
        Model Paper 

A.P. Forest Department 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అటవీ శాఖ 

Question paper for recruitment of Forest Beat officers 

ఫారెస్్ట బీటు అధికారుల ఎంపికకు ప్రశ్న ప్త్రము 

Subject: General Mathematics          Time: 1 hour 30 minutes 

సబ్జెకు్  : జనరల్ మాథమాటిక్స్.    సమయము : 1గంట 30నిముషములు . 

Total Marks: 100     మొత్తము మారుులు :100  

    

 

Instructions / సూచనలు : 

1.  Answer all questions. 

అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానము వ్రాయుము 

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 black ball point pen.  

సమాధానములు OMR త్మాులో గుర్తించిండ.ి తాి ప్రశ్నకు నాలుగు సమాధానములు ఇవ్వబడినవి. వీటిలో కక 

సమాధానము మాత్మేా సర్అయినద.ి సర్అయిన సమాధానమునకు  ( A / B / C / D ) కి ఎదురుగర ఉని 

సునాిలో నలుు బాల పరయిింట్ ెన్ తో ూర్ించిండ.ి  

3. The OMR sheet should not be folded or crushed.  

OMR త్మాును ముడవ్వ్దుు  లేక నలిివ్ేయవ్దుు . 

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 నుిండ ి 10 వ్రకు గల ప్రశ్న  లకు, తాి ప్రశ్న కు 1 మారుక. 11 నుిండ ి 40 వ్రకుగల ప్రశ్నలకు తాి ప్రశ్నకు 2 

మారుకలు.  41 నుిండ ి50 వ్రకు గల ప్రశ్నలకు తాి ప్రశ్నకు 3 మారుకలు. 
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5.  No negative marking for the wrong answers. 

త్ుు సమాధానములకు మారుకలు త్గ్గించబడవ్ు. 

6. Cell phones / calculators and slide rules are not permitted in to the examination hall. 

రీక్షా హాలు లోన్నకి  సెల్ ఫో నుు , కరలికుులేటరుు  (Calculators ) మర్యు సెలు డ్ రూల్్ అనుమతిించబడవ్ు . 

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. 

No additional sheets for rough work will be given. 

శా్రిత్మాుె ైగరన్న సమాధాన త్మాుె ైగరన్న ఏమీ ( ేరు / హాల్ టికెట్ న ింబర్ ) వ్రాయవ్దుు . శా్రిత్మాు 

చివ్రలో రెిండు తెలు  కరగ్త్ములు ఉించబడినవి. రఫ్ వ్ర్క ఈ కరగ్త్ములపె ైచేసుకోనవ్చుు.  రఫ్ వ్ర్క కోసరము 

అదనముగర తెలు  కరగ్త్ములు ఇవ్వబడవ్ు. 

8. Make sure that you fill the details like name, hall ticket number, category etc. before start of 

answering of the question paper on the OMR sheet. 

శా్రిత్మాుకు సమాధానములు వ్రాస ేముిందు, OMR త్మాులో ేరు, హాల్ టికెట్ న ింబర్ మర్యు ఇత్ర 

వివ్రములు ూర్ించిండ.ి 

---0--- 

1. The sum of 21, 32 and 43 is : 

 

21 , 32 , 43ల మొత్తము ఎంత్? 

 

(A) 24  (B) 23  (C) 65 (D) 75 

2.  √169 can be written as: 

√169నఽ ఈ క్రంది విధముగర వ్ాయవచ్ఽు   

(A) 10   (B) 11  (C) 12  (D) 13 

3. The HCF of 12 and 28 is: 

12 మయియు 28 ల గ. స. గు  ఎంత్? 

(A) 2   (B) 3   (C) 4   (D) 36 
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4. The square root of 0.0016 is: 

0 .0016కు వరగ మూలము ఎంత్? 

(A) 0.04  (B) 0.02   (C) 0.01   (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 వయక్త 1500 రౄనుయలనఽ మూడు నెలల కోసము 12 % వడ్డీ  ఫ ై తీసఽకునన, అత్నఽ చెల్లంచ్వలసన మొత్తము ఎంత్ ? 

(A) Rs 45   (B) Rs 1500   (C) Rs 1545   (D) Rs 1455 

6. If the area of a circle is 154 square feet, what is its diameter in feet? 

క విత్తము యొకక వైె్శలయము 154 చ్దరు అడుగులు ఐన, ఆ విత్తు వ్యసము  (అడుగులలో ) ఎంత్ ? 

