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LSÒÁª±s −sµyù −sVxts©±s (Fs£qs.Fs£qs.G), ALiúµ³R¶úxms®µ¶[aP̀, \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ¶̀ 
 

sxqsLiúgRix¤¦¦¦ßØ»R½øNRP ª«sVµj¶Lixmso/xqs®ªs[VøÉÓÁª±s @|qs£qs®ªsVLiÈÞ c IIII  
©«sª«sVW©y úxmsaSõxmsú»R½Li c 2013 c -14  

 

gRißÓá»R½Li 
 

−sµyùLôðji }msLRiV: ________________________________________     »R½LRigRi¼½: 1 ª«s »R½LRigRi¼½ 

úNRPª«sV xqsLiÅÁù : ___________________________________      xqsª«sV¸R¶VLi: 2.00 gRiLi|| 

ª«sWLRiVäÌÁV: 50 
 

−sµyù úxmsª«sWßáLi I II III IV V ®ªsVV»R½òLi ª«sWLRiVäÌÁV úlgi[²R¶Vi 

ª«sWLRiVäÌÁV        
úlgi[²R¶Vi        

 

LS»R½ xmsLkiORPQ (30 ª«sWLRiVäÌÁV) 

I. xqsª«sVryù ryµ³R¶©«s (25 ª«sWLRiVäÌÁV) 

Dµy|| 

 
  

     

 
 + 

 
+ 

 
= 

 

 
1) @)  

 
  

     

 
 + 

 
+ 

 
= 

 

 
A)  

 
  

   

 
 + 

 
= 

 

 

3 2 1 6 

4 3 2 
 

(2½ ª«sWLRiVäÌÁV) 

(21/2 ª«sWLRiVäÌÁV) 

   

(2½ ª«sWLRiVäÌÁV) 



- 2 - 

2)    4 + 3 = ? 

3)    5 + 0 = ? 

4) ÛÍÁNTPäLi¿RÁLi²T¶ xqsLiÅÁù©«sV LS¸R¶VLi²T¶   

 

5) úNTPLiµj¶ xqsLiÅÁùÌÁ©«sV ¿RÁW²R¶Li²T¶. ÆØ×dÁ gRiÎÏÁþÍÜ[ xqs\lLi©«s xqsLiÅÁùÌÁ©«sV LS¸R¶VLi²T¶. 
@)    

A)   

B)  

C)  

 
6) úNTPLiµj¶ ª«sLRiVxqsÌÁÍÜ[¬s ÆØ×dÁÌÁÍÜ[ xqs\lLi©«s xqsLiÅÁùÌÁ©«sV LS¸R¶VLi²T¶. 

@)  

A)  
 

7) ÇÁ»R½xmsLRi¿RÁLi²T¶ 

  

(1 ª«sWLRiVä) 

(1 ª«sWLRiVä) 

1 2 1 2 1 2   

1 2 3 1 2 3       

1 2 3 4 1 2 3 4  2   

1 2 3 4 5   3   

(4 ª«sWLRiVäÌÁV) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 8        

4 + 3 8 

7 + 2 6 

5 + 1 7 

6 + 2 5 

3 + 2 4 

2 + 2 9 

(2½ ª«sWLRiVäÌÁV) 

(4 ª«sWLRiVäÌÁV) 

(2½ ª«sWLRiVäÌÁV) 
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II. ª«sùNRPò xmsLRiV¿RÁVÈÁ. 
 

1) “»]−sVøµj¶”  xqsLiÅÁù©«sV LS¸R¶VLi²T¶ 

2) xmsLjibdPÖÁLiÀÁ xqsLiÅÁùÌÁ©«sV   ‘      ’ ÍÜ[   LS¸R¶VLi²T¶ 

Dµy||  
 

b)   
 

d)   
 

 a)   
 

c)   
 

e)   
 

 

3) −dsV »R½LRigRi¼½NTP gRiÌÁ NTPÉÓÁNUPÌÁ xqsLiÅÁù LS Ŗ¶VLi²T¶. 

 

III. úFy¼½¬sµ³R¶ùxmsLRi¿RÁ²R¶Li. 
 
 xmsÉØ¬sõs gRiª«sV¬sLiÀÁ, xqsLiÅÁù LS¸R¶VLi²T¶. 

 

              = 

 

              = 

 

              = 

 

              = 

 

 

 

  

(5 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 (1 ª«sWLRiVä) 

(2 ª«sWLRiVäÌÁV) 

5 6 

4  

3  

6  

1  

2  

 

(5 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

 

 

 

 

 

 

(2 ª«sWLRiVäÌÁV) 
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ª«s°ÐÁNRP xmsLkiORPQs 
 

I. xqsª«sVryù ryµ³R¶©«s (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 
1) LRi−s ª«sµôR¶ 4 ÊÁÌÁFyÌÁV, ÌÁ»R½ ª«sµôR¶ 3 ÊÁÌÁFyÌÁV D©yõLiVV. BµôR¶Lji ª«sµôR¶ D©«sõ ®ªsVV»R½òLi ÊÁÌÁFyÌÁV 

Fs¬sõ?s         (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

2) 8 »R½LRiVªy»R½ ª«sÂ¿Á[è xqsLiÅÁù Gµj¶?      (1 ª«sWLRiVä) 

 

3) LSÇÁÙ ª«sµôR¶ 6 g][×dÁÌÁV D©yõLiVV. ªyÎÏÁþ Â¿ÁÖýÁ µR¶gæRiLRi 3 g][×dÁÌÁV D©yõLiVV. BµôR¶Lji ª«sµôR¶ D©«sõ 
®ªsVV»R½òLi g][×dÁÌÁV Fs¬sõ?        (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

II. NSLRißØÌÁV Â¿Áxmsö²R¶Li c ¬sLRiWxmsßáÌÁV Â¿Á[̧ R¶V²R¶Li (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

@) 3, 4, 5, ____, _____ xxmsLjibdPÖÁLiÀÁ »R½LRiVªy»R½ xqsLiÅÁùÌÁ©«sV LS¸R¶VLi²T¶? 

A) 7, 9 ÌÁ ª«sVµ³R¶ù ª«sÂ¿Á[è xqsLiÅÁù Gµj¶? 

B) 3 NRPV FsLi»R½ NRPÖÁzms¾»½[ 5 @ª«so»R½VLiµj¶? 

C)  6, 5 ÌÁÍÜ[ Gµj¶ |msµôR¶ xqsLiÅÁù? 

D) 9, 2 ÌÁÍÜ[ Gµj¶ ÀÁ©«sõ xqsLiÅÁù? 

 
III. @©«sVxqsLiµ³y©«sLi (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

@) ÊÁLi¼½¬s F¡ÖÁ©«s ª«sxqsVòª«soÌÁ }msLýRiV Â¿ÁxmsöLi²T¶?  

A) @ORPQLRi ª«sµôR¶ 4 ÕÁ|qsäÈýÁV, ÌÁ»R½ ª«sµôR¶ @ORPQLRi NRPLiÛÉÁ[ Á4 ÕÁ|qsäÈÞ  FsNRPVäª«s NRPÌÁµR¶V. BxmsöV²R¶V ÌÁ»R½ 
ª«sµôR¶ D©«sõ ÕÁ|qsäÈýÁV Fs¬sõ? 

 
 
 
 
 

(20 ª«sWLRiVäÌÁV) 

(21/2 ª«sWLRiVäÌÁV) 

(21/2 ª«sWLRiVäÌÁV) 



- 5 - 

 

B) úFy¼½¬sµ³R¶ùxmsLRi¿RÁ²R¶Li (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

 

 

\|ms ÀÁú»R½Li  µy*LS úNTPLiµj¶ úxmsaRPõÌÁNRPV xqsª«sWµ³y©«sÖÁª«sVVø. 

 

@) \lLiÌÁVNRPV Fs¬sõ |msÛÉíÁÌÁV©yõLiVV? 

A) BLiÇÁ©±sNRPV @©«sVN]¬s D©«sõ |msÛÉíÁÌÁ xqsLiÅÁù FsLi»R½? 

B) ÀÁª«sLji |msÛÉíÁ xqsLiÅÁù FsLi»R½? 

C) 4, 6 |msÛÉíÁÌÁ ª«sVµ³R¶ù D©«sõ |msÛÉíÁÌÁ xqsLiÅÁù FsLi»R½? 

