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Section-B audyS 

B-1: rojwnw jIvn ivc lwB  

sMpurn sMiKAwvW: pqw hox dy lwB 

hyTW v`l jwxw :  

irxwqmk sMpUrn sMiKAwvw Gtdw kRm jw hyT v`l jwxw jW K`by v`l jwxw drswauNdIAW hn[ (sMiKAw ryKw auqy) jy iek 
kwr hOlI clxI SurU ho jwvy qW iesdy pRvyg dw mu`l irxwqmk huMdw hY ikauN iesdI cwl G`t rhI huMdI hY[ jy qusI jmIn 
iv`c koeI jgw Koddy ho qW ausdI fUMGweI irxwqmk sMpUrn sMiKAw drswauNdI hY[  

QrmwmItr : QrmwmItr irxwqmk sMpUrn sMiKAwvw leI iek Awm audwhrn hY[QrmwmItr(lMbwqmk rUp ivc) sMiKAw 
ryKw nwl myl KWdw hY[ Dnwqmk sMpUrn sMiKAwvw isPr qoN auqy Aqy irxwqmk sMpUrn sMiKAwvW isPr qoN hyT huMdIAw 
hn[ Awm qOr qy lok -250C nUM srdI dw qwpmwn d`sdy hn[ lok ies sMiKAw pRxwlI nUM mwp Aqy hvw dy qwpmwn nUM 
drswaux leI vrqdy hn[ jykr bwhr -230C qwpmwn hovy[ Aqy ies ivc 30C dI igrwvt ho jwvy qW hux qwpmwn kI 
hovygw? -260C jy AsI QrmwmItr dI qsvIr vyKIey qW AsI jwxdy hW ik ijvyN ijvyN qwpmwn G`tygw qW AsI hyTW vyKWgy 
[ 



 

aucweI  

 Bugoilk qOr qy, AsI sMpUrn sMiKAwvw nUM smuMdrI p`Dr jwxn leI vrqdy hW[ ies qrHW smuMdrI p`Dr qy hyTW 
v`l nUM AsI irxwqmk sMiKAwvw nwl drswvwgy audwhrn vjoN Death valley jo California ivc hY[ieh smuMdrI ql qoN 
86m hyTW vl hY[ iesnUM AsI -86 m  nwl drswauNdI hW[ Antarctica smuMdrI q`l qoN  2538 m  hyTW v`l (-2,538) 
hY[ BUgoilk qOr qy specialists ny Mount Everest (in Tibet) jo ik smuMdrI ql qoN 409 m  hyTW hY bwry jwxkwrI pqw  
kIqI qW irxwqmk sMpUrn sMiKAwvW nwl drswieAw [  

Banks:  

Awm  qOr qy , bYkW Aqy (redits unions) vI irxwqmk sMpUrn sMiKAwvw dI vrqoN krdy hn[ rupey kFvwaux , auDwr 
dyxw nUM irxwqmk sMpUrn sMiKAwvw nwl Aqy jmw krvwaux nUM Dnwqmk sMpUrn sMiKAwvw nwl drswieAw jWdw hY[ 
audwhrn vjoN mMn lau mYN Awpxy bYNk Kwqy ivc 100 rupey jmW krvwey [ iPr myrw bkwieAw 100 rupey ho igAw[ jy mYN 
20ruu: vwly 2 svYtr KrIdw qW mYNnUM 40 ru: dI loV hovygI qy myry bYNk Kwqy ivcoN 40 ru: G`t  jwxgy[ iesnUM gixiqk rUp 
ivc -40 rupey ilKwgy[ hux myry Kwqy ivc 60 rupey hn[ mYN PYslw kIqw ik mYnUM nvy svYtrw dy nwl jIn vI cwhIdI hY 
Aqy 65 r: vwlI iek jIn psMd krdw hW[ Aqy jy mYN ies nUM KrId dw hW qW myry Kwqy ivc bkwieAw -5 ru: hovygw ies 
qrHW bYNk Aqy credits unions leI Dnwqmk Aqy irxwqmk sMpUrn sMiKAwvw nwl ieh vyKxw Aswn ik rupey Kwqy ivc 
jmW krvwey gey hn[ jW kFvwey gey hn[  

sMpUrn sMiKAwvw nw pqw hox dy nukswn :  

iek ivAkqI ijsnUM sMpUrn sMiKAwvw bwry pqw nhI[ ausnUM hyT ilKy KyqrW ivc musIbq dw swhmxw krnw pY skdw hY[ 

A) Kwqy cYk krn leI (do siQqIAW)  

jy ies ivc  PMf hY qW iesnUM Dnwqmk sMpUrn sMiKAwvw nwl drswieAw jWdw hY[  

jy Kwqy ivcoN pYsy kFvwey jwx qW iesnUM irxwqmk sMpUrn sMiKAwvw nwl drswieAw jWdw hY[  

B) kwrobwr ivc sMpUrn sMiKAwvW  dI vrqo (do siQqIAw ) 

jy ies ivc lwB huMdw hY qW AsI Dnwqmk sMMiKAwvW vrqdy hn[ jy ies ivc Gwtw huMdw hY qW AsI irxwqmk sMiKAwvW 
vrqdy hW [ 

C) qwpmwn dI (calculation) ivc sMpUrn sMiKAwvw dI vrqo (do siQqIAW) 

jykr qwpmwn isPr qoN aupr hY qW iesnUM Dnwqmk sMpUrn sMMiKAwvW nwl drswvWgy 

jykr qwpmwn isPr qoN hyTW hY qW ies nUM irxwqmk sMpUrn sMiKAwvW nwl drswvWgy[  

D) Lifestyle nUM qwkqvr drswaux iv`c vrqoN (do siQqIAW)  

jdoN Calories pRwpq kIqIAW jWdIAW hn, qW iesnUM Dnwqmk sMpUrn sMMiKAwvW nwl drswauNdy hW jdoN Calories jldIAW 
hn, qW iesnUM irxwqmk sMpUrn sMiKAwvW nwl drswauNdy hW[  

B-2 : guMJldwr nUM sOKw krnw[  



1. pRwikRiqk sMMiKAwvW pUrn sMiKAwvW , qy sMpUrn sMMiKAwvW dI loV bwr-bwr pVnw 

2. sMpUrn sMMiKAwvW dI pirBwSw nUM sMiKAw ryKw qy drswauxw 

3. sMpUrn sMMiKAwvW dw joVwqmk ault qy inrpyK mu`l 

4. sMpUrn sMMiKAwvW dI qulnw  

5. sMiKAw ryKw auqy sMpUrn sMiKAwvw dw joV Aqy Gtwau” 

6. btn AYkitivtI qy hornw ikirAwvW nwl, sMpUrn sMMiKAwvW dw joV Aqy Gtwau krnw[ 

7. sMpUrn sMMiKAwvW dI guxw 

8: sMpUrn sMiKAwvW  dI Bwg 

B-3 jIvn Skills 

1. jnqw ivc bolx dw hunr : Awpxy ivcwr qy soc nUM  bolnw  

2. tIm ivc kMm krnw : iml ky kMm krnw qy isKxw 

3. SbdwvlI bxwauxI Aqy A`Krw nUM jwxnw  

4. qknIkI vrqoN sMpUrn sMiKAw bwry Power Point presentation  

B-4 Vocabulary  

1. Integers ;zg{oB ;zfynktK 

2. Whole numbers g{oB ;zfynktK 

3. Reciprocal T[bNeqw 

4. Negative Numbers foDkswe ;zfynktK 

5. Positive Numbers XBkswe ;zfynktK 

6. Number Line ;zfynk o/yk 

7. Absolute Value fBog/y w[Zb 

8. < s'A S'Nk j? 

9. > s'A tZvk j? 

10. additive inverse i'Vkswe T[bN 
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Section –C (pul bxwauxy)  

jwx pCwx : ijvyN ik AsI jwxdy hW ik igxqI surU krn smyN AsI 1,2,3,4,…….. igxdy hW[ kudrqI qOr qy hI AsI 
ies qrHW igxdy hW [ ies leI iehnW sMiKAwvw nUM gixq ivigAwnIAW ny pRwikRiqk sMiKAwvw ikhw hY[  

Agyqr Aqy ipCyqr:  

idqI geI pRikRiqk sMiKAw ivc iek joVn nwl qusI AglI sMiKAw pRwpq krdy ho Aqy ies qrHW qusI iesdw Agyqr 
pRwpq krdy  ho[ 16 dw Agyqr 16+1=17, 19 dw 19+1=20 hY Aqy iesy qrHW hor sMiKAw : 16,17 qoN pihlW AwauNdI hY, 
AsI kih skdy hW ik 17 dw ipCyqr , 17-16=16 hY 20 dw ipCyqr 20-1=19 hY[ iesy qrHW hor s: 3 dw Agyqr Aqy 
ipCyqr dovy hn[sMiKAw : 2 bwry kI ivcwr hY? iesdw Agyqr iqMn hY qy ipCyqr 1 hY[ 

kI sMiKAw 1 dy Agyqr Aqy ipCyqr dovy hn[ 

1. Agyqr Aqy ipCyqr ilKo 19,199,7,12,000,49,100000 

1.kI AijhI koeI pRikRiqk sMiKAw hY, ijs dw koeI ipCyqr nw hovy[  

2. sB qoN v`fI pUrn sMiKAw ikhVI hY?  

Section – D 

hryk AiDAwie dI period wise vMf  

Period : krvwieAw jwx vwlw kMMm 

1. AiDAwie dI jwx pCwx, pRwikRiqk sMiKAwvW dI duhrweI ,pUrn sMiKAwvW dy Agyqr ipCyqr, audwhrn nwl sMpUrn 
sMiKAwvw dI loV bwry crcw, inrpyK mul, sMiKAw ryKw auqy sMpurn sMiKAwvW nUM drswauxw 

2.ipCly SYSn dI duhrweI , sMiKAw ryKw dI vrqo nwl sMpUrn sMiKAwvw dw joV, Kyf p`iqAw dI Kyf jw pwsy dI Kyf nwl 
sMpUrn sMiKAwvw dw joV, Kyf p`iqAw dI Kyf jw pwsy dI Kyf nwl sMpUrn sMiKAwvw dw joV 

3. Recapitulation of previous session, sMiKAw ryKw auqy sMpUrn sMiKAwvW dw GtwE 

4. Recapitulation of previous session, sMiKAw ryKw dI vrqo sMpUrn sMiKAwvW dw Gtwau 

5. Recapitulation of previous session, sMpUrn sMiKAwvW dI guxw AiBAws dw kMMm 

6. Recapitulation of previous session, sMpUrn sMiKAwvW dI guxw AiBAws dw kMMm 

7. Recapitulation of previous session, sMpUrn sMiKAwvW dI Bwg qy AiBAws dw kMMm 

8. Recapitulation of previous session, sMpUrn sMiKAwvW dI Bwg qy AiBAws dw kMMm 

9. AiDAwpkW duAwrw ividAwrQIAW nUM Assess kIqw jwvy qy auhnW performance dy ADwr qy aunHW dy gru`p bxwey jwx[ 
Aqy aunHW gur`pW leI jo nhI smJ rhy jW jo jldI is`K rhy hn AiDAwpk nUM Awpxy pVwaux dw qrIky nUM Learning 

material nUM modify krn dI loV hY qW ik Topic nUM ividAwrQIAW vloN smiJAw jw sky[ Gr dw kMm vI cYk krnw 
hovygw[  
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Section E: pIrIAf dI micro-planning jW periods dI minutes to minute breakup  

not: ividAwrQIAW nUM hr pIrIAf iv`c pRSn puC`x leI auqSwihq kIqw jwvy qy iesdy Anuswr auhnW vloN AiDAwpk nUM 
pRSn pu`Cy jwx Aqy AiDAwpk v`loN pRSnW dy auqr idqy jwx[ 

