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I.

సమ;ా# ;ాధన :

( 5X5=25 మ9ర+:ల3 )

1. ఒక ఎABకలC DEFGన వ#IJK IJ 273 ఓటM
N వO"PQ. ఓRSన వ#IJKIJ DEFTన వ#IJKకంటV 45 ఓటM
N తక3:వ
వO"PQ. ఓRSన వ#IJKIJ వGPన ఓటXN AB

?

2. ఒక YZక బర+వ[ 27 IJ. Dా\. గ]ర\ం బర+వ[ YZక బర+వ[క3 18 $EటN M ఐన ఆ గ]ర\ం బర+వ[ ఎంత ?

3. ఒక `aట లC 15 వర+సలలC bతK ం 105 OెటN M ఉe"BQ. ఐన ఒIf:క: వర+సలC ఎAB OెటN M కలవ[?

4. ఒక వసK g hా#iా$% 140 j. ik డవ[గల im చంపFN Iాటp బటq Iferను. t"A నుంRS 46 j. 85 uvం.j.
గ]డw ను అyzన , QంIా yD%Fన గ]డw ఎంత ?

5. ;ా{| 2 }టరN ~#సు ను 200 y.}. పటVq DాNసులలC im య9లంటV , అల9ంట DాNసుల3 ఎAB అవసరం
`"Q

?

ǤIారణ"ల3 Oెపడం – Aరపణ Oేయడం.







( 10 మ9ర+:ల3)

. ఒకటN ;ా&నం లC అంIE కe"B పదుల ;ా&నం లC $Eటq ం ప[ గల అAB $EండంIEల సంఖ#ల3 $ాయంRS. ǫሺʹሻ
. tగ]వ సంఖ#ను లౖనAB $Eండ సంఖ#ల లబ ంDా ఇGPన గళలC $ాయంRS.

(3M)

36





8. IJ\ంt ఖ9}లను స$Eన సంఖ#ల`a ప$%ంచంRS.
bదల3----- 42

ఫFతం

------- X 7 ------

÷10 -



X20



ͻ. IJం\ t ఉt"హరణను ప$%FంచంRS.
12+21 = 33

123+123 = 444
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1234+1234 = 5555
(vౖ ఉt"హరణను అనుస$%ంG అe సంఖ# $ాhాలంటV ఏ ఏ సంఖ#ల3 కR"Fǫ



III . వ#కK పరచుట

( 5 మ9ర+:ల3 )

10. 185 ను అ$ాలలC $ాయంRS.(1మ9)
……………………………………………………………………………………………………………….
11. 602 ను సK రణరపంలC $ాయంRS.(1మ9)
................................................................................................................................
12. ఇవ{బRSన బ మzలలC రంగ] hయబRSన గYంత?
పటం IJం\ ద నB రపం లC $ాయంRS.

13) గం.8:20 A. ను IJ\ంt

2మ9. గRSయ9రం లC చూపంRS.

IV . అనుసం!"నం

1మ9.

( 5 మ9ర+:ల3 )

14. 465X6 ను సK రణ పద |లC కనుD నుమ]. (3మ9.)

15. IJం\ t గణ¡త hాIా#లను ప$%FంG అh సంఖ#లను ఉప¢D%ంG IJం\ ద ఇGPన ఖ9£లను Aంపడం
t"{$ా అర&వంతY¤న గణ¡త hాIా#ల3Dా $ాయంRS.

(

2 మ9.)

27+52 = 79

91 – 37 = 54

______ - ______ = ______

_____ + _____ = ______

IV . iా¥|Aధ#పరచడం

( 5 మ9ర+:ల3 )

16. tగ]వ QGPన “ బక3§ O"ర+q “ ను ప$%FంG ప¥శBలక3 సమ9!"e"ల3 $ాయంRS.
hారం Gవర నూer ;ాqక3 వ$ాల3.

ప}N నూer

iామ9Q5

సp ©N వ8

= 1 iా#IEటq M

Ifబª$%నూer తవ[డ నూer

1. ఏ రకమ] నూer «క: ;ాqక3 ఎక3:వ ఉనBt ?
2. ఏ రకమ] నూer «క: ;ాqక3 తక3:వ ఉనBt ?
3. hారం bదట $4¬ 30 ప}N నూer iా#IEటN M ఉనB ,అమ]zడ im Qన iా#IEటN M ఎAB?
4. hారం bదట $4¬ 20 సp ©N వ8 iా#IEటN M ఉనB , అమ]zడ im Qన iా#IEటN M ఎAB?
5. ఏ ఏ నూerల ;ాqక3 సమ9నంDా ఉంt ?



