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ಹೆಚಾ)ಗುತ್ತಿ+ರುವ ಜಾಗತ್ತಿ ಕರಣ,  ಸ್ಫಧಾ�ತ್ಮಕ ಮನೋ3 ಭಾವಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಇಂದು
ಎಲೇAಡೆ ರ್ಕಾಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ� ಮನುಷ�ನಿಗೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಗಾತ�ದ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳು ಎಲಾA ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು
ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತಹ  ಸಂಧಂರ್ಭ�ಗಳು  ಸಹ  ಹೆಚಾ)ಗುತ್ತಿ+ವೆ.  ಇದೆಲAದರ  ನಡುವೆ ನಮ್ಮನು? ರ್ಕಾಾಡುವ  ಪ�ಶೈ?ಯೆಂದರೆ
“ಹೆಚಾ)ಗುತ್ತಿ+ರುವ  ಈ  ಬೃಹತ್ ಸಂಖಾ�ಸ್ಫ3್ಫ ಟದಿಂದ   ಆ  ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ  ಗಾತ�ವನು? ಅಥ�ಮಾಡಿಕೊ3ಳ್ಳಲು
ಸಾಧ�ವಾಗುತ+ದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲAವಾ  ?  ಮತು+ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ದಿನನಿತ� ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿ+ರುವ ರ್ಕಾಾರಣ
ಅವುಗಳನು? ನಿಲ�ಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ+ದೆd ವೆಯಾ ?  ಹಾಗ3  ಈ  ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ದೆ	ನಂದಿನ  ಕೊಲಸದಲ್ಲಿA ಅಥ�ಮಾಡಿಕೊ3ಳ್ಳಲು
ಸಾಧ�ವಾಗುತ್ತಿ+ದೆಯಾ? “.ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ಗಾತ� ಮತು+ ವೆ	ಶಿಷ್ಟವನು? ತ್ತಿಳಿದುಕೊ3ಳು್ಳವುದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇ ಧಾಶಕ್ತಿ+ಗೆ
ಬಿಟ್ಟಿ್ಟದುd ಇದನು? ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ತ್ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪ�ಪಂಚವನು? ಅರಿಯಲು ಸಾಧ� . ಇನ3? ಕೊಲವು ಮಂದಿಗೆ
ಹತು+ ಸಾವಿರ   ಅಥವಾ  ಲಕ್ಷ (ನ3ರು  ಸಾವಿರ)  ವನು? ಕಣಾsರೆ ಒಮೇ್ಮಲೇ ನೋ3 ಡುವ  ಅವರ್ಕಾಾಶಗಳು   ಕ3ಡ
ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.  ಸಾಮಾನ� ವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಧಂರ್ಭ�ದಲ್ಲಿA  ಒಮೇ್ಮಲೇ ಹತು+ ಸಾವಿರ  ಆಕೃತ್ತಿಗಳಾನಾ?ಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ವಸು+ಗಳನಾ?ಗಲ್ಲಿ ನೋ3 ಡಬಹುದು? ಪ�ತ್ತಿದಿನದ ಕೊಲಸರ್ಕಾಾಯ�ಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ಸಂಧಂರ್ಭ�ಗಳು ಒದಗುತ+ವೆಯಾ?
ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತನ? ಜೀ ವನಾನುರ್ಭವದಲ್ಲಿA ಈ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ತ್ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ�ವಾ ?  ಇಲAದಿದdರೆ ಅವನ
ಗುರುಗಳು ಹೆ ಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅದನು? ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ�?

ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ತ್ತಿಳಿದು  ಕೊ3ಳು್ಳವ  ಶಕ್ತಿ+ ಅನುರ್ಭವಕೊw ಬಂದರೆ ಮಾತ� ಅದನು? ಊಹಿಸಲು  ಸಾಧ� .
ಸಾಮಾನ�ವಾಗಿ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ�ತ್ತಿರ್ಭಟನೋಯಲ್ಲಿA ಪಾಲೇ3{ಂಡಿದdರೆಂದು ಕೊ ಳಿರುತ್ತ+ ವೆ , ಆದರೆ ವಾಸ+ವವಾಗಿ
ಕೊ ವಲ  ಕೊಲವು  ನ3ರು  ಜನರು  ಪ�ತ್ತಿರ್ಭಟನೋಯಲ್ಲಿA ಭಾಗವಹಿಸಿರಬಹುದು .  ಇದರಿಂದ  ನಾವು
ತ್ತಿಳಿದುಕೊ3ಳ್ಳಬೆ ರ್ಕಾಾಗಿರುವುದು  ಸಾವಿರ  ಮಂದಿಯನು? ಗುರುತ್ತಿಸಲು  ವಿವೆ ಕದ  ಕೊ3ರತ್ತಯಾ ?   ಅಥವಾ  ಎಷು್ಟ
ಜನರಿದಾdರೆಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ�ವಿಲAವಾ?  ಈಗ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ�ಶೈ?ಯೆಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಧಂರ್ಭ�ದಲ್ಲಿA ಸಂಖ್ಯೆ�ಯು
ಬೃಹದಾರ್ಕಾಾರವಾಗಿ ರ್ಕಾಾಣುತ+ದೆ ?  ಮತು+  ಇದರಿಂದ  ತ್ತಿಳಿಯುವ  ಮತ್ತ3+ಂದು  ಸಂಗತ್ತಿಯೆ ನೋಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು?
ಅಥ�ಮಾಡಿಕೊ3ಳು್ಳವುದು ಆಯಾ ಸನಿ?ವೆ ಶಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿರುತ+ದೆ. 

10 ದೆ3ಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ� ಹೌದೆ ಅಥವಾ ಇಲAವೆ ? ಇಲAವೆನಿಸುತ+ದೆ.  ನಮ್ಮ ಮೇದುಳಿಗೆ 10 ದೆ3ಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆ�ಯಾದರ3
ಕೊಲವು ಸಂಧರ್ಭ�ಗಳಲAಲA.  ಮೇದುಳು ಒಮೇ್ಮಗೆ 4  ಅಥವಾ  5  ವಸು+ಗಳನು? ಸುಲರ್ಭವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಿಸಬಲAದು ಆದರೆ 10
ವಸು+ಗಳನು? ಗ�ಹಿಸುವುದು  ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ .  ನಮಗೆಲA ತ್ತಿಳಿದಿರುವಂತ್ತ 10  ಬಹಳ ಪ�ಮುಖ ಸಂಖ್ಯೆ�,  ನಮ್ಮ ದಶಮಾಂಶ
ಪದ್ಧತ್ತಿಯಲ್ಲಿA ಎಲಾA  ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ಸಾ�ನಬೆಲೇಯು  10 ರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.  ಎಲAರ3  10 ನು? ಸುಲರ್ಭವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಗುರುತ್ತಿಸಲು ರ್ಕಾಾರಣ ಮಾನವನ ಕೊ	ಗಳಲ್ಲಿA ಹತು+ ಬೆರಳುಗಳಿವೆ.

100  ದೆ3ಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯೆ ?   ಬಹಳ ಸಣs ಮಕwಳಿಗೆ 100  ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯಾಗಿ ಗೆ3 ಚರಿಸುತ+ದೆ ಮತು+
೧೦೦ರ ವರೆಗೆ ಸಂಖ�ಗಳನು?  ಬಡಬಡಿಸುತಾ+  ರ್ಜೆ3 ರಾಗಿ ಹೆ ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಮೇ್ಮಯೆನಿಸುತ+ದೆ . ಕಣಾsಮುಚಾ)ಲೇ
ಆಟ ಶುರುವಾಗುವುದೆ  ಒಂದರಿಂದ  100 ರವರೆಗೆ ಎಣಿಸುವುದರಿಂದ.  ಕ್ತಿ�ಕೊಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿA ಬಾ�ಟ್� ಮನ್ 100  ರನ್
ಗಳನು? ಗಳಿಸುವುದು  ಸಾಧನೋಯಾಗಿದೆ .  100  ಎಂಬುದು  ನಿಜಕ3w ಪ�ಭಾವಿ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾವಿಸುತ+ದೆ .



ಮುಖ�ವಾಗಿ 100  ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ದೆ3ಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆ�ಯಾಗಿದೆ.  ಯಾರಾದರಾಗಲ್ಲಿ 100  ಬಾರಿ ಜೀಗಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ
100  ಮೀ ಟರ್ ಸುಲರ್ಭವಾಗಿ ಓಡಬಹುದು .  ಸಾಮಾನ�ವಾಗಿ ನಾವು  ದ3ರವನು? ನ3ರು  ಕ್ತಿಲೇ3 ಮೀ ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿA
ಮಾತನಾಡುತ್ತ+ ವೆ, ಬಟ್ಟೆ್ಟಯನು?  ನ3ರಾರು ರ3ಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರಿ ದಿಸುತ್ತ+ ವೆ.

1000 ಹೆ ಗೆ? ಸಾಮಾನ�ವಾಗಿ ಯಾರ3 1000 ದವರೆಗ3 ಎಣಿಸುವ ಸಾಹಸಕೊw ಕೊ	 ಹಾಕುವುದಿಲA , ಎಣಿಸಲು
ಸ್ವಲ್ಪಹೆಚ್ಚೆ)ನಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯಾಗಿದೆ. 1000 ವು ದೆ3ಡ್ಡಮೊತ+ವೆ ಆದರ3 ಬೆ ರೆ ಬೆ ರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತ+ ವೆ ಕ್ತಿಲೇ3 ,
ಲ್ಲಿ ,   K  ಮತು+  G ಹಿ ಗೆ. ಬಸ್ ನ ಪ�ಯಾಣದ ವೆ ಳೆ ಟ್ಟಿಕೊಟ್ ಖರಿ ದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಟ್ಟೆ3 ರಿಕ್ಷಾಾದಲ್ಲಿA ಪ�ಯಾಣಿಸಿ
ಮೀ ಟರ್ ಬೆಲೇಯನು? ಪಾವತ್ತಿಸುವಾಗ ಒಂದು  1000  ರ3ಗಳ ನೋ3 ಟು ಬಲು ದೆ3ಡ್ಡಮೊತ+ವಾಗಿ ರ್ಕಾಾಣುವ ಪ�ಸಂಗ
ಉಂಟಾಗುತ+ದೆ.  (ಈಗ  ಭಾರತದಲ್ಲಿA 1000 ರ3ಗಳ  ನೋ3 ಟು  ಅಮಾನ�ವಾಗಿದೆ).   ಸಾಕಷು್ಟ ವಸು+ಗಳಬೆಲೇ
ಸಾವಿರಗಳಾಗಿರುತ+ದೆ.  1000  ಸಾಮಾನ�ವಾಗಿ ಎಲೇAಡೆ ಬಳಕೊಯಾಗುವ  ದೆ3ಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯಾಗಿದೆ .  ಸಾ್ವರಸ�ವೆಂದರೆ
ರೆ3 ಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಸಾವಿರದವರೆಗ3 ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ( , , , , , )I,V, X,L,C,M) V, X,L,C,M) X,L,C,M) L,C,M) C,M) M)

ಲಕ್ಷವೆಂಬುದು  ದೆ3ಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆ�ಯೆ ?  ಅಥವ  ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ದೆ3ಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆ�ಯೆ  ?  ಹೌದು  ಎರಡು
ದೆ3ಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆ�ಯೆ  ಆದರೆ ಮಾನವನ  ಗ�ಹಣಶಕ್ತಿ+ಯ  ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕುವಂತಹುದು .  ನಾವು  ಜನಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು?
ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಗಳಲ್ಲಿA ಲೇಕw ಹಾಕುತ್ತ+ ವೆ. ಸೌರವ್ಯೂ�ಹದಲ್ಲಿAನ ಗ�ಹಗಳ ಅಂತರವನು? ಸಹ ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿA ಅಳೆಯುತ್ತ+ ವೆ.
ಇನ3? ಮನೋ ಖರಿ ದಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಮತು+ ಕೊ3 ಟ್ಟಿ ರ3ಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೇಯನು? ನಿಗದಿಪಡೆಸಿರುವುದನು? ರ್ಕಾಾಣುತ್ತ+ ವೆ.

ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  ಕೊಲವೆ್ಯೂಂದು  ಸಂಧರ್ಭ�ದಲ್ಲಿA ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ  ರಹಸ�ವನು? ಭೇ ದಿಸಬೆ ರ್ಕಾಾಗುತ+ದೆ .  ಆಗ
ಮೀಲ್ಲಿಯನ್,  ಬಿಲ್ಲಿಯನ್,  ಟ್ಟಿ�ಲ್ಲಿಯನ್ ಇನ3? ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ಬಗೆ{ ತ್ತಿಳಿಯಬೆ ರ್ಕಾಾಗುತ+ದೆ .  ಕೊಲವೆ್ಯೂಂದು ಬೃಹತ್
ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳು  ರ್ಭಯ  ಹುಟ್ಟಿ್ಟಸುವಂತ್ತಯ3,  ಕೊಲವೆ್ಯೂಮೇ್ಮ ಸ3್ಫತ್ತಿ�ದಾಯಕವಾಗಿಯ3  ರ್ಭವ� ಹೆಸರುಗಳಿಂದ
ರಾರಾಜೀಸುತ+ವೆ.  ಈ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇ ಧಾ ಶಕ್ತಿ+ಗೆ ಸವಾಲು ಕ3ಡ ಆಗಿದೆ .  ಆ ರಿ ತ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು?
ಭೌತವಿಜ್ಞಾಾನದಲ್ಲಿA (ಖಗೆ3 ಳಾಂತರ,  ಅಣುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ�),  ಜೀ ವವಜ್ಞಾಾನದಲ್ಲಿA (ಜೀ ವಕೊ3 ಶಗಳು, ರಕ+ಕಣಗಳು,  ಒಂದು
ಹನಿ ರಕ+ದಲ್ಲಿAರುವ ಬಿಳಿ ರಕ+ ಕಣಗಳು ಮತು+ ಕೊಂಪು ರಕ+ ಕಣಗಳು )  ರ್ಕಾಾಣುತ್ತ+ ವೆ ಹಾಗ3 ಬಳಸುತ್ತ+ ವೆ.  ಈ ಬೃಹತ್
ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ಪರಿಮಾಣವನು? ಗ�ಹಿಸಲು ಮಾನದಂಡದ ಅಗತ�ವಿದೆ.

ಆದdರಿಂದ ನಾವು ಹೆ ಗೆ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ತ್ತಿಳಿದುಕೊ3ಳ್ಳಲು ನೋರವಾಗಬಹುದು ? ಬೃಹತ್
ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೆ ನು?

 ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಓದಲು ಮತು+ ಬರೆಯಲು ಅವರಲ್ಲಿA ಕುಶಲತ್ತಯನು? ಹೆಚ್ಚಿ)ಸುವುದು . ಕೊ ವಲ  ಓದುವ
ಮತು+ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನವನು? ತ್ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿA ಸಂಖಾ� ಜ್ಞಾಾನವನು? ಕಟ್ಟಿ್ಟಕೊ3ಡಲು ಸಾಧ�ವಿಲA ಬದಲ್ಲಿಗೆ
ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ಗಾತ�ವನು? ಅಥ�ಮಾಡಿಕೊ3ಂಡು  ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧವನು? ಸ3ಕ+ಜಾಗದಲ್ಲಿA ಬಳಸುವ
ಜ್ಞಾಾನವಂತರನಾ?ಗಿ ಮಾಡಬೆ ಕು.

 ನಮ್ಮ ಸಂಖಾ� ಪದ್ಧತ್ತಿ ಕ3ಡ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿದd ಹಾಗೆ .  ಎಷು್ಟ ಬಳಸುತ್ತ+ ವೆ್ಯೂ  ಅಷು್ಟ ಸುಲಲ್ಲಿತವಾಗುತ+ದೆ .
ಇಲ್ಲಿA ಪ�ತ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯ  ಸಾ�ನ  ಮತು+  ಬೆಲೇ ಅವೆರೆಡರ  ನಡುವಿನ  ಸಂಬಂಧವನು? ಚ್ಚೆನಾ?ಗಿ ಅರಿಯುವಂತ್ತ
ಮಾಡಬೆ ಕು.  ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು   ಸುಲರ್ಭವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯ  ಸಂಬಂಧವನು? ಬದಲ್ಲಿಸುವ  ಕಲೇಯನು? ಕರಗತ
ಮಾಡಿಕೊ3ಳು್ಳವಂತ್ತ ಗಮನಿಸಬೆ ಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:10 ಸಾವಿರಗಳು= 100 ನ3ರುಗಳು = 1000 ಹತು+ಗಳು
= 10000 ಬಿಡಿಗಳು (ಒಂದುಗಳು) ಹಾಗೆಯೆ  1 ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ =1000 ಸಾವಿರಗಳು.

 ವಿಜ್ಞಾಾನ, ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾಾನ ಅಥವ ವಾ�ಪಾರದಲ್ಲಿA ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಬಳಸುವ ಪ�ಸಂಗದಲ್ಲಿA ಜಾಣೆ್ಮಯನು?
ಹೆಚ್ಚಿ)ಸಬೆ ಕು.

 ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿAರುವ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ ಆಕಷ�ಣೆಯನು? ಪ್ಯೂಣ�ವಾಗಿಸಬೆ ಕು.



 ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  ಗಣಿತ್ತಿ ಯವಾಗಿ ಮತು+ ತಕ�ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ರಚ್ಚಿಸಲು  ಮತು+ ಬಳಸಲು
ಹೆಚ್ಚಿ)ನ ಪಾ�ಮುಖ�ತ್ತ ನಿ ಡುವಂತ್ತ ಉತ್ತ+ ಜೀಸಬೆ ಕು.

ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಲ್ಲಿA ರ್ಕಾಾಯ�ವಿಧಾನದ  ರ್ಕಾೌಶಲ� ,  ಸಂಖಾ�ನುಬಂಧದ  ರ್ಕಾೌಶಲ� ಮತು+ ಸಂಖಾ�ಗಾತ�ವನ?ರಿಯಲು
ಬೆ ರ್ಕಾಾದ ನಿಪುಣತ್ತ ಇವೆಲAವನು? ಹೆಚ್ಚಿ)ಸಲು ಕೊಲವು ಪ�ಶಾ? ಸಮ3ಹ:

ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಓದುವಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ಸಾ�ನಬೆಲೇಯನು? ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿ್ಟಗೆ ಅರಿತುಕೊ3ಂಡಿದೆd ವೆ ? ಹೆ ಗೆ
ಸಂಖ್ಯೆ�ಯ  ಬೆಲೇಯನು? ಅದರ  ಸಾ�ನದಿಂದ  ಅರ್ಥೈ	�ಸಿಕೊ3ಳು್ಳವುದು ?  ಒಂದು  ಸಾ�ನಬೆಲೇಗು  ಮತ್ತ3+ಂದು
ಸಾ�ನಬೆಲೇಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವೆ ನು? ಒಂದು ಕೊ3 ಟ್ಟಿಯು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ತಿwಂತ್ತಷು್ಟ  ಬಾರಿ ಹೆಚಾ)ಗಿದೆ? ಒಂದು ಸಾವಿರವು
ಒಂದು  ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಗಿಂತ  ಎಷು್ಟ ಚ್ಚಿಕwದಾಗಿದೆ ?  ಒಂದು  ಸಂಖ್ಯೆ�ಯ  ಗಾತ�ವನು? ಅಂದಾಜೀಸಲು  ಇರುವ
ವಿಧಾನಗಳೆ ನು?  ಒಂದು  ಸಂಖ್ಯೆ�ಯ  ಪರಿಮಾಣವನು? ಅಥ�ಮಾಡಿಕೊ3ಳ್ಳಲುA ಇರುವ  ಮಾನದಂಡ  ಅಥವಾ
ಆಧಾರಬಿಂದುವೆ ನು? 

ಹಿರಿಯ ಪಾ�ಥಮೀಕ ಹಂತದಲ್ಲಿA ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ಪರಿಚಯ:

ಬೆ ಗನೋ ಕೊಲವೆ್ಯೂಂದು  ಮೌಲ�ಧಾರಿತ  ವಸು+ಗಳನು? (ಚಚ )ೌಕಗಳು,  ಫಾAಟ್ ಗಳು ,  ಉದdಗಳು,  ಬಿಡಿಗಳು)
ಬಳಸುವಾಗ ಅವನು? ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳಿಂದ ಗುರುತ್ತಿಸುತ್ತ+ ವೆಂದು  ಪುನ�ಮನನ ಮಾಡಿಕೊ3ಳೊ್ಳಣ (ಕಪು¦ಹಲಗೆ
ಮೇ ಲೇ ಬರೆದಿಡೆ3 ಣ ).  ಮುಖ�ವಾಗಿ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  ಸಾ�ನಬೆಲೇಯನು? ತ್ತಿಳಿದುಕೊ3ಂಡಿದಾdರೆಂದು  ಕಲ್ಲಿ್ಪಸುವುದು
ಬೆ ಡ.  ಬದಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತ3+ಮೇ್ಮ ಅಂಕ್ತಿಗಳ ಸಾ�ನಬೆಲೇಯ ಬಗೆ{ ತ್ತಿಳಿ ಹೆ ಳಬೆ ಕು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ
ಸಾ�ನಬೆಲೇಯು ಹೆಚಾ)ಗುವುದನು? (ಬಿಡಿ,ಹತು+,ನ3ರು,ಸಾವಿರ,ಹತು+ಸಾವಿರ,-----) ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಸಬೆ ಕು. ಪ�ತ್ತಿ
ಸಾ�ನದ ಬೆಲೇಯು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಬೆಲೇಯ ಹತ+ರಷು್ಟ ಹೆಚಾ)ಗುವುದನು? ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಹೆ ಳಬೆ ಕು.

