ಕ ಸೂಚ ಗಳು
ಆಯ ಕ ಬಂದುಗೕ...
ಬಂದುಗೕ...
ಕರು ೕತುಬಂಧ ಾತದರುವ ಮೂವತು ನಗಳ “ಬಂಧ” ಾತದ ೕರುವ ಸೂಚಯಂ! ಚಟುವ#$ಗಳನು% ನ&' ()ಾ*+ಗಳನು% ಸದ,

ತರಗ-. 'ದ/.ೂ0ಸ1ೕಕು.

ಈ ಹಂತದ 1ೂೕಧ2ಾ ಕ3ಾ ಪ5657ಯು ಶು$ೕಂ5ತ, ಚಟುವ#$ ಆ9ಾ,ತ ಮತು ಸಂತಸ)ಾಯಕ ಕ$. ಒತು ೕಡುವಂ-ರ1ೕಕು.ಇದ3ಾ=> ಕರು ಉತಮ
,ೕ-ಯ ಪ@ವ+'ದ/! Aಾ$ೂಳುBವCದು ಅಗತ ಮತು ಅತಂತ ಅEಾಯ+Eಾ>ದುF ಮG ಸೃಜನೕಲ! ಪ@ಣ+ ಅವ3ಾಶ(ರುತL.
 ೕತುಬಂಧ 3ಾಯ+ಕ5ಮದ ಈ ಾತವನು% ಕರು ಓ, ಅNೖ+'$ೂಳುBವCದು.

 ಇನ ಚಟುವ#$ಗಳು $ೕವಲ Aಾದ,ಯPQೕ, ಕರು (Rನ%Eಾದ ,ೕ-ಯ ಸೃಜ2ಾತGಕEಾ> ಚಟುವ#$ಯನು% ರೂS'$ೂಳುBವCದು.

 ಚಟುವ#$ಗಳನು% $ೕವಲ ಚಟುವ#$ಗUಾ> ೂೕಡLೕ,ಕ$ಯನು% Vಾ-5ಪಸುವ ಾಧನಗಳ2ಾ%> ಬಳ'$ೂ0B.

 ಚಟುವ#$ಗಳನು% Aಾಡುವ ಸಂದಭ+ದ,$ೕವಲ $ಲವC ()ಾ*+ಗಳನ%PQ ಗಮನದ,ಸL, ಎYಾ ()ಾ*+ಗಳ ಕ$ಯನು% Vಾ-5 ಪ'$ೂಂಡ
ನಂತರZ,ಮುಂನ ಚಟುವ#$ ಾಗ1ೕಕು.

ಪ5ಸುತ ತರಗ-ಯ ಈ ಾತದ ಂನ ಎರಡು ತರಗ-ಯ ಅ[ೕ\ತ ಕ3ಾ ಫಲ ]ಾಗೂ ಕ3ಾಂಶಗಳನು% ಗಮ' ಚಟುವ#$ಗಳನು% ರೂSಸYಾ>L.

1

ಷಯ; ಗತ

ತರಗ :- 8ೕ
ಕ.ಸಂ ಅೕತ ಕ ಾ ಫಲಗಳು
1) ಸಂಗೂಂ ಆಟ
(8 ನಗಳು)
ನಗಳು)

ಕ ಾಂಶಗಳು

1.

ಸಂ^ಗಳನು% (ಸ,'

ಬ_ಯುವರು.

30 ನಗಳ ಅ ೕ ತ ಕಾ ಫಲಗಳು:
ಫಲಗಳು:ಸಲಾತಕ ಚಟುವಗಳು
ಚಟುವ#$ :

1.1) ಾ`ನ 1aಯ ಕb ಗಳು

ಚಟುವ ವಹ ಬ ಸೂಚ!ಗಳು
[ೕಪc ಕಪdಳ ಕಂಠfಾಗದ 0 gಂದ 9 ರವ_>ನ

ಅಂ6ಗಳನು% ಸಮ ಅಂತರಗಳ ಎYಾ ಕb ಗಳ hೕa

ಬ_ದು$ೂಳB1ೕಕು. 0 gಂದ 9 ರವ_>ನ ಅಂ6ಗಳ ಮುಂL
ಾ`ನ 1a. ಅನುಗುಣEಾ> 0 ಗಳನು% ೕ,' $ೂಯ

+ ij% ]ಾ6 ಒಂದ_ೂಳ.ೂಂದು kೂೕ' ಮಕ=0.

ೕಡ1ೕಕು. $ೕ0ದ ಸಂ^. ಅನುಗುಣEಾ> ಮಕ=ಳು ಕb

ಗಳನು% -ರು>ಸುlಾ ಸಂ^ಯನು% ರi' (ಸ,ೂೕಣ.

1

1.2) ಅmಾಕn ಸ]ಾಯಂದ
(ಸರo

2345, 46098, 111111, 1234567

ಈ ಸಂ^ಗಳನು% ಅmಾಕn ನ

ಮpಗಳನು% ]ಾ6ಸುವ ಮೂಲಕ (ಸ,ಸಲು

ಕೂೕಣ.

