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      ಅಪವತ್ಾನ್ ಮತ್ತು ಅಪವತ್ಯಾಗಳು: 

8 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು :1,24ಮರ್ತು 8 ಆಗಿದೆ. 
 8 ರ ಅಪವರ್್ತಗಳು : 8,16,24,32,40…….. 

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನತು ಉರ್ುರಿಸಿ. 

1) 4 ರ ಅಪವರ್ತನ ಗಳನತು ಬರೆ 
2) 4ರ ಯಾವುದಾದರೂ ಐದತ ಅಪವರ್್ತಗಳನತು ಬರೆ 
3) 7 ರ ಅಪವರ್್ತ ಮರ್ತು ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ಬರೆ 
4) 12 ರ ಅರ್್ಂರ್ ದೊಡ್ಡ ಅಪವರ್ತನ ಯಾವುದತ? 

5) _____ ಇದತ ಯಾವುದೆೇ ಸಂಖ್ೆ್ಯ ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರತರ್ುದೆ. 
4 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು:1,2,4. 

10 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು:1,2,5,10. 

4 ಮರ್ತು 10 ರ ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್ತನಗಳು: 1,2. 

1,2 ರಲ್ಲಿ ಅರ್್ಂರ್ ದೊಡ್ಡ ಅಪವರ್ತನ 2 

ಆದದರಿಂದ 4 ಮರ್ತು 10    ಮ.ಸಾ.ಅ =2 
 

 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ೆ್ 

ಸಂಖ್ೆ್ಗಳು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಸಂಖ್ೆ್ಗಳು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮ.ಸಾ.ಅ 

1 4 1,2,4 6 1,2,3,6 2 
2 3  9   

3 5  15   

4 8  20   

5 12  15   

6 15  25   

7 10  22   

8 30  6೦   

 

   ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನತು ಉರ್ುರಿಸಿ. 

1) 2 ಮರ್ತು 3 ರ ಮ.ಸಾ.ಅ =________ 

2) 6 ಮರ್ತು 15 ರ ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್ತನಗಳು:  ___ , ___. 

3) 10 ಮರ್ತು 18 ರ ಮ.ಸಾ.ಅ ಕ್ಂಡ್ತಹಿಡಿಯಿರಿ. 



 

 

4) ಅಪವರ್ತನ ನಕ್ಷೆ: ಪೂರ್ತತಗೊಳಿಸಿ 

 
 
 

ಲ.ಸಾ.ಅ ಎಂದರೆ ಮಹರ್ುಮ ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್್ತ  

ಅಪವರ್್ತ ಎಂದರೆ ಗತಣಕ್ 

4 ರ ಅಪವರ್್ತಗಳು:4,8,12,16,20,24,28,32,...... 

3 ರ ಅಪವರ್್ತಗಳು:3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,…. 

4 ಮರ್ತು 3 ರ ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್್ತಗಳು: 12,24. 

12ಮರ್ತು 24 ರಲ್ಲಿ ಅರ್್ಂರ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಪವರ್್ತ 12 

ಆದದರಿಂದ 4 ಮರ್ತು 3    ಲ.ಸಾ.ಅ =12 

 

ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ೆ್ 

ಸಂಖ್ೆ್ಗಳು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಸಂಖ್ೆ್ಗಳು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಲ.ಸಾ.ಅ 

1 4 4,8,12,16,20,24,28,32 6 6,12,18,24,30,36,42 12 
2 2  3   

3 5  3   

4 8  4   

5 7  2   

6 5  15   

7 10  20   

8 9  6   

 
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನತು ಉರ್ುರಿಸಿ. 

1) 2 ಮರ್ತು 3 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ =________ 

2) 5 ಮರ್ತು 10 ರ ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್್ತಗಳು:  __, ___,__,__,__,… 

3) 3 ಮರ್ತು 6 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ ಕ್ಂಡ್ತಹಿಡಿಯಿರಿ. 
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ಭಾಜ್್ ಮರ್ತು ಅವಿಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳು 
 

ಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳು: ಎರಡ್ಕ್ಕಂರ್ ಹೆಚ್ತು ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ಹೊಂದಿರತವ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳನತು ಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳು 
ಎನತುತ್ಾುರೆ.(1,ಅದೆೇ ಸಂಖ್ೆ್ ಮರ್ತು ಬೆೇರೆ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳಿಂದ ನಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲಪಡ್ತವ ಸಂಖ್ೆ್) 

ಉದಾ: 4,10,25 …  

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಷಯಗಳು: ಎರಡ್ತ ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ಮಾರ್ರ ಹೊಂದಿರತವ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳನತು ಅವಿಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳು 
ಎನತುತ್ಾುರೆ. 