ಒಮೇ್ಮ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  ಹತು+ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಗುಂಪಾಗಿಸುವುದನು? ಚ್ಚೆನಾ?ಗಿ ಕಲ್ಲಿತರೆ ಮುಂದಿನ  ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು?
ಅರಿಯಲು  ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲA.  ಭಾರತ್ತಿ ಯ  ಪದ್ಧತ್ತಿಯಲ್ಲಿA ರ್ಜೆ3 ಡಿಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಒಂದುಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ಫ ರಿಸುತ್ತ+ ವೆ
(ಉದಾ:  ಸಾವಿರ,  ಹತು+ಸಾವಿರ,  ಲಕ್ಷ,  ದಶಲಕ್ಷ,  ಕೊ3 ಟ್ಟಿ,  ದಶಕೊ3 ಟ್ಟಿ,  ಮುಂತಾದವು  ).  ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು
ಸಾ�ನಬೆಲೇಯನು? ಬಳಸುವುದನು? ಸಂಪ್ಯೂಣ�ವಾಗಿ ಅರಿತ್ತಿದಾdರಾ ?  ಪ�ತ್ತಿ ಸಾ�ನವನು? ಅದರ  ಬೆಲೇಯೊಂದಿಗೆ
ಗುರುತ್ತಿಸುತಾ+ರಾ?

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ¬ ಯ ಪದ್ಧತ್ತಿಯಲ್ಲಿA ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಹೆಸರಿಸುವಾಗ ಮ3ರಂಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪನು? ಪರಿಗಣಿಸುತಾ+ರೆ (ಸಾವಿರ,
ಹತು+ಸಾವಿರ,  ನ3ರು  ಸಾವಿರ,  ಮೀಲ್ಲಿಯನ್,  ಹತು+ ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ,  ನ3ರುಮೀಲ್ಲಿಯನ್,---  ).  ಮುಖ�ವಾಗಿ
ಬಿಲ್ಲಿಯನ್ ಗೆ ಎರಡು  ಅಥ�ಗಳಿವೆಂದು  ಗಮನಿಸಬೆ ಕು .  ಅಮೇ ರಿಕನ್ ಪದ್ಧತ್ತಿಯಲ್ಲಿA 1  ಬಿಲ್ಲಿಯನ್=1000
ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಆಗಿರುತ+ದೆ ಆದರ ಯ3ರೆ3 ಪಿಯನ್ ಪದ್ಧತ್ತಿಯಲ್ಲಿA 1 ಬಿಲ್ಲಿಯನ್= 1 ಮೀಲ್ಲಿಯನ?ಮೀಲ್ಲಿಯನ್.

ಸಾಮಾನ�ವಾಗಿ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ  ಕುತ3ಹಲವೆನೋ ಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಏನೋಂದು  ಕರೆಯುತಾ+ರೆ ?  ಹಿ ಗೆ
ಎಲ್ಲಿAಯವರೆಗ3 ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಹೆಚ್ಚಿ)ಸುತಾ+ ಸಾಗಬಹುದು ?  ಈ ಸಂಧಂರ್ಭ�ದಲ್ಲಿA ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ಅಂತಜಾ�ಲದ
ಮ3ಲಕ  ಕೊಲವು ಸಾ್ವರಸ�ಕರವಾದ ಬೃಹತ್  ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ಹೆಸರನು? ತ್ತಿಳಿದು ಕೊ3ಳ್ಳಲು ಹೆ ಳಬೆ ಕು .  1 ರ ಮುಂದೆ
ನ3ರು ಸ್ಫ3ನೋ?ಗಳನು? ಬರೆದರೆ ಅದನು? ಏನೋಂದು ಕರಯುತಾ+ರೆ?.

ಬೃಹತ್  ಸಂಖ್ಯೆ�ಯೆಂದರೆ ಯಾವುದು ?   ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ  ಅನೋ್ವ ಷಣೆ ಎಂದಿಗ3  ಮುಗಿಯುವುದಿಲA ,  ಬದಲ್ಲಿಗೆ
ಆಶ)ಯ�ಕರವಾಗಿ ರ್ಕಾಾಣುತ+ದೆ .  ಹಿ ಗೆ ಚಚ್ಚೆ�ಯನು? ಮಾಡಬಹುದು  ಮತು+ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗ3  ಚಚ್ಚೆ�ಯಲ್ಲಿA
ಪಾಲೇ3{ಳAಲು, ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪಾ�ಯ ಮಂಡಿಸಲು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೆ ಕು.



ಕೊಲವೆ್ಯೂಮೇ್ಮ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ  ಮನಸ�ಲ್ಲಿA “ಅನಂತ”ವೆಂಬುದು  ಬಲು  ದೆ3ಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯೆಂಬ ಅಭಿಪಾ�ಯ
ಬೆ ರ3ರಿರುತ+ದೆ.  ಆಗ  ನಾವು  ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗ3  ಅನಂತಕ3w ಇರುವ  ವ�ತಾ�ಸವನು? ತ್ತಿಳಿಸಬೆ ಕು .
ಅನಂತವೆಂಬುದು ಸಂಖ್ಯೆ�ಯಲA  ಅದರಥ�  ಅನಂತಕೊw ಕೊ3ನೋಯೆಂಬುದೆ  ಇಲA .  ಕೊಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸಂಧಂರ್ಭ�ನುಸಾರ  ಅನಂತದ  ಬಗೆ{ ತ್ತಿಳಿಸಿ .  ಉದಾ:  ಎರಡು  ಕೊ3ಟ್ಟಿ್ಟರುವ  ಬಿಂದುಗಳ  ನಡುವೆ ಎಷು್ಟ
ಬಿಂದುಗಳಿರುತ+ವೆ?

ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು ಖಗೆ3 ಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿA ಅಂತರವನು? ಕಲ್ಲಿಯುವಾಗ 1 ಬೆಳಕ್ತಿನ ವಷ�ದ ಬಗೆ{ ತ್ತಿಳಿದುಕೊ3ಳು್ಳತಾ+ರೆ. ಈ
ಸಂಧಂರ್ಭ�ದಲ್ಲಿA  ಬೃಹತ್ ಅಂತರವಿರುವ  ನಕ್ಷತ�ಗಳ  ಬಗೆ{ ಅಥವಾ  ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳ   ಬಗೆ{ ಚಚ್ಚಿ�ಸಿ .
ಐತ್ತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಕ್ತಿನ  ವಷ� ಹೆ ಗೆ ಮಾನ�ತ್ತ ಪಡೆಯಿತ್ತಂದು  ವಿವರಿಸಿ .  1  ಬೆಳಕ್ತಿನ  ವಷ�ವೆಂದರೆ ಒಂದು
ವಷ�ದಲ್ಲಿA ಬೆಳಕು ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾದ ದ3ರ. ಅದು 10 ಟ್ಟಿ�ಲ್ಲಿಯನ್ ಕ್ತಿಲೇ3 ಮೀ ಟರ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೇ. 

 ಘಾತಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ಬಗೆ{, ರ್ಕಾಾ�ಲುwಲೇ ಟರ್ ನಲ್ಲಿAರುವ ಸಂಖಾ� ಪಾ�ತ್ತಿನಿಧ�ದ ಬಗೆ{, ಚ್ಚಿಹೆ?ಗಳ ಬಗೆ{ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿA
ತ್ತಿಳಿಸಬೆ ಕು.

 ಭೇ3 ಧನಾ  ಸಾಧನಗಳು

ಸಾಧನ (ಎ): ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಓದುವುದು !

ಉದೆd ಶ : ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಓದಲು ನೋರವಾಗಲು

ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು: ಚ್ಚಿತ�ದಲ್ಲಿA ತ್ತ3 ರಿಸಿರುವಂತ್ತ ದೆ3ಡ್ಡ  ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು?ಳ್ಳ ಸಂಖಾ� ರ್ಕಾಾಗದಗಳು

ಟ್ಟಿಪ್ಪಣಿ:  ಸಾವಿರ ಮತು+ ಹತು+ ಸಾವಿರಗಳನು? ಒಂದೆ  ಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ಫ ರಿಸಬೆ ಕು ಹಾಗೆಯೆ  ಲಕ್ಷ ಮತು+ ಹತು+ಲಕ್ಷಗಳನು?
ಒಂದೆ  ಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ಫ ರಿಸಬೆ ಕು. ಚ್ಚಿತ�ದಲ್ಲಿA ತ್ತ3 ರಿಸಿರುವಂತ್ತ ರ್ಕಾಾಗದವನು? ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮಡಚ್ಚಿಟು್ಟಕೊ3ಂಡು ಅದನು?
ಮೊದಲ್ಲಿಗೆ ಮ3ರು ಅಂಕ್ತಿಗಳನು? ತ್ತ3 ರಿಸುವುದರ ಮ3ಲಕ ಶುರುಮಾಡಬೆ ಕು ನಂತರ ಸಾವಿರ ,  ಲಕ್ಷ,  ಕೊ3 ಟ್ಟಿ ಹಿ ಗೆ
ಬಿಡಿಸುತಾ+ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಂದ  ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಓದಿಸಬೆ ಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿA ಸಂಖ್ಯೆ� 017 ತ್ತ3 ರಿಸಿ -
ಹದಿನೋ ಳು  ಎಂದು  ಓದಿಸಬೆ ಕು,  ನಂತರ  ಮಡಚ್ಚಿರುವ  ರ್ಕಾಾಗದವನು? ಬಿಡಿಸುತಾ+ 18,017  ತ್ತ3 ರಿಸಬೆ ಕು
ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  ಅದನು? ಹದಿನೋಂಟು  ಸಾವಿರದ  ಹದಿನೋ ಳು  ಎಂದು  ಓದಬೆ ಕು ,  ಇನ3? ಮಡತ್ತನು? ಬಿಡಿಸುತಾ+
02,18,017 ನು? ತ್ತ3 ರಿಸಿ ಅದನು? ಓದಲು ಹೆ ಳಬೆ ಕು .  ಅವರು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೋಂಟು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೋ ಳು
ಎಂದು   ಓದಿದ ನಂತರ ರ್ಕಾಾಗದವನು? ಪ್ಯೂತ್ತಿ� ತ್ತಗೆದು  ಸಂಪ್ಯೂಣ�ವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ  3,02,18,017  ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು?
ತ್ತ3 ರಿಸಬೆ ಕು,  ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಂದ ಅದನು? ಮ3ರು ಕೊ3 ಟ್ಟಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೋಂಟು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೋ ಳು ಎಂದು
ಓದಿಸಬೆ ಕು.

