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5�ೕ ತರಗ�. �ಷಯ : ಗ�ತ

ಕ��ಾಂಶ..�ಾಲ�ಂ� ಸಂ��ಗಳನು��ಸ��ಸುವರು �ಾಗೂ �ೂೕ�ಸುವರು. �ನ - 4

1. ಸಂ��ಗಳನು� �ಾದ�ಯಂ� �ಸ��� ಬ���.

�ಾದ�:2345=2000+300+40+5.

1.5498=

2.6743=

3.4720=

4.2134=

5.1560=

2. ಸಂ��ಗಳನು� �ೂೕ���ಾದ�ಯಂ�[ ಕ�ಷ� ಸಂ���] ಗ�ಷ� ಸಂ��� √
�ಾ��. �ನ- 5
ಸೂಚ�:5,256 ; 4,900 ; 6,370 ; 3,480 ಇ�ಲ�ವ� �ಾಲು� ಅಂ�ಗಳ
ಸಂ��ಗ�ಾ��. ಅವ�ಗಳ �ಾ�ರ �ಾ�ನದ��ರುವ ಅಂ�ಗಳ� ಕ�ಮ�ಾ� 5, 4, 6,
ಮತು� 3 ಆ��. ಅವ�ಗಳ�� 161 ಅತ�ಂತ �ೂಡ�. '3' ಅತ�ಂತ �ಕ�
ಸಂ���ಾ��.

ಆ ಸಂ��ಗಳ�� ಗ�ಷ� ಸಂ��: 6,370,

ಕ�ಷ� ಸಂ��: 3,480 ಆ��. ..

�ಾದ�:.5467 .2345. [1243.] 3455. 8753√ .4352.

1.4567.. 3456. 4676. 3211. 2877.

2. 1234. 4567. 6543. 3456. 5678.

3. 3425. 5432. 2134. 7654. 4568.

4. 2671. 5432. 5432. 7653. 1256.

5. 4674. 3267. 1765. 2586. 6532
ಆ�ಾ�ಾ� .�

Ghps �ಾ�ೕಮ�� �ೂಸನಗರ







ತರಗ�:5 ಸಂಕಲನ �ನ:7

ಅ�ೕ�ತ ಕ��ಾ ಫಲ: ಮೂರಂ� �ಾಗೂ �ಾಲ�ಂ� ಸಂ��ಗಳನು�

ಸಂಕಲನ �ಾಗೂ ವ�ವಕಲನ �ಾಡುವರು.

�ಾಮಥ��: ದತ� ಮೂರಂ� �ಾಗೂ �ಾಲ�ಂ� ಸಂ��ಗಳ ದಶಕ ರ�ತ ಸಂಕಲನ

�ಾಡುವರು.
1. ಕೂಡು:

a) 3 b) 5 c) 6 d) 8 e) 9
+ 4 + 3 + 4 + 5 + 5

3. ಸಂಕಲನ �ಾಡು

a) 12 + 14 = b) 23 + 34 = c) 37 + 42 =

d) 26 + 34 = e) 46 + 36 = f) 59 + 39 =

4. �ಾದ�ಯಂ� ಸಂಕಲನ �ಾಡು:

�ಾದ� : 456 + 312
ನೂರು ಹತು� ��

4 5 6
3 1 2
7 6 8

a. 456 + 312 b. 565 + 320

ನೂರು ಹತು� ��

c. 5690 + 4203 d. 2304 + 3333

�ಾ�ರ ನೂರು ಹತು� ��
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�ಷಯ:ಗ�ತ. ತರಗ�:5�ೕ. �ನ:16

ಕ��ನ ಫಲ:�ೖನಂ�ನ �ೕವನದ�� ಹಣ ತೂಕಮತು� �ಾತ�ದ ಸಮ��ಗಳನು�
��ಸುವರು.

