
ರ್ಗ: 7 ವಿಷಯ: ರ್ಣಿತ
ಅ.ನಂ ಥೀಮ್ ಕಲಿಕಾ ಪಲರ್ಳು ಕಲಿಕೆಯನನು ಅನನಕೂಲಿಸನ 

ಚಟನಟಿಕೆರ್ಳು ಕಲಿಕೊೀಕರಣರ್ಳು ಮೌಲಯಮಾನದ 
ಸಾಧನ & ತಂತರರ್ಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಾಲೊೀಕನ ಅಧಿ

1 ಷಂಖ್ಯೆಗಳು 1. ಕಲಿಕಾ ಫಲ: ದಯೊಡ್ಡ ಷಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೊಲ
ಕ್ರಿಯೆಗಳನನು ಅನವಯಿಸಿ ಷಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಷನರನ

ಚಟನಟಿಕೆ ಸಂಖ್ೆಯ: 1.1 ರಂದ 
1.4

ಹಾರ್ೂ 1.5 ರಂದ 1.12
ಕಲಿಕಾ ಹಾಳಯ

2 ಷಂಖ್ಯೆಗಳು
2. ಕಲಿಕಾ ಫಲ: ಪೂರಾಣಂಕಗಳ ಪರಿಕಲಪನಯ ಮಾಡಿಸಿ
ಅದರ ಮೇಲಯ ಮೊಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನನು ಅನವಯಿಸಿ ಷಮಸ್ಯೆ
ಬಿಡಿಷನರನ.

ಚಟನಟಿಕಯ ಷಂಖ್ಯೆ 2.1
ರಿಂದ 2.22

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳಯ
ಭಾವಿಯ ಚಿತ್ಿ ಪಟ

3 ಷಂಖ್ಯೆಗಳು

3. ಕಲಿಕಾ ಫಲ: ಭಿನುರಾಶಿಗಳ ಪರಿಕಲಪನಯ ಹಾಗೊ
ಭಿನುರಾಶಿಗಳ ಷಂಕಲನ ಮತ್ನು ೆಕಲನ
ಕ್ರಿಯೆಗಳನನು ಪುನಮಣನ
ಮಾಡ್ನರನ ಮತ್ನು ನಿರ್ದಣಶಟ ಭಿನುರಾಶಿಗಳ ಗನರಾಕಾರ
ಮತ್ನು ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನನು ಮಾಡ್ನರನ

ಚಟನಟಿಕಯ ಷಂಖ್ಯೆ 3.1
ರಿಂದ 3.23

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳಯ &
ಕಯಲು ನಯೈಜ 

ಷನುಗಳನನು ಬಳಸಿ 
ಭಿನುರಾಶಿಯ 
ಪರಿಕಲಪನಯ 

ಮೊಡಿಷನುದನ

4 ಷಂಖ್ಯೆಗಳು

4.ಕಲಿಕಾ ಫಲ: ದವಮಾಂವಗಳ ಮೊಲಪರಿಕಲಪನಯ
ಹಾಗೊ ದವಮಾಂವಗಳ ಮೇಲಯ ಷಂಕಲನ ಮತ್ನು
ೆಕಲನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನನು ಪುನಮಣನನ ಮಾಡ್ನರನ
ಮತ್ನು ನಿರ್ದಣಶಟ ದವಮಾಂವಗಳ ಮೇಲಯ ಗನರಾಕಾರ
ಹಾಗೊ
ಭಾಗಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಯನನು ಮಾಡ್ನರನ.

ಚಟನಟಿಕಯ ಷಂಖ್ಯೆ 4.1
ರಿಂದ 4.19

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳಯ 
ಪಠ್ೆ ಪುಷುಕ

ಸರಕಾರ ಮಾದರ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸನಾಳ, ತಾ: ಬಿೀಳಗಿ,  ಜಿ: ಬಾರ್ಲಕೊೀಟೆ
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ರ್ಗ: 7 ವಿಷಯ: ರ್ಣಿತ
ಅ.ನಂ ಥೀಮ್ ಕಲಿಕಾ ಪಲರ್ಳು ಕಲಿಕೆಯನನು ಅನನಕೂಲಿಸನ 

ಚಟನಟಿಕೆರ್ಳು ಕಲಿಕೊೀಕರಣರ್ಳು ಮೌಲಯಮಾನದ 
ಸಾಧನ & ತಂತರರ್ಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಾಲೊೀಕನ ಅಧಿ

ಸರಕಾರ ಮಾದರ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸನಾಳ, ತಾ: ಬಿೀಳಗಿ,  ಜಿ: ಬಾರ್ಲಕೊೀಟೆ