(A) 22 / 7  (B) 7  (C) 11  (D) 14  

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

number of girls? 

క నుఠశల లో 240 బాలురు మయియు 260 బాల్కలు ఉనన , ఆ నుఠశల లోని బాలురమయియు బాల్కల నిషత్తత  ఎంత్ ? 

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

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 వయక్త క తానఽ బట్టనఽ 20000 రౄనుయలకు కొని , దాని ఫ ై 10 % అమమకు నఽన . అత్నఽ షు యజమానిక్ 

25000 రౄనుయలుచెల్లంచిన, అత్నిక్ త్తయిగి వచచు సొ ముమ ఎంత్ ? 

(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 circumferenceis : 

క విత్త  వైె్శలయము 314 చ్దరు స ంటి్మీట్ర్ లు. π విలువ 3 .14 ఐన , ఆ విత్తు చ్ఽట్టట కొలత్ ఎంత్ ? 

(A) 37.4 cm   (B) 31.4 cm   (C) 62.80 cm   (D) 68.20 cm 

10.  What fraction of 1 hour is 15 minutes?  

క గంట్ లో 15 నిముషములు ఎననన వంత్ు ? 

A. 1  /15   B.   6/15  C.1/4   D.   4/1 
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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 క్రంద ఇచిునసంఖ్య ల లో కట్ి N విలువ . N నఽ 0 . 75 తో హెచిుంచిన వచచు విలువ 3 .  N విలువ ఎంత్ ? 

A)  0.50   B) 1.0    C) 2   D) 4 

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

sinθ + cos  θ = 2 cos  θ,ఇన tan  θవిలువ ఎంత్ ?Type equation here. 

(A) 2   (B) 1  (C) 2 -1   (D) 2 +1 

13. Simplify : (√ 10000) / (√ 16) 

(√ 10000)/(√16)నఽ :సాక్ష్మమకయింుము 

(A)10000 / 16  (B) 10  (C)  25  (D)  50 

14. Value of  k if 64 ÷ k = 2. 

64 ÷ k = 2ఇన , k  విలువ ఎంత్ ? 

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

15. The two sides of a right angled triangle (other than hypotenuse) are 9 cm and 12 cms.  Find the 

circumference of the triangle. 

క లంబ కోణ తా్తభుజము యొకక భుజములు (కరణము కనీ భుజములు ) 9 స ంట్ిమీట్రుల  మయియు 12 స ంట్ిమీట్రుల ఇన, 

ఆ తా్తభుజు చ్ఽట్టట కొలత్ ఎంత్ ? 

 (A) 30 cm   (B) 36 cm  (C) 42 cm  (D) 48 cm 

16. 1 ÷ 0.05 = ? 

A. 0.02   B. 0.2   C. 2   D. 20 

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

minute? 

గంట్కు 4.8 క్లోమీట్రుల    వ్ేగము తో నడ్మచచ క వయక్త , క నిముషము లో ఎనిన మీట్రుల   నడవగలడు  ? 

(A) 100   (B) 120   (C) 80   (D) 160 
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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 చ్త్ురసమాు యొకక చ్ఽట్టట  కొలత్ , B అనఽ చ్త్ురసమాునకు 3 యెట్టల  ఇన, Aమయియు B చ్త్ురసమాు ల వైె్శలయము 

ల నిషత్తత  ఎంత్ ? 

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

19. At a book stall, a discount of 20% was allowed on each book. A book was purchased by 

a customer for Rs 100, its marked price was : 

క ుసతకల దఽకణము లో తా్త ుసతకము ఫ ై అసలు ధర మీద 20 % యమతీ ఇచిున, కొనఽగోలుదారుడు క ుసతకము 

నకు 100రౄనుయలు చెల్లంచిన, ఆ ుసతకము అసలు ధర ఎంత్ ? 

(A) Rs  110  (B) Rs  120  (C) 125          (D) Rs. 130 

20.   If 80% of a number is 40, what is 10% of the number?  

క సంఖ్య యొకక 80  శత్ు విలువ 40 ఇన , ఆ సంఖ్య ది శత్ు విలువ ఎంత్ ? 

