
 

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಕಹರ್ಹಾಲಯ ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಷೂರು 

 

 

 

     ಗಣಿತ್ ಅಭ್ಹಾಷ ತ್ರರಕೆಗಳು (ಸೇತ್ುಬಂಧ ಮಹದರಿ) 

   2021-2022 

                        7ನೇ ತರಗತಿ 

 

 

 

 

ಕಲಿಕಾ ಮಿತ್ರ  ಗಣಿತ್ 

ಕಲಿಕಾ ಸಂಗಮ 



 

 

ಗಣಿತ್: ಕಲಿಕಹ ಷಂಗಮ 

ತ್ರಗತ್ರ: 07      ಅಭ್ಹಾಷ ತ್ರರಕೆ: 01    ವಿದ್ಹಾರ್ಥಾಯ ಹೆಷರು:______________ 

ಸಹಮರ್ಥಾಾ: ಷಂಖ್ಯಾಗಳು [ಭ್ಹರತ್ರೇಯ ಕರಮದಂತೆ] 

ಕಲಿಕಹಂವ 01: ಐದಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚ್ುು ಅಂಕ್ಯ ಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು ಸಹಾನಬೆಲೆ ಕೊೇಶಟಕದಲಿಿ ಬರೆಯುುದು, ಒದುುದು ಹಹಗೂ ವಿಷತರಿಸಿ 

ಬರೆಯುುದು. 

 ಮಹದರಿಯನುು ಗಮನಿಸಿ: 6,74,835ನುು ಸಹಾನಬೆಲೆ ಕೊೇಶಟಕದಲಿಿ ಬರೆದು, ವಿಷತರಿಸಿ ಬರೆದು, ದಗಳಲಿಿ ಬರೆಯಲಹಗಿದೆ. 

ಸಹಾನಬೆಲೆ ಕೊೇಶಟಕ 

ಷಂಖ್ಯಾ  
 

ಕೊೇಟಿಗಳು ಲಕ್ಷಗಳು ಸಹವಿರಗಳು ಬಿಡಿಗಳು 

 10,00,00,000 1,00,00,000 10,00,000 1,00,000 10,000 1,000 100 10 1 

6,74,835 - - - 6 7 4 8 3 5 

 

ವಿಷತೃತ್ ರೂ :  6,00,000 + 70,000 + 4,000 + 800 + 30 + 5 

6  1,00,000 + 7  10,000 + 4  1,000 + 8  100 + 3  10 + 5  1  

    ದರೂ :  ಆರು ಲಕ್ಷದ ಎಪತ್ತನಹಲುಕ ಸಹವಿರದ ಎಂಟುನೂರ  ತೆತೈದು 

 ಮಹದರಿಯಂತೆ ೂರ್ಾಗೂಳಿಸಿ: 

ಷಂಖ್ಯಾಗಳು  ಕೊೇಟಿಗಳು ಲಕ್ಷಗಳು ಸಹವಿರಗಳು ಬಿಡಿಗಳು 

 10,00,00,000 1,00,00,000 10,00,000 1,00,000 10,000 1,000 100 10 1 

428537          

9643512          

83512306          

 

ವಿಷತೃತ್ ರೂ : 4,28,537 =  __________________________________________________ 

                           = ___________________________________________________ 

ದರೂ: 4,28,537    = ___________________________________________________ 

ವಿಷತೃತ್ ರೂ: 96,43,512 = ___________________________________________________ 

            = __________________________________________________ 

ದರೂ: 96,43,512   = _________________________________________________ 

ವಿಷತೃತ್ ರೂ :8,35,12,306 = ________________________________________________ 

                   = _________________________________________________ 

ದರೂ: 8,35,12,306  = __________________________________________________ 

 



 

 

ಕಲಿಕಹಂವ 02: ವಿಷತೃತ್ ರೂದಲಿಿರು ಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು ಸಹಮಹನಾ ರೂದಲಿಿ ಬರೆಯುುದು. 

 ಮಹದರಿ:  

1. ವಿಷತೃತ್ ರೂ: 40,00,000 + 7,00,000 + 80,000 + 6,000 + 900 + 50 + 3 

4  10,00,000 + 7  1,00,000 + 8  10,000 + 6  1,000 +9  100 + 5  10 + 3  1 

ಸಹಮಹನಾ ರೂ: 47,86,953 

2. ವಿಷತೃತ್ ರೂ: 6,00,000 + 4,000 + 30 

6  1,00,000 + 4  1,000 +3  10  

ಸಾಮಾನ್ಯ  ರೂಪ: 6,04,030 

 ಮಹದರಿಯಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ: 