D) ‘7’ ª«s |msÛÉíÁ G lLiLi²R¶V |msÛÉíÁÌÁ ª«sVµ³R¶ù DLiµj¶? 
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LSÒÁª±s −sµyù −sVxts©±s (Fs£qs.Fs£qs.G), ALiúµ³R¶úxms®µ¶[aP̀, \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ¶̀ 
 

sxqsLiúgRix¤¦¦¦ßØ»R½øNRP ª«sVµj¶Lixmso/xqs®ªs[VøÉÓÁª±s @|qs£qs®ªsVLiÈÞ c IIII  
©«sª«sVW©y úxmsaSõxmsú»R½Li c 2013 c -14  

 

gRißÓá»R½Li 
 

−sµyùLôðji }msLRiV: ________________________________________     »R½LRigRi¼½: 2 ª«s »R½LRigRi¼½ 

úNRPª«sV xqsLiÅÁù : ___________________________________      xqsª«sV¸R¶VLi: 2.00 gRiLi|| 

ª«sWLRiVäÌÁV: 50 
 
−sµyù úxmsª«sWßáLi I II III IV V ®ªsVV»R½òLi ª«sWLRiVäÌÁV úlgi[²R¶Vi 

ª«sWLRiVäÌÁV        
úlgi[²R¶Vi        

 

LS»R½ xmsLkiORPQ (30 ª«sWLRiVäÌÁV) 

I. xqsª«sVryù ryµ³R¶©«s (20 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 
1) @)  746  xqsLiÅÁù©«sV −sxqsòLRißá LRiWxmsLiÍÜ[ LS¸R¶VLi²T¶   (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

(ÛÍÁ[µy) 
 

A)  300+10+4 =   
 

2) @) xmsª«s©±s ª«sµôR¶ 48 g][×dÁÌÁV, LSÇÁÙ ª«sµôR¶ 11 g][×dÁÌÁV NRPÌÁª«so. BµôR¶Lji ª«sµôR¶ NRPÖÁzms ®ªsVV»R½òLi Fs¬sõ 
g]×dÁÌÁV  @ª«so»yLiVV?         (3 
ª«sWLRiVäÌÁV) 

(ÛÍÁ[µy) 

 A)  IN]äNRPä ÊÁVÈíÁÍÜ[ 12 ª«sW−sV²T¶ xmsLi²ýR¶V NRPÌÁª«so. @LiVV¾»½[ ‘6’ ÊÁVÈíÁÌÁÍÜ[ Fs¬sõ xmsLi²ýR¶V 
 DLiÉØLiVV? 

      3)  71+26=?           (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 
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    4) 56           (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 
        +12 
 
   5) úNTPLiµj¶ gRiÎÏÁþ©«sV xqs\lLi©«s xqsLiÅÁùÌÁ»][ xmspLjiLi¿RÁLi²T¶. ¶    (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 

Dµy:c  
 
@)     A)  

B)     C)  

6) @) 367, 212, 684, 801    xqsLiÅÁùÌÁ©«sV AL][x¤¦¦¦ßá úNRPª«sVLiÍÜ[ LS¸R¶VLi²T¶.  (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 

   A) 684, 648,635,653       xqsLiÅÁùÌÁ©«sV Aª«sL][x¤¦¦¦ßá úNRPª«sVLiÍÜ[ LS¸R¶VLi²T¶.  (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 

7) úNTPLiµj¶ NRPW²T¶NRPÌÁV Â¿Á[̧ R¶VLi²T¶, ®ªsVV»yòÌÁNRPV ‘      ’¿RÁVÈíÁLi²T¶.    (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 

   Dµy:c  

 

 

 

 

 
8) 7, 8, 9 ÌÁ»][ GLRiö®²¶[ ª«sVW²R¶LiZNPÌÁ xqsLiÅÁùÌÁV LS¸R¶VLi²T¶    (3 ª«sWLRiVäÌÁV) 

II. ª«sùQQNRPòxmsLRi¿RÁVÈÁ (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

1) ‘485’ xqsLiÅÁù©«sV @ORPQLSÌÁÍÜ[ LS¸R¶VLi²T¶.      (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

2) ÆØ×dÁ gRi²R¶VÌÁÍÜ[ xqs\lLi©«s (<, >, =) gRiVLRiVòÌÁ©«sV DLi¿RÁLi²T¶.   (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 

@) 620  580  

A) 864  953 

B) 937  937 

C) 968  986 

3) “ª«sVW²R¶V ª«sLiµR¶ÌÁ lLiLi²R¶V” xqsLiÅÁù©«sV @LiZNPÌÁÍÜ[ LS¸R¶VLi²T¶.    (1 ª«sWLRiVä) 

885 886 887 

927 928  646  648 

 157 158  214  

42+26 

75+24 

22+6 

51+17 

43+6 

62          68           88 

99         89           79 

28          48           38 

78          68           88 

49          59           69 
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III.  úFy¼½¬s»R½ù xmsLRi¿RÁ²R¶Li (5 ª«sWLRiVäÌÁV)    

 

 
 

@)  Dµy:c      {qs»R½ Fs©«sõª«s −sµyùLôðji?   

a) ÌÁ»R½ Fs©«sõª«s −sµyùLôðji?  

b) LRiª«sV Fs©«sõª«s −sµyùLôðji?  

c) DxtsQ Fs©«sõª«s −sµyùLôðji?  

d) gjiLji Fs©«sõª«s −sµyùLôðji?  

e) bPª«s Fs©«sõª«s −sµyùLôðji?  

 
A) INRP FyhRiaSÌÁÍÜ[ −s−sµ³R¶ »R½LRigRi»R½VÌÁ −sµyùLôðRiVÌÁ −sª«sLSÌÁV BÍØ D©yõLiVV. 

 xmsLjibdPÖÁLi¿RÁLi²T¶. 
 
»R½LRigRi¼½ 1 ª«s 2 ª«s 3 ª«s 4 ª«s 5 ª«s 
−sµyùLôðRiVÌÁ xqsLiÅÁù 38 45 27 51 26 
 
a) G »R½LRigRi¼½ÍÜ[ FsNRPVäª«s −sµyùLôðRiVÌÁV NRPÌÁLRiV? 

b) G »R½LRigRi¼½ÍÜ[ »R½NRPVäª«s −sµyùLôðRiVÌÁV NRPÌÁLRiV? 

c) 2ª«s »R½LRigRi¼½ÍÜ[ −sµyùLôðRiVÌÁ xqsLiÅÁù 

d) 3ª«s »R½LRigRi¼½ÍÜ[ gRiÌÁ −sµyùLôðRiVÌÁ xqsLiÅÁùÍÜ[  Fs¬sõ xmsµR¶VÌÁV D©yõLiVV? 

e) 3ª«s »R½LRigRi¼½ÍÜ[, 5ª«s »R½LRigRi¼½ NRPLiÛÉÁ[ FsLi»R½ ª«sVLiµj¶ FsNRPVäª«s gRiÌÁLRiV? 

1 ª«s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2½ ª«sWLRiVäÌÁV) 

(2½ ª«sWLRiVäÌÁV) 
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ª«s°ÐÁNRP xmsLkiORPQs 
 

I. xqsª«sVryù ryµ³R¶©«s  (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 
1) 234 ÍÜ[ Fs¬sõ ª«sLiµR¶ÌÁV D©yõLiVV? 

2) 99 + 1  −sÌÁVª«s FsLi»R½? 

3) ª«sLiµR¶ LRiWFy¸R¶VÌÁ © [̄ÈýÁV 2, xmsµj¶ LRiWFy¸R¶VÌÁ © [̄ÈýÁV 4, 1 LRiWFyLiVV © [̄ÈýÁV 5 @LiVV¾»½[ 

−sÌÁVª«s FsLi»R½? 

4) ÌÁ»R½ ª«sµôR¶ 40 g][×dÁÌÁV, LSÇÁÙ ª«sµôR¶ 10 g][×dÁÌÁV D©yõLiVV. BµôR¶Lji ª«sµôR¶ D©«sõ ®ªsVV»R½òLi 

g][×dÁÌÁV Fs¬sõ? 

5) 98, 100 NRPV ª«sVµ³R¶ù D©«sõ xqsLiÅÁù Gµj¶? 

 
II. NSLRißØÌÁV Â¿Áxmsö²R¶Li c ¬sLRiWxmsßáÌÁV ®ªs[̧ R¶V²R¶Li (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 

  

1) 10, 20, 30…………………..  úNRPª«sW¬sõ xmsLjibdPÖÁLiÀÁ »R½LRiVªy»R½ ª«sÂ¿Á[è lLiLi²R¶V 
xqsLiÅÁùÌÁ©«sV Â¿ÁxmsöLi²T¶.       (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 
  

2) 48 NTP FsLi»R½ NRPÖÁzms¾»½[ 50 @ª«so»R½VLiµj¶?    (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

3) 489, 984 ÌÁÍÜ[ |msµôR¶ xqsLiÅÁù Gµj¶?    (1 ª«sWLRiVä) 
 

III. @©«sVxqsLiµ³y©«sLi (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 
  

1) @ORPQLRi ªyÎÏÁþ @ª«sVø LRiW. 50 BÀÁè©«sµj¶. @ORPQLRi µR¶VNSßØ¬sNTP ®ªs×Áþ LRiW.20 |ms©«sVõ,  LRiW. 
10»][ xqsÊÁV÷, LRiW.20»][ |qsä¿̀Á|ms©«sVõÌÁV N]©«sõµj¶. A®ªsVNRPV µR¶gæRiLRi Fs¬sõ LRiW. 
−sVgRiVÌÁV»yLiVV?        (2 ª«sWLRiVäÌÁV) 
  

2) LSÇÁÙ ª«sµôR¶ 40 LRiW. NRPÌÁª«so. |ms©«sVõ µ³R¶LRi 45 LRiW. A |ms©«sVõ N]©«sVÈÁNRPV BLiNS Fs¬sõ LRiW. 
NSªyÖÁ?  

