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6వ త్రగతి      గణిత్ము 
 

 

విద్యార్థి పరేు  ………………………………………  కె్షను/ డియం …………………… ర్ోల్ నంబరు ………… 

 నూతన సమసాలు 
సృ ్టంచడం(10 మారుులు) 

ర్ాత పనులు 
(10 మారుులు) 

ప్ాాజెక్ుట  పని 

(10 మారుులు) 
లఘు పర్ీక్ష 

(20 మారుులు) 
మొతతము 

(50 మారుులు) 
మారుులు      

గ్రేడు      

I. నూత్న సమస్లులు సృస్టాంచడాం (10 మ్రకులు) 

II. ర్మత్ పన్లు (10 మ్రకులు) 

II. ప్మాజెకుట  పని (10 మ్రకులు) 
 ఇంటలిోని అనిి గదుల ప్ొ డవు ెడలుులు కొమచి ాటి ెై ాలాాలు క్నుక్ుండి.ఇంటి మొతతం ెై ాలాము క్నుక్ుండ ి 

IV. లఘు పర్కీ్ష (20 మ్రకులు) 
క్రాం  ిపాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి (4x1=4 M ) 

 క్ేంద్ ి ానిలో ఏద్ ిస క్రణం అవుత ంద్.ి 

i) x-3=10 ii)z+2>5   iii) p+4<7 iv) y-6=0 

2) ఒక్ త్రాభుజము మౌక్ు ర్ెండు భుజాలు12 ెం. .  14 ంె. .   ద్యని చుటటట కొలత 36 ెం. .  అయిన మూడవ 
భుజం ప్ొ డవు క్నుగ్ొనుము. 
3) ఇమాా న్ 2 మటరల నూ నెు విజయ్ 500 .మ నూ నెు కొ యిరు. ారు కొని నూ ెల నిష్ుత్రత  క్నుగ్ొనుము  
4) క్ేంద్ ిపటిటక్ను పూర్థంచుము. 

పటం పరేు  సమబాహు త్రభాుజం  చత రసంా  ద్ీరఘ చత రసంా వృతత ం  
సౌష్టవ అక్షాల సంఖ్ా      

   

క్రాం  ిపాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి ( x =4 M ) 

5) యతిద్ోష్ పధ్త్రలో సా ించుము : x+3=7. 

6) 16 క్ుర్ీీ ల ధర రూ. 3600, రూ.4500 లక్ు ఎనిి క్ుర్ీీ లు కొనవచుీ ?   
క్రాం  ిపాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి ( x =  M ) 

7) ఒక్ చత రసంా మర్థయు ద్రీఘ చత రసంాల చుటటట కొలతలు సమానము. ద్రీఘ చత రసంా ప్ొ డవు ెడలుులు వరుసగ్ా 36 

ెం.  మర్థయు  25 ెం.  అయిన, ాటలిో ద్ేని ెై ాలాము ఎక్ుువ? ఎంత ఎక్ుువ ? 

8) గ్ీత ెలక్ు రూ.12000 సంప్ాద్సిుత ంద్.ి ఆ  ె ెలక్ు రూ. 3000  ఖ్రుీ చే ్న   
     i) ఖ్రుీ, ప్ొ దుపు ii) ప్ొ దుపు, సంప్ాదన  iii) ఖ్రుీ,సంప్ాదనల నిష్ుత్రత  క్నుగ్ొనుము. 

ఖ్ళీలన్ పూర్ ాంచాండి. (8x =4 M) 

9)  2x-3=7 బీ య స క్రణంలో  L.H.S ………………. 
10) ద్ీరఘ చత రసంా ెై ాలాము A= .................. 
11) x క్ు 2 క్లపబడనిద్.ిద్ీనిని బీ య సమాసంగ్ా ర్ాయండి ........................ 
12) సమబాహు త్రభాుజం చుటటట కొలత 30 ెం. , అయిన ద్యని భుజము .................... 
13) a:b,నిష్ుత్రతలో a ను .............................అంటారు. 
14) ”H” అక్షర్ానిక్ గల సౌష్టవ అక్షాల సంఖ్ా  .............. 
15) 20:16 నిష్ుత్రతని క్నిష్ట పద్యలలో తలెపండి  …………………….   
16) అకే్మాక్ర వసుత వుల ెై ాలాాలు …………………..సహాయంతో క్నుగ్ొంటారు. 
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విద్యార్థి పరేు  …………………………………………  ెక్షను / డయిం …………………… … ర్ోల్ 