1. ವಿಷತೃತ್ ರೂ: 5,00,000 + 30,000 + 4,000 + 100 + 20 + 6 

5  1,00,000 + 3  10,000 + 4  1,000 + 1  100 + 2  10 + 6  1 

ಸಹಮಹನಾ ರೂ: ________________ 

2. ವಿಷತೃತ್ ರೂ: 8,00,000 + 500 + 30 

8  100000 5  100 + 3  10  

ಸಹಮಹನಾ ರೂ: ________________ 

3. ವಿಷತೃತ್ ರೂ: 9,00,00,000 + 2,000 + 40 

9  1,00,00,000 + 2  1,000 + 4  10  

ಸಹಮಹನಾ ರೂ: ________________ 

ಕಲಿಕಹಂವ 03: ದರೂದಲಿಿರು ಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು ಷಂಖ್ಹಾರೂದಲಿಿ ಬರೆದು ಸಹಾನಬೆಲೆ ಕೊೇಶಟಕದಲಿಿ ಷೂಚಿಷುುದು.

ಮಹದರಿ: ದರೂ: ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ಇಪತೆತೈದು ಸಹವಿರದ ಏಳುನೂರ ಂದು. 

ವಿಷತೃತ್ ರೂ :8  1,00,000 + 2  10,000 + 5  1,000 + 7  100 + 1  1  

  8,00,000 + 20,000 + 5,000 + 700 + 1 

  8,25,701 

ಸಹಾನಬೆಲೆ ಕೊೇಶಟಕ 

ಷಂಖ್ಯಾ  ಕೊೇಟಿಗಳು ಲಕ್ಷಗಳು ಸಹವಿರಗಳು ಬಿಡಿಗಳು 

 
10,00,00,000 1,00,00,000 10,00,000 1,00,000 10,000 1,000 100 10 1 

8,25,701 - - - 8 2 5 7 0 1 

ಮಹದರಿಯಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ದರೂದ ಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು ಷಂಖ್ಹಾರೂದಲಿಿ ಬರೆದು ಸಹಾನಬೆಲೆ ಕೊೇಶಟಕದಲಿಿ ಷೂಚಿಸಿ. 

1. ನಲವತೆತರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂತೆತೈದು ಸಹವಿರದ ನಹನೂರ ಇಪತ್ತ ಂದು. 

2. ಎರಡು ಕೊೇಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತೊತಂದು ಸಹವಿರದ ಎಪತ್ತ ನಹಲುಕ. 

3. ತೊಂಭತ್ತ ನಹಲುಕ ಲಕ್ಷದ ಸನ್ನುರೆಡು ಸಹವಿರದ ಐತ್ತ ಮೂರು. 

ಷೂಚ್ನ್ನ: ವಿಷತೃತ್ ರೂದಂದ ಸಹಮನಾ ರೂಕೆಕ 

ಬರೆಯುಹಗ ಗರಿಶಠ ಸಹಾನದಂದ ಕನಿಶಠ ಸಹಾನಕೆಕ 

ಬರೆಯುತ್ಹತ, ರ್ಹ ಸಹಾನನುು ಷೂಚಿಸಿರುುದಲಿವೂೇ 

ಆ ಸಹಾನಕೆಕ ’0’ ಯನುು ಹಹಕುುದು 



 

 

ಗಣಿತ್ : ಕಲಿಕಹ ಷಂಗಮ 

ತ್ರಗತ್ರ: 07      ಅಭ್ಹಾಷ ತ್ರರಕೆ: 02        

ವಿದ್ಹಾರ್ಥಾಯ ಹೆಷರು:_______________  

ಸಹಮರ್ಥಾಾ 2  ಷಂಖ್ಯಾಗಳ ಹೊೇಲಿಕೆ 

ಕಲಿಕಹಂವ 04: ಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು ಏರಿಕೆ ಮತ್ುತ ಇಳಿಕೆ ಕರಮದಲಿಿ ಬರೆಯುುದು. 

ನ್ನನಪಿಸಿಕೊಳಿಿ 

ದೊಡಡದು ಚಿಹೆು : 

 

ಚಿಕಕದು ಚಿಹೆು :  

ಷಮ ಚಿಹೆು :  

 ಮಹದರಿಯನುು ಗಮನಿಸಿ: 
 6,73,582.     6,74,972.    6,54,318.     6,59,785.    6,46,750 

ಅತ್ಾಂತ್ ದೊಡಡ ಷಂಖ್ಯಾ: 6,74,972. 

ಅತ್ಾಂತ್ ಚಿಕಕ ಷಂಖ್ಯಾ: 6,46,750. 

 ಮಹದರಿಯಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ. 
1. 4,536.    4,892.    4,570.   4,452. 

      ಅತ್ಯ ಂತ್ ದೊಡ್ಡ  ಸಂಖ್ಯಯ : ___________ 

       ಅತ್ಯ ಂತ್ ಚಿಕಕ  ಸಂಖ್ಯಯ : ___________ 

 

2. 15,623.    15,073.    15,189.   15,800. 