Sub Section E-1: Period 1 dI minute to minute break up  

AiDAwpk dw 
SurU dw vrqwv 

5 imMt audwhrxw smyq Awly duAwly dIAW 
sMiKAwvW bwry g`l krnI  

ividAwrQI au~qr dyxgy[ 

pUrn igAwn  
duhrweI  

10 imMt Agyqr qy ipCyqr audwhrx smyq sMpUrn 
sMiKAwvW dI loV bwry crcw krnI  

AiDAwpk blYk borf Aqy v`KrIAw-
v`KrIAw audwhrxw dI vrqo krygw 

pRIBwSw 5 imMt sMpurn sMiKAwvW dI pRIBwSw sMiKAw ryKw 
auqy sMpUrn sMiKAwvW nUM dhrwauxw 

blYk dI vrqoN qy pirBwSw nUM blYk borf 
auqy ilKxw  

Carries 

options  

5 imMt sMpUrn sMiKAwvW nUM jwxnw Aqy nw jwxn 
dy lwB Aqy nukswn bwry crcw krnI  

bolx leI  objects dI vrqo krnI 

rcnwqmk qy 
soc nUM vDwauxw 

10 imMt AiDAwpk sMiKAwvW dIAW ikirAwvw 
krygw jw cwt bxweygw 

Annexure GA1 dI vrqo 

duhrweI  5 imMt sMpUrn sMiKAwvW dI pirBwSw dI duhrweI  Gr dy kMm leI cwrt bxwauxw jo GA1 
ivc kIqw sI [  
Annexure GC1 Aqy Annexure GC2 
dI vrqoN [ 
Annexure GC-5 vwlw Gr dw kMm dyxw  

 

Sub Section E-2: Period 2 dI minute to minute break up  

pUrn igAwn  
duhrweI  

5 imMt sMiKAw ryKw auqy sMpUrn sMiKAwvW dI 
qulnw 

AiDAwpk blYk-borf au`qyy v`KrIAW-
v`KrIAW audwhrxw dI vrqoN krygw [ 

rcnwqmk 
klw 

5 imMt sMpUrn sMiKAwvW dw joV  blYk-borf dI vrqo 

Topic 15 imMt Kyf p`iqAw dI ikirAw pwsy dI vrqo nwl 
sMpUrn sMiKAwvW dw joV  

blYk-borf dI vrqo Aqy blYk-borf 
auqy sMiKAw ryKw 

Jwiezw 10 imMt AiDAwpk nqIjw dyKygw Annexure GA3 dI vrqo 
Annexure GC3 dI vrqo 
Annexure GC5 Anuswr 
Gr dw kMm 

 

Sub Section E-3: Period 3 dI minute to minute break up  

pUrn igAwn  
duhrweI  

5 imMt sMpUrn sMiKAwvW dw joV  AiDAwpk blYk-borf dI vrqoN qy 
v`KrIAW v`KrIAW audwhrxw dI vrqoN 
krygw[ 

Topic  5 imMt sMpUrn sMiKAwvW dw Gtwau blYk-borf dI vrqoN qy sMiKAwvW ryKw 
dI vrqoN  
 



rcnwqmk 
klw  

10 imMt sMiKAw ryKw dI vrqo nwl sMpUrn 
sMiKAwvW dI Gtwa 

blYk-borf dI vrqo qy sMiKAwvW ryKw dI 
vrqo  
Annexure GA2 

Awau 
KyfIey/gru`p 
bxweIey 

10 imMt sMpUrn sMiKAwvW dw joV qy Gtwau Annexure GA3 dI vrqo 

ikirAw 
jwiezw 

10 imMt btn vwlI Kyf dI vrqoN AiDAwpk 
nqIjw dyKygw 

Annexure GC3 dI vrqoN Aqy 
Annexure GC6 kMm dyxw 

 

Sub Section E-4: Period 4 dI minute to minute break up  

pUrn igAwn  
 

5 imMt sMpUrn sMiKAwvW dw Gtwau AiDAwpk blYk borf dI vrqo krygw qy 
v`KrIAw-2 audwhrx dI vrqo krygw  

Topic 5 imMt sMpUrn sMiKAwvW dw Gtwau blYk-borf qy sMiKAw ryKw dI vrqo 
rcnwqmk 
klw 

15 imMt btn Kyf dI vrqo nwl sMpUrn sMiKAwvW 
dw joV qy Gtwau 

Annexure GA5 dI vrqo 

nqIjw 5 imMt Gtwau dy inXm AiDAwpk inXmw nUM sMKyp ivc dsygw 
pRSn au~qr 10 imMt GA5 Aqy GA6 dy svwl h`l krny GA5 dI vrqo qy  

GA6 qoN  
Gr dw kMMm dyxw  

Sub Section E-5: Period 5 dI minute to minute break up  

pUrn igAwn  
 

5 imMt sMpUrn sMiKAwvW dw joV qy Gtwau AiDAwpk blYk-borf dI vrqo krygw qy 
v`K-v`KrIAW audwhrxw dI vrqoN krygw[  

Topic 15 imMt sMpUrn sMiKAwvW dI guxw blYk-borf dI vrqoN qy sm`grI nUM bolxw 
rcnwqmk  10 imMt svwlW nUM kr ky dyKxw Annexure GA2 dI vrqo  

 
Assessment qy 
Gr dw kMM 

10 imMt nqIjw dyKxw qy Gr dw kMm dyxw Annexure GC4 dI vrqo qy 
Annexure GC7  qy Gr dw kMMm 

 

Sub Section E-6: Period 6 dI minute to minute break up  

pUrv igAwn nUM  
duhrwauxw 

10 imMt sMpUrn sMiKAwvW dI guxw AiDAwpk blYk-borf dI vrqoN Aqy 
v`KrIAW-v`KrIAW audwhrnw dI vrqoN 
krygw[  

rcnwqmk 
klw 

5 imMt btn Kyf dI vrqoN nwl sMpUrn sMiKAwvw 
dw joVH Aqy Gtwau[ 

Annexure GA5 dI vrqo 

nqIjw 5 imMt svwlw nUM kr ky dyKxw AiDAwpk inXmW nUM sMKyp iv`c dsygw 
pRSn auqr 10 imMt GC4 Aqy GC7 qoN svwlw nUM h`l krnw GC4 dI vrqoN Aqy GC7 Gr dw kMMm 

dyxw[  

 

 

Sub Section E-7: Period 7 dI minute to minute break up  



pUrv igAwn nUM  
duhrwauxw 

10 imMt sMpUrn sMiKAwvW dI guxw  AiDAwpk blYk-borf dI vrqoN Aqy 
v`KrIAW-2 audwhrxw dI vrqoN krygw[ 

Topic (ivSw) 20 imMt sMpUrn sMiKAwvW dI Bwg sm`grI dI Aqy GCB dI vrqo 
pSwn dw 
rwauNf dOr 

10 imMt aupr pu`Cy pRSnW qoN ielwvw ividAwrQIAW 
qo hor pRSn pu`Cxy 

Gr dy kMMm leI ies AiDAwie dw tYst 
dyxw [ 

    

Sub Section E-8: Period 8 dI minute to minute break up  

pUrv igAwn nUM  
duhrwauxw 

10 imMt sMpUrn sMiKAwvW dI Bwg AiDAwpk blYk-borf dI vrqoN Aqy 
v`KrIAw-2 audwhrnw dI vrqo krygw[  

Topic (ivSw) 20 imMt sMpUrn sMiKAwvW dI Bwg Aqy pRSnw nUM 
kr ky vyKxw  

sm`grI dI Aqy GC8 dI vrqo[ 

pSwn dw 
rwauNf dOr 

10 imMt au~pr pu`Cy pRSnw qoN ielwvw 
ividAwrQIAW qoN hor pRSn pu`Cxy 

Gr dy kMm leI ies AiDAwie dw tYst 
dyxw 

    

Sub Section E-8: Period 9 dI minute to minute break up  

tYst dw smW  25 imMt AiDAwpk ies AiDAwie leI k`cw 
tYst r`Kygw 

GC8 dI vrqo 

inrdwrn  15 imMt AiDAwpk ividAwrQIAw dw jwiejw 
dyKygw Aqy auhnW dI kwr gujwrI nUM dyK 
ky aunHW dy gr`up bxwvygw Aqy auhnW 
gru`pW leI jo nhI smJ rhy jW jo jldI 
is`K rhy hn AiDAwpk Awpxy pVHwaux 
dw qrIkw nUM learning material nUM 
modify krn dI loV[cMgy ividAwrQIAw 
nUM gur`p ivc bTwieAw jwvy Aqy pIrIAf 
pMj ivc buJwrqW vwly svwl h`l krvwey 
jwx Aqy ividAwrQIAW dy Gr dw kMm 
cYk kIqw jwvy[  

 

Section- F 

smg`rI 

sMiKAw ryKw : iek ryKw iKco [ ies auqy ie`k ibMdU lgwau[ ies nUM 0 ilKo 0 d s`jy pwsy dUsrw ibMdU lgwau[ ausnUM 1 
ilKo[ 0 Aqy ie`k dI dUrI nUM iekweI dUrI ikhw jWdw hY[ ies ryKw qy  1 dy s`jy pwsy ie`k ibMdU lgwau[ Aqy 1 qo iekweI 
dUrI qy ibMdU nUM 2 ilKo[ ies qrHW iekweI dUrIAw qy 3,4,5 ….. ibMdU ilK ky jwau[ ies qrIky nwl qusI s`jy pwsy v`l 
iksy vI pUrn sMiKAw qy phuMc skdy ho ieh pUrn sMiKAw leI sMiKAw ryKw hY[  

 

 

sMpurn sMiKAw dI jwx pCwx : ronwlf iek pYn lYx leI bwjwr igAw[ aus dy kol 12 ru: hn[ pr pYn 15 ru: dw hY[ 
dukwndwr ny aus dy Kwqy qoN iqMn ru: lYx leI ilK lYNdw hY[ auuh ronwlf qo pYsy lYxy Xwd rKx leI iqMn ru: AwpxI 
fwierI iv`c ilK lYNdw hY[ pr aus nUM ikvyN Xwd rhygw ik ronwlf qoN iqMn ru: lYxy hn jW dyxy hn kI auh ieh lYx vwly 
pYisAW nUM iksy icMn jW iqMn nwl drsw skdw hY[  



iksy icMn nwl mYnUM TAG kro: AsI dyKdy hW ik ku`J sMiKAwvw nwl Gtwau dw icMn huMdw hY audwhrn leI jy AsI ronwlf 
dy dukwndwr nUM dyx vwly pYisAw nUM dyKxw hovy qW AsI ies nUM -3 ilKWgy[ 

smuMdrI ql qoN iksy jgw dI aucweI nUM Dnwqmk sMiKAwvW nwl iliKAw jWdw hY[ ijvyN -2 AsI hyTW v`l jWdy hW aucweI 
G~tdI jWdI hY [ies qrHW smuMdrI qoN hyTW AsI aucweI nUM irxwqmk sMiKAwvW nwl ilKdy hW [ jy kmweIAw nUM (+) icMn 
nwl drswieAw jWdw hY qW KricAw nUM (-) icMn nwl drswieAw jw skdw hY iesy qrHW 0

o
C qoN aupr dy qwpmwn nUM (+) 

icMn nwl Aqy 0
o
C dy hyTW dy qwpmwn nUM (-) icMn nwl drswieAw jWdw hY[ audwhrn leI jykr iksy jgHw dw qwpmwn 

0
o
C sYlsIAs qoN 10o G`t hovy qW ies nUM -10 o

C iliKAw jWdw hY[ hyTW id`qIAW sMiKAwvw nUM auhnW dy icMn nUM auhnW dy 
icMn Anuswr ilKo[  