ಪ್ಾಠ ಯೀಜನೆ-01

ಶಿಕ್ಷಕರನ:  ಶಿರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂರ್ಡಿ

5 ಷಂಖ್ಯೆಗಳು

5. ಕಲಿಕಾ ಫಲ : ಪುನರಾರ್ತಣತ್ ಗನರಾಕಾರದ
ಷಂಕ್ಷಿಪು ರೊಪಯೇ ಘಾತಾಂಕಯAದನ ರ್ತಳಿಯನರನ
ಹಾಗೊ ಕಯೊಟಿಟರನ
ಷಂಖ್ಯೆಯನನು ಅಪತ್ಣನಾ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ಘಾತಾಂಕ
ರೊಪಕಯೆ ಷರಳಿೇಕರಿಷನರನ.

ಚಟನಟಿಕಯ ಷಂಖ್ಯೆ 5.1
ರಿಂದ 5.8

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳಯ &
ಪಠ್ೆಪುಷುಕ

6 ಷಂಖ್ಯೆಗಳು

6. ಕಲಿಕಾಫಲ: ವಯೇಕಡಾನನು ಭಿನುರಾಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ನು
ದವಮಾಂವಗಳಾಗಿ ಪರಿರ್ತಣಷನ ಹಾಗೊ
ಪಿರ್ತಕಿಮಾಗಿ
ಹಯೊಂರ್ದರನ ¸ ÀÄಸ್ಯೆಗಳನನು ಬಿಡಿಷನರನ ಮತ್ನು
ವಯೇಕಡಾ ಲಾ¨À/s ನμ್ ಟÀ ಮತ್ನು ಷರಳ
ಬಡಿಡಯ£ÄÀ ್ ನ ದಯೈನಂರ್ದನ ಜೇನಕಯೆ
ಅನವಯಿಸಿ ಲಯಕ್ರೆಷನರನ

ಚಟನಟಿಕಯ ಷಂಖ್ಯೆ 6.1
ರಿಂದ 6.10 ಕಲಿಕಾ ಹಾಳಯಗಳು
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ರ್ಗ: 7 ವಿಷಯ: ರ್ಣಿತ

ಅ.ನಂ ಥೀಮ್ ಕಲಿಕಾ ಪಲರ್ಳು 
ಕಲಿಕೆಯನನು ಅನನಕೂಲಿಸನ 

ಚಟನಟಿಕೆರ್ಳು ಕಲಿಕೊೀಕರಣರ್ಳು ಮೌಲಯಮಾನದ 
ಸಾಧನ & ತಂತರರ್ಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಾಲೊೀಕನ ಅಧಿ

1 ರೆೀಖಾರ್ಣಿತ

7. ಕಲಿಕಾ ಪಲ: ರ ೇಖಾಗಣಿತದ
ಭೂಲರಿಕಲಪನ ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ ೂೇನದ ಅಥಥ
ವಿಧಗಳು ಹಾಗೂ ಯಚನಾ ವಿಧಾನ
ತಿಳಿಮುಯು.

ಚಟನಟಿಕೆಯ ಸಂಖೆಯ: 7.1 
ರಂದ 7.20 ಠ್ಯ ುಸತಕದಲಿ ಿ
ಸಂಭದಿಸಿದ ಅದ್ಾಯಯ: 
ಅಧ್ಾಯಯ 6 ತ್ರರಭನಜ ಮತನತ 
ಅದರ ರ್ನಣರ್ಳು– ಭಾರ್-1 
(7ನೆೀ ತರರ್ತ್ರ)

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ  
ಜ್ಾಾಮಿತಿ  ಟ್ಟಿಗ 

ಠ್ಾ ುಸ್ತಕ

2 ರೆೀಖಾರ್ಣಿತ

8. ಕಲಿಕಾ ಪಲ: ಬಾಹುಗಳ/ಕ ೂೇನಗಳ ಆಧಾಯದ
ಮೇಲ  ತಿಿಬುಜಗಳನುು ರ್ೇಥಕಯಸಿ ತಿಿಬುಜದ ಎಯಡು
ಕ ೂೇನಗಳನುು
ಕ ೂಟ್ಾಿಗ ಆಾಕತ ಕ ೂೇನನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಮುಯು.