      ಅತ್ಯ ಂತ್ ದೊಡ್ಡ  ಸಂಖ್ಯಯ : ___________ 

      ಅತ್ಯ ಂತ್ ಚಿಕಕ  ಸಂಖ್ಯಯ : ___________ 

 

3. 25,286.    25,245.    25,270.    25,210. 

      ಅತ್ಯ ಂತ್ ದೊಡ್ಡ  ಸಂಖ್ಯಯ : ___________ 

       ಅತ್ಯ ಂತ್ ಚಿಕಕ  ಸಂಖ್ಯಯ : ___________ 

 

4. 26,895.    23,787.    24,564.    24,654. 

      ಅತ್ಯ ಂತ್ ದೊಡ್ಡ  ಸಂಖ್ಯಯ : ___________ 

      ಅತ್ಯ ಂತ್ ಚಿಕಕ  ಸಂಖ್ಯಯ : ___________

ಷೂಚ್ನ್ನ  

ಏರಿಕೆ ಕರಮದಲಿಿ ಬರೆಯುಹಗ ಷಂಖ್ಯಾಗಳ ನಡುವ ’<’ [ಚಿಕಕದು] ಚಿಹೆುಯನುು ಬಳಷಬೆೇಕು. 

ಇಳಿಕೆ ಕರಮದಲಿಿ ಬರೆಯುಹಗ ಷಂಖ್ಯಾಗಳ ನಡುವ ’>’ [ದೊಡಡದು] ಚಿಹೆುಯನುು ಬಳಷಬೆೇಕು. 

 ಮಹದರಿಯನುು ಗಮನಿಸಿ: 
 

6,43,258 6,54,903  5,98,764 7,33,628 4,53,694. 

 ಇಳಿಕೆ ಕರ ಮ: 7,33,628   <  654903  <  643258  <  598764  <  4,53,694 

 ಏರಿಕೆ ಕರ ಮ: 4,53,694  >  598764 >  643258  >  654903   >  7,33,628 

 



 

 

ಈ ಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು ಮಹದರಿಯಂತೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ುತ ಇಳಿಕೆ ಕರಮದಲಿಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

1.  43,725  61,594  43,592  25,897  94,365 

 

ಏರಿಕೆ ಕರಮ: _________________________________________________________ 

ಇಳಿಕೆ ಕರಮ: _________________________________________________________ 
 

2. 8,65,493 8,94,726  8,78,401 8,47,326 8,12,009. 

 

 

ಏರಿಕೆ ಕರಮ: ________________________________________________________ 

ಇಳಿಕೆ ಕರಮ: ________________________________________________________ 

ಕಲಿಕಹಂವ 05: ದತ್ತ ಅಂಕ್ಗಳಿಂದ ಷಂಖ್ಯಾ ರಚಿಷುುದು. 

 ಮಹದರಿ 01: 7, 9, 8, 6 ಮತ್ುತ 4 ಈ ಅಂಕ್ಗಳನುು ಉೄೇಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಷಬಸುದ್ಹದ ಐದು ಅಂಕ್ಯ 

ಅತ್ಾಂತ್ ದೊಡಡ ಷಂಖ್ಯಾ ಮತ್ುತ ಐದು ಅಂಕ್ಯ ಅತ್ಾಂತ್ ಚಿಕಕ ಷಂಖ್ಯಾಗಳು [ರತ್ರ ಅಂಕೆಯನುು ಂದೆೇ ಬಹರಿ 

ಉೄೇಗಿಷುುದು.] 

ದೊಡಡ ಷಂಖ್ಯಾ: 98,764. 

ಚಿಕಕ ಷಂಖ್ಯಾ: 46,789. 

 

 ಮಹದರಿ 02: 5, 8, 0, 6, 3 ಈ ಅಂಕ್ಗಳನುು ಉೄೇಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಷಬಸುದ್ಹದ ಐದು ಅಂಕ್ಯ ಅತ್ಾಂತ್ 

ದೊಡಡ ಷಂಖ್ಯಾ ಮತ್ುತ ಐದು ಅಂಕ್ಯ ಅತ್ಾಂತ್ ಚಿಕಕ ಷಂಖ್ಯಾಗಳು [ರತ್ರ ಅಂಕೆಯನುು ಂದೆೇ ಬಹರಿ 

ಉೄೇಗಿಷುುದು.] 

ದೊಡಡ ಷಂಖ್ಯಾ: 86,530. 

ಚಿಕಕ ಷಂಖ್ಯ: 30,568. 

