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सेतू अभ्यास -पुनर्रचित (ब्रीज कोसर) : इयत्ता सातवी
 प्रवतरक :

शालेय चशक्षण चवभाग,महार्ाष्ट्र शासन

 प्रकाशक

:

र्ाज्य शैक्षचणक संशोधन व प्रचशक्षण परर्षद ,महार्ाष्ट्र, पुण.े

 प्रेर्णा

:

मा.र्णचजतचसंग देओल, (भा.प्र.से.)
सचिव, शालेय चशक्षण व क्रीडा चवभाग, मंत्रालय, मुंबई.

 मागरदशरक

:

मा.सूर्ज मांढर्े , (भा.प्र.से.)
आयुक्त (चशक्षण), महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुणे.
मा.कैलास पगार्े,(भा.प्र.से.)
र्ाज्य प्रकल्प संिालक,महार्ाष्ट्र प्राथचमक चशक्षण परर्षद, मुंबई.

 संपादक

:

मा. एम.देवदें र् चसंह, (भा.प्र.से.)
संिालक,र्ाज्य शैक्षचणक संशोधन व प्रचशक्षण परर्षद ,महार्ाष्ट्र, पुणे.

 सहसंपादक

:

र्माकांत काठमोर्े
सहसंिालक, र्ाज्य शैक्षचणक संशोधन व प्रचशक्षण परर्षद ,महार्ाष्ट्र, पुण.े

 कायरकार्ी संपादक :

चवकास गर्ड,
प्रािायर, र्ाज्य शैक्षचणक संशोधन व प्रचशक्षण परर्षद ,महार्ाष्ट्र, पुणे.
र्त्नप्रभा भालेर्ाव,
वरर्ष्ठ अचधव्याख्याता, गचणत चवभाग,
र्ाज्य शैक्षचणक संशोधन व प्रचशक्षण परर्षद ,महार्ाष्ट्र, पुण.े
वृषाली गायकवाड
अचधव्याख्याता, गचणत चवभाग,
र्ाज्य शैक्षचणक संशोधन व प्रचशक्षण परर्षद ,महार्ाष्ट्र, पुण.े

 संपादन सहाय्य :

वैशाली गाढवे, भक्ती जोशी,
चवषय सहाय्यक, गचणत चवभाग,
र्ाज्य शैक्षचणक संशोधन व प्रचशक्षण परर्षद ,महार्ाष्ट्र, पुण.े

 चनचमरती सदस्य :

श्री. चवजय चवलास गायकवाड, व. अचधव्याख्याता,चज.चशक्षण व प्रचशक्षण संस्था,धुळ.े
श्री.मचनष जनादरन चदघेकर्, स.चशक्षक, चज. प. पू. मा. शाळा, तारुबांदा. पं. स. चिखलदर्ा, चज. प.

अमर्ावती.
श्री. अचनलकुमार् नानासाहेब सातपूत,े चवषय सहाय्यक,चज.चश.व प्रचशक्षण संस्था, अहमदनगर्.
श्री. प्रदीप र्ावसाहेब पालवे, उपचशक्षक, ल.भा.पाटील,मा. चवद्यालय, अहमदनगर्.
श्री ज्ञानेश्वर् सदाचशव ढमाले,चवषय साधन व्यक्ती, URC औंध,पुणे मनपा.
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चवद्यार्थयाांशी चहतगुज
चवद्याथी चमत्रांनो, मागील शैक्षचणक वषारत तुम्ही ऑनलाइन,ऑफलाईन व इतर् चवचवध मागारने तुमिं चशक्षण सुरू ठेवलंत. या
शैक्षचणक वषारच्या सुरुवातीला काही चदवस मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमािी उजळणी व्हावी आचण या वषीच्या इयत्तेच्या पाठ्यक्रमािी
पूवरतयार्ी हे उद्दिष्ट् ठेवनू तुमच्यासाठी हा सेतू अभ्यासािी पुनर्रिना कर्ण्यात आली आहे.
1. पुनर्रचित सेतू अभ्यास एकूण ३० चदवसांिा (सुट्ट्या वगळून) असून त्यात दोन िािण्यांिा समावेश आहे.
2. मागील शैक्षचणक वषारत तुम्ही नेमके काय चशकला हे समजण्यासाठी आचण पुढील इयत्तेिा पाठ्यक्रम समजून घेण्यासाठी हा पुनर्रचित
सेतू अभ्यास तुम्हाला मदत कर्णार् आहे.
3. हा पुनर्रचित सेतू अभ्यास चदवसचनहाय क्रमाने सोडवावा.
4. यात चदवस चनहाय तयार् केलेल्या कृचतपचत्रकांिा समावेश आहे. तुम्ही चदलेल्या चनयोजनाप्रमाणे कृचतपचत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवाव्यात.
5. कृचतपचत्रका सोडवताना अडिण आल्यास चशक्षक चकिंवा पालकांिी मदत घ्या.
6. प्रत्येक कृचतपचत्रकेत चदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या र्ीतीने समजून घेण्यासाठी द्दव्हडीओ चलंक चदल्या आहेत, त्यांिा उपयोग करून
संकल्पना समजून घ्या.
7. चनयोजनानुसार् पूवरिािणी व उत्तर्िािणी सोडवा. िािणी सोडवून झाल्यावर् चशक्षकांकडून तपासून घ्या. शेवटी चदलेल्या
उत्तर्सूिीच्या मदतीने आपल्या उत्तर्ांिी खात्री कर्ा.
8. न समजलेला चकिंवा अवघड वाटणार्ा भाग समजून घेण्यासाठी चशक्षकांिी चकिंवा पालकांिी मदत घ्या.
हा पुनर्रचित सेतू अभ्यास यशस्वीर्ीत्या पूणर कर्ण्यासाठी मन:पूवक
र शुभच्े छा !
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चशक्षकांशी चहतगुज
कोद्दव्हड-१९ च्या उद्भवलेल्या परर्द्दस्थतीमुळे मागील शैक्षचणक वषारत काही प्रमाणात प्रत्यक्ष चवद्याथी समोर्
असताना वगर अध्यापन होऊ शकले नाही. मागील शैक्षचणक वषारत आपण ऑनलाइन व ऑफलाईन माध्यमातून सवर चवद्यार्थयाांपयांत
चशक्षण पोहोिवण्यासाठी चवचवध प्रयत्न केलेत. मागील शैक्षचणक वषारत चवद्यार्थयाांनी केलल्े या अध्ययना िी उजळणी व्हावी तसेि
नवीन शैक्षचणक वषारत चशकाव्या लागणाऱ्या पाठ्यक्रमािी पूवतर यार्ी हा दुहर्े ी उिेश ठेवनू हा सेतू अभ्यासािी पुनर्रिना कर्ण्यात
आलेली आहे.
1. पुनर्रचित सेतू अभ्यास एकूण ३० चदवसांिा (सुट्ट्या वगळून) आहे. त्यात दोन िािण्यांिा समावेश आहे.पूवर िािणी
सदर् अभ्यासासोबत स्वतंत्र चदली जाईल.उत्तर् िािणी चनयोचजत वेळेपवू ी वेबसाईटवर् अपलोड केली जाईल.
2. पुनर्रचित सेतू अभ्यास हा मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमावर् आधारर्त असून मागील इयत्तेिा पाठ्यक्रम व सध्याच्या
इयत्तेिा पाठ्यक्रम यांना जोडणार्ा दुवा आहे.
3. सदर् अभ्यास हा इयत्ताचनहाय व चवषयचनहाय तयार् कर्ण्यात आला असून तो मागील इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकाशी
संलग्न व त्यातील घटकांवर् आधारर्त आहे.
4. सदर् अभ्यासामध्ये घटक व उपघटकचनहाय कृचतपचत्रकांिा (वककशीट) समावेश आहे. कृचतपचत्रका या अध्ययन
चनष्पत्ती / क्षमता चवधाने डोळ्यासमोर् ठेवून तयार् कर्ण्यात आल्या आहेत.
5. कृचतपचत्रका या सामान्यपणे सहा भागांत चदलेल्या आहेत. इयत्ता चनहाय त्यात थोडा फार् फर्क आढळून येईल.
पचहला भाग -अध्ययन चनष्पत्ती- चवद्याथी नेमके काय चशकणार् आहे.
दुसर्ा भाग- थोड समजून घेऊ - संकल्पनांिे स्पष्ट्ीकर्ण
चतसर्ा भाग - िला सर्ाव करू - सर्ावासाठी उदाहर्णे
िौथा भाग – सोडवून पाहू - चवद्यार्थयाांना संकल्पना समजली की नाही हे पाहण्यासाठी प्रश्न / कृती / स्वाध्याय.
पािवा भाग - थोडी मदत - संकल्पना अचधक िांगल्या र्ीतीने समजून घेण्यासाठी मदत हवी म्हणून द्दव्हडीओ चलंक,
क़्यु आर् कोड इत्यादीिा समावेश.
6.
7.
8.
9.

सहावा भाग - हे मला समजले – चवद्यार्थयाांनी स्वयंमूल्यांकन कर्ावे यासाठी अध्ययन चनष्पत्ती दशरक चवधाने.
मागील शैक्षचणक वषारत चवद्याथी नेमके काय चशकले हे समजण्यासाठी, त्यािी िािपणी कर्ण्यासाठी आचण
चवद्यार्थयाांना पुढील इयत्तेतील पाठ्यक्रम समजून घेण्यासाठी हा अभ्यास अत्यंत महत्त्वािा ठर्णार् आहे.
चशक्षकांनी प्रत्येक चवद्यार्थयाांकडून सदर्िा पुनर्रचित सेतू अभ्यास चदवसचनहाय चनयोजनाप्रमाणे पूणर करून घ्यावा.
चवद्याथी प्रत्येक कृचतपचत्रका (वककशीट) स्वप्रयत्नाने सोडवेल याकडे चशक्षकांनी लक्ष द्यावे, आवश्यक तेथे
चवद्यार्थयाांना मदत कर्ावी.
चनधाररर्त कालावधीमध्ये िािण्या चवद्यार्थयाांकडून सोडवून घ्याव्यात, िािण्या तपासून चवद्याथीचनहाय गुणांिी नोंद
स्वत:कडे ठेवावी. िािणी तपासताना चवद्याथी चनहाय चवश्लेषण करून मागे पडलेल्या चवद्यार्थयाांना अचतरर्क्त पूर्क
मदत कर्ावी.
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अनुक्रमचणका
अनुक्रमांक चदवस क्रमांक घटक

उपघटक

1

1

भूचमतीतील मूलभूत संबोध

चबंदू, र्ेषा, र्ेषाखंड, चकर्ण, एकर्ेषीय व नैकर्ेषीय चबंदू, प्रतल,
एकसंपाती र्ेषा, समांतर् र्ेषा

2

2

कोन

कोनांिे प्रकार्, किंपासपेटीतील साधने, कोनदुभाजक

3

3

पूणाांक संख्या

पूणाांकसंख्येिी ओळख

4

4

पूणाांक संख्या

पूणाांकसंख्येिी बेर्ीज व वजाबाकी

5

5

अपूणाांक

अपूणाांकािी ओळख

6

6

अपूणाांक

पूणाांकयुक्त अपूणाांकािी बेर्ीज व वजाबाकी

7

7

अपूणाांक

अपूणाांक संख्यार्ेषेवर् दाखचवणे

8

8

अपूणाांक

अपूणाांक संख्यािा गुणाकार्

9

9

अपूणाांक

अपूणाांक संख्यािा भागाकार्

10

10

अपूणाांक

दशांश अपूणाांक

11

11

अपूणाांक

व्यवहार्ी अपूणारकांिे दशांश अपूणाांकात रुपांतर् कर्णे.

12

12

अपूणाांक

दशांश अपूणाांकािी बेर्ीज व वजाबाकी

13

13

अपूणाांक

दशांश अपूणाांकािा गुणाकार्

14

14

अपूणाांक

दशांश अपूणाांकािा भागाकार्

15

15

स्तंभालेख

स्तंभालेख वािन व अथरचनवेिन

16

16

चवभाज्यता

चवभाज्यता

17

17

मसाचव-लसाचव

मसाचव

18

18

मसाचव-लसाचव

लसाचव

19

19

समीकर्णे

एकिल समीकर्णे

20

20

गुणोत्तर् व प्रमाण

गुणोत्तर्

21

21

गुणोत्तर् व प्रमाण

एकमान पद्धत
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22

22

शेकडेवार्ी

शेकडेवार्ी

23

23

नफा-तोटा

नफा-तोटा

24

24

नफा-तोटा

शेकडा नफा - शेकडा तोटा

25

25

बँक व सर्ळ व्याज

बँक व सर्ळ व्याज

26

26

चत्रकोण

चत्रकोणािे प्रकार् व चत्रकोणािे गुणधमर

27

27

िौकोन

िौकोन

28

28

िौकोन

बहुभुजाकृती

29

29

भौचमचतक र्िना

र्ेषेवर्ील व र्ेषेबाहेर्ील चबंदूतून त्या र्ेषेला लंब काढणे.
चबंदूतून त्या र्ेषेला लंब काढणे.

30

30

चत्रचमतीय आकार्

चिती व सूिी
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र्ाज्य शैक्षचणक संशोधन व प्रचशक्षण परर्षद,महार्ाष्ट्र
गचणत सेतू अभ्यास
इयत्ता – 7 वी
क्षेत्रािे नाव – भूचमती

घटकािे नाव - भूचमतीतील मूलभूत संबोध

उपघटक - चबंदू, र्ेषा, र्ेषाखंड, चकर्ण

चदवस –पचहला

थोडं समजून घेऊ
चबंदू : चबंदू लहानशा चठपक्याने दशरचवतात. चबंदूला नाव देण्यासाठी एक अक्षर्ी (Capital letters )िा उपयोग कर्तात.
र्ेषा : कागदावर् चबंदू A व चबंदू B असे दोन चभन्न चबंदू घेऊन ते पट्टीच्या सहाय्याने जोडा. आपल्याला सर्ळ र्ेघ चमळते. ही
दोन्ही बाजूला अमयारद वाढचवता येते. या आकृतीला र्ेषा असे म्हणतात. कागदावर् र्ेषा दाखवताना दोन्ही बाजूला अमयारद
आहे हे बाणांनी दाखवतात. गचणतात र्ेषा म्हणजेि सर्ळ र्ेषा.
र्ेषाखंड : र्ेषेिा तुकडा म्हणजे र्ेषाखंड. र्ेषाखंडाला अंत्यचबंदू असतात. र्ेषाखंडािे नाव दोन अक्षर्ी चलचहतात. र्ेषाखंड हे थोडक्यात
र्ेख असे चलचहतात.
चकर्ण : चकर्ण हा र्ेषेिा एक भाग असून एका चबंदूपासून सुरुवात होऊन तो एकाि चदशेने पुढे जातो. चकर्णाच्या सुरुवातीच्या
चबंदूला आर्ंभचबंदू म्हणतात. चकर्ाणािे नाव दोन अक्षर्ी सांगतात. नाव सांगताना आर्ंभचबंदू प्रथम घ्यावा.
छेदणाऱ्या र्ेषा : दोन र्ेषा एकाि चबंदूत छेदतात त्या र्ेषांना छेदणाऱ्या र्ेषा म्हणतात व त्यांच्या सामाईक चबंदूला छेदनचबंदू असे
म्हणतात.
एकसंपाती र्ेषा : जेव्हा दोनपेक्षा अचधक र्ेषा एकाि चबंदूत छेदतात तेव्हा त्या र्ेषांना एकसंपाती र्ेषा म्हणतात. त्यांच्या छेदन चबंदूला
संपातचबंदू म्हणतात.
एका चबंदतू नू असंख्य र्ेषा काढता येतात तर् दोन चभन्न चबंदमू धून एक आचण एकि र्ेषा काढता येत.े
एकर्ेषीय चबंदू : जेव्हा तीन चकिंवा अचधक चबंदू एका सर्ळ र्ेषेत असतात त्यांना एकर्ेषीय चबंदू म्हणतात.
नैकर्ेषीय चबंदू : जेव्हा चबंदू एका सर्ळ र्ेषेत नसतात त्यांना नैकर्ेषीय चबंदू म्हणतात.
प्रतल : सपाट पृष्ठभागाला गचणती भाषेत प्रतल म्हणतात. प्रतल िोहोबाजूंनी अमयारद असते. प्रतलाला एक अक्षर्ी नाव देतात.
समांतर् र्ेषा : एकाि प्रतलात असलेल्या व एकमेकींना न छेदणाऱ्या र्ेषांना समांतर् र्ेषा असे म्हणतात.