�ಾಮಥ��ಗಳ�: ಹಣ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಪ�ವತ��, ಸಂಕಲನ ವ�ವಕಲನ��
ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾ�ವ�ಾ�ಕ �ಕ� ��ಸುವರು.

ಸೂಚ�:ಒಂದು ರೂ�ಾ�� 100 �ೖ�. ರೂ�ಾ�ಯನು� �ೖ��
ಪ�ವ��ಸು�ಾಗ ರೂ�ಾ�ಯನು� 100 �ಂದ ಗು�ಸ�ೕಕು.�ೖ�ಯನು�
ರೂ�ಾ�� ಪ�ವ��ಸು�ಾಗ �ೖ�ಯನು� 100 �ಂದ �ಾ�ಸ�ೕಕು.

A. �ಾದ�ಯಂ� �ಟ� ಸ�ಳ ತುಂ��.

1. 1 ರೂ 100 �ೖ�.

2. 15 ರೂ ______ �ೖ�.

3. 300 �ೖ� _______ ರೂ.

4. 1000�ೖ� ____ ರೂ.

5. 20 ರೂ ____ �ೖ�.

ಸೂಚ� : ಹಣದ ಸಂಕಲನವನು� �ಾಡು�ಾಗ

1) �ೖ� ಅಂಕಣದ�� �ೖ� ಬ�. 2) ರೂ�ಾ�ಅಂಕಣದ�� ರೂ�ಾ�ಬ�.3) �ೖ�ಯನು�
�ೖ� �ೂ� ಕೂ� �ೖ� ಅಂಕಣದ�� ಬ� 4) ರೂ�ಾ�ಯನು� ರೂ�ಾ��ೂ� ಕೂ�
ರೂ�ಾ�ಅಂಕಣದ�� ಬ�,5) �ೖ�ಯನು� �ೖ�� ಕೂ��ಾಗ�ತ� 100 �ೖ� ಅಥ�ಾ
ಅದ��ಂತ ��ಾ��ಾಗ ಅದನು� ರೂ�ಾ�� ಪ�ವ���. ಸಂ��ಗಳ ಸಂಕಲನದಂ� ಹಣದ
ಸಂಕಲನವನು� ಮುಂದುವ�ಸು.

B: ಸಂಕಲನ�ಾಡು.

1. 5ರೂ � 10 ರೂಗಳನು� ಕೂಡು._______________

2. �ನ� ಬ� 25 ರೂ�ಾ�ಗ��. �ನ� �ಾ� 50 ರೂ �ೕ�ದ�ಈಗ �ನ� ಬ� ಎಷು�
ಹಣ ಇ�? ________________



3. 10 ರೂ . 50 �ೖ�� 55ರೂ . 30 �ೖ�ಯನು� ಕೂ��ತ� ಬ�._______________

4. 100ರೂ � 200 ರೂ ಕೂ�ಉತ�ರ ಬ�. _________________

5.1) ಸು�ಾಳ ಬ� 725.50 ಹಣ��. ಇವಳ �ಕ�ಮ� 750 ಹಣ �ೕ�ದ� ಅಮೂಲ�ಳ

ಬ� ಇರುವ ಒಟು� ಹಣ ಎಷು�?

ಸು�ಾಳ ಬ� ಇರುವ ಹಣ =__________

ಸು�ಾಳ �ಕ�ಮ� �ೕ�ದ ಹಣ=_________

ಸು�ಾಳ ಬ� ಇರುವ ಒಟು� ಹಣ=_____________

ಸೂಚ�: ಹಣದ ವ�ವಕಲನವನು� �ಾಡು�ಾಗ

1) �ೖ� ಅಂಕಣದ�� �ೖ� ಬ�. 2) ರೂ�ಾ�ಅಂಕಣದ�� ರೂ�ಾ�ಬ�.3) �ೖ�ಯನು�
�ೖ�ಯ�� ಕ�ದು �ೖ� ಅಂಕಣದ�� ಬ� 4) ರೂ�ಾ�ಯನು� ರೂ�ಾ�ಯ�� ಕ�ದು
ರೂ�ಾ�ಅಂಕಣದ�� ಬ�.

