
TERM-I (2021-22) 
mwfl pRSn p`qr (gixq) 

jmwq-A`TvIN 
ku`̀l AMk:40        ਸਮ  : 90 ਿਮੰਟ   
      
jrUrI  not-  
1. swry pRSn jrUrI hn[ 

2. pRSn p`qr iv`c 40 bhu-ivklpI au~qrW vwly 1-1 AMk dy pRSn hn[ 

 
41.   -  ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੱਸੋ। 

a)     b) -     c)     d) 1 

42. ਖਾਲੀ ਥ  ਭਰੋ : -  × 1 = ...........×-    

a) -1   b)1     c) -       d) 0 

43. ਹੇਠ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਪਿਰਮੇਯ ਸੰਿਖਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਲਟਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 
a) 1   b)  -10           c) 2    d)0 

44.  5/6 ਅਤੇ 7/6  ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪਿਰਮੇਯ ਸੰਿਖਆਵ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ । 

a) 2                   b) 1                    c) ਸੀਮਤ           d) ਅਨੰਤ 

45.  ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ  ਦਾ ਜੋੜ 540 ਹੋਵੇ। 

a) ਿਤਭੁਜ         b) ਚਤੁਰਭੁਜ          c)  ਪੰਜ ਭੁਜੀ        d) ਛੇ ਭੁਜੀ 

46. ie`k ਸਮਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸਦ y ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 45o    

 ਹੋਵੇ । 
a) 3                    b) 4                     c) 8                  d) 9 

47. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? 

a) ਸਾਰੇ ਆਇਤ, ਵਰਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

b) ਸਾਰੀਆਂ ਪਤੰਗ , ਸਮ ਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।   

c) ਸਾਰੇ ਵਰਗ, ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਅਤੇ ਆਇਤ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 d) ਸਾਰੇ ਆਇਤ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹ  ਹੰੁਦੇ। 



48. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਸੰਿਖਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 9 hovy qW aus sMiKAw ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 

 ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
a) 1                     b)2                  c) 3                  d)9 

 
49.   ਹੇਠ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਸੰਿਖਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ? 

a) 626    b)186        c) 675    d) 529 
50.   12 ਦੇ ਵਰਗ ਅਤੇ 13 ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕੰਨੀAW pRikRqk ਸੰਿਖਆਵ  ਹਨ? 

a) 23                     b) 24         c) 25     d)1 
51.   4225 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਦੱਸੋ। 

a) 55   b) 65    c) 64       d)75 
52.    1+3+5+7+9+11+13+15=........ 

a) 15   b)225    c) 8     d)64 
53.   ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪੈਟਰਨ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲੀ ਥ  ਭਰੋ। 
          23-13     =1+2×1×3 
          33-23     =1+3×2×3 
          43-33     =1+4×3×3 
         123-113 =………….. 
     a) 1+11×12×4      b) 1+12+11×4 
     c) 1+12×11×3      d) 1+12×11×5 
54.    8000 dw ਘਣਮੂਲ ਦੱਸੋ। 

a) 40   b)80     c)20     d)400 
55.    ਜੇਕਰ 53240= 2×2×2×11×11×11×5 ਹੋਵੇ ਤ  53240 ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣਾਉਣ  

ਲਈ    ਿਕਸ ਸੰਿਖਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? 
a) 5   b) 25    c)15     d)22 

56.   ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? 

a) ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਿਜਸਤ ਸੰਿਖਆ ਦਾ ਘਣ ਟ ਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

b) ਿਕਸੇ ਵੀ ਟ ਕ ਸੰਿਖਆ ਦਾ ਘਣ ਟ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । 

 c) ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ ਦੋ ਿਸਫਰ  ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । 

d) ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਸੰਿਖਆ ਦਾ ਘਣ ਹਮੇ  ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਸੰਿਖਆ hI ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

57.   50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ? 
a)1:1    b)1:10    c) 10:1   d)5:1 