      ( 1 ಮರ್ತು ಅದೆೇ ಸಂಖ್ೆ್ಯಿಂದ ಮಾರ್ರ ನಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲಪಡ್ತವ ಸಂಖ್ೆ್) 

ಉದಾ: 2,3,5,7,11… 

ಯಾವುದೆೇ ಸಂಖ್ೆ್ಗೆ  ಒಂದತ ಮರ್ತು ಅದೆೇ ಸಂಖ್ೆ್ ಅದರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರತರ್ುದೆ. 

ಯಾವುದೆೇ ಅವಿಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ 1  ಆಗಿರತರ್ುದೆ 

ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಸಂಖ್ಷಯಗಳಲೆಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಷಯಗಳನ್ತು ವೃತ್ು ಹಾಕಿ ಗತರತತಿಸಿ. 

 

 



 

 

 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನತು ಉರ್ುರಿಸಿ 

1. ಅರ್್ಂರ್ ಚಿಕ್ಕ ಅವಿಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್_________ 

2. ಸಮ ಅವಿಭಾಜ್್  ಸಂಖ್ೆ್_______ 

3. ಅರ್್ಂರ್ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಸ ಅವಿಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್_______ 

4. ಅರ್್ಂರ್ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್_______ 

5. ಅರ್್ಂರ್ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಸ ಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್_______ 

6. ಅವಿಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳು ______ಮರ್ತು______ ಆಗಿರತರ್ುದೆ 
II. ಇವುಗಳನತು ಉರ್ುರಿಸಿ 

1. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅವಿಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳನತು ಗತರತರ್ತಸಿ: 3,6,9,10,14,16,21,23,26,29 

2. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳನತು ಗತರತರ್ತಸಿ: 2,4,5,7,10,11,12,24,27,31 

3. 20 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ಬರೆಯಿರಿ .ಇದತ ಅವಿಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ? 

4. 1 ರಿಂದ 50 ರ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಾಿ ಅವಿಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳನತು ಬರೆಯಿರಿ. 

     III.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳನತು ಅವಿಭಾಜ್್ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗತಣಲಬಧವನ್ಾುಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

1. 35 =      ___x___ 

2. 15 =      ___x___ 

3. 21=       ___x___ 

4. 10 =    ____x___ 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊೇಷಟಕ್ವನತು ಸೂಕ್ು ಸರಿ/ರ್ಪುಪ ಉರ್ುರದಿಂದ ರ್ತಂಬಿಸಿ. 

ಸಂಖ್ೆ್ಗಳು 3 ರ ಗತಣಕ್ 24 ರ ಅಪವತ್ಾನ್ 

6 ಸರಿ ಸರಿ 

4   

15   

12   
18   

24   
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ಕೊೇನಗಳು ಮರ್ತು ರೆೇಖ್ಾಗಣಿರ್ದ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಆಕ್ೃರ್ತಗಳು 
 

 

ಈ ಕಷಳಗಷ ಕಷೂಟ್ಟಟರತವ ಚಿತ್ರಗಳಲಿೆ ಕಷೂೇನ್ಗಳ ವಿಧ ಹಷಸರಿಸಿ.  

ಕಷೂೇನ್ಮಾಪಕದ ಸಹಾಯದಂದ ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಕಷೂೇನ್ಗಳನ್ತು ರಚಿಸಿ. 

(1) 60°            (2) 90°.             (3). 135°             ( 4) 155° 

 
ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ತು  ಹಷಸರಿಸಿ 



 

 

 

ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಆಕೃತಿಗಳನ್ತು ಹಷಸರಿಸಿ, ಪರತಿಯಂದತ ಆಕೃತಿಯ ಬಾಹತಗಳ ಸಂಖ್ಷಯ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಷಯಯನ್ತು ಬರಷಯಿರಿ. 