2

1.3) qಾ -ರು>ಸು ಸಂ^ ರiಸು
ಉ)ಾಹರo ;

7000+500+60+4=7564

5763, 6924, 7006 ಇlಾ.

2.

fಾಜ-ಅ(fಾಜ

ಸಂ^ಗಳನು% -0ಯುವರು

ಗುಂಪC ಚಟುವ#$ :

2.1) ಪತ ಮ ಅಥಾ ಅಳಗು
ಮ ಆಟ

ಕರು ೕದ 

ಷ ಸಂಯ ಹುಣ ೕಜಗಳನು

ಾ ಗಳು ಎಷು !ೕ"ಯ#$ ಸ%ಾ&ಾ ಗುಂಪ(ಗ)ಾ*
ಂಗಸಬಹು,ಂದು ಚಟುವ01ಯ ಮೂಲಕ "2ದು1ೂಂಡು
ಪ0 %ಾಡುವರು. ನಂತರ $ೕವಲ ಎರಡು ಸAಾ2ಾ

ಗುಂಪCಗಳನು% Aಾಡಲು ಾಧEಾದ ಸಂ^ಗಳು ಅ(fಾಜ

ಸಂ^ಗsಂದು ಮತು ಎರಡ6=ಂತ jಚುt ಸAಾ2ಾ

ಗುಂಪCಗಳನು% Aಾಡಲು ಾಧEಾದ ಸಂ^ಗಳು fಾಜ
ಸಂ^ಗsಂದು ಅNೖ+ೂೕಣ.

3

3.

fಾಜ! ಯಮದ

3.1) 1

ಪ,ೕuಗಳು

,ಂದ 100 ರ ವ_>ನ

ಾvfಾ(ಕ ಸಂ^ಗಳ $ೂೕಷQಕ

ತರಗ-ಯ ಮಕ=ಳ ಸಂ^. ಅನುಗುಣEಾ> ಗುಂಪC Aಾ,
ಪ5- ಗುಂS. 1 ,ಂದ 100 ರ ವ_>ನ ಾvfಾ(ಕ

ಸಂ^ಗಳ $ೂೕಷQಕವನು% ೕ, 2,3,4,5,9 ಮತು 10
,ಂದ fಾಗEಾಗುವ ಸಂ^ಗಳನು% 1ೕ_ 1ೕ_ ಬಣxದ

=ೕy [z ಗ0ಂದ ಗುರು-' ಪ#QAಾೂೕಣ.

3.2)

ಥ6 ಅಂತ 7ೕ2

ದತ ಸಂ^ಯು 2 ,ಂದ 11 ರ ವ_>ನ {ಾವ {ಾವ
ಸಂ^ಗ0ಂದ fಾಗEಾಗುತL ಎಂಬುದನು% fಾಜ!

ಯಮವನು%ಬಳ' ಮನ'|ನ ಪ,ೕ\ಸುವ (9ಾನವನು%

-0ೂೕಣ
2

3

4

5

6

8

9

3.3)

1ೂೕಷ ಕ ಭ" %ಾಡು

ಮಕ=ಳು ತಮ. ೕದ 1ೂೕಷ ಕದ#$ನ ಸಂಗಳು {ಾವ

{ಾವ ಸಂ^ಗ0ಂದ fಾಗEಾಗುತL ಎಂಬುದನು% fಾಜ!

1426

ಯಮವನು% ಬಳ' fಾಗEಾದ_ √ ಎಂದು ಇಲEಾದ_ x

25377

ij%ಯನು% 9ಾ: 1ೂೕಷ ಕ ಭ" Aಾೂೕಣ.

80034

65849

711110

4

4. ಸಂVಾ_ೕ^ಯ

ಸ]ಾಯಂದ ಪ@}ಾ+ಂಗಳ

ಮೂಲ657ಗಳನು% Aಾಡುವ
ಾಮಥ+

4.1) ತದ ಆಟ ;

ಮಕ=ಳನು% ಎರಡು ಗುಂಪCಗUಾ> Aಾ, ಒಂದೕ ಗುಂಪC

(ರಂ.ೂೕ ಪCgಂದ ಆಟದ

jೕ0ದಂ! ಮ!ೂಂದು ಗುಂಪC ಒಂದು ಅ ಸಮ

ಪ@}ಾ+ಂಕಗಳ ಸಂVಾ_ೕ^.)

ಸಂVಾ_ೕ^ಯ >ಯುವ ಮೂಲಕ

hೖ)ಾನದ ಉದFಯ

ಅಂತರದ ಗುರು-'ರುವ ಪ@}ಾ+ಂಕಗಳ

ಮೂಲ657ಗಳನು% Aಾಡುವ ಾಮಥ+ ಪ&ಯಲು

ಅನುಕೂೂೕಣ.
4.2
4.2) ಪಾಂಕಗಳ ಸಂಗಳ

ಸಾಯಂದ !ೂೕಲು!ೂೕಲು- ಲು$ನ

ಮಕ=ಳು 3ಾgಗಳನು% 0 ಾ`ನದ ಇ,'$ೂಂರ1ೕಕು.