నంబరు ………… 

 నూతన సమసాలు 
సృ ్టంచడం(10 మారుులు) 

ర్ాత పనులు 
(10 మారుులు) 

ప్ాాజెక్ుట  పని 

(10 మారుులు) 
లఘు పర్ీక్ష 

(20 మారుులు) 
మొతతము 

(50 మారుులు) 
మారుులు      

గ్రేడు      

I. నూత్న సమస్లులు సృస్టాంచడాం (10 మ్రకులు) 
II. ర్మత్ పన్లు (10 మ్రకులు) 
II. ప్మాజెకుట  పని (10 మ్రకులు)  
మీ ప్మఠ మలలో 6 న్ాండి 10 త్రగత్ుల స ైన్ు పుసతకమలలో లో గల అతి చినన మర్ యు అతి ప ద్ద  సాంఖయలు గల మస్త ీయ 

సమ్చారమున్ సేకర్ ాంచి మటిని ప్మామ్ణికరూపాంలో ర్మయాండి. 

IV. లఘు పర్కీ్ష (20 మ్రకులు) 
క్రాం  ిపాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి (4x1=4M) 

1)  బీ య సమాసములను ాక్ా రూపంలో వాక్తపరచుము. I) x+3   ii) y-7 

2) 64 ను ఘాత రూపంలో వాక్తపరచుము.  
3) సూక్షమీక్ర్థంచండి  33x(32)2 

4) పకా్ు పటం చుటటట కొలత క్నుగ్ొనుము.   
క్రాం  ిపాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి (2x2=4M) 

5)  56x52x=510 అయిన x విలువ క్నుగ్ొనుము. 
6) సూక్షమీక్ర్థంచండి : 2x2+5x-1+8x+ x2+7-6x+3-8x2 

క్రాం  ిపాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి (2x4=8M) 

7) A=5x2+9x+6, B=4x+3x2-8, C=3x-5x2-2 అయిన  i)(A+B)+C ii)(A-B)-C విలువలు క్నుగ్ొనుము. 
8) a=3, b=2 అయిన,  I) ab+ba ii) aa+bb iii)(a+b)b iv) (a-b)a విలువలు క్నుగ్ొనుము. 

ఖ్ళీలన్ పూర్ ాంచాండ.ి (8x =4 M) 

9)  xy+yx-3 అనునద్ ిఒక్  ................... 
10) ్ి రర్ామౖ పర్థమాణము ............... 
11) 2x2+5x-1 మౌక్ు సంక్లన విలోమము  ........... 
12) (5x)3 లో భూ  ……………….. 
13) 384,000,000 మౌక్ు ప్మామ్ణికరూపాం……….................. 

 14) (ab)m=.......... 
15) 92x910x93= .......................... 
16) 23, 32 లలో పదెద్ ి................................................................. 
7 
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 నూతన సమసాలు 
సృ ్టంచడం(10 మారుులు) 

ర్ాత పనులు 
(10 మారుులు) 

ప్ాాజెక్ుట  పని 

(10 మారుులు) 
లఘు పర్ీక్ష 

(20 మారుులు) 
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(50 మారుులు) 
మారుులు      

గ్రేడు      

I. నూత్న సమస్లులు సృస్టాంచడాం (10 మ్రకులు) 
II. ర్మత్ పన్లు (10 మ్రకులు) 
II. ప్మాజెకుట  పని (10 మ్రకులు)  
నితా వితంలో క్ు క్నిప్ంచే ఘ యకార వసుత వుల వల రూప పటాలు తయారుచయేండ ి  
IV. లఘు పర్కీ్ష (20 మ్రకులు) 
క్రాం ి అనిన  పాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి(4X1=4) 

1) 5x2+9x+6xy మర్థయు  4x+3x2-8xy లను క్ూడుము. 
 72 ను పా యన కమరణాాంకముల లబ్దాంగమ మా యుము. 
 2x+3y మర్థయు 2x-3y ల లబ్దాం క్నుగ్ొనుము. 
 సమ ఘనం పటం గ్చీి ాగములు గుర్థతంచుము. 

