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কনন্দেন্ট শ্রেণিভারী বুক (আনন্দে গণিত ণিণি)
গণিত অণিণিয়াে শ্রকৌিি প্রন্দয়ান্দগর মাধ্যন্দম প্রাথণমক (১ম-৫ম শ্রেণি) ণিক্ষাথীন্দের গাণিণতক েক্ষতা উন্নয়ন

উপন্দেষ্টা
1. জনাব মুহাম্মে জাফর ইকবাি, উপন্দেষ্টা, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর।
2. ে. শ্রমাহাম্মে কায়ন্দকাবাে, উপন্দেষ্টা, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর।

রচনা ও সংকিন
1.
2.

জনাব এ এ মুণনর হাসান, ণসণনয়র পরামিশক, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর,
০১৭১৩০৬৭৫৯০, munir.hasan@bdosn.org
অধ্যাপক ফারুক আহন্দমে, পরামিশক, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর
০১৭১৬৯১৫৫২০, faruque1954@gmail.com

3.

জনাব শ্রমাোঃ নূরুননবী, পরামিশক, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর

4.

০১৭১৭ ২৭২ ১৯১, nursohagdu@gmail.com
জনাব শ্রমাোঃ কামরুজ্জামান কািাম, পরামিশক, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর,
01764164232, kamruzzamankalam@gmail.com

5.

জনাব ইন্দু ভূষি শ্রেব, ণসণনয়র পরামিশক, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর

6.

01716015314, indudev4@gmail.com
জনাব শ্রমাোঃ আিাউণিন আি আজাে, পরামিশক, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর,
01819088719, azad1958@gmail.com

7.
8.
9.

জনাব সকাি রায়, ণসণনয়র ম্যাথ অণিণিয়াে কনসািট্যান্ট (জুণনয়র পরামিশক), গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট,
প্রাণিঅ, 01980042580, 8500mile@gmail.com
জনাব তাসনীম আরা, ণসণনয়র ম্যাথ অণিণিয়াে কনসািট্যান্ট (জুণনয়র পরামিশক), গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট,
প্রাণিঅ, ০১৭৫২৭৭৪৬৬৯, tasnimarasushmi@gmail.com
জনাব আহন্দমে িাহণরয়ার শুভ, ণসণনয়র ম্যাথ অণিণিয়াে কনসািট্যান্ট (জুণনয়র পরামিশক), গণিত অণিণিয়াে সাবকন্দিান্দনন্ট, প্রাণিঅ। ০১৯৩১০৮৮৬২০, shahriar643@gmail.com

10. জনাব এস এম মাহতাব শ্রহাসাইন, কনসািট্যান্ট ফর ম্যাথ অণিণিয়াে (জুণনয়র পরামিশক), গণিত অণিণিয়াে
কন্দিান্দনন্ট, প্রাণিঅ। ০১৫৩৬২৬৪০৭৯, mahtabhossain1893@gmail.com
11. জনাব আিরাফুি আি িাকুর, কনসািট্যান্ট ফর ম্যাথ অণিণিয়াে (জুণনয়র পরামিশক), গণিত অণিণিয়াে
কন্দিান্দনন্ট, প্রাণিঅ, ০১৮৭৫৯৫৭৩২৫, ashraful.shakur@gmail.com
12. জনাব সাইফ ফান্দতউর রহমান, কনসািট্যান্ট ফর ম্যাথ অণিণিয়াে (জুণনয়র পরামিশক), গণিত অণিণিয়াে
কন্দিান্দনন্ট, প্রাণিঅ, ০১৬৭৩৪২৫১১৮, sayefabir94@gmail.com
13. জনাব শ্রমাোঃ িাণিে ণবন ইসিাম. কনসািট্যান্ট ফর ম্যাথ অণিণিয়াে (জুণনয়র পরামিশক), গণিত অণিণিয়াে
কন্দিান্দনন্ট, প্রাণিঅ 1688824507, khalid47ndc@gmail.com

সাবসাবসাবসাব-

14. জনাব শ্রমাোঃ জুনাইে হাণবব, কনসািট্যান্ট ফর ম্যাথ অণিণিয়াে (জুণনয়র পরামিশক), গণিত অণিণিয়াে সাবকন্দিান্দনন্ট, প্রাণিঅ, 1521254566, habibzunayed@gmail.com
15. জনাব কাজী িায়রুন নাহার, কনসািট্যান্ট ফর ম্যাথ অণিণিয়াে (জুণনয়র পরামিশক), গণিত অণিণিয়াে সাবকন্দিান্দনন্ট, প্রাণিঅ, 1746339752, nahar.mitu@gmail.com
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সমন্বয়
1. জনাব মু. জামাি হুসাইন, ণিক্ষা অণফসার (এণেণপইও), গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর ,
ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
2. জনাব মণজো আক্তার, ণিক্ষা অণফসার, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর , ণমরপুর-২,
ঢাকা-১২১৬।
3. জনাব মানসুরা আক্তার িান টুইন, ণিক্ষা অণফসার, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর ,
ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
4. জনাব শ্রমাহাম্মে শ্রমাবািিারুি ণমজান, ণিক্ষা অণফসার, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর ,
ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
5. জনাব শ্রমা: মাহবুবুর রহমান, ণিক্ষা অণফসার, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর , ণমরপুর২, ঢাকা-১২১৬।
6. জনাব সান্দেকুন নাহার, ণিক্ষা অণফসার, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর , ণমরপুর-২,
ঢাকা-১২১৬।

সিােক
1. জনাব শ্রমাোঃ ণফন্দরাজ কবীর, সহকারী পণরচািক, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর ,
01712090150, firozdpe2000@gmail.com
2. জনাব শ্রমাোঃ ণজয়াউি কণবর, ণিক্ষা অণফসার, গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর,
০১৭১০২৮৭৩৪২, ziaul.pti@gmail.com

সাণব শক তত্ত্বাবিান
জনাব মুহাম্মে শ্রসান্দহি হাসান
টিম ণিোর (উপসণচব), গণিত অণিণিয়াে সাব-কন্দিান্দনন্ট, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর
01736365280, sohel15072@yahoo.com

প্রকািনা
প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর

প্রকািকাি
ণেন্দসম্বর 2020
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কনন্দেন্ট শ্রেণিভারী বুক ‘আনন্দে গণিত ণিণি’ উন্নয়ন ণবষয়ক কমশিািায় অংিগ্রহিকারীগন্দির তাণিকা:
1.

জনাব শ্রমা: মাহবুবুর রহমান ণবল্লাহ, উপপণরচািক (প্রণিক্ষি), প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

2.

জনাব সামসুন নাহার, ণিক্ষা অণফসার (প্রণিক্ষি), প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

3.

জনাব অচ শনা সাহা, ণিক্ষা অণফসার (প্রণিক্ষি), প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

4.

জনাব শ্রমা: শ্রেিওয়ার শ্রহান্দসন, ণিক্ষা অণফসার (প্রণিক্ষি), প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

5.

জনাব শ্রমা: রণফকুল্লাহ, ইন্সট্রাক্টর (সািারি), ণপটিআই, কুণিগ্রাম।

6.

জনাব শ্রমা: আবুি কািাম আজাে, ইন্সট্রাক্টর (সািারি), ণপটিআই, শ্রমন্দহরপুর।

7.

জনাব শ্রমা: ওহীদুজ্জামান, ইন্সট্রাক্টর (সািারি), ণপটিআই, পাবনা।

8.

জনাব শ্রমা: ণফন্দরাজ ণিকোর, ণরন্দসাস শ পারসন, গণিত অণিণিয়াে, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

9.

জনাব শ্রমা: আণতকুজ্জামান, সহকারী ণিক্ষক, আণরচপুর সরকাণর প্রাথণমক ণবদ্যািয়, েঙ্গী, গাজীপুর।

10.

জনাব িাহ আিম ণসণিকী, সহকারী ণিক্ষক, ৪৬ নং সাতুটিয়া সরকাণর প্রাথণমক ণবদ্যািয়, কাণিহাতী, োঙ্গাইি।

11.

জনাব শ্রমা: িওকত আিী িান ণহরি, সহকারী উপন্দজিা ণিক্ষা অণফসার, সের, পটুয়ািািী।

12.

জনাব শ্রমা: আক্তার শ্রহাসাইন, ইউআরণস ইন্সট্রাক্টর, উপন্দজিা ণরন্দসাস শ শ্রসন্টার, শ্রবিকুণচ, ণসরাজগঞ্জ।

13.

জনাব ণসপন কুমার রায়, ইন্সট্রাক্টর (সািারি), ণপটিআই, ণপন্দরাজপুর।

14.

জনাব সণঞ্জত কুমার ণসংহ, সহকারী সুপাণরনন্দেনন্দেন্ট, ণপটিআই, কুণমল্লা।

15.

জনাব কান্দয়স হাসান, ইন্সট্রাক্টর (ণবজ্ঞান), ণপটিআই, মাোরীপুর।

16.

জনাব শ্রমা: সাইফুি ইসিরাম, ইন্সট্রাক্টর (ণবজ্ঞান), ণপটিআই, রাজবািী।

17.

জনাব শ্রমা: শ্রমাস্তাণফজুর রহমান তালুকোর, ইন্সট্রাক্টর (ণবজ্ঞান), ণপটিআই, শ্রভািা।

18.

জনাব িান শ্রমা: কামরুজ্জজ্জমান মারুফ, ইন্সট্রাক্টর (সািারি), ণপটিআই, মাগুরা।

19.

জনাব প্রীতম কুমার মন্ডি, ণরন্দসাস শ পারসন, গণিত অণিণিয়াে, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

20.

জনাব শ্রবারহান কণবর শ্রিাকন, ণরন্দসাস শ পারসন, গণিত অণিণিয়াে, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

21.

জনাব শ্রসৌরভ সাহা, ণরন্দসাস শ পারসন, গণিত অণিণিয়াে, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

22.

জনাব শ্রমা: আেন্দম আণমফ, ণরন্দসাস শ পারসন, গণিত অণিণিয়াে, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

23. জনাব রণফকুি আিম, ণরন্দসাস শ পারসন, গণিত অণিণিয়াে, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
24.

জনাব হাসান নাণহয়ান শ্রনান্দবি, ণরন্দসাস শ পারসন, গণিত অণিণিয়াে, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

25.

জনাব এ টি এম জাণহে হাসান, ণরন্দসাস শ পারসন, গণিত অণিণিয়াে, প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর, ণমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

26. জনাব সােমান শ্রমা: সরকার, একান্দেণমক সেস্য, বাংিান্দেি গণিত অণিণিয়াে কণমটি।
27.

জনাব প্রতযয় শ্র াষ, একান্দেণমক সেস্য, বাংিান্দেি গণিত অণিণিয়াে কণমটি।

28.

জনাব তুরাব হক পান্দয়ি, একান্দেণমক সেস্য, বাংিান্দেি গণিত অণিণিয়াে কণমটি।

29.

জনাব ওমর ফারুক, একান্দেণমক সেস্য, বাংিান্দেি গণিত অণিণিয়াে কণমটি।

30.

জনাব ফুহতাণসম ফুয়াে, একান্দেণমক সেস্য, বাংিান্দেি গণিত অণিণিয়াে কণমটি।
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১.০ সংখ্যা ও গিনা
আইণেয়া ১.১: তারা গিনা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সংখ্যা ও গিনা
মূিকথা: অন্দনক বস্তু এন্দিান্দমন্দিা হন্দয় থাকন্দি তা গুিন্দত সমস্যার সম্মুিীন হন্দত হয়। কারি একণেক শ্রথন্দক গিনা শুরু করন্দি একটু পর শ্রেিা
যান্দব শ্রকান শ্রকান বস্তু শ্রগািা হন্দয়ণছি শ্রস ণহন্দসব শ্রমিান্দনা যায় না অথ শাৎ শ্রকান বস্তু একাণিকবার শ্রগািার এবং শ্রকান শ্রকান বস্তু গিনা শ্রথন্দক
বাে পন্দি যাওয়ার সম্ভাবনা থান্দক। এিরন্দনর সমস্যার সম্মুিীন হন্দত হয় আকান্দির তারা গিনার শ্রক্ষন্দত্র। এই আইণেয়াটির ণনন্দচ একটি পৃষ্ঠায়
তারার ছণব সংযুক্ত করা হন্দয়ন্দছ। এই তারাগুন্দিা গিনা করন্দত শ্রগন্দি ণিক্ষাথীরা সমস্যার সম্মুিীন হন্দব এবং গুে গিনার মাধ্যন্দম শ্রয এই
সমস্যার সমািান করা যায় শ্রসই িারিা পান্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটির শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাঅগণিত বস্তু েন্দির গুে কন্দর গুিন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: প্রন্দতযক ণিক্ষাথীর জে পন্দরর পৃষ্ঠায় শ্রেিান্দনা তারার ছণবযুক্ত ছণবোর একো কন্দর ফন্দোকণপ আনন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক পন্দরর পৃষ্ঠার তারার ছণবযুক্ত ছণবো এক কণপ কন্দর ণেন্দবন। ণিক্ষাথীন্দের কাজ হন্দব শ্রসই ছণবন্দত কতগুন্দিা
তারা আন্দছ—গুন্দি শ্রবর করা।

িাপ-২

কীভান্দব ণিক্ষাথীরা এই কাজো করন্দব তা বন্দি ণেন্দবন না। অন্দনক ণিক্ষাথী একািান্দর তারা গুিন্দত থাকন্দব। এভান্দব গুিন্দত
তান্দের একন্দ ন্দয় িাগন্দত পান্দর। এই পদ্ধণতন্দত ভুি হওয়ার সম্ভাবনাও শ্রবণি। অন্দনক ণিক্ষাথী গুে কন্দর গুিন্দব। শ্রসই
গুেগুন্দিা অসম হন্দত পান্দর। অন্দনন্দক আবার সমগুে কন্দরও গুিন্দত পান্দর। শ্রকান্দনা পদ্ধণতন্দকই ণনরুৎসাণহত করা যান্দব না।

িাপ-৩

গুিন্দত গুিন্দত ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরাই বুঝন্দত পারন্দব—সমগুে আকান্দর শ্রগািা শ্রবণি সুণবিাজনক। ণিক্ষাথীরা ণনন্দজ শ্রথন্দক
বুঝন্দত না পারন্দি সাহায্য করুন।

িাপ-৪

সবার শ্রগািা শ্রিষ হন্দি ণজন্দজ্ঞস করুন—তারা কীভান্দব কাজো কন্দরন্দছ। শ্রকান্দনা ণিক্ষাথী গুে কন্দর গুন্দি থাকন্দি তান্দক তার
পদ্ধণত ব্যাখ্যা করন্দত বলুন।

িাপ-৫

এরপর ১০-এর গুে আকান্দর ণকভান্দব শ্রগািা যায় তার িারিা ণেন্দবন। ছণবন্দত োগ ণেন্দয় ১০-এর গুে এঁন্দক শ্রেিান্দত হন্দব।
শ্রসই গুেগুন্দিা ১০, ২০, ৩০... কন্দর গুন্দি শ্রেিান্দবন।

িাপ-৬

গুে আকান্দর গুন্দি শ্রেিান্দনার পর ণিক্ষাথীন্দেরও এভান্দব কাজো করন্দত বিন্দবন।

িাপ-৭

সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন—কীভান্দব গুিন্দত তান্দের কান্দছ ণবষয়ো শ্রবণি সহজ শ্রিন্দগন্দছ। ১০-এর গুে কন্দর গুিন্দি শ্রয সহন্দজ
শ্রগািার কাজো করা যায়—এই ব্যাপান্দর তান্দের িারিা ণেন।

। আনন্দে গণিত ণিণি (তৃতীয় শ্রেণি) | 1

। আনন্দে গণিত ণিণি (তৃতীয় শ্রেণি) | 2

আইণেয়া ১.২: সংখ্যা বানান্দনার শ্রিিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সংখ্যা ও গিনা (গুে কন্দর শ্রগািার মাধ্যন্দম একক, েিক ও িতন্দকর িারিা)
মূিকথা: এটি একটি শ্রিিা এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা স্থানীয় মান্দনর িারিাসহ শ্রছাে বি সংখ্যা ণনি শয় করন্দত পারন্দব। স্থানীয়মান্দনর িারিা শ্রেয়ার
জে কাগন্দজর ণিপ এবং ব্লক উপকরি ণহন্দসন্দব অতযন্ত কায শকর। ব্লক এবং ণিপ দতণরর কাজটি যণে ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয়ই একটি মজার সমস্যা
সমািান্দনর মাধ্যন্দম করান্দনা যায়, তাহন্দি কাজটি একািান্দর উপন্দভাগ্য হয় এবং বানান্দনা উপকরি ব্যবহার কন্দর ণিক্ষাথীরা স্থানীয়মান্দনর িারিা,
বি শ্রছাে সংখ্যা ণনি শন্দয়র মাধ্যন্দম গাণিণতক সমস্যার সমািান কন্দরত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাস্থানীয় মান্দনর িারিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি ব্যবহার কন্দর শ্রছাে-বি সংখ্যা ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ক্লান্দসর ণিক্ষাথী অনুযায়ী এন্দফার সাইন্দজর কাগজ।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণিক্ষাথীরা ৫ জন্দনর এন্দককটি েন্দি ভাগ হন্দব। সকি ণিক্ষাথীন্দক একটি কন্দর কাগজ ণনন্দত বলুন। কাগজটিন্দক ২, ৪, ৮, ১৬
ইতযাণে ভান্দগ সহন্দজই ভাঁজ করা যায়, ণকন্তু এই সংখ্যা ছািা অে সংখ্যায় ভাঁজ করার জে ণভন্ন পদ্ধণতর অনুসরি করন্দত হয়।
ণনন্দচ একটি কাগজন্দক সমান ১০ ভাগ করার পদ্ধণত শ্রেিান্দনা হি। ণনন্দজ কাজটি কন্দর ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান।

িাপ-২

ণিক্ষাথীরা সবাই প্রথন্দম ণনন্দজর কাগজটি ণনন্দয় শ্রসিান্দন িান্দপর ২য় ণচন্দত্রর মত কন্দর আিাই প্যাঁচ ণেন্দব। কাগন্দজর এক প্রান্ত িন্দর
ঘুণরন্দয় অে প্রান্দন্ত আিাইটি প্যাঁচ ণেন্দত পারন্দি প্রান্ত দুইটি এন্দক অন্দের ঠিক ণবপরীত অবস্থান্দন থাকন্দব।

িাপ-৩

প্যাঁচ শ্রেয়া কাগজটির দুই পান্দি চাপ ণেন্দয় সমান করন্দত
হন্দব। এরপর সমান করা কাগজটির িম্বািণম্ব বরাবর
আরও একটি ভাঁজ করন্দত হন্দব, শ্রযন ভাঁন্দজর দুই পান্দি
কাগন্দজর সমান অংি থান্দক—পান্দির ছণবর মন্দতা।

িাপ-৪

পুন্দরা কাগজটি এিন খুন্দি শ্রফিন্দি ণিক্ষাথীন্দের হান্দত
শ্রযই কাগজটি থাকন্দব—শ্রসিান্দন পািাপাণি সমান
১০ো ভাঁন্দজর োগ থাকন্দব—পান্দির ছণবর মন্দতা।
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িাপ-৫

িাপ-২ ও িাপ-3 অনুসরি কন্দর দে শয বরাবরও
কাগজটিন্দত সমান ১০টি ভাঁজ ণেন্দত হন্দব। ভাঁজ শ্রিািার
পর ণিক্ষাথীরা পান্দির ছণবর মন্দতা একটি ১০×১০ ণগ্রে
পান্দব। এভান্দব েন্দির ৫জন ণিক্ষাথীর কান্দছ ১০×১০
ব্লন্দকর একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ থাকন্দব।

িাপ-৬

এই পয শান্দয় ণিক্ষাথীন্দের েিগত কাজ করন্দত হন্দব।
েন্দির ৫জন ণিক্ষাথীর হান্দত শ্রয ৫টি ১০×১০ ণগ্রন্দের
কাগজ আন্দছ—তার মন্দধ্য ১টি কাগজ শ্রথন্দক পান্দির
ছণবর মন্দতা ১০টি ১০×১-এর ণিপ শ্রকন্দে ণনন্দত হন্দব।

িাপ-৭

এবার, শ্রয ১০টি ১০×১-এর ণিপ আন্দছ—শ্রসিান শ্রথন্দক
১টি ণনন্দয় ১×১-এর েিটি ব্লক দতণর করন্দত হন্দব—
পান্দির ছণবর মন্দতা।

িাপ-৮

সবাইন্দক িক্ষয করন্দত বলুন, প্রণত েন্দির কান্দছ আন্দছ—
১০×১০-এর ৪টি কাগজ—যার প্রণতটি ণেন্দয় ১০০ শ্রবাঝান্দনা যায়
১০×১-এর ৯টি ণিপ—যার প্রণতটি ণেন্দয় ১০ শ্রবাঝান্দনা যায়
১×১-এর ১০টি ব্লক—যার প্রণতটি ণেন্দয় ১ শ্রবাঝান্দনা যায়
এরপর উোহরি ণেন্দয় শ্রেিান্দবন—এিান শ্রথন্দক আমরা কীভান্দব সংখ্যা দতণর করন্দত পাণর। যণে ২৫৬ সংখ্যাটি শ্রকান্দনা েি
দতণর করন্দত চায়—তাহন্দি তান্দের ণনন্দত হন্দব—
●
●
●

িাপ-৯

২টি ১০×১০-এর কাগজ (অথ শাৎ ২০০)
৫টি ১০×১-এর ণিপ (অথ শাৎ ৫০)
৬টি ১×১-এর টুকরা (অথ শাৎ ৬)
উোহরিটুকু শ্রেিান্দনার পন্দর সংখ্যার শ্রিিা শুরু করন্দত হন্দব। শ্রবান্দে শ ১ শ্রথন্দক ৫০০-র মন্দধ্য শ্রযন্দকান্দনা সংখ্যা ণিখুন। প্রণত েি
শ্রসই সংখ্যাটি দতণর করন্দত শ্রচষ্টা করন্দব। শ্রয েি সবার আন্দগ সংখ্যাটি দতণর করন্দব, তারা পান্দব ১০ পন্দয়ন্ট। পন্দরর েি পান্দব ৯,
তার পন্দরর েি ৮—এভান্দব কমন্দত থাকন্দব।
●
●
●

িাপ-১০

িাপ-১১

কন্দয়কবার শ্রিিাটি শ্রিিন্দবন। শ্রযই েি সবন্দচন্দয় শ্রবণি পন্দয়ন্ট পান্দব—তারা এই শ্রিিায় ণবজয়ী হন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ৩য় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৪ ও ৫ নম্বর পৃষ্ঠার সমস্যাগুন্দিা এবং ১৮ নম্বর পৃষ্ঠার ১ ও ২ নম্বর সমস্যা ণিক্ষাথীন্দক সমািান
করন্দত ণেন।

। আনন্দে গণিত ণিণি (তৃতীয় শ্রেণি) | 4

আইণেয়া ১.৩: রণিন কাগন্দজ সংখ্যা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : সংখ্যা ও গিনা {সংখ্যা গঠন, স্থানীয় মান্দনর একক-হাজান্দরর িারিা (৩য় ও ৪থ শ শ্রেণির জে)}
মূিকথা: স্থানীয়মান্দনর িারিা আন্দরা সহজ ও স্থায়ী করন্দত ণিক্ষাথীন্দের বার বার অনুিীিন্দনর প্রন্দয়াজন। অনুিীিন্দনর এরূপ একটি প্রণেয়াই
এই আইণেয়ান্দত শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ। শ্রযিান্দন ণভন্ন ণভন্ন রন্দির কাগজ ব্যবহার করা হন্দয়ন্দছ ণভন্ন ণভন্ন স্থান্দনর সংখ্যা প্রকান্দির জে। ণিক্ষাথীরা
তান্দের স্থানীয়মান্দনর িারিা ব্যবহার কন্দর সংখ্যা দতণরর শ্রিিার মাধ্যন্দম বি সংখ্যা ণনি শয় কন্দরত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাউপকরি ব্যবহার কন্দর ণবণভন্ন বি সংখ্যা ণনি শারি করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণবণভন্ন রন্দির রণিন কাগজ।
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দের ণবণভন্ন রন্দির কাগজ ণেন এবং এক
এক রং শ্রক এক এক স্থানীয় মান্দনর জে ণনি শাণরত
কন্দর ণেন্দবন। শ্রযমন: নীি রন্দির কাগন্দজ ১০০০।
শ্রবগুণন রন্দির কাগজ ১০০, হলুে রং ১০ এবং ধুসর
রং ১ ণনন্দে শি করন্দব। ণিক্ষাথীন্দের বলুন সব
কাগন্দজর একই আকান্দরর টুকরা করন্দত,
প্রন্দয়াজন্দন ণনন্দজ একটি টুকরা কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন।
এভান্দব প্রণত রন্দির ৯টি কন্দর কাগজ বানান্দত বলুন।
প্রণত রন্দির কাগন্দজ “০” শ্রিিা কােশও বানান্দত
বলুন।

িাপ-২

এবার একটি সংখ্যা বলুন শ্রযমনোঃ ২৫৭৩। এবার
কাগজগুন্দিা ণেন্দয় সংখ্যাটি বানান (ছণবর োয়)।
বাম শ্রথন্দক শুরু কন্দর প্রথন্দম ২টি ১০০০, এরপর ৫টি
১০০, ৭টি ১০ এবং সব শ োন্দন ৩টি এন্দকর কাগজ।
ছণবর োয় একই রন্দির কাগজগুন্দিা একোর উপর
একো বসান্দবন।