+ ಮತು – ij% jೂಂರುವ ಒಂದು )ಾಳ ]ಾಗೂ 1
,ಂದ 6 ಅಂ6ಯ )ಾಳಗಳನು% ಏಕ3ಾಲ$=

ಉರು0ಸುವCದ,ಂದ ಬಂದ ಪ@}ಾ+ಂಕ$= ತಕ=ಂ!

3ಾgಗಳನು% ಪ@}ಾ+ಂಕಗಳ ಸಂ^ಗಳ ಾಟ%+

ನ&ಸುlಾ ಆಟEಾಡಲು ಅನುಕೂೂೕಣ.
4.3) %ೕಜ'

ಪ@}ಾ+ಂಕಗಳ ಸಂVಾ_ೕ^

Aಾದ, ತ{ಾ,' ಬಳಸುವರು

5

iತ5ದ !ೂೕ,'ರುವಂ! ಪ@}ಾ+ಂಕಗಳ

ಸಂVಾ_ೕ^ಯನು% ತ{ಾ,' ಪ@}ಾ+ಂಕಗಳ hೕನ

ಗpತ 657ಗಳನು% Aಾೂೕಣ.

https://youtu.be/0zoB9ngAZ3E

5. ಸಂಾೕಯ

ೕ

ಾಗಲಬ ಸಂಗಳನು

ಗುರುಸುವದು.

5.1) ಕ ೕಂ

ಪಯನು ಬಳ"#ೂಂಡು

ಸಂಾೕಯ &ಾದ' ತ)ಾ'#

ಕ ೕಂ

ಪಯ*+ ಒಂದು ಸರಳೕಯನು

ಬಣ.ದ /00ಂದ ಎ2ಯುವದು. ಈ ೕಯ

ೕ

3 cm ಸಮ ಅಂತರದ*+ ರಂದ4ಗಳನು &ಾ, ಈ

ರಂದ4ಗಳ*+ 52ಯನು ಇಡುವದರ ಮೂಲಕ ಾಗಲಬ
ಸಂಗಳನು ಗುರು8ೂೕಣ.

5.2) OHP 9ೕ: ಬಳ#;ಂದ
ಾಗಲಬ ಸಂಗಳ ಸಂಕಲನ

&ಾಡುವರು

ಸಮ ಅಳ<ಯ ಎರಡು OHP 9ೕಟ>ಳನು <ದು#ೂಂಡು,

#ೂರುವ ಾಗಲಬ ಸಂಗ? ತಕ@ಂ< OHP

9ೕಟ>ಳ*+ ಾಗಗಳನು &ಾ#ೂಂಡು ಒಂದರ ೕ

ಇAೂಂದನು ಇಟು Bೌಕಗಳನು ಎDಸುವ ಮೂಲಕ
ಸಂಕಲನ E4F &ಾಡಲು ಅನುಕೂ*8ೂೕಣ.

6

5.3) fಾಗಲಬ/ ಸಂ^ಗಳನು%

ಸಂVಾ_ೕ^ಯ hೕa ಗುರು-'ವ

ಚಟುವ#$

https://youtu.be/pmzd_XdBtPo

fಾಗಲಬ/ ಸಂ^ಗಳ aೂ3ಾnQ ವ6+ಂ Aಾಡ
6

. $ೂ#Qರುವ ಸಂ^ಯ

ಅಪವತ+ನಗಳು ]ಾಗೂ

6.1) ಮ>dಗಳ ಸGರo

ಅಪವತ+ಗಳನು% ಗುರು-'

ಅಪವತ+ನಗಳು ಎಂದ_ ಆ ಸಂ^ಯು {ಾವ-{ಾವ

ಸಂ^ಗಳ ಮ>dಗಳ ಬರುತL ಎಂದು ಅNೖ+ೂೕಣ.

ಉ)ಾ:- 12 ರ ಅಪವತ+ನಗಳು =1x12, 2 x 6, 3 x 4

ಬ_ಯುವCದು.

ಅಂದ_ 1, 12, 2, 6, 3, 4 ಇವC 12 ರ

ಅಪವತ+ನಗUಾ>Z.

ಅಪವತ+ಗಳು ಎಂದ_ ಆ ಸಂ^ಯ ಮ>dಗಳು

ಉ)ಾ:- 3 ರ ಅಪವತ+ಗಳು =3,6,9,12,…..

ಎಂಬುದನು% ಮಕ=0. ಅNೖ+'ದ ನಂತರ ತಮ. ೕದ
ಸಂ^ಗ0. ಅಪವತ+ನಗಳು ]ಾಗೂ ಅಪವತ+ಗಳನು%

7

ಬ_ೂೕಣ.
6.2) jೂಂ' ಅಪವತ+ನಗಳನು%

ಬ_

$ೂ#Qರುವ ಸಂ^ಯಷುQ [ೕಪc 'Qb ಗಳನು%
ತ{ಾ,'$ೂಂಡು ಅವCಗಳನು% ಅಡ ]ಾಗೂ

ಕಂಬ ಾಲುಗಳ kೂೕಸುlಾ ಅಪವತ+ನಗಳನು%

ಬ_ಯಲು ಸ]ಾಯAಾ&ೂೕಣ.

https://youtu.be/MMdENe1adE0

6.3) ಅಪವತ+ನ ವೃⁿ ನu
ರiಸುವCದು

$ೂ#Qರುವ Aಾದ,ಯನು% ಅNೖ+'$ೂಂಡ ನಂತರ 10,
50 ಮತು 100 $= ಅಪವತ+ನ ನu ರiಸಲು
ಅನುಕೂೂೕಣ.