 

ಗಮನಿಸಿ 

ದೊಡಡ ಷಂಖ್ಯಾ ರಚಿಷುಹಗ ಗರಿಶಠ ಸಹಾನಕೆಕ ದೊಡಡ ಅಂಕ್ಯಿಂದ ಪ್ಹರರಂಭಿಸಿ             ಇಳಿಕೆ ಕರಮದಲಿಿ 

ಬರೆದು ಬಿಡಿಸಹಾನದಲಿಿ ಚಿಕಕ ಅಂಕ್ಯನುು ಬರೆಯುುದು. ಹಹಗೂ ಚಿಕಕ ಷಂಖ್ಯಾ ರಚಿಷುಹಗ ಗರಿಶಠ ಸಹಾನಕೆಕ ಚಿಕಕ 

ಅಂಕ್ಯಿಂದ ಪ್ಹರರಂಭಿಸಿ             ಏರಿಕೆ ಕರಮದಲಿಿ ಬರೆದು  ಬಿಡಿಸಹಾನದಲಿಿ ದೊಡಡ ಅಂಕ್ಯನುು 

ಬರೆಯುುದು. 

 

                                                               : 

i. 3, 8, 5, 9, 2, 6. 

ii. 7, 5, 0, 3, 1, 4. 

iii. 9, 1, 4, 2, 5. 

 

ಷೂಚ್ನ್ನ: ದತ್ತ ಅಂಕ್ಗಳಲಿಿ ’0’ ಇರುುದರಿಂದ ಗರಿಶಠ ಸಹಾನಕೆಕ ’0’ ಹಹಕ್ದರೆ ಅದು ನಹಲುಕ 

ಅಂಕ್ಯ ಷಂಖ್ಯಾರ್ಹಗುತ್ತದೆ. ಆದದರಿಂದ ನಂತ್ರದ ಚಿಕಕ ಅಂಕ್ರ್ಹದ ’3’ ನುು ಗರಿಶಠ ಸಹಾನದಲಿಿ 

ಬರೆದು ನಂತ್ರದ ಸಹಾನಗಳಲಿಿ ’0’ಯಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕರಮದಲಿಿ ಬರೆಯಬೆೇಕು. 



 

 

ಗಣಿತ್ : ನನು ಕಲಿಕಹ ನ್ನೂೇಟ. 

ವಿದ್ಹಾರ್ಥಾಯ ಹೆಷರು:_______________ 

 ಷೂಚ್ನ್ನಯಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:  

1. 73,64,023ನುು ಸಹಾನಬೆಲೆ ಕೊೇಶಟಕ ರಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

 

 

 

 

 

2. 8,03,652ನುು ದಗಳಲಿಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಉತ್ತರ:_____________________________________________________________    
    ______________________________________________________________ 

3. 9,63,207ನುು ವಿಷತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

 ವಿಷತೃತ್ ರೂ:__________________________________________________________ 
             ___________________________________________________________ 

4. 4x10,00,000+3x1,000+2x10+5x1ರ ಸಹಮಹನಾ ರೂ ಬರೆದು ದಗಳಲಿಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಸಹಮಹನಾ 

ರೂ:______________________________________________________________ 

ದಗಳಲಿಿ :__________________________________________________________ 

5. ಕೆಳಗಿನ ದರೂದ ಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು                 ವಿಸ್ತ ರಿಸಿ ಬರೆ   

 ಎಂಬತೆತರಡು ಲಕ್ಷದ ಐತ್ೂೂರು ಸಹವಿರದ ನಹನೂರ ಮೂತ್ತ ಂಭತ್ುತ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 ಅರತ್ುತ ಲಕ್ಷದ ನಲತ್ುತ ಸಹವಿರದ ಸನ್ನುರೆಡು. 
 

 

  

 

6.                         5              ಡ                                 

            : 

               6, 9,4,7,0 

 

 

 

                                           

 

 

---------------- 

 



 

 

ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕಹ ಷಂಗಮ 

ಅಭ್ಹಾಷ ತ್ರರಕೆ :5 ಸಹಮರ್ಥಾಾ: ಅತ್ಾನ ಮತ್ುತ ಅತ್ಾಾಗಳು ವಿದ್ಹಾರ್ಥಾಯಹೆಷರು: 

ತ್ರಗತ್ರ : 7  ಕಲಿಕಹಂವ:ೂರ್ಾ ಷಂಖ್ಯಾಗಳ ಅತ್ಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುುದು. 

ಅತ್ಾನಗಳು:  ಂದು ಷಂಖ್ಯಾಯನುು ಷಂೂರ್ಾಹಗಿ ಭ್ಹಗ ಮಹಡಬಲಿ ೂರ್ಾ ಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು 

ಅತ್ಾನಗಳು ಎನುುರು. 