 

ಬಾಹತಗಳಿಗಷ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ತಿರಭತಜ್ಗಳ ವಿಧ ಬರಷದತ,ಅವುಗಳ ಸತತ್ುಳತಷ ಕಂಡತಹಿಡಿ. 

 

 



 

 

 

I.ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ೂಕ್ತ ಉತ್ತರದಿಂದ ತ್ನಿಂಬಿರಿ.                                        

1. ತ್ರಿಭನಜದ ಎಲ್ಾಾ ಬಾಹನಗಳು ಸ್ಮವಾಗಿದದರೆ________ ತ್ರಿಭನಜ . 

           a. ಸ್ಮ     b.ಅಸ್ಮ c.ಸ್ಮದಿಬಾಹನ    d.ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಾ 
2. ತ್ರಿಭನಜದ ಎಲ್ಾಾ ಕೊೋನ್ಗಳ ಅಳತೆ 90°ಗಿಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ ಇದದರೆ ಅದನ ________ ತ್ರಿಭನಜ . 

          a. ಲ್ಿಂಬ    b.  ವಿಶಾಲ್      c.ಲ್ಘು         d.ಸ್ರಳ 

3. ತ್ರಿಭನಜದ ಎರಡನ ಕೊೋನ್ಗಳ ಅಳತೆ 45°ಗೆ ಸ್ಮ ಇದದರೆ ಅದನ ________ ತ್ರಿಭನಜ . 

          a. ಲ್ಿಂಬ    b.  ವಿಶಾಲ್      c.ಲ್ಘು         d.ಸ್ರಳ 

4. ತ್ರಿಭನಜದ ಎರಡನ ಕೊೋನ್ಗಳು ಸ್ಮ ಮತ್ನತ ಎರಡನ ಬಾಹನಗಳು ಸ್ಮವಾಗಿರನವ ತ್ರಿಭನಜ _______ 

        a. ಸ್ಮ     b.ಅಸ್ಮ      c.ಸ್ಮದಿಬಾಹನ    d.ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಾ 
5. ತ್ರಿಭನಜದ  ಎರಡನ ಬಾಹನಗಳು ಸ್ಮವಾಗಿದದರೆ ಅದರ ಅಭಿಮನಖವಾಗಿರನವ___ ಕೊೋನ್ಗಳು 
ಸ್ಮವಾಗಿರನತ್ತವೆ 
    a. ಒಿಂದನ    b. ಎರಡನ     c. ಮೂರನ           d. ನಾಲ್ನು 
6. ಸ್ಮಬಾಹನ ತ್ರಿಭನಜದ ಪ್ಿತ್ರಯಿಂದನ ಬಾಹನವಿನ್ ಅಳತೆ 5 ಸೆಿಂಟಿಮೋಟ್ರ್ ಆದರೆ ಅದರ 

ಸ್ನತ್ತಳತೆ______cm 

       a.  10       b.15.        c. 20            d.25                                                                          

 III.  ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಚತ್ತಭತಾಜ್ ಗಳನ್ತು ಹಷಸರಿಸಿ. 



 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಯಂತ್ೆ ಘನ್ಾಕ್ೃರ್ತಗಳನತು ರಚಿಸಿ 
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ರೆೇಖ್ಾಗಣಿರ್ದ ಮೂಲ ಪರಿಕ್ಲಪನ್ೆಗಳು 

ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ರಷೇಖ್ಾ ಕೃತಿಗಳಲಿೆ ಅವುಗಳ ಶೃಂಗ ಬಂದತ ಮತ್ತು ಬಾಹತಗಳನ್ತು ಬರಷಯಿರಿ. 

ಉದಾ:-   ತಿರಭತಜ್ PQR ನ್ಶೃಂಗ ಬಂದತಗಳು:          

P,Q ಮತ್ತು R.                           

ಬಾಹತಗಳು: PQ ,QR, ಮತ್ತು PR.                   

 

1)                                                                                       2) 

                                                    

ಬಂದತಗಳನ್ತು ಬಳಸಿ ರಷೇಖ್ಾಕೃತಿ ರಚಿಸಿ: 



 

 

1) ಮೂರತ ಬಂದತಗಳನ್ತು ಬಳಸಿ ಬಡಿಸಬಹತದತ ಆದ ಆಕೃತಿ: 

2) 4 ಬಂದತಗಳನ್ತು ಬಳಸಿ ಬಡಿಸಬಹತದತ ಆದ ಆಕೃತಿ: 

3) 5 ಬಂದತಗಳನ್ತು ಬಳಸಿ ಬಡಿಸಬಹತದತ ಆದ ಆಕೃತಿ: 

                     ಮಾದರಿಯಂತಷ ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ರಷೇಖ್ಾಖಂಡಗಳನ್ತು ಗತರತತಿಸಿ ಬರಷಯಿರಿ  . 

