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I.  సమ"ా$  "ాధన  :      (  5X5=25  మ(ర*+ల- ) 

1. ./ధ0 12లక- 9250 ర4.. , అత7 89ర$ 12లక- 7650 ర4.. సం;ా<=సు? 1@Aర*. Bార* 12లక- 12725 

 ర4. ఖర*D EేGినటJKL Mే Bార* EేGిన ;N దుపQ ఎంత? 

 

 

 

2.ఒక GTౖVWల- ధర ర4. 2850.  Xామయ$ 3 GTౖVWల-L  VZ7, దుVాణ<@ర*7VW 9000 ర4. \E@Dడ^.               
 దుVాణ<@ర* Xామయ$క- ఎంత డబ`a bXcdc \Bాef. ? 

 

 

 

3. 80 gటరL ;N డవQ గల djడ అడ^గ` B2ంబkl ఉంచk@7VW 20 GTం.g. ;N డవQ గల \టoకల- ఎ7A 
 Bాk@f ? 

 

 

 



4. 216 అరటp పండ^L  ఎ7A డజనLక- సమ(నం? (1 డజను = 12 వసు? వQల-) 
 

 

5.djrంs 12 VW.d/ా  బంdాళ దుంపల- VZ1@Aడ^. Bాటpలu 2/3 89గం vTదwr మXcయ` 1/3 89గం బంdాళ 
దుంపల- xనAr.అ\Mే ఎ7A VW.d/ా . ల బంdాళ దుంపల- vTదwr ? 

 

 

 

Vారణ@ల- Eెపzడం – 7ర4పణ Eేయడం.    ( 10 మ(ర*+ల-)

 ఒకటL  "ా{ నం లu అంV| క1@A వందల "ా{ నం లu అంV| ౩ X|టoL పదుల "ా{ నం లu7 అంV| 2 X|టoL  ఉంkే  

అ7A మ~డంV|ల సంఖ$ల- Xాయంkl.

ఈ 89గ�రం సXc\��న<ే1@ ల�<@? Vారణం rవXcంచంkl.     

 

 

VW/ంద ఇxDన చత�రస�ం B2ౖ�ాల$ం b�భ`జ B2ౖ�ాల$ం కనుV�+౦kl. ఏ� గమ7ంE@ర* ?   

 

VW/ంద ఇxDన xM@� 7VW �ల�ౖన7A "�ష� వ X�ఖల- d�యంkl.

 



VW/ం<= వర*సలu X|ండ^ B2ౖపQల( ఉనA ఖ(�లలu సX|�న సంఖ$ల- Xాయంkl.

 

III . వ$క?పరచుట     (  5 మ(ర*+ల- ) 

11.VW/ం<= Bా77 అkldcన ప�మ(ణ@లలuVW మ(రDంkl.     (2M) 

  1.  6752 VW. d/ా . =  __________ VW. d/ా . _________ d/ా . 

  2. 2 VW. g. 400 g.  = __________ g.  

12. VW/ం<= సంఖ$ను అ�Xాలలu B�ా Gి, rస?రణ ర4పం లu Xాయంkl.  (2M) 

 3579 =  _____________________________________________________________. 

        ____________________________________________________________ 

13. 1 ½  ను సంఖ($ X�ఖvTౖ గ`Xc?ంచంkl.     (1M) 

 I---------------------I---------------------I----------------------I 

       0                          1    2         3 

IV . అనుసం�@నం      (  5 మ(ర*+ల- )

14. VW/ం<= పటp�కలu ���దXాబ9s నుంkl rrధ ప�<ే�ాలక- B2��  సమయ(7A 24 గంటల గklయ(రం లu ఆ 

సమయ(లను Xాయంkl. 

ప�య(ణం Eేయ` ప�<ే�ాల- 
బయల-<ేర* సమయం 

24 గంటల గklయ(రం 12 గంటల గklయ(రం (a.m/p.m) 

���దXాబ9s నుంkl ఆ<=ల(బ9s 21:00 9:00 pm 

���దXాబ9s నుంkl rజయBాడ 17:30  

���దXాబ9s నుంkl bర*పb 19:15  

���దXాబ9s నుంkl వరంగ¢ 16:45  

���దXాబ9s నుంkl £l�L 6:15  

���దXాబ9s నుంkl Eె12ౖA 11:45  

 



 

 

IV . ;�ా b7ధ$పరచడం     (  5 మ(ర*+ల- ) 
15.abJcd _ా( e ను ప89fgం\ G^గhవ ఇ\jన పIశWలకA జlాబhలA 8ాయంmn. 

1. ఏ సంవత¤రం లu తక-+వ <=గ`బkl 

వxDం<= ఎంత? 

. ఏఏ సం. లలu <=గ`బkl సమ(నంdా 

ఉం<=  

కంట¥ లu ¦క+జ§నA <=గ`బkl ఎంత ఎక-+వ

ఏ సం. లu ఎక-+వ <=గ`బkl వxDం<= ఎంత? 

 

5. ఐదు సం.లలu ¦త?ం ¦క+జ§నA <=గ`బkl ఎంత?   

 

 

 

 = 40 VW.d/ా . ¦క+జ§నA

2008 2009 2010 2011 2012