ಮಹದರಿ ಲೆಕಕ1:  9ರ ಅತ್ಾನಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಉತ್ತರ: 9ನುು ಷಂೂರ್ಾಹಗಿ ಭ್ಹಗ ಮಹಡಬಲಿ ಷಂಖ್ಯಾಗಳು 1,3,9 

ಅದದರಿಂದ9ರ ಅತ್ಾನಗಳು= 1,3,9 

ಮಹದರಿ ಲೆಕಕ 2: 12ರಅತ್ಾನಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಉತ್ತರ: 12ನುು ಷಂೂರ್ಾಹಗಿ ಭ್ಹಗ ಮಹಡಬಲಿ ಷಂಖ್ಯಾಗಳು 1,2,3,4,6,12 

ಆದದರಿಂದ 12ರ ಅತ್ಾನಗಳು = 1,2,3,4,6 ಮತ್ುತ 12. 

 ಕೆಳಗಿನ ಷಂಖ್ಯಾಗಳ ಅತ್ಾನ ಗಳನುು ಬರೆಯಿರಿ.( ಮೇಲಿನ ಮಹದರಿ ಲೆಕಕಗಳನುು ಅನುಷರಿಸಿ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮನ್ನಗಲಷ:  ಕೆಳಗ ನಿೇಡಿರು ಷಂಖ್ಯಾಗಳು ಅತ್ಾನಗಳನುುಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ(ಈ ಲೆಕಕಗಳನುು ನಿಮೂ 

ುಷತಕದಲಿಿ ಮಹಡಿ) 

೧) 6.           ೩) 16.       ೩) 25.       ೪) 5.      ೬) 14       ೭) 

ಷುಳಿು: 9 ಎಂಬ ಷಂಖ್ಯಾ 1,3,9ರಮಗಿಿ 

ಕೊೇಶಟಕದಲಿಿ ಬರುತ್ತದೆ 

ಷುಳಿು : 12ಎಂಬ ಷಂಖ್ಯಾ 

1,2,3,4,6,12ರಮಗಿಿ 

ಕೊೇಶಟಕದಲಿಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

೧) 4ರಅತ್ಾನಗಳು =1,2,4_____( ಕಹರರ್ :4 ಎಂಬ ಷಂಖ್ಯಾ 1,2, ಮತ್ುತ 4 ರಿಂದ ಭ್ಹಗಹಗುತ್ತದೆ.) 

೨) 8ರಅತ್ಾನಗಳು = _________(ಕಹರರ್.                            ) 

೩) 15ರಅತ್ಾನಗಳು = _________( ಕಹರರ್:                                                                               ) 

೪) 10ರಅತ್ಾನಗಳು=__________(ಕಹರರ್:                                                                                ) 

೫) 20ರಅತ್ಾನಗಳು= __________(ಕಹರರ್:                                                                               ) 

೬) 11ರಅತ್ಾನಗಳು=___________(ಕಹರರ್:                                                                              ) 

೭) 30ರಅತ್ಾನಗಳು = ___________(ಕಹರರ್:.                                                                            )  

ನ್ನನಪಿಡಿ : ಂದು ೂರ್ಾ ಷಂಖ್ಯಾಯಅತ್ಾನಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕೊಟಿಟರು ೂರ್ಾ ಷಂಖ್ಯಾಯು 

ರ್ಹ ರ್ಹ ಮಗಿಿ ಕೊೇಶಟಕದಲಿಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನುುಕಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಿ. 



 

 

     ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕಹ ಷಂಗಮ. 

ತ್ರಗತ್ರ : 7                                                          ಅಭ್ಹಾಷ ತ್ರರಕೆ 6 

ವಿದ್ಹಾರ್ಥಾಯ ಹೆಷರು:                             ೂರ್ಾ ಷಂಖ್ಯಾಗಳಅತ್ಾಾಗಳು ( ಗುರ್ಕಗಳು) 

ಅತ್ಾಾ ಗಳು ( ಗುರ್ಕಗಳು): ಂದು ೂರ್ಾ ಷಂಖ್ಯಾಯನುು ಮತೊತಂದು ೂರ್ಾ ಷಂಖ್ಯಾಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ಹಗ ಸಿಗು 

ಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು ಅತ್ಾಾ ( ಗುರ್ಕ) ಎನುುತೆತೇವ. 

ಉದ್ಹಸರಣೆ : 3ರೃದಲ ನಹಲುಕ ಗುರ್ಕಗಳು3,6,9ಮತ್ುತ 12 ಆಗಿವ ಏಕೆಂದರೆ 

3x1=3 

3x2=6 

3x3=9 

3x4=12 

 

ಮಹದರಿ ಲೆಕಕ: ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲಿಿ 4ರ ಅತ್ಾಾಗಳಗುಂನುು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

a) 3,4,5,6,7,8,.                       c) 4,6,8,10,12,14 

b) 4,8,12,16,20,24.                d) 5,10,15,20,25,30. 

ಉತ್ತರ: b) 4,8,12,16,20,24. 