                        

                                                                                                     ರಷೇಖ್ಾಖಂಡ   AB = 6 ಸಷಂ.ಮೇ                       

                                                    6 ಸಷಂ.ಮೇ                         

ಈ ಮೇಲಿನ್ ಮಾದರಿಯಂತಷ ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ರಷೇಖ್ಾಖಂಡದ ಉದದವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ 

 

ಮಾದರಿಯಂತಷ ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ರಷೇಖ್ಾಕಿರಣ ಗಳನ್ತು ಗತರತತಿಸಿ ಬರಷಯಿರಿ. 

                ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಚಿತ್ರದಲಿೆ ರಷೇಖ್ಾ ಕಿರಣಗಳನ್ತು ಬರಷಯಿರಿ 



 

 

                           ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಚಿತ್ರವನ್ತು ಗಮನಿಸಿ, ಉತ್ುರಿಸಿ: 

 

ಸಮಾಂತ್ರ ರಷೇಖ್ಷಗಳು :ಮಾದರಿಯಂತಷ ಸಮಾಂತ್ರ ರಷೇಖ್ಷಗಳನ್ತು ಬರಷಯಿರಿ. 

        AB  ಹಾಗೂ CD ಸಮಾಂತ್ರ ರಷೇಖ್ಷಗಳಾಗಿವಷ. 
        ಇದನ್ತು AB II CD ಎಂದತ ಬರಷಯತತಷುೇವಷ 
ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಚಿತ್ರದಲೆಿ ಬಂದತ ,ರಷೇಖ್ಷ, ರಷೇಖ್ಾಖಂಡ, ಕಿರಣ ,ಸಮಾಂತ್ರ ರಷೇಖ್ಷಗಳು, ಛಷೇದಸತವ ರಷೇಖ್ಷಗಳನ್ತು 
ಗತರತತಿಸಿ. 

 

 

 

 



 

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಮತ್ತು  ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ   ,  
ಮೈಸೂರತ ಜಿಲ್ಷೆ 

           7ನಷೇ ತ್ರಗತಿ ಗಣಿತ್ ಸಷೇತ್ತಬಂಧ- ಸಾಮರ್ಥಾಯಾಧಾರಿತ್ ಕಲಿಕಷ -2021-22    WORKSHEET-5 

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 

              I= 1.      II= 2        III= 3        IIII = 4.       IIII = 5 

 ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಸಂಖ್ಷಯಗಳನ್ತು ಗಿೇಟ್ತಗಳಲಿೆ ಸೂಚಿಸಿ 

A) 10               B) 9             C) 15 

ಈ ಕಷಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಷಯಗಳಿಂದ ಗತರತತಿಸಿ. 

A) IIII   IIII   III 

B) IIII   IIII   IIII   IIII  II 

  ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಚಿತ್ರ ನ್ಕ್ಷ ವಿಶಷೆೇಷಣಷ ಮಾಡಿ: 



 

 

 

 



 

 

ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಸುಂಭ-ನ್ಕ್ಷಯಲೆಿ: 1) ಮಾರಾಟ್ವಾದ ಒಟ್ತಟ ಪತಿರಕಷಗಳು,2) ಕಡಿಮ ಮಾರಾಟ್ವಾದ ಪತಿರಕಷ, 3) 

ಮಾರಾಟ್ವಾದ ಪತ್ರಗಳನ್ತು ಸಂಖ್ಷಯಗಳಿಗಷ ಏರಿಕಷ ಕರಮದಲೆಿ ಬರಷಯಿರಿ 

 

 

7ನೆೋ ತ್ರಗತ್ರಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಯಲಿಾ ಪ್ಡೆದ ಅಿಂಕ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ನೋಡಲ್ಾಗಿದ್ೆ ಅಂಕವಾರನ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಿಂಖೆಾಯನ್ನು ಕ್ಿಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ. 