8

7. ಲ. ಾ.ಗು ಮತು ಮ. ಾ.ಅ
ಕಂಡುಯುವರು.

7.1) ಆಟ :

⁇ῤ ಇಡು - ಲ.(ಾ.
(ಾ.ಗು ಮತು
ಮ.(ಾ.
(ಾ.ಅ )ೕಳು
(1

,ಂದ 100 ರ ವ_>ನ ಾvfಾ(ಕ

ಸಂ^ಗಳ $ೂೕಷQಕದ ((ಧ
ಬಣxದ aಗಳನು% ಇಡುವ

ಮಕ=0. ೕದ ಸಂ^ಗಳ ಅಪವತ+ಗಳ hೕa ಸಂ^ಗಳ

$ೂೕಷQಕದ ಬಣxದ aಗಳನು% ಇಡುlಾ

jೂೕಗುವCದು. {ಾವ ಸಂ^ಗಳ hೕa jಚುt ಬಣxದ
aಗಳು ಇರುತZೕ ಆ ಸಂ^ಗಳು ಾAಾನ

ಅಪವತ+ಗಳು ಆ>ರುತZ. ಅದರನ ಅ-ೕ iಕ=

ಸಂ^7 ದತ ಸಂ^ಗಳ ಲ. ಾ.ಗು ಆ>ರುತL ಎಂದು

ಮೂಲಕ ಲ. ಾ.ಗು ಮತು ಮ. ಾ.ಅ ಅNೖ+ೂೕಣ.
ಕಂಡುಯುವ ಆಟ)

ಇLೕ ,ೕ- ಮ. ಾ.ಅ ಕಂಡುಯಲು ಮಕ=0.

ೕದ ಸಂ^ಗಳ ಅಪವತ+ನಗಳ hೕa ಸಂ^ಗಳ
$ೂೕಷQಕದ ಬಣxದ aಗಳನು% ಇಡುlಾ

jೂೕಗುವCದು. {ಾವ ಸಂ^ಗಳ hೕa jಚುt ಬಣxದ

aಗಳು ಇರುತZೕ ಆ ಸಂ^ಗಳು ಾAಾನ

ಅಪವತ+ನಗಳು ಆ>ರುತZ. ಅದರನ ಅ-ೕ Lೂಡ

ಸಂ^7 ಅವCಗಳ ಮ. ಾ.ಅ ಆ>ರುತL ಎಂದು ಆಟದ

ಮೂಲಕ ಅNೖ+'$ೂಂಡು ಇತ_ aಕ=ಗಳನು%

Aಾೂೕಣ.

https://youtu.be/754yo4E3vPy

9

7.2) ೂೕ ಹಂಚು - ಲ. ಾ.ಗು
ಮತು ಮ. ಾ.ಅ jೕಳು

[ೕಪc ಕb ಮತು .ೂೕಗಳ ಸ]ಾಯಂದ ಸಂ^ಗಳ
ಾAಾನ ಅಪವತ+ಗಳ ಮತು ಅಪವತ+ನಗಳ hೕa

.ೂೕಗಳನು% ]ಾಕುlಾ ಲ. ಾ.ಗು ಮತು ಮ. ಾ.ಅ

jೕ0ೂೕಣ.

7.3) ಾ ಾ ಾರ ಮತು ಅಾಜ

ಅಪವತ+ನ (9ಾನಂದ ಲ. ಾ.ಗು

ಮತು ಮ. ಾ.ಅ ಕಂಡು

8, 20, 12 ಈ ಸಂ^ಗ0. ಲ. ಾ.ಗು ಮತು ಮ. ಾಅ.

ಚಟುವ#$ Aಾೂೕಣ

ಯುವCದು.

https://youtu.be/PSNm3T5md6k

10

2) *ಾ+ಾಂಕಗಳು ಮತು
*ಾತಸೂ,ಗಳು

(1 ನ)
ನ)

8

ಾlಾಂಕಗಳನು% ಬ_ದು –

ಓದುವCದು.

8.1) -ಾಣ /ರು1 *ಾ+ಾಂಕ

ಸಂ ರ,ಸು ($ೕ2 3ಾ4 )

1ೕ_1ೕ_ -5ಜವCಳB 2 ವೃತಗಳನು% ಕತ,',

jೂರfಾಗದ Lೂಡ ವೃತದ ಆ9ಾರ ಸಂ^ಗಳನು%
]ಾಗೂ ಒಳ>ನ ವೃತದ ಾತಸೂi ಸಂ^ಗಳನು%
ಬ_ಯ1ೕಕು. ಎರಡು mಾಣದ ಗುರುತುಗಳನು%

ಕತ,'$ೂಂಡು ,( ಸ]ಾಯಂದ ಮಧfಾಗದ

2

kೂೕ'$ೂಳB1ೕಕು. ನಂತರ ಎರಡು mಾಣಗಳನು%

-ರು>ಸುlಾ !ೂೕ,ಸುವ ಆ9ಾರ ಸಂ^ ಮತು
ಾತಸೂiಯನು% jೕಳುlಾ ಾlಾಂಕವನು%
ಬ_ೕಣ.

