిండు ింప్ లు 

కలిస ఆ తొటిు  తు ఎింత్ సమయములో తుిం గలవ్ప ? 

A. 90 minutes  B.  120 minutes  C.  150 minutes  D.   180 minutes 
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50.  Which of these is a rightangle triangles? 

ఈ కిరింది వ్తు లో ఏ తిరభుజము లింబ కోణ తిరభుజము ? 

 

A. A   B.  B   C.  C   D.   None 
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