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ ಮ 
ಚಟುಟ್ಟಕ ಮ ಸ್ಂಖ ಾ: 
8.01 ರಿಂದ 8.13 ಠ್ಾ 
ುಸ್ತಕದಲಿಿ ಸ್ಂಬದಿಸಿದ 
ಅದ್ಾಾಮ: ಅಧಾಾಮ 6 
ತಿಿಬುಜ ಭತುತ ಅದಯ 
ಗುಣಗಳು– ಭಾಗ-1 (7ನ ೇ 
ತಯಗತಿ)

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ 
ಜ್ಾಾಮಿತಿ  ಟ್ಟಿಗ 
ಠ್ಾ ುಸ್ತಕ & 

ಫಣಣದ ಹಾಳ ಗಳು, 
ಕತತರಿ ಇತ್ಾಾದಿ

3 ರೆೀಖಾರ್ಣಿತ

9. ಕಲಿಕಾಪಲ : ಜ್ ೂೇಡಿ ಕ ೂೇನಗಳ ( ಸ್ಯಳಮುಗಮ ,
ೂಯಕ , ರಿೂಯಕ ,ಾವ್ಥ ಭತುತ ವೃಂಗಾಭಿಭುಖ
ಕ ೂೇನಗಳು)
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಆಧರಿಸಿ ರ್ೇಥಕರಿಸ್ುಯು ಹಾಗೂ
ಒಂದು ಕ ೂೇನನುು ಕ ೂಟ್ಾಿಗ ಇನ ೂುಂದು
ಕ ೂೇನನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಮುಯು

 ಚಟುಟ್ಟಕ ಮ ಸ್ಂಖ ಾ 
:9.01 ರಿಂದ 9.15 
ಠ್ಾುಸ್ತಕದಲಿಿ 
ಸ್ಂಫAಧಿಸಿದ ಅಧಾಾಮ : 
ಅಧಾಾಮ 5 ರ ೇಖ ಗಳು 
ಭತುತ ಕ ೂೇನಗಳು, ಭಾಗ 1 
(7ನ ೇ ತಯಗತಿ)

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ  
ಜ್ಾಾಮಿತಿ  ಟ್ಟಿಗ 

ಠ್ಾ ುಸ್ತಕ

ಸರಕಾರ ಮಾದರ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸನಾಳ, ತಾ: ಬಿೀಳಗಿ,  ಜಿ: ಬಾರ್ಲಕೊೀಟೆ
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ಅ.ನಂ ಥೀಮ್ ಕಲಿಕಾ ಪಲರ್ಳು 
ಕಲಿಕೆಯನನು ಅನನಕೂಲಿಸನ 

ಚಟನಟಿಕೆರ್ಳು ಕಲಿಕೊೀಕರಣರ್ಳು ಮೌಲಯಮಾನದ 
ಸಾಧನ & ತಂತರರ್ಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಾಲೊೀಕನ ಅಧಿ

4 ರೆೀಖಾರ್ಣಿತ

10. ಕಲಿಕಾಪಲ : ಎಯಡು ಆಯಾಭದ ¸ ÀÄಮಿತಿ
ಆಕೃತಿಗಳನುು ಗುಯುತಿಸಿ /ಸ್ೃಜಿಸಿ ಅುಗಳ ¨್ ಯªsÀ
ÀÄಣ ಭತುತ ಿತಿಪಲನ ಸ್ಭಮಿತಿಮನುು
ಗುಯುತಿಸ್ುಯು.

ಚಟುಟ್ಟಕ ಮ ಸ್ಂಖ ಾ 
10.01 ರಿಂದ 10.14 
ಠ್ಾುಸ್ತಕದಲಿಿ 
ಸ್ಂಫAಧಿಸಿದ ಅಧಾಾಮ : 
ಅಧಾಾಮ 14 ಸ್ಭಮಿತಿ, 
ಭಾಗ 2 (7ನ ೇ ತಯಗತಿ)

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ 
ಜ್ಾಾಮಿತಿ  ಟ್ಟಿಗ 
ಠ್ಾ ುಸ್ತಕ & 

ಫಣಣದ ಹಾಳ ಗಳು, 
ಕತತರಿ ಇತ್ಾಾದಿ
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ರ್ಗ: 7 ವಿಷಯ: ರ್ಣಿತ

ಅ.ನಂ ಥೀಮ್ ಕಲಿಕಾ ಪಲರ್ಳು ಕಲಿಕೆಯನನು ಅನನಕೂಲಿಸನ 
ಚಟನಟಿಕೆರ್ಳು ಕಲಿಕೊೀಕರಣರ್ಳು

ಮೌಲಯಮಾನದ 
ಸಾಧನ &
ತಂತರರ್ಳು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಾಲೊೀಕನ ಅಧಿ