A. smuMdrI ql qoN 100 mItr hyTw[ 

B. 0o
C qwpmwn qoN 25o

C qwpmwn auqy 

C. 0o
C qwpmwn qoN 15o

C qwpmwn auqy 

D. 0 qoN G`t koeI pMj sMiKAwvW  

sMpUrn sMiKAwvw: sB qoN pihlw pwRikRiqk sMiKAwvW ijvyN ik 1,2,3,4…… dI Koj hoeI jy AsI pRikirqk sMiKAwvW dy 
iek`Ty iv`c 0 nUM vI igxeIAY qW swfy kol sMiKAwvW dw iek nvw ie`kT hovygw ijs nUM pUrn sMiKAwvW kihMdy hn[ ijvyN ik 
0,1,2,3,4…. qusI ieh sMiKAwvW ipCly AiDAwie iv`c pVH cuky ho[ hux AsI dyKWgy kI ieQy irxwqmk sMiKAwvW vI 
huMdIAW hn[ jy AsI pUrn sMiKAwvW Aqy irxwqmk sMiKAwvW dy ie`kT nUM k`Tw r`KIey qW sdw ie`k nvw ie`kT dyKx nUM 
imldw hY[  

ijvyN ik 0,1,2,3,4,5……….. -1,-2,-3,-4,-5…… Aqy ies sMiKAwvW dI iek`T nUM sMpUrn sMiKAwvW ikhw jWdw hY[ 
ies iek`T iv`c 1,2,3……… nUM Dnwqmk sMiKAwvW Aqy -1,-2,-3 nUM irxwqmk sMpUrn sMiKAwvW ikhw jWdw hY[  

 

 

 

 

-4   -3   -2    -1     0      1     2     3     4     5 

irxwqmk sM:                     Dnwqmk sM: 

(mUl ibMdU)  

sMiKAw ryKw: ie`k ryKw iK`co ies auqy smwn dUrI qy ic`qr ivc idKwey Anuswr ibMdU ilKo[ ies auqy ie`k ibMdU nUM 0 ilKo[ 
0 dy s`jy pwsy dy ibMdUAw nUM Dnwqmk sMpUrn sMiKAwvW nwl ilKo Aqy +1,+2,+3…… jw sDwrn qOr qy 1,2,3 ilKo 0 qy 
K`by pwsy dy ibMdUAW nUM irxwqmk sMpUrn sMiKAwvW nwl ilKo Aqy -1,-2,-3 Awid ilKo [ 

 

irxwqmk sMiKAwvW nUM hmySw Gtwa (-) icMn nwl drswieAw jWdw hY[ Dnwqmk sM: nUM (+) icMn nwl drswaux dI loV 
nhI huMdI hY[ Xwd rKo sMpUrn sMiKAwvW nUM sMiKAw ryKw auqy CotIAw SeeShell nwl drswieAw jWdw hY[ Aqy pirmyX jw 
dSmlv sMiKAwvW nUM SeeShell sMiKAwvW dy ivckwr nhI iliKAw jWdw hY[  



sMpurn sMiKAwvW dI qulnw Aqy kRm: sMpUrn sMiKAwvW dw smUh, pwRikRiqk sMiKAwvW aunHW dw aultw Aqy 0 dI igxqI dw 
ie`kT hY[  

0 qoN SurU krky sMiKAw s`jy pwsy v`l sMiKAw dw mu`l v`Ddw hY (0,1,2,3)…..Aqy K`by pwsy v`l sMiKAwvW dw mu`l G`tdw hY ( 
….. , -3, -2, -1,-0)  

jdoN AsI sMiKAwvW dI qulnw krdy hW qW sMiKAw ryKw auqy aunHW dw kRm drswauNdw hY ik auh dUsrI sMiKAw qoN v`fI jW 
CotI hY[  

jy ie`k sMiKAw ruyKw auqy dUsrI sMiKAw dy K`by pwsy hY qW ieh dUsrI sMiKAw qoN G`t hY jy ieh s`jy pwsy v`l hY qW ieh v`fI 
hY[  

sMiKAw : sMiKAw ryKw auqy sMiKAwvW dy rUp qy AQwrq lwBdwiek sUcnw [ 

 

A. hryk Dnwqmk sMpUr sMiKAwvW irxwqmk sMpUrn sMiKAwvW qoN v`fI huMdI hY[  

B. isPr , hryk Dnwqmk sMpUrn sMiKAwvW qoN G`t huMdI hY[  

C. isPr, hryk irxwqmk sMpUrn sMiKAwvW qoN v`fI huMdI hY[ 

D. isPr nw qw irxwqmk hY Aqy nw qw Dnwqmk sMiKAw hY[ 

E. sMiKAw 0 qoN s`jy pwsy v`l ijnI dUr hovygI ies dw mu`l aunHw hI jWdw hovygw[ 

F. sMiKAw isPr qoN K`by pwsy v`l ijMnI dUr hovygI ies dw mu`l aunw hI G`t hovygw[ 

audwhrn : jy G`t vwlw score ij`qdw hY, Order the following golf scores from best to worst tiger Madera-4, Jack 

Nickless+1, Nick cost -2 Freddy Pairs -5, John weekly +3  

auqr : -5,-4,-2,+1,+3 

inrpyK mu`l: 1 sMiKAw ryKw auqy 0 qoN aus sMiKAw dI dUrI hY[ AsI 11 nUM inrpyK mu`l drswaux leI vrqdy hW[ inrpyK 
mu`K sMiKAw ryKw auqy aus sMiKAw dI isPr qoN dUrI nUM drswauNdw hY, ibnw ieh dyKy ik sMiKAw 0 dy ikhVI idSw iv`c 
siQq hY[  

5 dw inrpyK mu`l 5 hY[  

-5   -4    -3    -2    -1     0      1     2     3     4     5  

dUrI 0 qoN 5 iekweIAW 

-5 dw inrpyK mu`l 5 hY[ 

-5   -4    -3    -2    -1     0      1     2     3     4     5  

dUrI , 0 qoN =5 iekweIAW  



isPr dw inrpyK mu`l 0 hY[(ies leI AsI nhI kih skdy ik sMiKAw dw inrpyK m`ul Dnwqmk hY[ isPr nw qW Dnwqmk 
hUMdI hY ,nw jI irxwqmk [) 

inrpyK mu`l dw icMnH do is`DIAW ryKwvW hn jo sMiKAw du Awly-duAwly hUMdIAW hn [ 

jW 

[-n[=[n[=n; jdoN n ie`k sMpUrn sMiKAw hY[  

|-n| = |n| =n; where n is an integer.  

 

sMpUrn sMiKAwvW dw joV: 

Addition of integers 

 

sMpUrn sMiKAwvW dy joV Aqy GtwE leI sMiKAw ryKw dI vrqoN krnI lwBdwiek hY[ hyTW inXmW nUM Xwd r`Ko ik ieh ikvyN 
huMdw hY[ 

                     sMpUrn sMiKAwvW dy joV leI sMiKAw ryKw bwry soco! 

. pihlI sMiKAw swnUM dsygI ik ikQoN SurU krnw hY[ 

. dUsrI sMiKAw swnUM dsygI ik SurU dy ibMdU  qoN qusIN iks idSw v`l jwxw hY[jykr dUsrI sMiKAw irxwqmk hY qW qusI K`by 
v`l jwE[jykr dUsrI sMiKAw Dnwqmk hY qW qusI s`jy v`l jwE[  

audwhrx dy iv`c -5+3= , sMiKAw ryKw dy -5 qoN SurU ho ky 3 Dnwqmk hY,ies leI iqMn QwvW C`f ky s`jy v`l jwE[ 

jdik (-5)+3=(-2) hY[ 

In the example -5 + 3 = , start on the number line at -5and since 3 is positive, move to the right 3 

spaces! 



 

 

iek hor audwhrx nwl koiSS krdy hW ijs dI dUsrI sMiKAw irxwqmk hY [audwhrx  dy ivc̀ -4+(-2)= ,  sMiKAw ryKw 
dy -4 qoN SurU ho ky -2 irxwqmk hY,ies leI do sQwn  C`f ky K`by v`l jwE[ 

jdik (-4)+(-2)=(-6) hY[ 

 

 

(-4) + (-2) = (-6) 

 

Fun Fact => jdo ie`k Dnwqmk sMpUrn sMiKAw nUM sMpUrn sMiKAw iv`c joVdy hW qW pRwpq sMpUrn sMiKAw id`qI hoeI 
sMpUrn sMiKAw qoN v`fI huMdI hY[ jdo ie`k irxwqmk sMpUrn sMiKAw nUM sMpUrn sMiKAw iv`c joVdy hW qW pRwpq sMpUrn 
sMiKAw id`qI hoeI sMpUrn sMiKAw qo CotI huMdI hY [ 

sMiKAw ryKw dw pRXog krdy hoey sMpUrn sMiKAw dw GtwE krnw[ 

Xwd r`Ko joV Aqy GtwE do v`K-v`K ivDIAW hn [sMpUrn sMiKAwvW dw GtwE krn leI  dUjI sMiKAw dy ivroDI nMbr dw 
joV kro[ 

clo pihlW dyKdy hW ik ivroDI jW ault kI hY :- 

ivroDI sMiKAw:- 

ivroDI sMiKAw auh sMiKAw hY jo sMiKAw ryKw au`qy 0 qoN dUsry pwsy hY [ 

-a dw ivroDI a hY  Aqy a dw ivroDI -a hY [ 

 

 

ies leI sMpUrn sMiKAwvW dy GtwE krn leI dUsrI sMiKAw dy ivroDI AMk dw jOV kro[ 



  

. pihlI sMiKAw dsygI ik ikQo SUrU krnw hY [ 

. GtwE dy inSwn nUM joV iv`c bdlo Aqy quhwnMU pqw l`g jwvygw ik dUsrI sMiKAw dw ivroDI kI hY[ 

. ies qrWH AsI sMpUrn sMiKAwvW dw joV pqw kr skdy hW (dUsrI sMiKAW swnUM dsygI ik SurU dy ibMdU qoN iks idSw v`l 
jwxw hY [jykr dUsrI sMiKAw irxwqmk hY qW K`by pwsy v`l jwE Aqy jykr dUsrI sMiKAw Dnwqmk hY qW s`jy pwsy v`l 
jwE [) 

AwE kuJ audwhrxW rwhIN smJIey:- 

6 - 4 = 2 

6 + (-4) = 2 

                   

ie`k hor audwhrx (irxwqmk sMiKAvW dw GtwE ausy qrWH hY ijs qrW AsI Dnwqmk sMiKAvW dw joV krdy hW[) 

 

(-4) - (-2) =  

(-4) + 2 = (-2) 

 

is`tw:- 

sMpUrn sMiKAwvW dw joV 

jdo sMpUrn sMiKAwvW dy icMnH ieko ijhy hox qW auhnW dw joV kIqw jWdw hY [ies jOV dw icMnH auhI hovygw jo sMpUrn 
sMiKAwvW dw hY[ 

  
+ 

7 +  
+
8 = 

+
15                      

-
9 +  

-
4 = 

-
13 



Jdo sMpUrn sMiKAwvW dy icMnH v`K hox qW dovW sMiKAwvW dw AMqr pqw kro[ pRwpq sMiKAw dw icMnH auhI hoeygw jo id`qIAw 
do sMpUrn sMiKAwvW iv`coN v`fI sMiKAw dw hY[ 

        
+
8 + 

-
5 = 

+
3                         

+
4 + 

-
9 = 

-
5 

Fun fact : 

iek hor ivSlySx hY jo ik mY huxy vyiKAw hY clo AsI ‘ cMgy’ nUM ‘Dnwqmk’ Aqy ‘mwVy’ nUM ‘irxwqmk’ mMnIey[ qusI kih 
skdy ho  

cMgy lokW nwl cMgIAW g`lW vwprdIAW hn:- ieh cMgI g`l hY[ 

bury lokW nwl cMgIAW g`lW vwprdIAW hn:- ieh mwVI g`l hY[ 

cMgy lokW nwl mwVIAW g`lW vwprdIAW hn:- ieh mwVI g`l hY[ 

mwVy lokW nwl mwVIAW g`lW vwprdIAW hn:- ieh cMgI g`l hY[ 

iek hor Awm audwhrx rwhI smJIey  

iek dosq + Aqy duSmx – hY[ 

++ => + myry im`qr dw im`qr myrw im`qr hY[ 

+- => - myry im`qr dw duSmx myrw duSmx hY[ 

-+ => - duSmx dw im`qr myrw duSmx hY[ 

-- => + myry duSmx dw duSmx myrw im`qr hY[ 

+ + ⇒⇒⇒⇒ +     a friend of a friend is my friend  

+ − ⇒⇒⇒⇒ −     a friend of an enemy is my enemy 

− + ⇒⇒⇒⇒ −     an enemy of a friend is my enemy 

− − ⇒⇒⇒⇒ +     an enemy of an enemy is my friend 

Conclusion : 

 



 

duhrweI 

AsI kI is`iKAw ? 