ರಯತ್ರುಷು : ಮೇಲಿನ ಮಹದರಿ ಲೆಕಕನುು ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಗ ನಿೇಡಿರು ಲೆಕಕಗಳನುು ರಯತ್ರುಸಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಬಿಟಿಟರು ಗುರ್ಕಗಳನುು ಕರಮಹನುಗತ್ಹಗಿ ತ್ುಂಬಿರಿ: 

ಮಹದರಿ ಲೆಕಕ: 12ರಗುರ್ಕ = 12,24,__,__,60,__,84.......( ಉತ್ತರ : 12,24,36,48,60,72,84) 

೧) 8ರಗುರ್ಕ = 8,16,__,32,40,48,__............ 

೨) 10ರಗುರ್ಕ = 10,__,__,__,50,60,__........... 

೩) 7ರ ಗುರ್ಕ = __,14,21,__,__,42,__............ 

ಮನ್ನಗಲಷ : ಕೆಳಗ ನಿೇಡಿರು ೂರ್ಾ ಷಂಖ್ಯಾಗಳ ಅತ್ಾಾಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.(ಈ ಲೆಕಕಗಳನುು ನಿಮೂ ುಷತಕದಲಿಿ 

ಮಹಡಿ.)೧) 5ರೃದಲ ನಹಲುಕ ಗುರ್ಕಗಳು೨) 15ರ ೃದಲ 5 ಅತ್ಾಾಗಳನುು ಬರೆಯಿರಿ. 

 

ಕೊಟಿಟರು ಷಂಖ್ಯಾಯಮಗಿಿ 

ಕೊೇಶಟಕನುು ನ್ನನಪಿಸಿಕೊಳಿಿ 

ರಯತ್ರುಸಿ: 

೧)5ರೃದಲ ನಹಲುಕ ಗುರ್ಕ ಗಳನುುಬರೆಯಿರಿ. 

 

೨)2ರೃದಲ5ಅತ್ಾಾಗಳನುುಬರೆಯಿರಿ. 

 

೧) 6ರಅತ್ಾಾಗಳ ಗುಂನುು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

a) 2,4,6,8,10 

b) 5,10,15,20,25 

c) 6,12,18,24,30 

d) 3,6,9,12,15. 

ಉತ್ತರ: ________________ 

 

೨) 11ರಅತ್ಾಾಗಳಗುಂನುು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

a) 1,2,3,4,5 

b) 1,3,9,12,15 

c) 4,8,12,16,20 

d) 11,22,33,44,55 

ಉತ್ತರ : ______________ 

 



 

 

ತ್ರಗತ್ರ7:   ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕಹ ಷಂಗಮ    

                       ಅಭ್ಹಾಷ ತ್ರರಕೆ : 7                       ವಿದ್ಹಾರ್ಥಾಯ ಹೆಷರು:                             

                        ಕಲಿಕಹಂವ: ಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾನಗಳು ಮತ್ುತ ಅತ್ಾಾಗಳು 

ಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾನಗಳು:  

ಷೂರಿಸಿಕೊಳಿಿ: 4ರಅತ್ಾನಗಳು = 1,2,4 ( 4ಎಂಬ ಷಂಖ್ಯಾಯು 1,2 ಮತ್ುತ 4 ರಿಂದ ಷಂೂರ್ಾಹಗಿ ಭ್ಹಗಹಗುತ್ತದೆ) 

6ರಅತ್ಾನಗಳು = __________ 

10ರಅತ್ಾನಗಳು = _________ 

ಮಹದರಿ ಲೆಕಕ : 6 ಮತ್ುತ12ರ ಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಉತ್ತರ : 6ರಅತ್ಾನಗಳು=1,2,3,ಮತ್ುತ 6 

12ರಅತ್ಾನಗಳು =1,2,3 ,4,6,12 

6 ಮತ್ುತ 12 ರಲಿಿ ಕಂಡುಬರು ಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾನಗಳು= 1,2,3,6 

 

 

 

 

ಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾಾಗಳು: 

ಷೂರಿಸಿಕೊಳಿಿ: 3ರಅತ್ಾಾಗಳು =3,6,9,12,15,18,21,24,27,30.......... 

  5ರ ಅತ್ಾಾಗಳು= ______________________ 

10ರ ಅತ್ಾಾಗಳು=_____________________ 

ಮಹದರಿ ಲೆಕಕ:4 ಮತ್ುತ 5ರೃದಲ ಎರಡುಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾಾ ಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

4ರ ಅತ್ಾಾಗಳು= 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,.......... 

5ರ ಅತ್ಾಾಗಳು = 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50........... 