িাপ-৩

এবার ণিক্ষাথীন্দের প্রন্দতযকন্দক একটি কন্দর ৪ অন্দঙ্কর সংখ্যা ণেন। ণিক্ষাথীরা ণনন্দে শিনা শ্রমাতান্দবক তান্দের ণনন্দজন্দের
কাগজগুন্দিা ণেন্দয় সংখ্যাটি দতণর করন্দব।

িাপ-৪

পাঠ্যপুস্তন্দকর পৃষ্ঠা ৯ এর ৬ ণনন্দজরা করন্দব। পৃষ্ঠা ১০-১১ এর কাজগুিা ণনন্দজরা করন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই : এবার ণিক্ষাথীরা পান্দির জনন্দক একটি ৪ অন্দঙ্কর সংখ্যা বিন্দব। পান্দির জন শ্রসই কাগজগুন্দিা ণেন্দয় সংখ্যাটি বানান্দব।
এক েিন্দক অে েন্দির সংখ্যাটি ঠিক ণকনা যাচাই করন্দত বলুন। আবার একই সংখ্যা এক েিন্দক শ্রেক োউন করন্দত ণেন্দবন, অপর েিন্দক
কাগজ ণেন্দয় সংখ্যার মান বিত বিন্দবন।
টিপস : • েি করার সময় ণিক্ষকন্দক িক্ষয রািন্দত হন্দব শ্রযন, যারা স্থানীয়মান অন্দপক্ষাকৃত কম বুঝন্দত শ্রপন্দরন্দছ তারা শ্রযন, যারা ভাি বুঝন্দত
শ্রপন্দরন্দছ তান্দের সান্দথ েন্দি পন্দি।
• ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজন্দের কাগজ শ্রকন্দে টুকরা করার কথা। ণকন্ত এন্দত ক্লান্দসর সময় শ্রবণি ব্যয় হন্দত পান্দর। প্রন্দয়াজন্দন ণিক্ষক আন্দগ শ্রথন্দক
কাগজ শ্রকন্দে আনন্দত পান্দরন। এন্দক্ষন্দত্র তা পূব শপ্রস্তুণত বন্দি গণ্য হন্দব।
• এই কান্দজর সময় ফযান বন্ধ রািন্দত হন্দব।
আরও ণকছু/ ণবকল্প : এই কাজটি আন্দরা ণবস্তৃত করা যায়। প্রথন্দম ণিক্ষক সংখ্যা বন্দি ণেন্দবন। ণিক্ষাথীরা কাগজ ণেন্দয় সংখ্যাটি বানান্দবন।
আবার, ণিক্ষক ণভন্ন ণভন্ন রি এর কাগজ রযান্ডমণি ণবণভন্ন পণরমান্দি ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দবন। ণিক্ষাথীরা সংখ্যা বাণনন্দয় ণিক্ষকন্দক শ্রেিান্দব।
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আইণেয়া ১.৪: েন্দির যন্ত্র
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: স্থানীয়মান (সংখ্যার তুিনা)
মূিকথা: েন্দির যন্ত্র সরি এবাকান্দসর একটি সহজরূপ। ণিতীয় শ্রেণিন্দত েন্দির েি কন্দর স্থানীয়মান্দনর িারিা শ্রেয়ার পর ণিক্ষাথীরা েন্দির যন্ত্র ব্যবহার
কন্দর েিক স্থানীয় সংখ্যার জে স্থানীয়মান্দনর িারিা শ্রপন্দয়ন্দছ এবং অনুিীিন কন্দরন্দছ (আনন্দে গণিত ণিণি, কন্দন্টন্ট শ্রেণিভাণর বই- প্রথম ও ণিতীয়
শ্রেণি, আইণেয়া- ৭.১)। এরই িারাবাণহকতা বজায় শ্ররন্দি ণিক্ষােম ও পাঠ্যপুস্তন্দকর চাণহো শ্রমাতান্দবক তৃতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা েন্দির যন্ত্র ব্যবহার
কন্দর হাজার পয শন্ত ণবণভন্ন সংখ্যা দতণর করন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা ৩য় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১০ নং পৃষ্ঠার সমািান করন্দব।

আইণেয়া ১.৫: ণসন্দেে নম্বর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: স্থানীয়মান
মূিকথা: ণিতীয় শ্রেণিন্দত স্থানীয়মান্দনর িারিা শ্রেয়ার পর ণিক্ষাথীরা ণসন্দেে নম্বর ব্যবহার কন্দর েিক স্থানীয় সংখ্যার জে স্থানীয়মান্দনর িারিা শ্রপন্দয়ন্দছ
এবং অনুিীিন কন্দরন্দছ (আনন্দে গণিত ণিণি, কন্দন্টন্ট শ্রেণিভাণর বই- প্রথম ও ণিতীয় শ্রেণি, আইণেয়া- ৭.১)। তৃতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা েন্দির ণসন্দেে
নম্বর ব্যবহার কন্দর হাজার পয শন্ত ণবণভন্ন সংখ্যা দতণর করন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা ৩য় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১১ নং পৃষ্ঠার ১ ও ২ নং সমস্যা সমািান করন্দব।

আইণেয়া ১.৬: জুম ইন জুম আউে
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সংখ্যা ও গিনা (সংখ্যান্দরিা)
মূিকথা: সংখ্যান্দরিার িারিা ণিক্ষাথীন্দের জে অতযন্ত গুরুত্বপূি শ এবং একই সান্দথ ণকছুো জটিি। সংখ্যান্দরিায় দুটি ণবন্দুর মধ্যবতী দূরত্ব কত
শ্রথন্দক কত সংখ্যা ণনন্দে শি করন্দব তা ণনভশর কন্দর ণবন্দু দুটিন্দক শ্রকান দুটি সংখ্যা িারা ণনন্দে শি করব। দুটি ণভন্ন সংখ্যায় একই দূরন্দত্ব অবণস্থত
দুটি ণবন্দু ণভন্ন সংখ্যা ণনন্দে শি করন্দত পান্দর। শ্রকান সংখ্যা ণনন্দে শি করন্দব তা ণনভশর করন্দব আমরা সংখ্যা শ্ররিাটিন্দত কত পয শন্ত সংখ্যা শ্রেিান্দত
চাই। সংখ্যান্দরিার প্রন্দতযকটি ণবন্দুই একটি সংখ্যা ণনন্দে শি কন্দর- অথ শাৎ শ্রকান সংখ্যান্দরিায় দুটি ণবন্দুর একটি যণে ২০০ এবং অপরটি যণে ৪০০
ণনন্দে শি কন্দর তাহন্দি এই দুটি ণবন্দুর মধ্যবতী সকি ণবন্দু ২০০ শ্রথন্দক ৪০০ এর মন্দধ্য সকি সংখ্যা ণনন্দে শি কন্দর-এই ব্যাপারাটি সিন্দকশ
ণিক্ষাথীন্দের স্পষ্ট িারিা শ্রেয়া জরুরী। জুম ইন জুম আউে আইণেয়াটিন্দত এই িারিাটি শ্রেয়ার জে ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় এই কাজটি করান্দনা
হন্দব, শ্রযিান্দন ণিক্ষাথীরা প্রথন্দম দুটি ণনণে শষ্ট ণবন্দুন্দত ণনন্দে শণিত সংখ্যা শ্রেিন্দত পান্দব এবং এরপর ণিক্ষাথীরা যতই কান্দছ যান্দব ণনন্দে শণিত ণবন্দুর
মধ্যবতী সংখ্যাগুন্দিা তারা শ্রেিন্দত পান্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসংখ্যান্দরিার দবণিষ্টগুন্দিা বিন্দত পারন্দব।
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উপকরি: এন্দফার আকান্দরর সাো এবং রণিন কাগজ।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

দুইটি রণিন কাগন্দজর প্রণতটিন্দক দে শয বরাবর ৮ ভাগ করন্দত হন্দব—ণনন্দচর ছণবর মন্দতা। এন্দত শ্রয ১৬টি ণিপ দতণর হন্দব—
শ্রসিান শ্রথন্দক ১০টি ণনন্দয় কাজ করন্দত হন্দব। বাণক ৬টির আপাতত প্রন্দয়াজন হন্দব না।

িাপ-2

১০টি ণিপ পািাপাণি সাণজন্দয় শ্রসিান্দন ০ শ্রথন্দক ২০০ পয শন্ত সংখ্যাগুন্দিা
পািাপাণি ণিন্দি একটি সংখ্যান্দরিা দতণর করন্দত হন্দব।
সংখ্যান্দরিার সংখ্যাগুন্দিা সমান দূরন্দত্ব রািার একটি সহজ উপায় এমন—
প্রণতটি ণিন্দপর মাঝিান্দন একো ভাঁজ ণেন্দত হন্দব। এরপর প্রণত ভাঁন্দজ সমান
দূরন্দত্ব চারটি আঙুি বণসন্দয় আঙুন্দির মাথা বরাবর কাগন্দজ োগ ণেন্দত হন্দব।
শ্রসই োগগুন্দিার ণনন্দচ ণনন্দচ পন্দর সংখ্যা ণিিন্দত হন্দব।
শ্রিিা হন্দয় শ্রগন্দি ণিপগুন্দিা মাণেং শ্রেপ বা আঠা ণেন্দয় একটি শ্রেয়ান্দি
িাণগন্দয় ০ শ্রথন্দক ২০০ পয শন্ত সংখ্যান্দরিাটি দতণর কন্দর শ্রফিন্দত হন্দব।

িাপ-3

ণনন্দচর ছণবর মন্দতা কন্দর ০, ১০০, ২০০—এই ণতনটি সংখ্যার জে বি ণনন্দে শিক এবং ২০, ৪০, ৬০, ৮০, ১২০, ১৪০, ১৬০,
১৮০—এই আেটি সংখ্যার জে শ্রছাে ণনন্দে শিক দতণর করন্দত হন্দব। ণনন্দে শিকগুন্দিা শ্রেয়ান্দি সংখ্যান্দরিার ওপন্দর িাণগন্দয় ণেন্দত
হন্দব।

িাপ-4

শ্রয শ্রেয়ান্দি সংখ্যান্দরিাটি আন্দছ—শ্রসিান শ্রথন্দক ণিক্ষাথীরা এমন দূরন্দত্ব োঁিান্দব—শ্রযন ০, ১০০ এবং ২০০ ছািা অে শ্রকান্দনা
শ্রিিা পিা না যায়। এরপর বলুন, শ্রেয়ান্দি তারা যা শ্রেিন্দছ শ্রসটি িাতায় আঁকন্দত।

িাপ-5

এরপর ণিক্ষাথীন্দেরন্দক আন্দরকটু সামন্দন ণনন্দয় আসুন—শ্রযন ২০, ৪০, ৬০, ৮০, ১২০, ১৪০, ১৬০, ১৮০ শ্রিিাগুন্দিাও তারা
পিন্দত পান্দর। ণিক্ষাথীরা এরপর আবার িাতায় আঁকন্দব—তারা কী শ্রেন্দিন্দছ।

িাপ-6

এরপর ণিক্ষাথীন্দেরন্দক আন্দরকটু সামন্দন শ্রযন্দত বলুন—শ্রযন তারা ণিন্দপর শ্রভতন্দর শ্রিিা সংখ্যাগুন্দিাও পিন্দত পান্দর।

িাপ-7

ণিক্ষাথীন্দের শ্রেয়াি শ্রথন্দক একটু দূন্দর োঁি কণরন্দয় ণবণভন্ন সংখ্যা বলুন, এবং ণজন্দজ্ঞস করুন—শ্রসসব সংখ্যা শ্রকাথায় থাকন্দত
পান্দর। শ্রকান ণিক্ষাথী ঠিক উের ণেন্দে ণকনা—শ্রসো অে ণিক্ষাথীন্দের যাচাই করন্দত বিন্দবন।
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িাপ-8

এরপর সংখ্যান্দরিাটির ণবণভন্ন স্থান্দন িাণি র (একো চার টুকরা সাো কাগজ) শ্ররন্দি ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করন্দত হন্দব—শ্রসই
িাণি ন্দর শ্রকান সংখ্যাটি বসন্দত পান্দর। আবার সংখ্যান্দরিার ণবণভন্ন স্থান্দন ণনন্দে শি কন্দর ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন শ্রসিান্দন ণক
সংখ্যা বসন্দত পান্দর। এভান্দব বারবার কাজটি করুন।

িাপ-9

“সংখ্যান্দরিা” িব্দটির সান্দথ ণিক্ষাথীন্দের পণরণচত করুন এবং ণিক্ষাথীন্দের বলুন—এতক্ষি সবাই শ্রয ণজণনসটি শ্রেিন্দিা শ্রসটি
মূিত একটি সংখ্যান্দরিা। ণিক্ষাথীন্দের সংখ্যান্দরিার িারিা ণেন।

িাপ-10

প্রণতটি ণিন্দপর দুইপ্রান্দন্তর সংখ্যার পাথ শকয ১০০ িন্দর ০-৫০০ এর একটি সংখ্যান্দরিা দতণর করুন এবং শ্রেয়ান্দি িাণগন্দয় উপন্দরর
িাপ-৭ এবং ৮ এর পুনরাবৃণে করুন।

িাপ ১১

উপন্দরর িাপ অনুসরি কন্দর ০-৬০০ পয শন্ত সংখ্যান্দরিা দতণর কন্দর শ্রেয়ান্দি িাণগন্দয় ণেন

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের ৩য় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১১ পৃষ্ঠার সংখ্যান্দরিা সংোন্ত সমস্যা এবং ২০ পৃষ্ঠার ৮ নং সমস্যা সমািান
করন্দত ণেন।

আইণেয়া ১.৭: সংখ্যান্দিন্দকা কুণমর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গিনা ও সংখ্যা (সংখ্যার তুিনা)
মূিকথা: শ্রছাে-বি সংখ্যার সিকশ প্রকান্দি ‘<’ এবং ‘>’ ণচহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই ণচহ্ন দুটি ব্যবহান্দর ণিক্ষাথীরা প্রায় সময় ণবভ্রাণন্তন্দত
পন্দি যায়। এই ণবভ্রাণন্ত দূর করন্দত গন্দল্পর চণরন্দত্রর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের এই ণচহ্নটির সান্দথ পণরণচত করা হন্দয়ন্দছ শ্রযন ণিক্ষাথীরা ণচহ্ন দুটি
ব্যবহান্দর শ্রকান ণবভ্রাণন্তন্দত না পন্দি। ফন্দি, ণচন্দহ্নর সান্দথ পণরণচণতর প্রণেয়াটি হয় আকষ শিীয়, আনেোয়ক এবং কায শকর। এই আইণেয়ার
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রছাে বি সংখ্যা সিন্দকশ স্পষ্ট িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্রছাে-বি সংখ্যার সিকশ ণচন্দহ্নর মাধ্যন্দম প্রকাি করন্দত পারন্দব।
উপকরি: এন্দফার সাইন্দজর রণিন বা সাো কাগজ।
পূব শপ্রস্তুণত: আে শন্দপপার শ্রকন্দে ণনন্দচর ণচন্দত্রর োয় কুণমন্দরর মুি দতণর কন্দর আনুন। কুণমন্দরর মুিটি শ্রেিন্দত >ণচন্দহ্নর মন্দতা হন্দব।

কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রেণিকন্দক্ষ এন্দস সবাইন্দক আন্দগ কুণমন্দরর মুিো শ্রেিান্দবন। এরপর এমন একো গল্প শ্রিানান্দবন—
“কুণমন্দরর শ্রেন্দি ণছন্দিা এক কুণমর-রাজা। শ্রসই রাজা শ্রকবি িাই-িাই করন্দতা। তার রান্দজযর ণনয়ম ণছন্দিা এমন—প্রণতণেন
সন্ধযায় রান্দজযর সবাইন্দক শ্রকান্দনা না শ্রকান্দনা িাবার ণনন্দয় আসন্দত হন্দব কুণমর-রাজার জে। শ্রসই িাবার হয় কুণমর-রাজার
ণসংহাসন্দনর োন ণেন্দক রািা হন্দব, নয়ন্দতা বাম ণেন্দক।
সবাই িাবার এন্দন রািার পর শ্রপটুক রাজা োন্দন-বান্দম দুই ণেন্দকই তাকান্দতা। এরপর শ্রযণেন্দক শ্রবণি িাবার আন্দছ—শ্রসণেন্দকই
তাণকন্দয় থাকন্দতা—মুি হা কন্দর!”
কুণমন্দরর মুি (ণচত্রটি) দুই ণেন্দকই ঘুণরন্দয় শ্রেিান্দবন—শ্রসই কুণমর-রাজা কীভান্দব শ্রবণি িাবান্দরর ণেন্দক তাণকন্দয় থাকন্দতা।
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িাপ-২

৫ জন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক আনুন। তান্দের ২ জন োঁিান্দব কুণমন্দরর মুন্দির োনণেন্দক। ৩ জন োঁিান্দব বামণেন্দক।
এরপর সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন, কুণমর এিন শ্রকানণেন্দক মাথা ঘুরান্দব। ণিক্ষাথীন্দের উেরমন্দতা কুণমন্দরর মুি ৩ জন্দনর ণেন্দক
ঘুণরন্দয় ণেন্দত হন্দব।

িাপ-৩

কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক এন্দন কুণমন্দরর োন্দন-বান্দম োঁি কণরন্দয় ণেন। ণিক্ষাথীন্দের আবারও ণজন্দজ্ঞস করুন—
এবার শ্রকানণেন্দক কুণমর মাথা শ্র ারান্দব। এই ব্যাপারটির কন্দয়কবার পুনরাবৃণে কন্দর ণিক্ষাথীন্দের শ্রভতন্দর এই শ্রবািটুকু শ্রেওয়ার
শ্রচষ্টা করন্দবন শ্রয, শ্রযণেন্দক শ্রবণি িাবার থান্দক কুণমর শ্রসণেন্দকই মাথা শ্র ারায়।

িাপ-৪

এরপর ণিক্ষাথীরা সবাই কুণমন্দরর মুি বানান্দব। প্রথন্দম সবাই এন্দফার কাগজ শ্রথন্দক এমন একটি ণিপ ণিঁন্দি ণনন্দব—

িাপ-৫

এরপর শ্রসোর মাঝিান্দন ণনন্দচর ছণবর মন্দতা ভাঁজ ণেন্দয় কুণমন্দরর মুি বানান্দব। মুন্দির ওপন্দর শ্রচান্দির ছণব আঁকা হন্দব—দুই
পান্দিই।

িাপ-6

শ্রবান্দে শ দুইটি সংখ্যা ণিখুন—মান্দঝ একটু ফাঁকা শ্ররন্দি। ণিক্ষাথীরা তান্দের িাতায় একইভান্দব সংখ্যা দুইটি ণিিন্দব।
শ্রযমন ১০ আর ১৫ ণিিন্দি এভান্দব ণিখুন—

১০

১৫

িাপ-7

সংখ্যা দুইটির মান্দঝ কুণমন্দরর মুি বণসন্দয় শ্রেিান, কুণমর শ্রকান ণেন্দক মুি কন্দর থাকন্দব।

িাপ-8

এরপর ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের িাতার ওপর ণনন্দজন্দের দতণর কুণমন্দরর মুি বসান্দব। সবাই ঠিক ণেন্দক মুি কন্দর মুিটি বসান্দত
পারন্দছ ণকনা যাচাই করুন।

িাপ-9

সবাইন্দক বলুন, গণিন্দতর ভাষান্দতও এমন একটি কুণমন্দরর মুি আন্দছ—শ্রযোন্দক এভান্দব শ্রিিা হয়—

<
শ্রবান্দে শ ণচহ্নটি ।ণিখুন।
িাপ-10

কন্দয়ক শ্রজািা সংখ্যা শ্রবান্দে শ ণিখুন। ণিক্ষাথীরা িাতায় শ্রসগুন্দিা ণিন্দি তুিনা করন্দব, এবং প্রন্দয়াজনমন্দতা < বা > ণচহ্ন
বসান্দব। শ্রযমন শ্রবান্দে শ এভান্দব সংখ্যা ণিখুন—

১০০ ৯৯
৪৬৯ ৪৯৬
৮২৭৯ ৮২৭২
ণিক্ষাথীরা িাতায় ণিিন্দব এভান্দব—

১০০ > ৯৯
৪৬৯ < ৪৯৬
৮২৭৯ > ৮২৭২
িাপ-১১

একই কাজ এবার ৩টি সংখ্যার জে করন্দত হন্দব। শ্রবান্দে শ শ্রযন্দকান্দনা ৩টি সংখ্যা ণিখুন—

৯৮২

৩৫৭

৮৩
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এরপর বলুন, ৩টির মান্দঝ তুিনা করন্দত চাইন্দি ২টি কুণমন্দরর মুি েরকার হয়।
তিন ব্যাপারো শ্রিিা হয় এভান্দব— ৯৮২ > ৩৫৭ > ৮৩
অথবা এভান্দব— ৮৩ < ৩৫৭ < ৯৮২
মূল্যায়ন ও যাচাই: ৩য় শ্রেণির বইন্দয়র ১৪, ১৫ নম্বর পৃষ্ঠার সমস্যাগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের সমািান করন্দত ণেন্দত হন্দব।
আরও ণকছু/ণবকল্প: ণিতীয় শ্রেণির আইণেয়ার পুনরাবৃণে করান্দত পান্দরন।
● প্রথম-ণিতীয় শ্রেণির আনন্দে গণিত ণিণি বইন্দয়র আইণেয়া ৭.১ (েন্দির যন্ত্র) অযুত পয শন্ত সংখ্যা ণিক্ষাথীন্দের অনুিীিন করান।
● প্রথম-ণিতীয় শ্রেণির আনন্দে গণিত ণিণি কন্দন্টন্ট শ্রেণিভাণর বই এর আইণেয়া ৭.৪ (ণসন্দেে নম্বর) অযুত পয শন্ত সংখ্যার জে
ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় দতণর করান্দত হন্দব।

আইণেয়া ১.৮: িাইন ভাণি, িাইন কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : েমবাচক সংখ্যা

মূিকথা: প্রথম শ্রেণিন্দত েমবাচক সংখ্যার িারিা শ্রেয়ার পর ণিক্ষাথীরা িাইন ভাণি, িাইন কণর আইণেয়াটির ব্যবহার কন্দর প্রথম শ্রথন্দক
পঞ্চম পয শন্ত েম্ববাচক অনুিীিন কন্দর (আনন্দে গণিত ণিণি, কন্দন্টন্ট শ্রেণিভাণর বই- প্রথম ও ণিতীয় শ্রেণি, আইণেয়া-২.২৪)। তৃতীয়
শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা িাইন ভাণি, িাইন কণর আইণেয়াটি ব্যবহার কন্দর প্রথম শ্রথন্দক ণবংি পয শন্ত েম্ববাচক সংখ্যার অনুিীিন করন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা ৩য় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১৭ নং পৃষ্ঠার সমস্যা সমািান করন্দব।
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২.০ শ্রযাগ ও ণবন্দয়াগ
আইণেয়া ২.১: পািাপাণি শ্রযাগ কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রযাগ
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা দুই,ণতন বা চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সংখ্যার শ্রযাগ করন্দত পান্দর। এন্দক্ষন্দত্র িক্ষয করা যায় শ্রযান্দগর সমস্যাটিন্দত যণে সংখ্যাগুণি
উপর শ্রথন্দক ণনন্দচর ণেন্দক বণসন্দয় করন্দত বিা হয় তাহন্দি ণিক্ষাথীন্দের শ্রতমন শ্রকান্দনা সমস্যা হয় না। ণকন্তু সংখ্যাগুণি যণে পািাপাণি বণসন্দয়
শ্রযাগ করন্দত বিা হয় তিন ণিক্ষাথীন্দের শ্রকউ শ্রকউ একটি সংখ্যার নীন্দচ আন্দরকটি সংখ্যা বণসন্দয় ণকভান্দব শ্রযাগ করন্দত হয় তা সমািান করন্দত
পান্দর না। শ্রসন্দক্ষন্দত্র এই পািাপাণি শ্রযাগ কণর আইণেয়াটি ণিক্ষাথীরা পািাপাণি শ্রযাগ করন্দত সহায়তা করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুই, ণতন ও চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সংখ্যা পািাপাণি শ্ররন্দি শ্রযাগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: এন্দফার সাইজ কাগজ, পুিণপন ও পুিণপন শ্রবােশ।
পূব শপ্রস্তুণত: ণনণে শষ্ট সংখ্যক কাগজ আইণেয়ার প্রন্দয়াজন অনুযায়ী শ্রকন্দে ণনন্দয় শ্রযন্দত হন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক প্রথন্দম ণকছু এন্দফার সাইন্দজর কাগজ ণনন্দচর ণচত্র-১ এর োয় শ্রকন্দে ণনন্দত বলুন। এরপর ণচত্র-২ এর মত একটি
ছক বানান্দত বলুন এবং একক, েিক, িতক ণিিন্দত বলুন। এরপর একক, েিক ও িতন্দকর ন্দরর ণনন্দচ সংখ্যা ণিন্দি ণচত্র৩ এর মত ণসন্দেে মান কােশ দতণর কন্দর ণনন্দত বলুন। কােশটি সব সময় মাঝ বরাবর ভাঁজ করা থাকন্দব ণচত্র-৪,৫ এর োয়
শ্রযন, ণিক্ষাথীরা ছন্দক বসান্দনার আন্দগ শ্রেিন্দত না পায়।