క్రాం ి అనిన  పాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి(2X2=4) 

 (3x+4y)2 ను విసతర్థంచుము. 
 x2+12x+35 కమరణాాంకములు క్నుగ్ొనుము. 

క్రాం ి అనిన  పాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి(4X2=8) 

 (a+b)2=a2+2ab +b2  ను జాా తీయంగ్ా క్ేంద్ి a,b విలువలక్ు సర్థచూడుము. 
i) a=2 యూనిటటల , b=4 యూనిటటల   ii) a=3 యూనిటటల , b= 1 యూనిట్ 

 ఆయిలర్ సూతమాును సర్థచూడుము.  
ఘనం పరేు  ముఖ్ాల సంఖ్ా (F) మర్ాా ల సంఖ్ా (V) అంచుల సంఖ్ా (E) F=V E+2 

సమ ఘనం      

ద్ీరఘ ఘనం      

పటటక్ం       

త్రాభుజాకార ప్ర డ్       

ఖ్ళీలన్ పూర్ ాంచాండ.ి (8x =4 M) 

 3xy2 మర్థయు -2x2y ల లబ్దాం ................... 
 సరవ స క్రణంనక్ు గురుత   ...................... 
 =…………… . 
 (49x-63)÷7=…………………  

  పకా్ు పటం .......................మౌక్ు వల రూపపటం. 
 పంచభుజకార పటటక్ం మౌక్ు భూ  .......................... 
 (a-b)2=..........................  

16) 15p, 20qr, 25rp ల సమమ్నయ కమరణాాంకము …………………… .  
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 నూతన సమసాలు 
సృ ్టంచడం(10 మారుులు) 

ర్ాత పనులు 
(10 మారుులు) 

ప్ాాజెక్ుట  పని 

(10 మారుులు) 
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I. నూత్న సమస్లులు సృస్టాంచడాం (10 మ్రకులు) 
II. ర్మత్ పన్లు (10 మ్రకులు) 
II. ప్మాజెకుట  పని (10 మ్రకులు)   
జాా తీయ నిరుపకాలను ఉపమ్గ్థంచి గ్ాే ఫ్ కాగ్థతంపెై బొ మీలు గ్ీయుము. 
IV. లఘు పర్కీ్ష (20 మ్రకులు) 
క్రాం  ిపాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి (4x1=4 M ) 

(-2,3), (5,-3),(4,2),(-7,-6) బాంద్్వులు ఏ ఏ ప్మ ాలలో ఉాంటా  తెలపాండ.ి  

 (5,-6) మర్థయు  (-6,5) బాంద్్వులు ఒకుటే ా? సమర్థంచుము. 
3) పకా్ు పటంలో x విలువ క్నుగ్ొనుము. 

 .  ెం. . భుజంగ్ా గల సమబాహు త్రభాుజం గ్యీుము. 
క్రాం  ిపాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి (2x2=4 M ) 

 సమాన ప్ొ డవుగల జాాలు కరందంావద సమన క్ణయలు చసేాత యి  అని చూపుము. 
6) 30o కోణమున్ కోణమ్నినితో గ్యీుము. 
క్రాం  ిపాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి (2x4=8M ) 

7) AB=4 ెం. ,BC=5 ెం.  మర్ యు CA=6 ెం. .కొలత్తో తిభాుజాం నిర్ ాాంచి పర్ వృత్తాం గ్ీయుము. 
8) నిరూపక త్లాంలో (2,3),(6,3), (4,7) బాంద్్వులన్ గుర్ తాంచ్ము.అ బాంద్్వులన్ కలుపగమ ఏరపడే పటాం కు 
ెై ాలాము  క్నుగ్ొనుము. 