4 ಮತ್ುತ 5 ರಲಿಿ ಕಂಡುಬರು ೃದಲ ಎರಡುಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾಾಗಳು=20ಮತ್ುತ 40 

 

 

 

 

     ಷುಳಿು:4 ಎಂಬ ೂರ್ಾ ಷಂಖ್ಯಾಯು 1,2 ಮತ್ುತ 4ರಮಗಿಿ               

     ಕೊೇಶಟಕದಲಿಿ ಬರುತ್ತದೆ 

ರಯತ್ರುಷು: ಲೆಕಕ 2: 9 ಮತ್ುತ 12ರ ಸಹಮಹನಾ 

ಅತ್ಾನಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ರಯತ್ರುಷು:ಲೆಕಕ 1 : 15 ಮತ್ುತ 20ರ ಸಹಮಹನಾ 

ಅತ್ಾನಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಷುಳಿು:ರ್ಹುದೆೇ ಷಂಖ್ಯಾಯಅತ್ಾಾ ಗಳನುು ಬರೆಯಲು 

ಆ ಷಂಖ್ಯಾಯ ಮಗಿಿ ಕೊೇಶಟಕನುು ನ್ನನಪಿಟುಟಕೊಳಿಿ 

ರಯತ್ರುಷು: ಲೆಕಕ 2: 6 ಮತ್ುತ8 ರ ೃದಲ ಎರಡುಸಹಮಹನಾ 

ಅತ್ಾಾಗಳನುುಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ರಯತ್ರುಷು: ಲೆಕಕ 1: 3 ಮತ್ುತ 9ರೃದಲಎರಡು 

ಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾಾಗಳನುುಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಮನ್ನಗಲಷ: 1)  3 ಮತ್ುತ15ರಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾನಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ? 

2) 5 ಮತ್ುತ 10ರೃದಲ ಎರಡುಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾಾಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ? 



 

 

7ನ್ನೇತ್ರಗತ್ರ.    ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕಹ ಷಂಗಮ  ವಿದ್ಹಾರ್ಥಾಯ ಹೆಷರು:  

ಅಭ್ಹಾಷ ತ್ರರಕೆ :8   ಕಲಿಕಹಂವ:ಭ್ಹಜಾ ಮತ್ುತ ಅವಿಭ್ಹಜಾ ಷಂಖ್ಯಾಗಳು 

ಅವಿಭ್ಹಜಾ ಷಂಖ್ಯಾಗಳು:2 ಅತ್ಾನಗಳನುು ಮಹತ್ರಭ್ಹಜಾ ಷಂಖ್ಯಾಗಳು:2ಕ್ಕಂತ್ಹೆಚ್ುು ಅತ್ಾನಗಳನುುಹೊಂದರುತ್ತದೆ. ( 1 ಮತ್ುತ ಅದೆೇ 

ಷಂಖ್ಯಾಯನುು ಮಹತ್ರಹೊಂದರುತ್ತದೆ. (1 ಮತ್ುತ ಅದೆೇ ಷಂಖ್ಯಾಗಳ ಜೂತೆ ಬೆೇರೆ 

  ಅತ್ಾನಗಳಹಗಿ  ಹೊಂದರುತ್ತವ).                                                           ಬೆೇರೆ ಅತ್ಾನಗಳನುುಹೊಂದರುತ್ತವ.) 

 

 

 

 

 

ಮೇಲಿನ ಉದ್ಹಸರಣೆಗಳಲಿಿ 7,5,11 ಎರಡು ಅತ್ಾನ ಗಳನುು ಮೇಲಿನ ಉದ್ಹಸರಣೆಗಳಲಿಿ 4,9,12 ಎರಡಕ್ಕಂತ್ 

ಮಹತ್ರ ಹೊಂದವ.ಹೆಚ್ುು ಅತ್ಾನಗಳನುು ಹೊಂದವ. 

1) ಕೆಳಗಿನ ಕೊೇಶಟಕನುು ಮಹದರಿ ಉತ್ತರದಲಿಿ ತೊೇರಿಸಿರುಂತೆ ಷೂಕತ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಭತ್ರಾ ಮಹಡಿರಿ: 

ಕರಮ ಷಂಖ್ಯಾ ದತ್ತ ಷಂಖ್ಯಾ ಅತ್ಾನಗಳು ಟುಟ 

ಅತ್ಾನಗಳು 

ಅತ್ಾನದ ವಿಧ 

1ಮಹದರಿ ಲೆಕಕ 5 1,5 2 ಅವಿಭ್ಹಜಾ 

2ಮಹದರಿ ಲೆಕಕ 8 1,2,4,8 4 ಭ್ಹಜಾ 

3 6    

4 7    

5 14    

6 17    

7 15    

8 28    

 

2) ಕೆಳಗಿನ ಕೊೇಶಟಕನುು ಭತ್ರಾಮಹಡಿ ನಂತ್ರ ರಶ್ನುಗಳಿಗ ಉತ್ತರಿಸಿ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಉದ್ಹಸರಣೆಗಳು: 

4ರಅತ್ಾನಗಳು=1,2,4 

9ರ ಅತ್ಾನಗಳು =1,3,9 

12ರಅತ್ಾನಗಳು =1,2,3,4,6,12 

ಉದ್ಹಸರಣೆಗಳು:  

7ರಅತ್ಾನಗಳು= 1,7 

5ರ ಅತ್ಾನಗಳು = 1,5 

11ರ ಅತ್ಾನಗಳು =1,11 

ದತ್ತ ಷಂಖ್ಯಾ.    ಅತ್ಾನಗಳು.    ಅತ್ಾನದ ವಿಧ(ಅವಿಭ್ಹಜಾ ಅರ್ಥಹ 

ಭ್ಹಜಾ) 

1)01 

2)02 

3)03 

4)04 

5)05.                   