 
3) xqsV−sV»½̀ ª«sµôR¶ 245 LRiW. NRPÌÁª«so. @LiÛÉÁ[ xqsV−sV»½̀ ª«sµôR¶ D©«sõ ª«sLiµR¶ÌÁV Fs¬sõ. 
 
 

(20 ª«sWLRiVäÌÁV) 

(11/2 ª«sWLRiVä) 

(11/2 ª«sWLRiVä) 
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IV. úFy¼½ ¬sµ³R¶ù xmsLRiè²R¶Li  (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

a) 2ª«s −sµyùLôðji Fsª«sLRiV?  

b) 3ª«s −sµyùLôðji Fsª«sLRiV?  

c) 5ª«s −sµyùLôðji Fsª«sLRiV?  

d) Ë³ØxtsQ Fs©«sõª«s −sµyùLôðji?  

e) Dª«sV Fs©«sõª«s −sµyùLôðji? 

 

 

 

 

 



 
రాజీవ విద్యామిషన్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 

సంగ్రహణాత్మక మదంపు /  సమ్మమటివ్ అసెసెమంట్ – I 

నమూనా ప్రశ్నపత్రం – 2013-14 
 గణిత్ం 

విద్యార్థి పేరుః         త్రగతుః 3వ  
క్రమసంఖ్ాుః         మారులుః 50  

విద్యా రమాణం I II III IV V మొత్తం మారకలు గ్రేడు 
మారకలు        

గ్రేడు        

 

I. సమస్యాస్యధన (25 Marks) 

1) రజు వదద  125 గోళీలు ఉననాయ. కిళోర్ వదద  63 గోళీలు ఉననాయ. ఇదదరథ వదద కయౌ ఎతుా 

గోళీలు ఉననాయ?        - 5Marks 

2) రణి వదద  రూ. 342లు ఉనావి. అఖిల వదద రణి కననా రూ. 125లు తకుెవ ఉనావి. అఖిల వదద 

ఉనా డబ ు ఎంత?                                         - 5Marks 

3) కననల బడిలో 215 మంది విదనయరుి లుననారు. బడి తృారంభంలో జూన్ మాసంలో 67 మంది 

లైలు కొతుగ చేరరు. ఇుపడల ఆ తృఠళల లోతు ముతుం విదనయరుి లు ఎందరు? - 5Marks 

4) లై తనబేలు వయసతి 47 సంవతిరలు, తయైౌ తనబేలు వయసతి 160 సంవతిరలు, తయైౌ 

తనబేలు కనా లై తనబేలు ఎతుా సంవతిరల చినాది?      - 5Marks 

5) 101 లో సతనా విలువ ఎంత?                                                                  1- Mark  

6) 237 సంఖయనత విసురణ రూంలో రయండి?                 1-Mark 

7) 100 లో ఎతుా దతలు ఉంటాయ?              1-Mark 

8) 6,8,9 ల చే ఏరపడల మూడంకకల ెదద  సంఖయ ఏది?                          1-Mark 

9) ననలుగ  వందల ననలుగ నత అంకకలలో రయండి.                                           1-Mark 

 

 



II. కయరణయలు చెపడం – నిరూణలు చేయడం.  (10 Marks)

1) 699, ................., ....................., 702, 703 కీమాతుా ూరథంచండి.  1-Mark

2) 267 మరథయ  276 లలో ఏసంఖయ చినాది? ఎందతకు?   1-Mark

3) 885 అనే సంఖయ 800, 900 లలో ఏవందకి దగగరగ ఉంటుంది?      1-Mark

4) దతల సి నంలో 5 ఉండే విధంగ ఏలెైనన మూడల-అంకకల సంఖయలు ఐదింటితు రయండి.1M

5) ఖాళీ గళై్లో సరకైన అంకకలనత రయండి.  2½-Marks
(అ) 3      5  (ఆ) 2 9  

 1  2  2  8 
........................      ........................... 

 1   8    1   6  6 
........................  ........................... 

6) 64, 35, 79, 84 సంఖయలనత ఆరోహణ కమీంలో రయండి.

III. వ్ాక్త రుచుట  (5 Marks)

1) 7 అనేది 5 కంటే ెదదది. దీతుతు గ రుు నత ఉయోగథంచి రయండి.  1-Mark

2) 404, 404 ల మధయ సరకైన (›, ‹, =) గ రుు  సూచించండి.  1-Mark

3) 42 అనే సంఖయనత దగగరథ దతలకు సవరథంచండి.      1-Mark

4) 20-10 = 10 క రత సమసయనత రయండి.      1-Mark

5) రణి వదద 30 రూతృయలు, రవి వదద 5 రూతృయలు కలదత. ఇదదరథ వదద ఉననా ముతుం

రూతృయలు 35. దీతుతు గణిత సంజఞలనత ఉయోగథంచి రయండి.                        1-Mark

IV. అనుసంధయనం  (5 Marks)
1) క బడిలోతు ఉతృధనయయతు బాలురు, బాయౌకలు, చదివిన కథల ుసుకలు, కథన కరుు లు

వివరలనత కింది విధంగ చూంది.  2½-Marks

విదనయరుి లు కథల ుసుకలు కథనకరుు లు
బాలురు 
బాయౌకలు 

129 
75

237 
150 

టిెక ఆధనరంగ వీటితు చేయండి. 

(అ) బాయౌకలు చదివిన కథలుసుకలు, కథనకరుు లు ముతుం ఎతుా? 

 (ఆ) బాలురు చదివిన కథల ుసుకలు, కథనకరుు లు ముతుం ఎతుా? 



      (ఇ) ముతుం విదనయరుి లు చదివిన కథల ుసుకలు ఎతుా? 

      (ఈ) ముతుం విదనయరుి లు చదివిన కథనకరుు లు ఎతుా? 

      (ఉ) కథల ుసుకలు ఎకుెవ చదివినది బాలుర? బాయౌకలా? ఎంత ఎకుెవ? 

 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

ఆటగళ్ళళ రుగ లు  

 

 

 

 

టిెక ఆధనరంగ కింది శా్ాలకు జలబ యౌమ ు. 
1. రవి చేసన రుగ లెతుా? 
2. అతయధిక రుగ లు చేసన ఆటగడల ఎవరు? 
3. 50 కంటే ఎకుెవ రుగ లు చేసన ఆటగళ్ళై  
   ఎందరు? 
4. ఎంత మంది అతి తకుెవ రుగ లు చేళరు? 
5. కటై సి నంలో 4 వచేు విధంగ రుగ లు చేసన 
    లరు ఎందరు? 

రవి 
తూయౌమ 
గీత 
సయ్ం 
కేశ్వ్ 

45 
24 
34 
20 
20 



రాజీవ విద్యామిషన్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
సంగ్రహణాత్మక మదంపు /  సమ్మమటివ్ అసెసెమంట్ – I

నమూనా ప్రశ్నపత్రం – 2013-14 
 గణిత్ం 

విద్యార్థి పేరుః త్రగతుః 4వ  
క్రమసంఖ్ాుః మారులుః 50 

విద్యా రమాణం I II III IV V మొత్తం మారకలు గ్రేడు 

మారకలు 
గ్రేడు 

I. సమస్యాస్యధన (25 Marks)

1) కికీేట్ ఆటలో క మాయచ్ లో సచిన్ 184 రుగ లు చేళడల. య వరజ్ సంగ్ అతడి కననా 48

రుగ లు తకుెవ చేసన య వరజ్ చేసన రుగ లెతుా?                      - 5Marks

2) క జీులో 8 మంది కూరోుగలరు. క ఊరథనతండి మరోక ఊరథకి మేఱాకు లెళై్డనతుకి 48 మంది

మనతష లకు అలాంటివి ఎతుా జీులు కలయౌ?                       - 5Marks

3) (అ) గౌరథ వదద క లేయ రూతృయలల నోటు, రకండల ది రూతృయల నోటుై  ఉననాయ. గౌరథ వదద

గల రూలయలెతుా?                                                                   2½- Marks

(ఆ) రణి వయసతి 9 సంతిరలు. ఆమ  తయైౌ వయసతి ఆమ  వయసతికు 3రకటుై  అయన తయైౌ

వయసతి ఎంత?  2½- Marks

4) 862 సంఖయనత విసురథంచి రయండి.  2½- Marks

5) 1000లో ఎతుా 100లు కలవు.  1- Mark

6) క తోటలో 87 చెటుై ననాయ. త తృనత వలై 28 చెటుై  డితోృ తే ఇంక ఎతుా చెటుై వుంటాయ?

