
 
 

 

 
 

یڈ   5گر

  : یسمجھ بوجھ اور گنت یہندسوں ک

 100,000 تک اعداد ترتیب میں لکھیں  

 $1000 تک رقم پڑھیں اور لکھ کر دکھائیں  

 یلیوحصے ں یو سو  کے تصور کو سمجھیں  (place value)تک پلی  و

 جیسے نسب نما ایک(denominators)   یں   والی کسری تعداد کو ترتیب دیں اور ان کا موازنہ کر

 ی سو یہحصے ں و یں تک اعشار یق کر   کی تعداد جمع اور تفر

 دو ہندسوں والے صحیح اعداد کو دو ہندسوں والے صحیح اعداد سے ضرب دیں  

  یں والے صحیح اعداد سے ےہندس ایکہندسوں والے صحیح اعداد کو تین   تقسیم کر

 یہ روں آسان کس  مالئیںتک کو اعشار

  :مائشیپ

 یبی سیکنڈ تک وقف   وں کو ماپیںقر

  گزرے ہوئے(elapsed) یں   وقت کا تعین کر

 یں   درجہ حرارت کی پیمائش کر

 یں  میٹروں کو سینٹی میٹروں میں اور کلو میٹروں کو میٹروں میں تبدیل کر

 12 یں  کالک ےگھنٹے وال 24کا  ے کالکگھنٹے وال  سے موازنہ کر

 یں اس کا اطالقاور  بنائیںکا تعلق مستطیل کیلئے رقبے اور احاطے   کر

 یں   گنجائش اور حجم کا موازنہ کر

 منشور ہیالزاو ہقائم ینوے درجے ک (rectangular prism)یں یں اور اس کا اطالق کر  کیلئے حجم کا تعلق تالش کر

  سمجھ بوجھ: ی(کSpatial) یاور وسعت مکان یٹریومیج

 منشور کے درمیان فرق بتائیںالع اور راالضیکث  

  ،یے یے، نوے درجے کے زاو یہ حادہ یعنی نوے درجے سے کم کے زاو یہ یعنی نوے درزاو یوں جےمنفرجہ زاو یے، اور مستقیم زاو یں سے بڑے زاو   کی شناخت کر

   یکٹر کی مدد سے یں 90°پروٹر یوں کی پیمائش کر   کے زاو

 مثلثیں بنائیں  

  کے جال بنائیں مخروط مضلعمنشور اور 

 یعے یںچیزوں  بنیادی سمتوں کے ذر   کا تعین کر

 یں  تبدیلیاں کر کے دکھائیں اور بیان کر

 ( اور الجبرا:Patterningنمونے )

 یں یعے نمونہ واضح کر یلیو کے ذر  ٹیبل آف و

  یںاصطالحات کی نمونے میں   پیش گوئی کر

   یق، ضرب، یا تقسیم یاضی کے سواالت جمع، تفر یںایک اور  والے ر  یا دو ہندسوں والے اعداد میں جو اعداد موجود نہیں ہیں انہیں تالش کر

  یں جو نامعلوم مثبت یا چھان بین کی ان تغیر پذیر عالمتوں   منفی اعداد ہوتے ہیںکر

 یاضی کے وہ سواالت جن میں دونوں سائیڈوں پر یں نامعلوم مثبت یا منفی اعداد ہوتے ہیں ان میں ر یعے مساوات واضح کر  ضرب یا تقسیم کے ذر

 (: Probability) تیاور امکان نٹیجمینیم ٹایڈ

 یں اور ترتیب میں لکھیں  جداگانہ اور جاری ڈیٹا جمع کر

 یں نقطہ دار یعے ڈیٹا تیار کر   الئنوں کے گراف کے ذر

 لیں سےمیں مردم شماری  ڈیٹے کا نمونہ  

 اوسط کو سمجھیں 

 یں   دو آپ  میں منسلک ڈیٹا سیٹوں کا موازنہ کر

 یں روںکس یعے امکانیت واضح کر  کے ذر