ণচত্র-১

িাপ-২

এরপর শ্রবান্দে শ ণতন অঙ্ক ণবণিষ্ট শ্রযন্দকান ণতনটি সংখ্যার শ্রযান্দগর (হান্দত না শ্ররন্দি) একটি সমস্যা ণিখুন
২৫৪ + ২১ +১০৪ =
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িাপ-৩

এরপর পুিণপন শ্রবান্দে শ ণচত্র-২ এর ছকটি এঁন্দে ণেন। এিন একজন
ণিক্ষাথীন্দক ১ম সংখ্যা ২৫৪ এর ণসন্দেে মান কােশ ণনন্দয় প্রেে ছন্দক
বসান্দত বলুন। এন্দক্ষন্দত্র কান্দেরশ উন্দটা ণেন্দক ২, ৫ ও ৪ এর
স্থানীয়মান শ্রেন্দি এরপর শ্রসই অনুযায়ী ছন্দক বসান্দত বলুন। এরপর
এন্দক এন্দক অে ণিক্ষাথীন্দের সামন্দন শ্রেন্দক ২১ ও ১০৪ সংখ্যাটি
ছন্দক বসান্দবন। এিন সমস্যাটির সমািান ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয়
করান্দবন।
প্রন্দতযক সংখ্যার একন্দকর অঙ্কগুন্দিা ওপর-ণনন্দচ, েিন্দকর
অঙ্কগুন্দিা ওপর-ণনন্দচ এমন কন্দর শ্রয ণিিন্দত হয় শ্রসটি ব্যখ্যা
করুন।

িাপ-৪

এভান্দব ণতন অঙ্ক ণবণিষ্ট আন্দরা ণকছু সংখ্যার শ্রযান্দগর সমস্যার অনুিীিন্দনর পর ণিক্ষাথীন্দের চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সংখ্যার শ্রযান্দগর
সমস্যার সমািান্দনর িারিা ণেন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা পাঠ্যপুস্তন্দকর তৃতীয় শ্রেণির ২৪ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।

আইণেয়া ২.২: ব্লক ণেন্দয় শ্রযাগ কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রযাগ
মূিকথা: ণিতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা দুই অঙ্ক ণবণিষ্ট দুইটি সংখ্যার শ্রযাগ করন্দত ণিন্দিন্দছ। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা হান্দত না
শ্ররন্দি/শ্ররন্দি ণতন বা চার অঙ্ক ণবণিষ্ট দুইটি সংখ্যা শ্রযাগ করন্দত পারন্দব। এটি একটি অনুিীিনমূিক কাজ, পুন্দব শর প্রণেয়া অনুসরি কন্দর
ণিক্ষাথীরা বি সংখ্যার শ্রযাগ করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা হান্দত না শ্ররন্দি ণতন বা চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সব শাণিক চারটি সংখ্যা শ্রযাগ করন্দত পারন্দব।
হান্দত শ্ররন্দি ণতন বা চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সব শাণিক চারটি সংখ্যা শ্রযাগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: আে শ শ্রপপার, েণি বা সুতা, পুিণপন ও পুিণপন শ্রবােশ।
পূব শপ্রস্তুণত: ক্লান্দসর পূন্দব শ আে শ শ্রপপার ণেন্দয় ২৭টি কন্দর ৩টি ব্লক কান্দেরশ শ্রসে (প্রণতটি শ্রসন্দে ১, ১০ ও ১০০ শ্রিিা ৯টি কন্দর আিাো কােশ) দতণর
কন্দর আনন্দবন। অথ শাৎ ১ শ্রিিা ২৭ টি, ১০ শ্রিিা ২৭টি এবং ১০০ শ্রিিা ২৭টি সহ শ্রমাে ৮১টি ব্লন্দকর কােশ থাকন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

হান্দত না শ্ররন্দি শ্রযাগ
ক্লান্দসর শুরুন্দত প্রথন্দম পুিণপন শ্রবান্দে শ ণচন্দত্র শ্রেিান্দনা ণনয়ন্দম
পুিণপন্দনর সহায়তায় েণি এঁন্দে কিাম ও সাণর দতণর করুন

িাপ ২

এরপর শ্রবান্দে শ ণতন অঙ্ক ণবণিষ্ট শ্রযন্দকান দুটি
সংখ্যার শ্রযাগ (হান্দত না শ্ররন্দি) ণিখুন এবং এিান্দন
একক, েিক ও িতন্দকর স্থানীয় মান সিন্দকশ
িারিা ণেন।

িাপ ৩

এবার একজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক প্রথম সংখ্যাটি অথ শাৎ ২৫৩ এর একন্দকর মান্দনর জে সামন্দন রািা একন্দকর ব্লক কােশ
ণনন্দয় পুিণপন শ্রবান্দে শ প্রথম সংখ্যার জে ণনি শাণরত স্থান্দন ণপন ণেন্দয় এঁন্দে ণেন্দত বলুন। এরপর একই ভান্দব আন্দরা দুইজন
ণিক্ষাথীন্দক পয শায়েন্দম েিক ও িতন্দকর মান্দনর জে সামন্দন রািা ব্লক কােশ ণনন্দয় পুিণপন শ্রবান্দে শ প্রথম সংখ্যার জে ণনি শাণরত
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স্থান্দন ণপন ণেন্দয় এঁন্দে ণেন্দত বলুন।

িাপ ৪

এরপর একইভান্দব ণিতীয় সংখ্যাটি অথ শাৎ ৫২৬ এর একন্দকর মান্দনর জে
সামন্দন রািা একন্দকর ব্লক কােশ ণনন্দয় পুিণপন শ্রবান্দে শ ণিতীয় সংখ্যার
জে ণনি শাণরত স্থান্দন ণপন ণেন্দয় এঁন্দে ণেন্দত বলুন। এরপর একই ভান্দব
আন্দরা দুইজন ণিক্ষাথীন্দক পয শায়েন্দম েিক ও িতন্দকর মান্দনর জে
সামন্দন রািা ব্লক কােশ ণনন্দয় পুিণপন শ্রবান্দে শ ণিতীয় সংখ্যার জে
ণনি শাণরত স্থান্দন ণপন ণেন্দয় এঁন্দে ণেন্দত বলুন।

িাপ ৫

এরপর একজন ণিক্ষাথীন্দক শ্রেন্দক দুইটি সংখ্যার একক,
েিক ও িতন্দকর কিান্দম শ্রমাে কতগুন্দিা ব্লক কােশ হন্দিা তা
গুন্দি ণনন্দচর ফাঁকা ন্দর সামন্দন রািা ব্লক কােশ হন্দত
সমসংখ্যক ব্লক কােশ পুিণপন শ্রবান্দে শ বসান্দত বলুন এবং সান্দথ
সান্দথ সবাইন্দক িাতায় ণিিন্দত বলুন।
এভান্দব আন্দরা ণকছু ণতন অন্দঙ্কর দুইটি সংখ্যা ও ণতনটি
সংখ্যার শ্রযাগ ণিক্ষাথীন্দের করন্দত বলুন। এরপর পরবতী
ক্লান্দস একই ভান্দব চার অন্দঙ্কর সংখ্যার িারিা ণেন্দয় চার
অন্দঙ্কর সংখ্যার শ্রযাগ করুন। (হান্দত না শ্ররন্দি)

িাপ ৬

হান্দত শ্ররন্দি শ্রযাগোঃ
ণিক্ষাথীরা যিন হান্দত না শ্ররন্দি ণতন/চার অন্দঙ্কর
হান্দত না শ্ররন্দি শ্রযাগ সিন্দকশ িারিা শ্রপন্দয় যান্দব,
তিন একই আইণেয়া ব্যবহার কন্দর ণতন অন্দঙ্কর
হান্দত শ্ররন্দি শ্রযাগ সিন্দকশ িারিা ণেন্দত হন্দব।
এন্দক্ষন্দত্র একন্দকর সংখ্যা শ্রযাগ কন্দর ১০ এর উপর
হন্দি ণিক্ষাথীন্দক রাজন্দকাষ ও শ্রকাোন্দির শ্রিিার
মত ১০টি ১ শ্রিিা ব্লন্দকর পণরবন্দত শ ১০ শ্রিিা ১টি
ব্লক ণিক্ষন্দকর কাছ শ্রথন্দক ণনন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।
আরও ণকছু/ ণবকল্প: ণিক্ষক চাইন্দি উপন্দরর আইণেয়াটি এবাকাস ব্যবহার কন্দরও করন্দত পান্দরন।
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ণিন্দরানাম ২.৩: রাজন্দকাষ ও শ্রকাোি ১
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রযাগ
মূিকথা: এই শ্রিিাটি ণিক্ষাথীরা প্রথম /ণিতীয় শ্রেণিন্দত কন্দরন্দছ যার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা হান্দত কিন্দম শ্রযান্দগর দুই অন্দঙ্কর সংখ্যার শ্রযান্দগর
িারিা িাভ কন্দর। তৃতীয় শ্রেণিন্দত ণতন/চার অন্দের শ্রযান্দগর বতশমান ণিিন পদ্ধণত স্পষ্ট করার জে এ শ্রিিাটি পুনরায় শ্রেণিকন্দক্ষ শ্রিিা হন্দব।
আন্দগর মত এ শ্রক্ষন্দত্র একটি গন্দল্পর মাধ্যন্দম শ্রিিাটি শুরু করুন। এরপর ৫ জন ণিক্ষাথী ণনন্দয় েি গঠন করুন। প্রথন্দম ণনন্দজ শ্রকাোি হন্দয়
েিগুন্দিান্দক শ্রযান্দগর শ্রিিা শ্রিিান্দবন। এরপর প্রণত েন্দির একজনন্দক ণবদ্যািয় রাজন্দকান্দষর শ্রকাোি ঠিক করুন এবং অে ৪ জনন্দক প্রজা হন্দত
বলুন। প্রণতবার শ্রিিা শ্রিন্দষ প্রণত েন্দি ণবদ্যািয় রাজন্দকান্দষর শ্রকাোি পণরবতশন করুন।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাহান্দত না শ্ররন্দি ও হান্দত শ্ররন্দি ণতন ও এর অণিক সংখ্যার শ্রযাগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণিক্ষাথীরা একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ শ্রকন্দে ৮ ভাগ কন্দর শ্রসই কাগন্দজর উপর বি কন্দর স্পষ্টভান্দব ১, ১০, ১০০, ১০০০ োকার
শ্রনাে ণিন্দি ণনন্দয় আনন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: স্থানীয় মান সিন্দকশ িারিা িাগন্দব
কায শপদ্ধণত :
িাপ ১

একটি গল্প ণেন্দয় ক্লাস শুরু করুন, গল্পো এমন হন্দত পান্দর
“এক শ্রেন্দি এক রাজা ণছি। রাজার নাম হবুচন্দ্র। শ্রসই শ্রেন্দি রাজা ণনয়ম করন্দিন রান্দজয শুধু চার িরন্দনর োকার শ্রনাে থাকন্দব।
এক োকা, েি োকা, একি োকা আর এক হাজার োকা। শ্রসই সান্দথ আন্দরকটি অদ্ভুত ণনয়ম চালু করন্দিন। ণনয়মটি এমন শ্রকউ
ণনন্দজর কান্দছ একসান্দথ এক রকন্দমর ৯টির শ্রবিী শ্রনাে রািন্দত পারন্দব না। অথ শাৎ, কারও কান্দছ যণে ১৮৭ োকা থান্দক তন্দব শ্রস
১৮৭ো এক োকার শ্রনাে রািন্দত পারন্দব না, তান্দক অবশ্যই ১ো ১০০ োকার শ্রনাে, ৮ো ১০ োকার শ্রনাে আর ৭ো ১ োকার
শ্রনাে রািন্দত হন্দব। োকা শ্রনওয়া, শ্রেওয়া বা ভািান্দনার েরকান্দর সব প্রজান্দক রাজন্দকান্দষ আসন্দত হন্দব। রাজন্দকাষ শ্রেিান্দিানার
কাজ কন্দর রাজার শ্রকাোি। প্রজান্দের েরকার মত ১০ো ১ োকার শ্রনান্দের বেন্দি ১ো ১০ োকার শ্রনাে শ্রেন্দব রাজন্দকান্দষর
শ্রকাোি, আবার কারও ণবন্দিষ েরকার হন্দি ১ো ১০ োকার শ্রনান্দের বেন্দি ১০ো ১ োকার শ্রনাে ণনন্দত পারন্দব রাজন্দকাষ শ্রথন্দক
শ্রথন্দক। একই ভান্দব ১০ো ১০ োকার শ্রনান্দের বেন্দি শ্রকাোি 1ো 100 োকার শ্রনাে, 10ো ১০০ োকার শ্রনান্দের বেন্দি রাজন্দকাষ
শ্রথন্দক ১ো ১০০০ োকার শ্রনাে ণেন্দত পারন্দব। শ্রকউ রাজার ণনয়ম না মানন্দি তান্দক শুন্দি চিান্দনা /কন্দঠার িাণস্ত শ্রেয়া হন্দব।”
গল্পটি বিার পর কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক গল্পটি আবারও বিন্দত বলুন। তান্দের কাছ শ্রথন্দক গল্পটি শুনন্দবন।

িাপ ২

এবার ণিক্ষাথীন্দের বলুন আমরা এিন শ্রসই হবুচন্দ্র রাজার রাজন্দকান্দষর শ্রিিাটি শ্রিিন্দবা। প্রথন্দম ণনন্দজই শ্রকাোন্দির োণয়ত্ব ণনন
এবং ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দয় ৫ জন কন্দর এন্দককটি েি গঠন করুন। প্রণত েিন্দক একো সংখ্যা ণেন।

িাপ ৩

প্রণত েিন্দক তান্দের সংখ্যার সমপণরমাি ‘োকা’ রাজন্দকাষ শ্রথন্দক ণনন্দত বলুন।
প্রণত েি শ্রথন্দক একজন রাজন্দকান্দষর োণয়ন্দত্ব থাকা শ্রকাোন্দির কান্দছ যান্দব। শ্রকাোিন্দক সংখ্যাটি বিন্দব শ্রকাোন্দির কাছ শ্রথন্দক
১,১০,১০,১০০০ োকার কয়টি কন্দর শ্রনাে েরকার শ্রসটি চাইন্দব। শ্রকাোন্দির কাছ শ্রথন্দক ১০০০, ১০০, ১০, ১ ‘োকার’ শ্রনান্দে
সংখ্যার সমপণরমাি োকা ণনন্দব। শ্রনান্দের সংখ্যা ভুি বিন্দি শ্রকাোি োকা ণেন্দব না।

িাপ ৪

শ্রযমন : সংখ্যাটি ১৩৪৮ হন্দি ১টি ১০০০, ১টি ১০০, ৩টি ১০ ও ৮টি ১ োকার শ্রনাে ণনন্দব।

িাপ ৫

এবার প্রণত েিন্দক আন্দরকটি সংখ্যা ণেন। একই ণনয়ন্দম েি শ্রথন্দক অে একজন ণগন্দয় রাজন্দকাষ শ্রথন্দক োকা আনন্দব।

িাপ ৬

এরপর েিগুন্দিান্দক সব োকা একত্র কন্দর দুটি সংখ্যা শ্রযাগ করন্দত বলুন।

িাপ ৭

শ্রযমন : ১৩৪৮ ও ২৫৪১ দুটি সংখ্যা। এিন এন্দের শ্রযাগ করন্দত হন্দি, প্রথন্দম ণিক্ষাথীরা ১০ োকার শ্রনাে গুন্দিান্দক একত্র করন্দব,
১ োকার শ্রনােগুিান্দকও একই ণনয়ন্দম একত্র করন্দব এবং এরপর শ্রযাগ করন্দব। উপন্দরর উোহরন্দি, শ্রযাগফি হন্দব এমনোঃ ৮+১
= ৯ টি ১ োকার শ্রনাে, ৪+৪ = ৪ টি ১০ োকার শ্রনাে। ৩+৫ = ৮ টি ১০০ োকার শ্রনাে।, ১+২ = ৩ টি ১০০০ োকার শ্রনাে।
তাহন্দি শ্রযাগফি ৩৮৮৯।

িাপ ৮

ণিক্ষাথীরা এবার সব োকা রাজন্দকান্দষ শ্রফরত ণেন্দব। আবান্দরা প্রণত েিন্দক দুটি সংখ্যা ণেন। (এবার িক্ষয রািন্দবন শ্রযন হান্দত
শ্ররন্দি শ্রযাগ করার েরকার পন্দি)। ণিক্ষাথীরা আবান্দরা রাজন্দকাষ শ্রথন্দক সমপণরমাি োকা উন্দোিন করন্দব। সংখ্যা দুইটি শ্রযাগ
করন্দব।
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িাপ ৯

শ্রযমনোঃ ২৮৯৫ ও ৪২৫৮ দুটি সংখ্যা। এিন তান্দের কান্দছ আন্দছ (৮+৫= ১৩ টি ১ োকার শ্রনাে, ১৪ টি ১০ োকার শ্রনাে, ১০ টি
১০০ োকার শ্রনাে এবং ৬ টি ১০০০ োকার শ্রনাে আন্দছ। শ্রযন্দহতু ৯ োর শ্রবিী ১ োকার শ্রনাে তারা রািন্দত পারন্দব না, তাই তারা
শ্রকাোিন্দক ১০ টি এক োকার শ্রনাে শ্রফরত ণেন্দয় 1টি ১০ োকার শ্রনাে আনন্দব। এবার তান্দের ১০ োকার শ্রনাে হি ১৫টি, ১
োকার শ্রনাে ৩টি। শ্রযন্দহতু ৯টির শ্রবিী ১০ োকার শ্রনাে তারা রািন্দত পারন্দব না, তাই তারা শ্রকাোিন্দক ১০টি 10 োকার শ্রনাে
শ্রফরত ণেন্দয় 1টি ১০০ োকার শ্রনাে আনন্দব। এিন ১০০ োকার শ্রনাে হন্দব ১1টি এবং ১০ োকার শ্রনাে হন্দব 5টি। ১০টি ১০০
োকার শ্রনান্দের বেন্দি ১টি ১০০০ োকার শ্রনাে ণনন্দয় আসন্দব। তাহন্দি 1000 োকার শ্রনাে হন্দব ৭টি, ১০০ োকার শ্রনাে হন্দব ১টি,
১০ োকার শ্রনাে হন্দব ৫টি এবং ১ োকার শ্রনাে হন্দব ৩টি। সবন্দিন্দষ শ্রযাগফি হন্দব ২৮৯৫ + ৪২৫৮ =৭১5৩।

িাপ ১০

এরপর প্রণত েন্দি একজন কন্দর ণিক্ষাথীন্দক শ্রকাোি বাণনন্দয় বাণকন্দের প্রজা হন্দত বলুন। প্রণত েন্দি আন্দগর শ্রিিাটি শ্রিিন্দত ণেন।
প্রণতবার শ্রিিা শ্রিন্দষ প্রণত েন্দির শ্রকাোি বেন্দি শ্রেন্দবন এবং নতুন সংখ্যা ণেন্দয় শ্রিিাটি করন্দত বলুন েিগুন্দিান্দক।

িাপ ১১

অন্দনকবার অনুিীিন হওয়ার পর শ্রযান্দগর প্রচণিত পদ্ধণতর িারিা ণেন এবং এই শ্রিিার পর ণিক্ষাথীন্দের শ্রযান্দগর প্রচণিত
পদ্ধণতর িারিা সমন্বয় করুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীন্দের েন্দি েন্দি ণবণভন্ন সংখ্যা ণেন্দয় শ্রসগুন্দিা শ্রিিার মাধ্যন্দম শ্রযাগ কন্দর শ্রযাগফি শ্রবর করন্দত ণেন।
টিপস : প্রথম িান্দপ অবশ্যই সহজ এবং হান্দত রািা িান্দগ না এমন শ্রযাগ কাজর মাধ্যন্দম করন্দত শ্রেন্দবন। এরপর আন্দস্ত আন্দস্ত ১ ো অঙ্ক হান্দত
রািা িান্দগ এমন শ্রেন্দবন, এরপর একাণিক হান্দত রািা িান্দগ এমন শ্রযাগ শ্রেন্দবন। সব শ্রিন্দষ দুই এর শ্রবিী সংখ্যার শ্রযাগ করন্দত ণেন।

আইণেয়া ২.৪: কথায় ণিন্দি শ্রযাগ অঙ্ক কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রযাগ
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা ইন্দতামন্দধ্য দুই, ণতন ও চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সংখ্যার শ্রযাগ করন্দত পান্দর। ণকন্তু শ্রকান অঙ্ক ভাষায় প্রকাি করন্দত বিন্দি বা
ভাষায় ণিন্দি শ্রযান্দগর সমস্যা সমািান করন্দত বিন্দি তা অন্দনক ণিক্ষাথী সমািান করন্দত পান্দর না। তাই এই আইণেয়াটি শ্রেণিকন্দক্ষ প্রন্দয়াগ
করন্দি ণিক্ষাথীরা ভাষায় প্রকাি কন্দর অন্দঙ্কর সমািান করন্দত পারন্দব ।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাকথার অঙ্ক ণনন্দজরা প্রকাি কন্দর শ্রযাগ করন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষক ক্লান্দসর পূন্দব শ এ সিন্দকশ িারিা ণনন্দয় আসন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত এন্দস একটি গল্প ণেন্দয় ক্লাস শুরু করুন। গল্পটি এমনরাজুর বাবার ণনন্দজন্দের একটি ফন্দির বাগান রন্দয়ন্দছ। বাগান্দন ণতনটি আম গাছ রন্দয়ন্দছ। গাছগুন্দিা শ্রথন্দক যথােন্দম ১৪২, ২৭৪
এবং ১৫৯ সংখ্যক আম পািা হন্দয়ন্দছ।
রাজুর বাবা এরপর হান্দে ণগন্দয় ণনন্দজন্দের গান্দছর আম ণবণে করন্দিন। প্রথন্দম ণকছু সংখ্যক আম ণবণে কন্দর শ্রপন্দিন ১৫৪০ োকা।
পন্দর বাণক আমগুন্দিা ণবণে কন্দর শ্রপন্দিন ২৪৭০ োকা।
রাজুর বাবা বাসায় ণফন্দর রাজুন্দক বইন্দমিায় ণনন্দয় যাওয়ার কথা বিন্দিা। রাজু অন্দনক খুিী হন্দিা। আজন্দক রাজু তার বাবার
সান্দথ বইন্দমিায় যান্দব। বইন্দমিান্দত অন্দনক অন্দনক বই পাওয়া যায়। রাজু তার বাবার সান্দথ বই শ্রমিায় ণগন্দয় অন্দনক পছন্দের
বই শ্রেিন্দত শ্রপি। শ্রস বই শ্রমিা শ্রথন্দক ১৫৬ োকা ণেন্দয় একটি গন্দল্পর বই, ২৪৮ োকা ণেন্দয় ছিার বই এবং ৩৬৫ োকা ণেন্দয়
আন্দরকটি গন্দল্পর বই ণকন্দনন্দছ।
রাজুর গন্দল্পর বইন্দত ১৭৮ পৃষ্ঠা, আন্দরকটি গন্দল্পর বইন্দত ৯৮ পৃষ্ঠা এবং ছিার বইন্দত ১১৩ পৃষ্ঠা রন্দয়ন্দছ।
রাজু বাসায় এন্দস গন্দল্পর বই পিা শুরু করন্দিা। ণবকান্দি বই পিা শ্রিষ কন্দর রাজু টিণভন্দত ণেন্দকে শ্রিিা শ্রেিা শুরু করন্দিা।
বাংিান্দেি ও অন্দেণিয়া এই দুটি েন্দির মধ্যকার শ্রিিা হুন্দে। প্রথন্দম বাংিান্দেি েি ব্যাটিং করন্দছ। বাংিান্দেন্দির তাণমম ১২১,
নাফীস ৭৮ আিরাফুি ১০০ রান কন্দরন্দছ।

িাপ ২

গল্পটি বিার পর পুন্দব শই শ্রপাষ্টার শ্রপপান্দর শ্রিিা েনাটি োণনন্দয় ণেন। এবার এন্দিান্দমন্দিা কথার অঙ্ক বন্দি ণিক্ষাথীন্দের সমািান
করন্দত বলুন। শ্রযমন, রাজু বইন্দমিা শ্রথন্দক কত োকার বই েয় কন্দরন্দছ? বাংিান্দেি ও অন্দিণিয়ার মধ্যকার ণেন্দকে শ্রিিায় ৩
জন ণেন্দকোন্দরর শ্রমাে রান কত? রাজুন্দের ফন্দির বাগান্দন ৩টি গাছ শ্রথন্দক কতগুন্দিা আম পািা হন্দয়ন্দছ? রাজুর ৩টি বইন্দয়র
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পৃষ্টা সংখ্যা কত? ২ েফায় কত োকার আম ণবেয় করা হন্দয়ন্দছ? ইতযাণে।
ণিক্ষাথীন্দের প্রন্দয়াজন্দন শ্রপাষ্টার শ্রপপান্দরর শ্রিিা শ্রেন্দি ণনন্দত বলুন। সবগুন্দিা সমস্যা সমািান না হওয়া পয শন্ত ণিক্ষাথীন্দের শ্রচষ্টা
করন্দত বলুন।