ఖ్ళీలన్ పూర్ ాంచాండ.ి (8x =4 M) 

9)  పర్ వృత్తాం తిాభుజ………………..గుండయ ప్ో త ంద్ి. 
10) వృతత  జాా మౌక్ు సమద్విఖ్ండన ర్రఖ్ …………… గుండయ ప్ో త ంద్ి. 
11) అరివృత్తాంలోని కోణాం   ……………………….. 
12) నిరూపక్ ర్రఖ్ాగణతి పత్యమహుడు ……………………. 
13) X-అక్షం మర్థయు Y- అక్షం ల ఖ్ండన బందువు ……………………. 
14) (2,0),(6,0)మర్ యు (4,0) బాంద్్వులు అన్నన ………………….పెై ఉ యియి. 
15) చకరేయ చత రుుజంలో అభిముఖ్ క్ణయలు ……………………………….. 
16) పకా్ు పటంలో E బందువు మౌక్ు నిరూపకాలు  ………………. 
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నిర్మాణాత్ాక మూల్యాంకనాం-3 

10వ త్రగతి      గణిత్ము 
 

 

విద్యార్థి పరేు  …………………………………………  ెక్షను / డయిం …………………… … ర్ోల్ 

నంబరు ………… 

 నూతన సమసాలు 
సృ ్టంచడం(10 మారుులు) 

ర్ాత పనులు 
(10 మారుులు) 

ప్ాాజెక్ుట  పని 

(10 మారుులు) 
లఘు పర్ీక్ష 

(20 మారుులు) 
మొతతము 

(50 మారుులు) 
మారుులు      

గ్రేడు      

I. నూత్న సమస్లులు సృస్టాంచడాం (10 మ్రకులు) 
II. ర్మత్ పన్లు (10 మ్రకులు) 
II. ప్మాజెకుట  పని (10 మ్రకులు)   
IV. లఘు పర్కీ్ష (20 మ్రకులు) 
త్రాక్ణ త్ర అనువరత యలను ఉపమ్గ్థంచి  ప్ాఠ ాల భవనం ఎత త ను క్నుగ్ొని సర్థచూడుము.  
క్రాం  ిఅనిి పాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి  (2x  =  M) 

1) 10,8,6,  ......అాంక రరడిలో ఎననవ పద్ాం  -28 అగున్?    

2) ఒక్ అటలో ేగంగ్ా త్రపాుబడు చకే్ము బాణపు గురుత  పటములో చూపన్టటల  a లేక్  b లేక్  c ని 
సూచిసూత  ఆగుత ంద్ి. ఇవి సమ సంభవ ఘటనలు అవుతయయా? 

.    

 క్రాం  ిఅనిి పాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి (2x2=4 M)   

3)  ఒక్  గుణ ర రడిలో  5వ , 8వ  మర్ యు 11వ  పద్ములు వరకసగమ  p ,q మర్ యు s అయిన,q2 
=ps అని .చూపుము. 

4) 20 టరల పొ్ డవు గల నిచెీన గ్ోడక్ు 10 టరల  ఎత త లో తయక్ునటటల  ేయబడినద్ి. గ్ోడ అడుగు ాగము 
నుండి నిచెీనక్ు గల దూరమును మర్థయు నిచెీన క్షిత్రజ సమాంతరంతో చేయు క్ణంను క్నుగ్ొనుము.  

క్రాం  ిఅనిి పాశ్నలకు సమ్ ా ాలు ర్మయాండ.ి (3x4=12 M)     

5) a) ఒక్  గుణ ర రడిలో  8వ  పద్ము 192  మర్ యు సమమ్నయ నిష్పతిత   అయిన  12వ పద్ము క్నుగ్ొనుము. 

      b) 7 తో ాగ్థంచబడే ర్ెండంకెల సంఖ్ాల సంఖ్ాను క్నుగ్ొనుము.  