    2½- M 

7) 968 సంఖయనత అక్షరలలో రయండి.  1-Mark

8) 571 సంఖయలో 5 యొకె సి న విలువ ఎంత     1-Mark

9) 48 X8 =  ?



II. కయరణయలు చెపడం – నిరూణలు చేయడం.  (10 Marks)

1) భాగథంచండి గ ణకరం దనార సరథ చూడండి.

84÷7  1-Mark 

2) 32 నత వివిధ సంఖయల లబదంగ రయండి.     2½-M

3) కింది లటిలో తిాభ జాలకు ‘     ’ గీయండి.     1-Mark 

4) 200, 210, 220, ............, ............, 250 కీమాలనత ూరథంచండి.  1-Mark 

5) నేనత 50కి 60కి మధయ ఉంటానత. ననతా7 తో భాగథంచగ ళేషం 1 వచిుంది. అయన నేనేవరథతు. 2M

6) కటై సి నంలో, దతల సి నంలో కే అంకకలుగల రకండంకకల సంఖయలు రకండింటితు రయండి. 1M

III. వ్ాక్త రుచుట (5 Marks)
1) 4800, 2400ల ముతుం 7200 అవుత ంది. దీతుతు గ రుు లనతయోగథంచి తెలండి? 1M

2) 27+52 =79 నత వీలెైనతుా తీసలేత లకయలు రయండి. 2M

3) 8 X9 =  72 దీతుకి సరథడల క రత లెకెనత తెలుండి.  2M

IV. అనుసంధయనం.  (5 Marks)
 1) 

 (అ) ెై టిెకలో ఎకుెవ బరువునా జంత వు ఏది? 

 (ఆ) 100 కి.గీ లకననా బరులెైన జంత వుల ేరుై  రయండి. 

 (ఇ) క గొరక ీబరువు కుకెకు ఎతుా రకటుై  కలదత? 

 (ఈ) అతుాంటికననా తకుెవ బరువునా జంత వు ఉంది? 

 (ఉ) 50-100 కి.గీ. మధయ బరువు ఉనా జంత వు ఏది? 

ేరు బరువు కి. 
గీ.లలో 

గ రంీ 
మేక 
గొరక ీ
కుకె 
తోడేలు 

150 
30 
45 
15 
80 



ప్యర తినిధారచడం  (5 Marks)

I. వ్ాక్త రుచుట  (5 Marks)
1) దీరఘచత రసమా , చత రసమా  టమ  గీచి లటిలో భ జాలు ఏవిధంగ ఉంటాయ. 2½-Marks

2)   సంఖయ    = ...........................  

 సంఖయ    = ...........................  

 సంఖయ     = ...........................  

 సంఖయ    = ...........................  

2½-Marks 



రాజీవ విద్యామిషన్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
సంగ్రహణాత్మక మదంపు /  సమ్మమటివ్ అసెసెమంట్ – I 

నమూనా ప్రశ్నపత్రం – 2013-14 
 గణిత్ం 

విద్యార్థి పేరుః         త్రగతుః 5వ  
క్రమసంఖ్ాుః         మారులుః 50  

విద్యా రమాణం I II III IV V మొత్తం మారకలు గ్రేడు 
మారకలు        

గ్రేడు        

 

I. సమస్యాస్యధన (25 Marks) 

1) శ్రధీర్ నెలకు రూ. 9250 లు, అతతు భారయ నెలకు రూ. 7650 లు సంతృదిసతు ననారు. లరు 

నెలకు రూ. 12725 లు ఖరుు చేసనట్లై తే లరు చేసే తొృ దతు ఎంత?  - 5Marks 

(లేదన) 

క తోట నతండి క రోజులో 936 ఆలు ండలై  కొసరు. లటితు సమానంగ 12 ెట్ెలలో తృయక్ 

చేస మారకెటుకు ంతృరు. కకె ెట్ెలో ఎతుా ండలై  ఉననాయ? 

2) అననారం తృాథమిక తృఠళలలో 1వ తరగతిలో 21 మంది, 2వ తరగతిలో 24 మంది, 3వ 

తరగతిలో 32 మంది, 4వ తరగతిలో 30 మంది, 5వ తరగతిలో 18 మంది లైలు ఉననారు. 

మధనయహ్నా భోజననతుకి క విదనయరథికి రూ. 4 ఖరుువుత ంది. తృఠళలలోతు లైలందరథకి క రోజు 

భోజనం ఖరుు ఎంత? సెెెంబరు 2013 నెలకు అయయయఖరుుఎంత?   - 5Marks 

(లేదన) 

రమ ఇంటి నతండి బడికి చేరడనతుకి ఉమ ఇంటి గ ండన లెళ్ళవలస ఉంటుంది. రమ ఇంటికి, బడికి 

మధయ దూరం 2కి. మీ.ల 345 మీ. ఉమ ఇంటికి, బడికి మధయదూరం 1కి.మి. 650మి. రమ, 

ఉమ ఇళై్ మధయదూరం ఎంత? 

3) ఈ చత రసంా చతటుె  కొలత ఎంత?                     2½- Marks 

4) ఏలెైనన మూడల వరుస అంకేలతో ఏరపడే మూడంకేల సంఖయలు ఐదత రయండి. 2½- Marks 

5) ఏలెైతు మూడల సంఖయలు కూడిన 999 రలయౌ. ఆసంఖయలనత రయండి?  2½- Marks 

 

25సె.



6) హ ైదరబాదత నతండి తిరుతికి దూరం 625కి.మి. క కరు య్టరు ెటరా ల్ తో25కి.మి.

నడవగలదత. హ ైదరబాదత నతండి తిరుతికి రవడనతుకి ఎతుాయ్టరై ెటరా ల్ అవసరం? 2½ M

7) 1223 మీటరుై లనత కి.మి., మీ., సెం. మి.,లలో తెలపండి.     1-Mark

8) ................... X145 = 145 X99     1-Mark

9) ½ కి.మి. ఎతుా మీటరైకు సమానం?      1-Mark

10) 3 మీటరై 60సెం.మీలనత 4 మిటరైకు సమానం చేయడనతుకి ఎతుా సెం.మీ. అవసరం?   1-M

11) 5678 లో 5 మరథయ  7 యొకె  సి నవిలువల భేదమ ంతన? 1- Mark

II. కయరణయలు చెపడం – నిరూణలు చేయడం.  (10 Marks)

1) 418 కంటే 904 దనదనుగ ఎంత ఎకుెవ? అది కింది లతులో దేతుకి దగగరగ ఉంటుండి.

500    600    700   400  1-Mark

2) నేనత మూడంకకల సంఖయనత కటైసి నంలో 7, వందసి నంలో 2, దతల సి నంలో 8కలదత?

ఆసంఖయఏది?                       1-Mark

3) 3, 6, 7, 1 అంకకలనత ఉయోగథసతు  ఏలెైనన 10 ననలుగంకకల సంఖయలు దింటితురస లటితు

ఆరోహణ, అవరోహణ కమీంలో రయండి.           5-Mark

4) (అ) 4617 – 1978 =  ? ూజ, వంశి ఇలా చేళరు.
 ూజ   వంశి 

4617  4617 
  (-) 1978  (-) 1978 
  ---------    -------- 
  2639   3639 

  ---------    -------- 
  ెై తీసలేతలలో ఎవరు చేసనది సరథయ ైనది కదత? తుప చేయడితుకి గలకరణనలు రయండి. 

(లేదన) 
(ఆ) 50÷3 =  ? నత లత, భాగయ ఇలా చేళరు. 

 లత  భాగయ 

3) 50 (15 3) 50 (16
3    3 

  ---------    -------- 
  20   20 
  15  18 

  ---------   -------- 
  5      2 

     ---------    -------- 
  ెై భాగహ్నరలలో ఎవరు చేసనది సరకైనది? కరణం తెలండి. 