A. 50   B. 5  C. 20   D. 2 

21.  Which is the greatest?  

ఈ క్రంది వ్ని లో ప 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.10000 and sold it at Rs.12500. What benefit, in percent, did he 

make?  

జాయిి క కరు నఽ 10000 రౄనుయలకు కొని , 12500 రౄనుయలకు అమ్మమన , అత్నిక్ వచిున లాభ శత్ము ఎంత్ ? 

A. 25%   B. 10%   C. 12.5%  D. 5% 

23.  What is the volume of water that can be filled in a pit having dimensions of 10 m X 8 m X 

1.25 m?  

A. 100  B. 100m  C. 100m2  D. 100 m3 

10 మీట్రుల  X 8 మీట్రుల  X 1.25 మీట్రల కొలత్లు ఉనన క గుంత్ లో, ఎనిన నీళ్ళు నిం వచ్ఽునఽ? 

A. 100  B. 100 మీట్రుల   C. 100 చ్దరు మీట్రుల   D. 100 ఘను మీట్రుల  
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24.  Which two fractions are not equivalent?  

ఈ క్రంది భిననము ల లో ఏ యెండు 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 .  

వీటి్ని త్కుకవ నఽండ్మ ఎకుకవ వరుసలో వ్ాయుము : 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 

26. Pump A can fill a tank of water in 5 hours. Pump B can fill the same tank in 10 hours. How long 

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

A.   3 hours and 30 minutes    B.  2 hours and 30 minutes   

C.   2 hours and 20 minutes  D.   3 hours and 20 minutes 

గొట్టము A క తొటి్టని 5 గంట్లలో నిం గలదఽ. అదచ తొటి్టని , గొట్టము B,10 గంట్లలో నిం గలదఽ. ఈ యెండు  

గొట్టములు(A మయియు B ) కల్స, ఆ తొటి్టని ఎంత్ సమయము లో నిం గలవు ? 

A. 3 గంట్ల 30 నిముషలు  B. 2 గంట్ల 30 నిముషలు   

C. 2 గంట్ల 20 నిముషలు  D. 3 గంట్ల 20 నిముషలు 

27. The length of a rectangle is increased to 2 times its original size and its width is increased to 3 

times its original size. If the area of the new rectangle is equal to 1800 square meters, what is the 

area of the original rectangle in sq. meters ? 

క దీరగ  చ్త్ురసమాు యొకక నొు డవునఽ యెండ్మంత్లు మయియు వె్డలు మూడు యెట్టల  గ మారుగ  వచిున దీరగ  చ్త్ురసాు 

వైె్శలయము 1800 చ్దరు మీట్రుల  ఇన , మొదట్గ ఉనన దీరగ   చ్త్ురసాు వ్ెైశలయము ఎంత్  (చ్దరు మీట్రలలో )? 

A. 300    B.  600  C.   900  D.   1200 

28.  To have F + 2  5/7 = 6, F must be equal to  

 F + 2 5/7 = 6లో F విలువ ఎంత్ ? 

A. 2/7   B.  1  2/7   C.   22/7   D.  32/7 

29. The total surface area of a closed  circular cylinder of radius 3.5 m and height7 m is : 

 (A) 77 m2  (B) 154 m2  (C) 231 m2  (D) 308 m2 
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యెండు వైె్ుల మూస ఉనన క సాత ము యొకక వ్యసరధము 3 .5 మీట్రుల  మయియు ఎత్ుత  7 మీట్రుల  ఇన , ఆ సాత ము 

యొకక ఉయిత్ల వైె్శలయము ఎంత్ ? 

(A) 77 చ్దరు మీట్రుల  (B) 154  చ్దరు మీట్రుల  (C) 231  చ్దరు మీట్రుల  (D) 308 m2చ్దరు మీట్రుల  

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 7 meters (in meters) 

వితాత  కరము లో ఉనన క నుొ లము యొకక వ్యసరథము 7మీట్రుల  . ఆ నొు లము యొకక చ్ఽట్టట  కొలత్ ఎనిన మీట్రుల  ? 

A) 22  B) 44   C) 66   D) 88 

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

playground is 300 square meters. What is the perimeter of the playground in meters? 

క దీరగ  చ్త్ురసాకరము లో ఉనన ఆట్ సథలము యొకక నొు డవు దాని వె్డలుకు మూడు యెట్టల  . ఆ ఆట్ సథలు విసతరణము 

300చ్దరు మీట్రుల  . ఆ ఆట్ సథలు చ్ఽట్టట కొలత్ ఎనిన మీట్రుల  ? 