िला सर्ाव करूया
 आकृती पाहा.
चबंदू : A,B,C,D,E,F,G

र्ेषा : र्ेषा AD, र्ेषा CF

र्ेषाखंड : र्ेख DE, र्ेख DG, र्ेख FG
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चकर्ण

: चकर्ण AB, चकर्ण GC, चकर्ण GA

चवद्याथी चमत्रांनो तुम्हाला या व्यतीरर्क्त काही र्ेषाखंड व चकर्ण आढळतात का? शोधा बर्ं.
बाजूच्या आकृतीतील र्ेषा p , q व r ह्या एकसंपाती
र्ेषा असून चबंदू s हा त्यांिा संपातचबंदू आहे.

सोडवून पाहू
आकृती पाहून प्रश्नांिी उत्तर्े चलहा.
1) आकृतीमध्ये चदलेल्या सवर चबंदूंिी नावे चलहा.
.........................................
2) आकृतीमध्ये चदलेल्या सवर र्ेषांिी नावे चलहा.
..................................
3)आकृतीमध्ये चदलेल्या सवर र्ेषाखंडांिी नावे चलहा.

..........................................

4)आकृतीमध्ये चदलेल्या सवर चकर्णांिी नावे चलहा.

..........................................

बाजूिी आकृती पाहून एकसंपाती र्ेषा व
त्यांिा संपात चबंदू चलहा..
.......................................

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_ca
mpaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140054464266241232
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_ca
mpaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140054641623041233
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_ca
mpaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140054831185921250
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_ca
mpaign%3Dshare_content&contentId=do_31243458969216614424281
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क्षेत्रािे नाव – भूचमती

घटकािे नाव - कोन

उपघटक - कोनांिे प्रकार्, किंपासपेटीतील साधने, कोनदुभाजक

चदवस – दुसर्ा

थोडं समजून घेऊ
कोनािे नाव

कोनािे माप

आकृती

शून्य कोन

00

लघूकोन

00 पेक्षा मोठा पर्ंतू 900 पेक्षा लहान

काटकोन

900

चवशालकोन

900 पेक्षा मोठा पर्ंतू 1800 पेक्षा लहान

सर्ळकोन

1800

प्रचवशालकोन

1800 पेक्षा मोठा पर्ंतू 3600 पेक्षा लहान

पूणर कोन

3600

9

िला सर्ाव करूया
किंपासच्या सहाय्याने कोनदुभाजक काढणे.
 कोणत्याही  ABC मापािा काढा.
 किंपासमध्ये सोईस्कर् अंतर् घेऊन त्यािे टोक B चबंदूवर् ठेवा.
चकर्ण BA व चकर्ण BC यांना छेदणार्ा एक किंस काढा.छेदनचबंदूंना
P व Q नावे द्या.
 आता किंपासमध्ये पुर्ेसे अंतर् घेऊन, किंपासिे टोक P चबंदूवर्
ठेवून,कोनाच्या अंतर्भागात एक किंस काढा.किंपासमध्ये तेि
अंतर् कायम ठेऊन,किंपासिे टोक Q चबंदूवर् ठेवून,पूवीच्या
किंसाला छेदणार्ा दुसर्ा किंस काढा.
 दोन किंसाच्या छेदनचबंदूला O नाव द्या.चकर्ण BO काढा.
चकर्ण BO हा  ABC िा दुभाजक आहे.

सोडवून पाहू
 किंपासपेटीतील योग्य साहीत्य वापरुन खालील कोन काढा.किंपास व पट्टीिा उपयोग करुन तो दुभागा.
1) 700
2) 900
3) 1200
4) 500
5) 1000

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmob
ile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130639272297021441399
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क्षेत्रािे नाव – संख्याज्ञान
उपघटक - पूणाांकसंख्येिी ओळख

घटकािे नाव - पूणाांकसंख्या
चदवस – चतसर्ा

थोडं समजून घेऊ


चकती? या प्रश्नािे उत्तर् चमळचवण्यासाठी ती गोष्ट् मोजावी लागते व मोजण्यासाठी वापर्लेल्या 1,2,3.... या संख्यांना
मोजसंख्या चकिंवा नैसचगरक संख्या असे म्हणतात.
नैसचगरक संख्या :1,2,3,..........
 शून्य व नैसचगरक संख्या चमळून तयार् झालेला संख्यासमूह म्हणजे पूणर संख्या होय.
पूणर संख्या : 0,1,2,3,......
 दैनंचदन व्यवहार्ात ज्या संख्या पूणर संख्या समूहात नाहीत, अशा संख्या वापर्ण्यािी गर्ज
पडते. जसे 0 पेक्षा लहान संख्या. या संख्यांना आपण ऋण संख्या असे म्हणतो.

नैसचगरक संख्यांच्या मागे (-) हे चिन्ह चदले असता ती संख्या 0 पेक्षा लहान होते.

तापमापीवर् 0 च्या वर् 1,2,3,..... अशा खालच्या बाजूकडून वर्ील बाजूकडे वाढत
जाणाऱ्या संख्या असतात, त्यांना धन संख्या असे म्हणतात.
तापमापीवर्शून्याच्या खालील संख्या क्रमाने -1,-2,-3........ अशा असतात, त्यांना ऋण संख्या असे म्हणतात
समुद्र सपाटीपासून डोंगर्ािी उंिी धन तर् समुद्र तळािी खोली ऋण संख्येने दशरचवतात.

धन संख्या, शून्य व ऋण संख्या चमळून तयार् होणाऱ्या संख्या समूहास पूणाांक संख्या समूह असे म्हणतात.

 संख्यार्ेषेवर् 0 च्या उजवीकडे क्रमाने 1,2,3,... या धन संख्या तर् 0 च्या डावीकडे क्रमाने -1,-2,-3,... या ऋण
संख्या दशरचवतात.



चवरुद्ध संख्या शून्यापासून सार्ख्याि अंतर्ावर् आचण चवरुद्ध चदशांना असतात.

िला सर्ाव करूया
उदा.क्र.1. चलफ्टमधील बटणांनातळमजल्यासाठीशून्य(0), तर् तळमजल्याच्या खालील
मजल्यांना -1,-2,..... असे क्रमांक चदलेले असतात.
उदा.क्र.2. संख्यार्ेषेवर् -3 व+2 या संख्या दाखव.
11

सोडवून पाहू
प्रश्न क्र.1. पुढील संख्यांिे धनसंख्या व ऋणसंख्या असे वगीकर्ण कर्.
-24, +5, +32, -15, -8, +1, +3, -12, -6, +10, -49
धनसंख्या -.................................................................
ऋणसंख्या –...................................................................
प्रश्न क्र.2. पुढीलउदाहर्णातील संख्या योग्य चिन्हांिा वापर् करून चलही.
1. महार्ाष्ट्रातील सवारत उंि चशखर्ािी उंिी समुद्र सपाटीपासून 1646 मीटर् आहे.
उत्तर्-...........................................................................
2. जचमनीखाली 5 मीटर् खोल भुयार्.
उत्तर्- ........................................................
खालील संख्यांच्या चवरुद्ध संख्या चलहा.
संख्या

-9

+ 14

- 25

- 32

+ 27

- 16

- 38

30

चवरुद्ध संख्या

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31305909
16493230081555

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31305909
17043814401672
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क्षेत्रािे नाव – संख्याज्ञान

घटकािे नाव - पूणाांकसंख्या

उपघटक - पूणाांकसंख्येिी बेर्ीज व वजाबाकी

चदवस – िौथा

थोडं समजून घेऊ
 कोणत्याही संख्येत एखादी धन संख्या चमळवणे म्हणजे संख्यार्ेषेवर् त्या संख्येपासून उजवीकडे तेवेढे एकक पुढे जाणे.
1+5 = (+1) + (+5) = + 6

 कोणत्याही संख्येत एखादी ऋण संख्या चमळवणे म्हणजे संख्यार्ेषेवर् त्या संख्येपासून डावीकडे तेवेढे एकक पुढे जाणे चकिंवा
तेवढे एकक मागे जाणे म्हणजे वजा कर्णे.
(-3) + (-4) = -7

 संख्यार्ेषेवर्ील डावीकडील प्रत्येक संख्या ही चतच्या लगतच्या उजवीकडील संख्येपेक्षा 1ने लहान असते.

एखाद्या संख्येतून दुसर्ी संख्या वजा कर्णे म्हणजे दुसऱ्या संख्येिी चवरुद्ध संख्या पचहल्या संख्येत चमळवणे होय.
6–(-3)=6+(+3)

िला सर्ाव करूया
उदा.क्र.1. माझ्याकडे पाि सोंगट्या आहेत, म्हणजेि +5 ही संख्या आहे. खेळामध्ये तीन सोंगट्या मी
चजंकल्या. ती संख्या +3. आता माझ्याकडे एकूण आठ सोंगट्या झाल्या.
(+5) + (+3) = (+8)
उदा.क्र.2. उमर्ला एक पेन चवकत घेण्यासाठी सुमनने तीन रुपये व र्ाजूने पाि रुपये उसने चदले.
सुमनकडून तीन रुपये उसने घेतले म्हणजे (-3 ) असे दाखवावे लागेल.
र्ाजूकडून पाि रुपये उसने घेतले म्हणजे (-5)
(-3 ) + (-5) = (-8)
म्हणजेि उमर्ने पेनसाठी घेतलेले उसने (कजर) रुपये (-8)
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उदा.क्र.3. र्ोहनने एक पेन चवकत घेण्यासाठी चमत्राकडून घेतलेल्या 8रुपये कजारतून त्याने खाऊसाठी
आईने चदलेले 6 रुपये र्ाजूस पर्त केल.े
र्ोहनला आईकडून चमळालेले (+6) असे दाखवावे लागेल.
चमत्राकडून घेतलेले (-8)रुपये व त्याला पर्त केलेले (+6) रुपये
(-8) +(+6)= (-2)
म्हणजेि अजून र्ोहनला चमत्रािे 2 रुपये कजर फेडायिे आहे.
उदा.क्र.4. रर्ंकूकडे 10रुपये आहेत. त्यापैकी 6 रुपये खाऊसाठी खिर केले.
रर्ंकूकडे असलेली र्क्कम (+10) असे दाखवावे लागेल.
खाऊसाठी खिर र्क्कम (-6) असे दाखवावे लागेल.
(+10)+ (-6)= (+4)
सोडवून पाहू
1. उभ्या स्तंभातील संख्यांमध्ये आडव्या स्तंभातील संख्या चमळवून िौकटीत योग्य उत्तर् चलहा.
+

7

3

-6

7+(-6) =1

+4

-2

3
0
-5

2. उभ्या स्तंभातील संख्यांतून आडव्या स्तंभातील संख्या वजा करून िौकटीत योग्य उत्तर् चलहा.
7
-3
6

-3
7-(-3)=10

0

5

4

-5

-7

6

-2

- 5 - 4= -9
थोडी मदत

(चलंक)

h https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130347875316858881112
hhttps://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130347875709091841115
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130347875991633921116
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क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया

घटकािे नाव - अपूणाांकांवर्ील चक्रया

उपघटक - अपूणाांकािी ओळख

चदवस – पािवा

थोडं समजून घेऊ
 दोन मुलामध्ये चदलेल्या सफर्िंदाच्या समान वाटणीिे चनर्ीक्षण कर्ा.

वर्ील तक्त्यावरून 7 सफर्िंदे 2 जणांमध्ये वाटल्यावर् प्रत्येकाच्या वाट्याला चकती सफर्िंदे येतील.

 अंशाचधक अपूणाांकािे पूणाांकयुक्त अपूणाांकात रुपांतर् केल्यावर् पूणाांकयुक्त
अपूणाांकाच्या अपूणारकी भागात अंश छेदापेक्षा लहान येतो.

िला सर्ाव करूया
3

 2 हा एक पूणाांकयुक्त अपूणाांक आहे. यािे रुपांतर् अंश – छेद या रुपात कर्ा.
5

15

2

3

=2+

3

=

2

3

=

10+3

5

=

1

+

2

5

3
5

=
=

5

=

5

2 ×5
1×5

+

3
5

2×5+3
5
13
5

13
5

सोडवून पाहू
1. अंशाचधक अपूणाांकात रुपांतर् कर्ा.
i) 1

3
7

ii) 3

2
4

iii) 5

2

iv) 9

6

3

v) 7

5

1
3

2. पूणाांकयुक्त अपूणाांकात रुपांतर् कर्ा.
i)

22
7

ii)

15
6

iii)

11
4

iv)

30
8

v)

42
13

3. अपूणाांकात रुपांतर् चलहा.
i) 27 िॉकलेट 6 जणांत समान वाटले, तर् प्रत्येकाला चकती िॉकलेट चमळतील.
ii) 67 मीटर् लांबीच्या दोर्ीिे 12 तुकडे केले, तर् एका तुकड्यािी लांबी चकती?

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3
130347876299489281125
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3
130347876647813121126
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3
130347876910940161113
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क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया

घटकािे नाव - अपूणाांकांवर्ील चक्रया

उपघटक - पूणाांकयुक्त अपूणाांकािी बेर्ीज व वजाबाकी

चदवस – सहावा

थोडं समजून घेऊ
पूणाांकयुक्त अपूणाांकािी बेर्ीज व वजाबाकी कर्ताना खाली चदलेल्या पद्धती अभ्यासू या.
1

1

2

4

उदा.1. 3 +2

3

1

4

2

उदा.2. 7 – 3

प्रथम पूणाांक संख्यांिी वजाबाकी व नंतर् अपूणाांक
संख्यांिी वजाबाकी करूया.

प्रथम पूणाांक संख्यांिी बेर्ीज व नंतर् अपूणाांक
संख्यांिी बेर्ीज करूया.
1

1

1

1

2

4

2

4

3 +2 = 3+2+ +

3

1

3

4

2

4

7 – 3 = 7– 3+

–

1
2

छेद समान करू.

छेद समान करू.

येथे छेदािी सवारत लहान पट 4 आहे ,

येथे छेदािी सवारत लहान पट 4 आहे ,

म्हणून अपूणाांकािे छेद 4 करू,

म्हणून अपूणाांकािे छेद 4 करू,

= 5+

1×2
2×2

+

2

1

4

4

= 5+ +
= 5+

1

= 4+

4

3

–

4

=5

4

3

1×2

4

2×2

3

2

4

4

= 4+ –

4

2

3

= 4+ –

3

1

= 4+

वजाबाकी कर्ा.
4

1

7

9

3 −2
र्ीत I
4

1

7

9

3 −2

= (3−2) + (

=1+

4×9

=1+

36−7

7×9

63

−

1×7
9×7

4
7

1

− )
9

=1+

36

=1+

29

63

−

63

17

7
63

= 1

29
63

1
4

= 4

1
4

र्ीत II
4

1

7

9

3 −2
=

25

=

225

7

−

63

=

3×7+4

19
9

−

133
63

7

=
=

−

2×9+1
9

25×9
7×9

−

19×7
9×7

225−133

=

63

92

29

= 1

63

63

सोडवून पाहू
बेर्ीज कर्ा.
𝟑

𝟓

𝟕

𝟕

i) 1 + 2

𝟑

5

𝟕

4

ii) 2 + 2

𝟑

𝟓

𝟓

𝟑

iii) 1 + 2

2.वजाबाकी कर्ा.
𝟓

𝟑

𝟕

𝟕

i) 2 − 1

𝟓

𝟑

𝟕

𝟓

ii) 4 − 2

𝟓

𝟑

𝟑

𝟓

iii) 9 − 2

3.वहीवर् सोडवा.
𝟏

𝟏

1) एक काम एकचत्रतपणे पूणर कर्ण्यासाठी मानस व र्ाजनने प्रत्येकी 2 तास व 3 तास वेळ चदला, तर् दोघांना चमळून ते
𝟐
𝟐
काम पूणर कर्ण्यासाठी एकूण चकती वेळ लागला?
𝟒

𝟏

2) र्ावबाने आपल्या शेतात भागात उसािी लागवड केली. भागात वांग्यािी लागवड केली. उर्लेल्या भागात टर्बूजािी
𝟕
𝟑
लागवड केली, तर् चकती भागात टर्बूजािी लागवड केली?
𝟑

𝟏

𝟓

𝟒

3) र्ाजूने एका कांद्याच्या िाळीत द्दवंटल कांदा साठचवला. त्यानंतर् त्या िाळीत गणपतने
𝟑

द्दवंटल कांदा साठचवला.