6) ఒక్ చటెటట  గ్ామక ్విర్థగ్థ, విర్థగ్థన ాగం భూ క్ 30°ల క్ణం చసేూత  భూ పె ైపడింద్ి. చెటటట  అడుగు ాగం నుండి, క్ేంద 
పడని చటెటట  క్న మధా దూరం 20 టరుల . చటెటట  విరగక్ ముందు అ చెటటట  ఎత త  ఎంత? 

7) బాగుగ్ా క్లపబడిన పేక్ ముక్ుల(52) క్టట నుండి ఒక్ ముక్ును యాదృచిీక్ంగ్ా తీ ్న అద్ి  క్ేంది్ కారుు  అగుటక్ు సం ావాత క్నుక్ుండి. 
  (i) ఎరుపు ర్ా   (ii) ముఖ్ కారుు   (iii) ఎరుపు ముఖ్ కారుు   (iv) హృదయకారపు జాకర  (v) ేుడ్  (vi) డైెమండ్ ర్ాణి   

క్రాం ి మనిక్ సర్ యి నై సమ్ ానమున్ గుర్ తాంచ్ము .  (4x =2 M) 

8). + + +…… = ___________          

) 100    ) 50    ) 55   ) 45 

9). 
2

7
,,

7

2 
x    గుణ ర రడిలో ఉని x  విలువ =..................     ( )  

) 1     ) 2           )  7      ) -2 

). ఒక్ ఒక్ రూప్ాయి యణెమును మర్థయు ఓక్ రె్ండు రూప్ాయల యణెమును ఒకరసార్థ  ఎగుర ే ్న ఏరుడే మొతతం పరావసా యల సంఖ్ా  
……   

A)    B) 2              C) 4       D) 1    .(  ) 

 

1 ). 10 టరల ఎత త  గల సింభం ఏరురచు నిద్య ప్ొ డవు 10√3 టరల అయిన సూరుాడు భూ తో చేయు క్ణం
 ) 300     )  600  )  900     ) 1200  
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0 

FORMATIVE ASSESDSMENT-4 

6th Class    MATHEMATICS 

 

 

    …………………………………    …………… …  ………… 

 Creating New Problems 

(10Marks) 

Written Work 

(10Marks) 

Project work 

(10Marks) 

Slip Test 

(20Marks) 

Total 

(50Marks) 

Marks      

Grade      

I. Creating New Problems (10marks) 
II. Written Work  (10marks) 
II. Project work (10marks) 

Measure the length and breadth of all rooms in your house separately and find the total are of your 
house in Square Foot. 
 

IV. Slip Test  (20Marks) 

ANSWER FOLLOWING THE QUESTION . (4x1=4 M) 

 Which of the following are Equations. 

i) x-3=10 ii)z+2>5   iii) p+4<7 iv) y-6=0 

2) Two sides of a triangle are 12 cm and 14 cm. If its perimeter is 36 find the third side. 

3) Imram bought 2 liters of oil and Vijay bought 500 ml of oil. Find the ratio of the oil they bought. 

4) Complete the following table. 

Name of the figure Equilateral Triangle Square Rectangle Circle 

No of Symmetric Lines     

      

ANSWER FOLLOWING THE QUESTION. ( x =4 M ) 

5) Solve by trial and error method: x+3=7. 

6) If the cost of 16 chairs is Rs 3600 how many chairs can be bought for  Rs 4500 ?   
ANSWER FOLLOWING THE QUESTION. ( x =  M ) 

7) Perimeter of a rectangle and a square are equal. If the length and breadth of rectangle are 36 cm 

and 25 cm respectively, area of which of these two is more? By how much ? 

8) Geeta earns Rs 12000 per month. If she saves Rs 3000  of it, find the ratio of  

     i) Expenditure, Savings ii) Savings, Earnings iii) Expenditure, Earnings.   

FILLIN THE BLANKS. (8x =4 M) 

9) L.H.S of 2x-3=7 is ………………. 
10) Area of Rectangle A= .................. 
11) 2 is added to x. write as algebraic expression........................ 