A) 80   B) 100  C) 150   D) 300 

33.  (9 x - 6) + (- 5x + 7) =? 

A. 14x + 1  B.  -4x - 1   C. 4x + 1   D. 4x + 13 

34.  In a school 50% of the students are younger than 10, 1/20 are 10 years old and 1/10 are older 

than 10 but younger than 12, the remaining 70 students are 12 years or older. How many students 

are 10 years old? 

క నుఠశల లో ఉనన  మొత్తము విదాయరుథ లలో సగము మంది 10సంవత్సరము లోు వ్రు ; 1/20 వ వంత్ు 

10సంవత్సరము ల వయసఽ వ్రు . 1/10 వంత్ు వ్యి వయసఽ 10 నఽండ్మ 12సంవత్సరములు.మ్మగిల్న వ్రు 

12సంవత్సరము ల కనాన ఎకుకవ వయసఽ వ్రు. 12సంవత్సరము ల కనాన ఎకుకవ వయసఽ వ్రు 70 ఇన , 

10సంవత్సరము ల వయసఽ వ్రు ఎందరు ? 

A)  5   B)  10  C)  15  D)  20 

35. if x = 3 and y= 4 , what is the value of √(x2 + y2 ) 

x = 3మయియు y = 4ఇన ,√(x2 + y2 )విలువ ఎంత్ ? 

A)  25   B)  -25  C)  5  D)  -5 

St
ud
yS
it
e.
or
g

StudySite.orgStudySite.org StudySite.orgStudySite.org

StudySite.orgStudySite.orgStudySite.orgStudySite.org

www.studysite.org
www.studysite.org
www.studysite.org
www.studysite.org


36. The volume of a cube is 27000 cubic centimetres. What is the surface area of the cube? 

క ఘనము యొకక ఘన యిమాణము 27000 ఘను స ంటీ్ మీట్రుల  . ఆ ఘను ఉయి త్ల వైె్శలయము ఎనిన చ్దరు   

స ంట్ీ మీట్రుల  ? 

A)  54   B) 540   C) 5400   D) 54000 

37. The table shows a relationship between x and y. Find y when x = 14. 

ఈ క్రంద ఇవవ బడ్మన టి్టక , X మయియు Y ల మదయ ఉనన సంబంధము నఽ తెలుు త్ుంది. X విలువ 14ఇన , Y విలువఎంత్ 
? 

X Y 

0 2 

4 10 

8 22 

10 27 

14 ? 

 

A)  30  B. 32  C)  36  D).  

38.  A car is traveling 90kilometres per hour. How many meters does the car travel in one 

second? 

క కరు గంట్కు 90క్లో మీట్రుల వే్గము తో వె్ళ్ళున , స కనఽ కు  ఎనిన మీట్రుల  యాాణ ంచ్ఽనఽ ? 

A)  5   B. 25  C)  20  D) 15 

39. Two ships are sailing in the sea on the two sides of a lighthouse. The angle of elevation of the top 

of the lighthouse is observed from the ships are 30º and 45º respectively. If the lighthouse is 100 m 

high, the distance between the two ships is:  

 A. 173 m                               B. 200 m    C. 273 m                                D. 300 m  

యెండు ఒడలు  సముదమాు లో దగగర లోనే ఉనన  ల ైట్ హౌస్ నకు ఇరు కాకల ఉననవి. ఆ ఒడలు , ల ైట్ హౌస్ ఫ ై బాగనిక్ 

౩౦ మయియు ౪౫ డ్మగరర ల కోణము తో ( యాంగిల్ అఫ్ ఎల్వ్ేషన్ ) ఉననవి . ఆ ల ైట్ హౌస్ ఎత్ుత  ౧౦౦ మీట్రుల  ఇన , ఆ యెండు 

ఒడలమదయదారము ఎంత్ ? 