र्माकांताने त्याि िाळीतील कांद्यापैकी द्दवंटल कांदा व्यापाऱ्यास चवकला. कांदा िाळीिी क्षमता 400 द्दवंटल
𝟏𝟎
असेल, तर् कांदा िाळीत चकती द्दवंटल कांदा चशक अक असेल?
थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31303
84804005068801572
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क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया
उपघटक - अपूणाांक संख्यार्ेषेवर् दाखचवणे

घटकािे नाव - अपूणाांकांवर्ील चक्रया
चदवस – सातवा

थोडं समजून घेऊ
 जर्ा चविार् कर्ा.
3

7
10

व

4
10

हे अपूणाांक संख्या र्ेषेवर् दाखचवता येतील का ?

अशा प्रकार्िे अपूणाांक संख्यार्ेषेवर् दाखचवणे सहज सोपे आहे. कार्ण मोजपट्टीवर् सेंटीमीटर्िे
4

दहा भाग असतात. एककात शून्यापासून िौथा भाग
हा अपूणाांक दाखवतो. 3 व 4
10
यांच्यामधील दहा समान भागांपक
ै ी 3 च्या पुढील 7 वी खूण ही 3 ↑ हा पूणाांकयुक्त अपूणाांक
दाखवतो

िला सर्ाव करूया
𝟏

𝟒

𝟗

𝟑

𝟑

𝟑

उदा.क्र.1. संख्यार्ेषेवर् , ,

हे अपूणाांक दाखवा.

𝟓

𝟏𝟒

𝟕

𝟕

उदा.क्र.2. एक संख्यार्ेषा काढून त्यावर् ,

,

𝟏𝟓
𝟕

हे अपूणाांक दाखव.

लक्षात ठेवा.......एखादा अपूणाांक संख्यार्ेषेवर् दाखवायिा असेल, तर् संख्यार्ेषेवर् प्रत्येक एककािे
अपूणाांकािे छेदाइतके समान भाग कर्ावे लागतात.

सोडवून पाहू
1) संख्यार्ेषेवर् पुढील अपूणाांक दाखवा.
i)

𝟓
𝟕

,

𝟗
𝟕

𝟐

𝟏𝟓

𝟕

𝟕

, 3 ,

19

𝟐

ii)

𝟓

,

𝟕
𝟓

,

𝟏𝟕
𝟓

, 2

𝟒
𝟓

1) खालील र्ेषांवर् A व B चबंदू कोणते अपूणाांक दशरचवतात ते रर्काम्या िौकटीत चलहा.

5

5

5

संख्यार्ेषेवर् , , हे अपूणाांक दाखचवण्यासाठी चकती मोठा एकक घ्यावा, तसेि प्रत्येक एककािे चकती समान भाग
7 7 7
कर्ावे लागेल.

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31303
47877154652161127
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31303
47877425479681128
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31303
47877708595201114
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क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया

घटकािे नाव - अपूणाांकांवर्ील चक्रया

उपघटक - अपूणाांक संख्यािा गुणाकार्

चदवस – आठवा

थोडं समजून घेऊ
1

उदा. क्र.1.

4

× 8=

𝟏

एक पूणर पोळी बनवण्यासाठी िे 4 तुकडे एकत्र चमळवावे लागतात.
𝟒

1

= ×4×2
4
=2
1. आयताकृती पट्टीच्या साहाय्याने

𝟑
𝟓

×

𝟏
𝟐

हा गुणाकार् कसा कर्ता येईल?

 एक आयताकृती पट्टी घेऊन चतिे उभ्या र्ेषांनी 5 समान भाग कर्ा.


𝟑



𝟑

𝟓

हा अपूणाांक दशरवणार्ा भाग र्ेखांचकत कर्ा.
𝟏

िा एवढा भाग दाखवायिा आहे म्हणून त्याि पट्टीिे दोन
𝟓
𝟐
समान भाग कर्ण्यासाठी मधोमध आडवी र्ेघ काढा
 होणाऱ्या आडव्या 2 भागांपैकी 1 भाग र्ेखांचकत कर्ा.
 एकूण समान िौकटी 10 झाल्या.त्यांपैकी 3 िौकटी दोनदा र्ेखांचकत
केलेल्या आहेत.
 त्या िौकटी म्हणजेि दोनदा र्ेखांचकत केलेला भाग अपूणाांक स्वरुपात
3

1

5

2

 यावरून ×

=

3

3
10

आहे.

10

दोन अपूणाांकांिा गुणाकार् कर्ताना अंशांिा गुणाकार् अंशस्थानी व छेदांिा गुणाकार् छेदस्थानी चलचहतात.
चदलेला अपूणाांक आचण त्यािा अंश व छेद यांिी अदलाबदल करून चमळणार्ा अपूणाांक यांिा
गुणाकार् 1 आहे. अशा अपूणाांकांच्या जोडीला गुणाकार् व्यस्तांिी जोडी म्हणतात.

21

िला सर्ाव करूया
𝟐

उदा.1. र्ाधाने बाजार्ातून 56 चकलो तांदूळ चवकत आणला. त्यापैकी चकलो तांदूळ वापर्ला, तर्
𝟕
चकती चकलो तांदूळ वापर्ला ?
𝟐

याचठकाणी 56 िा काढायिा आहे.
∴

56
1

2

𝟕
56 × 2

7

1×7

× =

7×8 ×2

=
7
=8× 2
= 16

र्ाधाने 16 चकलो तांदूळ वापर्ला.

सोडवून पाहू
खालील उदाहर्णे वहीवर् सोडवा.
1)

1
3

×3

2)

2. इ. 6 वीच्या 60 चवद्यार्थयाांपैकी
चमळाली ?

2
8
1
3

×4

3)

9
7

×

7
8

4)

6
17

×

3
2

चवद्यार्थयाांना पर्ीक्षेत प्रथम श्रेणी चमळाली, तर् चकती चवद्यार्थयाांना प्रथम श्रेणी

4

3. लष्कर्ातील एकूण सैचनकांपैकी भाग सैचनक उत्तर् सीमेवर् संर्क्षण कर्त आहेत. या सैचनकांच्या संख्येच्या िौर्थया
9
भागाएवढे सैचनक ईशान्येकडील भागात संर्क्षणासाठी कायरर्त आहेत. जर् उत्तर् सीमेवर्ील सैचनकांिी संख्या
540000 असल्यास ईशान्येकडील भागात संर्क्षणासाठी कायरर्त सैचनकांिी संख्या चकती ?

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_313
0140084376698881250
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_313
000778747256832118
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क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया
उपघटक - अपूणाांक संख्यािा भागाकार्

घटकािे नाव - अपूणाांकांवर्ील चक्रया
चदवस – नववा

थोडं समजून घेऊ
उदा. क्र.1. एक भाकर्ी आहे. प्रत्येकाला ितकोर् भाकर्ी द्यायिी आहे.
तर् ती चकती जणांना पुर्ेल ?
चित्रात दाखवल्याप्रमाणे एका पूणर भाकर्ीिे िार् ितकोर् होतील व ती
भाकर्ी 4 जणांना पुर्ेल
ितकोर् (पाव) म्हणजे

1
4

गचणती रुपात हेि आपण 4 ×

1
4

= 1 असे चलहू.

आता अपूणाांकाच्या भागाकार्ािे रुपांतर् गुणाकार्ात करू.
1÷

1
4

=4=1×

1
4

उदा. क्र.1. एक चकलोग्रॅमिी एक गुळािी ढेप, अशा सहा ढेपा आहेत. एका कुटंबाला दीड चकलो गूळ लागत असेल,तर् या
ढेपा चकती कुटंबाला पुर्तील ?
दीड चकलोग्रॅम म्हणजे एक पूणर व अधार

1

3

2

2

1+ =

चदलेला गूळ चकती कुटंबांना पुर्ेल हे काढण्यासाठी वाटणी म्हणजेि भागाकार् कर्ावा लागेल.
6÷

3
2

6

=

1

3

÷

2

6

2

1

3

= ×

=4

म्हणून 4 गुळाच्या ढेपा िार् कुटंबांना पुर्तील.

िला सर्ाव करूया
उदा. क्र.1.

24 ÷ 6 =

24

उदा. क्र.2.

7

7

9

÷

5
8

=

1
9

×

×

8
5

1
6

= 4
=

𝟕×8
𝟗×5

=

23

56
45

=1

11
45

एखाद्या संख्येला अपूणाांकाने भागणे म्हणजे त्या संख्येला त्या अपूणाांकाच्या गुणाकार् व्यस्ताने गुणणे.

सोडवून पाहू
अंकात चदलेले भागाकार् पाहून चित्र काढा व उत्तर् चलहा.
6 ÷3

ꙮ
ꙮ

ꙮ

2)

𝟐

ꙮ

2

ꙮ

6 ÷1
6 ÷

𝟏

1 ÷

𝟏

𝟐

𝟒

सोडवा
1)

1
3

÷

1
3

𝟖

÷4

3)

3
9

÷

1
3

2) स्वच्छता अचभयानामध्ये 420 चवद्यार्थयाांनी सहभाग घेतला. त्यांनी आपल्या गावािा
तर् प्रत्येक चवद्यार्थयारने गावािा चकती भाग स्वच्छ केला ?

थोडी मदत

42
75

भाग स्वच्छ केला,

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130
140084542095361278
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क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया

घटकािे नाव - अपूणाांकांवर्ील चक्रया

उपघटक - दशांश अपूणाांक

चदवस – दहावा

थोडं समजून घेऊ
एक हा दशकाच्या 10 पट चकिंवा एक दहा वेळा घेतल्यावर् दशक तर् एक 100 वेळा घेतल्यावर् शतक होतो.
त्याच्या उलट 10 समान भागातील एक भाग म्हणजेि
तसेि 100 समान भागातील एक भाग म्हणजेि
म्हणजेि

1
1000

1
100

1

= 0.1

10

= 0.01 त्यािप्रमाणे 1000 समान भागातील एक भाग

= 0.001 हे दशांश अपूणाांक दाखवतात.

ज्या अपूणाांकांिा छेद 10, 100, 1000,.... चकिंवा 10 च्या पटीत असेल तर् त्या अपुणारकांना दशांश अपूणाांक असे
म्हणतात. जसे.

7
10

,

2
100

,

27
1000

, ...

पूणर संख्येच्या शेवटच्या अंकानंतर् ( ∙ ) हे चिन्ह चदले जाते. त्यास दशांश चिन्ह असे म्हणतात.
325.678 ही संख्या पुढील तक्त्यावरून समजून घेतात.
शतक

दशक

एकक

100

10

1

3

2

5

दशांश

शतांश

1
10

1
100

6

7

सहस्ांश
1
100

8

संख्यार्ेषेवर् व या संख्या कशा दाखवल्या आहेत यािे चनर्ीक्षण कर्ा.

िला सर्ाव करूया
जसे

8

𝟓
𝟏𝟎

12
जसे

2

𝟕
𝟏𝟎𝟎

= 8 + 0.5 = 8.5
𝟔
𝟏𝟎

𝟕

= 12.6

𝟏𝟎

= 2 + 0.07= 2.07

25

= 0.7

1

𝟒
𝟏𝟎

= 1.4

𝟔𝟎𝟓
𝟏𝟎𝟎

5

𝟏𝟑

27

व

= 6.05

𝟏𝟎𝟎

100

= 5.13

35
100

7

𝟓

𝟏𝟎𝟎

= 7.05

हे अपूणाांक आलेखाच्या सहाय्याने दाखवू शकतो.

ज्या प्रमाणे दशांश अपूणाांक आलेखाच्या मदतीने दाखचवता येतो
त्यािप्रमाणे तो संख्यार्ेषेच्या मदतीने दाखचवता येतो.

सोडवून पाहू
1. खालील पूणाांकयुक्त अपूणाांकांिे दशांश अपूणाांकात रुपांतर् कर्ा.
i)

9

6
10
30

v)

100

ii) 3

5

iii) 4

10
2

vi) 21

vii) 7

10

52

100
3

100

2. पुढील दशांश अपूणाांक वािा व त्यातील प्रत्येक अंकांिी स्थाचनक चकिंमत चलहा.
i)3.23
ii) 54.45
iii) 49.03
iv)0.47
vii) 1.003
viii) 123.024
3. पुढील संख्या संख्यार्ेषेवर् दाखव.

iv) 9

1
100
25

viii) 14

1000

v) 5.3

vi) 16.73

2.7, 0.9, 7.7, 8.2, 9.5, 6.3

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_313034
7886035107841119
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_313014
0070768721921236
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क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया

घटकािे नाव - अपूणाांकांवर्ील चक्रया

उपघटक - व्यवहार्ी अपूणारकांिे दशांश अपूणाांकात रुपांतर् कर्णे.

चदवस – अकर्ावा

थोडं समजून घेऊ
 व्यवहार्ी अपूणाांकांिा छेद 10, 100, 1000 असेल तर् तो दशांश अपुणारकांच्या रुपात चलचहता येतो.
𝟔

जसे

𝟏𝟎

𝟏𝟐

= 0.6

𝟏𝟎

𝟗

= 1.2

𝟏𝟎

𝟏

= 0.9

𝟏𝟎

= 0.1

 ज्या व्यवहार्ी अपुणारकांिा छेद 10 च्या पटीत नाही असे अपूणाांक दशांश अपुणारकाच्या रुपात चलचहता येतात.
2

=

5

2 ×2
5×2

=

4
10

1

= 0.4

2

=

1 ×5
2×5

=

5
10

= 0.5

 जर् अंशस्थानी छेदस्थानातील शून्यांपेक्षा जास्त अंक असतील, तर् उजवीकडून शून्यांच्या संख्येइतके अंक सोडून त्या
आधी दशांश चिन्ह चलहावे लागते.
i)

123
10

= 12.3

ii)

45602
100

= 456.02

iii)

3576
1000

= 3.576

 अंशस्थानी छेदस्थानातील शून्याइतकेि अंक असतील, तर् अंशस्थानाच्या संख्येच्या आधी दशांश चिन्ह देऊन,
पूणाांकाच्या जागी शून्य चलहावे.
i)

7
10

= 0.7

ii)

27
100

=0.27

iii) ii)

576
1000

= 0.576

 अंशस्थानी छेदस्थानातील शून्यापेक्षा कमी अंक असतील, तर् अंशाच्या आधी काही शून्य देऊन एकूण अंक छेदातील
शून्यांच्या संख्येएवढे कर्ावेत. त्या आधी दशांश चिन्ह चलहावे व पूणाांकाच्या जागी शून्य चलहावे.
i)

7
100

=

07
100

= 0.007

ii)

5
1000

=

005
100

= 0.005

दशांश अपूणाांकािे व्यवहार्ी अपूणाांकात रुपांतर् कर्ताना चदलेल्या दशांश अपूणाांकातील दशांश चिन्हािा चविार् न
कर्ता चमळालेली संख्या व्यवहार्ी अपुणारकाच्या अंशस्थानी चलचहतात व छेदस्थानी 1 हा अंक चलहून चदलेल्या
संख्येतील दशांशचिन्हाच्या पुढे जेवढे अंक असतील तेवढी शून्ये 1 च्या पुढे चलचहतात.