ಸಾಧನ (ಬಿ): ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ  ಓದುವುದು (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ¬ ಯ ಪದ್ಧತ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ)

ಉದೆd ಶ:  ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿA ಓದಲು  ಸಹಾಯವಾಗುವುದು  (  ಅಮೇ ರಿಕನ್ ಪದ್ಧತ್ತಿಯಂತ್ತ ಒಂದು  ಬಿಲ್ಲಿಯನ್ =1000
ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಗಳು)

ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ  ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು:  ಚ್ಚಿತ�ದಲ್ಲಿA ತ್ತ3 ರಿಸಿರುವಂತ  ಸಾ�ನಬೆಲೇಯಳ್ಳ ರೆ ಖಾಪಟಗಳು .  (ಬಣsದ  ಬಣsದ
ರೆ ಖಾಪಟಗಳನು? ಕ3ಡ ಬಳಸಬಹುದು)



ಟ್ಟಿಪ್ಪಣಿ:  ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ¬ ಯ  ಪದ್ಧತ್ತಿಯಂತ್ತ ಸಾವಿರ ,  ಹತು+ಸಾವಿರ,  ನ3ರುಸಾವಿರವೆಲAವು  ಒಂದೆ  ಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ಫ ರಿವೆ ,
ಅಂದರೆ ಇವೆಲA ಸಾವಿರದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ಫ ರಿದಾdಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೆ  ಮೀಲ್ಲಿಯನ್, ಹತು+ಮೀಲ್ಲಿಯನ್, ನ3ರುಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಗಳು
ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ಫ ರಿವೆ.

6,247,148

ಮಗುವಿಗೆ ಮೇ ಲ್ಲಿನ  ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಓದುವ  ರಿ ತ್ತಿಯನು? ತ್ತಿಳಿಸುತಾ+  ಮೊದಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ� ‘ 6’  ರ  ಸಾ�ನಬೆಲೇಯನು?
ಗುರುತ್ತಿಸಲು  ಸಹಕರಿಸಿ.  ಅದಕೊw ಪ್ಯೂರಕವಾಗಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ  ಪ�ತ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯ  ಸಾ�ನಬೆಲೇಯು  ಹೆಚಾ)ಗುವುದನು?
ತ್ತಿಳಿಸುತಾ+ ಸಾಗಬೆ ಕು ಮತು+ ‘6’ ರ ಬೆಲೇಯು ಆರುಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಎಂದು ತ್ತಿಳಿಸಬೆ ಕು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ¬ ಯ ಪದ್ಧತ್ತಿಯಂತ್ತ
ಮೇ ಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಓದುವ  ವಿಧಾನವನು? ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಸಬೆ ಕು .  ಆರು  ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ನ ಎರಡು  ನ3ರ
ನಲವತ್ತ+ ಳು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನ3ರ ನಲವತ್ತ+ ಂಟು ಎಂದು ಅಂತ್ತಿಮವಾಗಿ ತ್ತಿಳಿಸಬೆ ಕು.

ಸಾಧನ (ಸಿ): ಗುಂಪಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು !

ಉದೆd ಶ: ಗುಂಪಾಗಿ ಬರೆಯುವುದನು? ತ್ತಿಳಿಸಲು

ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು:  ಚ್ಚಿತ�ದಲ್ಲಿA ತ್ತ3 ರಿಸಿರುವಂತ ಸಾ�ನಬೆಲೇಯುಳ್ಳ ಕೊ3 ಷ್ಟಕ (ಪಟ್ಟಿ್ಟ)

 ಸಾ�ನಬೆಲೇಯಳ್ಳ ಕೊ3 ಷ್ಟಕದಲ್ಲಿA (ಪಟ್ಟಿ್ಟಯಲ್ಲಿA)  ಕೊಲವು ಅಂಕ್ತಿಗಳನು? ಬರೆದು ಇನು?ಳಿದ ಖಾಲ್ಲಿ ಸ�ಳದಲ್ಲಿA ಸ್ಫ3ನೋ?ಯನು?
ತುಂಬಿಸಿ ಅದನು? ಓದಿಸಬೆ ಕು.

ಸಾಧನ (ಡಿ): ವಿರ್ಭಜೀಸು !

ಉದೆd ಶ: ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ವಿರ್ಭಜೀಸುವುದು

ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು: ಚ್ಚಿತ�ದಲ್ಲಿA ತ್ತ3 ರಿಸಿರುವಂತ್ತ ವಿಸ+ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು?ಳ್ಳ ರ್ಕಾಾಗದ ಪತ�ಗಳು.

ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಮ3ರಂಕ್ತಿಗಳ  ಗುಂಪಿನಂತ್ತ ವಿರ್ಭಜೀಸುತಾ+ ಸಾಗಬೆ ಕು .  ನಂತರ  ಬೆ ರ್ಕಾಾದರೆ  ನ3ರುಸಾವಿರ ,
ನಂತರ ಹತು+ ಸಾವಿರ , ಸಾವಿರ ಹಿ ಗೆ ಇನ3? ಸಣsಂಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿರ್ಭಜನೋ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಾಧನ (ಇ): ರಚ್ಚಿಸು ಮತು+ ಓದು !

ಉದೆd ಶ: ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ರಚ್ಚಿಸಿ ಸುಲರ್ಭವಾಗಿ ಓದುವುದನು? ಕಲ್ಲಿಸಲು

ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು: ಮ3ರಂಕ್ತಿಗಳನು? ಬರೆದಿರುವ ರ್ಕಾಾಡ�ಗಳು,

ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  ಮ3ರಂಕ್ತಿಗಳ  ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ಗಳನು? ಒಂದರ  ಪಕwದಲ್ಲಿA ಇನೋ3?ಂದರಂತ್ತ ಮ3ನಾ�ಲುw ರ್ಕಾಾಡ� ಗಳನು?
ರ್ಜೆ3 ಡಿಸಿ  ಆ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ� ಯನು? ಓದಬೆ ಕು ಆಗ ಮ3ರಂಕ್ತಿಗಳನು? ಒಂದೆ  ಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ಫ ರಿಸಿ ಓದಬೆ ಕು.

ಸಾಧನ (ಎಫ್): ಜಾರುವ ಮೊ ಜು !

ಉದೆd ಶ: ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ಸಾ�ನಬೆಲೇಯನು? ಅಥ�ಮಾಡಿಕೊ3ಳ್ಳಲು



ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ  ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು:  ಚ್ಚಿತ�ದಲ್ಲಿA ತ್ತ3 ರಿಸಿರುವಂತ್ತ ಒಂದು  ದೆ3ಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಬರೆಯಲು
ಅನುಕ3ಲವಾಗುವಂತಹ ಜಾರಿಸಲು  ಸಾಧ�ವಾಗುವ ರ್ಕಾಾಗದ,  ಅದರ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿA ಸ್ಫ3ನೋ?ಗಳು  ಬರದಿರಲ್ಲಿ.   ಈಗ
ಜಾರುವ ರ್ಕಾಾಗದವನು? ಬಳಸಿ ಯಾವುದೆ  ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಹತ+ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಥವಾ 100 ರಿಂದ,
1000 ದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಗುಣಲಬ್ಧವನು? ತ್ತ3 ರಿಸಿ ಓದಿಸಬೆ ಕು.

ಮುಖಾ�ಂಶ:  ಎಲಾA ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಅವುಗಳ ಸಾ�ನಬೆಲೇಯ ಮ3ಲಕವೆ ಓದುತ್ತ+ ವಾ ? ಒಮೇ್ಮ ಯೊ ಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಸಾಕಷು್ಟ
ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ನಾವು ಸಾ�ನಬೆಲೇಯಾಧರಿತವಾಗಿ ಓದುವುದಿಲA .  ಊದಾಹರಣೆಗೆ ಟ್ಟೆಲ್ಲಿಫೋ½ ನ್ ನಂಬರ್ ,  ಮೊ ಟಾರು
ವಾಹನದ ರಿಜೀಸ್ಫ¬ ಶನ್ ನಂಬರ್, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ� , ಐಡೆಂಟ್ಟಿಟ್ಟಿ ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ನ ಸಂಖ್ಯೆ� ಮೊದಲಾದವು. ಇವು ಕ3ಡ ಬೃಹತ್
ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳೆ  ಆದರ3 ಅವು ಕೊ3 ರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳಿಗೆ ಸಾ�ನಬೆಲೇಯಿರುವುದಿಲA.

ಸಮಸ್ಫ�ಗೆ ಪರಿಹಾರ :

ಒಂದಷು್ಟ ಸಮಸ್ಫ�ಗಳನು? ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ3ಸwರವಾಗಿ ರಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ . ಈ ಮ3ಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಖಾ� ಜ್ಞಾಾನವನು?
ಹೆಚ್ಚಿ)ಸಿಕೊ3ಳ್ಳಬಹುದು.  ಸಮಸ್ಫ�ಗಳನು? ಪರಿಹರಿಸಲು  ಸಾಮಾನ� ಗಣಿತದ  ಜ್ಞಾಾನವು  ಅವಶ�ಕವಾಗಿದೆ (ಪ್ಯೂರಕವಾಗಿ
ಕಲ್ಪನೋ,  ಚಚ್ಚೆ� ಮತು+ ಲರ್ಭ�ವಿರುವ  ಸಂಪನ3್ಮಲಗಳನು? ಬಳಸಿಕೊ3ಳ್ಳಬಹುದು ).  ಪಾ�ಪಂಚ್ಚಿಕ  ಸಮಸ್ಫ�ಗಳಿಗೆ ಹೆ ಗೆ
ಉತ+ರವನು? ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೆಂದು  ತ್ತಿಳಿಯುತ+ದೆ .ಸಮಸ್ಫ�ಗಳಿಗೆ ಉತ+ರವನು? ರ್ಕಾಾರಣಗಳ  ಸಮೇ ತ
ವಿಶೈA ಷ್ಟ್ರಸಬಹುದು  ಮತು+ ತಮ್ಮದೆ  ಸ್ವಂತ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈ	�ಸಿಕೊ3ಳ್ಳಬಹುದು .  ವ�ವಸಿ�ತವಾಗಿ
ಯೊ ಚನೋ ಮಾಡುವ ಶೈ	ಲ್ಲಿಯನು? ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದಲAದೆ ಅವರಲ್ಲಿA ರ್ಕಾೌಶಲ�ವನು? ಜಾಣೆ್ಮ ಯನು? ಹೆಚ್ಚಿ)ಸುತ+ದೆ . ಇಲ್ಲಿA
ಉತ+ರವು ಮುಖ�ವಲA ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಮುಖ�. 

ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು ಕೊಳಗೆ ತ್ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಫ�ಗಳನು? ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ  ಅವರಲ್ಲಿA ಗಣಿತಜ್ಞಾಾನವು ಹೆಚು)ತ+ದೆ .
“  ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಫ�ಯನು? ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕುಶಲತ್ತ ,  ಯೊ ಚನಾಲಹರಿ,  ದೃಢತ್ತ ಮತು+ ಕ್ಷಮತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿ)
ಗಣಿತ ಸಾಕ್ಷರತ್ತಯನು? ನಿಮಾ�ಣ ಮಾಡುತ+ದೆ “ (ಎನ್ ಸಿ ಟ್ಟಿ ಎಮ್)

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 1  ಮತು+ 3  ನು? ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  ಸುಲರ್ಭವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು .ಆದರೆ ಉಳಿದ
ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊಗಳನು? ಅನುಸರಿಸಲು  ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  ತಮ್ಮಸಾಮಥ�� ಮತು+ ರ್ಕಾೌಶಲ�ವನು? ಬಳಸಬೆ ರ್ಕಾಾಗಿದೆ .  ಅವರು
ಪ�ತ್ತಿ ಹಂತದಲ3A ತಾವು ಕಲ್ಲಿ್ಪಸಿದ ಗಣಿತಕ್ತಿ�ಯೆಯನು? ಲ್ಲಿಖಿತ ರ3ಪದಲ್ಲಿA ದಾಖಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಥ�ಮಾಡಿಕೊ3ಳ್ಳಲು ಮತು+
ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸುಲರ್ಭಸಾಧ�.

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 1 : ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿA ಎಷು್ಟ ಅಕ್ತಿwರ್ಕಾಾಳುಗಳನು? ತ್ತಿನು?ತ್ತ+ ವೆ ? 

ಉದೆd ಶ : ಸಾವಿರದವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಸಲು

ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು: ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ತಿw, ಕೊಲವು ಪೇ ಪನ� ತಟ್ಟೆ್ಟಗಳು 

ಒಂದೆ3ಂದೆ ಅಕ್ತಿw ರ್ಕಾಾಳುಗಳನು? ಎಣಿಸುತಾ+  ಒಂದು ತಟ್ಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಲೇ ಮೊದಲ್ಲಿಗೆ 10 ಅಕ್ತಿwರ್ಕಾಾಳುಗಳನು? ಇಡಿ,
ಈಗ  ರ್ಕಾಾಳುಗಳನು? ಎಣಿಸದೆ ಅಂದಾಜೀನಲ್ಲಿA ಹತ+ತು+ ರ್ಕಾಾಳುಗಳನು? ತ್ತಗೆದು  ಬೆ ರೆ ಬೆ ರೆ ತಟ್ಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿA ನ3ರು
ಆಗುವವರೆಗ3 ಇಡಬೆ ಕು.  ನಂತರ ಎಲಾA ಅಕ್ತಿwರ್ಕಾಾಳುಗಳನು? ಒಟು್ಟಗ3ಡಿಸಿ ನ3ರು ಅಕ್ತಿwರ್ಕಾಾಳುಗಳನು? ಒಂದು ಬೆ ರೆ
ತಟ್ಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿAಡಬೆ ಕು.  ಈಗ  ನ3ರು  ರ್ಕಾಾಳುಗಳನು? ಅಂದಾಜೀಸುತಾ+ ಹತು+ ಬಾರಿ ತ್ತಗೆದಿಡಬೆ ಕು  ಮತು+ ಅದನು?
ಸಹಒಟು್ಟಗ3ಡಿಸಿ ಸಾವಿರವನಾ?ಗಿಸಬೆ ಕು .  ಕೊ3ನೋ ಹಂತದಲ್ಲಿA ಸಾವಿರ ರ್ಕಾಾಳುಗಳನು? ಅಳತ್ತಯ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿನಲ್ಲಿA ಸುರಿದು
ತಾವು ತ್ತಿನ?ಲು ಅವಶ�ಕವಾದ ಅಕ್ತಿwರ್ಕಾಾಳುಗಳ ಬಗೆ{ ತ್ತಿಳಿದು ಕೊ3ಳ್ಳಬಹುದು.



ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 2 : ನಮ್ಮ  ರ್ಭ3ಮಂಡಲವನು? ಒಂದು ಸುತು+ ಸುತ+ಬಹುದೆ ?

ವಾಸ+ವ: ನಮ್ಮ ರ್ಭ3ಮೀಯ ವಾ�ಸ 12,756 ಕ್ತಿಲೇ3  ಮೀ ಟರ್ ಗಳು

ಉದೆd ಶ : ಹತು+ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು?  ಅಥ�ಮಾಡಿಸಲು 

ಪ�ಯತ? ಮಾಗ� :  ಒಂದು ಸಾವಿರ ವಿದಾ�ಥ�ಗಳು ಒಬ್ಬರ ಕೊ	ಯನು? ಇನೋ3?ಬ್ಬರು ಹಿಡಿದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನು?
ರಚ್ಚಿಸಬೆ ಕು ನಂತರ ಎಲAರ3 ಸರಳರೆ ಖ್ಯೆಯಂತ್ತ ನಿಲAಬೆ ಕು, ಈಗ

1. ಎಷು್ಟ ದ3ರ ಕ�ಮೀಸಲು ಸಾಧ�ವಾಯಿತು?
2. ರ್ಕಾಾಲೇ)ಂಡು (ಫುಟ್ ಬಾಲ್) ಆಟದ ಮೇ	ದಾನವನು? ಸುತು+ವರಿಯಲು ಸಾಧ�ವಾಯಿತ್ತ?
3. ನಮ್ಮ ರಾಜ�ದ ಸಿ ಮಾರೆ ಖ್ಯೆಯನು? ಸುತು+ವರಿಯಲು ಸಾಧ�ವಾಯಿತ್ತ?
4. ನಮ್ಮ ದೆ ಶದ ಗಡಿಯನು? ಸುತು+ವರಿಯಲು ಸಾಧ�ವಾಯಿತ್ತ?
5. ರ್ಭ3ಮಧ� ರೆ ಖ್ಯೆಯ ಸುತ+ ನಿಲAಲು ಸಾಧ�ವಾಯಿತ್ತ? 

ಹಿ ಗೆ ನಾವೆ  ಪ�ಶೈ? ಗಳನು? ಸೃಷ್ಟ್ರ್ಟಸಿ ಅದಕೊw ಉತ+ರವನು? ಕಂಡುಕೊ3ಳ್ಳಬೆ ಕು.

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 3: ಕ್ತಿ�ಕೊಟ್ ಆಟವನು? ಎಷು್ಟ ಜನರು ವಿ ಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ+ದಾdರೆ?

ವಾಸ+ವ: 2011 ರಲ್ಲಿA ನವಿ ಕರಣಗೆ3ಳು್ಳವ ಮೊದಲು  ಭಾರತದ ಸಾಲ್್ಟ ಲೇ ಕ್ ಸ್ಫ್ಟ ಡಿಯೊ  ನಲ್ಲಿA 1,20,000 ಆಸನಗಳ
ಲರ್ಭ�ತ್ತಯಿತು+.

ಉದೆd ಶ :  ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಅಥ� ಮಾಡಿಸಲು

ಪ�ಯತ? ಮಾಗ� : ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  ಅವರ ತರಗತ್ತಿಯಲ್ಲಿAರುವ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿA ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಕ3ರಬಹುದು  ಎಂದು
ಮೊದಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಕw ಹಾಕಬೆ ಕು .  ನಂತರ  ಶಾಲೇಯ  ಸಭಾರ್ಭವನದ   ಆಸನಗಳ  ಲೇಕw ಹಾಕಬಹುದು .  ಹಿ ಗೆ
ಮುಂದುವರೆಯುತಾ+ ಒಂದು  ಸಿನಿಮಾಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿAರುವ  ಕುಚ್ಚಿ�ಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಅಥವಾ  ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿAರುವ
ಕುಚ್ಚಿ�ಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಲೇಕw ಹಾಕಬೆ ಕು  ನಂತರ    ಅವುಗಳನು? ಅಂದಾಜು  ಒಂದು  ದೆ3ಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗೆ
ಪ್ಯೂಣ�ಗೆ3ಳಿಸಬಹುದು.

ಈ  ಎಲಾA ವಿಷಯವನು? ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಲ್ಲಿA ಚಚ್ಚಿ�ಸುತಾ+ ಅವರ   ಅಭಿಪಾ�ಯವನು? ಸಂಗ�ಹಿಸಬಹುದು  ಮತು+
ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊಯನು? ಪುಸ+ಕದಲ್ಲಿA ದಾಖಲ್ಲಿಸಲು ಉತ್ತ+ ಜೀಸಬೆ ಕು .  ಹಾಗೆಯೆ  ಅವರಿಗೆ ಪ�ಶೈ?ಗಳನು? ಸಹ ನಿ ಡಬಹುದು
ಉದಾಹರಣೆಗೆ,  ಒಂದು ತರಗತ್ತಿಯಲ್ಲಿA 60  ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು ಕುಳಿತು ಕೊ3ಳ್ಳಬಹುದಾದರೆ 1,20,000  ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ
ಎಷು್ಟ ತರಗತ್ತಿಗಳು  ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುತ+ವೆ ?  ಹಾಗೆಯೆ ಒಂದು  ರಂಗ  ಮಂದಿರದಲ್ಲಿA ಪೇ� ಕ್ಷಕರ  ಆಸನಗಳ  ಸಾಮಥ�� ೬೦೦
ವಾದರೆ 1,20,000 ಪೇ� ಕ್ಷರಿಗೆ ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ ರಂಗಮಂದಿರಗಳೆಷು್ಟ?

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 4:  ಅಸ+ವ�ಸ+ ಕೊ ಶರಾಶಿ !

ವಾಸ+ವ:  ಒಬ್ಬ ಆರೆ3 ಗ�ವಂತ ಮನುಷ�ನಿಗೆ ಅವನ ಶಿರೆ3 ಭಾಗದಲ್ಲಿA 1,00,000 ಕ3w ಹೆಚು) ಕ3ದಲುಗಳಿರುತ+ವೆ.