 

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಮತ್ತು  ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ   ,  
ಮೈಸೂರತ ಜಿಲ್ಷೆ 

    7ನಷೇ ತ್ರಗತಿ ಗಣಿತ್ ಸಷೇತ್ತಬಂಧ- ಸಾಮರ್ಥಾಯಾಧಾರಿತ್ ಕಲಿಕಷ -2021-22          WORKSHEET-6 

                                                                    ಅಂಕ್- ಸಂಖ್ೆ್ಗಳು 

ಬಟ್ಟ ಸಥಳವನ್ತು ಸೂಕು ಉತ್ುರದಂದ ತ್ತಂಬರಿ 

 

 

1) 46,873 ಇದರಲ್ಲಿ 8ರ ಸಾಾನಬೆಲ್ೆ_____ 

2) 1 ಲಕ್ಷ =______ಸಾವಿರ 

3) 43,260 ಇದನತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ_______ 

4) 56,497 ಮರ್ತು 65,974  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ೆ್_____ 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ೆ್ಗಳನತು ಮಾದರಿಯಂತ್ೆ ಸಾಾನ ಬೆಲ್ೆಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ   ಸೂಚಿಸಿ. 

 ಕೊೇಟ್ಟ ಹರ್ತು 
ಲಕ್ಷ 

ಲಕ್ಷ ಹರ್ತು 
ಸಾವಿರ 

ಸಾವಿರ ನೂರತ ಹರ್ತು ಬಿಡಿ 

56789673         

7650875         

564087         
4006754         

 

III. ಭಾರರ್ತೇಯ ಸಂಖ್ಾ್ ಪದಧರ್ತಯ ಪರಕಾರ ಅಲಪವಿರಾಮ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

1) 346753= 3,46,753 : ಮೂರತ ಲಕ್ಷದ  ನಲವತ್ಾುರತ  ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ 

ಐವರ್ೂೂರತ. 
2) 260765 

3) 700654 

IV. ಸರಿಯಾದ ಚಿನ್ೆು ಬಳಸಿ    ( <,    >,      =   ) 

1) 50765 [      ] 50567 
2) 5075   [       ] 0999 

3) 50765 [      ] 50765 

4) 500      [      ] 0005 
5) 23456. [      ] 6543 



 

 

ಮಾದರಿಯಂತಷ ಕಷೂಟ್ಟಟರತವ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಪುನ್ರಾವತಿಾಸದಷ ಅತಿ ದಷೂಡಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕಕ ಸಂಖ್ಷಯ 

ರಚಿಸಿ: 

ಮಾದರಿಯಂತಷ ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಸಂಖ್ಷಯಗಳನ್ತು ವಿಸುರಿಸಿ ಬರಷ 
1) 84,325 = 80,000+4000+300+20+5 
2) 80764 
3) 50870 

ಈ ಮೇಲಿನ್ ಮಾದರಿಯಂತಷ ಸಾಥನ್ಬಷಲ್ಷ ಮತ್ತು ಮತಖಬಷಲ್ಷಗಳನ್ತು ಬರಷಯಿರಿ 



 

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಮತ್ತು  ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ   ,  
ಮೈಸೂರತ ಜಿಲ್ಷೆ 

    7ನಷೇ ತ್ರಗತಿ ಗಣಿತ್ ಸಷೇತ್ತಬಂಧ- ಸಾಮರ್ಥಾಯಾಧಾರಿತ್ ಕಲಿಕಷ -2021-22                      WORKSHEET-7                                       

                                              

                         ಕಷೂಟ್ಟಟರತವ ಭಿನ್ುರಾಶಿಗಳನ್ತು ಮಾದರಿಯಂತಷ ಹಷೂಂದಸಿ ಬರಷಯಿರಿ                                       .       



 

 

   ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಭಿನ್ುರಾಶಿ ಗಳಿಗಷ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ಕಷೂಟ್ಟಟರತವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ತು ಬಣಣ ಹಚಿಿ , ದಷೂಡಡದತ  >  ,<  ಚಿಕಕದತ 
ಗತರತತಿಸಿ. 