C:ವ�ವಕಲನ�ಾ�.

1. 15ರೂ�ಾ�ಯ�� 8ರೂಗಳನು� ಕ���._____________

2. 50ರೂ�ಾ�ಗಳ�� 30 ರೂ�ಾ�ಗಳ ನು� ಕ�ದು ಬ�.____________

3. 100ರೂ�ಾ�ಗಳ�� 45 ರೂ 50�ೖ� ಕ�ದು ಬ���. ______________

4. �ನ� ಬ� 70 ರೂ�ಾ�ಗ�ದು� ಅದರ�� 25ರೂ�ಾ�ಗಳನು� ಖಚು��ಾ�ದ� �ನ�
ಬ�ಉ�ದ ಹಣ ಎಷು�?_______________.

ಆ�ಾ�ಾ� �

GHPS�ಾ�ಮ��
�ೂಸನಗರ �ಾಲೂಕು
�ವ�ಗ� ���



ತರಗ�:5�ೕ. �ಷಯ:ಗ�ತ. �ನ:17.

ಕ��ನ ಫಲ:�ೖನಂ�ನ �ೕವನದ�� ಹಣ, ತೂಕಮತು� �ಾತ�ದ ಸಮ��ಗಳನು�
��ಸುವರು.

�ಾಮಥ��ಗಳ�:ಉದ��� ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ� �ೖನಂ�ಕ �ೕವನದ ಸಮ��ಗಳನು�
ಪ�ಸುವರು.

ಸೂಚ�:�ೕಟ� ನು� �0��ೕಟ� � ಪ�ವ��ಸಲು 100 ಇಂದ ಗು�ಸ�ೕಕು.
�ಂ��ೕಟ� ನು� �ೕಟ� � ಪ�ವ��ಸ�ೕ�ಾದ� 100 ಇಂದ �ಾ�ಸ�ೕಕು.

A. ಈಮುಂ�ನ ಅಳ�ಗಳನು� �ೕಟ� � ಪ�ವ��ಸು.

1. 200 �0. �ೕ: 2 �ೕಟ�.

2. 100 �0. �ೕ:_________.

3. 900 �0. �ೕ:_________.

4. 500 �0. �ೕ:_________.

B.ಈಮುಂ�ನ ಅಳ�ಗಳನು� ಕೂಡು.

1. 140�ೕ. 2. 30�ೕ. 15�0. �ೕ. 3. 200�ೕ.

70 �ೕ. 5�ೕ. 34�0. �ೕ. 500�ೕ.

__________ _________________ _________

__________ _________________ __________

4. 32 �ೕ. 60�0. �ೕ. 5. 350 �ೕ.

28 �ೕ. 31 �0. �ೕ. 150 �ೕ.

____________________ _____________

____________________ ______________



C. ಈಮುಂ�ನ ಅಳ�ಗಳನು� ಕ���.

1. 58 �ೕ. 2. 700 �ೕ. 3. 70 �ೕ. 35 �0. �ೕ. 4. 850�ೕ.

35 �ೕ. 300 �ೕ. 50 �ೕ. 14 �0. �ೕ. 320�ೕ.

_________ __________ ____________________ _________

_________ __________ _____________________ _________

D. ಒಂದು ಬ��ಯ �ಾ�ನ�� 125 �ೕ 80 �ಂ�ೕ ಬ�� ಇ�. ಇದ�ಂದ 70
�ೕ. 30�ಂ�ೕ ಬ�� ಕತ��� ��ದ� �ಾ�ನ�� ಉ�ಯುವ ಬ��ಯ
ಉದ��ಷು�?

ಉತ�ರ:______________________________________________________

E. 1) ��ೕ�ಯಹ��ರ 18 �ೕ �ಂಪ� �ೕಪ� ಮತು� 15 �ೕ �ೕ� �ೕಪ� ಇ�.
ಅವಳ ಬ� ಇರುವ �ೕ�ನ ಒಟು� ಉದ�ವಷು� ?

ಉತ�ರ:_____________________________________________________.