ಉದೆd ಶ: ನ3ರು ಸಾವಿರಗಳು- ಈ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಅಥ� ಮಾಡಿಸಲು

ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು: ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ಮೀಲ್ಲಿಮೀ ಟನ� ನಕ್ಷಾಾಪುಟವನು? ಕೊ3ಡಬೆ ಕು



ಸಮಸ್ಫ�: ಒಂದು  ಮೀಲ್ಲಿಮೀ ಟರ್ ನ  ನಕ್ಷಾಾಪುಟದಲ್ಲಿA ಎಷು್ಟ ಚೌಕಗಳಿವೆ ಎಂದು  ಎಣಿಸಲು  ಹೆ ಳಬೆ ಕು .  ನಂತರ
1,00,000  ಚೌಕಗಳಾಗಲು  ಎಷು್ಟ ನಕ್ಷಾಾಪುಟಗಳ   ಆವಶ�ಕತ್ತಯಿದೆ  ಎಂದು  ಕಂಡು  ಹಿಡಿಯಲು  ಹೆ ಳಿ ಅದನು?
ಕೊ ಶರಾಶಿಗೆ ಹೆ ಗೆ ಹೆ3ಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತ್ತಿಳಿಸಬೆ ಕು.

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 5:ಚಂದ�ನನು? ತಲುಪಲು ಸಾಧ�ವೆ ?

ವಾಸ+ವ: ನಮ್ಮ ರ್ಭ3ಮೀಯಿಂದ ಚಂದ�ನು 3,84,400 ಕ್ತಿಲೇ3  ಮೀ ಟರ್ ದ3ರದಲ್ಲಿAದಾdನೋ.

ಉದೆd ಶ: ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ದ3ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿA ಅಥ� ಮಾಡಿಸಲು

ಸಮಸ್ಫ� :  ಒಂದು  ಲಕ್ಷ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  ಒಬ್ಬರ  ಹೆಗಲ  ಮೇ ಲೇ ಇನೋ3?ಬ್ಬರು  ನಿಂತರೆ  ಅವರು  ತಲುಪಬಹುದಾದ
ಎತ+ರವೆಷು್ಟ?

ಅವರ  ಎತ+ರವನು? ಕುತುಬ್ ಮೀನಾರ್ ನ  ಎತ+ರದೆ3ಂದಿಗೆ ಊಹಿಸಬಹುದೆ? ಅದರೆತ+ರಕೊw ಸಮನಾಗಬಹುದೆ?

ಪ�ಪಂಚದ  ಅತ್ತಿ ಎತ+ರದ ಕಟ್ಟಡಕೊw ಸಮನಾಗಬಹುದೆ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಪಗ�ಹವನು? ತಲುಪಬಹುದೆ? ಚಂದ�ನನು?
ಮುಟ್ಟಬಹುದೆ ?

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 6: ಎಷು್ಟ  ಸ�ಳ ಬೆ ಕು?

ಉದೆd ಶ: ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಅಥ� ಮಾಡಿಸಲು

ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು: ಒಂದೆ  ಅಳತ್ತಯ ಚೌರ್ಕಾಾಕೃತ್ತಿಗಳು

ಸಮಸ್ಫ� : ಒಂದು ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಚೌರ್ಕಾಾಕೃತ್ತಿಗಳನು? ಒಂದರ ಪಕwದಲ್ಲಿA ಇನೋ3?ಂದನು? ರ್ಜೆ3 ಡಿಸಿದರೆ  ಅದು ಆಕ�ಮೀಸುವ
ಸ�ಳವನು? ಅಂದಾಜೀಸಬೆ ಕು .  ಆಗ  ಉದ್ಭವಿಸುವ  ಪ�ಶೈ?ಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು  ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಚೌರ್ಕಾಾಕೃತ್ತಿಗಳನು? ಒಂದು
ಕಪಾಟ್ಟಿನಲ್ಲಿAಡಬಹುದೆ ?,  ಒಂದು ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಚೌರ್ಕಾಾಕೃತ್ತಿಗಳನು? ಒಂದು ತರಗತ್ತಿಯಲ್ಲಿA    ರ್ಜೆ3 ಡಿಸಬಹುದೆ ?  ಒಂದು
ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಚೌರ್ಕಾಾಕೃತ್ತಿಗಳನು? ಶಾಲೇಯ ಸಭಾರ್ಭವನದಲ್ಲಿA ರ್ಜೆ3 ಡಿಸಬಹುದೆ ?

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 7: ತ3ಕವೆಷು್ಟ?

ವಾಸ+ವ: ಒಂದು ನಿ ಲ್ಲಿ ತ್ತಿಮೀಂಗಲವು ಸುಮಾರು  1,40,000  ಕೊಜೀ ತ3ಕದಾdಗಿರುತ+ದೆ.  ಏಷಾ� ಖಂಡದ  ಆನೋಯೊದು
ಸುಮಾರು 5500 ಕೊಜೀ ತ3ಕವನು? ಹೆ3ಂದಿರುತ+ದೆ.

ಉದೆd ಶ: ನ3ರು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ತ3ಕದಳತ್ತಯ ಪ�ಮಾಣದಲ್ಲಿA  ಅಥ� ಮಾಡಿಸಲು

 ಸಮಸ್ಫ� : ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾಾನದಿಂದ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತ3ಕವನು? ಬಳಸಿಕೊ3ಂಡು  ಭಾರಿ ತ3ಕದ ಜೀ ವಿಗಳ
ತ3ಕವನು? ಅಥ� ಮಾಡಿಕೊ3ಳ್ಳಬಹುದೆ?

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 8:  ನಾನು ಸಂಪ್ಯೂಣ�ವಾಗಿ ಓದಿರುವೆನಾ?

ಉದೆd ಶ: ನ3ರು ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಅಥ� ಮಾಡಿಕೊ3ಳ್ಳಲು

ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು:ಮುದ�ಸಲ್ಪಟ್ಟಿ್ಟರುವ ಯಾವುದಾದರೆ3ಂದು ಪುಸ+ಕ



ಸಮಸ್ಫ� : ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ  ಒಂದು  ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಶಬdಗಳನು?  ಓದಲೇಂದು  ಮುದಿ�ಸಿರುವ  ಪುಸ+ಕಗಳು
ಬೆ ರ್ಕಾಾಗಬಹುದೆಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಹೆ ಳಬೆ ಕು.  ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿ್ಟಗೆ ನಾವು ಓದಿರುವುದನು?
ತ್ತಿಳಿದುಕೊ3ಂಡಿದೆd ವೆಂದು ಪರಿ ಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 9:  ನನಗೆಷು್ಟ ವಯಸಾ�ಗಿದೆ?

ಉದೆd ಶ: ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಮತು+ ಬಿಲ್ಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಸಮಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿA ಅಥ� ಮಾಡಿಸಲು

ಸಮಸ್ಫ� : ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಸ್ಫಕಂರ್ಡ್ ಗಳಷು್ಟ ನಿ ವು ಜೀ ವಿಸಿದdರೆನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಫ�ಷು್ಟ?

ನಿಮ್ಮ 10 ನೋ  ವಷ�ದ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದಂದು ಎಷು್ಟ ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಸ್ಫಕಂರ್ಡ್ ಗಳಷು್ಟ ವಯಸಾ�ಗಿದೆ ನಿಮಗೆ?

ಯಾರಾದರ3 ಒಂದು ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಸ್ಫಕಂರ್ಡ್ ಗಳಷು್ಟ ಜೀ ವಿಸಿದಾdರಾ?

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 10:  ನಾನು ಶಿ� ಮಂತನಾಗಿದdರೆ ?

ಉದೆd ಶ: ಬಾ�ಂಕ್ತಿನ ಚ್ಚೆಕ್ ಗಳಲ್ಲಿA ದೆ3ಡ್ಡಮೊತ+ದ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಬರೆಯುವ  ಅಭಾ�ಸ ಮಾಡಿಸಲು

ಸಮಸ್ಫ� :  ಒಂದು  ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ರ3ಪಾಯಿಗಳನು? ನಿಮ್ಮ ತರಗತ್ತಿಯ  ಮಕwಳು  ಹೆ ಗೆ ಖಚು� ಮಾಡುತಾ+ರೆ ?  ಈ
ಸಮಸ್ಫ�ಯನು? ಮುಂದಿನ ಸನಿ?ವೆ ಶದೆ3ಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು .  ಒಂದು ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ರ3ಪಾಯಿಗಳನು? ತರಗತ್ತಿಯ
ಎಲಾA ಮಕwಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ  ಅಂಟಾಟ್ಟಿ�ರ್ಕಾಾ ಪ�ವಾಸಕೊwಂದು ಕೊ3ಟ್ಟರೆ  ಅವರ ಅವಶ�ಕತ್ತಗಳೆ ನು ?  ಆಹಾರವೆ ?
ಬಟ್ಟೆ್ಟಯಾ? ಆಧುನಿಕ  ಉಪಕರಣಗಳೆ ?

ಹಿ ಗೆ ಪ�ತ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ ಮೇಚ್ಚಿ)ನ ವಸು+ಗಳ ಪಟ್ಟಿ್ಟಯನು? ಅದರ ಬೆಲೇಗಳ ಸಹಿತ ತ್ತಗೆದುಕೊ3ಂಡು ಎಲAವನು?
ಕ3ಡಿ ಮೊತ+ವನು? ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 11:  ನಡಿಗೆಯೆ   ಉತ+ಮ

ಉದೆd ಶ: ಒಂದು ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ದ3ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿA ಅಥ� ಮಾಡಿಸಲು

ಸಮಸ್ಫ� : ನಮ್ಮ ಜೀ ವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿA ಒಂದು  ಮೀಲ್ಲಿಯನ್  ಕ್ತಿಲೇ3 ಮೀ ಟರನಷು್ಟ ದ3ರ ನಡೆದು  ಕ�ಮೀಸುತ್ತ+ ವಾ ?
ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು ತಾವು ನಡೆಯುವ ವೆ ಗವನು? ಹೆ ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ� ಸಾಮಾನ�ವಾಗಿ  ಒಂದು
ದಿನದಲ್ಲಿA ಎಷು್ಟ ಗಂಟ್ಟೆಗಳ ರ್ಕಾಾಲ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ�? ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು ಮೇ ಲ್ಲಿನ ಪ�ಶೈ?ಗೆ ಉತ+ರಿಸುವಾಗ ವಾಸ+ವತ್ತಯನು?
ಅನುಸರಿಸಿದಾdರಾ? ಈ ಎಲಾA ಪ�ಶೈ? ಗಳನು? ಚಚ್ಚಿ�ಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 12:  ನನ? ಹೃದಯವು ಮೀಡಿಯುತ್ತಿ+ದೆ!