III. వ్ాక్త రుచుట  (5 Marks)

1) 8999, 7074 ల మధయ సరకైన (›, ‹, =) గ రుు  లు ఉంచండి.  1-Mark
2) ఖాళీగడలలలో సరథయ ైన గ రుు లనత రయండి.  1-Mark

584 = 486   421    323 
3) 5250 మి.య్.= ....................య్. ...................... మి. య్     1-Mark
4) 48-13 = ?కు క రత సమసయనత రయండి.  1-Mark
5) క ెనతాధర 5రూ. అయతే 10 ెనతాల ధర 50రూ. దీతుతు సరకైన గ రుు లనతయోగథంచి

రయండి.

IV. అనుసంధయనం  (5 Marks)
జంత వు/క్షి కలయౌిన తూరు య్టరైలో 

(కె రోజుకు)
కలయౌిన ఆహ్నరం కి. 
గీ.లలో (కె రోజుకు)

ఆవు 
గేద ే

కొళై్కు (100కు)

50 
65 
25

12 
15 
5 

(అ) ఆవు కి రకండల రోజులలో ఎతుాయ్టరై తూరు అవసరం? 
 (ఆ) కెరోజులోై  ఆవు, గకదేలకు ఎతుా య్టరై తూరు అవసరం? 
 (ఇ) ఆవు, గకదేలలో కెరోజులో ఏది ఎకుెవ ఆహ్నరం తీసతకుటుంది? 
 (ఈ) గకదే, కొళై్కు రకండల రోజుల కు ఎతుా య్టరై తూరు అవసరం? 
 (ఉ) ఆవు రకండల రోజులలో తీసతకొనే ఆహ్నరం, గకదే కెరోజులోై  తీసతకొతు ఆహ్నరంకంటే ఎంత 

ఎకుెవ? 

V. ప్యర తినిధా రచడం  (5 Marks)
టిెకలో లహననల సంఖయకు సరథడల గణన చిహ్నాలనత ఉయోగథంచి టిెకనత ూరథు చేయండి.

లహనం గణన చిహ్నాలు లహననల సంఖయ
సెైకిలు IIII   IIII 9 
ఆటర 12 

మోటరుసెైకిలు 18 
ఎడై బండి 3 
కరు 7 
బసతి 14 



రాజీవ్ విద్యామిషన్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
సంగ్రహణాత్మక మదంపు /  సమ్మమటివ్ అసెసెమంట్ – I 

నమూనా ప్రశ్నపత్రం – 2013-14 
 గణిత్ం 

విద్యార్థి పేరుః         త్రగతుః 6వ  
క్రమసంఖ్ాుః         మారులుః 100  

విద్యా రమాణం I (40M) II (20M) III (15 M) IV (10M) V (15M) మొత్తం మారకలు 
(100) 

గ్రేడు 

మారకలు        

గ్రేడు        

 

I. Problem Solving (సమస్యాస్యధన): 40 Marks 

1) 3, 5, 7, 9, 0 లతో ఏరడే అయదంకెల అతి ెదద  సంఖ్యకు, అతి చినన సంఖ్యకు గల తేడాను 

తెలండి. వచిిన సంఖ్యతో 8 తు గుణ ంచగ వచుి లబ్ద మును కనుగొనండి.  - 10Marks 

(లేదా) 

ఒక దినతిిక 16 ేజిలతో తిి రోజు చిురితం అవుతుంది. ఒక రోజున 16480 తిులు 

ముదింిచబ్డినవి. అందులో రవణా సౌకరయంలోతు లోం వలన 2472 ేజీలు చిరిగితోృ యనవి . 

సరిగవునన ేజీల సంఖ్య ఎంత?       - 10Marks 

2) 321729; 197232; 726352; 312792; 4335 సంఖ్యలలో 2 మరియు 3 లచే 

భాగింబ్డునవి  ఏవి?        - 10Marks 

(లేదా) 

8 కుట ంబ్ాలకు కయౌ 4 కిలో య్టరల  తూరు తులవ చేస ే టాయంక్ కలదు. ఇుడు ఆ టాయంక్ లో 

ఇంకనూ 300 య్టరల  తూరు టటే ఖ్ాళీ వుంది. ఆ తూటితు సమానంగ ంచుకుంటట ఒకక కుట ంబ్ాతుకి 

ఎంతతూరు లభిసుత ంది?        10Marks 

3) 2, 7, 9 అంకెలను ఒకసరి మాతమేి ఉయోగిసుత  రయగల మూడంకెల సంఖ్యలు రయండి. 

అవతూన 3 తో భాగించబ్డునో లేదో  రిశీయౌంచండి.                   - 5Marks 

4) రెండు సంఖ్యల గ.స.భా. 6 మరియు క.స.గు. 36. ఆ సంఖ్యలలో ఒక సంఖ్య 12 అయతే 

రెండవ సంఖ్య ఎంత?          - 5Marks 



5) 72 ను ధిాన కరణాంకల లబ్ద ంగ రయండి.       - 1Marks 

6) 12, 16 ల క. స. గు. కనుగొనండి.                                                      - 1M  

7) 20, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36 సంఖ్యలలో 5 తో తుశ్శంగ భాగింబ్డునవి గురిత ంచండి.  

       - 1Mark 

8) 24 యొకక కరణాంకలను రయండి.          - 1Mark 

9) 20లోు ధిాన సంఖ్యలను రయండి.          -1Mark 

10)  కింది ఖ్ాళీలను ూరించండి.              -5Mark 

i) 9999 + 1 = ................................... 

ii) సంఖ్ాయరేఖ్ెై 8 సంఖ్యకు 12 ఏవ ైున ఉండును? .......................... 

iii) 25 X 999 = ................................... 

iv) 12, 2 ల క. స. గు. .......................... 

v) 12, 2 ల గ. స. భా. .......................... 

vi) లంబ్కోణం అనగ ...................... డిగరీలు. 

vii) నాలుగు భుజాలు కల బ్హృభుజాతు ..................... అంటారు. 

viii) తృయౌన్ డోి మ్ సంఖ్యకు ఉదాహరణ ........................ 

ix) ఒక సరిసంఖ్య ఒక బే్ససంఖ్య కూడగ వచుి సంఖ్య....................... 

x) సంయుకత  సంఖ్యకు ఒక ఉదాహరణ...........................  

II. Reasoning & Proof (కయరణయలు చెపడం – నిరూణలు చేయడం) : 20 Marks  

11)  ూరణ ంకలు గుణకరం, సంకలనం రంగ సహచరధరమం తృటిసత యతు ఎలా తురూంచగలవు?

                                              - 10Mark 

12)  400, 1400, 2100, 440, 2150, 3450, 1250, 100, 1200, 890 కోణాలను అలకోణాలు, 

అధికకోణాలు, రవరత న కోణాలుగ వరరీ కరించి రయండి.       - 5Mark 

13)  కింది శి్నలకు సమాధానాలు రయండి.         - 5Mark 

i) 75671; 75635; 75641; సంఖ్యలను ‘>’ గురుత  ఉయోగిసూత  అవరోహణ కీమంలో 

రయండి.  

ii) సేక్ష ధిాన సంఖ్యలకు రెండు ఉదాహరణలు యవవండి. 



iii) 9     4 సంఖ్య 9 చే తుశ్శషంగ భాగింబ్డుటకు ఖ్ాళీ గడిలో ఏయే అంకెలు వుండ ే

వీలుంది? 

iv) 12కు ఏవ ైనా రెండు గుణ జాలు రయండి. 

v) కిక తిిభుజం ెై ఎకకడయనా రెండు బందువులు గురిత ంచండి.      

III.  Communication (వ్ాక్త రుచుట) :  15 Marks 

14)  సేక్ష ధిానసంఖ్యలు, ిధాన సంఖ్యలు మధయ భేదమును ఉదాహరణతో వివరించండి.       - 5M                                    
15)  123115027ను హ ందూ సంఖ్ాయమానంలో, ఆంగల  సంఖ్ాయమానంలోనూ అక్షరలలో రయండి. - 1M                                               
16)  కింది శి్నలకు సమాధానాలు రయండి.         - 5Mark 

i) క. స. గు. అంటట ఏమిటి? 

ii) 1 కిలో య్టరు అంటట ఎతున య్టరుల ? 

                        

iii)                            లంబ్రేఖ్లు ఏవి? 

 

iv) శూనయకోణం అనగనేమి? 

v) 2 భాజతూయతాసూతంి రయండి?      

IV. Connection (సంధయన రచడం) :  10 Marks 

17)  30 య్, 36 య్, 42 య్, సమరథయం గల మూడు తృల తృతలిు కలవు. వటిలోతు తృలను కొలవగయౌగ ే
గరిషఠ  తృత ిరిమాణం ఎంత ఉండాయౌ?          - 5Mark 

18)  లంబ్కోణం గురిత ంచగయౌగే అయదు సందరాలను ఉదహరించండి.        - 5Mark      
 

V.     Representation (ప్యర తినిధా రచడం) :  15 Marks 

  
       A                                       D 
 
 
       
       
       B                                        C 

 
 కికన టం చూస కింది వటితు రయండి. 