12) If perimeter of a equilateral triangle is 30 cm, its side is.................... 
13) In a:b, a is called  ............. 
14) N           ”H”   .............. 
15) E       : 6 = …………………….   
16) Area of irregular objects can be found by using ………………….. 
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FORMATIVE ASSESDSMENT-4 

7th Class    MATHEMATICS 

 

 

Name    ………………………… … ……    ………… …  No ………… 

 Creating New Problems 

(10Marks) 

Written Work 

(10Marks) 

Project work 

(10Marks) 

Slip Test 

(20Marks) 

Total 

(50Marks) 

Marks      

Grade      

I. Creating New Problems     (10marks) 

II. Written Work       (10marks) 

II. Project work      (10marks) 

Collect the         ’   ’      
Books. Express them in Standard form using exponents. 
 

IV. Slip Test (20Marks) 

Answer the following questions     (4x1=4M) 

1)  Write the algebraic expressions in sentence form. I) x+3   ii) y-7 

2) Write 64 in exponential form.  

3) Simplify 33x(32)2 

4) Find the perimeter of the rectangle.   

Answer the following questions  .    (2x2=4M) 

5) If 56x52x=510 find the value of x. 

6) Simplify: 2x2+5x-1+8x+ x2+7-6x+3-8x2 

Answer the following questions  .    (2x4=8M) 

7) If A=5x2+9x+6, B=4x+3x2-8, C=3x-5x2-2 find  i)(A+B)+C ii)(A-B)-C  

8) If a=3, b=2 find the value of following. I) ab+ba ii) aa+bb iii)(a+b)b iv) (a-b)a 

FILL IN THE BLANKS.      (8x =4 M) 

9)  xy+yx-3 is an example of ................... 
10) Order of a constant term is   ............... 
11) Additive inverse of 2x2+5x-1 is  ........... 
12) Base in (5x)3 is ……………….. 
13) Standard form of 384,000,000 is  ……… 

 14) (ab)m=.......... 
15) 92x910x93= .......................... 
16) The bigger of 23, 32 is.................................................................. 
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FORMATIVE ASSESDSMENT-4 

8th Class    MATHEMATICS 

 

 

    ………………………… ……    …………… …  ………… 

 Creating New Problems 

(10Marks) 

Written Work 

(10Marks) 

Project work 

(10Marks) 

Slip Test 

(20Marks) 

Total 

(50Marks) 

Marks      

Grade      

I. Creating New Problems (10marks) 
II. Written Work  (10marks) 
II. Project work (10marks) 

Prepare Net Diagrams for different type of solid shapes you observe in your daily life. 

IV. Slip Test  (20Marks) 

Answer the following questions  (4x1=4 M) 

1) Add 5x2+9x+6xy and, 4x+3x2-8xy. 

 Express 72 as product of primes. 

 Find the product of 2x+3y and 2x-3y. 

 Draw a cube and lable its parts. 

Answer the following questions  (2x2=4 M) 

 Expand (3x+4y)2. 

 Factorize x2+12x+35. 

Answer the following questions  (2x4=8 M) 

 Geometrically verify (a+b)2=a2+2ab +b2 for the following values of a,b. 

i) a=2 units, b=4 units   ii) a=3 units, b= 1 unit 

 V   ’  .  

Name of the solid No of Faces(F) No of Vertices(V) No of Edges (E) F=V E+2 

Cube      

Cuboid      

Prism      

Triangular Pyramid      

FILL IN THE BLANKS. (8x =4 M) 

 Product of 3xy2 and -2x2y is  ................... 
 Symbol of Identical Equal is ...................... 
 =…………… . 
 (49x-63)÷7=…………………  

  The adjacent figure is a net diagram of  .............. 
 The base of a pentagonal pyramid is  .......... 
 (a-b)2=..........................  