8.2) ಾlಾಂಕಗಳ (ಸೃತ ರೂಪ

]ಾಗೂ ಸಂ\ಪ ರೂಪದ ಅಂತc

ಪ,ವ-+' ಬ_ಯುವCದು.

ಾ 3ಾಡು+ಗಳನು% ()ಾ*+ಗ0. ೕ ಾlಾಂಕಗಳ

(ಸೃತ ರೂಪ ]ಾಗೂ ಸಂ\ಪ ರೂಪದ ಅಂತc

ಪ,ವ-+' ಬ_ಯಲು ಸಹಕ,ೕಣ..
ಉ)ಾ:

a = axaxaxaxa
5

mxmxm = m

3

11

8.3) )ಾರು GೂಡHವರು?
25 ಅಥJಾ 52
34 ಅಥJಾ 43

#ೂರುವ KಾLಾಂಕಗಳ M ಕಂಡು Nದು GೂಡHದು

ಮತುO Pಕ@ KಾLಾಂಕ ಸಂಯನು ಗು'ಸಲು

ಅನುಕೂ*8ೂೕಣ.
23 = 8
32 = 9
9>8
32 > 23

ದಾಂಶಗಳ
(4 ನಗಳು)
ನಗಳು)

ವ ಹ

1

. ಆವೃತO SತರTಾ ಪ

ತ)ಾ'" ನU ರPಸುವರು

Vಾಗೂ ಅWೖYಸುವರು

Zಾಳ ಉರು?ಸುLಾO ಆವೃತO

SತರTಾ ಪ ತ)ಾ'#.

1 'ಂದ 6 ಅಂE ಬ\ರುವ Zಾಳವನು SZಾ]Yಗಳು 30

^ಾ' ಉರು?" Zಾಳದ*+ ತಮ ಕಂಡ ಅಂEಯನು

Mೂೕ_Y

ೕ ಬದು#ೂಳು`LಾO aೂೕಗುವರು. ನಂತರ

Zಾಳದ ಪ4 ಅಂE ಎಷು ^ಾ' ಬಂ\G ಎಂದು cೕಟು

3

VಾಕುLಾO ಆವೃತO SತರTಾ ಪ ತ)ಾ'#ಯ
dಾಮಥYವನು aೂಂದಲು ಸಹಕ'8ೂೕಣ.
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2.

#ೂರುವ ದLಾOಂಶಗ?

ಸgಾಸ', ಮhಾಂಕ Vಾಗೂ
ರೂiM ಗಳನು

ಕಂಡುNಯುವದು.
#ೂರುವ ದLಾOಂಶ#@ ಸOಂಭ ೕಾ

ನUಯನು ರPಸುವದು.

SZಾ]Yಗಳ ಸಂಗ? ಅನುಗುಣJಾc ಗುಂಪಗಳನು

ರP", ಪ4 ಗುಂjನವರು ಸಹ ಆವೃO SತರTಾ ಪ ಯ

ಸVಾಯ\ಂದ ಸgಾಸ' ,ಮhಾಂಕ Vಾಗೂ ರೂiM
ಗಳನು ಕಂಡುNಯಲು ಸಹಕ'8ೂೕಣ.

ೕ*ನ ಆವೃತ SತರTಾ ಪ ಸೂಕO ಪ4&ಾಣವನು

ಏಕ&ಾನJಾc ಇಟು#ೂಂಡು ಸOಂಭ ೕಾ ನUಯನು
ರPಸಲು ಅನುಕೂ*8ೂೕಣ.

(x-ಅದ ಾಳದ ಮುಖದ ಸಂ  ಾಗೂ y-ಅದ

ಎಷುಾ

ಆ

ಮುಖವ ೕ ಬಂ ಎಂಬುದನು!

"#ದು$ೂಳ`%ೕಕು)
ಅನುಾತಗಳು ಮತು
ಅದರ ಧಗಳು

4

(2 ನಗಳು)
ನಗಳು)

1.ಅನುmಾತಗಳು ಮತುO

ಸ&ಾನುmಾತ ಪ'ಕಲnAಗಳನು

ಎD" ಅನmಾತದ*+ ಬ.

aೂಂದುವದು.

ತಮ( ತರಗಯ SZಾ]Y ಮತುO SZಾ]Y0ಯರ

ಸಂಯನು ಎD"#ೂಂಡು ಅನುmಾತ ರೂಪದ*+

ಬಯುವರು. 9oಕರು ಸVಾಯ\ಂದ ಕ0ಷ ರೂಪದ*+

ಬಯಲು ಅನುಕೂ*8ೂೕಣ.

