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5X5 =

25మ్రుులు
1. ఎ. 309

520

+408

బి. 317-298 = ?

+307

2. తూ ఴయస్ుుకు మీ నాన్న ఴయస్ుు మూడు రెట్ు ల ఐన్ మీ నాన్న ఴయస్ుు ఎంత ?

౩. ఎ.) మీ అకక ఉదయం 6 గంట్లకు లేచి 8 గంట్లకు తృాఠళాలకు లెళత ్ంది. మీ అకక తృాఠళాలకు తయారెైన్
స్మయం ఎంత

?

బి.) మా ట్ి.వి. లో ఆదిలారం సాయంతరం 4 గంట్లకు “రభస్ “ సితుమా తృారరంభమై 2 గంట్ల 30 తు.. తరులాత
ముగిసిన్, సితుమా ఎతున గంట్లకు పూరిత అయన్ది?

4. ఎ.) ధో తు పరతిరోజు 3 లీట్రు తృాలు తాగుతాడు. 30 రోజులలో అతన్ు ఎతున లీట్రు తృాలు తాగుతాడు ?
బి.) తూ సననహితుతు ఴదద 36 లడూ
ూ లు కలఴు .ఆతన్ు ఆరుగురికి స్మాన్ంగా పంచినా కకకకకరికి ఎతున ఴచ్ుున్ు?

5. కింది లాట్ికి స్రెైన్ స్మాధాన్ం న్ు ( ) లో ఉంచ్ండి.
ఎ.) 885 ఏ స్ంఖ్యల మధ్య కలదు.
ఎ. 800-850

(

బి. 850- 900

సి. 750-800

డి. 700-750

బి.) పదుల సాాన్న్ం లో 7 గల స్ంఖ్య.
ఎ. 763

బి. 637

(
సి. 707

)
)

డి. 673

సి.) 12÷4 = ?

(

)

ఎ. 4 బి. 3 సి. 6 డి. 2
డి.) అతుల్ 139 రూతృాయలతో పుస్త కాలన్ు కకన్గా యంకా అతతు ఴదద 61 రూతృాయలు న్మిగిలిన్వి. ఐన్ అతుల్
ఴదద ముదట్ ఉన్న డబ్ుులు ఎంత

?

(

)

ఎ. 190 రూ.. బి. 250 రూ.. సి. 200 రూ.. డి. 199 రూ..
య.) క బ్కెకట్లు తుంపడాతుకి 5 జగుులు లేదా 10 గాుస్ులు తూరు స్రితృో తుంది. ఐతే క జగుులో ఎతున గాుస్ుల
తూరు స్రితృో తుంది.
ఎ. 2 గాుస్ులు

?

(

బి. 3 గాుస్ులు

సి. 4 గాుస్ులు డి. 1 గాుస్ు.

II . కరణాలు చెపడం- నిరూణ చేయడం.
6.కింర ది లెకకలు చేయండి.

(

ఎ. గళళలో స్రెైన్ అంకెలు రాయండి .

50

2X 2½ = 5 మ్.)
బి. రమ ఴయస్ుు 37 స్ంఴతురాలు ఐతే , సీత

ఴయస్ుు రమ ఴయస్ుు కనాన 18 స్ంఴతు

-1 4 3
3

10 మ్రుులు

రాలు ఎకుకఴ ఐనా ,సీత ఴయస్ుు ఎంత ?

7

7. 354, 201, 963, 504, 404 లన్ు ఆరోహణ, అఴరోహణ కరమం లో రాయండి.
___________________________________________________
___________________________________________________

(2మ్.)

)

8. లెకికంచ్ండి. రాయండి.

(

లు ఎతున ఉనానయ.

3మా.)
?

లు ఎతున ఉనానయ.?


లు ఎతున ఉనానయ

III . ఴయకత పరచ్డం :



5 మారుకలు

9. 912 న్ు అకశరాలలో రాయండి.
_________________________________________________
10. 12 గోళీలన్ు ముగుురికి పంచ్గా కకకకకరికి 4 ఴచాుయ. దీతుకి గణిత లాకయం రాయండి.
_________________________________________________
11. 35- 25 = ? దీతుకి క రాత స్మస్య న్ు రాయండి .
_________________________________________________________________
12. ఈ కింర ది

లలో < , > , = గురుతలన్ు ఉంచ్ండి.

1. 257

637

2. 784

784.

13. కింర ది బ్ొ మమలన్ు గీత గీసి రెండు స్మాన్ భాగలుగా విభజంచ్ండి.

IV అనుసంధ్ానం

5 మ్రుులు

14. కింర దిం తీసిలేత లెకకన్ు చేసి కూడిక చేసి స్రిచ్ూడండి.
548
-326

(2మా.)

15. నాయుడు కూరగాయల బ్జారుకు లెఱళళడు. కింర ది ధ్రల పట్ిుకన్ు చ్ూసాడు.

(౩మా.)

పరకక పట్ిుక ఆధారంగా కింర ది లాతుకి జలాబ్ులు రాయండి.

ధ్రల పట్ిుక
1 కిలో ట్మాట్ా

రూ.7

1 కిలో ఉలిు

రూ.20

1 కిలో బియయం

రూ.25

1 కిలో ఴంకాయలు

రూ.8

IV . తృారతితుధ్యపరచ్డం

ఎ. 3 కిలోల ట్మాట్ాల ధ్ర ఎంత ?
బి. 10 కిలోల బియయం ధ్ర ఎంత ?
సి.100 రూ.. లకు ఎతున కిలోల ఉలిు తృాయలు ఴసాతయ?

5 మారుకలు

16. క కపప క గెంతులో 4 అడుగుల దూరాతున చేరగలదు. ఆ విధ్ంగా 3 సారుు గెంతింది.దాతుతు స్ంఖ్ాయ రేఖ్ ై

(2మా.)

చ్ూపండి.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17. క జంతు పరదరశన్ ళాలలో జంతుఴుల స్ంఖ్య కిరంది విధ్ంగా ఉనానయ.
కర. స్ం.

జంతుఴులు

స్ంఖ్య

1

6

2

6

(౩మా.)

పట్ిుకన్ు పరిశీలించి కిరంది పరవనలకు జలాబ్ులు రాయండి.
అ) ఏ జంతుఴులు ఎకుకఴగా ఉనానయ?

ఆ) కోతులు కంట్ే జంకలు ఎతున ఎకుకఴ?
3

15

4

10

5

20

ఇ) ఏ ఏ జంతుఴులు స్మాన్ స్ంఖ్యలో ఉన్నవి?