ಆ�ಾ�ಾ�.�

GHPS �ಾ�ೕಮ��.

�ೂಸನಗರ

�ವ�ಗ�.



�ಷಯ: ಗ�ತ. ತರಗ�: 5�ೕ �ನ :18.

ಕ��ನ ಫಲ:�ೖನಂ�ನ �ೕವನದ�� ಹಣ, ತೂಕಮತು� �ಾತ�ದ ಸಮ��ಗಳನು�
��ಸುವರು.

�ಾಮಥ��ಗಳ�:ತೂಕ ಸಂಬಂ��ದ �ೖನಂ�ನ �ೕವನದ ಸಮ��ಗಳನು�
��ಸುವರು.

ಸೂಚ�:| 1 ��ೂೕ�ಾ�ಂ = 1000 �ಾ�0.��ೂೕ�ಾ�ಂ ನು� �ಾ�ಂ � ಪ�ವ��ಸಲು
��ೂೕ�ಾ�ಂನು� 1000 �ಂದ ಗು�ಸು.

A. ��ೂೕ. �ಾ�0 ಅನು� �ಾ�0 � ಪ�ವ���.

1. 2 ��ೂೕ �ಾ�0.________________. 2. 5��ೂೕ �ಾ�0._________.

3. 8 ��ೂೕ �ಾ�0._______________. 4. 6 �ೂೕ �ಾ�0._______________.

B. �ಾ�0 ಅನು� ��ೂೕ �ಾ�0 � ಪ�ವ���.

1. 5000 .�ಾ�0 _____________ ��ೂೕ �ಾ�0.

2. 9000 �ಾ�0 _____________ ��ೂೕ �ಾ�0.

3. 2000 �ಾ�0 _____________ ��ೂೕ �ಾ�0.

C. ಇವ�ಗಳ�ತ� ಕಂಡು����.

1. 65 ��ೂೕ �ಾ�0 2. 7 ��ೂೕ �ಾ�0 3. 15��ೂೕ �ಾ�0 500 �ಾ�0

25 ��ೂೕ �ಾ�0. 4 ��ೂೕ �ಾ�0. 25��ೂೕ �ಾ�0 350 �ಾ�0

_____________ _____________ ________________________

______________. ______________ ________________________



D. ಇವ�ಗಳ ವ��ಾ�ಸ ಕಂಡು����.

1 500 �ಾ�0 2. 75 ��ೂೕ �ಾ�0 3. 54 ��ೂೕ �ಾ�0 800 �ಾ�0

200 �ಾ�0. 13 ��ೂೕ �ಾ�0 22 ��ೂೕ �ಾ�0 300 �ಾ�0

__________ _______________ _________________________

__________ ________________ __________________________

E. �ಾಮನ ತೂಕ 45 ��ಾ�ಂ �ೂೕಮ ಅವ��ಂತ 3 ��ಾ�ಂ �ಚು� ತೂಕ ಇ�ಾ��.
�ೂೕಮ ನ ತೂಕ�ಷು�?

ಉತ�ರ:_________________________________________________________.

F. �ೕ�ಾಳ ತೂಕ 30 ��ಾ�ಂ 750 �ಾ�ಂ, ಕ��ಾಳ ತೂಕ 28 ��ಾ�ಂ 250

�ಾ�ಂ, ಇವ�ಬ�ರ�� �ಾರ ತೂಕ �ಚು�? �ಾಗೂ ಎಷು� �ಚು�?

ಉತ�ರ:_________________________________________________________.

ಆ�ಾ�ಾ� �

GHPS �ಾ�ಮ�� .

�ೂಸನಗರ

�ವ�ಗ�.