िला सर्ाव करूया
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1) 26.4 =

264

ii) 0.04 =

10

4

iii) 19.315 =

100

19315
1000

सोडवून पाहू
1.खालील दशांश अपूणाांकांिे व्यवहार्ी अपूणाांकांत रुपांतर् कर्ा.
i)34.23
v) 15.3

ii) 44.15
vi) 6.76

iii) 29.03
vii) 1.009

iv)0.37
viii) 323.004

2.व्यवहार्ी अपूणाांकािे दशांश अपूणाांकात रुपांतर् कर्ा.
i)

3

v)

32

4

40

3.

4

ii)

iii)

5

vi)

7
25

9

iv)

8

vii)

19

20

vii)

200

िौकटीत

थोडी मदत

16

योग्य

13
50

संख्या

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31
30140071084933121190
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भर्ा.

क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया

घटकािे नाव - अपूणाांकांवर्ील चक्रया

उपघटक - दशांश अपूणाांकािी बेर्ीज व वजाबाकी

चदवस – बार्ावा

थोडं समजून घेऊ
उदा.1. शाळेतील चवद्यार्थयाांसाठी सुधाने 3 लीटर् 150 चमली, र्ाधाने 5 लीटर् 200 चमली व संपतने 4 लीटर् 300 चमली
एवढे दुध चदले, तर् एकूण चकती लीटर् दुध झाले ?
या उदाहर्णामध्ये,
सुधाने चदलेले दुध =3 लीटर् 150 चमली
र्ाधाने चदलेले दुध =5 चलटर् 200 चमली
संपतने चदलेले दुध =4 चलटर् 300 चमली

3.150
+ 5.200
+ 4.300
12.650

एकूण दुध = 12 लीटर् 650 चमली

लीटर्
लीटर्
लीटर्
लीटर्

या चठकाणी पूणारकािी बेर्ीज व दशांश अपूणाांकािी बेर्ीज यांतील सार्खेपणा लक्षात घ्या.
पूणर संख्यांिी बेर्ीज-वजाबाकी कर्ताना आपण सवरप्रथम एककािी, नंतर् दशकािी याप्रमाणे चदलेल्या संख्यांिी मांडणी
करून बेर्ीज वजाबाकी कर्तो. त्यािप्रमाणे दशांश अपूणाांकािी बेर्ीज वजाबाकी कर्ताना मांडणी कर्ावी. या चठकाणी लक्षात घ्या
की, संख्या चलचहताना दशांश चिन्ह बर्ोबर् एका खाली एक आले पाचहजे.

िला सर्ाव करूया
र्माला स्टेशनर्ीच्या दुकानातून पेन, वही, खोडर्बर् व र्ंगपेटी
या वस्तू खर्ेदी कर्ावयाच्या आहेत. दुकानदार्ाने चतला या
वस्तूंच्या चकिंमती सांचगतल्या. पेनिी चकिंमत साडेिार् रुपये,
खोडर्बर्िी चकिंमत दीड रुपये, वहीिी चकिंमत साडेसहा रुपये
आचण र्ंगपेटीिी चकिंमत पंिवीस रुपये पन्नास पैस.े र्माने प्रत्येकी एक वस्तू खर्ेदी केली. त्यािे चबल तयार् कर्ा.

29

र्ामूच्या पेद्दन्सलिी लांबी 10.7 सेमी तर् मंदार्च्या पेद्दन्सलिी लांबी 5.4 सेमी आहे. तर् र्ामूिी पेद्दन्सल मंदार्च्या
पेद्दन्सलपेक्षा चकतीने मोठी आहे ?
या उदाहर्णामध्ये दोन्ही पेद्दन्सलमधील लांबीिा फर्क काढण्यासाठी वजाबाकी करूया.
यासाठी दोन्ही दशांश अपूणाांकांिी मांडणी कर्ताना दशांश चिन्ह तसेि संख्यांिी मांडणी त्यांच्या स्थाचनक चकमतीनुसार्
कर्ावी.

सोडवून पाहू

1.
2.
3.
4.

1. वहीवर् सोडवा.
i) 154.1 + 27.159
ii) 62 + 18.159
iii) 70+26.5+3.040
iv) 200.35 – 14.256
v) 140.61 – 12.007
vi) 30 – 12.005
2. एका आयताकृती बागेिी लांबी 7 मी 23 सेमी व रुिंदी 4 मी 4 सेमी असल्यास बागेिी परर्चमती चकती ?
3.कचपलने 29.450 चकलोमीटर् प्रवास सायकलने, 32.050 चकलोमीटर् प्रवास मोटार्सायकलने व 50 चकलोमीटर्
प्रवास बसने केला, तर् त्याने एकूण चकती तास प्रवास केला ?
3) र्ाजन कार्ने ताशी 85.9 चकमी वेगाने प्रवास कर्त होता. र्स्त्यावर् कार्िी वेगमयारदा ताशी 55चकमी अशी सूिना
होती. तर् त्याने गाडीिा वेग चकतीने कमी केल्यास वाहतुकीच्या चनयमांिे पालन होईल
4) करर्ष्मा A या चठकाणापासून B चठकाणापयांत 2,54,000 मीटर् प्रवास कर्त आहे. त्यापैकी चतने 168.63 चकमी
प्रवास पूणर केला आहे, तर् चकती चकमी प्रवास कर्णे बाकी आहे ?
थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31
30384841105162241146
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31
30140067448995841235

30

क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया

घटकािे नाव - अपूणाांकांवर्ील चक्रया

उपघटक - दशांश अपूणाांकािा गुणाकार्

चदवस – तेर्ावा

थोडं समजून घेऊ
चवद्याथी चमत्रानो,या अगोदर्च्या कृचतपचत्रकेत आपण दशांश अपूणाांकांिी बेर्ीज व वजाबाकी कशी कर्तात हे पाचहले आहे.
आता आपण दशांश अपूणाांकांिा गुणाकार् कशा प्रकार्े कर्ायिा हे उदाहर्णाद्वार्े पाहूया.
उदा.1.

6.5 × 7

वर्ील उदाहर्णामध्ये 6.5 हा दशांश अपूणाांक आहे. त्यािे रुपांतर् व्यवहार्ी अपूणाांकात करू,
∴ 6.5 × 𝟕 =

=

=

𝟔𝟓
𝟏𝟎

𝟔𝟓 𝟕
×
𝟏𝟎 𝟏

×

𝟕
𝟏

𝟔𝟓 ×𝟕
𝟏𝟎×𝟏

∴ 6.5 × 𝟕 =

𝟒𝟓𝟓
𝟏𝟎

िला सर्ाव करूया
उदा.1. औषधाच्या एका बॉक्सिी चकिंमत 73.57 रुपये आहे. र्ामाला साडे िार् बॉक्स औषधे खर्ेदी कर्ावयािी असल्यास
त्यास चकती रुपये द्यावे लागेल ?
या उदाहर्णामध्ये एका वरून अनेकांिी चकिंमत काढायिी आहे म्हणून गुणाकार् चक्रया कर्ावी लागेल.
र्ीत I
र्ीत II

73.57 × 4.5 = ?
73.57 × 4.5 =
=

7357
100

×

7357 × 45 = 331065

45
10

73.57 × 4.5 = 331.065

331065
1000

= 331.065

73.57
× 4.5
-----31

331.065

सोडवून पाहू
1. सोडवा.
I) जर् 618.25 × 15 = 927375 तर् 61.825 × 15 = ?
………………………
II) जर् 405 × 123 = 49815 तर् 4.05 × 1.23 = ?
……………………...
III) जर् 170 × 9 = 1530 तर् 1.70 × 0.9 = ?

………………...
2.

गुणाकार् कर्ा.

1) 4.5 × 2.3

2) 1.6 × 9

3) 0.05 × 1.4

4) 1.06 × 6

5) 21.2 × 7

6) 0.2 × 0.1

7) 0.25 × 0.25

8) 12.3 × .2

3. गोपूकडे 8.50 मीटर् कापड आहे. त्याने त्या कापडापासून समान आकार्ािे 55 मास्क बनवले. प्रत्येक मास्कला 0 मीटर्

20 सेमी कापड लागले, तर् त्याच्याकडे चकती मीटर् कापड चशक अक र्ाचहले ?

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_
3130007791619932161244
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_
3130007792128081921220
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_
3130007792691609601215
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क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया
उपघटक - दशांश अपूणाांकािा भागाकार्

घटकािे नाव - अपूणाांकांवर्ील चक्रया
चदवस – िौदावा

थोडं समजून घेऊ
चवद्याथी चमत्रानो,या अगोदर्च्या कृचतपचत्रकेत आपण दशांश अपूणाांकांिी बेर्ीज, वजाबाकी व गुणाकार् कसा कर्तात हे
पाचहले आहे.
आता आपण दशांश अपूणाांकांिा भागाकार् कशा प्रकार्े कर्ायिा हे उदाहर्णाद्वार्े पाहू या.
6.9 ÷ 3

वर्ील उदाहर्णामध्ये 6.9 हा दशांश अपूणाांक आहे. त्यािे रुपांतर् व्यवहार्ी अपूणाांकात करू,
6.9 ÷ 3 =

69 3
÷
10 1

पर्ंतू आपल्याला माहीति आहे की, एखाद्या संख्येला अपूणाांकाने भागणे म्हणजे त्या संख्येला त्या अपूणाांकाच्या
गुणाकार् व्यस्ताने गुणणे.
∴

69
10

3

69

1

10

÷ =
=
=

×

1
3

69× 1
10 × 3
23

= 2.3

10

उदा.2. 2.7 ÷ 5
वर्ील उदाहर्णामध्ये 2.7 हा दशांश अपूणाांक आहे. त्यािे रुपांतर् व्यवहार्ी अपूणाांकात करू,
𝟐𝟕

2.7 ÷ 5 =

𝟓

÷
𝟏𝟎
𝟏
पर्ंतू एखाद्या संख्येला अपूणाांकाने भागणे म्हणजे त्या संख्येला त्या अपूणाांकाच्या गुणाकार् व्यस्ताने गुणणे.
∴

27
10

5

27

1

10

÷ =
=

×

1
5

𝟐𝟕× 𝟏
𝟏𝟎 × 𝟓

=

𝟐𝟕
𝟓𝟎

याचठकाणी छेद 50 आहे, तो 10 च्या पटीत म्हणजेि 100 करूया. यासाठी अंश व छेदास 2 ने गुणूया.
=

𝟐𝟕× 𝟐
𝟓𝟎 × 𝟐

=

𝟓𝟒
𝟏𝟎𝟎

= 0.54

िला सर्ाव करूया
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उदा.1.

2
7

÷

3
2

=
=

2
7

2

×

3

𝟐×2

=

𝟕×𝟑

4
21

एखाद्या संख्येला अपूणाांकाने भागणे म्हणजे त्या संख्येला त्या अपूणाांकाच्या गुणाकार् व्यस्ताने गुणणे.
उदा. 2.

5.2 ÷ 4 = ?
=

𝟓𝟐
𝟏𝟎

÷

𝟒
𝟏

∴ 5.2 ÷ 4 =
उदा. 2.

=
13
10

52
10

×

1
4

=

52 ×1
10×4

= 1.3

6.4 ÷ 1.6 = ?
𝟔𝟒
𝟏𝟎

÷

𝟏𝟔
𝟏𝟎

=

64
10

×

10
16

= 4

सोडवून पाहू
1. खालील भागाकार् कर्ा.
i)
4.8 ÷ 2
iv) 45.5 ÷ 25

ii) 2.25 ÷ 5

iii)32.6÷ 2

v) 6.8÷ 3.4

2) र्स्त्यािी लांबी 2 चकमी 400 मीटर् आहे. र्स्त्याच्या दुतफार 4.8 मीटर् अंतर्ावर् झाडे लावली तर् एकूण झाडे
चकती लागतील ?

3) 20 चकलो आंब्याच्या कर्ंडीिी चकिंमत 625 रुपये असल्यास एक चकलो आंब्यािी चकिंमत चकती?

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31301
40074104504321238
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क्षेत्रािे नाव – सांद्दख्यकी

घटकािे नाव - स्तंभालेख

उपघटक - स्तंभालेख वािन व अथरचनवेिन

चदवस – पंधर्ावा

थोडं समजून घेऊ
चवद्याथी चमत्रानो तुम्हाला सवारना आय.पी.एल. बघायला नक्की आवडत असेल म्हणूनि आपण आय.पी.एल. वर्
आधारर्त एका स्तंभालेखािे चनर्ीक्षण कर्णार् आहोत. आय.पी.एल. मध्ये मुंबई इद्दन्डयन्स ने पॉवर् प्ले मध्ये बनवलेल्या सहा
सामन्यातील धावांिा तपशील खालील स्तंभालेखामध्ये दशरचवलेला आहे.
आता आपण स्तंभालेख समजावून घेऊयात.

1. आडव्या अक्षावर् ( X अक्षावर् ) समान अंतर्ावर् सहा सामने क्रमाने दाखवले आहेत.
2. उभ्या अक्षावर् ( Y अक्षावर् )समान अंतर्ावर् प्रत्येक सामन्यातील पॉवर् प्ले मधील धावा दाखवल्या आहेत.
3. प्रत्येक सामन्यात पॉवर् प्ले मध्ये चकती धावा केल्या आहेत ते आपल्याला स्तंभाच्या उंिीवरून समजेल. उदाहर्णाथर
पचहल्या स्तंभािी उंिी 40 आहे म्हणजेि पचहल्या सामन्यात मुंबई इंचडअन्स ने पॉवर् प्ले मध्ये 40 धावा केल्या आहेत,
याप्रमाणे प्रत्येक स्तंभाच्या उंिीवरून इतर् सामन्यातील धावा तुम्ही सांगू शकता .
वर्ील स्तंभालेखावरून आपण चदलेली माचहती तक्त्यात खालीलप्रमाणे मांडू शकतो.
सामना
पचहला
दुसर्ा सामना चतसर्ा सामना िौथा सामना पािवा
क्रमांक
सामना
सामना
पॉवर् प्ले 40
मधील धावा

50

30

िला सर्ाव करूया
आता वर्ील स्तंभालेखािे चनर्ीक्षण करून पुढील प्रश्नांिी उत्तर्े चलहा.
35

40

70

सहावा
सामना
60

1. उभ्या र्ेषेवर् ( Y अक्षावर् )कोणती माचहती दशरवली आहे ?
2. आडव्या र्ेषेवर् ( X अक्षावर् ) कोणती माचहती दशरवली आहे ?
3. सवारचधक धावा कोणत्या सामन्यात केल्या आहेत व चकती ?
4. सवारत कमी धावा कोणत्या सामन्यात केल्या आहेत व चकती ?
5. कोणत्या दोन सामन्यांमध्ये समान धावा केल्या आहेत व चकती ?

वर्ील प्रश्नांिी उत्तर्े तुमच्या वहीत चलहा व तुमच्या चशक्षकांकडून चकिंवा पालकाकडून तपासून घ्या.

सोडवून पाहू
खालील स्तंभालेखािे चनर्ीक्षण करून चदलेल्या प्रश्नांिी उत्तर्े चलहा.

1. वर्ील स्तंभालेख कोणती माचहती दशरवतो ?
2. उभ्या र्ेषेवर् ( Y अक्षावर् )कोणती माचहती दशरवली आहे ?
3. आडव्या र्ेषेवर् ( X अक्षावर् ) कोणती माचहती दशरवली आहे ?
4. सवारचधक तापमान कोणत्या शहर्ािे आहे ?
5. सवारत कमी तापमान कोणत्या शहर्ािे आहे व ते चकती आहे?