1) ఏవయనా అయదు బందువులు. 
2) ఏవయనా అయదు రేఖ్ాఖ్ండాలు. 
3) ఏవయనా మూడు కిరణాలు. 
4) ఏవయనా రెండు రేఖ్ాలు. 

 
 



20) కింది ఖ్ాళీలను ూరింుము.                                                        10X½=5M 
i) 29497 ను విసత రించి రయగ ......................... 

ii) 3000+500+40+7 సంక్షిత  రూంలో.................... 

iii) 34385 ను దగీర వందలకు సవరించి రయగ.................... 

iv) 4328671 సంఖ్యలో వందవేల సథ నంలోతు అంకె.................... 

v) 2+3=3+2 ఏధరమతున సూచిసుత ంది............................. 

vi) ూరణ ంకల సమితి ........................ అక్షరంచేచూుతారు. 

vii) 2, 3లచే తుశ్శషంగ భాగించబ్డే సంఖ్యలతున...............చే తుశ్శషంగ భాగించబ్తాయ. 

viii)  A              B   రేఖ్ాఖ్ండాతున.......................తో సూచిసత ము. 

ix) వివృతవకంీనకు ఒక ఉదాహరణ....................... 

x)                     వృతత ంలో ఒక సెకే రును గరయము. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



LSÒÁª±s −sµyù−sVxtsQ©±s, ALiúµ³R¶úxms®µ¶[àP 
xqsLiúgRix¤¦¦¦ßØ»R½øNRP ª«sVµj¶Lixmso / xqs®ªs[VøÉÓÁª±s @|qs£qs®ªsVLiÉÞ c I 

©«sª«sVW©y úxmsaRPõxmsú»R½Li c gRißÓá»R½Li c 2013 c 14 
I.  

xqsª«sV¸R¶VLi  :  2.30 gRiee 
−sµyùLóji }msLRiV : .......................     »R½LRigRi¼½     : ½8ª«s »R½LRigRi¼½ 
úNRPª«sV xqsLiÅÁù  : ........................     ª«sWLRiVäÌÁV :  100 

 
ryª«sVLóRiQùLi −s.úxmsc I −s.úxmscII −s.úxmsc III −s.úxmscIV −s.úxmsc V ®ªsVV»R½òLi ª«sWLRiVäÌÁV 

ª«sWLRiVäÌÁV       

úlgi[²R¶V       

 
I. xqsª«sVryù ryµ³R¶©«s :          (40 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

1. úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ INRP xqsª«sVxqsù©«sV ryµ³j¶Li¿RÁLi²T¶.              (10 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

a) A @©«sVª«sùQNTPò lLiLi²R¶Vª«sxqsVòª«soÌÁ©«sV IN]äNRPäÉÓÁ LRiW.4800ÌÁNRPV @®ªsVø©«sV. INRP ª«sxqsVòª«so\|ms 
20%  ©«sxtísQLi ª«sÀÁè©«s ®ªsVV»R½òLi −dsVµR¶ @»R½¬sNTP ÍØË³ÏÁª«sW? ©«sxtísQª«sW? FsLi»R½ aS»R½ª«sVV? 
 

b) [(1/3)
-3

 – (1/2)
-3

÷(1/5)
2
] xqsWOUPQQøNRPLjiLi¿RÁVª«sVV. 

2. úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ INRP xqsª«sVxqsù©«sV ryµ³j¶Li¿RÁLi²T¶.                   (10 ª«sWLRiVäÌÁV) 

a) AB=3.6 |qsLi.−dsV., BC=4.5 |qsLi.−dsV., CD=5.6 |qsLi.−dsV., <ABC=135
0
,  <BCD=60

0 

PDLi²R¶V©«sÈýÁV ABCD ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi ¬sLjiøLiÀÁ ¬sLSøßá úNRPª«sVLi LS¸R¶VLi²T¶. 

b) AB=4.5 |qsLi.−dsV., BC=5.2 |qsLi.−dsV., CD=4.8 |qsLi.−dsV., NRPLñSÌÁV AC= 5 |qsLi.−dsV., 
BD=5.4 |qsLi.−dsV. N]ÌÁ»R½ÌÁV gRiÌÁ ABCD ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi gkizqs ¬sLSøßá úNRPª«sVLi LS¸R¶VLi²T¶. 

3. 3t+1  _ 2t-3  =   t+3  +  3t-1    @LiVV¾»½[ −sÌÁVª«s t NRP©«sVg]©«sLi²T¶.         (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 
     16    7      8        4 

 

4. 0.729 ©«sV p/q LRiWxmsLiÍÜ[ ª«sùQQNRPòxmsLRi¿RÁLi²T¶.         (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 
 



5. úNTPLiµj¶ ªy¬s¬s ryµ³j¶Li¿RÁLi²T¶.           (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

a)  7/5 ©«sVLi²T¶ FsLi»R½ ¼d½zqs®ªs[zqs©«s 6/7 ª«s¿RÁVè©«sV? 

b)  x + 4/3 = 3 ½ @LiVV©«s x −sÌÁVª«s FsLi»R½? 

c) 7 
2x+1 

÷ 49 = 7
3@LiVV©«s x −sÌÁVª«s NRP©«sVg]©«sVª«sVV? 

d) 5:8 ª«sVLji¸R¶VV 3:7 ÌÁ ÊÁx¤¦¦¦§ÎÏÁ ¬sxtsQö¼½ò 45: n @LiVV©«s n −sÌÁVª«s FsLi»R½? 

e) LRiW. 357.30 ÍÜ[ 20%@Li¿RÁ©y ®ªs[¸R¶VLi²T¶. 

 

6. úNTPLiµj¶ ÆØ×dÁÌÁ©«sV xmspLjiLi¿RÁLi²T¶.       10x ½ = 5 ª«sWLRiVäÌÁV 
 

ii) 2/5 + 3/5 - 6/5 = __________ 

ii) 2 ª«sVLji¸R¶VV 3 ª«sVµ³R¶ù gRiÌÁ INRP @NRPLRißÔá¸R¶V xqsLiÅÁù __________ 

iii) 6m = 18 @LiVV©«s m = __________ 

iv) n/2 + n/2 = 9 @LiVV©«s n = __________ 

v) ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi ¬sLjiøLi¿yÌÁLiÛÉÁ[ NSª«sÌÁzqs©«s NRP¬dsxqs N]ÌÁ»R½ÌÁ xqsLiÅÁù __________ 

vi) A B C D xqsª«sWLi»R½LRi ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLiÍÜ[ N][ßáLi D −sÌÁVª«s 60
0 @LiVV©«s N][ßáLi C −sÌÁVª«s   

     __________ 

vii) (x
2
)

3 
= __________ 

viii) 4.67 x 10
4 ryµ³yLRißá LRiWxmsLiÍÜ[ __________ 

ix) 3:4 ª«sVLji¸R¶VV 2:3 ÌÁ ÊÁx¤¦¦¦§ÎÏÁ ¬sxtsQö¼½ò __________ 

x) (4/7)
-3 xmnsW»yLiNRPLi µ³R¶©y»R½øNRPLigS ª«soLi²R¶V©«sÈýÁV LS¸R¶VLi²T¶ __________ 

 

II. NSLRißØÌÁV Â¿Áxmsö²R¶Li c ¬sLRiWxmsßáÌÁV Â¿Á[̧ R¶V²R¶Li.              (20 ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

7. lLiLi²R¶LiZNPÌÁ xqsLiÅÁùÍÜ[ A @LiZNPÌÁ ®ªsVV»R½òª«sVV 8. C xqsLiÅÁùÌÁNRPV 18 NRPÖÁzms©«s A xqsLiÅÁùÍÜ[¬s 
@LiZNPÌÁV »yLRiVª«sWLRiV @ª«so»yLiVV. A xqsLiÅÁù©«sV NRP©«sVg]¬s xmnsÖÁ»R½Li xmsLkiOTPQLi¿RÁLi²T¶.  
                                                                                   (10 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 



8. @NRPLRißÔá¸R¶V xqsLiÅÁùÌÁV xqsLiNRPÌÁ©«sLi µR¶Xuíyù xqsx¤¦¦¦¿RÁLRi µ³R¶LSø¬sõ FyÉÓÁryò̧ R¶V¬s FsÍØ Â¿ÁxmsögRiÌÁª«so.   
                                                                                        (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

9. úxms¼½ µ³k¶LçRi¿RÁ»R½VLRiúxqsLi INRP xqsª«sWLi»R½LRi ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁ®ªs[V©y?  úxms¼½ xqsª«sWLi»R½LRi ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi INRP 
µk¶LçRi¿RÁ»R½VLRiúxqs®ªs[V©y? −sª«sLjiLi¿RÁVª«sVV.                     (5ª«sWLRiVäÌÁV) 