�ಷಯ: ಗ�ತ ತರಗ�: 5�ೕ. �ನ: 19

ಕ��ನ ಫಲ:�ೖನಂ�ನ �ೕವನದ�� ಹಣ ತೂಕಮತು� �ಾತ�ದ ಸಮ��ಗಳನು�
��ಸುವರು.

�ಾಮಥ��ಗಳ�:�ಾತ��� ಸಂಬಂ��ದ �ೖನಂ�ನ �ೕವನದ ಸಮ��ಗಳನು�
��ಸುವರು.

ಸೂಚ�:ಒಂದು ಸಂ�ಾ�ಹಕದ��ರುವ ದ�ವವನು� ಅದರ �ಾತ�
ಎನು���ೕ�.�ಾತ�ವನು� ಅ�ಯುವ ಅದಶ�ಮೂಲ�ಾನ '�ೕಟ�'. ಕ��
ಪ��ಾಣದ ದ�ವವನು� ಅ�ಯಲು��ೕ�ೕಟ� ನು� ಬಳಸು��ೕ�.�ೕಟ� ನು�
'�ೕ'ಎಂದೂ,���ೕಟ� ನು� '��ೕ'' ಎಂದು ಬ�ಯು��ೕ�.. 1 �ೕಟ� �
1000���ೕಟ� ಗಳ�.

A.�ಟ� ಸೂಕ� ಉತ�ರಗ�ಂದ ತುಂ��.

1. 5 �ೕಟ�.___________���ೕಟ�. 2. 3000���ೕಟ� =______

3. 1000 �ೕಟ� =_______���ೕಟ�.

4. 7 �ೕಟ�=_________���ೕಟ�.

5. 4 �ೕಟ�=_________���ೕಟ�.

B.ಈಪ��ಾಣಗಳನು� ಕೂಡು.

1. 200���ೕಟ�. 2. 5 �ೕಟ�. 3. 10 �ೕಟ�

400���ೕಟ�. 4 �ೕಟ�. 25 �ೕಟ�

________________ ____________ ___________

_________________. ____________ ___________



4. 20 �ೕಟ�. 500���ೕಟ�

40 �ೕಟ� . 250���ೕಟ�

__________________________

___________________________.

C.ಈಪ��ಾಣಗಳನು� ಕ���.

1. 7 �ೕಟ� 2. 15 �ೕಟ�. 3. 60 �ೕಟ�

4 �ೕಟ�. 12 �ೕಟ�. 20 �ೕಟ�

_________ ___________ ___________

__________ ____________ ____________

4. 20 �ೕಟ�. 500���ೕಟ�

10 �ೕಟ�. 300��ೂೕ �ೕಟ�

______________________________

______________________________

D.500��ೕ ಅಳ�ಯತಂಪ� �ಾ�ೕಯ�ಾಟ�ಯ�� �ೕವಲ 320��ೕ

�ಾ�ೕಯಉ���, ಬಳಸಲ��� ತಂಪ� �ಾ�ೕಯದಪ��ಾಣ ಎಷು�?

ಉತ�ರ:_____________________________________________.

ಆ�ಾ�ಾ� �

ಸ��ಾ� �ಾ� �ಾ�ೕಮ��.

�ೂಸನಗರ .�ವ�ಗ�



ತರಗ� : 5. ಗ�ತ. �ನ : 20

ಕ��ಾ ಫಲ : �ೖನಂ�ನ �ೕವನದ�� �ಾಲದ ಸಮ��ಗಳನು� ��ಸುವರು.

�ಾಮಥ�� : ವಷ�ದ��ನ �ನಗಳ� �ಾಗೂ �ಾರಗಳ ಸಂ��ಗಳನು� ��ಾ��ಾರ�ಾಡುವರು.

�ನ�ನ��ಡು : ಒಂದು �ಾರ�� 7�ನ. ಒಂದು �ಂಗಳ�� 30 ಅಥ�ಾ 31�ನಗ�ರುತ��.

