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సంగ్రహణాత్మక మదంపు / సమ్మమటివ్ అసెసెమంట్ – I
నమూనా ప్రశ్నపత్రం – 2013-14
గణిత్ం
విద్యార్థి పేరుః

త్రగతుః 3వ

క్రమసంఖ్ాుః

మారులుః 50

విద్యా రమాణం

I

II

III

IV

V

మొత్త ం మారకలు

గ్రేడు

మారకలు
గ్రేడు

I. సమస్యాస్యధన (25 Marks)
1) రజు వదద 125 గోళీలు ఉననాయ. కిళోర్ వదద 63 గోళీలు ఉననాయ. ఇదద రథ 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 విదనయరుిలుననారు. బడి తృారంభంలో జూన్ మాసంలో 67 మంది
లైలు కొతు గ చేరరు. ఇుపడల ఆ తృఠళల లోతు ముతు ం విదనయరుిలు ఎందరు?

- 5Marks

4) లై తనబేలు వయసతి 47 సంవతిరలు, తయౌై తనబేలు వయసతి 160 సంవతిరలు, తయౌై
తనబేలు కనా లై తనబేలు ఎతుా సంవతిరల చినాది?

- 5Marks

5) 101 లో సతనా విలువ ఎంత?

1- Mark

6) 237 సంఖయనత విసు రణ 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.
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1-Mark
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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 దగగ రగ ఉంటుంది?

1-Mark

4) దతల సినంలో 5 ఉండే విధంగ ఏలెైనన మూడల-అంకకల సంఖయలు ఐదింటితు రయండి.1M
5) ఖాళీ గళ్ై లో 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 కీమంలో రయండి.

III.వ్ాక్త రుచుట (5 Marks)
1) 7 అనేది 5 కంటే ెదదది. దీతుతు గ రుునత ఉయోగథంచి రయండి.

1-Mark

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

1-Mark

3) 42 అనే సంఖయనత దగగ రథ దతలకు సవరథంచండి.

1-Mark

4) 20-10 = 10 క రత సమసయనత రయండి.

1-Mark

5) రణి వదద 30 రూతృయలు, రవి వదద 5 రూతృయలు కలదత. ఇదద రథ వదద ఉననా ముతు ం
రూతృయలు 35. దీతుతు గణిత సంజఞ లనత ఉయోగథంచి రయండి.

IV.

1-Mark

అనుసంధయనం (5 Marks)
1) క బడిలోతు ఉతృధనయయతు బాలురు, బాయౌకలు, చదివిన కథల ుసు కలు, కథన కరుులు
వివరలనత కింది విధంగ చూంది.

2½-Marks

విదనయరుిలు

కథల ుసు కలు

కథనకరుులు

బాలురు

129

237

బాయౌకలు

75

150

టిెక ఆధనరంగ వీటితు చేయండి.
(అ) బాయౌకలు చదివిన కథలుసు కలు, కథనకరుులు ముతు ం ఎతుా?
(ఆ) బాలురు చదివిన కథల ుసు కలు, కథనకరుులు ముతు ం ఎతుా?
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(ఇ) ముతు ం విదనయరుిలు చదివిన కథల ుసు కలు ఎతుా?
(ఈ) ముతు ం విదనయరుిలు చదివిన కథనకరుులు ఎతుా?
(ఉ) కథల ుసు కలు ఎకుెవ చదివినది బాలుర? బాయౌకలా? ఎంత ఎకుెవ?

2)

ఆటగళ్ళళ

రుగ లు

టిెక ఆధనరంగ కింది ాశ్ాలకు జలబ యౌమ ు.

రవి

45

1. రవి చేసన రుగ లెతుా?

తూయౌమ

24

2. అతయధిక రుగ లు చేసన ఆటగడల ఎవరు?

గీత

34

3. 50 కంటే ఎకుెవ రుగ లు చేసన ఆటగళ్ళై

సయ్ం

20

కేశ్వ్

20

ఎందరు?
4. ఎంత మంది అతి తకుెవ రుగ లు చేళరు?
5. కటై సినంలో 4 వచేు విధంగ రుగ లు చేసన
లరు ఎందరు?
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