(#ೂಠಯ ಉದq-ಅಗಲ, ^ಾ
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ನ*+ರುವ Aೂೕ:

ಬು-ಪಠ ಪCಸಕ ಸಂ^, ವಸುಗಳ ಸಂ^- ಒಟುQ 1a,

Eಾಹನದ Zೕಗ - ಚ'ದ ದೂರ ಮುಂlಾದ

ಪ,Aಾಣಗಳನು% ಸಹ ಬಳ'$ೂಳBಬಹುದು)

)ೂ51 'ೂೕ6 - 7ಾ7ಾರು )ೕಳು

ತ ೕವನದ ಅನುಾ-ೕಯ

jೕ0$ಗಳ ಆ9ಾರದ hೕa ೕರ

ಮತು (aೂೕAಾನುಾತಗಳನು%

ಗುರು-ಸುವCದು

ವಸುಗಳ ಸಂ^- ಒಟುQ 1a, Eಾಹನದ Zೕಗ - ಚ'ದ

ದೂರ, ಆ]ಾರ ಾಮ>5 – ಊಟ Aಾಡುವವರ ಸಂ^,

$ಲಸ Aಾಡುವವರ ಸಂ^ – 1ೕ3ಾಗುವ 3ಾಲ ಮುಂlಾದ

ತ ೕವನದ jೕ0$ಗಳನು% ಮಕ=0. jೕ0 ಅದರರುವ

ಅನುಾತ {ಾವCLಂದು ಮಕ=ಳು ಗುರು-ಸಲು
ಅನುಕೂೂೕಣ.

ಸAಾನುಾತದರುZ? ಗುರು-' ಸAಾನುಾತದ ಸಂಬಂಧವನು% -0ದು$ೂಂಡ ನಂತರದ
jೕಳು

$ೂ#Qರುವ ಅನುಾತವC ಸAಾನುಾತದ ಇರುವCLೕ

axd=bxc

ಅನುಕೂೂೕಣ.

ಅಥEಾ ಇಲZೕ ಎಂಬುದನು% ಪ,ೕ\ಸಲು

a:b=c:d

ಉ)ಾ: 2:6=4:12
3:6=5:8
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8ೖನಂನ ೕವನದ5;

ದYಾ0, ,{ಾg-, ಅಸಲು,

1) mಾ7F_ aಕ=ಗಳು.

(2 ನಗಳು)
ನಗಳು)

ಮುಂlಾದ Eಾವ]ಾ,ಕ

3) mಾಂ ೕ# ೕ mಾಂ6ಂ

ಾವಾ<ಕ ಗತ
5

ಸರಳ ಬ , ಬ ಯ ದರ

ಪ,ಕಲಗಳನು%

ಅNೖ+'$ೂಳುBವರು

ಒಂದು ಚBಾCರವDಳE

FೕGಾತHಕ
6

ಸIೕಕರಣಗಳನು@
J6ಸುವDದು

1.$ೂ#Qರುವ ಸರಳ ಸೕಕರಣ

ದನ ಅವಕ ಪದಗಳ 1a
ಕಂಡುಯುವCದು

2) ಮಕ=ಳ ಸಂ!/h#5 hೕಳ.

ವವ]ಾರದ ಬ.d Aಾಸಂಗ5ಸುವCದು

ಮೂಲLNOಗಳು

7

(2 ನಗಳು)
ನಗಳು)

ಾವಾ<ಕ
ಾವಾ<ಕ ಗತ =ೌಶಲವನು@ ಅRವೃF ಪೂೕಣ.

(ತಮG ಾa ]ಾಗೂ ಸ`0ೕಯ ಪ,ಸರ$=

ಸೂಕEಾದುದನು% ಆ7= Aಾ$ೂಂಡು ವ+ಸುವCದು.)

4) ಾlಾ5Rನಯ.
1. ಸರಳ ಸೕಕರಣಗಳನು%

ಬ_ದ ಚಟುವ#$ 3ಾಡು+ಗಳು
2.

ಸೕಕರಣಗಳ ಸಂVಾಬಂಧ

x+7=10,
m-3=7,

10a-5=0
5c = 15

()ಾ*+ಗಳು ಈ ,ೕ-ಯ ಚಟುವ#$ 3ಾಡು+ಗಳನ

ಸೕಕರಣಗಳ ಚಾರದ 1a ಕಂಡುೂೕಣ.

ಸಂVಾಬಂಧ ೕ ಪ@ಣ+.ೂ0ಸಲು -0ೂೕಣ

(1 ನ)
ನ)

JೕKೂೕLಗಳ Mೕ5ನ

ಪಕ=ದ ಸೂi'ರುವ ಚಟುವ#$ಗಳನು% ಬಳ'

ೕkೂೕ6ಗಳ ಸಂಕಲನ ಮತು

ವವಕಲನ

ೕಜಪದಗsೂಂ. ಆಟ;