ಒಂದು ವಷ��� 12�ಂಗಳ�ಗಳ�. ಒಂದು ವಷ�ದ�� 52�ಾರಗಳ�.�ಬ�ವ� �ಂಗಳ�� 28
�ನಗಳ�.ಅ�ಕ ವಷ�ದ�� �ಾತ� �ಬ�ವ� �ಂಗಳ�� 29�ನಗ�ರುತ��.

1.2017ರ �ಾ��ಂಡ� ಗಮ�� , ಪ�� �ಂಗ�ನ �ಾರಗಳಮತು� �ನಗಳ ಸಂ��ಯನು� ಮುಂ�ನ ಪ��ಯ��
ಬ�ದು ಅವ�ಗಳನು� ಕೂಡು.



2.�ಳ� �ೂ��ರುವ �ಾ��ಂಡ� ಗಮ�� , ಪ���ಗ��ಉತ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು.

1.2012 ರ �ಬ�ವ�ಯ�� ಎಷು� �ನಗ��?

___________________________________

2.2013 ರ �ಬ�ವ�ಯ�� ಎಷು� �ನಗ��?

___________________________________

3.2014 ರ �ಬ�ವ�ಯ�� ಎಷು� �ನಗ��?

___________________________________

4.2015 ರ �ಬ�ವ�ಯ�� ಎಷು� �ನಗ��?

___________________________________

5.2016 ರ �ಬ�ವ�ಯ�� ಎಷು� �ನಗ��?

___________________________________

6.2017 ರ �ಬ�ವ�ಯ�� ಎಷು� �ನಗ��?

___________________________________

7.�ಾ�ಾದ� �ಬ�ವ� �ಂಗಳ�� ಎಷು� �ನಗ�ರುತ�� ?

_________________________________________

8.�ಾವ ಇಸ� ಗಳ�� �ಬ�ವ� �ಂಗಳ�� 29�ನಗ��?

_____________________________________________

�ಾಗ�ದಶ�ಕರ ಸ� ��ಾಂಕ�ೂಂ��

ವಂದನ ��ಾ�

ಸ.�.�ಾ�.�ಾ�.�ಾ�ೕಮ��

�ೂಸನಗರ �ಾ.

�ವ�ಗ ��









1 �ೌ�ಯ ಸರವ�, ಸಹ ���, ಸ. �. �ಾ�.�ಾ� ಕಲು�ಗುಡ�, �ೕಥ�ಹ�� �ಾಲೂ�ಕು, �ವ�ಗ� ���.

1,2ತರಗ� : 5 ದ�ಾ�ಂಶಗಳ� �ಷಯ : ಗ�ತ

ಅ�ೕ�ತ ಕ��ಾ ಫಲ : ದ�ಾ�ಂಶಗಳನು� ಸಂಗ��� �ೂೕಷ�ಕ �ಾಗೂ ನ�ಯ��

ವ�ಕ�ಪ�ಸುವರು. �ನ:22

�ಾಮಥ�� : ಸಂಗ���ದ ದ�ಾ�ಂಶಗಳನು� ನ�ಯ�� ಗುರು�ಸುವರು �ಾಗೂ ನ�ಯ��ನ

�ಾ��ಯನು� �ವ�ಸುವರು.

1. ಸ�ಾ�� ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ� ಕಲು�ಗುಡ� ಇ�� �ಾ�ಸಂಗ �ಾಡು��ರುವ 1 �ೕ ತರಗ�,
2�ೕ ತರಗ�, 3�ೕ ತರಗ�, 4�ೕ ತರಗ� �ಾಗೂ 5�ೕ ತರಗ� ��ಾ���ಗಳ �ಾ�� �ೕ��.
ಅದನು� ಗಮ�� �ಳ�ರುವ ಪ���ಗ�� ಉತ��ಸು��ಾ?

