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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 =  ?
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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 
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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 
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