িাপ ৩

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ৩০ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।

আইণেয়া ২.৫: শ্রযান্দগর অঙ্ক কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রযাগ
মূিকথা: এটি একটি শ্রিিা। এর আন্দগ ণিক্ষাথীরা দুই/ণতন অঙ্ক ণবণিষ্ট দুই/ণতনটি সংখ্যার শ্রযাগ করন্দত ণিন্দিন্দছ। এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা
সংখ্যাকােশ ব্যবহার কন্দর ণনন্দজরা একটি চার অন্দঙ্কর, ণতন অন্দঙ্কর, দুই অন্দঙ্কর এবং এক অন্দঙ্কর সংখ্যা দতণর করন্দব। এরপন্দর এই চারটি
সংখ্যা শ্রযাগ করন্দব। ণিক্ষাথীন্দের শ্রযান্দগর িারিা স্পষ্ট হওয়ার পািাপাণি আনেও পান্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাচার অন্দঙ্কর সংখ্যার শ্রযাগফি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ, সংখ্যা কােশ, তৃতীয় শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তক।
পূব শপ্রস্তুণত:
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত শ্রজািায় শ্রজািায় েি দতণর করুন। প্রন্দতযক শ্রজািায় ণিক্ষাথীরা প্রন্দতযন্দক েিটি কন্দর শ্রমাে ২০টি সংখ্যা কােশ
বানান্দব।

িাপ ২

পন্দর দুইজন্দনর সংখ্যার কােশগুন্দিা একন্দত্র একসান্দথ ণমন্দিণমন্দি রািন্দব এরপর প্রন্দতযক ণিক্ষাথী পয শায়েন্দম একটি একটি কন্দর
শ্রমাে ১০টি সংখ্যা কােশ ণনন্দব।

িাপ ৩

এবার শ্রিিার ণনয়ম বন্দি ণেন। শ্রিিাটিন্দত প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক তান্দের ১০টি সংখ্যা কােশ একবার ব্যবহার কন্দর একটি চার
অন্দঙ্কর, ণতন অন্দঙ্কর, দুই অন্দঙ্কর এবং এক অন্দঙ্কর সংখ্যা দতণর করন্দব এবং এই চারটি সংখ্যা শ্রযাগ করন্দব।

িাপ ৪

প্রথন্দম প্রন্দতযক ণিক্ষাথীরা চার অন্দঙ্কর
সংখ্যা দতণর করন্দব। দুইজন্দনর মন্দধ্য
যার সংখ্যাটি বি হন্দব শ্রস এক পন্দয়ন্ট
পান্দব। এরপর ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যা দতণর
করন্দব এবং একইভান্দব দুই জন
ণনন্দজন্দের দতণর ণতন অন্দঙ্কর, দুই
অন্দঙ্কর এবং এক অন্দঙ্কর সংখ্যার মন্দধ্য
তুিনা করন্দব। সব শন্দক্ষন্দত্র যার সংখ্যাটি
বি হন্দব শ্রস এক পন্দয়ন্ট কন্দর পান্দব।
সবন্দিন্দষ প্রন্দতযন্দকর দতণরকৃত চারটি
সংখ্যা শ্রযাগ করন্দব। এরপর যার
শ্রযাগফি শ্রবিী হন্দব শ্রস এক পন্দয়ন্ট
পান্দব। সবার শ্রিন্দষ যার পন্দয়ন্ট শ্রবিী
হন্দব শ্রস ণবজয়ী হন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ২৮, ২৯, ৪১ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।
আরও ণকছু/ ণবকল্প: ণিক্ষক চাইন্দি েন্দিও কাজ ণেন্দত পান্দরন।
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আইণেয়া ২.৬: শ্রযান্দগর ছক
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রযাগ
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা শ্রযান্দগর িারিা ও প্রণেয়া সিন্দকশ জানার পর দুই, ণতন ও চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সংখ্যার শ্রযাগ করন্দত ণগন্দয় হয়ত ণকছুো
সমস্যার সন্মুিীন হন্দে। এজে শ্রিিার মাধ্যন্দম আনন্দের সান্দথ ণিক্ষাথীন্দের বি সংখ্যার শ্রযান্দগর অনুিীিন প্রন্দয়াজন। তাই এই আইণেয়ার
মাধ্যন্দম ছক পুরি কন্দর শ্রযান্দগর অনুিীিন করন্দব এবং এন্দক অপন্দরর ছকটি যাচাই করন্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুই, ণতন ও চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সংখ্যা পািাপাণি শ্ররন্দি শ্রযাগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: এন্দফার সাইজ কাগজ
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম ক্লাসরুন্দম এন্দস শ্রজািায় শ্রজািায় এই শ্রিিাটি শ্রিলুন।
এজে প্রথন্দম শ্রবােশ একটি ছক আঁকুন এবং প্রন্দতযক শ্রজািায়
একজন শ্রসই ছকটি িাতায় আঁকন্দব। ছকটিন্দত শ্রমাে ৩৬টি র
থাকন্দব।

িাপ ২

এরপর প্রন্দতযক শ্রজািার ণিক্ষাথীন্দের উপন্দরর সাণরন্দত প্রথম
রটি িাণি শ্ররন্দি বাণক ন্দর ৫টি ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যা ণিিন্দত
বলুন। একই সংখ্যাগুন্দিা ণিক্ষাথীরা প্রথম কিান্দমর উপন্দরর র
িাণি শ্ররন্দি বাণক ৫টি ন্দর বসান্দব সংখ্যাগুন্দিা শ্রবান্দে শ ণিন্দি
ণেন।

িাপ ৩

এরপর ছকটি ণকভান্দব পুরি করন্দত হন্দব শ্রসটি বন্দি ণেন। ছকটি পূরি করা ণনয়ম হন্দিা শ্রযন্দকান িাণি ন্দর শ্রয সংখ্যাটি বসন্দব
শ্রসটি হন্দিা ঐ ন্দরর সবার উপন্দরর এবং সব শ বান্দমর ন্দর শ্রয দুইটি সংখ্যার রন্দয়ন্দছ শ্রসই সংখ্যা দুটির শ্রযাগফি।

শ্রয শ্রজািা ণিক্ষাথী সব শপ্রথম ছকটি পূরি করন্দত পারন্দব তারা ণবজয়ী হন্দব।
িাপ-৪

সাণর ও কিান্দম ণভন্ন ণভন্ন সংখ্যা বণসন্দয় এই ছকটি বানান্দনার শ্রকৌিি ণিক্ষাথীন্দেরন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন। ণিক্ষাথীন্দের শ্রেণি কন্দক্ষর
বাইন্দর/অবসর সমন্দয় সহপাঠীন্দের ণনন্দয় শ্রিিার মাধ্যন্দম ছকটি পুরি করন্দত উৎসাণহত করুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৪১ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।
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আইণেয়া ২.৭: রাজন্দকাষ ও শ্রকাোি ২
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণবন্দয়াগ
মূিকথা : আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দেন্ট শ্রেণিভাণর বইন্দয়র (১ম ও ২য় শ্রেণির আইণেয়া নম্বর ৯.২ ) রাজন্দকাষ ও শ্রকাোি ২ এর পুনরাবৃণে
করা হন্দয়ন্দছ। এই শ্রিিাটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা চার অন্দঙ্কর সংখ্যা শ্রথন্দক ণতন অন্দঙ্কর/চার অন্দঙ্কর সংখ্যার ণবন্দয়ান্দগর িারিা হান্দত-কিন্দম
িাভ করন্দব। এ শ্রক্ষন্দত্র ণিক্ষক ণিতীয় শ্রেণির ১,১০, ১০০ োকার শ্রনাে এর সান্দথ সান্দথ ১০০০ োকার শ্রনােও দতণর করন্দত হন্দব। এই
আইণেয়াটিন্দত পূন্দব শর অণভজ্ঞতা অনুযায়ী কাগন্দজর শ্রনাে ব্যবহার কন্দর চার অন্দঙ্কর সংখ্যা শ্রথন্দক ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যার ণবন্দয়াগ এর িারিা
ণেন একই সান্দথ হান্দত শ্ররন্দি ণবন্দয়াগ এবং হান্দত না শ্ররন্দি ণবন্দয়াগ এর িারিা ণেন্দবন।
মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীন্দের ণবণভন্ন ণবন্দয়ান্দগর সমস্যা ণেন্দয় শ্রসগুন্দিা এই শ্রিিার মাধ্যন্দম সমািান করন্দত বলুন। তৃতীয় শ্রেণির ৩৭,৪২
নং পৃষ্ঠার অনুিীিণনগুন্দিা সমািান করন্দব।
টিপস : ক) প্রথম িান্দপ অবশ্যই সহজ এবং হান্দত রািা িান্দগ না এমন ণবন্দয়াগ কান্দজর মাধ্যন্দম করন্দত ণেন।
ি) এরপর আন্দস্ত আন্দস্ত ১টি অঙ্ক হান্দত রািা িান্দগ এমন শ্রেন্দবন, এরপর একাণিক হান্দত রািা িান্দগ এমন ণবন্দয়াগ ণেন।

আইণেয়া ২.৮: ব্লক ণেন্দয় ণবন্দয়াগ কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণবন্দয়াগ
মূিকথা: এর আন্দগ ণিতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা দুই অঙ্ক ণবণিষ্ট দুই সংখ্যার ণবন্দয়াগ করন্দত ণিন্দিন্দছ। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা হান্দত
না শ্ররন্দি/হান্দত শ্ররন্দি ণতন বা চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সংখ্যা শ্রথন্দক অনূর্ধ্শ ণতন বা চার অঙ্ক ণবণিষ্ট শ্রছাে সংখ্যা ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব। এটি একটি
অনুিীিনমূিক কাজ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের ণবন্দয়ান্দগর িারিা আন্দরা স্পষ্ট হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাহান্দত না শ্ররন্দি ও হান্দত শ্ররন্দি চার অন্দঙ্কর সান্দথ ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যা ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: আে শ শ্রপপার, েণি বা সুতা, পুিণপন ও পুিণপন শ্রবােশ।
পূব শপ্রস্তুণত: ক্লান্দসর পূন্দব শ আে শ শ্রপপার ণেন্দয় ২৭টি কন্দর ৩টি ব্লক কান্দেরশ শ্রসে (প্রণতটি শ্রসন্দে ১, ১০ ও ১০০ শ্রিিা ৯টি কন্দর আিাো কােশ) দতণর
কন্দর আনুন। অথ শাৎ ণিক্ষন্দকর কান্দছ ১ শ্রিিা ২৭ টি, ১০ শ্রিিা ২৭টি এবং ১০০ শ্রিিা ২৭টি সহ শ্রমাে ৮১টি ব্লন্দকর কােশ থাকন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

হান্দত না শ্ররন্দি ণবন্দয়াগোঃ
প্রথন্দম পুিণপন শ্রবান্দে শ ণচন্দত্র শ্রেিান্দনা ণনয়ন্দম কিাম ও সাণর দতণরন্দত
পুিণপন্দনর সহায়তায় েণি এঁন্দে ণেন।

িাপ ২

এরপর শ্রবান্দে শ ণতন অঙ্ক
ণবণিষ্ট শ্রযন্দকান দুটি
সংখ্যার ণবন্দয়াগ (হান্দত না
শ্ররন্দি) ণিখুন (ণিতীয়
সংখ্যাটি প্রথম সংখ্যা
শ্রথন্দক শ্রছাে হন্দব)

িাপ ৩

এবার একজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক প্রথম সংখ্যাটি অথ শাৎ ৬৭৮ এর একন্দকর মান্দনর জে সামন্দন রািা একন্দকর ব্লক কােশ
ণনন্দয় পুিণপন শ্রবান্দে শ প্রথম সংখ্যার জে ণনি শাণরত স্থান্দন ণপন ণেন্দয় এঁন্দে ণেন্দত বলুন। এরপর একই ভান্দব আন্দরা দুইজন
ণিক্ষাথীন্দক পয শায়েন্দম েিক ও িতন্দকর মান্দনর জে সামন্দন রািা ব্লক কােশ ণনন্দয় পুিণপন শ্রবান্দে শ প্রথম সংখ্যার জে ণনি শাণরত
স্থান্দন ণপন ণেন্দয় এঁন্দে ণেন্দত বলুন।
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িাপ ৪

শ্রযন্দহতু ণবন্দয়াগ অথ শ বাে
শ্রেয়া
তাই
একজন
ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন এন্দন
ণজজ্ঞাসা করুন ৩৪৭, ৬৭৮
শ্রথন্দক বাে ণেন্দত হন্দি
একন্দকর ন্দরর কয়টি ব্লক
কােশ সণরন্দয় ণনন্দত হন্দব?
এরপর ণচন্দত্রর োয় ৩৪৭ এর
একন্দকর মান্দনর জে
পুিণপন শ্রবান্দেরশ একন্দকর র
শ্রথন্দক ৭টি ব্লক কােশ সণরন্দয়
ণনন্দত হন্দব। এরপর একই
ভান্দব
আন্দরা
দুইজন
ণিক্ষাথীন্দক পয শায়েন্দম েিক
ও িতন্দকর মান্দনর জে
েিক ও িতন্দকর র শ্রথন্দক
যথােন্দম ৪টি ও ৩টি ব্লক
কােশ সণরন্দয় শ্রফিন্দত হন্দব।
এরপর ফিাফন্দির
ন্দর
কতটি কন্দর কােশ থাকন্দিা তা
গুন্দি ণিক্ষাথীন্দক শ্রবান্দে শ
শ্রিিন্দত বলুন এবং অে
ণিক্ষাথীন্দেরন্দক
িাতায়
ণিিন্দত বলুন।

িাপ ৫

একইভান্দব ণিক্ষাথীন্দের
ণচন্দত্রর োয় চার অন্দঙ্কর
সংখ্যার ণবন্দয়াগ করান্দবন।

। আনন্দে গণিত ণিণি (তৃতীয় শ্রেণি) | 19

িাপ ৬

হান্দত শ্ররন্দি ণবন্দয়াগোঃ
ণিক্ষাথীরা যিন ণতন অন্দঙ্কর/চার অন্দঙ্কর হান্দত না শ্ররন্দি ণবন্দয়াগ সিন্দকশ িারিা শ্রপন্দয় যান্দব। তিন একই আইণেয়া ব্যবহার
কন্দর ণতন অন্দঙ্কর হান্দত শ্ররন্দি ণবন্দয়াগ সিন্দকশ িারিা ণেন্দত হন্দব।
এন্দক্ষন্দত্র একক ও েিন্দকর সংখ্যা ণবন্দয়াগ করন্দত যথােন্দম েিক ও িতন্দকর একটি ব্লক কােশ তুন্দি ণনন্দয় তার পণরবন্দত শ েিন্দকর
ও একন্দকর ন্দর আন্দরা েিটি ১০ ও ১ এর কােশ যুক্ত করন্দত হন্দব। এন্দক্ষন্দত্র এটি ণিক্ষাথীন্দের ব্যাখ্যা ণেন। এন্দক্ষন্দত্র একাণিক
উোহরি ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় করান্দবন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ৩৩, ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।
আরও ণকছু/ ণবকল্প: ণিক্ষক চাইন্দি উপন্দরর আইণেয়াটি এবাকাস ব্যবহার কন্দরও করন্দত পান্দরন।

ণিন্দরানাম ২.৯: শ্রযাগ ও ণবন্দয়ান্দগর ণমতািী
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রযাগ ও ণবন্দয়ান্দগর সিকশ
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা শ্রযাগ ও ণবন্দয়াগ করন্দত ণিন্দিন্দছ। এই আইণেয়াটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ণবন্দয়ান্দগর প্রণেয়া প্রন্দয়ান্দগর সময় ব্যবহৃত ণবণভন্ন
িব্দগুন্দিা সিন্দকশ জানন্দব এবং এর প্রন্দয়াণগক ণেক সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব। তাছািা শ্রযাগ ও ণবন্দয়ান্দগর মন্দধ্য একটি অন্ত:সিকশ রন্দয়ন্দছ
যা এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবন্দয়াজন, ণবন্দয়াজয ও ণবন্দয়াগফি িব্দগুন্দিা কী তা বিন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষক ক্লান্দসর পূন্দব শ এ সিন্দকশ িারিা ণনন্দয় আসন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম ক্লান্দসর সামন্দন ণিক্ষাথীন্দের োঁিান্দনার জে শ্রমন্দঝন্দত চারন্দকািা ণতনটি র দতণর করুন এবং নীন্দচর ণচন্দত্রর মত কন্দর
প্রথম ন্দর একেি ণিক্ষাথীন্দের োঁি করান্দবন। প্রন্দয়াজন্দন ব্যাপারটি শ্রবান্দে শ এঁন্দকও শ্রবাঝান্দনা যান্দব। ণবন্দয়াগ (-) ণচহ্ন ও সমান
(=) ণচহ্ন শ্রমন্দঝন্দত বা শ্রবান্দে শ বণসন্দয় শ্রেয়া শ্রযন্দত পান্দর।
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িাপ ২

এিন ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণজজ্ঞাসা করুন শ্রয এিান্দন প্রথম ন্দরর েি শ্রথন্দক ৭ জন শ্রথন্দক কতজন তার পান্দির ফাঁকা ন্দর চন্দি
শ্রগন্দি প্রথম ন্দর চারজন থাকন্দব। এরপর একজন একজন কন্দর েি শ্রথন্দি ফাঁকা ন্দর চন্দি শ্রযন্দত বলুন এবং সবাইন্দক গুন্দি
শ্রেিন্দত বিন্দবন যতক্ষি পয শন্ত েন্দি চারজন না হয়।

এিান্দন ণিক্ষাথীন্দের বলুন শ্রয প্রথম ন্দর ণিক্ষাথীরা ৭ জন ণছি। পন্দর শ্রসই র শ্রথন্দক ৩ জন চন্দি শ্রগন্দি প্রথম ন্দর চারজন
অবস্থান কন্দর। এিন ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ এই ণবন্দয়াগ প্রণেয়াটি সহন্দজ শ্রবাঝান্দনর জে শ্রবান্দে শ ণনন্দচর গাণিণতক বাকযটি ণিখুন।

এবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক বলুন শ্রয, এই ণিক্ষাথীন্দের সংখ্যাগুন্দিা আমরা নাম শ্রেই। শ্রেি প্রথম ন্দর প্রথন্দম ৭জন ণিক্ষাথী ণছি।
শ্রসিান শ্রথন্দক পান্দির ন্দর ৩জন ণিক্ষাথী চন্দি শ্রগন্দি প্রথম ন্দর চার জন ণিক্ষাথী হয় শ্রসটি আমরা শ্রবাঝান্দনা জে সমান
ণচন্দহ্নর পান্দির ন্দর চার সংখ্যাটি ণিন্দিণছ। ণবন্দয়ান্দগর এই প্রণেয়ান্দত ব্যবহৃত এই সংখ্যাগুন্দিান্দক আমরা একো নাম ণেন্দত
পাণর। প্রথম ন্দর শ্রয সংখ্যা ণছি তান্দক আমরা বিন্দত পাণর ণবন্দয়াজন। এরপর যতজন ণিক্ষাথী ২য় ন্দর চন্দি ণগন্দয়ন্দছ শ্রসটির
নাম শ্রেই ণবন্দয়াজয। তাহন্দি ণবন্দয়ান্দগর পর প্রথম ন্দর অবণিষ্ট ণিক্ষাথীর সংখ্যান্দক আমরা বিন্দত পাণর ণবন্দয়াগফি শ্রযটিন্দক
আমরা সমান ণচন্দহ্নর োনপান্দির ন্দর ণিন্দিণছ।

িাপ ৩

এবার আন্দরা একটি সমস্যা ণেন। এিান্দন বলুন শ্রয, প্রথম ন্দরর েন্দি/ণবন্দয়াজন্দনর েন্দি কতজন ণছি, শ্রযিান ৫ জন ণিতীয়
ন্দর/ণবন্দয়ান্দজযর ন্দর চন্দি যাওয়ায় ণবন্দয়াগফন্দির ন্দর ৭ জন রন্দয়ন্দছ। শ্রযন্দহতু আন্দগর সমস্যায় ণিক্ষাথীরা এ সিন্দকশ িারিা
শ্রপন্দয়ন্দছ শ্রসন্দহতু তারা ৫ জন ও ৭ জন শ্রযাগ কন্দর উের ১২ জন বিন্দত পারন্দব।
এন্দক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীন্দের সাহান্দয্য সমস্যাটির সমািান করুন অথবা ণচন্দত্রর োয় এরকম ছণবও ব্যবহার করুন।
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এবার শ্রযাগ ও ণবন্দয়ান্দগর এই অন্ত:সিকশ সিন্দকশ বলুন এবং এিান্দন শ্রকান ন্দরর ণক নাম তা জাা্নান। এন্দক্ষন্দত্র পাঠ্যপুস্তন্দকর
৪০ নং পৃষ্ঠার চাে শটি সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের িারিা ণেন এবং এন্দের মন্দধ্য অন্ত:সিকশ শ্রবাঝান্দবন।

িাপ ৪

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ৪০ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।
আরও ণকছু/ ণবকল্প: ণিক্ষক চাইন্দি উপন্দরর আইণেয়াটি কাঠি/মান্দব শি ও পাত্র ব্যবহার কন্দরও অনুিীিন করান্দত পান্দরন।

আইণেয়া ২.১০: শ্রযাগ ণবন্দয়ান্দগর ছক
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রযাগ ও ণবন্দয়াগ
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা শ্রযাগ ও ণবন্দয়ান্দগর িারিা িান্দভর পর এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম অনুিীিন কন্দর সহন্দজ শ্রযাগ ও ণবন্দয়াগফি শ্রবর করন্দত
পারন্দব। ছকটি দতণর করার শ্রক্ষন্দত্র েমান্বন্দয় শ্রযাগ, ণবন্দয়াগ ও িাণি র পুরি করা সংোন্ত সমস্যা ণেন্দত হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাএকসান্দথ শ্রযাগ-ণবন্দয়ান্দগর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
কায শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত শ্রজািায় শ্রজািায় ণিক্ষাথীন্দের েন্দি ভাগ করুন। এরপর শ্রবান্দে শ শ্রযাগ ণবন্দয়ান্দগর ছকটি আঁকুন শ্রযন ণিক্ষাথীরা
শ্রেিন্দত পান্দর। এরপর ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণনন্দজন্দের িাতায় ছকটি তুিন্দত বলুন।

িাপ ২

ণনন্দজন্দের িাতায় ছকটি শ্রতািা শ্রিষ হন্দয় শ্রগন্দি ছকটি পূরি করন্দত বলুন । শ্রয েি আন্দগ সঠিক ভান্দব শ্রিষ করন্দত পারন্দব তারা
ণবজয়ী হন্দব।

িাপ ৩

নমুনা ছকোঃ
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মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীরা তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ৪০ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।
টিপ্সোঃ ণিক্ষক প্রন্দয়াজন্দন ণনন্দজন্দের মত ছক দতরী কন্দর ণিক্ষাথীন্দেরন্দক অনুিীিনীর জে ণেন্দত পান্দর।ণিক্ষক প্রন্দয়াজন্দন একাণিক ছক পূরি
করন্দত বিন্দত পান্দরন।

আইণেয়া ২.১১: বার মন্দেি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : কথার অঙ্ক
মূিকথা: ণিক্ষাথীন্দের কথার অঙ্ক সমািান সহন্দজ করন্দত পান্দর না। এজে কথার অঙ্কগুন্দিান্দক প্রতীণক ণচত্র বা ইনন্দফাগ্রাপ দতণর কন্দর প্রকাি
করা হন্দি ণিক্ষাথীরা বুন্দঝ এই সমস্যগুন্দিা সমািান করন্দত পারন্দব। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম একটি কথার অঙ্ক কীভান্দব ণচন্দত্রর মাধ্যন্দম প্রকাি
করন্দত হয় শ্রস সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাএকসান্দথ শ্রযাগ-ণবন্দয়ান্দগর কথার সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
কায শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত ণিক্ষাথীন্দের কথার সমস্যা গুন্দিা পিন্দত বলুন। শ্রযমন িরা যাক, “একটি ক্লান্দস ১০২ জন ছাত্র এবং ১২৩ জন
ছাত্রী রন্দয়ন্দছ। তাহন্দি ঐ ক্লান্দস শ্রমাে কতজন ণিক্ষাথী রন্দয়ন্দছ?” কথার সমস্যাগুন্দিা ণিক্ষাথীরা পন্দি বাকযগুন্দিা বুঝন্দত পারন্দছ
ণকনা শ্রসটি ণনণিত করুন।

িাপ ২

এবান্দর ণিক্ষাথীন্দেরন্দক সান্দথ ণনন্দয় সমস্যাটির সমািান করুন। প্রথন্দম একটি চারন্দকািা বাক্স আকঁন্দত বলুন। বাক্সটির মাঝিান্দনই
ছাত্র ণিিন্দত বলুন (ণচন্দত্রর োয়)। এটি ণেন্দয় ছাত্রন্দের সংখ্যা ণনন্দে শি করা হন্দব। এর ঠিকপান্দিই আন্দরকটি বাক্স আঁকন্দত বলুন যা
ণেন্দয় ছাত্রীন্দের সংখ্যা শ্রবাঝান্দনা হন্দব।

িাপ ৩

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণচন্দত্রর মাধ্যন্দম সমস্যাটির সমািান করন্দত বলুন।

িাপ ৪

এবার আন্দরকটি সমস্যা বলুন।
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একটি ণেন্দকে শ্রিিায় বাংিান্দেি েি ৩৮৬ রান কন্দরন্দছ এবং অন্দিণিয়া েি ২৭১ রান কন্দরন্দছ। শ্রকান েি শ্রবণি রান কন্দরন্দছ
এবং কত শ্রবণি রান কন্দরন্দছ?

িাপ ৫

আন্দরকটি সমস্যা ণনন্দয় আন্দিাচনা করুন। শ্রযমনোঃ একটি ক্লান্দস ১২৩ জন ছাত্র রন্দয়ন্দছ। ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রন্দের শ্রচন্দয় ১৪ শ্রবণি
হন্দি ছাত্রী কতজন রন্দয়ন্দছ? এই সমস্যাটিও ণিক্ষাথীরা ণচন্দত্রর মাধ্যন্দম তুন্দি িন্দর সমািান করন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীরা তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ৩০, ৩৯ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।
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৩.০ গুি
আইণেয়া ৩.১: গুণ্য গুিক ণচণন
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি (গুণ্য, গুিক এবং গুিফি পণরণচণত)
মূিকথা: ণিতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা বাস্তব উপকরি মান্দব শন্দির সাহান্দয্য গুন্দির প্রাথণমক িারিা শ্রপন্দয়ন্দছ। তৃতীয় শ্রেণির শুরুর ক্লান্দস কাজটি
পুনরাবৃণের মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা গুন্দির িারিার পয শান্দিাচনা করন্দব এবং গুণ্য, গুিক ও গুিফি িারিার সান্দথ প্রথম পণরচয় েন্দব। এই কান্দজ
ণিক্ষাথীরা ৪/৫ জন কন্দর েন্দি বাস্তব বস্তু/উপকরি ব্যবহার কন্দর কাজটি সিন্ন করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগুন্দির প্রণেয়া ণবষয়ক গুণ্য, গুিক ও গুিফি িব্দগুন্দিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: পাত্র, মান্দব শি
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দের ণিতীয় শ্রেণির গুন্দির ক্লান্দস কন্দর আসা গুিন্দত গুিন্দত গুি আইণেয়াটির কথা মন্দন কণরন্দয় ণেন।

িাপ-২

প্রণত েন্দি ৩টি কন্দর পাত্র ণনন্দয় প্রণত পান্দত্র ৪টি কন্দর মান্দব শি ভাগ কন্দর ণেন।

িাপ-৩

এরপর সবগুন্দিা মারন্দবি বি কান্দপ শ্ররন্দি কয়টি মান্দব শি হন্দিা গুিন্দত বলুন। কন্দয়কটি েিন্দক চারটি প্রন্দের উের ণেন্দত বলুন।
-একটি কান্দপ কতটি কন্দর মান্দব শি ণছি?
-এক েন্দি কয়টি কাপ ণছি?
-সবগুন্দিা একত্র করার পর কতটি মান্দব শি হন্দিা?
-কীভান্দব তারা শ্রমাে মান্দব শি সংখ্যা শ্রবর কন্দরন্দছ?
কন্দয়কজন ণিক্ষাথীর শ্রথন্দক তার উেরগুন্দিা শুনুন। আপণন ণনন্দজও আন্দিাচনায় অংি ণনন।
এিন ণিক্ষাথীরা তা গুন্দি গুন্দি শ্রমাে কতটি মান্দব শি হন্দিা তা বিন্দব। ণিক্ষাথীরা গুন্দি শ্রমাে ১২টি মান্দব শি পান্দব। ৪টি কন্দর মান্দব শি
৩ বার শ্রনয়ান্দক এবার ণিক্ষাথীরা গাণিণতক সমস্যা আকান্দর তা শ্রবান্দে শ ৪ × ৩ = ১২ সমািান কন্দর শ্রেিান্দব।

িাপ-৪

এিন ণিক্ষাথীন্দেরন্দক বিন্দত হন্দব শ্রয এই ১২টি মান্দব শি হন্দে ণভন্ন ণভন্ন পান্দত্র রািা মান্দব শন্দির শ্রমাে সংখ্যা। অথ শাৎ ৪ × ৩ = ১২

িাপ-৫

এ পয শান্দয় ণিক্ষাথীন্দেরন্দক বলুন, ৪ × ৩ = ১২ সমািান্দন ৪ হন্দে মান্দব শি সংখ্যা, যান্দক গুি করার ফন্দি বৃণদ্ধ শ্রপন্দয় শ্রমাে মান্দব শি
১২ হন্দয়ন্দছ। ৪ন্দক আমরা গুণ্য নান্দম ণচণন। শ্রবান্দে শ ৪ এর পান্দি বি কন্দর গুণ্য িব্দটি ণিখুন। অপরণেন্দক পান্দত্রর সংখ্যা ণছি ৩
যান্দক আমরা গুিক নান্দম ণচণন আর শ্রমাে ১২টি মান্দব শি হন্দে গুিফি।

িাপ-৬

এবার প্রণত েন্দি ণিক্ষাথীন্দের জে মান্দব শি সংখ্যা ও পাত্র সংখ্যা পণরবতশন কন্দর কাজটির পুনরাবৃণে করুন। প্রণতবান্দর গুন্দির
সমস্যাটি ণিক্ষাথীন্দের িাতায় ণিিন্দত বলুন এবং গুণ্য, গুিক ও গুিফি ণচণহ্নত করন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: তৃতীয় শ্রেণির প্রাথণমক গণিত বই এর ৪৯ পৃষ্ঠা গুণ্য, গুিক এবং গুিফি িারিা শ্রপন্দত এই কাজটি করন্দত ণেন।
আরও ণকছু/ ণবকল্প: মান্দব শি এর পণরবন্দত শ ফন্দির ণবণচ, শ্রবাতাম বা কাগন্দজর টুকরা ব্যবহার করা শ্রযন্দত পান্দর।
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আইণেয়া ৩.২: ঘুণরন্দয় ণফণরন্দয় গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি (গুন্দির ণবণনময় ণবণি)
মূিকথা: শ্রযন্দকান গুন্দির সমস্যা প্রকান্দির শ্রক্ষন্দত্র গুণ্য, গুিক ও গুিফি শ্রবি গুরুত্বপূি শ একটি িারিা। ণিক্ষাথীন্দের গুন্দির সমস্যা প্রকান্দির শ্রক্ষন্দত্র
শ্রযমন গুণ্য, গুিক ও গুিফি এর সান্দথ পণরচয় হওয়া জরুণর শ্রতমণন গুণ্য ও গুিন্দকর অবস্থান পণরবতশন করন্দিও শ্রয গুিফি একই থান্দক এই
ণবষয়টি শ্রবাঝাও গুরুত্বপূি শ একটি গাণিণতক িারিা। এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা গুণ্য, গুিক ও গুিফি ণিিন্দত পারন্দব, পািাপাণি গুণ্য ও
গুিন্দকর অবস্থান্দনর পণরবতশন্দন গুন্দির ণবণনময় ণবণি ণিিন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগুন্দির ণবণনময় ণবণি বি শনা করন্দত পারন্দব।
উপকরি: মাকশার, কাগজ, কাঁণচ
পূব শপ্রস্তুণত: পূন্দব শর ক্লান্দস ণিক্ষাথীন্দের কাগজ ণেন্দয় ফুি দতণর করা শ্রেণিন্দয় ণেন ও ক্লান্দস আসার পূন্দব শই প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক কমপন্দক্ষ ২টি কন্দর
কাগন্দজর ফুি ণনন্দয় আসন্দত বলুন। ফুি দতণর করা সম্ভব না হন্দি ণিতীয় শ্রেণির জযাণমণত অংন্দি ণিন্দি আসা ট্যানগ্রাম আইণেয়া শ্রথন্দক শ্রযন্দকান
একটি জযাণমণতক আকৃণত ণনণে শষ্ট কন্দর ণেন ও ক্লান্দস আসার পূন্দব শই কাগজ ব্যবহার কন্দর প্রন্দতযকন্দক অন্তত ২টি কন্দর দতণর কন্দর ণনন্দয় আসন্দত
বলুন। এন্দক্ষন্দত্র শ্রিয়াি রািন্দত হন্দব ণিক্ষাথীরা সবাই শ্রযন একই আকৃণত দতণর কন্দর ণনন্দয় আন্দস।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দের ৫ জন কন্দর েন্দি ভাগ করুন ও প্রন্দতযন্দকর দতণর কন্দর ণনন্দয় আসা কাগন্দজর ফুি বা ট্যানগ্রাম তার সামন্দন রািন্দত
বলুন।

িাপ-২

এবার শ্রযন্দকান একটি েিন্দক সামন্দন োকুন। েন্দির ৪ জন সেন্দস্যর প্রন্দতযন্দকর হান্দত ৩টি কন্দর কাগন্দজর ফুি ণনন্দত বলুন।

িাপ-৩ এবার ঐ চারজন ণিক্ষাথীর সামন্দন একজন েন্দির অপর অবণিষ্ট সেস্যন্দক
ণবন্দিষ ব্যণক্ত/অণতণথ ণহন্দসন্দব ণচণহ্নত করুন। এবার ণবন্দিষ ব্যণক্ত/অণতণথ
ণিক্ষাথীন্দক আিাো আিাো কন্দর প্রন্দতযক ণিক্ষাথীর হান্দত শ্রয ২টি কন্দর
কাগন্দজর ফুি/শ্রিপ আন্দছ তা ণেন্দয় তারা অভযথ শনা ণেন্দত বলুন।

িাপ-৪

এভান্দব চার জন ণিক্ষাথী ৩টি কন্দর ফুি/ শ্রিপ ণেন্দয় ণবন্দিষ ব্যণক্ত/ণিক্ষাথীন্দক শ্রয ফুন্দিি অভযথ শনা ণেি তান্দত শ্রমাে কতটি ফুি
হি তা তারা গাণিণতকভান্দব সমািান কন্দর শ্রেিান্দব,৩ × ৪ = ১২।

িাপ-৫

এই ৩ × ৪ = ১২ সমািান্দন,
৩ হন্দে প্রন্দতযন্দকর হান্দত রািা ফুন্দির সংখ্যা যা গুণ্য অপরণেন্দক ৪ হন্দে অংিগ্রহিকারী ণিক্ষাথী সংখ্যা যা গুিক আর শ্রমাে ১২টি
কাগন্দজর ফুি/শ্রিপ হন্দে গুিফি।

িাপ-৬

এবার একটু পণরবতশন কন্দর ৪ জন ণিক্ষাথীর জায়গায় ১জন কণমন্দয় ৩জনন্দক
োঁিান্দত বলুন। প্রন্দতযন্দকর হান্দত এবার ৪টি কন্দর ফুি/
শ্রিপ ণেন এবং ণবন্দিষ ব্যণক্তর ভূণমকায় থাকা ণিক্ষাথীর
কান্দছ ফুিগুন্দিা ণেন্দত বলুন। ণবন্দিষ অণতণথর ভূণমকায়
থাকা ণিক্ষাথী তার কান্দছ শ্রমাে কতটি ফুি / শ্রিপ হন্দিা
তা ণহসাব কন্দর বিন্দব এবং গাণিণতকভান্দব সমািান
কন্দর শ্রেিান্দব, ৪ × ৩ = ১২।
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িাপ-৭

৪ × ৩ = ১২ এই গাণিণতক সমস্যায় গুণ্য, গুিক ও গুিফি ণচণহ্নত করন্দত বলুন, প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন। ৩ × ৪ ও ৪ × ৩
দুই শ্রক্ষন্দত্র গুণ্য ও গুিন্দকর অবস্থান পণরবতশন হন্দয়ন্দছ ণিক্ষাথীন্দের তা ব্যাখ্যা করুন। ণকন্তু গুণ্য ও গুিন্দকর অবস্থান পণরবতশন
হন্দিও গুিফন্দির শ্রকান পণরবতশন হয়ণন এই ণবষয়টি ণিক্ষাথীন্দের পয শন্দবক্ষি করন্দত ণেন। পণরন্দিন্দষ গুণ্য ও গুিন্দকর অবস্থান্দনর
পণরবতশন হন্দিও গুিফি বরাবর অপণরবণতশত থান্দক অথ শাত গুন্দির ণবণনময় ণবণি সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের িারিা প্রোন করুন।

িাপ-৮

প্রণতটি েিন্দক ণেন্দয় ণনন্দজন্দের শ্রভতর ণভন্ন ণভন্ন সংখ্যক ফুি ণেন্দয় কাজটির পুনরাবৃণে করান ও কাজ শ্রিন্দষ প্রণত েন্দির গুন্দির
সমস্যাটি শ্রবান্দে শ এন্দস ণিিন্দত বলুন ও শ্রসিান্দন গুণ্য, গুিক ও গুিফি ণচণহ্নত করন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের গুন্দির ণবণভন্ন বাস্তব সমস্যা সিন্দকশ আন্দিাকপাত করুন ও শ্রসসব সমস্যার গাণিণতক প্রকান্দি গুণ্য, গুিক ও
গুিফি ণচণহ্নত করন্দত বলুন ও গুন্দির ণবণনময় ণবণি ব্যাখ্যা করন্দত ণেন। শ্রযমন- প্রণতটি থািায় ২টি আম থাকন্দি অনুরূপ ৮টি থািায় কয়টি
আম থাকন্দব? প্রণতটি তান্দক ৩টি বই থাকন্দি অনুরূপ ৫টি তান্দক কয়টি বই থাকন্দব?

আইণেয়া ৩.৩: চাঁন্দের বুণির শূন্দের গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি (শূে ণেন্দয় গুি করা)
মূিকথা: গণিন্দতর পাঠগুন্দিার মন্দধ্য গুি অন্দনক সুের একটি পাঠ। আর সবন্দচন্দয় মজার ণবষয় হন্দিা গুন্দির শ্রক্ষন্দত্র শ্রয শ্রকান্দনা সংখ্যার সান্দথ
শূে গুি করন্দি অথবা শুন্দের সান্দথ শ্রযন্দকান্দনা সংখ্যা গুি করন্দি তার গুিফি শূে হন্দয় যায়। এ ণবষয়টি প্রাথণমক ণবদ্যািন্দয়র ণিক্ষাথীন্দের
কঠিন বন্দি মন্দন হয় এবং তারা না বুন্দঝ এো মুিস্ত কন্দর। এই পান্দঠ শূন্দের গুন্দির ণবষয়টি একটি গন্দল্পর মাধ্যন্দম শ্রবাঝান্দনা হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশূে সংখ্যার গুন্দির সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: পূন্দব শর ক্লান্দস ণিক্ষাথীন্দের শুন্দের শ্রযাগ এর ণকছু সমস্যা ণেন। এবং শূন্দের শ্রযাগ ণনন্দয় আন্দিাকপাত করুন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রেণিকন্দক্ষ প্রন্দবি কন্দর ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য একটি চমৎকার গল্প বলুন। গল্পটি ঠিক এভান্দব বলুন।
চাঁন্দে এক বুণি বাস করত। শ্রসই বুণির বয়সও ণছি অন্দনক শ্রবণি। বুণিটির মাথায় অন্দনক িম্বা আর সাো িবিন্দব চুি ণছি।
শ্রতামরা ণক জান্দনা এই বুণির নাম ণক? বুণির নাম ণছি চাঁন্দের বুণি। তন্দব সবন্দচন্দয় মজার ণবষয় হন্দে শ্রসই বুণি অন্দনক ভান্দিা
গণিত জানন্দতা। শ্রস চাঁন্দে একটি স্কুন্দির ণিণক্ষকা ণছন্দিা।
একণেন ণক েনা েি জান্দনা? চাঁন্দের বুণি ক্লান্দস ণগন্দয় বিন্দিন, আমরা আন্দগর ণেন গুি ণিন্দিণছ এবং একটি সংখ্যান্দক
আন্দরকো সংখ্যা িারা গুি করন্দি ণক হয় তা আমরা শ্রবর করন্দত পাণর। ণকন্তু আজ আমরা এমন একটি সংখ্যার গুি ণিিব,যার
সান্দথ শ্রয শ্রকান্দনা সংখ্যা গুি করন্দি সবন্দক্ষন্দত্র গুিফি হন্দব একই। শ্রতামরা ণক জান্দনা শ্রসই সংখ্যাটি কত? এরপর ণিক্ষক শ্রবান্দে শ
বি কন্দর ০ ণিিন্দবন ও ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য বলুন, চাঁন্দের বুণির সকি গুন্দির গুিফি ০।

িাপ-২

তারপর চাঁন্দের বুণি শ্রবান্দে শ একজন ণিক্ষাথীন্দক ণজজ্ঞাসা করন্দিন তুণম একো সংখ্যা বন্দিা। ণিক্ষাথী বিি ৫। চাঁন্দের বুণি
তিন শ্রসই ণিক্ষাথীন্দক বিি আণম ০ শ্রক শ্রতামার বিা সংখ্যাটি ণেন্দয় গুি করন্দত চাই এবং সান্দথ সান্দথ চাঁন্দের বুণি ০×৫=০
ণিন্দি শ্রফিি। তারপর আন্দরকজন ণিক্ষাথীন্দক একই প্রে করি। শ্রস বিি ৯। চাঁন্দের বুণি ০×৯=০ ণিন্দি শ্রফিি। এই প্রেো
চাঁন্দের বুণি শ্রবি কন্দয়ক জন ণিক্ষাথীন্দক ণজজ্ঞাসা করি। তারা শ্রয সংখ্যা গুন্দিা বন্দিণছি শ্রসগুন্দিা হি ১৯, ২৭, ৮৫, ৫৩৬,
৮৯০৯, ৭৩৪৬৭৮, ৬৪৬৬০০০, ৭২৬৪৫২।
সবার বিা সংখ্যা শুন্দন চাঁন্দের বুণি আবার এভান্দব ণিন্দি শ্রফিি, শ্রবান্দে শ চাঁন্দের বুণির শ্রিিা সংখ্যাগুন্দিা হি০×১৯=০
০×২৭=০
০×৮৫=০
০×৫৩৬=০
০×৮৯০৯=০
০×৭৩৪৬৭৮=০
০×৬৪৬৬০০০=০
০×৭২৬৪৫২=০

িাপ-৩

চাঁন্দের বুণির এই গুি করা শ্রেন্দি সবাই অন্দনক অবাক হন্দয় শ্রগন্দিা। সবাই শ্রিয়াি কন্দর শ্রেিি ০ শ্রক প্রণতটি সংখ্যা ণেন্দয় গুি
করন্দি তার গুিফি হয় ০।
এো শ্রেন্দি সকি ণিক্ষাথী জানন্দত চাইি, ০ শ্রক শ্রযন্দকান সংখ্যা ণেন্দয় গুি করন্দি তার গুিফি শুণ্য হয় শ্রকন?
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এই প্রে শুন্দন চাঁন্দের বুণি ণক করি জান্দনা? শ্রস হা হা হা...... কন্দর শ্রহন্দস উঠি। তারপর সবাইন্দক বিি তাহন্দি সবাই মন্দনান্দযাগ
ণেন্দয় শ্রিয়াি কন্দরা। আণম শ্রতামান্দের শ্রেিাব এো ণকভান্দব হয়। ণকন্তু তার আন্দগ শ্রতামরা সবাই িাতা কিম নাও এবং আণম
যা ণিিণছ তা ণিন্দি শ্রফন্দিা।
িাপ-৪

এবার চাঁন্দের বুণি বিি, ০ শ্রক ৫ ণেন্দয় গুি করা শ্রয কথা শূে ৫ বার শ্রযাগ করা একই কথা।
সুতরাং ০×৫=০+০+০+০+০=০
০×৯=০+০+০+০+০+০+০+০+০=০
০×১৯=০+০+০+০+০+০+০+০+০+০+০+০+০+০+০+০+০+০+০=০
একইভান্দব, ২৭, ৮৫, ৫৩৬, ৮৯০৯, ৭৩৪৬৭৮, ৬৪৬৬০০০, ৭২৬৪৫২ এর সান্দথ ০ গুি করা মান্দন হন্দিা এই সংখ্যার সমান
সংখ্যকবার ০ শ্রযাগ করা।
বুণির কথা শ্রিষ হওয়ার সান্দথ সান্দথ সবাই সন্দজান্দর হাত তাণি ণেি।

িাপ-৫

এবার ণিক্ষাথীন্দের বলুন শ্রতামরা ণক শুন্দের গুি বুঝন্দত শ্রপন্দরছ?
যত শ্রছাে সংখ্যাই শ্রহাক আর যত বি সংখ্যাই শ্রহাক, ০ শ্রক শ্রসই সংখ্যা ণেন্দয় গুি করন্দি গুিফি ০ হন্দব।
এই কথাটি শ্রবি কন্দয়কবার বলুন এবং ণিক্ষাথীন্দের আপনার বিার পন্দর একসান্দথ বিন্দত বলুন।
এবার সবাইন্দক ইো মন্দতা ১০টি সংখ্যা ণিিন্দত বলুন এবং ০ শ্রক সংখ্যাগুণি ণেন্দয় গুি করন্দত বলুন। সবাই ঠিকমত শ্রপন্দরন্দছ
ণকনা ক্লান্দস ঘুন্দর ঘুন্দর শ্রেখুন।

িাপ-৬

এবার ণিক্ষাথীন্দের উিন্দো ণবষয়টি বলুন। বলুন, চাঁন্দের বুণির শূন্দের গুন্দি আমরা ০ শ্রক শ্রযন্দকান সংখ্যা ণেন্দয় গুি কন্দর
সবসময় ০ শ্রপন্দয়ণছ। শ্রতামরা ণক এবার বিন্দত পারন্দব শ্রযন্দকান সংখ্যান্দক ০ ণেন্দয় গুি করন্দি কত হন্দব?
ণিক্ষাথীন্দের শ্রথন্দক উেরটি শ্রনয়ার শ্রচষ্টা করুন এবং ণিক্ষাথীন্দের আন্দগর ক্লান্দস ণিন্দি আসা গুন্দির ণবণনময় ণবণি মন্দন কণরন্দয়
ণেন।
ণিক্ষাথীন্দের শূন্দের গুন্দির এই উিন্দো প্রণেয়াটি ব্যাখ্যা করুন। শ্রযন্দকান সংখ্যান্দক ০ ণেন্দয় গুি করার মান্দন হি শ্রসই সংখ্যাটি
০ বার শ্রনয়া। শ্রযমন ৫×০ অথ শ হি ৫ শ্রক ০ বার শ্রনয়া। শ্রকান ণকছু ০ বার শ্রনয়ার অথ শ হি শ্রসটি একবারও না শ্রনয়া তাই শ্রযন্দকান
সংখ্যান্দক ০ ণেন্দয় গুি করার অথ শও একই। অথ শাত এন্দক্ষন্দত্রও গুিফি সবসময়ই ০ হন্দব।

আইণেয়া ৩.৪: কাগন্দজর েণমন্দনান্দত শুন্দের গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুন্দির িারিা
মূিকথা: ণিতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা েণমন্দনা কান্দে শর মাধ্যন্দম গুন্দির প্রাথণমক িারিা শ্রপন্দয়ন্দছ। তৃতীয় শ্রেণির শুরুন্দত গুি অধ্যান্দয়র শ্রেণি কায শেম
পণরচািনার সময় কাগন্দজর েণমন্দনাগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ রািন্দত হন্দব। গুি মূিত শ্রয, পয শায়েণমক শ্রযাগ, শ্রসটি এই শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা
বুঝন্দত পারন্দব। এই আইণেয়ান্দত ণিতীয় শ্রেণিন্দত দতণর করা কাগন্দজর েণমন্দনা কােশগুন্দিার সান্দথ একটি শুন্দের েণমন্দনা কােশ যুক্ত করা হন্দয়ন্দছ।
ণিক্ষাথীরা তান্দের পূন্দব শর দতণর েণমন্দনা কান্দে শর সান্দথ শুন্দের েণমন্দনা কােশ ব্যবহান্দরর মাধ্যন্দম শূন্দের গুিও করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা –
গুন্দির িারিা ও শূন্দের গুি সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি : িাতার কাগজ, িোরীর বাক্স।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দের ণিতীয় শ্রেণির গুন্দির ক্লান্দস দতণর করা ১-১০ সংখ্যার জে েণমন্দনা কােশগুন্দিা শ্রবর করন্দত বলুন। শ্রকউ হাণরন্দয়
শ্রফিন্দি নতুন কন্দর তা দতণর করন্দত বলুন।

িাপ-২

এবান্দর ণিক্ষাথীন্দের তান্দের েণমন্দনার কান্দেরশ সমান আকান্দরর একটি ফাঁকা কােশ ণনন্দত বলুন। েে না ণেন্দয় এই ফাঁকা কােশটিন্দক
“শূন্দের েণমন্দনা কােশ” ণহন্দসন্দব ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ পণরণচত করুন। অথ শাৎ শ্রয েণমন্দনা কান্দে শ শ্রকান েে বা শ্রগাল্লা থাকন্দব না শ্রস
কােশটিই শূন্দের েণমন্দনা কােশ।
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িাপ-৩

ক্লান্দস ণিক্ষাথীন্দের ৪-৫ জন্দনর েন্দি ভাগ করুন এবং প্রণত েন্দি ১০টি শূন্দের েণমন্দনা কােশ দতণরর মাধ্যন্দম শূন্দের েণমন্দনা
কান্দেরশ শ্রসে দতণর করন্দত ণেন। বাণক কান্দেরশ শ্রসন্দের সান্দথ তা সাণজন্দয় রািন্দত ণনন্দে শি ণেন।

িাপ-৪

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দেন্ট শ্রেণিভাণর বই (১ম ও ২য় শ্রেণি)-এর ‘েণমন্দনার গুি’ আইণেয়া অনুযায়ী দুইটি িোণর বাক্স ব্যবহার
কন্দর অনুরূপভান্দব শ্রিিাটি ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দয় শ্রিিন্দত ণেন।

িাপ-৫

ণিতীয় শ্রেণির ‘েণমন্দনার গুি’ আইণেয়ার মাধ্যন্দম অনুরূপ কাজ সিন্ন করা ছািাও এন্দক্ষন্দত্র ণনন্দচর কাজগুন্দিা ণবন্দিষভান্দব
সিন্ন করুন।
● ণিক্ষক িোণরর সংখ্যা দুইটির েম পণরবতশন কন্দর ণিক্ষাথীন্দেরন্দক একই কাজ পুনরায় করন্দত বিন্দবন এবং ফিাফি
িাতায় ণিিন্দত বিন্দবন। শ্রযমন, প্রথমবার ৫×৩ হন্দি এবার ৩×৫; প্রথমবার ১০×৩ ণেন্দি এবার ৩×১০ ণেন্দবন।
এরপর ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করন্দবন গুিফি আিাো হন্দয়ন্দছ ণকনা? ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরাই আণবষ্কার করন্দব গুিক আর
গুণ্য জায়গা পণরবতশন করন্দিও গুিফি বেিায় না।
● ণিক্ষাথীরা যিন বাক্স দুটির শ্রযন্দকান একটি বা উভয় শ্রথন্দকই শূে সংখ্যাটি উঠান্দব তিন শূন্দের গুন্দির ব্যাপারটি তারা
বুঝন্দত পারন্দব এবং ণিক্ষক ণিক্ষাথীন্দের শূন্দের গুি শ্রবাঝান্দত সহন্দযাণগতা করন্দবন।
● এরপন্দর ণিক্ষক সমগ্র ক্লান্দসর সারসংন্দক্ষপ ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় বিান্দনার শ্রচষ্টা করন্দবন, এবং প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা
করন্দবন।

আইণেয়া ৩.৫: ১১-২০ এর নামতার ণসন্দেে শ্রোর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি (নামতা শ্রিিান্দনা)
মূিকথা: আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দেন্ট শ্রেণিভাণর বুন্দকর (১ম ও ২য় শ্রেণির) আইণেয়া নম্বর ১০.৭ এর পুনরাবৃণে করা হন্দয়ন্দছ। প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষােম
ও পাঠ্যপুস্তক স্পাইরাি এন্দপ্রান্দচ দতণর করা হন্দয়ন্দছ। শ্রযমন গুন্দির শ্রক্ষন্দত্র ণিতীয় শ্রেণির শ্রক্ষন্দত্র ১-১০ ও তৃতীয় শ্রেণিন্দত ১১-২০ পয শন্ত গুন্দির নামতা শ্রেয়া
হন্দয়ন্দছ। এই আইণেয়ান্দত পূন্দব শর অণভজ্ঞতা অনুযায়ী উপকরি ব্যবহার কন্দর ণনন্দচর ছকটি পূরি করন্দত হন্দব।
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১০৮
১২০
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২৬
৩৯
৫২
৬৫
৭৮
৯১
১০৪
১১৭
১৩০

১৪
১৪
২৮
৪২
৫৬
৭০
৮৪
৯৮
১১২
১২৬
১৪০

১৫
১৫
৩০
৪৫
৬০
৭৫
৯০
১০৫
১২০
১৩৫
১৫০

১৬
১৬
৩২
৪৮
৬৪
৮০
৯৬
১১২
১২৮
১৪৪
১৬০

১৭
১৭
৩৪
৫১
৬৮
৮৫
১০২
১১৯
১৩৬
১৫৩
১৭০

১৮
১৮
৩৬
৫৪
৭২
৯০
১০৮
১২৬
১৪৪
১৬২
১৮০

১৯
১৯
৩৮
৫৭
৭৬
৯৫
১১৪
১৩৩
১৫২
১৭১
১৯০

২০
২০
৪০
৬০
৪০
৫০
৬০
৭০
৮০
৯০
২০০

বাণির কাজ : ণিক্ষাথীরা ক্লান্দস েিীয়ভান্দব পূন্দব শ শ্রযমন নামতার ণিপ বাণনন্দয়ণছি একইভান্দব বাসা শ্রথন্দক ১১ – ২০ পয শন্ত সংখ্যাগুন্দিার জেও ণিপ
বাণনন্দয় আনন্দব এবং ণিক্ষকন্দক শ্রেিান্দব।
টিপস : ণিক্ষক চাইন্দি শ্রবান্দে শ শ্রিিা ১১ এর নামতাটি শ্রজান্দর শ্রজান্দর পিন্দত পান্দরন এবং ণিক্ষাথীন্দেরন্দকও তার সান্দথ সান্দথ পিন্দত বিন্দত পান্দরন। এন্দত
কন্দর ক্লান্দসই নামতার চচ শা করা হন্দব। কাজটিন্দত ণিক্ষক ণিক্ষাথীন্দের কায শেম পয শন্দবক্ষি করন্দবন ও কান্দরা ভুি হন্দি তা শুিন্দর শ্রেন্দবন।
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আইণেয়া ৩.৬: বি নামতার হাণি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি (১-২০ এর নামতা)
মূিকথা: আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দেন্ট শ্রেণিভাণর বুন্দকর (১ম ও ২য় শ্রেণির) আইণেয়া নম্বর ১০.৮ এর পুনরাবৃণে করা হন্দয়ন্দছ। প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষােম
ও পাঠ্যপুস্তক স্পাইরাি এন্দপ্রান্দচ দতণর করা হন্দয়ন্দছ। শ্রযমন গুন্দির শ্রক্ষন্দত্র ণিতীয় শ্রেণির শ্রক্ষন্দত্র ১-১০ ও তৃতীয় শ্রেণিন্দত ১১-২০ পয শন্ত গুন্দির নামতা শ্রেয়া
হন্দয়ন্দছ। এই আইণেয়ান্দত পূন্দব শর অণভজ্ঞতা অনুযায়ী উপকরি ব্যবহার কন্দর ১১-২০ সংখ্যার গুন্দির নামতার জে কাজটি সিন্ন করুন ও ণিক্ষাথীন্দের বি
নামতার হাণি দতণর করন্দত বলুন।।
কাজটি শ্রিষ হন্দি ১-১০ এর গুন্দির নামতার জে আন্দগর িাইপগুন্দিান্দক নতুনগুন্দিার সান্দথ এক কন্দর ১-২০ সংখ্যার গুন্দির নামতার জে নামতার হাণি
দতণর করন্দত বলুন।
মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীন্দের শ্রছাে শ্রছাে ণকছু গুন্দির সমস্যা ণেন ও নামতার হাণি ব্যবহার কন্দর তা দ্রুত সমািান করন্দত বলুন।

আইণেয়া ৩.৭: বি গুন্দি েন্দির মজা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গুি
আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দেন্ট শ্রেণিভাণর বুন্দকর (১ম ও ২য় শ্রেণির) আইণেয়া নম্বর ১০.১০ এর পুনরাবৃণে করা হন্দয়ন্দছ। ণিতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা গুন্দির
শ্রক্ষন্দত্র েন্দির মজার ণনয়ম ণিন্দি এন্দসন্দছ। এই আইণেয়ান্দত েন্দির গুন্দির মজার ণনয়মটি েন্দির বি বি গুণিতন্দকর শ্রক্ষন্দত্র প্রন্দয়াগ করন্দত জানন্দব।
ণিক্ষাথীরা পূন্দব শর পান্দঠ দতণর করা ণনন্দচর নামতার ছক ব্যবহার কন্দর পয শন্দবক্ষি েক্ষতার ণভণেন্দত েন্দির গুন্দির সহজ ণনয়ম শ্রবর করন্দব এবং এই কাজটি
শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা সহন্দজ ১০ ও েন্দির গুণিতক শ্রযমন ১০, ২০০, ৫০০০ ইতযাণে সংখ্যার গুি করন্দত পারন্দব।
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মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীন্দের েন্দির গুণিতন্দকর (২০, ৫০, ৬০, ৯০ ইতযাণে) ণকছু গুি এককভান্দব করন্দত ণেন। ঘুন্দর শ্রেখুন ঠিকভান্দব করন্দত পারন্দছ
ণক না। প্রন্দয়াজনীয় ণফেব্যাক ণনন।
টিপস : ২০, ৩০ ইতযাণের গুন্দির িারিা শ্রযন তারা ভািভান্দব িাভ করন্দত পান্দর শ্রসো িক্ষ রািন্দত হন্দব। একই ভান্দব ৩০, ৪০,... ৯০, ১০০, ২০০ এইসব
ণেন্দয় গুি করান্দনার শ্রকৌিিটি ণিক্ষাথীন্দের অনুিীিন করন্দত বলুন। প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।
আরও ণকছু : ১০০, ২০০,১০০০,৫০০০ এর গুি ণনন্দয়ও আন্দিাচনা করন্দত পান্দরন। ৩য় শ্রেণি: কাজ ১ (পৃষ্ঠা ৪৮)

আইণেয়া ৩.৮: শ্রভন্দি শ্রভন্দি গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি
মূিকথা : এটি একটি আনেোয়ক কাজ। এই কাজটিন্দত ণিশুরা বাস্তব উপকরি ব্যবহার কন্দর গুন্দির গাণিণতক প্রণেয়া সিন্দকশ িারিা িাভ
করন্দব। এই আইণেয়াটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা অনুিীিন কন্দর গুি করার প্রণেয়ার শ্রকৌিি অনুিাবন করন্দত পারন্দব। ছণবন্দত মান্দব শি ব্যবহার করা
হন্দয়ন্দছ, ণকন্তু মান্দব শি ছািাও শ্রছাে শ্রছাে কাগন্দজর টুকরা, শ্রততুন্দির ণবণচ, শ্রবাতাম, নুণি পাথর বা অোে ফন্দির ণবণচ ব্যবহার করা যায়।
উন্দিশ্য : এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুই অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক শ্রভন্দঙ্গ েি ও একক সংখ্যায় ণবভক্ত কন্দর দুটি সংখ্যার গুি করন্দত পারন্দব।
উপকরি : ণিক্ষাথী-মান্দব শি/কাগন্দজর টুকরা/শ্রবাতাম/নুণি পাথর
পূব শপ্রস্তুণত : েি ণভণেক সংখ্যা গঠন পদ্ধণত সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের স্পষ্ট িারিা থাকা িাগন্দব।
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কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

পূন্দব শর পান্দঠ শ্রিিা েন্দির মজা এণক্টটিণভটির কথা কথা মন্দন কণরন্দয় ণেন্দবন। এরপর বিন্দবন গত ক্লান্দস আমরা ৩ শ্রক ১০
ণেন্দয় গুি করন্দত ণিন্দিণছ। আন্দগর ক্লান্দসর মত ৩-৪ জন সেন্দস্যর েন্দি ভাগ করন্দবন।

িাপ-২

ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন “৩ শ্রক ১৩ ণেন্দয় গুি করা মান্দন
কী?”। ণবণভন্ন ণিক্ষাথী ণবণভন্নভান্দব উের ণেন্দব। ণিক্ষক সকি
সঠিক উেরন্দক উৎসাণহত করন্দবন। শ্রয উেরটি স্বাভাণবকভান্দব
সমাদৃত হন্দব শ্রসটি হি, “৩ শ্রক বার ১৩ বার শ্রনওয়া”।
এবার ণিক্ষাথীন্দের ১৩টি ৩ এর েি বানান্দত বলুন তান্দের
সহজিভয উপকরি ণেন্দয়। ণিক্ষন্দকর ণনন্দে শিনা অনুসান্দর
ণিক্ষাথীরা ণতনটি কন্দর মান্দব শি/কাগন্দজর টুকরা/শ্রবাতাম এর
১৩টি েি বানান্দব (পান্দির ছণবর মত)

িাপ-৩

এবার ণজন্দজ্ঞস করুন আণম যণে ১৩ বার ৩ না ণনন্দয় প্রথন্দম ১০
বার ৩ ণনতাম। আর পন্দর আরও ৩ বার ৩ ণনতাম তাহন্দি একই
কথা হত ণক না?
ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন উের ণেন্দব। ণিক্ষাথীন্দের উের ণেন্দত
উৎসাণহত করন্দবন। তন্দব ণনন্দজ শুরুন্দত শ্রকান উপসংহান্দর না
ণগন্দয় বিন্দবন, “এন্দসা আমরা ণনন্দজরাই শ্রেণি ণক হয়”
এবার ১৩টি েি শ্রথন্দক ণতনটি েি একটু দূন্দর আিাো কািান্দরর
কন্দর রাখুন (ণনন্দচর ছণবর মতন), এবার ণজন্দজ্ঞস করুন দুইো
আিাো অংন্দি মান্দব শি/কাগন্দজর টুকরা/শ্রবাতাম এর েিগুন্দিা
শ্রেন্দি ণিক্ষাথীরা কী বুঝন্দত পারন্দছ।
ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজন্দের আন্দিাচনার মাধ্যন্দম শ্রবণরন্দয় আসন্দব শ্রয
আসন্দি মান্দব শি/কাগন্দজর টুকরা/শ্রবাতাম এর ১৩টি েিন্দক ১০
েি ও ৩ েি এই দুটি আিাো অংন্দি ভাগ করা হন্দয়ন্দছ। ণকন্তু
মান্দব শি/কাগন্দজর টুকরা/শ্রবাতাম এর সংখ্যা একই থাকন্দব।

িাপ-৪

এবার পূন্দব শর পান্দঠ শ্রিিা নামতার সাহান্দয্য গুন্দির দুইটি অংি আিাো কন্দর শ্রেিান্দবন।
উপন্দরর অংন্দি আন্দছ = ৩×১০, এিান্দন ৩ শ্রক ১০ বার শ্রনওয়া হন্দয়ন্দছ
ণনন্দচর অংন্দি আন্দছ =৩×৩, এিান্দন ৩ শ্রক ৩ বার শ্রনওয়া হন্দয়ন্দছ
দুইো অংি ণমন্দি আন্দছ = ৩×১৩ ,সব ণমণিন্দয় ১৩ বার ৩ শ্রনওয়া হন্দয়ন্দছ

িাপ-৫

এবার েি কাউণন্টং এর পূন্দব শর কান্দজর কথা মন্দন কণরন্দয় ণেন ণকভান্দব ১৩ শ্রক ১০ এর একো েি এবং ৩ এর মাধ্যন্দম শ্রেিান্দনা
যায়। সুতরাং, ১৩×৩ মান্দন হি৩×১০
+ ৩×৩

িাপ-৬

এরপর, তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই এর ৪৫ নম্বর পৃষ্ঠার ছণবগুন্দিা ণিক্ষাথীরা পয শন্দবক্ষি করন্দব এবং পয শন্দবক্ষি শ্রিন্দষ বুণঝন্দয় বলুন।

িাপ-৭

এবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক আরও ণকছু সমস্যা সমািান করন্দত ণেন। শ্রযমন৩২×৪
ণিক্ষাথীন্দেরন্দক এইমাত্র শ্রিিা িারিা কান্দজ িাণগন্দয় সমস্যাগুন্দিা িাতা কিন্দম সমািান করন্দত বিন্দবন।

িাপ-৮

ণিক্ষাথীরা িাতা কিন্দম শ্রচষ্টা করন্দব। ঘুন্দর ঘুন্দর পয শন্দবক্ষি করুন। শ্রকান েি না পারন্দি তান্দের সাহায্য করুন।
৩২ শ্রক ৪ ণেন্দয় গুি করার সময় স্থানীয় মান্দনর িারিা অনুযায়ী ৩২ শ্রক ৩০ আর ২ এ ভাগ কন্দর শ্রনওয়া যায়,
তাহন্দি ৩২×৪ এর সমান হন্দব
৩০×৪
+ ২×৪
২×৪ অংিটি ণিক্ষাথীরা নামতার সাহান্দয্যই ৮ শ্রবর করন্দত পারন্দব।
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৩০×৪ এর মান শ্রবর করার সময় েন্দির মজা শ্রেকণনক অবিম্বন্দনর কথা স্মরি কণরন্দয় ণেন শ্রয, ৩০ শ্রক ৪ ণেন্দয় গুি করার
জে ৩×৪ এর মান শ্রবর কন্দর শ্রকবি োনপান্দি একো শূে বণসন্দয় ণেন্দিই হন্দব।
এিন ৩×৪=১২
সুতরাং ৩০×৪= ১২০
২×৪= ৮
তাহন্দি ৩২×৪=১২৮
িাপ-৯

এর পর একই িরন্দনর শ্রবি ণকছু সমস্যা ণেন শ্রয গুি ণেন্দবন শ্রযগুন্দিার গুিফি ১০০ এর ণনন্দচ থান্দক।

িাপ-১০ সবন্দিন্দষ একই িরন্দনর শ্রবি ণকছু একই িরন্দনর সমস্যা ণেন্দবন শ্রয গুি ণেন্দবন শ্রযগুন্দিার গুিফি ১০০ এর শ্রচন্দয় শ্রবিী হয়।
মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীন্দের ণবণভন্ন সংখ্যক মান্দব শি/কাগন্দজর টুকরা/শ্রবাতাম ণেন্দয় ণবণভন্ন সংখ্যক েি বানান্দত বলুন এবং তার ণহসাব
শ্রবর করন্দত বলুন।
টিপস : এিান্দন বইএর উোহরন্দির সান্দথ কাজ ণরন্দিে করয়া িাগন্দব
পরবতী কাজ : তৃতীয় শ্রেণির পৃষ্ঠা ৪৯

আইণেয়া ৩.৯: এক অন্দঙ্কর গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি (২০ এর শ্রচন্দয় বি দুই অন্দঙ্কর সংখ্যার সান্দথ এক অন্দঙ্কর সংখ্যার গুি)
মূিকথা : এটি একটি অংিগ্রহিমূিক শ্রেণি কায শেম। হান্দত শ্ররন্দি গুি করার সময় ণিক্ষাথীরা স্থানীয় মান্দনর সান্দথ সিকশ স্থাপন করন্দত পান্দর
না। এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীন্দেরন্দক গুন্দির প্রণেয়ায় স্থানীয়মান্দনর প্রন্দয়াগ অতযন্ত সহজ উপান্দয় শ্রবাঝান্দনা সম্ভব। যা তান্দের বি বি গুন্দির
শ্রক্ষন্দত্র গুন্দির প্রণেয়াটি ণকভান্দব কাজ কন্দর তা শ্রবাঝান্দত সহায়ক হন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা –
হান্দত না শ্ররন্দি এবং হান্দত শ্ররন্দি গুি করন্দত পারন্দব।
উপকরি : শ্রছাে একটি সাো কাগজ বা পৃষ্ঠা। (একণপঠ সাো হন্দিও চিন্দব। শ্রসন্দক্ষন্দত্র অে ণপন্দঠর শ্রিিা কিম ণেন্দয় োগ শ্রেন্দন শ্রকন্দে ণেন্দত
হন্দব।)
পূব শপ্রস্তুণত : ণিক্ষাথীর স্থানীয়মান, নামতা আর শ্রযান্দগর িারিা থাকন্দত হন্দব।
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

ক্লান্দস এন্দস ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন এিন তারা গুি সিন্দকশ কতটুকু
জান্দন? ৪-৫ জন্দনর কান্দছ শ্রথন্দক শুনন্দবন। আন্দগর কাজগুন্দিা করার ফন্দি
শ্রয সম্ভাব্য উেরগুন্দিা আসন্দত পান্দর ● ১ শ্রথন্দক ২০ পয শন্ত সকি নামতা পান্দর
● ১০, ২০, ৩০, ১০০, ২০০, ৫০০ এসন্দবর গুি পান্দর

িাপ-২

এবার সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন ২৩ শ্রক ৩ ণেন্দয় গুি কীভান্দব করব? তান্দের মতামত শুনন্দবন। শ্রকউ শ্রকউ ৩ বার ২৩ শ্রযাগ
করার কথা বিন্দব, শ্রকউ ২৩ এর নামতা বানান্দনার কথাও বিন্দত পান্দর। শ্রকউ শ্রকউ “শ্রভন্দি শ্রভন্দি গুি করার পদ্ধণত” এর কথা
বিন্দব। সবার সঠিক উের গুন্দিান্দত উৎসাহ ণেন্দবন। তন্দব ণকছু সমস্যার কথা উন্দল্লি করুন● যারা নামতার কথা বন্দিণছি, তান্দের বুঝান্দবন এভান্দব সব সংখ্যার শ্রতা নামতা বানান্দনা অন্দনক ঝান্দমিার হন্দব।
● যারা শ্রযান্দগর কথা বন্দিণছি, তান্দের বুঝান্দবন শ্রয শ্রযাগ করার ব্যাপারো অন্দনক সময় িাগন্দব। সুতরাং তান্দের একটি
পদ্ধণত শ্রবর করন্দত হন্দব শ্রযন্দক্ষন্দত্র খুব কম সমন্দয় সমািান করা যায়।

িাপ-৩

এবার স্থানীয় মান্দনর কথা স্মরি কণরন্দয় ণেন্দয় বলুন, ‘‘স্থানীয় মান্দনর ক্লান্দস আমরা ণিন্দিণছিাম একো সংখ্যা শ্রক কীভান্দব
একক, েিক আর িতন্দক ভাগ ভাগ করা যায়।”

িাপ-৪

এবার ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করন্দবন ২৩ শ্রক কীভান্দব স্থানীয় মান্দন ভাগ করা যায়। শ্রকউ ভুি উের ণেন্দে কী না শ্রসো শ্রিয়াি
রািন্দত হন্দব, শ্রকউ করন্দি শ্রসো শুিন্দর ণেন্দত হন্দব। ণিক্ষাথীন্দের সঠিক মতামত গ্রহি কন্দর বিন্দবন শ্রয, “২৩ হি ২ ো েি আর
৩ ো এক” এর সমান। এবার শ্রবান্দে শ একক েিন্দক ভাগ কন্দর গুি এর সমস্যাটি ণিিন্দবন।
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প্রথন্দম উপন্দরর ছণবর মত ২৩ শ্রক েিক ও একন্দক ভাগ কন্দর ণিিন্দবন। এরপর ণনন্দচর ছণবর মত কন্দর গুি ণচহ্ন ণেন্দবন।
ণিক্ষাথীন্দেরন্দকও িাতায় তুিন্দত বিন্দবন।

এরপর “শ্রভন্দি শ্রভন্দঙ্গ গুি কণর” কান্দজর কথা মন্দন কণরন্দয় ণেন্দয় বিন্দবন, “৩ ণেন্দয় আিাোভান্দব ৩ এককন্দক আর ২ েিকন্দক
গুি কন্দর শ্রযাগ করা শ্রয কথা, ৩ ণেন্দয় ২৩ শ্রক গুি করা একই কথা”
িাপ-৫

এরপর আিাোভান্দব ণজন্দজ্ঞস করুন ৩ শ্রক ৩ ণেন্দয় গুি করন্দি কত হয়, ণিক্ষাথীরা উের ণেন্দব ৯। এবার বলুন “তাহন্দি আমান্দের
একন্দকর ন্দরর গুিফি ৯, শ্রসো আমরা একন্দকর ণনন্দচ ণিিব।”

একই ভান্দব েিন্দকর ন্দরর ২ শ্রক ৩ ণেন্দয় গুি করন্দি ৬ হয় শ্রসো আমরা েিন্দকর ন্দরর ণনন্দচ ণিিব।

এবার সব ণমণিন্দয় গুিফি কত পাওয়া শ্রগি ণজন্দজ্ঞস করন্দবন ণিক্ষাথীন্দের। তারা অন্দনন্দকই সঠিক ভান্দব উের ণেন্দব ৬৯। যারা
ভুি করন্দব তান্দের বুণঝন্দয় বলুন ৬ো েি আর ৯ো এক ণেন্দয় দতণর সংখ্যাোই আমান্দের গুিফি এবং শ্রসো ৬৯।
িাপ-৬

এরপর সবগুন্দিা েিন্দক আবারও আন্দগর মত কন্দর একক েিন্দক ভাগ কন্দর ৩৫ শ্রক ৭ ণেন্দয় গুি করন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা ণনন্দচর
ণচত্র পয শন্ত শুরুন্দত ণিিন্দব।

িাপ-৭

এরপর তারা শ্রবর করন্দব একক স্থান্দন ৫ ও ৭ এর গুিফি ৩৫ হয় ণকন্তু একন্দকর ন্দর শ্রতা ৩৫ বসান্দনা যান্দব না।
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তিন তান্দের “রাজন্দকাষ ও শ্রকাোন্দির গল্প” এর মাধ্যন্দম শ্রযান্দগর সময় ণকভান্দব “হান্দত শ্ররন্দি” সমস্যাটির সমািান কন্দরণছি
শ্রসো মন্দন কণরন্দয় ণেন্দবন। ৩৫ শ্রক স্থানীয় মান্দন ভাগ কন্দর ণনন্দত হন্দব ৩ো েিক আর ৫ো একন্দক। আর গুিফন্দির একন্দকর
ন্দর ণনন্দচ ৫ ণিিন্দব (ণনন্দচর ছণবর মত)। হান্দত থাকন্দব ৩ ো েিক/েি।

িাপ-৮

এবার েিন্দকর ন্দর ৩ শ্রক ৭ ণেন্দয় গুি করন্দি গুিফি হন্দব
২১। এিন এই ২১ েিক ছািাও আন্দগ হান্দত থাকা ৩ েিক
এিান্দন আমান্দক ণহসান্দব আনন্দত হন্দব। অথ শাৎ শ্রযাগ করন্দি
২৪ েিক হন্দব। ২৪ েিক সরাসণর েিন্দকর ন্দর শ্রিিা যান্দব
না তাই স্থানীয় মান্দনর িারিা অনুযায়ী ২৪ েিকন্দক ২টি
িতক আর ৪ েিন্দক শ্রভন্দি ণনন্দত হন্দব।
সব ণমণিন্দয় আমান্দের গুিফি হন্দব ২ িতক ৪ েিক ৫
একক (ছণবর মত)। অথ শাৎ গুিফি ২৪৫

িাপ-৯

এবার আরও ণকছু একই িরন্দির গুি এইমাত্র শ্রেিান্দনা পদ্ধণতন্দত েন্দি অনুিীিন করন্দত বলুন এবং শ্রকান েি কত দ্রুত করন্দত
পান্দরন শ্রসই েিন্দক শ্রবিী উৎসাহ ণেন।

এই কাজ কন্দয়কবার করান্দনার পর দুই অন্দঙ্কর সংখ্যার সান্দথ এক অন্দঙ্কর সংখ্যার গুন্দির প্রচণিত পদ্ধণত সিন্দকশ
আন্দিাচনা করুন। এর পর ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় ৩ অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক ১ অন্দঙ্কর সংখ্যা ণেন্দয় গুি করান্দবন উপন্দরর পদ্ধণত
অনুসরি কন্দর।
পরবতী কাজ : ৩য় শ্রেণি: অনুিীিন ২,৩,৪,৫ (পৃষ্ঠা ৫০-৫৪)
িাপ-১০

আইণেয়া ৩.১০: বিসি গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি (দুইটি দুই অন্দঙ্কর সংখ্যার গুি)
মূিকথা : এটি একটি অনুিীিনমূিক কাজ। ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ পূব শ গুন্দির কাজগুন্দিা আন্দিাচনার মাধ্যন্দম শ্রেণি কায শেম পণরচািনা করন্দত
হন্দব। আন্দগর করান্দনা কান্দজর সমন্বন্দয়র মাধ্যন্দম দুটি ২ অন্দঙ্কর সংখ্যা গুি করন্দত পারন্দব। গুন্দির শ্রক্ষন্দত্র স্থানীয়মান্দনর িারিা শ্রয অতযন্ত জরুরী
তা ণিক্ষাথীরা বুঝন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুই অন্দঙ্কর দুটি সংখ্যার গুি করন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত : ণিক্ষক পূন্দব শর কাজগুন্দিার সমন্বন্দয়র মাধ্যন্দম পাঠ সাণজন্দয় আনন্দবন এবং ণিক্ষাথীন্দের●

গুি ও নামতার আন্দগর ক্লাসগুন্দিা সিন্দকশ পূি শ িারিা রািন্দত হন্দব। শ্রকান ণিক্ষাথী যণে আন্দগর শ্রকান ক্লান্দস অনুপণস্থত থান্দক তন্দব
ণিক্ষক তার প্রণত অণিক যত্নবান হন্দবন।

●

ক্লাসটি বুঝার জে ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজন্দের দতণর নামতার ণিপ ণনন্দয় আসন্দত পান্দর ক্লান্দস। শ্রসন্দক্ষন্দত্র তান্দের উৎসাণহত করা হন্দব।

●

দুই বা ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক এক অন্দঙ্কর সংখ্যা ণেন্দয় গুন্দির পদ্ধণত জানা থাকন্দত হন্দব।

িাপ-১

পূন্দব শর ণেন্দনর ক্লাস সিন্দকশ ৫ ণমণনে আন্দিাচনা করুন। আন্দগর ক্লান্দস করান্দনা ণবষয় শ্রথন্দক একটি গুন্দির সমস্যা শ্রবান্দে শ ণিখুন
ও সবাইন্দক ণনজ ণনজ িাতায় সামািান করন্দত বলুন। সমস্যা সমািান্দনর জে সময় ণেন।
সমস্যা: ৩৪৬ × ৭
২৪৫ × ৮

িাপ-২

প্রণত শ্রবন্দঞ্চ দুইজনন্দক এন্দক অপন্দরর িাতায় সমস্যাটির সমািান ঠিক আন্দছ ণক না শ্রেিন্দত বিন্দবন। প্রন্দয়াজন্দন ণিক্ষক ণনন্দজ
সহায়তা করুন।
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িাপ-৩

এবার শ্রবান্দে শ একো দুই অন্দঙ্কর সান্দথ দুই অন্দঙ্কর গুি এর সমস্যা ণিখুন এবং
শ্রেণিকন্দক্ষর সকিন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন সমস্যাোর মান্দন কী? একটি উোহরি ণনন্দে শ্রেওয়া
হি।

িাপ-৪

ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন, “৯৫ শ্রক ৩৭ ণেন্দয় গুি করার মান্দন কী?”
ণিক্ষাথীন্দের মধ্য শ্রথন্দক অন্দনক উের আসন্দত পান্দর। ণিক্ষক সবগুন্দিা সঠিক উেরন্দক প্রিংসা করুন। তন্দব “৩৭ বার ৯৫ কন্দর
শ্রনওয়া” উেরটি গ্রহি করুন।

িাপ-৫

এবার আন্দগর ক্লান্দসর কান্দজর কথা স্মরি কণরন্দয় ণেন্দয় বলুন, “৩৭ বার ৯৫ শ্রনওয়া শ্রয কথা, প্রথন্দম ৩০ বার ৯৫ ণনন্দয় এরপর
৭ বার ৯৫ শ্রনওয়া একই কথা।”
৯৫৩৭=৯৫ ×(৩০+৭)=(৯৫ ×৩০)+(৯৫×৭)

িাপ-৬

এবার ণিক্ষাথীন্দের বলুন আিাো কন্দর ৯৫ শ্রক ৭ ণেন্দয় এবং ৯৫ শ্রক ৩০ ণেন্দয় গুি করন্দত এবং গুিফিগুন্দিা শ্রযাগ করন্দত। ৯৫
শ্রক ৩০ ণেন্দয় গুি করার সময় “েন্দির মজা” কাজটির কথা স্মরি কণরন্দয় ণেন।
ক্লান্দসর সবাইন্দক এই ণতন িান্দপ গুিটি করন্দত বলুন এবং সবার সমািান ঠিক হন্দয়ন্দছ ণকনা পয শন্দবক্ষি করুন।
অনুরূপ আরও ণকছু সমস্যা ণিক্ষক ণিক্ষাথীন্দের সমািান করন্দত ণেন এবং পয শন্দবক্ষি করুন।

িাপ-৭

দুই অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক চার িান্দপ গুি করাো একসময় ক্লান্দসর
শ্রমাোমুটি সবাই ণিন্দি শ্রফিন্দব। তিন ক্লান্দস বলুন এই চার িান্দপর
গুি একটি পদ্ধণতর মাধ্যন্দম সহন্দজ সুেরভান্দব গুণছন্দয় করা
যায়। প্রথন্দম ৯৫ শ্রক ৭ ণেন্দয় গুি কন্দর গুিফি পান্দির ছণবর মত
কন্দর ণিিন্দত হন্দব।

িাপ-৮

এরপর আমরা ৯৫ শ্রক ৩০ ণেন্দয় গুি কন্দর পান্দির ছণবর মত ণনন্দচ গুিফি
ণিিব।
৩০ ণেন্দয় গুি সহন্দজ করার জে আমরা েন্দির মজা শ্রেকণনক গ্রহি করব।
৯৫×৩০=৯৫×৩×১০=(৯৫×৩)×১০
অথ শাৎ, ৯৫ শ্রক ৩ ণেন্দয় গুি কন্দর গুিফন্দির োন্দন একো শূে বসান্দত হন্দব।

িাপ-৯

আমান্দের পদ্ধণতন্দত আমরা তাই আন্দগই োন্দন
(একন্দকর ন্দর) একো শূে বণসন্দয় শ্রনব। এরপর
এক র বাম শ্রথন্দক ৯৫ শ্রক ৩ ণেন্দয় গুি করা শুরু করব।
এবং গুিফি ণিিব। দুই িান্দপর গুিফি শ্রযাগ করন্দিই
আমরা গুিফি পাব।

মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষক একই িরন্দির আরও ণকছু সমস্যা ক্লান্দস সমািান করন্দত ণেন্দবন ণিক্ষাথীন্দের।
বাণির কাজ : অনুিীিনীর অনুরূপ গুন্দির সমস্যাগুন্দিা ণিক্ষাথীরা বাসায় অনুিীিন করন্দব।
টিপস : এই পদ্ধণতটি সময় ণনন্দয় শ্রিিান্দত হন্দব। আন্দগর শ্রিিান্দনা পদ্ধণতর সান্দথ ণমি থাকায় শ্রসটি িারা প্রভাণবত হন্দয় দ্রুত শ্রিষ করা যান্দব না।
শ্রকান িাপ/উপিাপ-বাে শ্রেওয়া যান্দব না

আইণেয়া ৩.১১: কানামাণছ শ্রভাঁ শ্রভাঁ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি (বি গুি)
মূিকথা: এটি একটি আনেোয়ক শ্রিিা। এই শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ৪/৫ জন কন্দর েন্দি সংখ্যা কােশ ব্যবহার কন্দর ণতন বা চার অন্দঙ্কর
বি গুি করন্দত পারন্দব। এই আইণেয়াটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা গুন্দির সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণতন বা চার অন্দঙ্কর সংখ্যার সান্দথ এক অন্দঙ্কর সংখ্যার গুি করন্দত পারন্দব।
উপকরি: মাকশার, কাগজ,কাঁণচ
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কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রেণিকান্দয শর শুরুন্দতই ক্লান্দসর ণিক্ষাথীন্দের ৪/৫ জন্দনর েন্দি ভাগ কন্দর ণনন। এই শ্রিিাটি দুইটি েন্দির মন্দধ্য শ্রিিন্দত হন্দব।

িাপ-২

প্রথন্দম উভয় েন্দির জে একটি কন্দর ণতন/চার অন্দঙ্কর বি সংখ্যা এবং একটি এক অন্দঙ্কর সংখ্যা িোণরর মাধ্যন্দম ণনব শাচন
কন্দর ণনন। অথ শাৎ িোণরর মাধ্যন্দম প্রণতটি েিই দুইটি কন্দর সংখ্যা পান্দব। একটি ণতন/চার অন্দঙ্কর বি সংখ্যা ও অেটি এক
অন্দঙ্কর শ্রছাে সংখ্যা।

িাপ-৩

এরপর উভয় েি ণনজ ণনজ বি সংখ্যাটিন্দক স্থানীয়মান্দন শ্রভংন্দগ আিাো আিাো সংখ্যা কােশ দতণর করন্দব। কােশগুন্দিা যন্দথষ্ট
বি হন্দব যান্দত শ্রিিা চিাকাণিন দূর শ্রথন্দক বাণক ণিক্ষাথীরা ভান্দিা কন্দর তা শ্রেিন্দত পান্দর। শ্রযমন: িরা যাক িোণরন্দত প্রথম েি
শ্রপি ৪৮৩১ ও ৭। ৪৮৩১ শ্রক
৪০০০

৮০০

৩০

১

এবং শ্রছাে সংখ্যাটি শ্রযমন- ৭-এর
৭
সংখ্যা কােশ দতণর সিন্ন করন্দব।
িাপ-৪

এিন কানামাণছ শ্রভাঁ শ্রভাঁ শ্রিিার জে ণনন্দচর ছণবর মত
কন্দর শ্রেণিকন্দক্ষর শ্রমন্দঝন্দত একটি শ্রগাি োগ ণেন্দয় ণনন।
শুরুন্দত প্রথম েি শ্রথন্দক একজন ণিক্ষাথী বৃন্দের মান্দঝ
োঁিান্দব। তার হান্দত থাকন্দব প্রথম েন্দির পাওয়া শ্রছাে
সংখ্যার কােশ (৭)। েন্দির বাণক সেস্যরা শ্রবান্দেরশ সামন্দন
ণগন্দয় োঁিান্দব।
ণিতীয় েন্দির চার জন সেস্য প্রথম েন্দির সেস্যন্দক
বৃন্দের মান্দঝ ণ ন্দর োঁিান্দব। প্রথম েন্দির পাওয়া বি
সংখ্যার (৪৮৩১) চারটি সংখ্যা কােশ বৃন্দের মন্দধ্য
োঁিান্দনা ণিতীয় েন্দির প্রন্দতযক সেন্দস্যর হান্দত শ্রেয়া হন্দব।

িাপ-৫

“শুরু” বিন্দি শ্রিিাটি শুরু হন্দব। েন্দির সেস্যরা ণভন্ন ণভন্ন সংখ্যা কােশগুন্দিা ণনন্দয় বৃন্দের ণভতন্দর এমনভান্দব চারণেন্দক ঘুরন্দত
থাকন্দব যান্দত গুিক ণহন্দসন্দব প্রথম েন্দির ণিক্ষাথী তান্দের িরন্দত না পান্দর। শ্রিিাটি অবশ্যই বৃন্দের মন্দধ্য সং টিত হন্দব এবং
শ্রকান সেস্য বৃন্দের বাইন্দর শ্রযন্দত পারন্দব না।
এন্দক্ষন্দত্র প্রথম েন্দির সেস্যটির শ্রচাি বাঁিা থাকন্দব আর শ্রস যান্দক িন্দর শ্রফিন্দব তার সংখ্যার সান্দথ ণনন্দজর সংখ্যা গুি কন্দর শ্রবান্দে শ
ণিিন্দত হন্দব। ণিতীয় েন্দির ঐ সেস্যন্দক বৃন্দের বাইন্দর চন্দি শ্রযন্দত হন্দব। গুি কন্দর গুিফি শ্রবর করন্দত প্রথম েন্দির বাণক সেস্যরা
শ্রবান্দে শ গুি করন্দত সাহায্য করন্দব। এভান্দব শ্রিষ সেস্য পয শন্ত কানামাণছ শ্রিন্দি সবগুন্দিা সংখ্যা কান্দে শর গুি করার পর শ্রযাগ কন্দর
চুিান্ত গুিফি শ্রবর করন্দত হন্দব।

িাপ-৬

শ্রিিার শুরু শ্রথন্দক চূিান্ত গুিফি শ্রবর করা পয শন্ত কত সময় িাগি স্টপওয়ান্দচর মাধ্যন্দম সময় গিনা কন্দর রাখুন। একইভান্দব
ণিতীয় েিটিও শ্রিিাটি সিন্ন করন্দব। স্টপ ওয়াচ এর মাধ্যন্দম শ্রিিাটিন্দত শ্রয েি কম সমন্দয় সিন্ন করন্দত পারন্দব শ্রস েি ণবজয়ী
হন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের তৃতীয় শ্রেণির ৫৪ পৃষ্ঠার গুন্দির সমস্যাগুন্দিা করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৩.১২: গুন্দির সাপ লুন্দো
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি (গুন্দির শ্রগণস্টন্দমিন)
মূিকথা : ণিতীয় শ্রেণিন্দত গুন্দির সাপ লুন্দো শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা দু’টি সংখ্যা মন্দন মন্দন গুি কন্দর গুন্দির অনুিীিন্দনর পািাপাণি একই
সান্দথ গুি ও শ্রযান্দগর শ্রগণস্টন্দমিন চচ শা কন্দরন্দছ। এই আইণেয়ায় অনুরূপ শ্রিিার ণনয়ন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রজাি ও ণবন্দজাি সংখ্যা ণগ্রন্দের শ্রবান্দে শ ব্যবহার
করন্দব ও েন্দি ণবভক্ত হন্দয় শ্রিিাটি শ্রিিন্দব। ণিতীয় শ্রেণিন্দত দতণরকৃত শ্রবান্দেরশ শ্রচন্দয় এবান্দরর শ্রবােশটি আিাো হওয়ায় এবং শ্রজাি ও ণবন্দজাি
সংখ্যার আিাো ণগ্রে ব্যবহার করায় শ্রিিাটি আন্দগর শ্রচন্দয় অন্দনক শ্রবণি আকষ শিীয় ও চযান্দিণঞ্জং হন্দব।
উন্দিশ্য : এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুটি সংখ্যার গুি করন্দত পারন্দব।
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উপকরি : লুন্দোর ছক্কা ১টি ও ছক্কা চািার শ্রকৌো (এর ব্যবস্থা না হন্দি সংখ্যা বি) ১টি, কযান্দিন্ডান্দরর সাো পাতা প্রণত েন্দি ১টি, কিম ১টি,
কিন্দমর শ্রহে/ একটি নুণিপাথর/ ইন্দের শ্রছাে শ্রিায়া – ৩জন ণিক্ষাথীর জে ১টি কন্দর ৩টি।
পূব শপ্রস্তুণত : কযান্দিন্ডান্দরর পাতা বাণি শ্রথন্দক আনন্দত হন্দব এবং তা ণিক্ষক আন্দগর ণেন ক্লান্দসই বন্দি ণেন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ক্লান্দসর প্রণত ৩জন ণিক্ষাথী ণমন্দি একটি েি কন্দর ণেন এবং েন্দির নাম কন্দর ণেন শ্রযমন- িাপিা, শ্রবিী, েগর, কন্দপাতাক্ষ
ইতযাণে।

িাপ-২

শ্রবান্দে শ একটি ১০×১০ আকান্দরর ণগ্রে আঁকুন। ণিক্ষাথীরা প্রণত েন্দি দু’টি কন্দর শ্রবােশ দতণর করন্দব। ১-২০০ পয শন্ত সংখ্যা শ্রথন্দক
শ্রজাি সংখ্যাগুন্দিা ণনন্দয় একটি হন্দব শ্রজাি সংখ্যার শ্রবােশ এবং অনুরূপ ণবন্দজাি সংখ্যাগুন্দিা ণনন্দয় আন্দরকটি হন্দব ণবন্দজাি সংখ্যার
শ্রবােশ। শ্রজাি সংখ্যার শ্রবাে শ-
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শ্রিিার ণনয়ন্দমর শ্রক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীন্দের ণিতীয় শ্রেণির গুন্দির সাপ লুন্দো আইণেয়ান্দত ণিন্দি আসা ণনয়মটি আন্দরকবার মন্দন কণরন্দয়
ণেন। অথ শাৎ শ্রিিার সময় ছক্কা চাি ণেন্দয় পাওয়া সংখ্যার সান্দথ ণিক্ষাথী ০,১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ (০ শ্রথন্দক ৯) এর শ্রযন্দকান একটি
সংখ্যা শ্রবন্দছ ণনন্দব এবং শ্রসই সংখ্যার সান্দথ ছক্কায় উঠা সংখ্যার গুি করন্দত হন্দব।
ণকন্তু আবার ণগ্রন্দের শ্রবােশগুন্দিা ণভন্ন হওয়ায় ণিক্ষাথীন্দক পূন্দব শর চাইন্দত অণিক তৎপর হন্দয় শ্রিিাটিন্দত অংিগ্রহি করন্দত হন্দব।
শ্রয ণিক্ষাথী সবার আন্দগ ২০০ (শ্রজান্দির শ্রবান্দে শর শ্রক্ষন্দত্র) ও ১৯৯ (ণবন্দজান্দির শ্রবান্দে শর শ্রক্ষন্দত্র) সংখ্যার ন্দর শ্রপৌৌঁছুন্দব শ্রস শ্রিিায়
ণবজয়ী হন্দব। এন্দক্ষন্দত্র প্রণত েন্দি প্রথন্দমর শ্রজান্দির শ্রবােশ ও পন্দর ণবন্দজান্দির শ্রবােশ ণেন্দয় শ্রমাে দুইবার শ্রিিাটি শ্রিিন্দব।

ণবন্দিষ আকষ শি : এই শ্রিিায় একজন্দনর গুটির উপর আন্দরকজন্দনর গুটি উঠন্দি গুটি িাওয়া যান্দব। শ্রিন্দষর ণেন্দক ণগন্দয় গুিফি এর সমান সংখ্যক
র চািার পর যণে তা চূিান্ত সংখ্যা শ্রিিা র অণতেম কন্দর তন্দব ঐ চাি বাণতি হন্দব এবং পুিরায় তার চাি আসা পয শন্ত অন্দপক্ষা করন্দত
হন্দব।
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আইণেয়া ৩.১৩: হাে-বাজান্দরর গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি (গুন্দির প্রন্দয়াগ)
মূিকথা : এটি একটি শ্রিিা। বাজান্দর বা শ্রোকান্দন ণকছু ণকনন্দত শ্রগন্দি প্রায়ই আমরা গুন্দির প্রন্দয়াগ কণর। এই শ্রিিায় ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের মন্দধ্যই
শ্রকউ শ্রেতা, শ্রকউ ণবন্দেতা শ্রসন্দজ শ্রকনা-শ্রবচার মাধ্যন্দম গুন্দির প্রন্দয়াগ করন্দব। আনেমুির পণরন্দবন্দি শ্রিিার মন্দধ্যই ণিক্ষাথীরা বাস্তব জীবন্দন
গুন্দির প্রন্দয়াগ কন্দর গুন্দির কথার অঙ্ক ণিিন্দত পারন্দব এবং গুন্দির সমািান করন্দত পারন্দব। এই শ্রিিাটি ণিক্ষাথীন্দের গণিন্দতর গুি সংোন্ত
জটিিতা দূর করন্দত সহায়ক হন্দব।
উন্দিশ্য : এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা –
দুটি সংখ্যার গুি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : এন্দফার আকান্দরর বা িাতার বি কাগজ ৫টি।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ক্লান্দস প্রণত ণতনজন ণিক্ষাথী ণনন্দয় একটি কন্দর েি কন্দর ণেন।

িাপ-২

এরপর, প্রন্দতযক েিন্দক ৬টি কন্দর কাগজ ণনন্দত বিন্দবন এবং সবগুন্দিা কাগজন্দক প্রথন্দম মান্দঝ একভাঁজ, এরপর আবার মান্দঝ
একভাঁজ এবং শ্রিন্দষ আবার মান্দঝ একভাঁজ ণেন্দত বিন্দবন। ৩বার ভাঁজ শ্রেয়ায় কাগজটির শ্রয ৮টি অংি হন্দয়ন্দছ তা ণিঁন্দি ৮টি
টুকরা করন্দত বিন্দবন। ৬টি কাগজ শ্রথন্দক ৪৮টি টুকরা হন্দব।

িাপ৩

ণিক্ষাথীরা ৮টি টুকরা ণনন্দয় প্রন্দতযকটির গান্দয় ণিিন্দব ১০োকা (এগুন্দিা ১০োকার শ্রনান্দের কাজ করন্দব তান্দের শ্রিিায়)।
একইভান্দব ৮টি টুকরা ণনন্দয় ৫োকা, আরও ৮টি টুকরা ণনন্দয় ২োকা ণিিন্দব।

িাপ-৪

এবার প্রন্দতযকটি েিন্দক ● ৮টি টুকরা ণনন্দয় তান্দত ১টি কন্দর কিার ছণব আঁকন্দত এবং এর পান্দি োম ণিিন্দত বলুন ৭োকা।
● ৮টি টুকরা ণনন্দয় তান্দত ১টি কন্দর িাটিন্দমর ছণব আঁকন্দত এবং এর পান্দি োম ণিিন্দত বলুন ১৫োকা।
● ৮টি টুকরা ণনন্দয় তান্দত ১টি কন্দর ণচপন্দসর ছণব আঁকন্দত এবং এর পান্দি োম ণিিন্দত বলুন ১২োকা।
শ্রকান ণিক্ষাথী যণে ছণব আঁকন্দত না পান্দর তন্দব কাগন্দজর টুকরান্দত বি কন্দর “কিা”, “িাটিম”, “ণচপস” ণিিন্দিও হন্দব।

িাপ-৫

এবার প্রন্দতযক েন্দি একজন কন্দর শ্রোকানোর ঠিক করন্দত বলুন এবং বাণক দুজনন্দক শ্রেতা হন্দত বলুন, তারা োকা িরচ কন্দর
পছন্দের ণজণনস ণকনন্দব। একজন ণিক্ষাথী একই িরন্দির ণজণনস কন্দয়কটি কন্দর ণকনন্দব। শ্রযমন- একজন ৪টি ণচপস ণকনি,
পন্দররজন ৫টি কিা ণকনি। শ্রোকানোর শ্রবান্দে শ এন্দস তার ণবণেত দ্রন্দব্যর োম কথার অঙ্ক দতণর করন্দব। শ্রযমন, ণিক্ষাথী িারা
দতণর করা কথার অঙ্কটি হন্দত পান্দর এমন- “একজন শ্রেতা ১২ োকা কন্দর ৪টি ণচপস এবং অে শ্রেতা ৭ োকা কন্দর ৫টি কিা
ণকনন্দি শ্রমাে ণবেয় কত?”