. keI vwr swnUM sMiKAwvW nUM irxwqmk icMnH nwl vrqxw pYNdw hY ieh audoN huMdw hY jdo AsI sMiKAw ryKw qy 0 qo hyTW v`l 
jWdy hW AsI ienHW nUM irxwqmk sMiKAwvW kihMdy hW[ies dIAW kuJ audwhrxW ijvyN qwpmwn cYk krn vwlw pYmwnw, ndI 
dy pwxI dw ql, tYNk iv`c pey qyl dI sqHw Awid[ ienHW nUM AsI Kwqy iv`co pYsy kFvwaux Aqy bkwey rwSI leI vrq skdy 
hW[ 

. nMbrW dy smUh nUM -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4….. nUM AsIN sMpUrn sMiKAwvW kihMdy hW[ ies leI -1,-2,-3,-4…… 
irxwqmk sMiKAw hY ieh irxwqmk sMpUrn sMiKAwvW vI hn Aqy 1,2,3,4…….. Dnqwmk sMiKAw hY Aqy Dnwqmk sMpUrn 
sMiKAwvW vI hn[ 

. AsIN ieh vI dyiKAw ik id`qI hoeI sMiKAw qo iek sMiKAw qo v`D ikvyN Agyqr dy skdw hY Aqy id`qI hoeI sMiKAw qo 
iek sMiKAw G`t ikvyN ipCyqr dy skdw hY[  

. AsI ieh vyiKAw hY (a) jdo swfy koe ieko ijhy icMnH hox qW aunHHW dw joV kro Aqy auh icMnH lgwE[ 

(i) jdo do Dnwqmk sMpUrn sMiKAwvW nUM joiVAw jWdw hY qW swnUM Dnwqmk sMpUrn sMiKAw pRwpq huMdI 
hY[audwhrx [e.g. (+ 3) + ( + 2) = + 5]. 

(ii) jdo do irxwqmk sMpUrn sMiKAwvW nUM joiVAw jWdw hY qW swnUM irxwqmk sMpUrn sMiKAw pRwpq 
huMdI hY[audwhrx [e.g. (–2) + ( – 1) = – 3]. 

(b) jdo iek Dnwqmk Aqy irxwqmk sMpUrn sMiKAw nUM joiVAw jWdw hY qW AsI ienHW dw GtwE 
iek pUrn sMiKAw dy rUp iv`c krdy hW[sMiKAw dy icMnHHW v`l iDAwn nw idMdy hoey Aqy pRwpq sMiKAw 
qy v`fI sMiKAw dw ivMnH lgwauNdy hW[ audwhrx [e.g. (+4) + (–3) = + 1 and (–4) +( + 3) = – 1]. 

      (c) sMpUrn sMiKAwvW dw GtwE ausy qrHW hovygw ijs qrHW joVwqmk sMiKAw dy joV dy ault[ 

 

sMpUrn sMiKAwvW nUM guxw krnw 

jdo AsI guxw krdy hW qW 

 

 

 

 



      Example 

 ×  

do Dnwqmk sMiKAwvW iek 

Dnwqmk sMiKAw bxwaudIAW hn :   3 × 2 = 6 

        

 ×  

do irxwqmk sMiKAwvW iek 

irxwqmk sMiKAw bxwaudIAW hn 

:  
 

(−3) × 

(−2) = 6 

        

 ×  

iek irxwqmk sMiKAw Aqy iek 

Dnwqmk sMiKAw irxwqmk sMiKAw 

bxwaudIAW hn : 
 

(−3) × 2 

= −6 

        

 ×  

iek Dnqwmk sMiKAw Aqy iek 

irxwqmk sMiKAw irxwqmk sMiKAw 

bxwaudIAW hn : 
 

3 × (−2) 

= −6 

 

ies leI do irxwqmk iek Dnwqmk bxwauNdy hn AsI audwhrx rwhI d`sdy hW ik ikvy:-  

Awau icMnHW bwry g`l krIey  

“ + “ iek Dnwqmk icMnH hY, “ – “ iek irxwqmk icMnH hY [ 

jdo iksy sMiKAw dw koeI icMnH nw hovy qW aus nUM Dnwqmk sMiKAw minAw jWdw hY 

Example: 5 is really +5 

Aqy AsI sMiKAw dy duAwly ( ) pw skdy hW qW ik koeI aulJx nw hovy[ 

Example: 3 × −2 nUM AsI 3 × (−2) ilK skdy hW  

icMnHW sbMDI inXm 



“do ie`ko qrHW dy icMnH iek Dnwqmk icMn idMdy hn, 

do v`K-v`K qrHW dy icMnH iek irxwqmk icMnH bxwauNdy hn” 
 

 Example: (−2) × (+5) 

ieh icMnH  - Aqy + (ie`k irxwqmk icMnH Aqy ie`k Dnwqmk icMNnH) ies leI ieh ie`k Asmwn  icMnH hn (ieh ik`e dUjy 
qoN v`K-v`K icMnH hn[) 

ies leI nqIjw irxwqmk hoxw cwhIdw hY [ 

(−2) × (+5) = -10 

Example: (−4) × (−3) 

dovyN icMnH – Aqy- hn( dovyN irxwqmk icMnH hn) ies leI ieh icMnH iek smwn hn [ies leI nqIjw Dnwqmk hoxw 
cwhIdw hY [ 

(−4) × (−3) = +12 

do irxwqmk sMiKAwvW dI guxw iek Dnwqmk sMiKAw ikau bxwaudI hY[ 

iek Awm audwhrx rwhIN smJdy hW: 

. jdoN mYN “Kwx” leI kihMdI hw qW mYN quhwnUM Kwx leI pRyirq krdI hW(ieh Dnwqmk hY) 

. pr jdoN mYN kihMdI hW ik “nw Kwau” qW mYN ivroDI gl` krdI hW(ieh irxwqmk hY) 

. hux jdo mYN kihMdI hW “nhIN nhIN Kwau” qW mYN kihMdI hW ik mYN quhwnUM Bu`Ky nhI mwrnw cwhuMdI qW mYN dubwrw Kwx leI 
kihMdI hW(ieh Dnwqmk hY) 

ies leI do irxwqmk iek Dnwqmk bxwaudy hn [ 

Direction 

ieh sB idSw bwry hY [sMiKAw ryKw nUM Xwd krdy hoey: 

 

ieQy swfy kol stIvn nW dI Cotw b`cw hY jo ik Awpxw pihlw kdm r`Kx jw irhw hY [ieh iek smy iv`c do kdm cldw 
hY [ies qrWH auh iqMn vwr krdw hY qW auh 2X3=6 kdm A`gy nUM vDdw hY[ 



 

hux stIvn (jo ik iek cusq b`cw hY)kdm ipCy v`l r`Kdw hY [ausdy ipqw jI aus nUM SurUAwq qy KVw kr idMdy hn qW 

stIvn do kdm ip`Cy nUM cldw hY [ies qrWH auh iqMn vwr krdw hY[ 

 

iek vwr iPr stIvn dy ipqw jI aus nUM SurUAwq qy KVw krdy hn pr aus dw mUMh dUjy pwsy r`Kdy hn[stIvn do kdm 

A`gy v`l vDdw hY [(aus leI)pr auh irxwqmk idSw v`l v`D vDdw hY [ies qrWH auh iqMn vwr krdw hY[ 

 

ipqw jI aus nUM SurUAwq qy iPr lY Awaudy hn pr aus dw mUMh irxwqmk idSw v`l hY [auh Awpxy kdm ipCy v`l lYdW 

hY[iek vwr iPr do kdm cldw hyY ies qrWH iqMn vwr krdw hY[ 

 

ies qrWH ipCy v`l cldy hoey jd ik aus dw mUMh irxwqmk idSw v`l huMdw hY ,auh Dnwqmk idSw v`l vDdw hY [ 

Awpxy Awp krn  dI koiSS kro :- A`gy v`l vDo aqy ipCy v`l jwau,iPr dUjI idSw v`l mUMh krky kdm vDwau[ 

Multiplication Table 

ies nUM krn dI iek hor ivDI hY – 

guxw dy tybl qoN SurUAwq kro(4X4 AMk lY ky)  

× 1 2 3 4 



1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

4 4 8 12 16 

                           hux vyKo kI huMdw hY jdo AsI irxwqmk v`l jWdy hW [ 

0 rwhI ipCy v`l nUM jwau[ 

× 1 2 3 4 

-4 -4 -8 -12 -16 

-3 -3 -6 -9 -12 

-2 -2 -4 -6 -8 

-1 -1 -2 -3 -4 

0 0 0 0 0 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 



4 4 8 12 16 

kwlm 4 v`l vyKo -16 ,-12 ,-8 ,-4 ,0,4,8,12,16 hr vwr 4 AMk A`gy vDdw hY [tybl v`l dubwrw vyKo AsI 0 rwhI K`by 

pwsy v`l vDwgy[ 

× -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

-4 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16 

-3 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12 

-2 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 

-1 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

2 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 

3 -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 

4 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 

ies qrIky nwl AsIN lweIn jW kwlm dI sMiKAw nUM dyK skdy hW kImq iesy qrWH bdlygI [ 

. 4 nMbr dI lweIn vl vyKo  ies ivc -16 ,-12,-8,-4,0,4,8,12,16 AMk jo ik hr vwr 4 AMk vDdw hY [ 



. AsI -4 vwlI lweIn vl vyiKey qW ies iv`c 16 ,12,8,4,0,-4,-8,-12,-16 AMk hY joik hr vwr 4 AMk Gtdw hY 

[ieh iesy qrIky nwl huMdw hY [ 

keI sMpUrn sMiKAwvW dI guxw  krnw: 

(-1) x (+1) x (-1) = +1  

b. (+1) x (+1) x (-1) = -1  

c. (-1) x (-1) x (+1) = +1  

d. (-1) x (-1) x (-1) = -1 

jy negative icMnH vwlI ijsq sMiKAw hY qW guxw Positive hovygI [ 

jykr negative icMnH vwlI tWk sMiKAw hY qW guxw negative hovygI [ 

                      

 

 

1. ਅੰਕ  ਨੰਬਰ  ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਿਗਣਤੀ  ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, 

 ਇਹ ਕਲਾਸ VI ਿਵਚ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. 

2.  ਅੰਕ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਿਪਛਲੇ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ  ਜੋੜ ਅਤ ੇਘਟਾਉ. 

3.  ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਦ ੇ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ. 



(ੳ) ਅੰਕ ਦੋਨ*  ਜੋੜ ਅਤ ੇਘਟਾਉ ਦ ੇਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ + ਬੀ ਅਤੇ 

ਨੰੂ ਇੱਕ - B a ਅਤੇ b ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹਨ, ਿਜੱਥ ੇਅੰਕ, ਨੰੂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ. 

(ਅ) ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ, ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਲਈ ਇੱਕ a + b = b + a, ਅੰਕ ਲਈ a ਅਤੇ b  commutative ਹੈ 

. 

(c) ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਦ ੇਸਾਰੇ ਅੰਕ ਲਈ ਅੰਕ, ਭਾਵ, (a + b) + c = a + (b + C) ਲਈ ਜੁੜਨ�ੀਲ ਹੈ 

 

(d) ਅੰਕ 0 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੈ. ਿਕ ਹਰ ਲਈ ਇੱਕ a + 0 = 0 + a = a, ਹੈ 

4.  ਅੰਕ , ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ  ਦੀ ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 

ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋ ਦੀ ਗੁਣਾ 

ਅੰਕ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, - 2 × 7 = - 14 ਅਤੇ - 3 × - 8 = 24. 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ ਦੀ ਵੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ 5. ਉਤਪਾਦ ਿਨਰਾਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਜਦ ਿਕ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਰਣਾਤਮਕ ਹੈ. 