 

 

 



 

 

                      ಈ ಮೇಲಿನ್ ಮಾದರಿಯಂತಷ ಸಮಾನ್ ಭಿನ್ುರಾಶಿಯನ್ತು ಬರಷಯಿರಿ 



 

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಮತ್ತು  ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ   ,  
ಮೈಸೂರತ ಜಿಲ್ಷೆ 

    7ನಷೇ ತ್ರಗತಿ ಗಣಿತ್ ಸಷೇತ್ತಬಂಧ- ಸಾಮರ್ಥಾಯಾಧಾರಿತ್ ಕಲಿಕಷ -2021-22.             WORKSHEET-8 

                                                ಆಕೃತಿಗಳ-ಸತತ್ುಳತಷ ಮತ್ತುವಿಸಿುೇಣಾ 

ಈ ಕಷಳಳಗಿನ್ ರಷೇಖ್ಾಕೃತಿಗಳ ಸತತ್ುಳತಷ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 



 

 

 

ಮಾದರಿಯಂತಷ ಈ ಕಷಳಳಗಿನ್ ರಷೇಖ್ಾಕೃತಿಗಳ ಸತತ್ುಳತಷ ಮತ್ತು ವಿಸಿುೇಣಾ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಮತ್ತು  ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ   ,  
ಮೈಸೂರತ ಜಿಲ್ಷೆ 

    7ನಷೇ ತ್ರಗತಿ ಗಣಿತ್ ಸಷೇತ್ತಬಂಧ- ಸಾಮರ್ಥಾಯಾಧಾರಿತ್ ಕಲಿಕಷ -2021-22.            WORKSHEET-9 

                                                                  ಸಮಮತಿ 



 

 

ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ತಿರಭತಜ್ಗಳನ್ತು ರಚಿಸಲತ ಸಾಧಯವಷೇ? ಪರತಿಯಂದಕೂಕ ಕಚ್ಾಿ ಚಿತ್ರವನ್ತು ರಚಿಸಿ. 

1) ಸಮಮತಿ ರಷೇಖ್ಷ ಇಲೆದ ತಿರಭತಜ್. 

2) ಎರಡತ ಮಾತ್ರ ಸಮಮತಿ ರಷೇಖ್ಷ ಇರತವ ತಿರಭತಜ್. 

3) ಒಂದಷೇ ಒಂದತ ಸಮಮತಿ ರಷೇಖ್ಷ ಇರತವ ತಿರಭತಜ್. 

4) ಮೂರತ ಸಮಮತಿ ರಷೇಖ್ಷಗಳಿರತವ ತಿರಭತಜ್ 

ಚ್ೌಕತಳಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲ್ಷ ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಆಕೃತಿಗಳನ್ತು ರಚಿಸಿ. 

1) ಅಡಡ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಸಮತಿ ರಷೇಖ್ಷಗಳನ್ತು ಹಷೂಂದರತವ ಚತ್ತಭತಾಜ್ 

2) ಅಡಡ ಸಮಮತಿ ಮಾತ್ರವಿದತದ ಲಂಬ ಸಮಮತಿ ಇಲೆದ ಚತ್ತಭತಾಜ್ 

3) ಎರಡಷೇ ಎರಡತ ಸಮಮತಿ ಹಷೂಂದರತವ ಷಡತುಜಾಕೃತಿ 

ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಆಕೃತಿಗಳನ್ತು ಸಮಮತಿ ಆಕೃತಿ ಗಳಾಗಿ ಪೂಣಾಗಷೂಳಿಸಿ 

 



 

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಮತ್ತು  ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ   ,  
ಮೈಸೂರತ ಜಿಲ್ಷೆ 

    7ನಷೇ ತ್ರಗತಿ ಗಣಿತ್ ಸಷೇತ್ತಬಂಧ- ಸಾಮರ್ಥಾಯಾಧಾರಿತ್ ಕಲಿಕಷ -2021-22.             WORKSHEET-10 

                                                                  ಅನ್ತಪಾತ್ ಮತ್ತು ಸಮಾನ್ತಪಾತ್ 

ಮೇರಿಯ ಮನಷಯಿಂದ ಶಾಲ್ಷಗಷ ಇರತವ ದೂರಕೂಕ ಜಾನ್ ನ್ ಮನಷಯಿಂದ ಶಾಲ್ಷಗಷ ಇರತವ ದೂರಕೂಕ 
ಅನ್ತಪಾತ್ 2:1 

1) ಶಾಲ್ಷಗಷ ಹತಿುರ ಯಾರತ ವಾಸವಾಗಿದಾದರಷ? 