1�ೕ ತರಗ� 2�ೕ ತರಗ� 3�ೕ ತರಗ� 4�ೕ ತರಗ� 5�ೕ ತರಗ�

1. ಅ�ೕ �ಚು� ��ಾ���ಗ�ರುವ ತರಗ�

2. 1�ೕ ತರಗ�ಯ��ರುವ ��ಾ���ಗಳ ಸಂ��

3. ಅ�ೕ ಕ�� ��ಾ���ಗ�ರುವ ತರಗ�

4. �ಾವ ಎರಡು ತರಗ�ಯ ��ಾ���ಗಳ� ಸಮ�ಾ�ದ��

5. 1 ಮತು� 5 �ೕ ತರಗ�ಯ�� �ಚು� ��ಾ���ಗ�ರುವ ತರಗ�

12 10 8 10 6



2 �ೌ�ಯ ಸರವ�, ಸಹ ���, ಸ. �. �ಾ�.�ಾ� ಕಲು�ಗುಡ�, �ೕಥ�ಹ�� �ಾಲೂ�ಕು, �ವ�ಗ� ���.

�ಾಮಥ�� : �ಾ�� ಸಂಗ��� �ೂೕಷ�ಕ ರೂಪದ�� ವ�ಕ�ಪ�ಸುವರು. �ನ:23

2. ��ಾ���ಗಳ� �ೕ��ದ �ಂ�ಗಳನು� ಕಂಬ ನ�ಯ�� ಬಣ� ತುಂಬು.

# # # # # #

��ಾ���ಗಳ ಸಂ�� 10 6 12 8

�ೕ��ದ �ಂ� ಚ�ಾ� ಪ�� ಮ�ಾ� �ೂೕ� ಪ�ಾ�









ತರಗತಿ : 5                                                      ಗಣಿತ.                                                        ದಿನ : 25 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು :  

ಕಲಿಕಾ ಫಲ : ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಮಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಯಾ ಮಿತಿಯ 

ವಿನ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವರು. 

ಸಾಮರ್ಥಾ ಿ : ಸಮಮಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಯಾ ಮಿತಿಯ ವಿನ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವರು. 

ಗಮನಿಸು : ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇಖ್ಯಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ  ಇರುವ ನಿಯಮಿತ 

ಸಮತೋಲನವುಳಳ  ವಾ ವಸಿ್ಥ ತ ರಚನೆಯೇ 'ಸಮಮಿತಿ'. 

ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು  ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೇಖ್ಯಯನ್ನು  

ಯಥಾಪ್ರ ಮಾಣಾಕ್ಷ ಎನ್ನು ತ್ತ ೋವೆ. 

1.ಮಾದರಿಯಂತ್ ಮಂದಿನ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ 

ಯಥಾಪ್ರ ಮಾಣಾಕ್ಷಗಳನ್ನು  ಎಳೆ. 

ಮಾದರಿ :          

                    

 
 

 



              
 

 

2.ಚುಕಿ್ಕ  ಇರುವ ರೇಖ್ಯಯನ್ನು  ಯಥಾಪ್ರ ಮಾಣಾಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಸ್ಥ , 

ಪೂರ್ಿಗೊಳಿಸು. 

ಮಾದರಿ :  

                                              

 

   



  
 

 

3.ಮಾದರಿಯಂತ್ ಯಥಾಪ್ರ ಮಾಣಾಕ್ಷಗಳನ್ನು  ಎಳೆ. 

ಮಾದರಿ :.   

              

  



M  8  Y 

 3  T 0 
 

 

 

 

 

 

               
ವಂದನ ಫೆರಾವ್ ಸ.ಶಿ. 

ಸ.ಹಿ.ಪ್ರರ .ಶಾಲೆ.ಕಾರೇಮಟಿ್ಟ . 

ಹೊಸನಗರ ತಾ. ಶಿವಮೊಗಗ  

ಜಿ. 
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�ಷಯ :ಗ�ತ ತರಗ� :5�ೕ. �ನ: 28.