6. ਅੰਕ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਿਵ#ੇ#ਤਾ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ. 

(ੳ) ਅੰਕ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਿਕ ਅ × ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਦੋ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਹੈ, ਹੈ, 

ਅੰਕ a ਅਤੇ b. 

(ਅ) ਗੁਣਾ ਅੰਕ ਲਈ commutative ਹੈ. ਿਕ, ਿਕਸ ੇਵੀ ਅੰਕ ਲਈ ਇੱਕ a*b =b*a ਹੈ 

a ਅਤੇ b. 

(c) ਪੂਰਨ ਅੰਕ 1, ਭਾਵ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੈ 1 × a= a× 1 = a 

ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ. 

(d) ਗੁਣਾ ਿਕਸ ੇਲਈ, ਭਾਵ, (a× b) ×C  =a× (b × c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੈ ਅਤ ੇਗੁਣਾ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਅੰਕ ਵੰਡਣਾਤਮਕ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ. 

ਇਹ ਇਕ a × (b+c)ਏ, ਬੀ ਅਤ ੇਸੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਤੰਨ ਅੰਕ ਲਈ ਇੱਕ a ×b+a *c = ਹੰੁਦਾ ਹੈ. 

28 ਿਹਸਾਬ 

8. commutativity ਦੀ ਿਵ�ੇ�ਤਾ, ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੈ ਅਤ ੇਗੁਣਾ ਦ ੇਅਧੀਨ associativity, ਅਤ ੇ

ਵੰਡਣਾਤਮਕ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡ ੇਗਣਨਾ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. 

9. ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕ ਵੰਡਣ ਕਰਨਾ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ. ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ, 

ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਦ ੇਕੇ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦ (ੳ), ਪ2ਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, 

ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਅਤ ੇਉਪ-ਉਲਟ. 

ਇਕ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ integer ਦ ੇਕੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ ਦ ੇ(ਅ) ਿ◌ਡਵੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

ਸਮਰੱਥਾ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ. 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਲਈ ਇੱਕ 10., ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਹੈ 

(ੳ) ਇਕ ��0 ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਨਹੀ ਹੈ 

(ਅ) ਇਕ SS1 a =. 



 

PPTs ਨੰੂ ਉਪਭਾਗ F.1 ਹਵਾਲਾ 

ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬ2ੇਰੀ ਟੈਬ ਿਵੱਚ PPT ਅੰਕ 'ਤ ੇਹੈ ਅਤ ੇSSAPUNJAB.ORG' ਤ ੇਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ 

ਸੰਭਵ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ G. ਸੂਚੀ 

Name of the concept/ 

skill / outcome 

Name of the possible activities Reference  of the annexure 

where the details of the activity 

have been given in the already 

specified format or reference to 

the webaddress 

A. Introduction to the 

chapter/creative art 

/research aptitude 

 

Making chart activity 

Annexure  GA1 

B. Addition of 

integers/working and 

learning 

together/creativity 

Number line activity Annexure  GA2 

C. Addition of 

integers/working and 

learning together/Team 

work 

Number line activity 

 

Play card Game 

 

Annexure  GA2 

 

Annexure GA3 

D. addition and 

subtraction of 

integers/team work/ 

Dice game 

 

Annexure GA4 

E. addition and 

subtraction of 

integers/team work/ 

Ballon and weight game Annexure GA5 

F. addition and 

subtraction of 

integers/team work/ 

Button activity Annexure GA6 



G. recap of previous 

kowledge 

1.Worksheet .Integers and absolute value 

2. Worksheet  Integers  

Annexure GC1 

 

 

Annexure GC2 

 

H.  working sheets 1. Worksheet Addition 

2. Work Sheet Subtraction 

Annexure GC3 

Annexure GC4 

 

I. Home work 

Sheets 

1. Exercise 1.1 

2. Exercise 1.2 

3. Exercise  1.3 

4. Exercise  1.4 

Annexure GC5 

Annexure GC6 

Annexure GC7 

Annexure GC8 

j.Teacher   resources Teacher Resource Sheet Annexure GC9 

    ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਿਹੱਸਾ H. ਮਾਡਲ ਿ◌ਨਰਧਾਰਨ ਸੰਦ 

ਅਿਧਆਇ 6 "ਅੰਕ" ਲਈ ASSESMENT ਕਾਰਡ 

  ਿਇੱਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਸੱਿਖਅਕ ਕ ੇ ਿਲਆ GC8 ਅਤ ੇ SUMMATIVE ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ GC1 ਕਾਰਜਕੁ�ਲਤਾ ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ 

SR. NO. TOPIC  RATING ACCORDING TO UNDERSTANDING OF TOPIC 

EXCELLENT 

        10 

GOOD 

    8 

AVERAGE 

     6 

NEEDS TO 

IMPROVE  4 

 



1 ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇਅੰਕ ਦ ੇਪੇ�ਕਾਰੀ     

2 ਅੰਕ ਅਤ ੇਪੂਰਨ ਮੱੁਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ     

3 ਅੰਕ ਦੀ Addition      

4 ਅੰਕ  ਦੀ ਘਟਾਉ     

5 ਅੰਕ  ਦੀ ਗੁਣਾ      

6 ਅੰਕ  ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ     

7  ਸਰਗਰਮੀ ਦ ੇਕੰਮ ਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ     

8 ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਟਨ  ਸਰਗਰਮੀ     

9 ਕਲਾਸ ਕਮਰੇ ਦਖਲ     

10 Home ਦਾ ਕੰਮ     

 

ਅਿਧਆਪਕ    ਲਈ    ਿਹੱਸਾ    I. I. I. I. ਮਾਡਲ    ਿ◌ਨਰਧਾਰਨ    ਸੰਦ    

AnnexuresAnnexuresAnnexuresAnnexures    

Annexure 1Annexure 1Annexure 1Annexure 1    

Performa Performa Performa Performa ਇੱਕ    ਸਰਗਰਮੀ    ਬਾਰੇ    ਵੇਰਵੇ    ਦੇਣ    ਲਈ    

 



Annexure Name GA1 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ  ਚਾਰਟ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਿਵ�ੇ ਅਤ ੇ ਇਸ ਦ ੇ ਤਬਦੀਲੀ (ਇੰਟਰ 

ਅਨੁ�ਾਸਨ) ਿਦਓ 

ਨੰਬਰ ਦੀ ਿਕਸਮ 

ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਸਰਗਰਮੀ / ਗਰੱੁਪ ਸਰਗਰਮੀ / home 

ਸਰਗਰਮੀ ਆਿਦ) 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਪਦਾਰਥ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਲੋੜ ਚਾਰਟ, ਜੁਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ 

ਸਰਗਰਮੀ preforming ਲਈ ਕਲਾਸ ਕਮਰੇ 

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 

ਨ6 ਕਰੋ 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤ ੇ ਵੇਰਵ ੇ ਿਨਰਦੇ� 

ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

 

ਇਕ ਚਾਰਟ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਹੇਠ ਦ ੇ ਤੌਰ ਤ ੇ ਨੰਬਰ ਦ ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪ2ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਿਫੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਸਵੀਰ , ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਹੈ 

 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ 

ਜਾਵ ੇ

 

ਸਰਗਰਮੀ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕਥਾ  ਨੰਬਰ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਜ ੋਿਕ ਨੰਬਰ ਆਿਦ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ 

ਿਸੱਖਣ ਦ ੇਉਦੇ� ਿ◌ਨਰਧਾਰਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦ ੇਸਹੀ ਚਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 

Annexure Name GA2 

ਸਰਗਰਮੀ ਦ ੇਨਾਮ ਦਾ  ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀ 

ਿਵ�ੇ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਤਬਦੀਲੀ ਿਦਓ  ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇਨੰਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 

ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ / ਸਮੂਹ ਨੰੂ / home 



ਸਰਗਰਮੀ / ਗਰੱੁਪ ਸਰਗਰਮੀ / home 

ਸਰਗਰਮੀ ਆਿਦ) 

ਪਦਾਰਥ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਲੋੜ ਿਕਤਾਬ, ਜੁਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

ਸਰਗਰਮੀ preforming ਲਈ ਕਲਾਸ ਕਮਰੇ 

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 

no 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤ ੇ ਵੇਰਵ ੇ ਿਨਰਦੇ� 

ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

 

ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਰਤ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ           ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 

ਿਖੱਚੋ  

 ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇ 3 ਅਤ ੇ 5 ਿਵੱਚ �ਾਿਮਲ 

ਕਰੀਏ.  

ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਪਿਹਲੀ 0 3 ਪਹੰੁਚਣ ਤੱਕ ਸੱਜ ੇ3 ਕਦਮ ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ, 

ਸਾਨੰੂ (3 + 5 = 8 ਪ2ਾਪਤ, ਤਦ ਸਾਨੰੂ 3 ਦ ੇਸੱਜੇ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਦਮ ਜਾਣ ਅਤ ੇਇਸ 

ਲਈ 8. ਤ ੇਪਹੰੁਚਣ  

-3 ਅਤ ੇ- 5 ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇ  

ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਪਹੰੁਚਣ 0 ਦ ੇਖੱਬੇ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਕਦਮ ਜਾਣ - 3 

ਅਤ ੇ'ਤ ੇਪਹੰੁਚਣ -  3, 

ਇਸ ਲਈ, (- 3) + (- 5) = - 8. 

ਸਾਨੰੂ ਦ-ੋਪੱਖੀ ਅੰਕ ਜੋੜਨ ਤ,ੇ ਆਪਣ ੇਰਕਮ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 

ਪੂਰਨ ਅੰਕ. ਸਾਨੰੂ ਦ-ੋਪੱਖੀ ਪੂਰਨ ਨੰੂ �ਾਿਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਕਮ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 

ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਹੈ. 

(- 3) 'ਤ ੇਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਈਨ (iii) ਸਾਨੰੂ (+ 5) ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤ ੇ

ਚਾਹੰੁਦੇ ਮੰਨ ਲਓ. 

ਪਿਹਲੀ ਸਾਨੰੂ 5. ਿਫਰ ਸਾਨੰੂ ਜਾਣ ਪਹੰੁਚਣ 5 ਕਦਮ ਕੇ 0 ਦ ੇਸੱਜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ 

5 2 ਪਹੰੁਚਣ ਦ ੇ ਖੱਬ ੇ 3 

ਕਦਮ.  



ਇਸ ਲਈ, (+ 5) + (- 3) = 2 

 

(iv) ਇਸੇ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (- 5) ਅਤ ੇਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 

'ਤ ੇ(+ 3). 

ਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ -5 ਤੱਕ (  ਪਿਹਲੀ ਸਾਨੰੂ 0 ਦ ੇਖੱਬ ੇਪਹੰੁਚਣ ਲਈ 5 ਕਦਮ ਜਾਣ) 

ਿਬੰਦ ੂਸਾਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਕਦਮ ਜਾਣ. ਸਾਨੰੂ ਿਬੰਦ ੂ'ਤ ੇਪਹੰੁਚਣ - 2. 

ਇਸ ਲਈ, (- 5) + (3) = - 2.  

ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਕ ਦ ੇਘਟਾਉ 

 

ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ �ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ 

6 + 2. ਸਾਨੰੂ 6 ਤੱਕ �ੁਰੂ ਅਤ ੇਸੱਜ ੇਪਾਸੇ ਨੰੂ 2 ਪੜਾਅ ਜਾਣ. ਸਾਨੰੂ 8 'ਤ ੇਪਹੰੁਚਣ. 

ਇਸ ਲਈ, 6 + 2 = 8.  