 
 

III. ª«sùQNRPòxmsLRi¿RÁVÈÁ:                                                 (15ª«sWLRiVäÌÁV) 
 
10. A = P (1+r/100)

n  ¿RÁúNRPª«s²ïU¶ xqsWú»R½LiÍÜ[ gRiÌÁ @ORPQLSÌÁV ®ªs[ÉÓÁ¬s xqsWÀÁryò¹¸¶W ¾»½ÌÁöLi²T¶. 
            (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
11. A                                  

 

   8cm              10cm   

 

         B     6cm   C 

 

        ∆ABCÍÜ[ Ë³ÏÁVÇØÌÁ N]ÌÁ»R½ÌÁNRPV −ds\ÛÍÁ©«s¬sõ ¬sxtsQö»R½VòÌÁ©«sV LS¸R¶VLi²T¶.            (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 
12. ÆØ×dÁÌÁ©«sV xmspLjiLi¿RÁLi²T¶.                                    (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 
i) -7

2 
x 7

5
 xqsWOUPQQøNRPLjiLi¿RÁLi²T¶. __________ 

ii) a
m

/a
n
 = __________ 

iii)  LSLiÊÁ£qs NRPLñSÌÁV d1, d2@LiVV©«s µy¬s \®ªsaSÌÁùLi __________ 

iv)  x ÍÜ[ 2/3 ª«s Ë³ØgRiª«sVV©«sNRPV 1/3 NRPW²R¶gS ª«s¿RÁVè xqsª«sWxqsLi Á__________ 

v)  a, b, c xmspLñRixqsLiÅÁùÌÁV a(b+c)=ab+ac  µ³R¶LSø¬sõ xqsWÀÁxqsVòLiµj¶. 

vi)  N]©«sõ®ªsÌÁ c @−sVø©«s ®ªsÌÁ = __________ 

vii)  0.0001275 úFyª«sWßÓáNRP LRiWxmsLiÍÜ[ ª«sùQQNRPòxmsLRi¿RÁgS __________ 

viii)  ®ªs[gRiª«sVV @®©s[µj¶ µR¶WLRi, NSÍØÌÁ ¬sxtsQö¼½ò. xqsLiZNP[»R½ LRiWxmsLiÍÜ[ úªy¸R¶VLi²T¶. __________ 

ix)  ∆ABC  ≅   ∆PQR @©«sgS __________ 

 

 



IV. @©«sVÊÁLiµy©«sLi                       (10 ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

13.                                                           l     
  (3x+20)

0      

 
             (5x+8)

0 
m 

 
   l // m @LiVV©«s x −sÌÁVª«s FsLi»R½?                   (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 
14. Bª«s*ÊÁ²T¶©«s xmsÉíÓÁNRPÍÜ[ ÆØ×dÁ gRi²R¶VÌÁV ¬sLixmsLi²T¶.             (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

ª«s. xqsLiÅÁù ª«sxqsVòª«so VAT% ÕÁÌýÁV ®ªsVV»R½òLi @xqsÌÁV µ³R¶LRi 
1. ª«súÇÁª«sVV 1% LRiW. 10,100  
2. NRPVNRPäLì 5% LRiW.2,940  

 

V. úFy¼½¬sµ³R¶ùxmsLRi¿RÁ²R¶Li:                             (15ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

15. a) xqsLiÆØùlLi[ÅÁ\|ms 29/6©«sV xqsWÀÁLi¿RÁLi²T¶.                                        (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

     b) xqsx¤¦¦¦ÇÁxqsLiÅÁùÌÁV, xmspLñSLiNSÌÁV, xmspLñRi xqsLiÅÁùÌÁV, @NRPLRißÔá¸R¶V xqsLiÅÁùÌÁV, gRiVßáNSLRiLi  
     xmsLRiLigS G¹¸¶[V µ³R¶LSøÌÁV FyÉÓÁryò¹¸¶W xmsÉíÓÁNRP LRiWxmsLiÍÜ[ xmspLjiòÂ¿Á[̧ R¶VLi²T¶.    (5ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

xqsLiÅÁùÌÁV µ³R¶LRiøLi 
xqsx¤¦¦¦ÇÁ 

xqsLiÅÁùÌÁV 
xqsLiª«sX»R½ xqsx¤¦¦¦¿RÁLRi »R½»R½=ª«sWLiaRPLi −sÍÜ[ª«sVLi zqós»R½ùLi»R½LRiLi 

xmspLñSLiNSÌÁV      
xmspLñRi 
xqsLiÅÁùÌÁV 

     

@NRPLRißÔá¸R¶V 
xqsLiÅÁùÌÁV 

     

 
16. −s−sµ³R¶ LRiNSÌÁ ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇØÌÁ ÀÁ»R½Vò xmsÉØÌÁ©«sV gki¸R¶VLi²T¶.           (5ª«sWLRiVäÌÁV) 



LSÒÁª±s −sµyù−sVxtsQ©±s, ALiúµ³R¶úxms®µ¶[àP 
xqsLiúgRix¤¦¦¦ßØ»R½øNRP ª«sVµj¶Lixmso / xqs®ªs[VøÉÓÁª±s @|qs£qs®ªsVLiÉÞ c I 

©«sª«sVW©y úxmsaRPõxmsú»R½Li c gRißÓá»R½Li c 2013 c 14 
I.  

xqsª«sV¸R¶VLi  :  2.30 gRiee 
−sµyùLóji }msLRiV : .......................     »R½LRigRi¼½     : ½8ª«s »R½LRigRi¼½ 
úNRPª«sV xqsLiÅÁù  : ........................     ª«sWLRiVäÌÁV :  100 

 
ryª«sVLóRiQùLi −s.úxmsc I −s.úxmscII −s.úxmsc III −s.úxmscIV −s.úxmsc V ®ªsVV»R½òLi ª«sWLRiVäÌÁV 

ª«sWLRiVäÌÁV       

úlgi[²R¶V       

 
I. xqsª«sVryù ryµ³R¶©«s :          (40 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

1. úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ INRP xqsª«sVxqsù©«sV ryµ³j¶Li¿RÁLi²T¶.              (10 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

a) A @©«sVª«sùQNTPò lLiLi²R¶Vª«sxqsVòª«soÌÁ©«sV IN]äNRPäÉÓÁ LRiW.4800ÌÁNRPV @®ªsVø©«sV. INRP ª«sxqsVòª«so\|ms 
20%  ©«sxtísQLi ª«sÀÁè©«s ®ªsVV»R½òLi −dsVµR¶ @»R½¬sNTP ÍØË³ÏÁª«sW? ©«sxtísQª«sW? FsLi»R½ aS»R½ª«sVV? 
 

b) [(1/3)
-3

 – (1/2)
-3

÷(1/5)
2
] xqsWOUPQQøNRPLjiLi¿RÁVª«sVV. 

2. úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ INRP xqsª«sVxqsù©«sV ryµ³j¶Li¿RÁLi²T¶.                   (10 ª«sWLRiVäÌÁV) 

a) AB=3.6 |qsLi.−dsV., BC=4.5 |qsLi.−dsV., CD=5.6 |qsLi.−dsV., <ABC=135
0
,  <BCD=60

0 

PDLi²R¶V©«sÈýÁV ABCD ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi ¬sLjiøLiÀÁ ¬sLSøßá úNRPª«sVLi LS¸R¶VLi²T¶. 

b) AB=4.5 |qsLi.−dsV., BC=5.2 |qsLi.−dsV., CD=4.8 |qsLi.−dsV., NRPLñSÌÁV AC= 5 |qsLi.−dsV., 
BD=5.4 |qsLi.−dsV. N]ÌÁ»R½ÌÁV gRiÌÁ ABCD ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi gkizqs ¬sLSøßá úNRPª«sVLi LS¸R¶VLi²T¶. 

3. 3t+1  _ 2t-3  =   t+3  +  3t-1    @LiVV¾»½[ −sÌÁVª«s t NRP©«sVg]©«sLi²T¶.         (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 
     16    7      8        4 

 

4. 0.729 ©«sV p/q LRiWxmsLiÍÜ[ ª«sùQQNRPòxmsLRi¿RÁLi²T¶.         (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 
 



5. úNTPLiµj¶ ªy¬s¬s ryµ³j¶Li¿RÁLi²T¶.           (5 ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

a)  7/5 ©«sVLi²T¶ FsLi»R½ ¼d½zqs®ªs[zqs©«s 6/7 ª«s¿RÁVè©«sV? 

b)  x + 4/3 = 3 ½ @LiVV©«s x −sÌÁVª«s FsLi»R½? 

c) 7 
2x+1 

÷ 49 = 7
3@LiVV©«s x −sÌÁVª«s NRP©«sVg]©«sVª«sVV? 

d) 5:8 ª«sVLji¸R¶VV 3:7 ÌÁ ÊÁx¤¦¦¦§ÎÏÁ ¬sxtsQö¼½ò 45: n @LiVV©«s n −sÌÁVª«s FsLi»R½? 

e) LRiW. 357.30 ÍÜ[ 20%@Li¿RÁ©y ®ªs[¸R¶VLi²T¶. 