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source
%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140067343155201188
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क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया

घटकािे नाव - चवभाज्यता

उपघटक - चवभाज्यता

चदवस – सोळावा

थोडं समजून घेऊ
2 ने चवभाज्यतेिी कसोटी : संख्येच्या एककस्थानी 0,2,4,6,8 यांपैकी कोणताही अंक असेल, तर् ती संख्या 2 ने चवभाज्य असते,
म्हणजेि त्या संख्येला 2 ने भाग जातो.
5 ने चवभाज्यतेिी कसोटी : संख्येच्या एककस्थानी 0,5 यांपैकी कोणताही अंक असेल, तर् ती संख्या 5 ने चवभाज्य असते,
म्हणजेि त्या संख्येला 5 ने भाग जातो.
10 ने चवभाज्यतेिी कसोटी : संख्येच्या एककस्थानी 0 असेल, तर् ती संख्या 10 ने चवभाज्य असते, म्हणजेि त्या संख्येला 10 ने
भाग जातो.
3 िी चवभाज्यतेिी कसोटी : जर् कोणत्याही संख्येतील अंकांच्या बेर्जेला 3 ने चन:शेष भाग जात असेल, तर् ती संख्या 3 ने चवभाज्य
असते. उदा. 924, 315, 849, 255.
4 िी चवभाज्यतेिी कसोटी : जर् कोणत्याही संख्येतील दशक व एकक स्थानच्या अंकांनी तयार् होणाऱ्या संख्येला 4 ने चन :शेष
भाग जात असेल, तर् ती संख्या 4 ने चवभाज्य असते. उदा. 756, 924, 212, 848, 252.
9 िी चवभाज्यतेिी कसोटी : जर् कोणत्याही संख्येमधील अंकांच्या बेर्जेला 9 ने चन:शेष भाग जात असेल, तर् ती संख्या 9 ने
चवभाज्य असते.
उदा. 756, 324, 252, 828, 999.
िला सर्ाव करूया
प्रश्न.1 खालील संख्या वाि. त्यांपैकी कोणत्या संख्या 2 ने, 5 ने चकिंवा 10 ने चवभाज्य आहेत ते ओळखून रर्काम्या िौकटींत
चलही.
135, 564, 475, 650, 400, 638, 606, 508, 9009, 5535, 6580
2 ने चवभाज्य

5 ने चवभाज्य

10 ने चवभाज्य

प्रश्न 2- (1) 2 ने चवभाज्य असणाऱ्या कोणत्याही तीन अंकी पाि संख्या चलही.
(2) 5 ने चवभाज्य असणाऱ्या कोणत्याही तीन अंकी पाि संख्या चलही.
(3) 10 ने चवभाज्य असणाऱ्या कोणत्याही तीन अंकी पाि संख्या चलही.

सोडवून पाहू
प्रश्न.1 खालील संख्या वाि. त्यांपैकी कोणत्या संख्या 3 ने, 4 ने चकिंवा 9 ने चवभाज्य आहेत ते ओळखून रर्काम्या िौकटींत चलही.
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591, 264, 549, 657, 400, 636, 612, 558, 9039, 5355, 5440
3 ने चवभाज्य

4 ने चवभाज्य

9 ने चवभाज्य

प्रश्न.2 (1) 3 ने चवभाज्य असणाऱ्या कोणत्याही तीन अंकी पाि संख्या चलही.
………………………………………………………………………………………
(2) 4 ने चवभाज्य असणाऱ्या कोणत्याही तीन अंकी पाि संख्या चलही.
……………………………………………………………………………………….
(3) 9 ने चवभाज्य असणाऱ्या कोणत्याही तीन अंकी पाि संख्या चलही.
………………………………………………………………………………………

थोडी मदत

(चलंक)

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601020004.pdf
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31243393958299
238424015
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क्षेत्रािे नाव – संख्यावर्ील चक्रया
उपघटक - मसाचव

घटकािे नाव - मसाचव-लसाचव
चदवस – सतर्ावा

थोडं समजून घेऊ
चवभाजक , चवभाज्य
45 ला 5 ने भागल्यावर् बाकी शून्य येते म्हणून 5 हा 45 िा चवभाजक आहे व 45 ही संख्या 5 ने चवभाज्य आहे.
45 िे चवभाजक : 1, 3, 5, 9, 15, 45
36 िे चवभाजक : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
चदलेल्या संख्यांिा मसाचव काढणे म्हणजे संख्यांच्या चवभाजकांिी यादी करून त्यांतील सवाांत मोठा सामाईक
चवभाजक शोधणे. थोडक्यात मसाचव म्हणजे चदलेल्या संख्यांना चन:शेष भाग जाणार्ी मोठ्यात मोठी संख्या होय.
12 व 18 या संख्यांिा मसाचव शोध.
12 िे चवभाजक : 1, 2, 3, 4, 6 , 12
18 िे चवभाजक : 1, 2, 3, 6 , 9, 18
12 व 18 िे सामाईक चवभाजक : 1, 2, 6.
12 व 18 यांच्या सामाईक चवभाजकांपैकी 6 हा सवाांत मोठा चवभाजक आहे, म्हणून 12 व 18 या संख्यांिा मसाचव 6 येईल.
िला सर्ाव करूया
प्रश्न. चदलेल्या संख्यांिा मसाचव शोध.
(1) 36, 42
36 िे चवभाजक : 1, 2, 3, 4, 6 ,9, 12, 18, 36.
42 िे चवभाजक : 1, 2, 3, 6 , 7, 14, 21, 42.
36 व 42 िे सामाईक चवभाजक : 1, 2, 3, 6.
36 व 42 यांच्या सामाईक चवभाजकांपैकी 6 हा सवाांत मोठा चवभाजक आहे, म्हणून 36 व 42 या संख्यांिा मसाचव 6 येईल.

सोडवून पाहू
प्रश्न. चदलेल्या संख्यांिा मसाचव शोध.
(1) 45, 30 (2) 16, 48 (3) 39, 25 (4) 49, 56 (5) 120, 144
(6) 81, 99 (7) 24, 36 (8) 25, 75 (9) 48, 54 (10) 150, 225
खालील उदाहर्णे वहीवर् सोडवा.
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प्रश्न 1) दुकानात 20 चकग्रॅ ज्वार्ी व 50 चकग्रॅ गहू आहेत. सवर धान्य चपशव्यांमध्ये भर्ायिे आहे. प्रत्येक चपशवीत समान वजनािे
धान्य भर्ायिे आहे, तर् जास्तीत जास्त चकती वजनािे धान्य प्रत्येक चपशवीत भर्ता येईल ?

प्रश्न 2) 18 मीटर् लांब व 15 मीटर् रुिंद जचमनीच्या तुकड्यात भाजीपाला लावण्यासाठी मोठ्यात मोठ्या आकार्ांिे िौर्साकृती
सार्खे वाफे तयार् कर्ायिे झाल्यास प्रत्येक वाफा जास्तीत जास्त चकती मीटर् लांबीिा असावा ?

प्रश्न 3) 8 मीटर् आचण 12 मीटर् लांबीच्या प्रत्येक दोर्खंडांिे सार्ख्या लांबीिे तुकडे कर्ायिे आहेत, तर् अशा प्रत्येक तुकड्यािी
लांबी जास्तीत जास्त चकती मीटर् असावी ?

प्रश्न 4) िंद्रपूर्मधील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प पाहण्यासाठी 6 वी व 7 वी च्या वगारतील अनुक्रमे 140 व 196 चव द्याथी सहलीसाठी
गेले. प्रत्येक इयत्तेतील चवद्यार्थयाांिे समान संख्येिे गट कर्ायिे आहेत. प्रत्येक गटाला माचहती देण्यासाठी एक मागरदशरक
त्यािी फी देऊन चमळतो. जास्तीत जास्त चकती चवद्याथी प्रत्येक गटात असू शकतील ? प्रत्येक गटात जास्तीत जास्त
चवद्याथी घ्यायिे कार्ण काय असेल ?

प्रश्न 5) तांदूळ संशोधन केंद्रात बासमती जातीिे 2610 चकग्रॅ व इंद्रायणी जातीिे 1980 चकग्रॅ तांदूळ चबयाणे आहे. त्यांच्या
जास्तीत जास्त वजनाच्या सार्ख्या चपशव्या चवक्रीसाठी तयार् कर्ायच्या आहेत, तर् प्रत्येक चपशवीिे वजन चकती असेल
? प्रत्येक जातीच्या तांदळाच्या चकती चपशव्या तयार् होतील ?

थोडी मदत

(चलंक)

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/601020004.pdf
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3121728566691
1027221360
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3121728749288
4070421396
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उपघटक – लसाचव

चदवस – आठर्ावा

थोडं समजून घेऊ
चवभाज्य
8 ने चवभाज्य संख्या : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56...
6 ने चवभाज्य संख्या : 6, 12, 18, 24 , 30, 36, 42, 48, 54...
लघुत्तम सामाईक (साधार्ण) चवभाज्य : लसाचव
चदलेल्या संख्यांिा लसाचव काढणे म्हणजे त्या संख्यांनी चवभाज्य असलेल्या सवर संख्या चलहून त्यांतील लहानात लहान
सामाईक चवभाज्य संख्या शोधणे.
4 व 6 या संख्यांिा लसाचव शोध.
4 ने चवभाज्य संख्या : 4, 8, 12, 16, 20 , 24, 28, 32, 36, 40...
6 ने चवभाज्य संख्या : 6, 12, 18, 24 , 30, 36, 42, 48, 54...
4 व 6 ने सामाईक चवभाज्य : 12, 24, 36.
4 व 6 ने चवभाज्य संख्यांच्या याद्या पाचहल्या तर् असे चदसते, की 12 ही सवाांत लहान सामाईक चवभाज्य संख्या आहे
म्हणून 4 व 6 िा लसाचव 12 आहे.
िला सर्ाव करूया
13 व 6 िा लसाचव काढ.
13 ने चवभाज्य संख्या : 13, 26, 39, 52, 65, 78 , 91, 104, 117, 130...
6 ने चवभाज्य संख्या : 6,12,18, 24,30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84..
13 व 6 ने सामाईक चवभाज्य : 78
13 ने व 6 ने चवभाज्य संख्यां च्या याद्या पाचहल्या तर् असे चदसते, की 78 ही सवाांत लहान सामाईक चवभाज्य संख्या आहे
म्हणून 13 व 6 िा लसाचव 78 आहे.
एकाि प्रकार्च्या 20 चकिंवा 25 बाटल्या मावतील अशी छोटी खोकी आहेत. एकि मोठा खोका पूणपर णे भर्ण्यासाठी दोन्ही
प्रकार्च्या कमीत कमी चकती बाटल्या लागतील?
20 ने चवभाज्य संख्या : 20,40,60, 80,100, 120, 140...
25 ने चवभाज्य संख्या : 25, 50, 75, 100, 125, 150...
20 व 25 ने सामाईक चवभाज्य : 100
20 ने व 25 ने चवभाज्य संख्यांच्या याद्या पाचहल्या तर् असे चदसते, की 100 ही सवाांत लहान सामाईक चवभाज्य संख्या आहे
म्हणून 20 व 25 िा लसाचव 100 आहे.
म्हणून कोणत्याही प्रकार्िे खोके पूणरपणे बाटल्यांनी भर्ण्यासाठी कमीत कमी 100 बाटल्या लागतील.

सोडवून पाहू
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प्रश्न. चदलेल्या संख्यांिा लसाचव शोध.
(1) 8, 20 (2) 2, 3, 5 (3) 12, 28 (4) 15, 20
(5) 8, 11 (6) 9, 15 (7) 11, 22 (8) 15, 45
खालील उदाहर्णे वहीत सोडवा.
1) कवायतीसाठी पटांगणावर्ील मुलांच्या प्रत्येक र्ांगेत 20 मुले चकिंवा प्रत्येक र्ांगेत 25 मुले र्ाहतील अशा र्ांगा केल्यास,
र्ांगा पूणर होतात व एकही मुलगा चशक अक र्ाहत नाही, तर् त्या पटांगणावर् कमीत कमी चकती मुले आहेत ?
2) वीणाजवळ काही मणी आहेत. चतला समान मणी असलेल्या माळा तयार् कर्ायच्या आहेत. चतने 16, 24 चकिंवा 40
मण्यांच्या माळा केल्या तर् एकही मणी चशक अक र्ाहत नाही, तर् चतच्याजवळ कमीत कमी चकती मणी आहेत?
3) तीन वेगवेगळ्या डब्यांत समान संख्येिे लाडू ठेवले. पचहल्या डब्यातील लाडू 20 मुलांना, दुसऱ्या डब्यातील लाडू 24 मुलांना
व चतसऱ्या डब्यातील लाडू 12 मुलांना समान वाटले. एकही लाडू उर्ला नाही, तर् तीनही डब्यात चमळून एकूण कमीत कमी
चकती लाडू होते ?
4) एका शहर्ात एकाि मोठ्या र्स्त्यावर्ील तीन वेगवेगळ्या िौकांतील चसग्नल पाचहले. ते दर् 60 सेकिंद, 120 सेकिंद व 24
सेकिंदांनी चहर्वे होतात. सकाळी 8 वाजता चसग्नल िालू केला, तेव्हा तीनही चसग्नल चहर्वे होते. त्यानंतर् चकती वेळाने तीनही
चसग्नल एकाि वेळी पुन्हा चहर्वे होतील ?
थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31217922263
790387211329
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31289559499
808768011442
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31301400658
57208321243
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31301400660
18918401268
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थोडं समजून घेऊ
चवभाज्य
8 ने चवभाज्य संख्या : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56...
6 ने चवभाज्य संख्या : 6, 12, 18, 24 , 30, 36, 42, 48, 54...
लघुत्तम सामाईक (साधार्ण) चवभाज्य : लसाचव
चदलेल्या संख्यांिा लसाचव काढणे म्हणजे त्या संख्यांनी चवभाज्य असलेल्या सवर संख्या चलहून त्यांतील लहानात लहान
सामाईक चवभाज्य संख्या शोधणे.
4 व 6 या संख्यांिा लसाचव शोध.
4 ने चवभाज्य संख्या : 4, 8, 12, 16, 20 , 24, 28, 32, 36, 40...
6 ने चवभाज्य संख्या : 6, 12, 18, 24 , 30, 36, 42, 48, 54...
4 व 6 ने सामाईक चवभाज्य : 12, 24, 36.
4 व 6 ने चवभाज्य संख्यांच्या याद्या पाचहल्या तर् असे चदसते, की 12 ही सवाांत लहान सामाईक चवभाज्य संख्या आहे
म्हणून 4 व 6 िा लसाचव 12 आहे.
िला सर्ाव करूया
13 व 6 िा लसाचव काढ.
13 ने चवभाज्य संख्या : 13, 26, 39, 52, 65, 78 , 91, 104, 117, 130...
6 ने चवभाज्य संख्या : 6,12,18, 24,30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84..
13 व 6 ने सामाईक चवभाज्य : 78
13 ने व 6 ने चवभाज्य संख्यां च्या याद्या पाचहल्या तर् असे चदसते, की 78 ही सवाांत लहान सामाईक चवभाज्य संख्या
आहे म्हणून 13 व 6 िा लसाचव 78 आहे.
उदा. एकाि प्रकार्च्या 20 चकिंवा 25 बाटल्या मावतील अशी छोटी खोकी आहेत. एकि मोठा खोका पूणरपणे भर्ण्यासाठी
दोन्ही प्रकार्च्या कमीत कमी चकती बाटल्या लागतील?
20 ने चवभाज्य संख्या : 20,40,60, 80,100, 120, 140...
25 ने चवभाज्य संख्या : 25, 50, 75, 100, 125, 150...
20 व 25 ने सामाईक चवभाज्य : 100
20 ने व 25 ने चवभाज्य संख्यांच्या याद्या पाचहल्या तर् असे चदसते, की 100 ही सवाांत लहान सामाईक चवभाज्य संख्या
आहे म्हणून 20 व 25 िा लसाचव 100 आहे.
म्हणून कोणत्याही प्रकार्िे खोके पूणरपणे बाटल्यांनी भर्ण्यासाठी कमीत कमी 100 बाटल्या लागतील.