 

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ 6 �ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇ(-2) ਨੰੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇਸਾਨੰੂ 6 ਤੱਕ 

�ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ 

ਿਫਰ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ 4. 'ਤ ੇਪਹੰੁਚਣ ਦੀ 6. ਦ ੇਖੱਬੇ 2 ਕਦਮ ਜਾਣ, ਸਾਨੰੂ, 6 + (-2) = 

4 ਹੈ.  

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ, ਸਾਨੰੂ ਸਹੀ ਤ ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ �ਾਿਮਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਲੱਭਣ ਅਤ ੇਸਾਨੰੂ ਛੱਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਨ[ ਗੇਿਟਵ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਨੰੂ �ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ. 

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਨੰਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ 

subtracting 2 from 6, we would move towards left. 



 

i.e. 6 – 2 = 4 

ਸਾਨੰੂ 6 ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ - (-2)? ਸਾਨੰੂ 'ਤ ੇਖੱਬੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਰੋਗ ੇ

ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜ ਸੱਜੇ ਵੱਲ? 

ਸਾਨੰੂ ਿਫਰ ਖੱਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ, ਜ ੇਸਾਨੰੂ 4 ਤ ੇਪਹੰੁਚਣ. 

ਿਫਰ ਸਾਨੰੂ 6 ਕਿਹਣਾ ਹੈ - ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ (-2) = 4. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, 

2 = 4 ਅਤ ੇ6 - - 6 2 ≠ 6 - (-2) 

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਸਹੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ 

ਹੈ  

i.e. 6 – (–2) = 8 

ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਘਟਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ2ਾਪਤ 

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ 

ਪੂਰਨ ਅੰਕ. ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ 'ਤ ੇਗੌਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੰੂ ਦੇ additive ਉਲਟ (-

2) 2 ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. 

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੰੂ -2 6 ਦ ੇadditive ਉਲਟ �ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ 

6 ਤੱਕ (-2) ਘਟਾ. 

(-2) = + 2 6 - ਸਾਨੰੂ 6 ਿਲਖਣ ਦੀ. 

(-4) ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਵਰਤ - ਆਓ ਹੁਣ -5 ਦ ੇ ਮੱੁਲ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਿਦਓ. ਸਾਨੰੂ ਦਾ 

ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

+ (4), -4 ਦ ੇadditive ਉਲਟ 4 ਹੈ, ਦ ੇਰੂਪ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸੇ -5 ਹੈ. 

-5  ਤ ੇ�ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇਸੱਜੇ 4 ਕਦਮ ਜਾਣ ਤੱਕ 

 



-1 'ਤ ੇਪਹੰੁਚਣ. 

i.e. -5 + 4 = -1. ਇਸ ਲਈ, -5 - (-4) = -1 

ਇਸ ਲਈ, ਇਕ ਹੋਰ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਘਟਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ �ਾਿਮਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ 

ਹੋਰ integer ਕਰਨ ਲਈ, ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਅੰਕ ਦ ੇadditive ਉਲਟ. 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਸਵੀਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ  

ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ 

ਜਾਵ ੇ
 

ਸਰਗਰਮੀ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਦੀ ਕਥਾ Children will add and subtract integers using number line 

ਿਸੱਖਣ ਦ ੇਉਦੇ� ਿ◌ਨਰਧਾਰਨ  Work sheet GC3 , GC4 

 

Annexure Name GA3 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ   ਕਾਰਡ ਖੇਡ  

ਿਵ�ੇ ਅਤ ੇ ਇਸ ਦ ੇ ਤਬਦੀਲੀ (ਇੰਟਰ 

ਅਨੁ�ਾਸਨ) ਿਦਓ 

ਅੰਕ ਦ ੇਪਛਾਣ 

Addition ਅਤ ੇਅੰਕ ਦ ੇਘਟਾਉ 

ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਸਰਗਰਮੀ / ਗਰੱੁਪ ਸਰਗਰਮੀ / home 

ਸਰਗਰਮੀ ਆਿਦ) 

ਗਰੱੁਪ ਸਰਗਰਮੀ 

ਪਦਾਰਥ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਲੋੜ ਖੇਡ ਕਾਰਡ ਦ ੇਡੈੱਕ 

ਸਰਗਰਮੀ preforming ਲਈ ਕਲਾਸ 

ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਦ ੇਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦ ੋਿਤੰਨ ਗਰੱੁਪ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤ ੇ ਵੇਰਵੇ 

ਿਨਰਦੇ� ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ: ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਖੇਡ 

 

Subjects 



• Mathematics 

• Arithmetic 

Grades 

• 6-8 

• Brief Description 

ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਨੰੂ ਵੀਹ-ਪੰਜ ਦੀ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ �ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ 

ਅਤ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਘਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ.Objectives 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ ਦ ੇਜੋੜ ਅਤ ੇਘਟਾਉ ਦਾ ਅਿਭਆਸ. 

�ਬਦ 

ਅੰਕ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਨੰਬਰ, ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ, ਘਟਾਉ, ਖੇਡ, ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਹੈ 

  ਯੋਜਨਾ 

ਇਹ ਖੇਡ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ �ਾਿਮਲ ਅਤ ੇਘਟਾਉ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ. 

ਦ ੋਜ ਹੋਰ ਦ ੇਗਰੱੁਪ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪ2ਬੰਧ ਕਰੋ. ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਦ ੇਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ 

ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਕਾਰਡ ਦ ੇਇੱਕ ਡੇਕ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੌਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਨਿਜੱਠਣ 

ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਪਾਸ ੇਪਾ ਿਦਓ.  

ਆਪਣੇ ਢੇਰ ਿਵਚ ਹਰ ਕਾਲੇ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਮਝਾਓ. ਹਰ 

Red ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਨ[ ਗਿਟਵ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ. ਨੰੂ ਹੋਰ �ਬਦ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸੱਤ ਇੱਕ 

Red ਿਤੰਨ 3 (3 ਨਕਰਾਤਿਮਕ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, 7 (ਸੱਤ) ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਹੈ.  

 Positive numbers 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੰਬਰ 

ਨ* ਟ: ਇਸ ਖੇਡ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਨਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਿਚਹਰੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਣਦ ੇਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 

ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ, ਡੈੱਕ ਿਵਚ ਲੋਕਿਪ2ਯਤਾ ਅਤ ੇਿਚਹਰੇ ਕਾਰਡ ਨੰੂ 

ਛੱਡ ਜ.ੇ ਜ ੋਿਕ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, 1 ਦੀ ਲੋਕਿਪ2ਯਤਾ ਦਾ ਮੱੁਲ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ, 

jacks ਨਾਲ 11 ਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮੱੁਲ ਹੈ, Queens 12 ਦ ੇਮੱੁਲ ਹੈ, ਅਤ ੇਰਾਜੇ 13 ਦ ੇਮੱੁਲ ਹੈ. 



ਖੇਡ ਦ ੇ�ੁਰੂ ਿਵੱਚ,, ਹਰ ਇੱਕ ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਢੇਰ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦ ੇਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕ ੇ

ਸਾਮhਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਿਫਰ ਕਾਰਡ 'ਤ ੇਨੰਬਰ ਇਕ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਚਾਲ ੂਹੈ ਅਤ ੇਕਿਹਣ ਲਈ ਡੀਲਰ ਦ ੇ

ਸੱਜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਪੱੁਛ.ੋ 

ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅੱਠ ਅੱਪ ਕਾਮੁਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ,ੇ ਉਸ ਨi  ਉਸ ਨੰੂ 8 ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. 

ਇਕ ਿਖਡਾਰੀ ਇੱਕ ਦਾਅ ਿਦ�ਾ ਿਵੱਚ ਅਗਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਦੂਜਾ ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ 

ਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ �ਾਿਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕਾਮੁਕ ਹੈ, ਅਤ ੇਦ ੋਕਾਰਡ ਦ ੇਜੋੜ 

jਚੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. 

ਕਾਰਡ -9 ਦ ੇਇੱਕ ਦਾ ਮੱੁਲ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਇੱਕ Red 9 ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ,ੇ ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ 

ਹੈ 8 + (-9) = (-1) 

ਅਗਲੇ ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਦ ੋਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ �ਾਿਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਦ ੇਢੇਰ 

ਤੱਕ ਚੋਟੀ ਦ ੇਕਾਰਡ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਰਕਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. 

ਕਾਰਡ +2 ਦ ੇਇੱਕ ਮੱੁਲ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਇੱਕ ਕਾਲਾ 2 ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ,ੇ ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ (-1) + 2 = 

1 ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. 

ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਟੈਕ ਨੰੂ �ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,, ਿਬਲਕੁਲ 25 ਦੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦ ੇਨਤੀਜ,ੇ ਜ ੋਿਕ ਇੱਕ ਕਾਰਡ 

ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ. 

ਵਾਧੂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਰਜਨ 

ਖੇਡ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿਹਲੂ �ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਮੇ�ਾ ਘਟਾਉ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਕਰਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ ਘਟਾ ਦ ੇਹੁਨਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ. 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ # 1 ਖੇਡਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ Red 5 (-5) ਅਤ ੇਿਖਡਾਰੀ # 2 ਅਦਾ ਇੱਕ 

ਕਾਲਾ, ਅੰਤਰ ਹੈ -13 ਹੈ 8 (8): (-5) - (8) = -13 

ਆਪਣੇ �ਬਦ ਦੀ ਪਾਲਨਾ. 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਖੇਡ. ਮੁ�ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ ੋਸਿਹਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ. ਖੇਡ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਬਾਅਦ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤ ਰਸਾਲੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣ ; ਉਹ  ਿਨਯਮ ਦੀ 

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  



ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਸਵੀਰ ਜੇਕਰ 

ਕੋਈ ਹੈ, 

 

 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵ ੇ

ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਗਰੱੁਪ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਸਰਗਰਮੀ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਦੀ ਕਥਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੰਕ ਦ ੇਤੇਜ਼ ਇਲਾਵਾ ਅਤ ੇsubstraction ਤ ੇਇੱਕ ਅਿਭਆਸ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਿਸੱਖਣ ਦ ੇਉਦੇ� ਿ◌ਨਰਧਾਰਨ ਕੰਮ ਦ ੇ�ੀਟ GC3, GC4 

Annexure Name GA4 

ਸਰਗਰਮੀ ਦ ੇਨਾਮ ਦਾ ਗੀਟੀ ਖੇਡ 

ਿਵ�ੇ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਤਬਦੀਲੀ (ਇੰਟਰ 

ਅਨੁ�ਾਸਨ) ਿਦਓ 

ਅੰਕ ਦ ੇਪਛਾਣ 



ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਸਰਗਰਮੀ / ਗਰੱੁਪ ਸਰਗਰਮੀ / home 

ਸਰਗਰਮੀ ਆਿਦ) 

�ਾਿਮਲ ਅਤ ੇਅੰਕ ਦ ੇਘਟਾਉ 

ਪਦਾਰਥ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਲੋੜ ਗਰੱੁਪ ਸਰਗਰਮੀ 

ਸਰਗਰਮੀ preforming ਲਈ ਕਲਾਸ 

ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 

ਦ ੋdices ਅਤ ੇਚਾਰਟ ਪੇਪਰ 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤ ੇਵੇਰਵੇ ਿਨਰਦੇ� 

ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਗੀਟੀ ਖੇਡ  

 



 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਤਸਵੀਰ 

 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ 

 

ਸਰਗਰਮੀ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਦੀ ਕਥਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੰਕ ਦ ੇਤੇਜ਼ ਇਲਾਵਾ ਅਤ ੇsubstraction ਤ ੇਇੱਕ ਅਿਭਆਸ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਿਸੱਖਣ ਦ ੇਉਦੇ� ਿ◌ਨਰਧਾਰਨ ਕੰਮ ਦ ੇ�ੀਟ GC3, GC4 