6)06.                

7)07 

8)08 

9)09 

10)10 

   ಷುಳಿು: ಕೊಟಿಟರು ದತ್ತ ಷಂಖ್ಯಾಗಳ ಅತ್ಾನ ಗಳನುು ಬರೆಯಲು ಆ 

ದತ್ತ ಷಂಖ್ಯಾಯು ರ್ಹ ರ್ಹ ಮಗಿಿ ಕೊೇಶಟಕದಲಿಿ ಬರುತ್ತದೆ 

ಎಂಬುದನುು ಆಲೊೇಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ 

ರಶ್ನುಗಳು: 

೧)ಅತ್ಾಂತ್ ಚಿಕಕ ಅವಿಭ್ಹಜಾ ಷಂಖ್ಯಾ_____________ 

೨) ಅತ್ಾಂತ್ ಚಿಕಕ ಭ್ಹಜಾ ಷಂಖ್ಯಾ______________ 

೩)1 ರಿಂದ 10 ರ ನಡುವಿನ ಭ್ಹಜಾ 

ಷಂಖ್ಯಾಗಳು____________ 

೪)1 ರಿಂದ 10 ರ ನಡುವಿನ ಅವಿಭ್ಹಜಾ 

ಷಂಖ್ಯಾಗಳು_________ 

ಆಲೊೇಚಿಸಿ: ೂರ್ಾಷಂಖ್ಯಾ 1 ಭ್ಹಜಾಷಂಖ್ಯಾಯೂ ಅರ್ಥಹ 

ಅವಿಭ್ಹಜಾ ಷಂಖ್ಯಾಯೂ ಅರ್ಥಹ ಎರಡು ಅಲಿವೂೇ? 



 

 

ಕಲಿಕಹ ಷಂಗಮ 

ತ್ರಗತ್ರ 7:      ಗಣಿತ್ ನನು ಸಹಧನ್ನ :2                  ವಿದ್ಹಾರ್ಥಾಯಹೆಷರು:__________ 

1) ಬಿಟಿಟರುಷಾಳಗಳನುು ಷೂಕತ ಉತ್ತರಗಳೂಂದಗ ತ್ುಂಬಿರಿ: 

೧)  6ರ ಅತ್ಾನಗಳು=______________ 

೨)  2 ಅತ್ಾನಗಳನುು ಮಹತ್ರ ಹೊಂದರು ಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು_________ಎನುುರು. 

೩) 1,3,9ಷಂಖ್ಯಾಗಳು____________ರಅತ್ಾನಗಳಹಗಿವ. 

೪) 4ರ ೃದಲ 4 ಅತ್ಾನಗಳು=____________ 

೬) 2ಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚ್ುು ಅತ್ಾನಗಳನುು ಹೊಂದರುಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು_________ಎನುುರು. 

2) ಬಿಟಿಟರು ಗುರ್ಕಗಳನುು ಕರಮಹನುಗತ್ಹಗಿ ತ್ುಂಬಿರಿ: 

೧)  5ರ ಗುರ್ಕಗಳು =5,10,__,__,25,__35,__45,50,…...... 

೨)  8ರ ಗುರ್ಕಗಳು = __,16,24,__,__,48,56,__72,__,…..... 

3)  ಕೆಳಗಿನ ಷಮಸಾಗಳನುು ಬಿಡಿಸಿ: 

೧)  4 ಮತ್ುತ 12ರ ಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾನಗಳನುುಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

೨) 2ಮತ್ುತ 3ರೃದಲ ಎರಡು ಸಹಮಹನಾ ಅತ್ಾಾಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

4) ಕೆಳಗ ನಿೇಡಿರು ಷಂಖ್ಯಾಗಳನುು ಭ್ಹಜಾ ಮತ್ುತ ಅವಿಭ್ಹಜಾ ಷಂಖ್ಯಾಗಳಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ. 

     (2,5,6,9,7,13,15,16,19,21) 

 

 

 

  ಭ್ಹಜಾ ಷಂಖ್ಯಾಗಳು  ಅವಿಭ್ಹಜಾ ಷಂಖ್ಯಾಗಳು 