सोडवून पाहू
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प्रश्न. चदलेल्या संख्यांिा लसाचव शोध.
(1) 8, 20 (2) 2, 3, 5 (3) 12, 28 (4) 15, 20
(5) 8, 11 (6) 9, 15 (7) 11, 22 (8) 15, 45
खालील उदाहर्णे वहीत सोडवा.
1) कवायतीसाठी पटांगणावर्ील मुलांच्या प्रत्येक र्ांगेत 20 मुले चकिंवा प्रत्येक र्ांगेत 25 मुले र्ाहतील अशा र्ांगा केल्यास,
र्ांगा पूणर होतात व एकही मुलगा चशक अक र्ाहत नाही, तर् त्या पटांगणावर् कमीत कमी चकती मुले आहेत ?
2) वीणाजवळ काही मणी आहेत. चतला समान मणी असलेल्या माळा तयार् कर्ायच्या आहेत. चतने 16, 24 चकिंवा 40
मण्यांच्या माळा केल्या तर् एकही मणी चशक अक र्ाहत नाही, तर् चतच्याजवळ कमीत कमी चकती मणी आहेत?
3) तीन वेगवेगळ्या डब्यांत समान संख्येिे लाडू ठेवले. पचहल्या डब्यातील लाडू 20 मुलांना, दुसऱ्या डब्यातील लाडू 24 मुलांना
व चतसऱ्या डब्यातील लाडू 12 मुलांना समान वाटले. एकही लाडू उर्ला नाही, तर् तीनही डब्यात चमळून एकूण कमीत कमी
चकती लाडू होते ?
4) एका शहर्ात एकाि मोठ्या र्स्त्यावर्ील तीन वेगवेगळ्या िौकांतील चसग्नल पाचहले. ते दर् 60 सेकिंद, 120 सेकिंद व 24
सेकिंदांनी चहर्वे होतात. सकाळी 8 वाजता चसग्नल िालू केला, तेव्हा तीनही चसग्नल चहर्वे होते. त्यानंतर् चकती वेळाने तीनही
चसग्नल एकाि वेळी पुन्हा चहर्वे होतील ?
थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31217922263
790387211329
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31289559499
808768011442
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31301400658
57208321243
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_31301400660
18918401268
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क्षेत्रािे नाव – बीजगचणत

घटकािे नाव -समीकर्णे

उपघटक - एकिल समीकर्णे

चदवस – एकोचणसावा

थोडं समजून घेऊ
गचणत चवषयाच्या लेखनात चिन्हांिा वापर् केला जातो. गचणतातील प्रत्येक चिन्हाला चवचशष्ट् अथर असतो. चिन्हांिा वापर्
केल्यामुळे लेखन अचतशय थोडक्यात कर्ता येते. चिन्हाप्रमाणेि अक्षर्ािा वापर्ही गचणतात केला जातो. अक्षर्ांिा वापर् केल्याने लेखन
सोपे व सुटसुटीत होते. गचणताच्या लेखनात वापर्लेल्या अक्षर्ालाि “िल” असे म्हणतात. िलांिा वापर् करून चवचवध बाबींिे
गुणधमरही व्यक्त कर्ता येतात.
एक उदाहर्ण पाहू.
एका संख्येिी दुप्पट 8 आहे.
आपण माचहत नसलेल्या संख्येसाठी 𝑥 या अक्षर्ािा वापर् करू.
एका संख्येिी दुप्पट 8 आहे. म्हणजेि, 2 𝑥 = 8 असे आपण चलहू शकतो.

िला सर्ाव करूया
उदा.1. कोणत्याही संख्येला 1 ने गुणले असता गुणाकार् तीि संख्या येते.
म्हणजेि, a x 1 = a
येथे a या िलािा वापर् केला आहे.
उदा.2. मोचहतकडे काही वह्या होत्या. त्याच्या बाबांनी त्याला अजून 6 वह्या चदल्यावर् त्याच्याकडे 15 वह्या झाल्या तर् मोचहतकडे
आधी चकती वह्या होत्या ?
िला या प्रश्नािे उत्तर् शोधूया!
उदा. मोचहतकडे आधी चकती वह्या होत्या हे आपल्याला शोधायिे आहे. आपण या वह्याच्या संख्यासाठी 𝑥 या अक्षर्ािा म्हणजेि
िलािा वापर् करू.
म्हणजे 𝑥 आचण 6 यांिी बेर्ीज 15 होईल.
आता हीि माचहती समीकर्णाच्या रूपात चलहू.
𝑥 + 6 = 15
हे समीकर्ण सोडचवण्यासाठी समीकर्णाच्या दोन्ही बाजूतून 6 वजा करू.
चवद्याथी चमत्रानो, समीकर्णाच्या दोन्ही बाजूवर् समान चक्रया केली, तर् चमळणार्े समीकर्ण संतुचलत र्ाहते हे लक्षात असू द्या.
𝑥 + 6 - 6 = 15 - 6 (समीकर्णाच्या दोन्ही बाजूतून 6 वजा केले)
∴𝑥=9
45

𝑥 िी चकिंमत 9 चमळाली म्हणजेि मोचहतकडे आधी 9 वह्या होत्या.
सोडवून पाहू
प्रश्न 1. ‘कोणतीही संख्या’ यासाठी अक्षर् वापरून पुढील गुणधमर सचमकर्णात चलहा.
1) कोणत्याही संख्येत 0 ही संख्या चमळवून येणार्ी बेर्ीज त्या संख्येएवढीि असते.
2) कोणत्याही दोन संख्यांिा गुणाकार् आचण त्या दोन संख्यांिा क्रम बदलून केलेला गुणाकार् हे समान असतात.
प्रश्न 2. चदलेल्या सचमकर्णावरुन अक्षर् वापरून गुणधमर शब्दात चलहा.
1) 𝑥 − 0 = 𝑥
2) 𝑦 ÷ 1 = 𝑦
प्रश्न 3. खालील समीकर्णे सोडवा.
1) 8 = t + 5
𝑝
2) = 9
4

प्रश्न 4. खालील चदलेल्या उदाहर्णातील माचहतीवरून समीकर्ण तयार् कर्ा आचण उकल शोधा.
1) समीर्िे 3 वषारपूवीिे वय 10 वषे होते. यावरून त्यािे आजिे वय चकती ?
2) जॉनकडे काही कोंबड्या होत्या. बाजार्ात त्याने त्यातील 56 कोंबड्या चवकल्यानंतर् त्याच्याकडे 144 कोंबड्या चशक अक
र्ाचहल्या, तर् जॉनकडे एकूण चकती कोंबड्या होत्या ?

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3D
mobile%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3D
mobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31259896975718809612007
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क्षेत्रािे नाव – बीजगचणत
उपघटक - गुणोत्तर्

घटकािे नाव - गुणोत्तर् व प्रमाण
चदवस – चवसावा

थोडं समजून घेऊ
आपल्याला व्यवहार्ात दोन संख्यांिी तुलना कर्ावी लागते. ही तुलना वजाबाकीच्या मदतीने कशी कर्ायिी हे
तुम्हाला माचहत आहेि. आता आपण ही तुलना वेगळ्या प्रकार्े कशी कर्तात हे एका उदाहर्णाद्वार्े पाहू.
गौतम 14 वषाांिा तर् समीर्ा 7 वषाांिी आहे.
समीर्ा गौतम पेक्षा 7 वषाांनी लहान आहे. येथे तुलना वजाबाकीने केली.
गौतमिे वय समीर्ाच्या दुप्पट आहे. येथे वयािी तुलना पटीने चकिंवा भागाकार्ाने केली.
जेव्हा दोन र्ाशींिी तुलना भागाकार्ाने केली जाते तेव्हा त्या भागाकार्ास गुणोत्तर् असे म्हणतात. मात्र तुलना
कर्ताना र्ाशींिी एकके सार्खी असायला हवीत बर्ं का !
गौतमिे वय समीर्ाच्या दुप्पट आहे. हीि माचहती गौतम व समीर्ा यांच्या वयािे प्रमाण 2:1 आहे असे चलचहतात
आचण यािे वािन दोनास एक असे कर्तात.
गुणोत्तर्ािा उपयोग करून समीकर्ण मांडता येते त्यामुळे उदाहर्ण सोडीचवणे सोपे जाते.

िला सर्ाव करूया
उदा.1. केतनने 12 केळी आचण 6 आंबे आणले. हे गुणोत्तर्ाच्या रुपात चलहा.
केळीिे आंब्याशी असलेले गुणोत्तर्
केळीिी संख्या 12 12 ÷ 6 2
=
=
= =2
आंब्यांिी संख्या
6
6÷6
1

चकिंवा
आंब्यािे केळीशी असलेले गुणोत्तर्
आंब्यांिी संख्या
6
6÷6
1
=
=
=
केळीिी संख्या 12 12 ÷ 6 2

उदा.2. गुळािी लहान ढेप 1 चकग्रॅ वजनािी आहे व गुळाच्या खड्यािे वजन 200 ग्रॅम आहे, तर् गुळाच्या खड्याच्या वजनािे
गुळाच्या ढेपेच्या वजनाशी गुणोत्तर् काढा.
प्रथम दोन्ही र्ाशी समान एककात मोजू. यासाठी ग्रॅम वापर्णे सोईिे आहे.
1 चकग्रॅ = 1000 ग्रॅम
∴ ढेपेिे वजन 1000 ग्रॅम आचण गुळाच्या खड्यािे वजन 200 ग्रॅम आहे.
गुळाच्या खड्यािे वजन
200
2 × 100
2
2×1 1
=
=
=
=
=
गुळाच्या ढेपेिे वजन
1000 10 × 100 10 2 × 5 5
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गुळाच्या खड्याच्या वजनािे गुळाच्या ढेपेच्या वजनाशी गुणोत्तर् 1: 5 आहे
सोडवून पाहू
उदा.1. मैदानामध्ये चक्रकेटिे 30 खेळाडू व खो-खो िे 20 खेळाडू प्रचशक्षण घेत आहेत, तर् चक्रकेटच्या खेळाडूंिे एकूण
खेळाडूंशी गुणोत्तर् चलहा.

उदा.2. एका छोट्या किंपनीत 40 पुरुष आचण 30 द्दस्त्रया काम कर्तात. पुरुषांिे द्दस्त्रयांशी असलेले गुणोत्तर् आचण द्दस्त्रयािे
पुरुषांशी असलेले काढा.

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3
Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31259896983363584012008
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क्षेत्रािे नाव – बीजगचणत
उपघटक - एकमान पद्धत

घटकािे नाव –गुणोत्तर् प्रमाण
चदवस – एकचवसावा

थोडं समजून घेऊ
एकमान पद्धत:
अनेक वस्तूच्ं या चकमतीवरून एका वस्तूिी चकिंमत भागाकार् करून काढणे व एका वस्तूच्या चकमतीवरून अनेक वस्तूंिी
चकिंमत गुणाकार् करून काढणे याप्रकार्े उदाहर्ण सोडवण्याच्या पद्धतीला एकमान पद्धत म्हणतात.
िला एका उदाहर्णाद्वार्े एकमान पद्धत समजून घेऊ.
दहा वह्यांिी चकिंमत 200 रुपये आहे.तर् 4 वह्यांिी चकिंमत चकती ?
4 वह्यांिी चकिंमत काढण्यासाठी सवरप्रथम आपल्याला एका वहीिी चकिंमत काढावी लागेल.
10 वह्यांिी चकिंमत 200 रुिंपये आहे.
∴ एका वहीिी चकिंमत = 200 ÷10 = 20 रुपये
यावरून 4 वह्यांिी चकिंमत = 20 × 4 = 80 रुपये.
िला सर्ाव करूया
उदा.1. 15 केळ्यांिी फणी 45 रुपयांना चमळते. तर् 8 केळ्यांिी चकिंमत चकती ?
उकल: 15 केळ्यांिी चकिंमत 45 रुपये
∴ एका केळ्यािी चकिंमत = 45 ÷ 15 = 3 रुपये
यावरून, 8 केळ्यांिी चकिंमत 8 × 3 = 24 रुपये
उदा.2. 10 चकग्रॅ तांदळािी चकिंमत 325 आहे, तर् 8 चकग्रॅ तांदळािी चकिंमत काढा.
उकल: 10 चकग्रॅ तांदळािी चकिंमत 325 आहे.
1 चकग्रॅ तांदळािी चकिंमत = 325 ÷ 10 = 32.5 रुपये
यावरून, 8 चकग्रॅ तांदळािी चकिंमत = 32.5 × 8 = 260 रुपये
सोडवून पाहू
1) 5 िेंडूंिी चकिंमत 100 रुपये आहे तर् एका िेंडूिी चकिंमत चकती ?

2) 14 खुच्याांिी चकिंमत 5992 आहे, तर् 12 खुच्याांसाठी चकती रुपये द्यावे लागतील?

3) 30 डब्यांिे वजन 6 चकग्रॅ आहे, तर् 1080 डब्यांिे वजन चकती चकग्रॅ होईल?

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3D
mobile%26utm_campaign%3Dshare_content
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क्षेत्रािे नाव – व्यावहारर्क गचणत
उपघटक - शेकडेवार्ी

घटकािे नाव - शेकडेवार्ी
चदवस – बाचवसावा

थोडं समजून घेऊ
% ही खूण शेकडेवार्ीिी आहे.
शेकडा म्हणजेि शंभर्.
शेकडेवार्ीला टक्केवार्ी चकिंवा शतमान पद्धत असे देखील म्हणतात.
58% म्हणजे 100 एककांपैकी 58 एकक हे अपूणाांक रूपात

58
100

असे चलचहता येते.

िला सर्ाव करूया
छेद 100 कर्ण्यासाठी सममूल्य अपूणाांकांिा उपयोग होतो.
(1) शेकडेवार्ीिी माचहती अपूणाांकाच्या रूपात
25% म्हणजे एकूण 100 पैकी 25 भाग, म्हणजेि एकूणािा

25
100
35

=

1
4
7

भाग

35% म्हण जे एकूण 100 पैकी 35 भाग, म्हणजेि एकूणािा
= भाग
100 20
(2) अपूणाांकाच्या रूपातील माचहती शेकडेवार्ीमध्ये
3
4
4
5

=
=

3 𝑋 25
4 𝑋 25
4 𝑋 20
5 𝑋 20

=
=

75
100
80
100

एकूणािा
एकूणािा

3
4
4
5

भाग म्हणजे
भाग म्हणजे

75
100
80
100

म्हणजेि 75%.
म्हणजेि 80%.

सोडवून पाहू
(1) एका पर्ीक्षेत शबानाला 800 पैकी 736 गुण चमळाले, तर् चतला चकती टक्के गुण चमळाले ?
(2) गावातील शाळेत 500 चवद्याथी आहेत. त्यांपैकी 350 चवद्यार्थयाांना पोहता येत,े तर् चकती टक्के चवद्यार्थयाांना
पोहता येते आचण चकती टक्के चवद्यार्थयाांना पोहता येत नाही ?
(3) प्रकाशने शेतातील 19500 िौ.मी. शेतजचमनीपैकी 75% शेतात ज्वार्ी पेर्ली,तर् त्याने चकती िौ.मी. जागेत ज्वार्ी
पेर्ली ?
(4) सोहमला त्याच्या वाढचदवसाच्या चदवशी एकूण 40 मेसेजेस आले. त्यांपैकी 90% मेसेजेस वाढचदवसाच्या शुभेच्छा
देणार्े होते, तर् त्याला वाढचदवसाच्या शुभेच्छांव्यचतरर्क्त चकती मेसेजेस आले ?
थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3121728877
1291545621409
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क्षेत्रािे नाव – : व्यावहारर्क गचणत
उपघटक - नफा-तोटा

घटकािे नाव - नफा-तोटा
चदवस – तेचवसावा

थोडं समजून घेऊ
चवक्रीिी चकिंमत खर्ेदीच्या चकमतीपेक्षा जास्त असेल, तर् फायदा होतो. त्याला नफा म्हणतात.
नफा = चवक्री चकिंमत - खर्ेदी चकिंमत
खर्ेदीच्या चकमतीपेक्षा कमी र्क्कम चवक्रीतून चमळते, तेव्हा होणाऱ्या नुकसानाला तोटा म्हणतात.
तोटा = खर्ेदी चकिंमत - चवक्री चकिंमत
िला सर्ाव करूया
र्ामभाऊिंनी 500 चकलोग्रॅम तांदूळ 22000 रुपयांस चवकत घेतला व प्रचत चकलोग्रॅम 48 रुपयांनी सवर तांदूळ चवकला, तर् त्यांना
चकती रुपये नफा झाला ?
500 चकलोग्रॅम तांदळािी खर्ेदीिी चकिंमत 22000 रुपये आहे.
∴ 500 चकलोग्रॅम तांदळािी चवक्रीिी चकिंमत = 500×48 = 24000 रुपये
चवक्रीिी चकिंमत खर्ेदीच्या चकमतीपेक्षा जास्त आहे म्हणून नफा झाला.
नफा = चवक्री चकिंमत - खर्ेदी चकिंमत
= 24000 - 22000
= ` 2000
∴ या व्यवहार्ात र्ामभाऊिंना 2000 रुपये नफा झाला.