16) C    5 , , 5   …………………… .  
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FORMATIVE ASSESDSMENT-4 

9th Class    MATHEMATICS 

 

 

    ………………………… ……………    …………… …  
………… 

 Creating New Problems 

(10Marks) 

Written Work 

(10Marks) 

Project work 

(10Marks) 

Slip Test 

(20Marks) 

Total 

(50Marks) 

Marks      

Grade      

I. Creating New Problems (10marks) 
II. Written Work  (10marks) 
II. Project work (10marks) 

Draw pictures on graph paper by using Geometric coordinates. 
IV. Slip Test  (20Marks) 

Answer the following questions  (4x1=4 M) 

 Write the quadrant in which the following points lie?(-2,3), (5,-3),(4,2),(-7,-6).  

 Are the points (5,-6) and (-6,5) same? Justify. 
3) Find the value of x in the adjacent figure. 

 Construct a equilateral triangle with side 4.5 cm. 

Answer the following questions  . (2x2=4 M ) 

 P             . 
6) Construct 30o with ruler (without protractor). 
Answer the following questions  . (2x4=8M ) 

7) Construct a circumcircle of the triangle ABC where AB=4cm,BC=5cmand CA=6cm. 

8) Plot the points (2,3),(6,3)and(4,7) in a graph sheet join them to make geometrical figure, find the 

area of the figure so formed. 

FILL IN THE BLANKS. (8x =4 M) 

9) The circumcircle passes through the ………………..of triangle. 

10) The perpendicular bisector of chord passes through the  ……………of circle. 

11) Angle in semicircle is ……………………….. 
12) Father of Co-ordinate geometry is ……………………. 
13) The intersecting point of X-axis and Y-axis is called ……………………. 
14) All the points (2,0),(6,0)and(4,0) lie on …………………. 
15) Opposite angles in a cyclic quadrilateral are ……………………………….. 
16) The co-ordinates of the point E in the given graph ………………. 
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FORMATIVE ASSESDSMENT-4 

10th Class    MATHEMATICS 

 

 

    ………………………… ……    …………… …  ………… 

 Creating New Problems 

(10Marks) 

Written Work 

(10Marks) 

Project work 

(10Marks) 

Slip Test 

(20Marks) 

Total 

(50Marks) 

Marks      

Grade      

I. Creating New Problems (10marks) 
II. Written Work  (10marks) 
II. Project work (10marks) 

Find the height of your School building by using Trigonometry and verify it. 

IV. Slip Test  (20Marks) 

Answer the following questions   (2x1=2 M) 

1) Which term in A.P 10,8,6,  ...... is  -28?    

2) In the game of spinning arrow which comes to rest pointing at regions a or b or c 

( see figure), are the outcomes equally likely occur? Give Reason.    

 Answer the following questions   (2x2=4 M)       

3)  The 5
th

, 8
th

 and 11
th

 terms of a G.P. are p ,q and s respectively. Show that q
2 

=ps. 

4) A ladder 20mts long is placed against a vertical wall of height 10 mts. Find the distance 

between the foot of the ladder and the wall. Find also the inclination of the ladder with the 

horizontal.  

Answer the following questions   (3x4=12 M)     

5) a) Determine the 12
th

 term of G.P. whose 8
th

 term is 192 and common ratio is 2. 

      b) How many two digit numbers are divisible by 7.  

6) The upper part of a tree, broken by wind in two parts , makes an angle of 30° with the ground. The 

top of the tree touches the ground at a distance of 20mts from the foot of the tree. Find the height of 

the tree before it was broken.    

7) A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of: (i) red king (ii) A face card (iii) A 

red face card (iv) Jack of hearts (v) A spade (vi) Queen of diamonds      

CHOOSE THE CORRECR ANSWER. (4x =2 M) 

8). + + +…… = ___________          

) 100    ) 50    ) 55   ) 45 

9). 
2

7
,x,

7

2
If


are in G.P. then x =..................      ( )  

) 1     ) 2           )  7      ) -2 

). Two coins (A one rupee coin and a two rupee coin) are tossed. Total outcomes are ……  .(  ) 

A)    B) 2              C) 4       D) 1 

1 ). A vertical pole is 10mts high. The length of its shadow is 10√3 mts. the angle of elevation of 

the sun is……..            

A) 300     )  600  )  900     ) 1200 
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