1 ಬೀಜಗಣಿತ

11. ಕಲಿಕಾ ಪಲ: ಚರಾಕ್ಷಯಗಳನನು
ಉಯೀಗಿಸಿ ವಿವಿಧ ಭೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳನನು
ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸನುದನ ಹಾಗನ ಸಯಳ
ಬಜ ೂೀಕ್ರಿಗಳ ಸಂಕಲನ ಭತನಿ ಯಕಲನ
ಮಾಡನಯನ

ಚಟನಟಿಕ  ಸಂಖ್ ಯ :11.01 ರಿಂದ 
11.21


ಠ್ಯುಸಿಕದಲಿ ಿಸಂಫAಧಿಸಿದ 
ಅಧ್ಾಯಮ:- ಅಧ್ಾಯಮ 12 

ಬೀಜ ೂೀಕ್ರಿಗಳು ಭಾಗ-2(7ನ ೀ ತಯಗತಿ)

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ 
ಠ್ಯ ುಸಿಕ

2 ಬೀಜಗಣಿತ
12: ಕಲಿಕಾ ಪಲ:ನ್ತಯ ಜೀನದಲಿ ಿಫಯನ 
ಸಂದಬಭಗಳನನು ಸಯಳ ಸಮೀಕಯಣದ ಯೂದಲಿ ಿ
ಯಕಿಡಿಸಿ ಬಡಿಸನತ್ಾಿರ 

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ  ಚಟನಟಿಕ ಮ 
ಸಂಖ್ ಯ: 12.01 ರಿಂದ 12.14
ಠ್ಯುಸಿಕದಲಿ ಿಸಂಫAಧಿಸಿದ 
ಅಧ್ಾಯಮ:- ಅಧ್ಾಯಮ 4 ಸಯಳ 
ಸಮೀಕಯಣಗಳು ಭಾಗ-1(7ನ ೀ 
ತಯಗತಿ)

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ 
ಠ್ಯ ುಸಿಕ

3 ರ ೀಖ್ಾಗಣಿತ

ಕಲಿಕಾ ಪಲ: 13 ಎಯಡನ ಆಯಾಭದ ಆಕೃತಿಗಳಾದ 
ಗಭ, ಆಮತ, ತಿಿಬನಜ, ಸಮಾಂತಯ ಚತನಬನಭಜ 
ಭತನಿ ೃತಿಗಳ 
ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನನು ತಿಳಿಮನಯನ ಹಾಗೂ ಸನತಿಳತ್  
ಭತನಿ ವಿಸಿಿೀಣಭನನು ಔಚಾರಿಕ ಹಾಗೂ 
ಅನೌಚಾರಿಕ

ವಿಧ್ಾನಗಳಲಿ ಿಲ ಕ್ರಿಸನಯನ.

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ  ಚಟನಟಿಕ ಮ 
ಸಂಖ್ ಯ: 13.01 ರಿಂದ 

13.21

ಠ್ಯುಸಿಕದಲಿ ಿಸಂಫAಧಿಸಿದ 

ಅಧ್ಾಯಮ:-ಅಧ್ಾಯಮ 11 ಸನತಿಳತ್ 
ಹಾಗೂ ವಿಸಿಿೀಣಭ, ಭಾಗ-2 (7ನ ೀ 

ತಯಗತಿ)

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ 
ಠ್ಯ ುಸಿಕ

ಫಣಣದ ಹಾಳ ಗಳು 
ದಾಯ ಇತ್ಾಯದಿ

4 ಕ್ ೀತಿಗಣಿತ

14.Pಲಿಕಾ ಪಲ: ನ್ತಯ ಜೀನದ ಸನ್ು ೀವಗಳಲಿಿನ
ದತ್ಾಿಂವÀಗಳನನು ಫ¼ಸಿÀ ಸಿಂಬ ಹಾಗೂ
ದಿಿಸಿಂಭಾಕೃತಿ ನಕ್ ಗಳಲಿ ಿಿತಿನ್ಧಿಸನಯನ ಭತನಿ
ವಿರಿಸನಯನ.

ಸಿಂಬಲ ೀಖ ನಕ್ ಮ 
ಯಚನ ದಿಿಸಿಂಬಲ ೀಖ ನಕ್  

ಯಚಿಸನುದನ. ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ ಮ 
ಚಟನಟಿಕ ಮ ಸಂಖ್ ಯ: 14.01

ರಿಂದ 14.11

ಕಲಿಕಾ ಹಾಳ  &
ಚೌಕನಳಿ ುಸಿಕ

ಠ್ಯ ುಸಿಕ

ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸನಾಳ, ತಾ: ಬಿೀಳಗಿ,  ಜಿ: ಬಾರ್ಲಕೊೀಟೆ
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