सोडवून पाहू
1. दुकानदार्ाने एक सायकल3000 रुपयांना खर्ेदी केली व तीि सायकल 3400 रुपयांस चवकली,तर् त्याला चकती नफा झाला?
2. सुनंदाबाईंनी 475 रुपयांना दूध खर्ेदी केल.े त्या दुधािे दही करून ते 700 रुपयांना चवकले, तर् त्यांना चकती नफा झाला ?
3. चदवाळीत चजजामाता मचहला बितगटाने िकल्या तयार् कर्ण्यासाठी 15000 रुपयांिा कच्चा माल खर्ेदी केला. तयार् झालेल्या
िकल्या चवकून त्यांना 22050 रुपये चमळाले, तर् बितगटाला चकती नफा झाला ?
थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130140076422922241274
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130140076585697281192
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क्षेत्रािे नाव – व्यावहारर्क गचणत
उपघटक - शेकडा नफा - शेकडा तोटा

घटकािे नाव - नफा-तोटा
चदवस – िोचवसावा

थोडं समजून घेऊ
खर्ेदी-चवक्री िा व्यवहार् कर्ताना एखादी वस्तू चवकण्यापूवी चतच्यासाठी कर्ावा लागणार्ा सवर खिर हा खर्ेदी
चकमतीमध्ये चमळवावा लागतो. चतला एकूण खर्ेदी चकिंमत म्हणतात.
नफा चकिंवा तोटा यांिी शेकडेवार्ी ठर्वताना त्यांिी तुलना खर्ेदीच्या चकमतीशी कर्तात. जेव्हा 10% नफा
चकिंवा तोटा झाला असे म्हणतात, तेव्हा एकूण खर्ेदी 100 रुपये असल्यास नफा चकिंवा तोटा 10 रुपये असतो.
िला सर्ाव करूया
जोसेफ यांनी एक मशीन 23500 रुपयांना चवकत घेतले. ते आणताना वाहतूक खिर 1200 रुपये झाला, चशवाय
त्यांना 300 रुपये कर् भर्ावा लागला. त्यांनी ते मशीन चगऱ्हाइकास 24250 रुपयांना चवकले, तर् जोसेफ यांना नफा झाला
की तोटा?चकती टक्के ?
मशीनिी एकूण खर्ेदी
= 23500 + 1200 + 300 = ` 25000
चवक्रीिी चकिंमत = 24250 रुपये.
चवक्री पेक्षा खर्ेदी जास्त म्हणून तोटा झाला.
तोटा = खर्ेदी चकिंमत - चवक्री चकिंमत
= 25000 – 24250 = ` 750
जोसेफ यांना 750 रुपये तोटा झाला.
तोटा N% असेल तर् तोटा व खर्ेदी चकिंमत हे गुणोत्तर् दोन रूपांत चलहू व समीकर्ण सोडवू.
𝑁
100

=

750

25000

∴

𝑁
100

× 100 =

3
100

× 100

∴N=3

जोसेफ यांना 3% तोटा झाला.

सोडवून पाहू
1. र्ामदासर्ावांनी 400 रुपयांिी पँट 448 रुपयांना चवकली. 200 रुपयांिा शटर 225 रुपयांना चवकला, तर् यांपैकी
कोणता व्यवहार् अचधक फायदेशीर् झाला ?
2. सुचनलने 4500 रुपयांस खर्ेदी केलेले कपाट 4950 रुपयांस चवकले. तर् मनसुखिा शे. नफा चकती?

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130140085756887041218
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130140085908111361194

52

क्षेत्रािे नाव – व्यावहारर्क गचणत
उपघटक - बँक व सर्ळ व्याज

घटकािे नाव - बँक व सर्ळ व्याज
चदवस – पंिचवसावा

थोडं समजून घेऊ
प्रश्न. खालील चित्रािे चनर्ीक्षण कर् व खाली चदलेल्या रर्काम्या जागी योग्य शब्द चलही.
1) बँक ही एक ................................. ( दुकान/संस्था) आहे.
2) बँक ही एक .......................... (शैक्षचणक/चवत्तीय) संस्था आहे.
प्रश्न.1) रर्काम्या जागी योग्य शब्द चलही.
अ) बँकेत ठेवलेल्या चकिंवा बँकेकडून कजरदार्ास चदलेल्या र्कमेला ................. म्हणतात.
ब) व्याजािा द.सा.द.शे. दर् यािा अथर दर् सालासाठी म्हणजे प्रत्येक वषारसाठी दर्................रुपयांसाठी
द्यावयािे व्याज होय.
क) बँकेत ठेवलेली चकिंवा बँकेकडून घेतलेली र्क्कम ज्या कालावधीसाठी वापर्ली जाते त्या कालावधीला
................. म्हणतात.

िला सर्ाव करूया
प्रश्न.1)खालीलपैकी कोणती कामे आपण बँकते जाऊन करू शकतो?
a) साचहत्य चवकत घेऊ शकतो. b) पैसे सुर्चक्षत ठेवू शकतो. c) वीज चबल भरू शकतो.
d) साचहत्य चवकू शकतो. e) कजर घेऊ शकतो. f) आचथरक व्यवहार् करू शकतो.
उत्तर्:-.................................................................................................
प्रश्न.2) तुला माचहती असलेल्या काही बँकांिी नावे चलही.
उत्तर्:-...................................................................................................
प्रश्न.3) आनंदने द.सा.द.शे. 8 दर्ाने 6 वषारसाठी बँकेत 50000 रुपये ठेवले.या उदाहर्णावरून खालील बाबी चलही.
I)मुिल-.................... II) दर्-.................. III) मुदत -...............
प्रश्न.4) अथवरने द.सा.द.शे. 12 दर्ाने 4 वषारसाठी बँकेकडून 98000 रुपये कजर घेतले.या उदाहर्णावरून खालील बाबी
चलही.
I) मुिल-.................... II) दर्-.................. III) मुदत -...............
उदाहर्ण- अचजतर्ावांनी बँकेकडून 42000 रुपये कजर घेतले.व्याजािा दर् दर्साल 10% असल्यास एक वषारनंतर् त्यांना
बँकेस चकती रुपये पर्त कर्ावे लागतील ?
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मुिल=42000 रुपये , दर् = द.सा.द.शे. 10 , मुदत = 1 वषर
मुिल वाढले तर् व्याज वाढते म्हणजे मुिलाच्या प्रमाणात व्याज वाढते.
42000 रुपये मुिलावर् x रुपये व्याज चमळेल असे मानू.
100 रुपये मुिलावर् 10 रुपये व्याज चदले आहे.
व्याजािे मुिलाशी असलेले गुणोत्तर् घेऊ. हे गुणोत्तर् दोन रूपांत मांडून समीकर्ण चमळवू.
𝑥
42000
𝑥
42000

=

10
100

X 42000 =

10
100

X 42000

(दोन्ही बाजूंना 42000 ने गुण)ू

x = 4200
सर्ळ व्याज = 4200 रु.
बँकेस पर्त देण्यािी र्क्कम = मुिल + व्याज = 42000 + 4200 = 46200 रु.
सोडवून पाहू
प्रश्न.1) खाली चदलेल्या रर्काम्या जागी योग्य शब्द चलही.
a) बँकेतील िालू खात्यातून ...................... (एकदाि / चकतीही वेळा) र्क्कम काढता येते.
b) बँकेतील िालू खात्यातील र्कमेवर् व्याज ...................... (चमळते / चमळत नाही).
प्रश्न.2) बित खात्यावर् व्यवहार् कर्ण्यासाठी खातेदार्ास कोणत्या सुचवधा चमळतात ?
उत्तर्:-..........................................................................................
प्रश्न.1) द.सा.द.शे. 10 दर्ाने 4000 रुपयांिे एका वषारिे व्याज चकती होईल ?
प्रश्न.2) र्ावसाहेबांनी बँकक
े डून 35000 रुपये कजर घेतले.व्याजािा दर् दर्साल 12% असल्यास एक वषारनतं र् त्यांना बँकेस चकती
रुपये पर्त कर्ावे लागतील ?
प्रश्न.3) र्ाजने द.सा.द.शे. 9 दर्ाने रु.8000 त्याच्या चमत्राला कजारऊ चदले,तर् एक वषारनंतर् त्याला चकती र्क्कम पर्त चमळेल ?
थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130140086445670
401279
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130140086630891
521195
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3130140087216209
921223
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?contentId=do_3125989699989831
6812010
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क्षेत्रािे नाव – भूचमती
उपघटक - चत्रकोणािे प्रकार् व चत्रकोणािे गुणधमर

घटकािे नाव - चत्रकोण
चदवस – सव्वीसावा

थोडं समजून घेऊ
 तीन नैकर्ेषीय चबंदू र्ेषाखंडांनी जोडून तयार् होणाऱ्या बंचदस्त आकृतीला चत्रकोण असे म्हणतात.


चत्रकोणािे चशर्ोचबंदू, बाजू व कोन यांना चत्रकोणािे घटक म्हणतात.
चत्रकोणािे प्रकार् - बाजूंवरून

 ज्या चत्रकोणाच्या चतन्ही बाजू समान लांबीच्या असतात, त्या चत्रकोणाला समभुज चत्रकोण म्हणतात.


ज्या चत्रकोणाच्या दोन भुजा समान लांबीच्या असतात, त्या चत्रकोणास समद्दद्वभुज चत्रकोण म्हणतात.



ज्या चत्रकोणाच्या कोणत्याही दोन बाजू समान लांबीच्या नसतात, त्या चत्रकोणास चवषमभुज चत्रकोण म्हणतात.
चत्रकोणािे प्रकार् - कोनांवरून

 ज्या चत्रकोणािे तीनही कोन लघुकोन असतात, त्या चत्रकोणास लघुकोन चत्रकोण म्हणतात.


ज्या चत्रकोणािा एक कोन काटकोन असतो, त्या चत्रकोणास काटकोन चत्रकोण म्हणतात.



ज्या चत्रकोणािा एक कोन चवशालकोन असतो, त्या चत्रकोणास चवशालकोन चत्रकोण म्हणतात.
चत्रकोणािे गुणधमर



चत्रकोणाच्या तीनही कोनांच्या मापांिी बेर्ीज 1800 असते.



चत्रकोणाच्या कोणत्याही दोन बाजूंच्या लांबीिी बेर्ीज ही चतसऱ्या बाजूच्या लांबीपेक्षा नेहमी मोठी असते.

िला सर्ाव करूया

चत्रकोण ABC हा काटकोन
चत्रकोण आहे.

चत्रकोण PQR हा लघुकोन
चत्रकोण आहे.

चत्रकोण XYZ हा चवशालकोन
चत्रकोण आहे.

चत्रकोण ABC हा समभूज
चत्रकोण आहे.

चत्रकोण PQR हा समद्दद्वभूज
चत्रकोण आहे.

चत्रकोण XYZ हा चवषमभूज
चत्रकोण आहे.
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बाजूच्या आकृतीवरुन
र्ेख PQ + र्ेख QR  र्ेख PR
र्ेख PQ + र्ेख PR  र्ेख QR
र्ेख QR + र्ेख PR  र्ेख PQ
सोडवून पाहू

1)
2)
3)
4)
5)
6)

 खाली चत्रकोणांच्या बाजूंच्या लांबी चदल्या आहेत. त्यावरुन चत्रकोणािा प्रकार् चलहा.
7 सेमी, 7 सेमी, 7 सेमी
...........................................
4.5 सेमी, 4.5 सेमी, 4 सेमी
...........................................
6.3 सेमी, 5.2 सेमी, 3.7 सेमी
...........................................
8.4 सेमी, 5.3 सेमी, 5.3 सेमी
...........................................
6 सेमी, 6 सेमी, 6 सेमी
...........................................
9 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी
...........................................

 चत्रकोण काढण्यासाठी खाली काही बाजूंच्या लांबी चदल्या आहेत. या लांबीच्या बाजू असणार्े चत्रकोण
काढता येतील का नाही, ते ठर्वा. कार्ण चलहा.
1) 17 सेमी, 7 सेमी, 8 सेमी
......................................................
2) 7 सेमी, 24 सेमी, 25 सेमी
......................................................
3) 9 सेमी, 5 सेमी, 16 सेमी
......................................................
थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmobile
%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31259897001629286412011
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क्षेत्रािे नाव – भूचमती
उपघटक - िौकोन

घटकािे नाव - िौकोन
चदवस – सत्ताचवसावा

थोडं समजून घेऊ
कागदावर् A, B, C, D हे िार् चबंदू असे घ्या, की कोणतेही
तीन चबंदू नैकर्ेषीय असतील.ते चबंदू एकमेकांना जोडून एक बंचदस्त
आकृती तयार् कर्ायिी आहे, मात्र कोणतेही दोन चबंदू जोडले तर्
उर्लेले दोन चबंदू त्या र्ेषेच्या एकाि बाजूला असावेत.
चदलेला चनयम पाळून तयार् झालेल्या आकृतीला िौकोन म्हणतात.
 िौकोनािे वािन व लेखन
घड्याळ्याच्या काट्याच्या चदशेने चकिंवा घड्याळ्याच्या काट्याच्या चवरुद्ध चदशेने क्रमाने कोणत्याही
चशर्ोचबंदू पासून सुरुवात करून िौकोनाला नाव देता येते.
 िौकोनाच्या लगतच्या बाजू मध्ये एक सामाईक चशर्ोचबंदू असतो.


िौकोनाच्या संमुख म्हणजे समोर्ासमोर्ील बाजू मध्ये सामाईक चशर्ोचबंदू नसतो.

 िौकोनाच्या ज्या दोन कोनांमध्ये एक बाजू सामाईक असते त्या कोनांना िौकोनािे लगतिे कोन म्हणतात.


िौकोनाच्या ज्या दोन कोनांमध्ये एकही बाजूस सामाईक नसते त्या कोनांना िौकोनािे संमख
ु म्हणजेि
समोर्ासमोर्िे कोन म्हणतात.

 िौकोनािे संमख
ु कोनांिे चशर्ोचबंदू जोडणार्े र्ेषाखंड म्हणजे िौकोनािे कणर असतात
िला सर्ाव करूया
िौकोनािे लेखन कर्तांना िौकोन या शब्दाऐवजी  अशी खूण कर्तात.
वािन
लेखन
वािन
लेखन
िौकोन ABCD

 ABCD

िौकोन BCDA

 BCDA

िौकोन CDAB

 CDAB

िौकोन DABC

 DABC

िौकोन ADCB

 ADCB

िौकोन DCBA

 DCBA

िौकोन CBAD

 CBAD

िौकोन BADC

 BADC

क्रमाने कोणत्याही
चशर्ोचबंदूपासून सुरुवात करुन
घड्याळाच्या चदशेने चकिंवा चवरुद्ध
चदशेने िौकोनािे िार् अक्षर्ी नाव
चलहीतात.

िौकोनाच्या लगतच्या बाजू
1)बाजू AB व बाजू BC 2) बाजू BC व बाजू CD 3) बाजू CD व बाजू DA
िौकोनाच्या संमुख बाजू
1) बाजू AB व बाजू CD
2) बाजू BC व बाजू AD
िौकोनािे लगतिे कोन
1) ABC व  BCD
िौकोनािे संमख
ु कोन

2) BCD व CDA
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3)  CDA व DAB

4)बाजू DA व बाजू AB

4)DABवABC

1) ABC व  ADC

2) BCD व  DAB
िौकोनािे कणर
AC व र्ेख BD हे  ABCD िे कणर आहेत.