Annexure ਨਾਮ GA5 

ਸਰਗਰਮੀ ਦ ੇਨਾਮ ਦਾ Balloon ਅਤ ੇਭਾਰ ਸਰਗਰਮੀ 

ਿਵ�ੇ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਤਬਦੀਲੀ (ਇੰਟਰ 

ਅਨੁ�ਾਸਨ) ਿਦਓ 

ਅੰਕ ਦ ੇਪਛਾਣ 

ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਸਰਗਰਮੀ / ਗਰੱੁਪ ਸਰਗਰਮੀ / home 

ਸਰਗਰਮੀ ਆਿਦ) 

�ਾਿਮਲ ਅਤ ੇਅੰਕ ਦ ੇਘਟਾਉ 

ਪਦਾਰਥ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਲੋੜ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰਗਰਮੀ / ਗਰੱੁਪ ਸਰਗਰਮੀ / home ਸਰਗਰਮੀ 

ਸਰਗਰਮੀ preforming ਲਈ ਕਲਾਸ 

ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 

ਕਾਲੇ ਬੋਰਡ, ਨ* ਟ ਿਕਤਾਬ 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤ ੇਵੇਰਵੇ ਿਨਰਦੇ� 

ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

no 



ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਤਸਵੀਰ 

 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ 

 

ਸਰਗਰਮੀ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਦੀ ਕਥਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੰਕ ਦ ੇਤੇਜ਼ ਇਲਾਵਾ ਅਤ ੇsubstraction ਤ ੇਇੱਕ ਅਿਭਆਸ ਹੋਵੇਗਾ 

ਿਸੱਖਣ ਦ ੇਉਦੇ� ਿ◌ਨਰਧਾਰਨ ਕੰਮ ਦ ੇ�ੀਟ GC3 

Annexure Name GA6 

ਸਰਗਰਮੀ ਦ ੇਨਾਮ ਦਾ ਬਟਨ ਸਰਗਰਮੀ 

ਿਵ�ੇ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਤਬਦੀਲੀ (ਇੰਟਰ 

ਅਨੁ�ਾਸਨ) ਿਦਓ 

ਅੰਕ ਦ ੇਪਛਾਣ 



ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਸਰਗਰਮੀ / ਗਰੱੁਪ ਸਰਗਰਮੀ / home 

ਸਰਗਰਮੀ ਆਿਦ) 

�ਾਿਮਲ ਅਤ ੇਅੰਕ ਦ ੇਘਟਾਉ 

ਪਦਾਰਥ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਲੋੜ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰਗਰਮੀ / ਗਰੱੁਪ ਸਰਗਰਮੀ / home ਸਰਗਰਮੀ etc 

ਸਰਗਰਮੀ preforming ਲਈ ਕਲਾਸ 

ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 

no 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤ ੇ ਵੇਰਵੇ 

ਿਨਰਦੇ� ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

 

Buttons activity 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 



 

5. 

 

Addition And Subtraction 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

 Subtracting Integers  

1. 



 

 

2.  

 

 

 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਤਸਵੀਰ 

 

ਕਈੋ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ 

 

ਸਰਗਰਮੀ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਦੀ ਕਥਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੰਕ ਦ ੇਤੇਜ਼ ਇਲਾਵਾ ਅਤ ੇsubstraction ਤ ੇਇੱਕ ਅਿਭਆਸ ਹੋਵੇਗਾ 

ਿਸੱਖਣ ਦ ੇਉਦੇ� ਿ◌ਨਰਧਾਰਨ ਕੰਮ ਦ ੇ�ੀਟ GC3 

 

Annexure Name GC1 



ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ  ਵਰਕ�ੀਟ .Integers ਅਤ ੇਅਸਲੀ ਮੱੁਲ  

ਨਾਮ ___________________________________________________ 

ਵਰਕ�ੀਟ 

ਅੰਕ ਅਤ ੇਪੂਰਨ ਮੱੁਲ ਲਈ ਵਰਕ�ੀਟ 

 

ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਿਲਖੋ. 

0 ਹੇਠ 1. 25 ਤਾਿ◌ਮਾਨ 

Rs27 2. ਮੁਨਾਫਾ 

 

3. 2043 A. D. 

 

ਸਮੰੁਦਰ ਦ ੇਪੱਧਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ 4. 439 ਫੁੱ ਟ 

 

5. Rs368 ਦ ੇਇੱਕ ਕਢਵਾਉਣ 

 

Rs25 ਦ ੇ6. ਬੋਨਸ 

 

7. 210 B.C. 

 

8. 6 ਝੁੱਕ ਜਾ ਿਰਹਾ 

 

  25 ਰੁਪਏ ਦੀ 9. ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

 

ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੰੂ ਅਡਜਸਟ ਕਰੋ. 

10. | -1 | 

 



11. | 9 | 

12. | -107 |  

 

13. |-8| + |-2| 

 

14. | 0 |  

 

 

 

Annexure Name GC2 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ  ਅੰਕ ਲਈ ਵਰਕ�ੀਟ 

Write an integer for each situation.  

 

1. loss of 82 pounds  

 

2. a bonus ofRs200  

 

3. 342 B.C.  

 

4. 630 feet above sea level  

 

 

5. 39 degrees Celsius below 0 

 

6. a profit of  Rs845 

 

 

7. 2004 A.D. 

 

 

 8. going up 12 stairs 



 

 

9. a withdrawal of Rs940  

 

 

 

Annexure Name GC3 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਕ ਦ ੇAddition ਲਈ ਵਰਕ�ੀਟ 

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ. 

1. 5 +6  

 

 

 

2. -3 + (-5)  

 

 

 

3. -6 + 5  

 

 

 

4. 3 + (-6)  

 

 

 

5. -4 + 10  

 

 



 

6. -2+ 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexure Name GC4 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਕ ਦੀ ਘਟਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ�ੀਟ 

 

ਘਟਾਓ.  ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ. 

1. 5 – 2  

 

 

 

2. 6−(-7)  

 

 

 

3. -15 – 6  

 

 

 

 

4. 13 – (- 12)  



 

 

 

 

 

 

5. -16 – 14  

 

 

 

6. 10 – (-20)  

 

 

Annexure Name GC5 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ Exercise 1.1 

 

 

Exercise 1.1 

1. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਿਵਚ (° C) ਵੇਖਾਉਦਾ ਹ ੈ

ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਦਨ 'ਤ.ੇ 

(ੳ) ਇਸ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ 'ਤ ੇਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸਥਾਨ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਿਲਖ. 

(ਅ) ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਸਥਾਨ ਿਵਚਕਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਿਵਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹ ੈ

ਉਪਰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ? 

(c) Lahulspiti ਅਤੇ ਸ7ੀਨਗਰ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਿਵਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹ?ੈ 

(d) ਸਾਨੰੂ ਿਮਲ ਕ ੇਿਲਆ ਹੈ ਅਤ ੇਸ7ੀਨਗਰ ਿ#ਮਲਾ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹ ੈਕਿਹ ਸਕਦ ੇ

ਿ�ਮਲਾ 'ਤ ੇਤਾਪਮਾਨ? ਇਸ ਨੰੂ ਸ2ੀਨਗਰ 'ਤ ੇਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ? 



ਕਿਵਜ਼ ਿਵੱਚ 2., ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲਈ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਅਤ ੇਨਕਾਰਾਤਿਮਕ ਅੰਕ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ, 

ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਲਈ. 5, - - ਪੰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਜੈਕ ਦ ੇਸਕੋਰ 25, ਸਨ, ਜ ੇ10, 

15 ਅਤ ੇ10, ਅੰਤ 'ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਕੀ ਸੀ? 

ਸ2ੀਨਗਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤ ੇ3. ਸੀ - ਸੋਮਵਾਰ ਨੰੂ 5 ° C ਅਤ ੇਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਘਟ 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ 2 ° C ਦ ੇਕ.ੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਸ2ੀਨਗਰ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਸੀ? 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਤ,ੇ ਇਸ ਨੰੂ 4 ° C ਦ ੇਕ ੇਗਈ ਹੈ. ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਇਸ 'ਤ ੇਕੀ ਸੀ 

ਿਦਨ ਨੰੂ? 

4. ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੰੁਦਰ ਦ ੇਪੱਧਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ 5000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤ ੇਉਡਾਣ ਹੈ. ਤ ੇਇੱਕ 

ਖਾਸ ਿਬੰਦ ੂਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ 1200 ਮੀਟਰ ਹੇਠ ਫਲੋਿਟੰਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱ ਬੀ jਪਰ ਹੈ 

ਸਮੰੁਦਰ ਦ ੇਪੱਧਰ ਦਾ. ਨੰੂ ਲੰਬਕਾਰੀ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? 

5. ਮੋਹਨ ਪੇ�ਗੀ `2,000 ਉਸ ਦ ੇਖਾਤ ੇ'ਚ ਹੈ ਅਤੇ̀  1.642 ਵਾਪਸ 

ਇਸ ਨੰੂ ਤੱਕ, ਅਗਲੇ ਿਦਨ. ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਜ ੇ

ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ 

ਜਮhਾ? ਕਢਵਾਉਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਦ ੇਖਾਤ ੇਿਵਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ. 

6. ਰੀਟਾ, B ਤ ੋਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਨੰੂ ਇਕ ਿਬੰਦ ੂਇੱਕ ਤੱਕ ਨੰੂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 20 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ 

ਉਸ ਨi  ਉਸੇ ਹੀ ਸੜਕ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਦ ੇਵੱਲ 30 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ. ਦੂਰੀ ਹੋ 

ਪੂਰਬ ਿਫਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ 

ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦ ੇਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪ2ਤੀਿਨਧਤਾ? ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਕ ੇਕਰੇਗਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪ2ਤੀਿਨਧਤਾ? 

ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਾਦ ੂਿਵੱਚ ਹਰ ਕਤਾਰ, ਕਾਲਮ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰੋ ਅਤ ੇDiagonal ਇੱਕ ੋਹੀ ਰਕਮ ਹੈ. ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਿਕ 

ਹੇਠ ਦ ੇਇੱਕ ਜਾਦ ੂਵਰਗ ਹੈ. 

5 -1 - 4 1 -10 0 

-5 -2 7 - 4 -3 -2 



0 3 -3 - 6 4 -7 

(I) (ii) 

(- - ਅ) 8. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦ ੇਹੇਠ ਮੁੱ ਲ ਲਈ ਇੱਕ + B =. 

(I) ਇੱਕ = 21, ਅ = 18 (ii) ਇੱਕ = 118, ਅ = 125 

(Iii) ਇੱਕ = 75, ਅ = 84 (iv) ਇੱਕ = 28, ਅ = 11 

9. ਿਬਆਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹ,ੈ ਕਰਨ ਲਈ>, <ਜ = ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਦ ੇਿਨ#ਾਨ ਵਰਤੋ. 

(ੳ) (- 8) + (- 4) (-8) - (- 4) 

(ਅ) (- 3) + 7 - (19) 15 - 8 + (- 9) 

(C) 23 - 41 + 11 23 - 41 - 11 

(D) 39 + (- 24) - (15) 36 + (- 52) - (- 36) 

(E) - 231 + 79 + 51 -399 + 159 + 81 

10. ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਬ ਇਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਹ.ੈ ਇੱਕ Monkey ਭਾਵ, ਪਿਹਲੀ (ਿਗਿਣਆ ਕਦਮ ਹ ੈਤ ੇਬੈਠਾ ਹ ੈ

ਕਦਮ ਹ)ੈ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਤੰਨ ਕ ੁਕਦਮ 'ਤ ੇਹ.ੈ 

(I) ਉਸ ਨ;  3 ਕਦਮ ਥੱਲੇ ਜੰਪ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਪਸ 2 ਕਦਮ ਨੰੂ ਹੇਠਾ. 

ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋ ਉਸ ਨ;  ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? 

