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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 
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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. 
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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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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