58.     840 ਰੁਪਏ ਅੰਿਕਤ ਮੁੱ ਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ 714 ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਵੇਚੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ  ਕਟੌਤੀ 

 ਪਤਾ ਕਰੋ ? 
a)116 rupey            b) 126 rupey        c)1554 rupey       d)216 rupey 

 
59.     3 :4 nUM pRqISq iv`c bdlo : 

  a)25%  b)75%  c) 50%   d)33% 
 
60.   ਇੱਕ ਰਾ ੀ 16 ਪਤੀ ਤ swlwnw ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲਈ jWdI ਹੈ [ 

 jykr ivAwz hryk iqMn mhIny bwAd joiVAw jWdw hY qW ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ 

 ਵਾਰ ਿਵਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ? 
a)1    b)2   c)3   d)4 

61.    ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ iv`coN ਿਕਹੜੇ ਪਦ ਸਮਾਨ ਹਨ ? 

        a)7x ਅਤੇ 7y       b) 3z ਅਤੇ 3z2       

        c)7p ਅਤੇ 7pq     d) 15 mn ਅਤੇ -6mn 
62.   id`qI geI smWqr cqurBuj iv`c x dw mu`l d`so[ 
 
      a)100 ˚    b) 80˚   c)180˚         d)110˚ 
  
63.     3a5 × 2a10 = ________ 
 

a) 6a15         b) 5a50           c) 6a50             d) 5a15  

 
64.    (a+b)2 = a2 + _____  + b2  

a) ab            b) 0               c) 2ab              d) -2ab 
 

65.     x =1 dy leI ivAMjk x(x-3) + 2 dw mùl pqw kro: 
a)1                   b) -1                   c) 0                         d) 2 
 

66.    ab-bc, bc-ca Aqy ca-ab dw joV pqw kro:   
a) 2abc                 b) 3                     c) 2ab+2bc+2ca     d) 0 

 
67.    5-3 dw guxwqmk ault hovygw: 

 a) 3-5                      b) 53                    c)                         d)       
 



68.   (32  +  23)0   dw mu`l kI hovygw? 
 a) 17              b)  6                    c) 66                        d)  1 
69.   3-4  x   3-3 = _______ 

a) 9-12              b) 912                  c)  3-7                                d) 312 
70.    0.00035 dw imAwrI rUp hY : 

a) 350 x 10-4   b)  35 x 10-3       c) 3.5 x 10-4             d) 3.5 x 105 
71.    1.6 x 10-3   dw sDwrn rUp ilKo: 

a) 1600          b)   0.0016          c)   0.0160               d) 0.00016 

72.  ( )   = _______ 

a)              b)      c)      d)        
73.    6xy -4y dy guxnKMf bxwE: 

a)  2x(3y-2)      b) 6y(x-4)               c)  2y(3x-2)           d)  4y(6x-1) 
74.   66pq2r3   ÷    11qr2  = ________ 
 

a)  6pqr           b)        6pqr2            c)  6pq2r               d)   6qr2 
75.   49x2 – 36  dy guxnKMf bxwE :  

a) (7x-6)(7x-6)              b)  (7x+6)(7x+6)  
 c) (7x+6)(7x-6)             d) iehnW iv`coN koeI nhIN  

76.  6abc, 24ab2, 12a2b dw sWJw guxnKMf hY : 
a) 6abc    b)  6ab     c)  24abc       d) 2abc 

77.   jy 31z2, 3 dw ie`k guxj hY, ie`Qy z ie`k AMk hY, qW z dw mùl hY: 
a)  8     b) 2            c)    4       d)    3 
 
 

78.    A dw mu`l pqw kro:  
a)  0         b)  1           
c)    2        d)   4 
 

 
79.   hyTW id`qIAW sMiKAwvW iv`coN ikhVI sMiKAw 987654321 nUM Bwg krygI ? 
         a) 9         b)  6   c)     4         d)    iehnW iv`coN koeI nhIN  
 
80.    992 = _______ 

 a) (100+1)(100-1)     b)  (100-1)(100-1)      
 c) 1002+100+1              d) 1002+2x100+1 