A. 173 మీట్రుల                          B. 200  మీట్రుల   C. 273 మీట్రుల                      D. 300 మీట్రుల  

 40. 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 సంచి లోని బంత్ులలో 1 / 4 వ వంత్ు ఆకు చ్ు , 1 / 8 వ వంత్ు నీలము మయియు 1 / 12 వ వంత్ు సఽు చ్ు 

రంగు లో ఉననవి. మ్మగిల్న బంత్ులు తెలలవి. తెలల  బంత్ులు 26 ఇన, నీలము రంగు బంత్ులు ఎనిన ? 
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A)  6  B. 12  C)  18  D) 24 

41. Four congruent isosceles right triangles are cut from the 4 corners of a square with a side of 20 

cms. The length of one leg of the triangles is equal to 4 cms. What is the area of the remaining 

octagon in sq. cms? 

20స ంట్ీ మీట్రల భుజము గల క చ్త్ురసాము యొకక నలుగు మూలల నఽండ్మ 4 స ంట్ి మీట్రల భుజము గల సమబాహు 

త్తాభుజమునఽ కత్తతయించిన ( క్రంది ట్ములో చ్ాపన విధముగ ), మ్మగిల్న (ఆ చ్త్ురసాములో ) వ్ెైశలయము ఎంత్  (చ్దరు స ంట్ీ 

మీట్రల లో ) ? 

 

A. 368B. 400   C. 32D. 80 

 

42. Find the total surface area of the box open at the top.  

ప ైన  తెరచి ఉనన ప టి్ట  ఉయి త్ల వైె్ శలయము ఎంత్ ? 

 

A)  400  cm2  B) 570 cm2  C) 600 cm2  D) 670   cm2 
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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 మీట్రల వె్డలు , 60  మీట్రల నొు డవు ఉనన క ఆట్ సథలము చ్ఽట్ృట  , క మీట్రు వె్డలు మయియు క మీట్రు లోత్ు 

కందకమునఽ తొవివన , అందఽలోని నఽండ్మ వచచు మటి్ట ఘన యిమాణము ఎనిన ఘను మీట్రుల  ? 

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

 

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

ఈ క్రంది ట్ము లోని x మయియు y విలువలనఽ తెలుుము  

 

A)  260 , 640  B)  640 , 260  C)  640 , 520  D) 520 , 640 

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? 

గంట్కు 72 క్లో మీట్రల వే్గము తో వె్ళ్ళుచ్ఽనన క యెైలు నుల ట్ నూరం నఽ 30 స కండ్సస లోనఽ మయియు నుల ట్ నూరం మీద 

ఉనన క మనిషని 18 స కండ్సస లోనఽ దాట్టత్ుంది . ఆ నుల ట్ నూరం నుొ డవు ఎంత్ ? 

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 సంవత్సరముల క్రత్ము  త్ండ్మ ావయసఽస , కుమారుని వయసఽస కనాన 24 సంవత్సరము లు  ఎకుకవ . సాఽత త్ము 

, త్ండ్మ ావయసఽస కుమారుని వయసఽస కనాన 5 యెట్టల  ఎకుకవ . మూడు సంవత్సరము ల త్రువ్త్ , కుమారుని వయసఽస 

ఎంత్ ? 

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? 
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క శంఖ్ఽ  ఆకరములో ఉనన కట్టడము ఎత్ుత  15 మీట్రుల  మయియు దాని వ్యసరథము 7  మీట్రుల  ఇన , దాని ఘన 

యిమాణము (ఘను మీట్రలలో ) ఎంత్ ? 

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 భ ైళ్ు దారమునఽ 4 గంట్ల 41 నిముషములలో వ్ెళ్ళున , ఆ కరు గంట్కు వె్ళ్ళున సయసయి 

దారము ఎంత్ ? 

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? 

మొదటి్ ంప్ క తొటి్ట  ని 3 గంట్ల లోనఽ మయియు యెండవ ంప్ 6 గంట్ల లోనఽ నిం గలవు. యెండు ంప్ లు 

కల్స ఆ తొటి్ట  ని ఎంత్ సమయములో నిం గలవు ? 

A. 90 minutes  B.  120 minutes  C.  150 minutes  D.   180 minutes 

50.  Which of these is anot a rightangle triangles? 

ఈ క్రంది వ్ని లో ఏ తా్తభుజము లంబ కోణ తా్తభుజముకదఽ ? 

 

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

 

St
ud
yS
it
e.
or
g

StudySite.orgStudySite.org StudySite.orgStudySite.org

StudySite.orgStudySite.orgStudySite.orgStudySite.org

www.studysite.org
www.studysite.org
www.studysite.org
www.studysite.org