ಸಾ- ಮತು (ಾ- ಪದಗಳು

jೂಂರುವ ೕkೂೕ6 ಗಳನು%

ಬ_ರುವ ಚಟುವ#$ 3ಾಡು+ಗಳ

ಬಳ$

15

ಒಂದು [#Q.ಯ 30,ಂದ 40 ೕಜ ಪದಗಳನು%

jೂಂರುವ 3ಾಡು+ಗಳನು% ]ಾ6. +ಷQ

ಸಮಯLೂಳ. ()ಾ*+ಗಳು ಾಧEಾದಷುQ

3ಾಡು+ಗಳನು% ಆ7= Aಾ ಸಂಕಲನ ಮತು ವವಕಲನ
Aಾಡಲು -0ಸುವCದು. ಗ,ಷ ಸ,{ಾದ

ಸಾ- ಮತು (ಾ- 3ಾಡು+ಗಳನು% aಕ=ಗಳನು%ಸAಾದ ()ಾ*+ಯನು% (kೕತ ಂದು
ಬಳ' Puzzle .ೕ ಆಸುವCದು

ೂೕೂೕಣ.

Puzzle ಪ@ಣ+.ೂ0ಸಲು ಸ]ಾಯ Aಾಡುತ ಸಾಮತು (ಾ- ಪದಗಳನು% ಗುಂಪCAಾೂೕಣ

Kೂೕ6 Fೕಗಳು ಮತು
Kೂೕ6 Pೂೕನಗಳು
(2 ನಗಳು)
ನಗಳು)

ಒಂದು kೂ! ಸAಾಂತರ ಸರಳ

_ೕ^ಗಳನು% ಒಂದು ೕದಕ

ಾ5ೕ>ಕ ಚಟುವ#$

_ೕ^ಯು ೕ')ಾಗ

ಪಕ=ದ iತ5ದರುವಂ! ಎರಡು $ೂೕನAಾಪಕಗಳನು%

ರi'$ೂಳB1ೕಕು. ಈ ಎರಡು $ೂೕನAಾಪಕಗಳು

ಸAಾಂತರEಾ> ಚಸುವಂ! OHP ೕ ನ ಪ#Qಗಳನು%
ಆಯತ ಇಲZ ವqಾ+3ಾರದ kೂೕಸ1ೕಕು.

ಉಂಾಗುವ ((ಧ $ೂೕನಗಳ

kೂ!ಗಳನು% ಗುರು-ಸುವCದು.

$ೂೕನAಾಪಕದ $ೕಂದ5ದರುವ OHP ೕ ನ

ಪ#Qಯ hೕa ಒಂದು ೕದಕ _ೕ^ಯನು% ಎsಯ1ೕಕು.

8

ಈಗ ಒಂದು $ೂೕನAಾಪಕವನು% ಪಕ=$= ಸ,')ಾಗ

ೕದಕ _ೕ^ಯು ಎರಡೂ $ೂೕನAಾಪಕಗಳ hೕa ಸಮ

$ೂೕನಗಳನು% ಉಂಟುAಾಡುತL. ಈ ಚಟುವ#$gಂದ 6
,ೕ-ಯ $ೂೕನಗಳ kೂ!ಗಳನು% !ೂೕ,ೂೕಣ.

QಾN%ೕಕ FೕGಾಗತ
9

(3 ನಗಳು)
ನಗಳು)

1. ಾ- [#Q.ಯನ

ಉಪಕರಣಗಳನು% ಬಳಸುವ

ಾ- [#Q.ಯ ಉಪಕರಣಗಳು
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1

. ಅಳ! ಪ#Q ಮತು (fಾಜಕದ ಸ]ಾಯಂದ

ಖರEಾದ ಅs!ಯ _ೕVಾಖಂಡವನು% ರiೂೕಣ.

3ೌಶಲ jೂಂದುವರು

2.

$ೖEಾರದ ಸ]ಾಯಂದ ವೃತ ]ಾಗೂ ಕಂಸವನು%

ರiೂೕಣ.
3.

ಾ 3ಾಡ+ನ ರi'ದ iತ5ದನ $ೂೕನಗಳ

ಅಳ!ಯನು% $ೂೕನAಾಪಕದ ಸ]ಾಯಂದ ಅsೂೕಣ.
4

. ಮೂaಪ#Qಗಳ ಸ]ಾಯಂದ ಸAಾಂತರ ]ಾಗೂ

ಲಂಬ_ೕ^ಗಳನು% ಎsೂೕಣ.
2. ಲಂmಾಧ+ಕ, $ೂೕ2ಾಧ+ಕ,

-5ಭುಜಗಳ ರಚ

]ಾsಗಳು, ಾ- [#Q.ಯ

ಉಪಕರಣಗಳು

1. ]ಾsಯನು% ಮಡಚುವ ಮೂಲಕ ಲಂmಾಧ+ಕ ಮತು

$ೂೕ2ಾಧ+ಕ _ೕ^ಯನು% ಗುರು-ೂೕಣ.

2. $ೖEಾರದ ಸ]ಾಯಂದ ಲಂmಾಧ+ಕ ಮತು

$ೂೕ2ಾಧ+ಕ ರiೂೕಣ.