ಉದೆd ಶ: ಬಿಲ್ಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಸಮಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿA ಅರಿತು ಕೊ3ಳ್ಳಲು

ಸಮಸ್ಫ� :  ನಾನು 80 ವಷ�ಗಳ ರ್ಕಾಾಲ ಜೀ ವಿಸಿದರೆ ನನ? ಹೃದಯವೆಷು್ಟ ಬಾರಿ ಮೀಡಿದಿರಬಹುದು? ಅದಕೊw ಪ್ಯೂರಕವಾದ
ಯಾವ ಮಾಹಿತ್ತಿ ಬೆ ರ್ಕಾಾಗಿದೆ ? ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು ಯಾವ ರಿ ತ್ತಿಯಲ್ಲಿA ಅಳತ್ತ ಮಾಡುತಾ+ರೆ?

ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಒಂದು ನಿಮೀಷಕೊwಷು್ಟ ಬಾರಿ ಬಡಿಯುವುದೆಂದು ಎಣಿಸಿ  ಮಾಹಿತ್ತಿಯನು? ಪಡೆಯಬಹುದೆ ? ಈಪ�ಶೈ?ಗೆ
ಖಚ್ಚಿತವಾದ  ಉತ+ರವಿದೆಯಾ? ಅದು ಹೆಚು) ಕಡಿಮೇಯಾಗುವ ಸಾಧ�ತ್ತಯಿದೆಯಾ?



ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 13: ಮಾನವನ ಇತ್ತಿಹಾಸದ ರ್ಕಾಾಲವು ಓಡುತ್ತಿ+ದೆ !

ಉದೆd ಶ: ರ್ಭ3ಮೀಯ  ಮೇ ಲೇ ಮಾನವನ   ಆಗಮನದ  ಕ್ಷಣಗಳನು? 24 ಗಂಟ್ಟೆಗಳ  ರ್ಕಾಾಲಚಕ�ದಲ್ಲಿA ಲೇಕw ಹಾಕುವ
ರ್ಕಾೌಶಲ�ವನು? ಹೆಚ್ಚಿ)ಸಲು.

ಸಮಸ್ಫ� : ರ್ಭ3ಮೀಯ  ಇತ್ತಿಹಾಸವನು? ಮತು+ ರ್ಭ3ಮೀಯ ಮೇ ಲೇ ಮಾನವನು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದdನು? ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು  24
ಗಂಟ್ಟೆಗಳ  ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿA ಚ್ಚಿತ�ದಲ್ಲಿA ತ್ತ3 ರಿಸಿರುವಂತ್ತ ಗುರುತ್ತಿಸಬಹುದು.

ಇದಕೊw ಪ್ಯೂರಕವಾದ ಮಾಹಿತ್ತಿಗಳೆ ನು? ಪ�ತ್ತಿ ಗಂಟ್ಟೆಯು ಎಷು್ಟ ಇತ್ತಿಹಾಸದ ವಷ�ಗಳನು? ಬಿಂಬಿಸುತ+ವೆ? 

ಡೆ	ನೋ3ಸಾರ್ ಗಳು  ರ್ಭ3ಮೀಯ  ಮೇ ಲೇ ಯಾವಾಗ  ಜೀ ವಿಸಿದdವು ?  ಎಷು್ಟವಷ�ಗಳ  ಹಿಂದೆ ಬದುಕ್ತಿದdವು ?  ಇದನು?
ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿA  ಹೆ ಗೆ ಗಂಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿA ಪ�ತ್ತಿನಿಧಿಸಬಹುದು?

ಸಾ�ನಬೆಲೇಯ ಪದ್ಧತ್ತಿಗ3 ಮತು+ ಅಂಕ್ತಿಗಳಿಗ3 ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೆ ನು?

ನಮ್ಮ ಹಿಂದ3 ಅರೆ ಬಿಕ್ ಪದ್ಧತ್ತಿಯು ದಶಮಾನ ಪದ್ಧತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಕೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿA ಹತು+ (10) ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿA
ಪ�ತ್ತಿ ಸಾ�ನವು  ಅದರ ಬೆಲೇಯನು? ತ್ತಿಳಿಸುತ+ದೆ ಮತು+ ಸ್ಫ3ನೋ?ಗ3 ಸಹ ಬೆಲೇಯಿದೆ .  ಹಿಂದ3 ಅರೆ ಬಿಕ್ ಪದ್ಧತ್ತಿಯಲ್ಲಿA
ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಬಲು  ಸುಲರ್ಭವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು .  ಹಿಂದ3  ಅರೆ ಬಿಕ್ ಪದ್ಧತ್ತಿಯನುಸಾರ  ಬೃಹತ್
ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಬರಯುವುದಾಗಲ್ಲಿ  ಓದುವುದಾಗಲ್ಲಿ  ಬಲು ಸುಲರ್ಭ, ಸರಳ ಮತು+ ಲ್ಲಿ ಲಾಜಾಲ.

ಇಲ್ಲಿA ರೆ3 ಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳು ಹೆ ಗೆ ರ್ಕಾಾಯ�ರ3ಪ ಪಡೆಯುತ+ವೆಂಬುದು ಮುಖ� .  ರೆ3 ಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಕೊಲವು
ಅಕ್ಷರಗಳ  ಮ3ಲಕ  ಪ�ತ್ತಿನಿಧಿಸುತ್ತ+ ವೆ.  ಆ  ಅಕ್ಷರಗಳನು? ಯಾವುದೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿA ಬರೆದರ3  ಅವುಗಳ  ಬೆಲೇಯು
ಬದಲಾಗುವುದಿಲA.  ನಮ್ಮ ಹಿಂದ3  ಅರೆ ಬಿಕ್ ಪದ್ಧತ್ತಿಯಲ್ಲಿA ಸ್ಫ3ನೋ?ಯು  ವಿಶೈ ಷ  ಸಾ�ನಮಾನವನು? ಗಳಿಸಿದdರೆ
ರೆ3 ಮನ್ ಪದ್ಧತ್ತಿಯಲ್ಲಿA ಸ್ಫ3ನೋ? ಯೆ  ಇಲA.

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೊ 14: ರೆ3 ಮನ್ ಮತು+ ಹಿಂದ3 ಅರೆ ಬಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭಿನ?ತ್ತ.

ಉದೆd ಶ: ಹಿಂದ3 ಅರೆ ಬಿಕ್ ಸಂಖಾ�ಪದ್ಧತ್ತಿಯನು? ಶಾAಘಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

ಪ್ಯೂವಾ�ನುಗ�ಹ: ಮೊದಲ್ಲಿಗೆ  ರೆ3 ಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳ  ತ್ತಿಳುವಳಿಕೊಯ   ಅಗತ�ವಿದೆ =1, =5,I,V, X,L,C,M) V, X,L,C,M)

=10, =50, =100, =1000.  X,L,C,M) L,C,M) C,M) M) ರೆ3 ಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯ  ಮೇ ಲೇ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯನು? ಎಳೆದರೆ ಅದರ   ಅಥ� ಆ
ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಸಾವಿರದಿಂದ ಗುಣಿಸಬೆ ಕು ಎಂದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:   =5 000  V, X,L,C,M)͞  =5 000  ಮತು+    =1,000,000M)͞  =5 000  

ಸಮಸ್ಫ�:ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗೆ ದೆ3ಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಹಿಂದ3 ಅರೆ ಬಿಕ್ ಪದ್ಧತ್ತಿ ಮತು+ ರೆ3 ಮನ್ ಪದ್ಧತ್ತಿಯೆರಡರಲ3A
ಬರೆಯಲು  ತ್ತಿಳಿಸಬೆ ಕು  ನಂತರ  ಹಿಂದ3  ಅರೆ ಬಿಕ್ ಪದ್ಧತ್ತಿಯಂತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಓದುವುದು  ಸುಲರ್ಭವೆಂದು
ತ್ತ3ರಿಸಿಕೊ3ಡಬೆ ಕು.  ಹಿಂದ3 ಅರೆ ಬಿಕ್ ಪದ್ಧತ್ತಿಯಲ್ಲಿA ಪ�ತ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗ3 ಇರುವ ಅದರದೆ ಆದ ಸಾ�ನಬೆಲೇಯ ಬಗೆ{
ವಿವರಿಸಬೆ ಕು.ಆಮೇ ಲೇ ಗಣಿತದ  ಪರಿಕಮ�ಗಳಾದ  ಕ3ಡುವುದು ,  ಕಳೆಯುವುದು,  ಗುಣಾರ್ಕಾಾರ,  ಭಾಗರ್ಕಾಾರವನು?
ರೆ3 ಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳಲ್ಲಿA ಮಾಡಲು  ಪ�ಯತ್ತಿ?ಸಬೆ ಕು .  ಉದಾಹರಣೆಗೆ:  ರೆ3 ಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳಲ್ಲಿA ಕ3ಡುವುದು
ಹೆ ಗೆಂದು  ವಿವರಿಸಿ ತ್ತಿಳಿಸಬೆ ಕು .23+58  ಇದನು? ಮೊದಲು  ರೆ3 ಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯಲ್ಲಿA +   X,L,C,M)X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M) L,C,M)V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M) ಎಂದು
ಬರೆಯಬೆ ಕು.  ಕ3ಡವುದಕೊw ಎರಡು  ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಒಟ್ಟಿ್ಟಗೆ ಬರೆದು   X,L,C,M)X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)L,C,M)V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M) ನಂತರ  ಕ�ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ

 L,C,M)X,L,C,M)X,L,C,M)V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M) ಎಂದು ಬರೆದು ಹೆಚ್ಚಿ)ಗೆ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಕ3ಡಿಸಬೆ ಕು .  ಇಲ್ಲಿA ಆರು  1  ಗಳಿವೆ ಅದು   V, X,L,C,M)I,V, X,L,C,M) ಆಗುತ+ದೆ
ಆಮೇ ಲೇ 2  V, X,L,C,M) ಗಳಿವೆ ಅದು  X,L,C,M) ಎಂದಾಗುತ+ದೆ. ಅಲ್ಲಿAಗೆ ಮೊತ+ವು  = 81 L,C,M)X,L,C,M)X,L,C,M)X,L,C,M)I,V, X,L,C,M) ಆಗುತ+ದೆ.