ಕ��ನ ಫಲ: ಸಮತ�ಾಕೃ� �ಾಗೂ ಘ�ಾಕೃ�ಗಳನು� ಅ�ಯವರು.

�ಾಮಥ��ಗಳ�:ಸಮತ�ಾಕೃ�ಗಳನು� ಗು���, �ಸ�ಸುವರು.

A. ಆಕೃ�ಗಳನು� ಗುರು�� ಅವ�ಗಳ �ಸರುಗಳನು� ಬ�.

ಕ�. ಸಂ. ಸಮತ�ಾಕೃ�ಗಳ� ಆಕೃ�ಗಳ �ಸರು

1

2

3

4



B. ��ಭುಜ�� ಹ�ರು. �ೌಕ�� �ಂಪ�, ಆಯತ�� ಹಳ�,ವೃತ��� �ೕ� ಬಣ�ವನು�
ಹಚು�.

ಆ�ಾ�ಾ� �.

ಸ .�. �ಾ�. �ಾ� �ಾ�ೕಮ��.



�ಷಯ:ಗ�ತ. ತರಗ� :5�ೕ. �ನ:29

ಕ��ನ ಫಲ: ಸಮತ�ಾಕೃ� �ಾಗೂ ಘ�ಾಕೃ�ಗಳನು� ಅ�ಯುವರು.

�ಾಮಥ��ಗಳ� :ಸಮತ�ಾಕೃ�ಗಳ ಸುತ�ಳ� �ಾಗೂ ���ೕಣ� ಕಂಡು��ಯುವರು.

A. ಈಆಕೃ�ಗಳನ ಸುತ�ಳ� ಕಂಡು����.

_______________________________.



B. �ಾ�� �ಾ�ಯ�� ಪ�� �ೌಕದ ���ೕಣ� 1 ಚದರ cm

ಈಆಕೃ�ಗಳ ���ೕಣ� ಕಂಡು����.

1 _______________________

3 _________________

ಆ�ಾ�ಾ� �.

GHPS
�ಾ�ೕಮ��.



�ಷಯ: ಗ�ತ. ತರಗ�:5�ೕ. �ನ:30

ಕ��ನ ಫಲ: ಸಮತ�ಾಕೃ� �ಾಗೂ ಘ�ಾಕೃ�ಗಳನು� ಅ�ಯುವರು.

�ಾಮಥ��ಗಳ�: ಘ�ಾಕೃ�ಗಳ �ಧ ,ಗು���, ಅವ�ಗಳ ಅಂಚು ಶೃಂಗಗಳನು� ಗು��� ಎ�ಸುವರು.

ಗಮ�ಸು: ಸಮತ�ಾಕೃ�ಗಳ�ಉದ� ಮತು� ಅಗಲ ಎಂಬ ಎರಡು ಆ�ಾಮಗಳನು� �ೂಂ��. ಘ�ಾಕೃ�ಗಳ�ಉದ� ,ಅಗಲ
ಮತು� ಎತ�ರ ಎಂಬಮೂರು ಆ�ಾಮಗಳನು� �ೂಂ��. .

A. ಈಆಕೃ�ಗಳ �ಾ���ಯ�ಸರುಗಳನು� ಬ���.

.

B.ಈ �ೂೕಷ�ಕವನು� ಗಮ��ಘ�ಾಕೃ�ಗಳ �ಸರು ಬ�ದು ಅವ�ಗಳಮುಖ , ಅಂಚು,
ಶೃಂಗಗಳನು� ಬ���.



ಕ�. ಸಂ �ತ� ಘ�ಾಕೃ�ಯ
�ಸರು

ಮುಖಗಳ� ಅಂಚುಗ
ಳ�

ಶೃಂಗಗಳ�

1

2

3

4

5

ಆ�ಾ�ಾ� �.

GHPS �ಾ�ೕಮ��


