জপিওৱা অংক (িৰ্য্ যায় ১)
পিৱৰণ
শীৰ্্ স্থানীয়
প্ৰশ্ন
মুঠ সময়ৰ
প্ৰয়য়াজন
প্ৰয়য়াজনীয়
সঁজপু ল

জিক্ষোৰ্থীলয় সংখ্যোৰ জবষলয় বুজজ পোবক অr& সোধোৰণ তযোগ-জবলয়োগ ংে
েজৰব পৰোকে ত ওঁল োেৰ জেজৰ সংখ্যো তৰখ্ো তখ্
r°পোঙ্কে েজৰব।
ু জম জেজৰ সংখ্যো তৰখ্ো প্ৰস্তু েজৰব পোজৰবো তে?
৪ জিে

মুঠ ৫ ঘণ্টো

ৰং, েোগজ, তেজচ, েোৰ্টলবোৰ্ট।
১) যুগ্ম-যুগ্ম সংখ্যোৰ তবোধ।
২) সঠিে গোজণজ ে জেয়ম বযৱহোলৰলৰ িুৰ্ো সংখ্যোৰ মোজৰ সোধোৰণ সমন্ধৰ

পশকনৰ
ফলাফল

বণটেো।
৩) সংখ্যোৰ স্থোেীয় মোে অr& পূণট সংখ্যোৰ তবোধ।
৪) িুৰ্ো ংেৰ সংখ্যোৰ ংেলবোৰৰ স্থোেীয় মোে, অজহট
সহোয়

বো েয বস্তুৰ

উপস্থোপে েৰো অr& বহ োআ জ খ্ো।

৫) পূণট সংখ্যোৰ তযোগ অr& জবলয়োগ।
প্ৰাৰপিক
জ্ঞান

০ পৰো ২০ ল

তবোধ অr& জ জখ্বক

সক্ষম তহোৱো।

পিন ১
অজজ ত োমোল োলে জিজেবো সংখ্যো তৰখ্ো জে হয় অr& তেলেকে প্ৰস্তু
প্ৰস্তাপৱত সময়
১০ পমপনট

েলৰ।

পিয়াকলাি আr& পিৱৰণ
 জিক্ষোৰ্থীলয় ০ ৰ পৰো ২০ ল পুেৰ েুিী ে েজৰব।
 জিক্ষোৰ্থীলয় ত ওঁল োেৰ জেজৰ সংখ্যো তৰখ্ো সোজজ উজ য়োবঃ ০ ৰ পৰো ২০
ল চোৰ্ট তপপোৰ জ জখ্ প্ৰজ লৰ্ো সংখ্যো ৰং েজৰব
যৰ্থোক্ৰলম মজজয়ো
গোআ যোব।

৫০ পমপনট

 যুগ্ম সংখ্যো

এৰ্ো ৰং অr& যুগ্ম সংখ্যো

অr& েোটি উজ য়োআ

অে এৰ্ো ৰং জিব।

 যৰ্থোক্ৰলমঃ ২-৪-৬-৮-১০-১২-১৪-১৬-১৮-২০ আ যোজি যুগ্ম সংখ্যো
অr& যুগ্ম সংখ্যোলবোৰ হ’ ১-৩-৫-৭-৯-১১-১৩-১৫-১৭-১৯ অজি।
সহোয়ঃ যজি ত োমোৰ ঘৰৰ মজজয়ো ৰ্োআ ছৰ হয় – জিক্ষোৰ্থীসে ে সংখ্যোসমূহ
1

প্ৰজ লৰ্ো ৰ্োআ ছ এৰ্োকে সংখ্যো অঠো
সমোে িূৰত্ব পজৰমোপ েজৰ ওঁে।

গোব জিয়ে ৰ্থবো সংখ্যোসমূহৰ মোজৰ

পিন ২
অজজ ত োমোল োলে জিজেবো তেলেকে জেজৰ
েজৰব পোজৰ।
প্ৰস্তাপৱত সময়

ুৰ্ু গুটি (পোিো গুটি) অr& ঘূজৰ ৰ্থেো চেো প্ৰস্তু

পিয়াকলাি আr& পিৱৰণ
 জিক্ষোৰ্থীলয় বুজজ তপোৱোকে ুৰ্ু গুটিৰ িলৰ এৰ্ো ঘেে ল য়োৰ েজৰব।
 সহোয়ঃ ঘেে লহলছ জিমোজিে এে েঠিে বস্তু যোৰ ছখ্ে সম
তক্ষি
ৰ্থোলে, প্ৰজ লৰ্ো তক্ষিৰ িীঘ, প্ৰস্থ, উচ্চ ো সমোে, অr& প্ৰজ লৰ্ো
িীষটজবন্দু সম ীয় তক্ষিৰ জ জেৰ্ো বোহু জমজ
হয়। - জিক্ষোৰ্থীলয়
ঘৰল ৰ্থেো ঘেে অেোৰৰ বস্তু জচেোক্ত েজৰ উজ য়োব (লযলে- তচজেৰ
িোেো, বৰফৰ ৰ্ু কুৰো, বগটোেৃ জ ৰ বোেচ আ যোজি।) অr& ঘেেৰ জবষলয়
বণটেো েজৰ জ জখ্ব অr& চোআ ংেে েজৰব। - জিক্ষোৰ্থীলয় ঘেে ৰ্থেো
বগটলেআৰ্ো জচেোক্ত েজৰব, জহচোব েজৰব অr& চোজৰৰ্ো সমোে বোহুৰ লসল
ংেে েজৰব। - জিক্ষোৰ্থীলয় ঘৰ ৰ্থেো অয় অেৃ জ ৰ বস্তু জচেোক্ত
েজৰব গল বগট অr& অয় ৰ মোজৰ পোৰ্থটেয বুজজবক ংেে েজৰব
। - জিক্ষোৰ্থীলয়
জিয়ো ছজবলৰ্ো চোআ ংেে েজৰব অr& সোজজব,
তৰখ্োৰ মোলজলৰ ভোঁজ জি এৰ্ো ঘেেৰ অেোৰ জিব পোলৰ।

৩০ পমপনট

জবেল্পঃ জিক্ষোৰ্থীলয় তখ্ লৰ্োৰ বোলব এৰ্ো ঘূজৰ ৰ্থেো চেো সোজজব পোলৰ।
তযোগোেঃ এৰ্ো ঘূজৰ ৰ্থেো চেো লহলছ তিখ্ো ঘডীলৰ্োৰ িলৰ বৃত্তোেোৰৰ। ঘডীৰ
েোৰ্োঁৰ িলৰ, অজম এখ্ে হো বো েোঁড সোজজব োজগব যোল অজম ঘূৰোব
পোলৰোঁ অr& আচ্ছো েুসজৰ ৰখ্োব পোলৰোঁ। জিক্ষোৰ্থীলয় জযলেোলেো ঘূৰণীয়ো বস্তুৰ
পৰো বৃহ

অেোৰৰ বৃত্ত েোটি উজ য়োব পোলৰ।

সহোয়ঃ জিক্ষোৰ্থীলয়

ৰ জচিলৰ্ো চোআ ছৰ্ো ভোলগলৰ জবভক্ত এৰ্ো বৃহ

তগো
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অেোৰৰ জপঠো বো তেেৰ ধোৰণোলৰ বুজজব পোজৰব ।
 জিক্ষোৰ্থীলয় এআবোৰ ঘূজৰ ৰ্থেো েোঁড সোজজব- এৰ্ো েোগজ
লগোৱো
জিপজবলিষ জযলৰ্ো
তিখ্ুৱোৰ িলৰ বৃত্তলৰ্োৰ তসোঁমোজ এৰ্ো েোগজ
লগোৱো জপেৰ মোলজলৰ সুমুৱোব।

 জবেল্প, জিক্ষোৰ্থীলয় েোৰ্টলবোৰ্ট ৰ্থবো ৰ্োঠ েোগজৰ পৰো এৰ্ো েোঁড েোটি
উজ য়োব অr& এৰ্ো তখ্ো ো েোগজ
লগোৱো জিপ বো েোগজ
লগোৱো
জপেৰ সহোয় বৃত্তলৰ্োৰ তসোমোজ
গোব।
 জিক্ষোৰ্থীলয় এআবোৰ সেল ো সংখ্যো জ জখ্ উজ য়োব অr& সr& অেোৰ
েোটিব।
 জিক্ষোৰ্থীলয় প্ৰধোে গোজণজ ে জেয়ম/প্ৰণো ী সমূহ পৃৰ্থলে েোৰ্ট
জ জখ্
উজ য়োবঃ

+ (লযোগ), - (জবলয়োগ),  (পূৰণ),

(হৰণ), তবজছ,

েম)।

পিন ৩
অজজ ত োমোল োলে তযোগ েজৰবক
প্ৰস্তাপৱত সময়

৪৫ পমপনট

জিজেবো।

পিয়াকলাি আr& পিৱৰণ
 তযোগ ংে তখ্জ বক এজ য়ো সেল ো উপস্থোপে সোজু লহলছ।
 জেয়মঃ জিক্ষোৰ্থীলয় ুৰ্ু গুটি জেলক্ষপ েজৰব অr& জযলৰ্ো সংখ্যো অজহব,
তসআ সংখ্যোৰ অগৰ সংখ্যোক জোপ মোজৰব োজগব। জিক্ষোৰ্থীলয় ০ ৰ পৰো
অৰম্ভ েজৰব (লযলে- ুৰ্ু গুটিলৰ্ো যজি ৩ ৰ্থোলে, ত ওঁল োলে জোঁপ
মোজৰব োজগব ৩ ল (০+৩), অলেৌ ুৰ্ু গুটি জেলক্ষপ েজৰব অr&
3

এআবোৰ যজি গুটিল ো ৫ ৰ্থোলে ত লে ত ওঁল োলে ৮ ল জজপয়োব
োজগব(৩+৫)।
 আয়োৰ উপজৰও জিক্ষোৰ্থীলয় েয জেছু মোে জেয়লমো ব পোলৰঃ তযলে
 যজি ু জম তেোলেো এৰ্ো যুগ্ম সংখ্যো অছো ত লে ২ তখ্োজ
অগুৱোআ জজপওৱো।




১৫ পমপনট





 যজি ু জম এৰ্ো যুগ্ম সংখ্যো অছো ত লে ৩ তখ্োজ
অগুৱোআ জজপওৱো।
জিক্ষোৰ্থীলয় ওপৰ তখ্ ো তখ্ লৰ্োৰ তযোগ ংেলবোৰ জ জখ্ সোংজখ্যে
উপস্থোপে সম্পূণট েজৰব পোজৰব। তযলে- ৩+৫=৮
পজৰয়ো ৰ সিসযআ এখ্ে সংখ্যোৰ েোৰ্ট ু জ
ব। যজি জিক্ষোৰ্থী গৰোেীলয়
জযলৰ্ো সংখ্যো জৰ্থয় লহ অলছ তসআ সংখ্যো যজি পজৰয়ো ৰ সিসযআ ু জ
ত োৱো সংখ্যো কে ৰ্োঙৰ হয় ত লে ত ওঁল োেৰ পচন্দ েুসজৰ পজৰয়ো ৰ
সিসযআ জেবো এে জক্ৰয়োে োপ পজৰলৱিে েজৰ তিখ্ুৱোব োলগ।
উিোহৰণঃ পজৰয়ো ৰ সিসয গৰোেীলয় ৪ সংখ্যোলৰ্ো ু জ
ব, যজি জিক্ষোৰ্থী
গৰোেীলয় সংখ্যো ৬
জৰ্থয় লহ অলছ ত লে তিখ্ো যোয় তয ৬ ৪ কে
ৰ্োঙৰ। গজ লে জিক্ষোৰ্থী গৰোেীলয় পজৰয়ো ৰ সিসয গৰোেীে জেবো এে
জক্ৰয়োে োপ পজৰলৱিে েজৰবক জিব।
জিক্ষোৰ্থীলয় জচহ্নলৰ উপস্থোপে েজৰব, ৬ ৪ কে ৰ্োঙৰ ।

পিন ৪
অজজ ত োমোল োলে জবলয়োগ ংে েজৰবক
প্ৰস্তাপৱত সময়

৪৫ পমপনট

জিজেবো ।

পিয়াকলাি আr& পিৱৰণ
 জবলয়োগ ংে তখ্জ বক এজ য়ো সেল ো উপস্থোপে সোজু লহলছ।
 জেয়মঃ জিক্ষোৰ্থীলয় ুৰ্ু গুটি জেলক্ষপ েজৰব অr& জযলৰ্ো সংখ্যো অজহব,
তসআ সংখ্যোৰ অগৰ সংখ্যোক জোপ মোজৰব োজগব। জিক্ষোৰ্থীলয় ২০ ৰ
পৰো অৰম্ভ েজৰব (লযলে- ুৰ্ু গুটিলৰ্ো যজি ৩ ৰ্থোলে ত ওঁল োলে
জোঁপ মোজৰব োজগব ১৭ ল (২০-৩), অলেৌ ুৰ্ু গুটি জেলক্ষপ েজৰব
অr& এআবোৰ যজি গুটিলৰ্ো ৫ ৰ্থোলে ত লে ত ওঁল োলে ১২ ল জজপয়োব
োজগব(১৭-৫)।
 আয়োৰ উপজৰও জিক্ষোৰ্থীলয় েয জেছু মোে জেয়লমো ’ব পোলৰঃ তযলে
-যজি ু জম তেোলেো এৰ্ো যুগ্ম সংখ্যো অছো ত লে ২ তখ্োজ অগুৱোআ
জজপওৱো।
-যজি

