
 
రాజీవ విద్యామిషన్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 

సంగ్రహణాత్మక మదంపు /  సమ్మమటివ్ అసెసెమంట్ – I 

నమూనా ప్రశ్నపత్రం – 2013-14 
 గణిత్ం 

విద్యార్థి పేరుః         త్రగతుః 7వ  
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) కింది సమసయలను సధించండి.       - 10Marks 

(a) 221.85+37.10  (b) 39.70-6.85  (c) 4.3X2.372  (d) 127.1÷1000 

2) సరెైన ధరమలు ఉయోగించి కింది వటితు గణన చేయండి.    - 5Marks 

(a) 26 X (-48) X (-36) (b) (-57) X (-19) + 57   

3) (a) (4/7 లో 2/5) లేదా (1/2 లో 3/4) లలో ఏది ెదద ది?       - 5Marks 

(b) 8/7 యొకక వుయతకి4/3 ను భాగించండి.            - 5Marks 

4) (a) 4.2, 3.8, 7.6 సంఖ్యలు సరసరి ఎంత?        

(b) 2/3 X 5 1/5 విలువ ఎంత? 

(c) 4/3 X 3 1/9 విలువ ఎంత? 

(d) 3x +4 =  19 సధించండి?         - 5Marks 

5) 1100 ల కోణం సూచించనట ల  టం గరయండి.        - 5Marks 

6) కింది ఖ్ాళీలను ూరించండి.                                                            10X½=5M 

i) -20+5 = .......................... 

ii) 17(-8) = .......................... 
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iii) a ఒక ూరణ  సంఖ్య అయన (-1) X a = .......................... 

iv)  O  O O   O  O  O భినన రూంలో చూగ........................ 

v) 547.829 లో 2 యొకక సథ నవిలువ........................... 

vi) 6మీ తృొ డవు, 2మీ వ డలు గల దీరఘచతురసవి ైశలయం....................... 

vii)  x +10 =  10 అయన x  విలువ ........................... 

viii) హారం 12 వుండే విధంగ -15/36 కు సమానమ ైన అకరణీయసంఖ్య................ 

ix) y నుండి 7 తీసవేయగ వచుి విలువ 13 సమీకరణ రూంలో.......................   

II. Reasoning & Proof (కయరణయలు చెపడం – నిరూణలు చేయడం) : 10 Marks  

7)  2/5, 1/3, 3/10, 5/8 భినానలు ఆరోహణ కమీంలో రయండి.                          -10Mark 

8)  కిందివి సధించండి              - 5Mark 

i) -5, -7.5, 3, -2.3, 4-6, 4, సంఖ్యలను అవరోహణ కీమంలో రయండి. 

ii) ఒక కమీ బ్హృభుజి యొకక భుజం తొృ డవు 3.5సె.మి. దాతు చుట ే  కొలత 17.5 సె.మి. 

అయన బ్హృభుజిలో గల భుజాలు ఎతున? 

iii) తిిభుజాలను ఏరచడాతుకి విలయేయ కొలతలకు రెండు ఉదాహారణలు ఇవవండి. 

iv) ూరణ ంకలు సంకలనంరంగ సథ తసంతర ధరమం తృటిసత యతు చూడాతుకి రెండు 

ఉదాహరణలు ఇవవండి. 

v) ఒక కమీ భిననం యొకకవుయతకిమం మరొక కీమభిననం అవుతుందా? 

9)                                                 కిక టంలో తిిభుజం ABE, దీరఘ చతురసంి BCDE ల  

                                            చుట ే కొలతలు కనుగొనండి.   

 

 

III.  Communication (వ్ాక్త రుచుట) :  15 Marks 

10)  ‘ూరక కోణాలు ఎలల ుడు అలకోణాలు’ విచనాతున సమరిధంచండి.              - 5M                                    
11)  x +2 =  5 సమీకరణాతుకి సరిడు దసమసయను రయండి.                        - 1M                                               
12)  భుజాల రంగ తిిభుజాలు ఎతునరకలుగ వరరీ కరించవచుికో తెలండి. - 5Mark 

www.apteachers.in

www.apteachers.in



టంలో చూబ్డిన l, m రేఖ్లు సమాంతర 
రేఖ్లు, n తిరయక్ రేఖ్ అయన ఏరడు కోణాల గురించి 
తూవేవం చెగలవు. 