 

6. úNTPLiµj¶ ÆØ×dÁÌÁ©«sV xmspLjiLi¿RÁLi²T¶.       10x ½ = 5 ª«sWLRiVäÌÁV 
 

ii) 2/5 + 3/5 - 6/5 = __________ 

ii) 2 ª«sVLji¸R¶VV 3 ª«sVµ³R¶ù gRiÌÁ INRP @NRPLRißÔá¸R¶V xqsLiÅÁù __________ 

iii) 6m = 18 @LiVV©«s m = __________ 

iv) n/2 + n/2 = 9 @LiVV©«s n = __________ 

v) ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi ¬sLjiøLi¿yÌÁLiÛÉÁ[ NSª«sÌÁzqs©«s NRP¬dsxqs N]ÌÁ»R½ÌÁ xqsLiÅÁù __________ 

vi) A B C D xqsª«sWLi»R½LRi ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLiÍÜ[ N][ßáLi D −sÌÁVª«s 60
0 @LiVV©«s N][ßáLi C −sÌÁVª«s   

     __________ 

vii) (x
2
)

3 
= __________ 

viii) 4.67 x 10
4 ryµ³yLRißá LRiWxmsLiÍÜ[ __________ 

ix) 3:4 ª«sVLji¸R¶VV 2:3 ÌÁ ÊÁx¤¦¦¦§ÎÏÁ ¬sxtsQö¼½ò __________ 

x) (4/7)
-3 xmnsW»yLiNRPLi µ³R¶©y»R½øNRPLigS ª«soLi²R¶V©«sÈýÁV LS¸R¶VLi²T¶ __________ 

 

II. NSLRißØÌÁV Â¿Áxmsö²R¶Li c ¬sLRiWxmsßáÌÁV Â¿Á[̧ R¶V²R¶Li.              (20 ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

7. lLiLi²R¶LiZNPÌÁ xqsLiÅÁùÍÜ[ A @LiZNPÌÁ ®ªsVV»R½òª«sVV 8. C xqsLiÅÁùÌÁNRPV 18 NRPÖÁzms©«s A xqsLiÅÁùÍÜ[¬s 
@LiZNPÌÁV »yLRiVª«sWLRiV @ª«so»yLiVV. A xqsLiÅÁù©«sV NRP©«sVg]¬s xmnsÖÁ»R½Li xmsLkiOTPQLi¿RÁLi²T¶.  
                                                                                   (10 ª«sWLRiVäÌÁV) 

 



8. @NRPLRißÔá¸R¶V xqsLiÅÁùÌÁV xqsLiNRPÌÁ©«sLi µR¶Xuíyù xqsx¤¦¦¦¿RÁLRi µ³R¶LSø¬sõ FyÉÓÁryò̧ R¶V¬s FsÍØ Â¿ÁxmsögRiÌÁª«so.   
                                                                                        (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

9. úxms¼½ µ³k¶LçRi¿RÁ»R½VLRiúxqsLi INRP xqsª«sWLi»R½LRi ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁ®ªs[V©y?  úxms¼½ xqsª«sWLi»R½LRi ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi INRP 
µk¶LçRi¿RÁ»R½VLRiúxqs®ªs[V©y? −sª«sLjiLi¿RÁVª«sVV.                     (5ª«sWLRiVäÌÁV) 

 
 

III. ª«sùQNRPòxmsLRi¿RÁVÈÁ:                                                 (15ª«sWLRiVäÌÁV) 
 
10. A = P (1+r/100)

n  ¿RÁúNRPª«s²ïU¶ xqsWú»R½LiÍÜ[ gRiÌÁ @ORPQLSÌÁV ®ªs[ÉÓÁ¬s xqsWÀÁryò¹¸¶W ¾»½ÌÁöLi²T¶. 
            (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
11. A                                  

 

   8cm              10cm   

 

         B     6cm   C 

 

        ∆ABCÍÜ[ Ë³ÏÁVÇØÌÁ N]ÌÁ»R½ÌÁNRPV −ds\ÛÍÁ©«s¬sõ ¬sxtsQö»R½VòÌÁ©«sV LS¸R¶VLi²T¶.            (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 
12. ÆØ×dÁÌÁ©«sV xmspLjiLi¿RÁLi²T¶.                                    (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 
i) -7

2 
x 7

5
 xqsWOUPQQøNRPLjiLi¿RÁLi²T¶. __________ 

ii) a
m

/a
n
 = __________ 

iii)  LSLiÊÁ£qs NRPLñSÌÁV d1, d2@LiVV©«s µy¬s \®ªsaSÌÁùLi __________ 

iv)  x ÍÜ[ 2/3 ª«s Ë³ØgRiª«sVV©«sNRPV 1/3 NRPW²R¶gS ª«s¿RÁVè xqsª«sWxqsLi Á__________ 

v)  a, b, c xmspLñRixqsLiÅÁùÌÁV a(b+c)=ab+ac  µ³R¶LSø¬sõ xqsWÀÁxqsVòLiµj¶. 

vi)  N]©«sõ®ªsÌÁ c @−sVø©«s ®ªsÌÁ = __________ 

vii)  0.0001275 úFyª«sWßÓáNRP LRiWxmsLiÍÜ[ ª«sùQQNRPòxmsLRi¿RÁgS __________ 

viii)  ®ªs[gRiª«sVV @®©s[µj¶ µR¶WLRi, NSÍØÌÁ ¬sxtsQö¼½ò. xqsLiZNP[»R½ LRiWxmsLiÍÜ[ úªy¸R¶VLi²T¶. __________ 

ix)  ∆ABC  ≅   ∆PQR @©«sgS __________ 

 

 



IV. @©«sVÊÁLiµy©«sLi                       (10 ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

13.                                                           l     
  (3x+20)

0      

 
             (5x+8)

0 
m 

 
   l // m @LiVV©«s x −sÌÁVª«s FsLi»R½?                   (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 
14. Bª«s*ÊÁ²T¶©«s xmsÉíÓÁNRPÍÜ[ ÆØ×dÁ gRi²R¶VÌÁV ¬sLixmsLi²T¶.             (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

ª«s. xqsLiÅÁù ª«sxqsVòª«so VAT% ÕÁÌýÁV ®ªsVV»R½òLi @xqsÌÁV µ³R¶LRi 
1. ª«súÇÁª«sVV 1% LRiW. 10,100  
2. NRPVNRPäLì 5% LRiW.2,940  

 

V. úFy¼½¬sµ³R¶ùxmsLRi¿RÁ²R¶Li:                             (15ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

15. a) xqsLiÆØùlLi[ÅÁ\|ms 29/6©«sV xqsWÀÁLi¿RÁLi²T¶.                                        (5ª«sWLRiVäÌÁV) 
 

     b) xqsx¤¦¦¦ÇÁxqsLiÅÁùÌÁV, xmspLñSLiNSÌÁV, xmspLñRi xqsLiÅÁùÌÁV, @NRPLRißÔá¸R¶V xqsLiÅÁùÌÁV, gRiVßáNSLRiLi  
     xmsLRiLigS G¹¸¶[V µ³R¶LSøÌÁV FyÉÓÁryò¹¸¶W xmsÉíÓÁNRP LRiWxmsLiÍÜ[ xmspLjiòÂ¿Á[̧ R¶VLi²T¶.    (5ª«sWLRiVäÌÁV) 

 

xqsLiÅÁùÌÁV µ³R¶LRiøLi 
xqsx¤¦¦¦ÇÁ 

xqsLiÅÁùÌÁV 
xqsLiª«sX»R½ xqsx¤¦¦¦¿RÁLRi »R½»R½=ª«sWLiaRPLi −sÍÜ[ª«sVLi zqós»R½ùLi»R½LRiLi 

xmspLñSLiNSÌÁV      
xmspLñRi 
xqsLiÅÁùÌÁV 

     

@NRPLRißÔá¸R¶V 
xqsLiÅÁùÌÁV 

     

 
16. −s−sµ³R¶ LRiNSÌÁ ¿RÁ»R½VLRiV÷éÇØÌÁ ÀÁ»R½Vò xmsÉØÌÁ©«sV gki¸R¶VLi²T¶.           (5ª«sWLRiVäÌÁV) 