सोडवून पाहू
बाजूच्या  PQRS वरुन खालील माचहती चलहा.
1) संमुख कोनांच्या जोड्या चलहा.
1)............................2) .............................
2) संमुख बाजूच्या जोड्या चलहा.
1)............................2)...............................
3) लगतच्या बाजूच्या जोड्या चलहा.
1)....................2)....................3)).......................4)...................
4) लगतच्या कोनांच्या जोड्या चलहा.
1).................2).......................3)).......................4)...................
5) िौकोनाच्या कणाांिी नावे चलहा.
1).......................................2)....................................
6) िौकोनािी नावे वेगवेगळ्या प्रकार्े चलहा.
........................................................................................
थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmo
bile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140079854223361247
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क्षेत्रािे नाव – भूचमती
उपघटक - बहुभुजाकृती

घटकािे नाव - िौकोन
चदवस – अठ्ठाचवसावा

थोडं समजून घेऊ
िौकोनािा एक कणर काढून त्यािे दोन चत्रकोणात चवभाजन कर्ा.
चत्रकोणाच्या सवर कोनाच्या मापािी बेर्ीज 1800 असते हे
माचहत आहे. िौकोनामध्ये दोन चत्रकोण तयार् होतात.
यावरुन िौकोनाच्या सवर कोनांच्या मापािी बेर्ीज दोन
चत्रकोणाएवढी असते..
 1800 × 2 = 3600
 िौकोनाच्या िार्ही कोनाच्या मापािी बेर्ीज 3600 असते.
 चत्रकोण, िौकोन, पंिकोन आचण पािपेक्षा जास्त बाजू असलेल्या बंचदस्त आकृतीला बहुभुजाकृती
म्हणतात.
पंिकोनाच्या कोणत्याही एका चशर्ोचबंदूतून लगतच्या कोनािे
चशर्ोचबंदू सोडून इतर् चशर्ोचबंदू र्ेषाखंडाने आकृतीत दाखचवल्याप्रमाणे
जोडा. आपल्याला तीन चत्रकोण चमळते. प्रत्येक चत्रकोणाच्या सवर
कोनांच्या मापािी बेर्ीज 1800 असते हे आपल्याला माचहत आहे.
पंिकोनात तीन चत्रकोण तयार् होतात. यावरुन पंिकोनाच्या सवर
कोनांच्या मापािी बेर्ीज तीन चत्रकोनाएवढी होईल.
 1800 × 3 = 5400
याप्रमाणे सवर बहुभुजाकृतींना चत्रकोणात चवभाचजत करून त्यांच्या सवर कोनांच्या मापािी बेर्ीज आपल्याला
काढता येईल
िला सर्ाव करूया
पंिकोन
चशर्ोचबंदू : A, B, C, D, E
बाजू
: र्ेख AB, र्ेख BC, र्ेख CD, र्ेख DE, र्ेख AE
कोन
:  EAB,  ABC,  BCD,  CDE,  DEA
खालील तक्ता पाहा.
आकृती
आकृतीिे नाव

बाजूंिी संख्या

पंिकोन

5

षट्कोन

6
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सप्तकोन

7

अष्ट्कोन

8

षट्कोनाच्या सवर कोनांच्या मापािी बेर्ीज = 1800 × 4
= 7200

सोडवून पाहू
तक्ता पूणर कर्ा
बहुभुजाकृतीिे नाव

चशर्ोचबंदूंिी संख्या

बाजूंिी संख्या

कोनांिी संख्या

पंिकोन
षट्कोन
सप्तकोन
अष्ट्कोन
 आपल्या परर्सर्ात आढळणार्ी बहुभुजाकृतीिी उदाहर्णे शोधा. त्यांच्या आकृत्या काढा.
 एक बहुभुजाकृती काढा. चतिे आकृतीत दाखचवल्याप्रमाणे चत्रकोणाकृती भाग कर्ा.
त्यावरुन चतच्या सवर कोनांच्या मापािी बेर्ीज चकती होईल ते ठर्वा.
थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3
Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140092723609601219
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क्षेत्रािे नाव – भूचमती
उपघटक - र्ेषेवर्ील चबंदूतून त्या र्ेषेला लंब काढणे.

घटकािे नाव – भौचमचतक र्िना
चदवस – एकोणचतसावा

थोडं समजून घेऊ
लंब
बाजूच्या आकृतीत र्ेषा l आचण र्ेषा n या एकमेकींना चबंदू M मध्ये
छेदल्या आहेत. चबंदू M जवळ होणार्ा प्रत्येक कोन मोजा. र्ेषा l व र्ेषा n
मधील प्रत्येक कोन काटकोन असेल, तर् त्या र्ेषा एकमेकींना लंब आहेत
असे म्हणतात. हेि ‘र्ेषा l  र्ेषा n’ असे चिन्हाने दशरवतात. त्यािे वािन
‘र्ेषा l लंब र्ेषा n’ असे कर्तात.
र्ेषाखंडािा लंबदुभाजक
र्ेषा p आचण र्ेषा q, र्ेख AB च्या M या चबंदूंतून जातात. र्ेषा p आचण र्ेषा q
या र्ेख AB च्या दुभाजक र्ेषा आहेत. र्ेषा p आचण र्ेख AB यांच्यातील कोन मोजा.
या दोन र्ेषांपैकी र्ेषा p ही र्ेख AB ला लंब सुद्धा आहे. म्हणून र्ेषा p ला र्ेख AB
िी लंबदुभाजक र्ेषा चकिंवा लंबदुभाजक म्हणतात.

िला सर्ाव करूया
र्ेषेवर्ील चबंदूतून त्या र्ेषेला लंब काढणे.
गुण्यािा वापर् करुन
 र्ेषा PQ काढा. या र्ेषेवर् कोठेही Rचबंदू घ्या.
 गुण्या असा ठेवा, की गुण्यािा काटकोन कर्णार्ा चबंदू हा R या
चबंदूवर् येईल आचण काटकोन कर्णार्ी एक भुजा र्ेषा PQ जुळेल.
 गुण्याच्या काटकोन कर्णाऱ्या दुसऱ्या बाजूच्या कडेने र्ेषा RS
काढा.
 र्ेषा RS ही र्ेषा PQ ला Rचबंदूत लंब आहे.
किंपासिा उपयोग करुन
 र्ेषा MN काढा र्ेषेवर् कोठेही K चबंदू घ्या.
 किंपासिे लोखंडी टोक K चबंदूवर् ठेवा. K चबंदूच्या दोन्ही
बाजूंना समान अंतर्ावर् र्ेषेला छेदणार्े दोन किंस काढा.
त्यांिा छेदनचबंदूंना अनुक्रमे A व B नावे द्या.
 किंपासमध्ये AB अंतर्ाच्या चनम्म्यापेक्षा जास्त व सोईिे
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अंतर् घ्या. किंपनीिे टोक A चबंदूवर् ठेवा आचण आकृतीत
दाखचवल्याप्रमाणे र्ेषेच्या एका अंगास एक किंस काढा.
तेि अंतर् कायम ठेवनू किंपासिे टोक B चबंदूवर् ठेवा आचण
पूवीच्या किंसाला छेदणार्ा आणखी एक किंस काढा.
दोन्ही किंसाच्या छेदनचबंदूला T नाव द्या.
K आचण T चबंदूतून जाणार्ी र्ेषा काढा.
र्ेषा KT ही र्ेषा MN ला K चबंदूत लंब आहे.

र्ेषेबाहेर्ील चबंदूतून त्या र्ेषेला लंब काढणे.
गुण्यािा उपयोग करुन
 र्ेषा XY काढा. या र्ेषेबाहेर् कोठेही P चबंदू घ्या.
 गुण्याच्या काटकोन कर्णाऱ्या बाजूंपैकी एक बाजू
र्ेषा XY ला जुळवून ठेवा.
 गुण्या र्ेषेवर् असा सर्कवा, की गुण्यािी काटकोन
कर्णार्ी दुसर्ी बाजू P चबंदूला चिकटेल. या बाजू
लगत P चबंदूतून जाणार्ी र्ेषा PS काढा. र्ेषा PS
ही र्ेषा XYला लंब आहे.

किंपासिा उपयोग करुन
 र्ेषा MN काढा. र्ेषेबाहेर् कोठेही K चबंदू घ्या.
 किंपासिे टोक K चबंदूवर् ठेवून किंपासमध्ये सोयीस्कर्
अंतर् घ्या. र्ेषा MN ला A व B या दोन चबंदू छेदणार्े
किंस काढा.
 किंपासमध्ये AB अंतर्ाच्या चनम्म्यापेक्षा जास्त अंतर् घ्या.
किंपासिे टोक A चबंदूवर् ठेवा आचण र्ेषेच्या खालील
अंगास एक किंस काढा.
 किंपासमध्ये तेि अंतर् कायम ठेवनू किंपासिे टोक B
चबंदूवर् ठेवा. पूवीच्या किंसाला छेदणार्ा आणखी एक
किंस काढा.
 दोन्ही किंसाच्या छेदनचबंदूला T नाव द्या.
 र्ेषा KT काढा.
 र्ेषा KT ही र्ेषा MN ला लंब आहे.
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किंपासच्या साहाय्याने र्ेषाखंडािा लंबदुभाजक काढणे.
 र्ेषाखंड AB काढा.
 किंपासिे टोक A चबंदूवर् ठेवा. किंपास मध्ये A आचण B या दोन चबंदूमधील
अंतर्ाच्या चनम्म्यापेक्षा जास्त अंतर् घेऊन र्ेषाखंडाच्या वर्च्या आचण
खालच्या बाजूला एक-एक किंस काढा.
 किंपासमध्ये तेि अंतर् कायम ठेवा आचण किंपासिे टोक B चबंदूवर् ठेवून
पूवीच्या किंसांना छेदणार्े किंस काढा. किंसांच्या छेदनचबंदू P आचण Q अशी
नावे द्या. र्ेषा PQ काढा.
र्ेषा PQ ही र्ेख AB िी लंबदुभाजक र्ेषा आहे.
सोडवून पाहू
1)खाली र्ेषा PQ चदली असून र्ेषेवर्ील चबंदू D ला लंब असणार्ी र्ेषा SR गुण्यािा उपयोग करुन काढा.

2) र्ेषा n काढा. र्ेषेवर् कोठेही चबंदू H घ्या. गुण्याच्या मदतीने चबंदू H मधून र्ेषा n वर् लंब काढा.

3)खाली र्ेषा EF चदली असून र्ेषेवर्ील चबंदू C ला लंब असणार्ी र्ेषा EF किंपासिा उपयोग करुन काढा.

3) र्ेषा t काढा. र्ेषेवर् कोठेही चबंदू W घ्या. किंपासच्या मदतीने चबंदू W मधून र्ेषा t वर् लंब काढा.
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4) खाली र्ेषा SR चदली असून र्ेषेर्ील चबंदू N ला लंब असणार्ी र्ेषा AB गुण्यािा उपयोग करुन काढा.

5) र्ेषा q काढा. र्ेषेबाहेर् कोठेही चबंदू U घ्या. गुण्याच्या मदतीने चबंदू U मधून र्ेषा q वर् लंब काढा.

6)खाली र्ेषा AB चदली असून र्ेषेवर्ील चबंदू K ला लंब असणार्ी र्ेषा MN किंपासिा उपयोग करुन काढा.

7) र्ेषा b काढा. र्ेषेबाहेर् कोठेही चबंदू S घ्या. किंपासच्या मदतीने चबंदू S मधून र्ेषा b वर् लंब काढा.

1)किंपास व पट्टीिा उपयोग करुन खालील र्ेषाखंड दुभागा.

2) 6 सेमी लांबीिा AB र्ेख काढून तो किंपास व पट्टीच्या साहाय्याने दुभागा.

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmo
bile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140095450234881280
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmo
bile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140095612436481224
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क्षेत्रािे नाव – भूचमती
उपघटक - चिती व सूिी

घटकािे नाव – चत्रचमतीय आकार्
चदवस – चतसावा

थोडं समजून घेऊ
इद्दष्ट्काचिती
इद्दष्ट्काचितीिी सवर पृष्ठे आयताकार् आहेत आचण समोर्ासमोर्ील पृष्ठे अगदी सार्खी आहेत. इद्दष्ट्काचितीला
िौकोनी चिती देखील म्हणतात.
घन
ज्या इद्दष्ट्काचितीिी सवर पृष्ठे ही समान िौर्साकृती असतात, त्या इद्दष्ट्काचितीला घन म्हणतात.
िौकोनी सूिी
तळािे पृष्ठ िौकोनी असून उभी पृष्ठे चत्रकोणी असणाऱ्या आकार्ाला िौकोनी सूिी म्हणतात.
चत्रकोणी चिती
तळाच्या व वर्च्या पृष्ठभागािा आकार् चत्रकोणाकृती असून बाजूंिे पृष्ठभाग हे आयताकृती असतात अशा
आकृतीला चत्रकोणी चिती म्हणतात.
चत्रकोणी सूिी
सवर पृष्ठे चत्रकोणी असणाऱ्या आकार्ाला चत्रकोणी सूिी म्हणतात.
लक्षात ठेवा
चितीिे तळािे व वर्िे पृष्ठ सार्खे असून बाजूिी पृष्ठे आयताकार् असतात तर् सूिीिे वर्िे टोक सूईसार्खे
असून बाजूिी पृष्ठे चत्रकोणाकृती असतात.चितीच्या व सूिीच्या तळाच्या आकार्ावरुन त्या आकृतीिे नाव ठर्ते.
वृत्तचिती ( दंडगोल )
वतुरळाकार् तळ असलेला उभा डबा तुम्ही पाचहलेला आहे. डबा हे वृत्तचितीिे सवरपरर्चित उदाहर्ण आहे. डबा बंद
असेल तर् ही बंचदस्त वृत्तचिती असते. या आकार्ािा तळ वतुळ
र ाकार् असल्याने याला वृत्तचिती म्हणतात.
शंकू
आइस्क्रीमिा कोन,चवदुषकािी टोपीसार्ख्या आकार्ाला शंकू म्हणतात.बंद नसलेल्या शंकूला एक वक्रपृष्ठ आचण
एक वतुळ
र ाकार् कड असते, पर्ंतु सपाट पृष्ठ नसते.
गोल
िेंडूसार्ख्या आकार्ाला गोल म्हणतात.

िला सर्ाव करूया

अभ्यासा
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आकार्

आकृती

चशर्ोचबंदू

इष्ट्ीकाचिती

8

सपाट
पृष्ठे
6

कडा
12

वतुरळाकार् वक्रपृष्ठे
कडा
-

घन

8

6

12

-

-

िौकोनी सूिी

5

5

8

-

-

चत्रकोणी चिती

6

5

9

-

-

चत्रकोणी सूिी

4

4

6

वृत्तचिती
(दंडगोल)

-

2

-

2

1

शंकू

1

1

-

1

1

गोल

-

-

-

-

1

सोडवून पाहू
1) चिती आचण सूिी यातील फर्क चलहा.
......................................................................................................
......................................................................................................
2) िौकोनी सूिीिी घडणी काढा.
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3) चत्रकोणी चितीिी घडणी काढा

4) खालील प्रत्येक आकृतीिी पृष्ठे, कडा व चशर्ोचबंदू यांिी संख्या चलहून सार्णी पूणर कर्ा.
आकार्ािे नाव
चशर्ोचबंदू
पृष्ठे
कडा
िौकोनी चिती
िौकोनी सूिी
पंिकोनी चिती
पंिकोनी सूिी
षट्कोनी चिती
षट्कोनी सूिी

थोडी मदत

(चलंक)

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmobil
e%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140096377159681261
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmobil
e%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140096523960321262
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmobil
e%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140096783810561253
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209289732096153322?referrer=utm_source%3Dmobil
e%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140096953876481198
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