(Ii) ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦ ੇਬਾਅਦ, ਉਸ ਨ;  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨ;  

4 ਕਦਮ ਨੰੂ ਹੇਠਾ ਹ ੈਅਤ ੇਿਫਰ 2 ਕਦਮ ਕ ੇਵਾਪਸ ਹੇਠਾ 

ਨੰੂ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕੰਨ;  ਨਾਲੋ ਿਵੱਚ 

ਚੋਟੀ ਦ ੇਕਦਮ ਹ?ੈ 

(Iii) ਕਦਮ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹ,ੈ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਕਦਮ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧ ਕ ੇਚਲੇ ਗਏ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ, ਭਾਗ ਹ ੈ(i) ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇਚਾਲ ਿਵਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (ii) 

ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਕਰਕ;ੇ (ੳ) - 3 + 2 - ... = - 8 

(ਅ) 4 - 2 + ... = 8. ਿਵਚ (ੳ) ਰਕਮ (- 8) ਜਾ ਿਰਹਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 



 

 

 

 

 

ਕ ੇਅੱਠ ਕਦਮ ਕ.ੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ ਰਕਮ 8 (ਅ) 

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ? 

Annexure Name GC6 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ Exercise 1.2 

 

Exercise 1.2 

 

1. ਅੰਕ, ਿਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਥੱਲੇ ਿਲਖੋ: 

(ੳ) ਰਕਮ ਹ ੈ-7 (ਅ) ਦਾ ਫ਼ਰਕ -10 (C) ਰਕਮ 0 ਹ,ੈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

2. (ੳ) ਿਜਸ ਦ ੇਫਰਕ ਨੰੂ 8 ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਿਲਖੋ. 

(ਅ) ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਅਤ ੇਿਜਸ ਦੀ ਰਕਮ -5 ਹ,ੈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਿਲਖੋ. 

(c) ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦ ੇਫਰਕ ਨੰੂ -3 ਹ,ੈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਿਲਖੋ. 

, 40, 10, 0 ਅਤੇ ਟੀਮ B 10, 0 ਗੋਲ - - ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਿਵੱਚ 3., ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਗੋਲ 40 ਿਤੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਚ 

ਦੌਰ. ਿਕਹੜੀ ਟੀਮ ਹੋਰ ਗੋਲ? ਸਾਨੰੂ ਿਵਚ ਅੰਕ #ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜੋ ਿਕ ਕਿਹਣਾ ਹ ੈਿਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕ7ਮ? 

4. ਹੇਠ ਿਬਆਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹ,ੈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਭਰੋ: 

(i) (–5) + (– 8) = (– 8) + (............) 

(ii) –53 + ............ = –53 

(iii) 17 + ............ = 0 



 

(iv) [13 + (– 12)] + (............) = 13 + [(–12) + (–7)] 

(v) (– 4) + [15 + (–3)] = [– 4 + 15] + ............ 

 

 

 

Annexure Name GC7 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ Exercise 1.3 

 

 

EXERCISE 1.3 

1. ਹੇਠ ਉਤਪਾਦ ਦ ੇਹਰ ਲੱਭੋ: 

(ੳ) 3 × (-1) (ਅ) (-1) 225 × 

(c) (-21) × (-30) (d) (-316) × (-1) 

(ਈ) (-15) × 0 × (-18) (f) (-12) × (-11) × (10) 

(g) 9 × (-3) × (- 6) (h) (-18) × (-5) × (- 4) 

(i) (-1) × (-2) × (-3) × 4 (j) (-3) × (-6) × (-2) × (-1) 

2. ਹੇਠ ਪੜਤਾਲ ਕਰ:ੋ 

(ੳ) 18 × [7 + (-3)] = [18 × 7] + [18 × (-3)] 

(ਅ) (-21) × [(- 4) + (- 6)] = [(-21) × (- 4)] + [(-21) × (- 6)] 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਲਈ 3. (i), (-1) ਨੰੂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ × ਕੀ ਹ?ੈ 

(ii) ਿਜਸ ਦ ੇਉਤਪਾਦ (-1) ਹ ੈਦ ੇਨਾਲ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਦਾ ਪਤਾ 



(ੳ) -22 (ਅ) 37 (C) 0 

(-1) × 5 ਤੱਕ �ੁਰੂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ 4., ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨ ਿਦਖਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਿਲਖ 

(-1) × (-1) = 1. 

5. ਸਹੀ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਵਰਤ, ਉਤਪਾਦ ਲੱਭ:ੋ 

(ੳ) 26 × (- 48) + (- 48) × (-36) (ਅ) 8 × 53 × (-125) 

(C) 15 × (-25) × (- 4) × (-10) (d) - 102 × (41) 

(E) 625 × (-35) + (- 625) × 65 (f) 7 × (50 - 2) 

(G) (-17) × (-29) (h) (-57) × (-19) + 57 

6. ਇੱਕ ਨੰੂ ਕੁਝ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮਰੇ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ 'ਤ ੇ40 ° C ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਲੋੜ ਹੈ 

5 ° C ਹਰ ਘੰਟ ੇਦੀ ਦਰ. ਕੀ 10 ਘੰਟ ੇਦ ੇਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ 'ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 

ਕਾਰਜ ਨੰੂ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

10 ਸਵਾਲ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ 7., 5 ਅੰਕ ਨੰੂ ਹਰ ਸਹੀ jਤਰ ਦ ੇਲਈ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

ਅਤ ੇ(-2) ਅੰਕ ਨੰੂ ਹਰ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇ0 ਸਵਾਲ ਲਈ ਨਾ 

ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ. 

(I) ਮੋਹਨ ਨੰੂ ਸਹੀ ਚਾਰ ਅਤ ੇਛ ੇਨੰੂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਪ2ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ? 

(Ii) ਰੇ�ਮਾ ਨi  ਉਸ ਨੰੂ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਅਤ ੇਪੰਜ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਪ2ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

(Iii) ਿਹਨਾ ਸੱਤ ਸਵਾਲ ਦ ੇਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਦ ੋਅਤ ੇਪੰਜ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਪ2ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ 

ਕੋਿ�� ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ? 

8. ਇੱਕ ਸੀਿਮੰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਨੰੂ ਸਫੈਦ ਸੀਿਮੰਟ ਦ ੇਬੈਗ ਪ2ਤੀ `8 ਦ ੇਇੱਕ ਲਾਭ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਵੇਚ ਸਲੇਟੀ ਸੀਿਮੰਟ ਦ ੇਬੈਗ ਪ2ਤੀ `5. 

(ੳ) ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਸਫੈਦ ਸੀਿਮੰਟ ਦ ੇ3,000 ਬੈਗ ਅਤ ੇਸਲੇਟੀ ਸੀਿਮੰਟ ਦ ੇ5000 ਬੈਗ ਵੇਚਦਾ 

ਇੱਕ ਮਹੀਨi  ਿਵੱਚ. ਇਸ ਦ ੇਲਾਭ ਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? 

22 ਿਹਸਾਬ 

ਨੰੂ ਸਫੈਦ ਸੀਿਮੰਟ ਬੈਗ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਸ ਨੰੂ ਨਾ ਲਾਭ ਹੈ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ ਕੀ (ਅ) 



ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੇਚ ਗਰੇ ਬੈਗ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 6,400 ਬੈਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ.ੇ 

9. ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਦ ੇਨਾਲ ਖਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ. 

(a) (–3) × _____ = 27    (b) 5 × _____ = –35 

(c) _____ × (– 8) = –56  (d) _____ × (–12) = 132 

 

 

 

 

 

Annexure Name GC8 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ Exercise 1.4 

 

 

EXERCISE 1.3 

ਲੱਭੋ: 

(ੳ) 3 × (-1) (ਅ) (-1) 225 × 

(c) (-21) × (-30) (d) (-316) × (-1) 

(ਈ) (-15) × 0 × (-18) (f) (-12) × (-11) × (10) 

(g) 9 × (-3) × (- 6) (h) (-18) × (-5) × (- 4) 

(i) (-1) × (-2) × (-3) × 4 (j) (-3) × (-6) × (-2) × (-1) 

2. ਪੜਤਾਲ ਕਰ:ੋ 

(ੳ) 18 × [7 + (-3)] = [18 × 7] + [18 × (-3)] 

(ਅ) (-21) × [(- 4) + (- 6)] = [(-21) × (- 4)] + [(-21) × (- 6)] 

3. 

 ( i) ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਲਈ, ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ × (-1) ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

(Ii) ਿਜਸ ਦ ੇਉਤਪਾਦ (-1) ਹੈ ਦ ੇਨਾਲ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਦਾ ਪਤਾ 



(ੳ) -22 (ਅ) 37 (C) 0 

(-1) × 5 ਤੱਕ #ੁਰੂ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ ੈ4., ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨ ਿਦਖਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਿਲਖ 

(-1) × (-1) = 1. 

5. ਸਹੀ ਿਵ#ੇ#ਤਾ ਵਰਤ, ਉਤਪਾਦ ਲੱਭੋ: 

(ੳ) 26 × (- 48) + (- 48) × (-36) (ਅ) 8 × 53 × (-125) 

(C) 15 × (-25) × (- 4) × (-10) (d) - 102 × (41) 

(E) 625 × (-35) + (- 625) × 65 (f) 7 × (50 - 2) 

(G) (-17) × (-29) (h) (-57) × (-19) + 57 

6. ਇੱਕ ਨੰੂ ਕੁਝ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮਰ ੇਦ ੇਤਾਪਮਾਨ 'ਤ ੇ40 ° C ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਲੋੜ ਹ ੈ

5 ° C ਹਰ ਘੰਟ ੇਦੀ ਦਰ. ਕੀ 10 ਘੰਟ ੇਦ ੇਬਾਅਦ ਕਮਰ ੇਦ ੇਤਾਪਮਾਨ 'ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ 

ਕਾਰਜ ਨੰੂ #ੁਰ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

10 ਸਵਾਲ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ 7., 5 ਅੰਕ ਨੰੂ ਹਰ ਸਹੀ ?ਤਰ ਦ ੇਲਈ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ 

ਅਤੇ (-2) ਅੰਕ ਨੰੂ ਹਰ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 0 ਸਵਾਲ ਲਈ ਨਾ 

ਕੋਿ## ਕੀਤੀ. 

(I) ਮੋਹਨ ਨੰੂ ਸਹੀ ਚਾਰ ਅਤੇ ਛ ੇਨੰੂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਪ7ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ? 

(Ii) ਰੇ#ਮਾ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹ,ੈ ਪੰਜ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਪ7ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ 

(Iii) ਿਹਨਾ ਸੱਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਦ ੋਅਤੇ ਪੰਜ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਪ7ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਸ ਨੰੂ 

ਕੋਿ## ਕਰਦਾ ਹ.ੈ ਉਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹ?ੈ 

8. ਇੱਕ ਸੀਿਮੰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਨੰੂ ਸਫੈਦ ਸੀਿਮੰਟ ਦ ੇਬੈਗ ਪ7ਤੀ `8 ਦ ੇਇੱਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਵੇਚ ਸਲੇਟੀ ਸੀਿਮੰਟ ਦ ੇਬੈਗ ਪ7ਤੀ `5. 

(ੳ) ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਸਫੈਦ ਸੀਿਮੰਟ ਦ ੇ3,000 ਬੈਗ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਸੀਿਮੰਟ ਦ ੇ5000 ਬੈਗ ਵੇਚਦਾ 

ਇੱਕ ਮਹੀਨ;  ਿਵੱਚ. ਇਸ ਦ ੇਲਾਭ ਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹ?ੈ 

22 ਿਹਸਾਬ 

ਨੰੂ ਸਫੈਦ ਸੀਿਮੰਟ ਬੈਗ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਸ ਨੰੂ ਨਾ ਲਾਭ ਹ ੈਨੰੂ ਵੇਚਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹੈ ਕੀ (ਅ) 



  

 

 

 

 

 

ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੇਚ ਗਰੇ ਬੈਗ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 6,400 ਬੈਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੇ.  

9.ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਦ ੇਨਾਲ ਖਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ. 

(a) (–3) × _____ = 27  (b) 5 × _____ = –35 

(c) _____ × (– 8) = –56  (d) _____ × (–12) = 132 

 

Annexure Name GC9 

ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ Teacher ਸਰੋਤ �ੀਟ 

 

 

 

 

 