ু জম এৰ্ো যুগ্ম সংখ্যো

অছো ত লে ৩ তখ্োজ অগুৱোআ
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১৫ পমপনট

জজপওৱো।
 জিক্ষোৰ্থীলয় ওপৰ তখ্ ো তখ্ লৰ্োৰ জবলয়োগ ংেলবোৰ জ জখ্ সোংজখ্যে
উপস্থোপে সম্পূণট েজৰব পোজৰব। তযলে- ২০-৩=১৭
 পজৰয়ো ৰ সিসযআ এখ্ে সংখ্যোৰ েোৰ্ট ু জ
’ব। জিক্ষোৰ্থী গৰোেীলয়
জযলৰ্ো সংখ্যো জৰ্থয় লহ অলছ তসআ সংখ্যো যজি পজৰয়ো ৰ সিসযআ ু জ
ত োৱো সংখ্যো কে সr& হয় ত লে ত ওঁল োেৰ পচন্দ েুসজৰ পজৰয়ো ৰ
সিসযআ জেবো এে জক্ৰয়োে োপ পজৰলৱিে েজৰ তিখ্ুৱোব োলগ।
 উিোহৰণঃ পজৰয়ো ৰ সিসয গৰোেীলয় ১৩ সংখ্যোলৰ্ো ু জ
ব, যজি
জিক্ষোৰ্থী গৰোেীলয় সংখ্যো ৮
জৰ্থয় লহ অলছ ত লে তিখ্ো যোয় তয ৮
১৩

কে সr&। গজ লে জিক্ষোৰ্থী গৰোেীলয় পজৰয়ো ৰ সিসয গৰোেীে

জেবো এে জক্ৰয়োে োপ পজৰলৱিে েজৰবক

জিব।

 জিক্ষোৰ্থীলয় সোংজখ্যে জচহ্নলৰ উপস্থোপে েজৰব, ৮ ১৩

কে সr&, ।

পিন ৫
অজজ ত োমোল োলে জিজেবো জবলয়োগ ংে।
প্ৰস্তাপৱত সময়

পিয়াকলাি আr& পিৱৰণ
 চোজৰওৰ্ো সোংজখ্যে ফ েৰ লসল তখ্ তখ্ ো।
 পজৰয়ো ৰ সিসযআ জযলেোলেো এখ্ে ফ েৰ েোৰ্ট অr& এখ্ে সংখ্যোৰ
েোৰ্ট

৪৫ পমপনট

ুজ

’ব। জিক্ষোৰ্থীলয় ংেলৰ্ো েজৰ তিখ্ুৱোব, তযলে +৬, -৩,

২ কে ৰ্োঙৰ সংখ্যো হয়।
 জিক্ষোৰ্থীলয় সেল ো গোজণজ ে জেয়ম বো প্ৰণো ী সংখ্যোৰ লসল জ জখ্ব।
 যজি ু জম তেোলেো এৰ্ো যুগ্ম সংখ্যো অছো ত লে ২ তখ্োজ অগুৱোআ
জজপওৱো।
 যজি ু জম এৰ্ো যুগ্ম সংখ্যো
জজপওৱো।

অছো ত লে ৩ তখ্োজ অগুৱোআ

মূলযায়নৰ মািকাঠী
 জবজভন্ন অেোৰ অr& তসআলবোৰৰ লসল

জচেোেী তহোৱো।

 ুৰ্ু গুটি সোজো।
 ৰঙৰ স্পষ্ট ো, সংখ্যোৰ গঠে অr& ংেৰ সোংজখ্যে উপস্থোপে।
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 গভীৰ সংখ্যো তবোধ

অপতপৰক্ত সমৃপিকৰণ পিয়াকলাি
 -১০/-20 ল
 তখ্ লৰ্ো

সংখ্যো তৰখ্ো সোজজ উজ ওৱো।

২ তৰ পূৰণ অr& হৰণৰ বোলব জেয়ম সোজন্নজৱষ্ট েৰো।

 ৩০ ৰ পৰো ৫০ ল

সংখ্যো তৰখ্ো সোজো।

-----------
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