گر یڈ 7
ہندسوں کی سمجھ بوجھ اور گنتی:


اعشارئیے (سوو یں حصےتک) ،کسر یں ،اور صحیح اعداد کو ترتیب دیں اور ظاہرکر یں



مربع اور جذرکو ظاہرکر یں



صحیح اعداد کو سادہ کسروں اور اعشار یہ والے اعداد سے تقسیم کر یں



سادہ کسروں اور صحیح اعداد کی جمع اور تفر یق کر یں



ایک ہندسہ والے صحیح عدد سے اعشار یہ والے اعداد کو ہزارو یں حصہ تک ضرب دیں اور تقسیم کر یں



بر یکٹ والی رقموں میں صحیح ترتیب استعمال کر یں



کسروں ،اعشار یہ ،اور شرح فیصد کا موازنہ کر یں



صحیح اعدادکی شرح فیصد اور اکائی نرخوں کے ذر یعے سواالت حل کر یں

پیمائش:


میٹرک اکائیوں کو تبدیل کر یں ،بمع مربع سینٹی میٹر وں اور مربع میٹروں کو تبدیل کرنا



کسی ذواربعۃ االضالع کے رقبےکے تعلق کو تشکیل دیں



منشور کے حجم کیلئے فارموال تیارکر یں اور اسے استعمال کر یں



منشورکیلئے سطحی رقبہ کا تعین کر یں اور اس اطالق کر یں



ملی لیٹروں اور مکعب سینٹی میٹروں کو مالئیں

جیومیٹری اور وسعت مکانی ()Spatialکی سمجھ بوجھ:


متوازی ،عمودی ،اور قطع کرتی ہوئی الئینیں بنائیں



جیومیٹرک خواص کے لحاظ سے تکونوں اور ذواربعتہ االضال ع کی درجہ بندی کر یں اور انہیں ترتیب دیں



زاوئیے پر خطوط تنصیف اور عمودی خط تنصیف لگائیں



مماثل اشکال میں نسبت کا کھوج لگائیں



مماثل اشکال میں توسیع اورکمی کو مالئیں



ایک جیسی اور مماثل اشکال کا موازنہ کر یں



پھیالؤ کے عمل کو سرانجام دیں اور اس کی وضاحت کر یں



کسی سطح مستوی کو خم دیں



تمام چاروں ربع دائروں میں نقاط لگائیں

نمونے ( )Patterningاور الجبرا:


خط مستقیم پر وقوع پذیر ہونے والے نمونوں کو ظاہرکر یں



الجبری طر یقے سے نمونوں کو ظاہرکر یں



گرافیکل اور الجبری طر یقے سے مستقل نرخوں پر مشتمل حقیقی زندگی والی نسبت کا نمونہ تیارکر یں



الجبری فارمولوں کے استعمال سے ،جملوں کی تشر یح کر یں



جب کوئی اصطالحی نمبر دیا جائے تو کسی نمونے میں الجبری طور پر اصطالح تالش کر یں



ٹھوس مواد یا معائنہ اور اندازہ اور چیک کو استعمال کرکے سادہ مساوات حل کر یں

ڈیٹا مینیجمینٹ اور امکانیت (:)Probability


قطعی ،مجرد اور مسلسل ڈیٹا جمع کر یں اور اسے منظم کر یں



ڈیٹا کو اضافی ارتعاش والے ٹیبلز اور دائرے والے گراف

میں ظاہرکر یں



ڈیٹا میں یک طرفہ رحجان کی شناخت کر یں



ڈیٹا میں تبدیلیوں کا مرکزی رحجان میں تبدیلیوں سے موازنہ کر یں



ڈیٹاکی بنیاد پر نتیجہ قائم کر یں



امکانیت کے حقیقی دنیا میں اطالق کا کھوج لگائیں



دو علیحدہ وقوعات کی نظر یاتی امکانیت کا تعین کر یں