13)       కికన టం నుండి వీల ైనతున కోణాలను రయండి.
              - 5Mark 
14) కింది ఖ్ాళీలను ూరించండి.        10X½=5M 

i) క. స. గు. అంటట ఏమిటి? 

ii) సంకలన తతసమాంశ్ం.......................... 
iii) 0÷1 =  ........................... 
iv) సంకలనం వరంగ సహజసంఖ్ాయసమితి తృటించతు ధరమం....................... 
v) సంగణక కోణాలు అనగ.......................... 
vi) దెైనందిన జీరితలో ఆసననకోణాల కనడే ఒక సందరాం........................... 
vii) రెండు రేఖ్లు ఖ్ండించుకొననుడు ఖ్ండన బందువు వదద  ఏరడు ఎదురెదురు 

కోణాలను................అంటాం. 
viii) ఒక కోణం అధిక కోణాల ముతత ం..................లంబ్కోణాలకు సమానం. 
ix) తిిభుజంలోతు కోణాల ముతత ం......................లంబ్కోణాలకు సమానం. 
x) సమాంతర రేఖ్లను గభావించే ఒక సందరాం.............................. 

15)  సరేఖీయ బందువులనగనేమి?                                                                      - 1M 
16)                      = ………………                                                                   - 1M 
17)  ఒక చతురస ిభుజం x సె.మి. అయన దాతు వ ైశలయం ఎంత?                                      - 1M 

IV. Connection (సంధయన రచడం) :  10 Marks 

18)  ఒక తరగతిలోతు విదాయరుథ ల సంఖ్య 62. బ్ాయౌకల సంఖ్య బ్ాలుర కంటట 10 ఎకుకవ. అయన 
బ్ాలుర సంఖ్య ఎంత?                                                                      - 1Mark 

19)  ఒక వంటకతుకి 3 ¼ కుల ండి అవసరం. రధ వదద  1 3/8 కుల ండి కలదు. ఆ 
వంటకం చేయడాతుకి ఇంక ఎంత ండి కవయౌ?                                              - 1Mark 

20) ఒక గీమంలో 7 గంటల తృట  డిన వరషతృతం 0.896సె.మి. అయన సరసరి గంటకు డిన 
వరషతృతం ఎంత?                                                                                  - 1Mark 

21)  శీనీగర్ లో మధాయహనం సమయంలో ఉషో్ణ గీత 100సె. గ గురిత ంచబ్డింది. ితిగంటకు 20సె. 
చ ొున ఉష్ోణ గతీ తగుీ తూ ఉంటట ఎతున గంటలకు ఉషో్ణ గతీ 00సె. కనన 80సె. తకుకవగ 
వుంట ంద?ి                                                                                       - 1Mark 
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22) ఒక సమదివ బ్ాహృతిిబ్ుజంలో సమానభుజాల తృో డవు 3.8సెం.మి. మరియు మూడవ భుజం 
2.5 సెం.మి. అయన ఆ తిిభుజం చుట ే  కొలత ఎంత?                                      - 1Mark                                                                                        

23)  ఒక సంఖ్యను రెండు భాగలు చేయగ ముదటి సంఖ్య రెండవ దాతు కనాన 10 ఎకుకవ. ఈ 
భాగల తుషతిత  5:3 అయన ఆ సంఖ్యలేవి?                         - 1Mark      

 

V.     Representation (ప్యర తినిధా రచడం) :  15 Marks 

24) (i) 5+(-7) (ii) 8-(-5) (iii) 2X3 (iv) -2X3 సంఖ్యలను సంఖ్ాయరేఖ్ెై 
సధించండి.                                                                               - 10Mark 

25) ½ తో సమానమ ైన నాలుగు భినానలను రయండి. వటితు సంఖ్యరేఖ్ెై చూండి. - 5Mark 
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