2) ಶಾಲ್ಷಯಿಂದ ಮೇರರಿ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ನ್ ವಾಸಿಸತವ ಸಥಳಕಷಕ ಸಾಧಯವಿರಬಹತದಾದ ದೂರಗಳನ್ತು 
ಕಷೂೇಷಟಕದಲಿೆ ನಿೇಡಿದಷ. ಅದನ್ತು ಭತಿಾ ಮಾಡಿ. 



 

 

ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಪರಶಷುಗಳನ್ತು ಉತ್ುರಿಸಿ: 

1) 8 ಮೇ.ಬಟ್ಷಟಯ ಬಷಲ್ಷ ರೂ.1470 ಆದರಷ, 6ಮೇ ಬಟ್ಷಟಯ ಬಷಲ್ಷ ಎಷತಟ? 

2) 20 ದನ್ಗಳಲಿೆ ಮೇರಿಯತ ರೂ. 3000 ಸಂಪಾದಸತತಾುಳಷ. ಹಾಗಾದರಷ 30 ದನ್ಗಳಲಿೆ ಅವಳು 
ಎಷತಟ ಹಣ ಸಂಪಾದಸತತಾುಳಷ? 

3) 5kg ಗಷೂೇಧಿಯ ಬಷಲ್ಷ ರೂ 100 ಹಾಗಾದರಷ 
(i) 12kg ಗಷೂೇಧಿಯ ಬಷಲ್ಷ ಎಷತಟ? 

(ii) ರೂ.160 ಕಷಕ ಎಷತಟ ಪರಮಾಣದ ಗಷೂೇಧಿ ಕಷೂಂಡತಕಷೂಳಳಬಹತದತ? 

ಈ ಕಷಳಗಿನ್ವುಗಳು ಸಮಾನ್ತಪಾತ್ದಲಿೆ  ಇದಷಯೇ ?ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ. 

1) 15:45::40:120.             2) 33:121::9:96 

                   3). 24:28::36:48.                4) 4:6::8:12  

 

 

      ಬತದಿಗಷೂಂದತ ಕರಸತ್ತು: 

 

 

 

 



 

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಮತ್ತು  ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ   ,  
ಮೈಸೂರತ ಜಿಲ್ಷೆ 

    7ನಷೇ ತ್ರಗತಿ ಗಣಿತ್ ಸಷೇತ್ತಬಂಧ- ಸಾಮರ್ಥಾಯಾಧಾರಿತ್ ಕಲಿಕಷ -2021-22            WORKSHEET-11 

                                                             ಅಂಕಿ_ಸಂಖ್ಷಯಗಳ ಸಂಕಲನ್ ಮತ್ತು ವಯವಕಲನ್  

 

 



 

 

 



 

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಮತ್ತು  ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ   ,  
ಮೈಸೂರತ ಜಿಲ್ಷೆ 

    7ನಷೇ ತ್ರಗತಿ ಗಣಿತ್ ಸಷೇತ್ತಬಂಧ- ಸಾಮರ್ಥಾಯಾಧಾರಿತ್ ಕಲಿಕಷ -2021-22                    WORKSHEET-12 

ಗತಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಕಾರ 

ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಕಷೂೇಷಟಕದಲಿೆ ಗತಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ, ನ್ಂತ್ರ ಕಷೂೇಷಟಕದ ಮಧಯಭಾಗದಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 
ಗತಣಲಬಿಗಳ ಏರಿಕಷ ಕರಮದಲಿೆ ಗಷರಷಯ ಮೂಲಕ ಜಷೂೇಡಿಸಿ ಹಷೂರಗಡಷ ಹಷೂೇಗತವ ದಾರಿ 
ಸತಲಭವಾಗತತ್ುದ 

 



 

 

   ಈ ಕಷಳಗಿನ್ವುಗಳ ಗತಣಲಬದವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

                     

     ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಕಷೂೇಷಟಕವನ್ತು ಗಮನಿಸಿ( ಭಾಗಕಾರ  ) ಭಾಗಲಬಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 



 

 

 

 ಈ ಕಷಳಗಿನ್ ಗಣಿತ್ ಪದಬಂಧವನ್ತು ಸೂಕು  ಗಣಿತ್ದ ಮೂಲಭೂತ್ ಕಿರಯಗಳಿಂದ ಪೂಣಾಗಷೂಳಿಸಿ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಮತ್ತು  ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ   ,  
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