
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.
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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. 
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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 
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