3. $ೂ#Qರುವ ಅಳ!. ಸೂಕ ರಚ2ಾ ಹಂತಗಳನು%
ಅನುಸ,' -5ಭುಜ ರiೂೕಣ.
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ಸಮತRಾಕೃ/ಗಳ ಸುತಳT 1. -5ಭುಜ, ೌಕ, ಆಯತ,

ೕ 1ೂೕಡ+ನ ಬಳ$,

ೕ 1ೂೕಡ+ನ )ಾರ ಅಥEಾ ರಬc mಾಂ

U6ಯುವDದು.
U6ಯುವDದು

ಸೂತ5ಗಳ ಾಟ+

ರiಸುವರು. ಈ ಆಕೃ-ಗಳ 'ೕAಾ_ೕ^ಯನು% ಅsದು

ಮತು $1ೕಣ ಕಂಡು

ವೃತಗಳ ಸುತಳ! ]ಾಗೂ

(3 ನಗಳು)
ನಗಳು)

ಾ5ೕ>ಕEಾ> ಕಂಡುದು.

('ೕಣ+ಗಳನು%

ಸುತಳ! ಮತು ('ೕಣ+ದ

ಅLೕ ಅದರ ಸುತಳ!, ]ಾಗೂ

'ೕAಾ_ೕ^ಯ ಒಳ>ನ ಪ5LೕಶZೕ ಅದರ ('ೕಣ+Zಂದು

ಈ ಅಳ!ಗಳನು% ಸಂಬಂ'ದ

ಅNೖ+'$ೂಂಡು, ಸಮತYಾಕೃ-ಗಳ ಉದF, ಅಗಲ, -5ಜ,

ಸೂತ5$= ಅನvg'

Eಾಸಗಳ ಅಳ!ಗಳನು% ಸೂಕ ಸೂತ5$= ಆLೕ'

ಉತರವನು%

10

ಗಳನು% ಬಳ' jೕಳYಾದ ಸಮತYಾಕೃ-ಗಳನು%

ಉತರವನು% lಾsೂೕೕಣ.

lಾsೂೕಡುವCದು.
2)ಆಕೃ- ೂೕ ಸುತಳ! ಮತು
('ೕಣ+ವನು% jೕಳು
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ಸರಳ ಘ7ಾಕೃ/ಗಳ

ಪ<ಚಯ

(2 ನಗಳು)
ನಗಳು)

1

. ಘ2ಾಕೃ-ಗಳ ಮುಖಗಳ,

ಶೃಂಗ ಂದುಗಳ ಮತು

1. ಘ2ಾಕೃ-ಗಳ Aಾದ,ಗಳು

ಅಂಚುಗಳ ಸಂ^ಯನು%

'ೕhಸುಣxಂದ ಗುರುತು Aಾ ಅವCಗಳ ಸಂ^ಯನು%
ಖರEಾ> ಎp' jೕೕಣ.

ಕಂಡಂT ,/Nಸು

ಕು=ಗ0ಂದ (ೕ\', ಅವCಗಳ hೕನ ೂೕಟ, ಾಶv+

ಪ#Q., ಐn 65ೕ $ೂೕz,

ಆ3ಾರದ iತ5ವನು% i-5ಸುವಂ! Aಾ&ೂೕಣ.

ೕ,ನ ಡ5ಂ, ಂಡು ಇlಾಗಳು)
ಆ3ಾರದ ಾಲಗಳು

ಾYಾ> kೂೕ'ಟQ ವಸುಗಳನು% ಮಕ=ಳು 1ೕ_ 1ೕ_

ಘ2ಾಕೃ-ಗಳನು% jೂೕಲುವ

ವಸುಗಳು ( ಇ#Q., )ಾಳ, $ೂಳZ,

3. 3-D

]ಾಗೂ 'ೕhಸುಣxವನು% ೕ, ಘ2ಾಕೃ-ಯ

ಮುಖಗಳ, ಶೃಂಗ ಂದುಗಳ ಮತು ಅಂಚುಗಳ hೕa

ಗುರು-' jೕಳುವರು

11

ಪ5- ()ಾ*+ಗೂ ಒಂLೂಂದು ಘ2ಾಕೃ-ಯ Aಾದ,

ೂೕಟ, ಮುಂನ ೂೕಟಗಳನು% ಅವaೂೕ6' ಅವCಗಳ

1) ೌಕ ಘನ, ಆಯತ ಘನ, ಶಂಖ,

ತಮ. ೕದ ಾYಾಕೃ-ಯನು% 0 ]ಾsಯ hೕa

[ೕಪc ಕ#Qಂ ಗಳು

ಸೂಕ ,ೕ-ಯ ಮಡi ಘ2ಾಕೃ-ಯನು%

'aಂಡc ಇವCಗಳ ಾYಾಕೃ-

19

i-5' ಮತು mಾಹ _ೕ^ಯಗುಂಟ ಕತ,' ಅವCಗಳನು%
ತ{ಾ,ಸುವಂ! Aಾ&ೂೕಣ.

2) ಘನದ iತ5 ಸುವರು

ಾ- [#Q.ಯ ಸ]ಾಯಂದ ಘ2ಾಕೃ-ಗಳ
iತ5ಗಳನು% jೕ. ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು%

()ಾ*+ಗ0. ಕೂೕಣ.
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