ಮುಖಾ�ಂಶ: ಈ ಸುಸಂಧರ್ಭ�ದಲ್ಲಿA ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ  ಪ�ಖಾ�ತ ಶೈ� ಷ್ಠ ಗಣಿತಜ್ಞನಾದ  ಆಯ�ರ್ಭಟನ (ಕ್ತಿ�.ಶ 476)
ಬಗೆ{ ತ್ತಿಳಿದುಕೊ3ಳ್ಳಬೆ ಕು ಏಕೊಂದರೆ ಆತನ ಕೊ3ಡುಗೆ ಅಪಾರ  ಸ್ಫ3ನೋ?ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೋ ಮತು+ ಹತ+ನು? ಘಾತಮ3ಲವಾಗಿಸಿ
ಪ�ತ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಸಾ�ನಬೆಲೇಯಾಧರಿತವಾಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿAಯವರೆಗ3  ಲರ್ಭ�ವಿದd ಪದ್ಧತ್ತಿಯನು? ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡೆಸಿ
ದಶಮಾಂಶ, ದಾಶಮಾನಿಕ ಪದ್ಧತ್ತಿಯನು? ನಿ ಡಿರುವುದು ನಿಜಕ3w ಅಭಿನಂದನಿ ಯ.  

ಯೊ ಜನೋಗಳು:

ಈ ಕೊಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿA ವಿದಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳು ಸಂಶೈ3 ಧನೋ ನಡೆಸಬಹುದು

1) ಶಬd ಕೊ3 ಶ  (ನಿಘಂಟು): ನಿಘಂಟ್ಟಿನಲ್ಲಿA ಎಷು್ಟ ಶಬdಗಳಿವೆ ?  ಇಂಗಿA ಷ್ ಭಾಷೆಯ ನಿಘಂಟ್ಟಿನಲ್ಲಿA ಸುಮಾರು
8,000,000 ಪದಗಳಿವೆ.

2) ವಿಶ್ವ: ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿA ಎಷು್ಟ ನಕ್ಷತ� ಸಮ3ಹಗಳಿವೆ? 
ಯಾವುದೆ  ಮಾಲ್ಲಿನ� ರಹಿತ  ರಾತ್ತಿ�ಯಲ್ಲಿA ನಾವು  ಸುಮಾರು  2500  ನಕ್ಷತ�ಗಳನು? ಒಂದು  ಸ�ಳದಿಂದ
ವಿ ಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

3) ಸೌರವ್ಯೂ�ಹ  : ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂ�ಹದ  ಗ�ಹಗಳು  ಮತು+ ನಕ್ಷತ�ಗಳನು? ಅವುಗಳ  ದ3ರದಳತ್ತ ಅಥವಾ
ವಾ�ಸದಳತ್ತಯನು? ಮಾಪನವನಾ?ಗಿಸಿ ಸ್ಫw ಲ್ಲಿನ ಮೇ ಲೇ ಗುರುತ್ತಿಸಬಹುದು.

4) ರ್ಭ3ಮೀ: ರ್ಭ3ಮೀಯ ವಯಸು�

5) ಜನಸಂಖ್ಯೆ�: ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ�ಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಅಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿA ನಮ3ದಿಸಬಹುದು.

6) ಮಾನವನ ದೆ ಹ: ನಮ್ಮ ದೆ ಹದಲ್ಲಿAರುವ ಜೀ ವಕೊ3 ಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ� .  ಹಾಗೆಯೆ  ಒಂದು ಹನಿ ರಕ+ದಲ್ಲಿA ಎಷು್ಟ
ಕೊಂಪು ರಕ+ಕಣಗಳಿವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ( ಸುಮಾರು 5 ಮೀಲ್ಲಿಯನ್ ಕೊಂಪು ರಕ+ ಕಣಗಳಿರುತ+ವೆ).

7) ಬರ್ಜೆಟ್ (ವಾಷ್ಟ್ರ�ಕ  ಆಯವ�ಯ ಪಟ್ಟಿ್ಟ): ವಿವಿಧ ಯೊ ಜನೋಗಳಿಗೆ ಮೀ ಸಲಾಗಿರುವ ನಿಧಿ.

8) ಕ್ತಿ� ಡೆಗಳು: ವ�ವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ  ಆಟಗಳನು? ಆಡುವುದರ ಮ3ಲಕ ಹಣರ್ಕಾಾಸಿನ ವಿನಿಮಯವನು? ಅಥ�
ಮಾಡಿಕೊ3ಳ್ಳಬಹುದು.

 ಪರಿಶೈ3 ಧಿಸಲು ಇನ3? ಹೆಚ್ಚಿ)ನ ಸಮಸ್ಫ�ಗಳು

 ಕುತುಬ್ ಮೀನಾರ್ ನಮಗಿಂತ  ಎಷು್ಟ  ಬಾರಿ ಎತ+ರವಿದೆ ?
 ಭಾರತ ದೆ ಶದಲ್ಲಿA ಹನೋ?ರಡು ವಯಸಿ�ನ ಮಕwಳು ಎಷು್ಟ ಜನರಿದಾdರೆ?
 ಭಾರತ ದೆ ಶದಲ್ಲಿA ರೆ ಲೇ್ವ ಹಳಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಉದdವೆಷು್ಟ?
 ಇರುವೆಗ3ಡಿನಲ್ಲಿAರುವ  ಇರುವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯೆಷು್ಟ?

ಆಟ 1 : ಸಂಖ್ಯೆ�ಯ ಸೃಷ್ಟ್ರ್ಟ

       ಉದೆd ಶ: ಎಂಟು ಅಂಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ಓದುವುದು

ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ  ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು:   (1) 0  ಯಿಂದ  9 ರ  ವರೆಗಿನ    ಅಂಕ್ತಿಗಳನು? ಬರದಿರುವಂತಹ  ದಪ್ಪರ್ಕಾಾಗದದ
ತುಣುಕುಗಳು (ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ಗಳು) ಮ3ರು ಕಟು್ಟ ಮತು+  (2) ಹತು+ ನಿಗದಿತ ಕರಾರುಗಳು ಬರೆದಿರುವ ದಪ್ಪರ್ಕಾಾಗದದ
ತುಣುಕುಗಳು(ಆಟದ- ಟಾಸ್w ನ ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ಗಳು)



ಆಟದರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ನಲ್ಲಿA ನಮಗೆ ಬೆ ರ್ಕಾಾಂತ್ತ ಕರಾರುಗಳನು? ವಿಧಿಸಬಹುದು .  ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಟು  ಆಂಕ್ತಿಗಳಿಂದ
ಮಾಡಬಹುದಾದ  ಗರಿಷ್ಠ  ಅಥವಾ  ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ� ,  ಸಾವಿರ  ಸಾ�ನಬೆಲೇಯ  ಜಾಗದಲ್ಲಿA ದೆ3ಡ್ಡಂಕ್ತಿಯನು?
ರ್ಜೆ3 ಡಿಸುವುದು, 50,000,000 ಗೆ ಹತ್ತಿ+ರದ ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ರಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಿ ಗೆ ನಿಯಮಗಳನು? ಹಾಕಬಹುದು.

ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ�: 4

ಮೊದಲ್ಲಿಗೆ ಎಲಾA ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ಗಳನು? ತಲೇಕೊಳಗಾಗಿ ರ್ಜೆ3 ಡಿಸಬೆ ಕು  ನಂತರ  ಒಬ್ಬಆಟಗಾರನಿಗೆ ಎಂಟು ಅಂಕ್ತಿಗಳ
ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ನು? ಮತು+ ಒಂದು  ಟಾಸ್w ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ನು? ತ್ತಗೆದುಕೊ3ಳ್ಳಲು  ಹೆ ಳಬೆ ಕು .  ಆಮೇ ಲೇ ಆತ   ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ನಲ್ಲಿA
ಹೆ ಳಿರುವಂತ್ತ ಮಾಡಬೆ ಕು .  ಹಿ ಗೆ ಪ�ತ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು  ಸರದಿಯಂತ್ತ ಆಡುತಾ+ ಸಾಗಬೆ ಕು  ಪ�ತ್ತಿ
ಸರಿಯುತ+ರಕೊw ಒಂದು  ಅಂಕವೆಂದು  ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರಬೆ ಕು .  ಸಾಕಷು್ಟ ಸುತು+ಗಳ  ನಂತರ  ಯಾರು  ಗರಿಷ್ಠ
ಅಂಕಗಳನು? ಗಳಿಸಿರುತಾ+ರೆ3  ಅವರೆ  ವಿರ್ಜೆ ತರು.

ಆಟ 2 : ಆಲ್ಲಿಸು ! ರಚ್ಚಿಸು !

       ಉದೆd ಶ :  ಭಾರತ್ತಿ ಯ ಸಂಖಾ� ಪದ್ಧತ್ತಿಯಂತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಓದುವುದು ಮತು+ ಬರೆಯುವುದು

       ಬೆ ರ್ಕಾಾಗುವ ಸಾಮಾಗಿ�ಗಳು : ಎಂಟು ಅಂಕ್ತಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆ�ಗಳನು? ಬರೆದಿರುವ  ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ಗಳು

ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ�: 2 

ಮೊದಲ್ಲಿಗೆ ಎಲಾA ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ಗಳನು? ತಲೇಕೊಳಗಾಗಿ ರ್ಜೆ3 ಡಿಸಬೆ ಕು ನಂತರ  ಒಬ್ಬಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ನು?
ತ್ತಗೆದುಕೊ3ಳ್ಳಲು  ಹೆ ಳಬೆ ಕು.ಆತ  ರ್ಕಾಾಡ?�ಲ್ಲಿA ಬರೆದಿರುವ  ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ರ್ಜೆ3 ರಾಗಿ ಓದಿ ಹೆ ಳಬೆ ಕು  ಇನೋ3?ಬ್ಬ
ಆಟಗಾರ ಅದನು? ಬರೆದು ತ್ತ3 ರಿಸಬೆ ಕು ( ನಿಬ�ಂದನೋಗಳನು? ಬೆ ರ್ಕಾಾದರೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು; ಒಮೇ್ಮ ಬರೆದ ನಂತರ
ತ್ತಿದುdಪಡಿ ಮಾಡುವಂತ್ತಿಲAವೆಂದು ).  ಹಿ ಗೆ ಎರಡನೋ  ಆಟಗಾರ ಒಂದು ರ್ಕಾಾರ್ಡ್� ನು? ತ್ತಗೆದುಕೊ3ಂಡು  ಬರೆದಿರುವ
ಸಂಖ್ಯೆ�ಯನು? ರ್ಜೆ3 ರಾಗಿ ಓದಿ ಹೆ ಳಬೆ ಕು ,  ಮೊದಲನೋ  ಆಟಗಾರ  ಬರೆದು  ತ್ತ3 ರಿಸಬೆ ಕು .  ಹಿ ಗೆ ಪ�ತ್ತಿ
ಸರಿಯುತ+ರಕೊw ಒಂದು ಅಂಕವನು? ನಿಗದಿಪಡೆಸಿ ಆಟವನು? ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು.

ಈ ಲೇ ಖನದಲ್ಲಿA 100 ಸ್ಫ3ನೋ?ಗಳಿವೆ, ಈಗ 102, ಅಲA 103, ಅಲAಲA 104,105,-------