িাপ-৬

সকি ণিক্ষাথীন্দক কথার অঙ্কটি িাতায় ণিন্দি সমািান করন্দত বলুন। এন্দক অপন্দরর সমািান যাচাই করন্দত বলুন।

িাপ-৭

অে একটি েিন্দক অনুরূপভান্দব ণতনটি কন্দর একাণিক ণজণনস একন্দত্র েয় করন্দত বলুন এবং শ্রবান্দে শ কথার অঙ্ক ণিিন্দত বলুন।
অঙ্কটিন্দত শ্রেতা সব শন্দমাে কত োকা িরচ করি তা থাকন্দত হন্দব। সকি ণিক্ষাথীন্দক কথার অঙ্কটি িাতায় ণিন্দি সমািান করন্দত
বিন্দবন।
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আইণেয়া ৩.১৪: রূপকথার রান্দজয গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি
মূিকথা : এটি একটি শ্রিিা। এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন যানবাহন ব্যবহার কন্দর কত উপান্দয় এবং কত োকা িরচ কন্দর ণবণভন্ন স্থান্দন
শ্রপৌৌঁছন্দনা যায় – এই সিণকশত গুন্দির প্রন্দয়াগ কন্দর ণবণভন্ন সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব। তাছািা একটি সমস্যা একাণিক উপান্দয় সমািান
করা যায় শ্রস সিণকশত িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য : এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুটি সংখ্যার গুি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : একটি বি আে শ শ্রপপার, রণঙ্গন সাইনন্দপন বা মাকশার(িাি, নীি, সবুজ,কান্দিা রন্দির মাকশার)
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

বি আে শ শ্রপপান্দর ছণবর মত কন্দর একটি ম্যাপ বানান্দবন এবং ম্যান্দপ ণবণভন্ন জায়গা ণচণহ্নত করন্দবন। এক জায়গা শ্রথন্দক অে
জায়গার দূরত্ব শ্রেওয়া থাকন্দব ম্যান্দপ। ম্যান্দপ ণবণভন্ন জায়গার নাম ণিক্ষক ণনন্দজর ইন্দেমত ঠিক কন্দর ণনন্দত পান্দরন।

িাপ-২

ম্যান্দপ শ্রেণবি কন্দর ১ণকণম এর জে যানবাহন্দনর
ভািা বন্দি ণেন্দবন। শ্রযমন –
● শ্রেঁন্দে িরচ ০ োকা
● ণরক্সাভািা ১৩োকা
● ভযান ভািা ৮োকা
● শ্রমােরসাইন্দকি ভািা ১৫োকা
● বাস ভািা ২োকা

িাপ-৩

এরপর ণিক্ষাথীন্দের মধ্য শ্রথন্দক ণতনজন বা পাঁচজন কন্দর েি কন্দর ম্যান্দপর কান্দছ শ্রেন্দক আনন্দবন।

িাপ-৪

ণিক্ষাথীন্দের েিন্দক এবার শ্রযন্দকানও দুইটি জায়গার নাম বলুন এবং ণজন্দজ্ঞস করুন কত কম িরন্দচ এক জায়গা শ্রথন্দক আন্দরক
জায়গায় যাওয়া যায়।

িাপ-৫

এবার শ্রযন্দকানও দুইটি জায়গার নাম বলুন এবং ণজন্দজ্ঞস করুন কত কম সমন্দয় এক জায়গা শ্রথন্দক আন্দরক জায়গায় যাওয়া
যায়।

িাপ-৬

এরপর তান্দেরন্দক ণনণে শষ্ট একো োকার সংখ্যা (শ্রযমন – ১০০োকা) িরচ কন্দর এবং ণনণে শষ্ট সমন্দয়র মন্দধ্য (শ্রযমন- ৯০ ণমণনে)
শ্রকান শ্রকান জায়গায় তারা শ্রযন্দত পারন্দব তা খুন্দৌঁ জ শ্রবর করন্দত বলুন।

শ্রকান বাহন্দন ১ণকণম শ্রযন্দত কত সময় তা ও বন্দি
ণেন্দবন শ্রযমন –
● শ্রেঁন্দে সময় ১০ণমণনে
● ণরক্সান্দত সময় ৫ণমণনে
● ভযান্দন সময় ৬ণমণনে
● মের সাইন্দকন্দি সময় ২ণমণনে
● বান্দস সময় ৩ণমণনে

মূল্যায়ন : এরপর ণিক্ষাথীন্দের “ণনন্দজ কণর” অংন্দির সমস্যাগুন্দিা সমািান করন্দত ণেন ও ছণব আঁকন্দত ণেন।
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৪.০ ভাগ
আইণেয়া ৪.১: েন্দির েন্দি ভাগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভাগ (৩য় শ্রেণি)
মূিকথা: এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা দুই অন্দঙ্কর সংখ্যক বস্তুর বণ্টন করার শ্রকৌিি সিন্দকশ িারিা পান্দব। প্রাথণমক ভান্দব
ণিক্ষাথীরা এক অন্দঙ্কর সংখ্যা বণ্টন করা সিন্দকশ িারিা শ্রপন্দয়ণছি, এিান্দন দুই বা তন্দতাণিক অন্দঙ্কর সংখ্যার ভান্দগর িারিা িাভ করন্দব। এই
আইণেয়ার মাধ্যন্দম েন্দির েন্দি বাণন্ডি ণেন্দয় কীভান্দব স্থানীয় মান্দনর িারিা প্রন্দয়াগ কন্দর ণিক্ষাথীরা বণ্টন করন্দত ণিিন্দব তা শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ।
প্রথম ও ণিতীয় শ্রেণিন্দত ব্যবহৃত ম্যাচ বক্স উপকরিটি পুনোঃব্যবহার কন্দর কাজটি করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভান্দগর িারিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাঠি।
পূব শপ্রস্তুণত: প্রথম ও ণিতীয় শ্রেণিন্দত করা বারুে ণবহীন দুটি ম্যান্দচর কাঠির বাক্স ণনন্দয় আসন্দব শ্রযন তার কান্দছ ১০০টি কাঠি থান্দক। ণিক্ষক
ণনন্দজও ণকছু ণনন্দয় আসন্দবন শ্রযন শ্রকউ আনন্দত ভুন্দি শ্রগন্দি ণেন্দত পান্দরন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রথন্দমই ণিক্ষাথীন্দের ৪জন্দনর েন্দি ভাগ কন্দর ণেন। এরপর তান্দের একজনন্দক ণনন্দজন্দের ণনন্দয় আসা ম্যান্দচর বক্স শ্রথন্দক ৩২টি
কাঠি শ্রবর কন্দর সামন্দন রািন্দত বলুন। এই ৩২টি কাঠি েন্দির বাণক সবাইন্দক ভাগ কন্দর ণেন্দত বলুন। ণকভান্দব ভাগ কন্দরন্দছ এটি
প্রণত েন্দির একজনন্দক বিন্দত বলুন। সবাই সমান ভান্দব বণ্টন করন্দত শ্রপন্দরন্দছ ণকনা শ্রিয়াি করুন।

িাপ-২

সবাই পারন্দি এরপর, ৯২টি কাঠি শ্রবর করন্দত বলুন, তা আন্দগর মত ৪জনন্দক সমান ভান্দব ভাগ করন্দত ণেন। ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস
করুন, তারা এবার সমান ভান্দব ভাগ করন্দত শ্রপন্দরন্দছ ণকনা? ভাগ করার পর শ্রকান্দনা কাঠি অবণিষ্ট রন্দয়ন্দছ ণকনা?

িাপ-৩

ণিতীয় শ্রেণিন্দত ণিন্দি আসা বণ্টন্দনর িারিা শ্রথন্দক একটি একটি কন্দর কাঠি ণেন্দয় ভাগ করন্দত ণিক্ষাথীন্দের অন্দনক সময় িাগন্দব।
তিন ণিক্ষক তান্দের ১০ এর বাণন্ডন্দির কথা স্মরি কণরন্দয় ণেন্দবন এবং ৯২টি কাঠিন্দক ১০এর বাণন্ডি করন্দত বলুন।

িাপ-৪

৯২টি কাঠিন্দক ১০ এর বাণন্ডি করন্দি ৯টি ১০এর বাণন্ডি এবং ২টি একক কাঠি পাওয়া যান্দব। সবার এমন এন্দসন্দছ ণকনা তা
ণজন্দজ্ঞস কন্দর শ্রজন্দন ণনন।

িাপ-৫

এবার েন্দির বাণন্ডিগুন্দিা েন্দির ৪ জন্দনর মান্দঝ সমান ভান্দব ভাগ করন্দত ণেন। ৯টি ১০ এর বাণন্ডি ৪ ভাগ করন্দি প্রন্দতযন্দক ২টি
১০ এর বাণন্ডি পান্দব। ১টি ১০ বাণন্ডি বাণন্ডি শ্রথন্দক যান্দব। সব েন্দি এমন এন্দসন্দছ ণকনা তা ণনণিত করুন। সবাইন্দক সমান ভান্দব
শ্রেয়ার পর শ্রযগুন্দিা কাউন্দক শ্রেয়া যায়ণন শ্রসগুন্দিা শ্রেণবন্দি শ্ররন্দি ণেন্দত বলুন।

িাপ-৬

এরপর বলুন, শ্রযন্দহতু েন্দির বাণন্ডি ণেন্দয় শ্রেয়া যান্দে না। এজে সবাইন্দক সমান ভাগ কন্দর ণেন্দত হন্দি ১টি ১০ এর বাণন্ডি শ্রভন্দি
১০টি একক কাঠি+ পুন্দব শর ২টি কাঠি =১২টি একক কাঠি ৪ ভাগ করন্দি ৩টি কন্দর একক কাঠি সবাই পান্দব। প্রণত ণিক্ষাথী ২টি
১০ এর বাণন্ডি এবং ৩টি কাঠি ণমন্দি ২৩টি কাঠি হন্দব। সবন্দিন্দষ, এই পুন্দরা ণহসাবটি ণিক্ষাথী িাতায় ণিন্দি বা এঁন্দক শ্রেিান্দত
বলুন।

আইণেয়া ৪.২: ছন্দক কাঠি সাজাই
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভাগ (৩য় শ্রেণি)
মূিকথা: এই শ্রিিার মাধ্যন্দম একটি ণনণে শষ্ট পণরমাি বস্তু বণ্টন কন্দর ভান্দগর িারিা শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ। এই আইণেয়াটি ণিক্ষাথীন্দের শ্রিিার মাধ্যন্দম
ণকছু সংখ্যক কাঠি ণনণে শষ্ট পণরমাি কন্দর কত জন্দনর মান্দঝ ভাগ কন্দর শ্রেয়া যায় তার িারিা িাভ করন্দব। কাঠি ছািাও এিান্দন ফন্দির বীজ বা
অে শ্রকান বস্তু ব্যবহার কন্দরও শ্রিিাটি শ্রেিান্দনা যায়।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাউপকরি ব্যবহার কন্দর ভান্দগর িারিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাঠি, এ-শ্রফার সাইন্দজর কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত: আন্দগর ক্লান্দস সবাইন্দক ম্যান্দচর বান্দক্স িন্দর এমন ৫০টি কাঠি ণনন্দয় আসন্দত ণনন্দে শিনা ণেন্দবন। ণনন্দজও ণকছু ণনন্দয় আসন্দবন শ্রযন
শ্রকউ আনন্দত ভুন্দি শ্রগন্দি ণেন্দত পান্দরন।
। আনন্দে গণিত ণিণি (তৃতীয় শ্রেণি) | 40

কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দের একটি এ-শ্রফার সাইন্দজর
কাগন্দজ ১৬টি ছক করন্দত বলুন। ছন্দকর প্রণতটি
ন্দর তার একজন কন্দর বন্ধুন্দের নাম ণিিন্দত
বলুন।এভান্দব শ্রস ১৬জন বন্ধুর নাম ণিিন্দব।
ণকছুক্ষি সময় ণেন। এরপর ণজন্দজ্ঞস করুন শ্রক
কয়জন বন্ধুর নাম ণিিন্দত শ্রপন্দরন্দছ?
অন্দনন্দকই হয়ন্দতা ১৬জন বন্ধুর নাম ণিিন্দত
পারন্দব না। এরকম হন্দি, একজন একজন
কন্দর সামন্দন শ্রেন্দক নাম বিান্দবন, তার নাম
যারা ইন্দতামন্দধ্য ণিন্দি নাই তারা ণিিন্দব।
এভান্দব সবার ১৬ জন্দনর নাম শ্রিিা পয শন্ত
কাজটি করান।

িাপ-২

এরপর সবাইন্দক তান্দের ণনন্দয় আসা ৫০টি
কাঠি শ্রবর করন্দত বলুন। না থাকন্দি কাঠি
প্রোন কন্দর সহায়তা করুন। এবার তার ণপ্রয়
বন্ধুন্দের নান্দমর ছন্দক ঠিক ৫টি কন্দর কাঠি
রািন্দত বিন্দবন। এভান্দব ৫টি কন্দর কাঠি ছন্দক
রািন্দব। ণনন্দচর ছণবর মত:

িাপ-৩

এই কাজটি হন্দয় শ্রগন্দি ণজন্দজ্ঞস করুন শ্রক কতজন বন্ধুর নান্দমর ছন্দক ৫টি কন্দর কাঠি রািন্দত শ্রপন্দরন্দছ? শ্রকউ উের ণেন্দত ব্যথ শ
হন্দি তান্দক সাহায্য করুন। এরপর পুন্দরা কাজটি শ্রবান্দে শ এঁন্দক এবং ণিন্দি সবাইন্দক বুণঝন্দয় ণেন।

িাপ-৪

এবার ণিক্ষাথীন্দের অনুরূপভান্দব িাতায় ণিিন্দত বলুন। এবার সবাইন্দক তার পান্দির জন্দনর ছক পরীক্ষা কন্দর শ্রেিন্দত বলুন।

িাপ-৫

এবার সবাইন্দক প্রণেয়াটি আবার বুণঝন্দয় বলুন এবং ৫টির পণরবন্দত শ অে শ্রকান সংখ্যক কাঠি ণেন্দয় একই প্রণেয়ায় কাজটি
করন্দত বলুন।
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আইণেয়া ৪.৩: েণি/সুতা কাোকাটি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভাগ (েমাগত ণবন্দয়াগ শ্রথন্দক ভান্দগর িারিা)
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েমাগত ণবন্দয়ান্দগর মাধ্যন্দম ভান্দগর িারিা পান্দব। ভাজয ভাজক এবং ভাগন্দিন্দষর মধ্যকার সিকশ
ণনন্দয় িারিা পান্দব। একইসান্দথ ভাজয=ভাজক×ভাগফি+ভাগন্দিষ এই সমীকরি সিন্দকশ িারিাও িাভ করন্দব। এই শ্রিিাটিন্দত েণি বা শ্রমাো
সুতা ব্যবহার করা হন্দয়ন্দছ।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাএকই সংখ্যার বার বার ণবন্দয়ান্দগর মাধ্যন্দম ভান্দগর িারিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: ১ ণমোন্দরর একটি েণি/ িাতা শ্রসিাই করার শ্রমাো সুতা, ণিক্ষাথীন্দের পূন্দব শর দতণর করা ২০ শ্রসণম কাগন্দজর শ্রেি।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রথন্দম ক্লান্দসর সামন্দন োঁণিন্দয় হান্দত একটি ১ ণমোর েী শ েণি/সুতা োন োন কন্দর িরুন। এরপর একজন ণিক্ষাথী ২০ শ্রসণম
শ্রেি ণনন্দয় আসন্দব এবং তার শ্রেি এর সাহান্দয্য ২০ শ্রসণম দে শয ণবণিষ্ট একটি টুকন্দরা শ্রকন্দে ণনন্দব এবং পান্দি শ্রেণবন্দির উপর
রািন্দব। শ্রকন্দে শ্রনয়ার পর ণিক্ষন্দকর হান্দত থাকা েণি/সুতার দে শয ণিক্ষাথীরা শ্রমন্দপ শ্রেিন্দব এবং শ্রবান্দে শ ণিিন্দব:
১০০ শ্রসণম-২০ শ্রসণম= ৮০ শ্রসণম।

িাপ-২

এরপর পরবতী আন্দরকজন ণিক্ষাথী একইভান্দব ২০ শ্রসণম েী শ েণি কােন্দব এবং শ্রেণবন্দি আন্দগর েণির সান্দথ রািন্দব। শ্রেণবন্দির
উপর দুইটি ২০ শ্রসণম এর েণি থাকন্দব। শ্রকন্দে শ্রনয়ার পর ণিক্ষন্দকর হান্দত থাকা েণির দে শয ণিক্ষাথীরা শ্রমন্দপ শ্রেিন্দব এবং
শ্রবান্দে শ ণিিন্দব:
৮০ শ্রসণম-২০ শ্রসণম= ৬০ শ্রসণম।

িাপ-৩

এরপর পরবতী আন্দরকজন ণিক্ষাথী একইভান্দব ২০ শ্রসণম েী শ েণি কােন্দব এবং শ্রেণবন্দি আন্দগর েণির সান্দথ রািন্দব। শ্রেণবন্দির
উপর দুইটি ২০ শ্রসণম এর েণি থাকন্দব। শ্রকন্দে শ্রনয়ার পর ণিক্ষন্দকর হান্দত থাকা েণির দে শয ণিক্ষাথীরা শ্রমন্দপ শ্রেিন্দব এবং
শ্রবান্দে শ ণিিন্দব:
৬০ শ্রসণম-২০ শ্রসণম= ৪০ শ্রসণম।

িাপ-৪

এরপর পরবতী আন্দরকজন ণিক্ষাথী একইভান্দব ২০ শ্রসণম েী শ েণি কােন্দব এবং শ্রেণবন্দি আন্দগর েণির সান্দথ রািন্দব। শ্রেণবন্দির
উপর দুইটি ২০ শ্রসণম এর েণি থাকন্দব। শ্রকন্দে শ্রনয়ার পর ণিক্ষন্দকর হান্দত থাকা েণির দে শয ণিক্ষাথীরা শ্রমন্দপ শ্রেিন্দব এবং
শ্রবান্দে শ ণিিন্দব:
৪০ শ্রসণম-২০ শ্রসণম= ২০ শ্রসণম।

িাপ-৫

এরপর পরবতী আন্দরকজন ণিক্ষাথী একইভান্দব ২০ শ্রসণম েী শ েণি কােন্দব এবং শ্রেণবন্দি আন্দগর েণির সান্দথ রািন্দব। শ্রেণবন্দির
উপর দুইটি ২০ শ্রসণম এর েণি থাকন্দব। শ্রকন্দে শ্রনয়ার পর ণিক্ষন্দকর হান্দত থাকা েণির (শ্রযন্দহতু শ্রকান েণি অবণিষ্ট থাকন্দব না
তাই শূে) দে শয ণিক্ষাথীরা শ্রমন্দপ শ্রেিন্দব এবং শ্রবান্দে শ ণিিন্দব:
২০ শ্রসণম-২০ শ্রসণম= ০ শ্রসণম।

িাপ-৬

এরপর ক্লান্দস সবাইন্দক শ্রেিান, শুরুন্দত তাঁর হান্দত একটি এক ণমোর িম্বা েণি ণছি। ২০ শ্রসণম কন্দর েমাগত শ্রকন্দে সবন্দিন্দষ
ণনন্দচ ২০ শ্রসণম এর ৫টি েণি থাকন্দব। এর অথ শ, ১০০ শ্রথন্দক ২০ শ্রক ৫ বার েমাগত ণবন্দয়াগ করা যায়।
২০ শ্রসণম কন্দর বার বার শ্রকন্দে শ্রনয়া মান্দন হ্রাস পাওয়া। এইভান্দব ২০ শ্রসণম কন্দর বার বার ণবন্দয়াগ কন্দর ১০০ শ্রসণম শ্রথন্দক ৫ বার
ণবন্দয়াগ করা যায়। এো শ্রিিা যায়১০০ ÷২০= ৫

িাপ-৭

এরপর ৮৫ শ্রসণম েীন্দ শর েণি ণনন্দয় পুনরায় কাজটি করন্দবন। এ শ্রক্ষন্দত্র ৪টি ২০ শ্রসণম দেন্দ শযর েণি হন্দব এবং ণিক্ষন্দকর হান্দত ৫
শ্রসণম েণি থাকন্দব। যিন ণিক্ষাথী ৫ শ্রসণম েণি মাপন্দত হন্দব শ্রসটি ২০ শ্রসণমর শ্রছাে হন্দব। এিান শ্রথন্দক ভাগন্দিন্দষর/ অবণিন্দষ্টর
িারিা ণেন।

িাপ-৮

এরপর ৪টি ২০ শ্রসণম দেন্দ শযর েণি পািাপাণি রািন্দব। তাহন্দি, ৪×২০=৮০ হি। এিান্দন, ভাজক×ভাগফি করা হি। এরপর ৫
শ্রসণম ভাগন্দিষ শ্রযাগ করন্দি ৮৫ শ্রসণম হি অথ শাৎ ভাজয পাওয়া শ্রগি। এিান শ্রথন্দক ভাজয=ভাজক×ভাগফি+ ভাগন্দিষ হন্দব।

। আনন্দে গণিত ণিণি (তৃতীয় শ্রেণি) | 42

আইণেয়া ৪.৪: কুতকুত শ্রিিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভাজয, ভাজক, ভাগফি, ভাগন্দিষ এর সিকশ
মূিকথা: এই শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা একটি বি সংখ্যা শ্রথন্দক শ্রছাে একটি সংখ্যা েমাগত ণবন্দয়ান্দগর মাধ্যন্দম ভান্দগর িারিা িাভ করন্দব।
ণিক্ষাথীরা এইন্দিিায় ভাগ শ্রিিার সান্দথ সান্দথ আনেও িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভাজয, ভাজক, ভাগন্দিষ এর িারিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: চক, শ্রেি
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ক্লান্দসর দুইজন ণিক্ষাথীন্দক শ্রেণির সামন্দন ণনন্দয় ।আসুন। এরপর ২টি িোণরর কাগজ কন্দর ২ জনন্দক ণেন। িোণরর
কাগজগুন্দিান্দত ৩, ২ এই দুইটি সংখ্যা শ্রিিা থাকন্দব।

িাপ-২

এরপর ক্লান্দসর শ্রলান্দর চক ণেন্দয় প্রায় ২৫ শ্রস.ণম. (পাঠ্যবই এর সমান দেন্দ শর) পর পর ণনন্দচর মন্দতা ৯টি র দতণর করন্দবন।
রগুন্দিান্দত ০-৮ পয শন্ত সংখ্যাগুন্দিা ণিিন্দবন।

িাপ-৩

এরপর শ্রিিার ণনয়ম বন্দি ণেন। শ্রয ণিক্ষাথী িোণরন্দত যত সংখ্যা শ্রপন্দয়ন্দছ শ্রস ৮ এর র শ্রথন্দক শুরু কন্দর এক পান্দয় এক িান্দফ
ঠিক ততগুন্দিা র শ্রযন্দত পান্দর। এভান্দব শ্রস শূণ্য পয শন্ত শ্রযন্দত পারন্দব ণকন্তু শুণ্য অণতেম কন্দর শ্রযন্দত পারন্দব না।

িাপ-৪

এরপর িোণরন্দত ২ পাওয়া ণিক্ষাথীন্দক োকন্দবন। ণিক্ষাথীন্দক ৮ শ্রিিা ন্দর ণগন্দয় োঁিান্দত বিন্দবন। এরপর শ্রসই অবস্থান শ্রথন্দক
ণিক্ষাথী একপান্দয় িাফ ণেন্দয় দুই র যান্দব। এইভান্দব িাফ ণেন্দি শ্রেিা যান্দব ৮ এর র শ্রথন্দক িাফ ণেন্দয় ৬ এর ন্দর ণগন্দয়
োঁিান্দব। এরপন্দরর িান্দফ ৪ এর ন্দর যান্দব। এইভান্দব শ্রেিা যান্দব শ্রয শ্রস িাফ ণেন্দয় ণেন্দয় ০ এর ন্দর ণগন্দয় শ্রপৌৌঁছান্দব।

িাপ-৫

এরপর িোণরন্দত ৩ পাওয়া ণিক্ষাথীন্দক োকন্দবন। তান্দক একইভান্দব ৮ অবস্থান শ্রথন্দক শ্রিিার ণনয়ম অনুসান্দর শ্রছাে সংখ্যার
ণেন্দক শ্রযন্দত বিন্দবন। এরপর শ্রসই অবস্থান শ্রথন্দক ণিক্ষাথী এক পান্দয় এক িাফ ণেন্দয় ণতন র যান্দব। এইভান্দব শ্রেিা যান্দব শ্রস ৮
এর র শ্রথন্দক িাফ ণেন্দয় ৫ এর ন্দর যান্দব। এরপন্দরর িান্দফ শ্রস ২ এর ন্দর শ্রপৌৌঁছান্দব। এরপর শ্রেিা যান্দব ণিক্ষাথী শূে পয শন্ত
শ্রযন্দত পারন্দবনা, ২ এর ন্দর যাওয়ার পর আর শ্রস সামন্দন শ্রযন্দত পারন্দবনা। এইভান্দব কন্দয়কজনন্দক কাজটি করন্দত ণেন।

িাপ-৬

এরপর ণিক্ষাথীন্দের প্রে করুন তারা কয়টি কন্দর িাফ ণেন্দত শ্রপন্দরন্দছ। এন্দক্ষন্দত্র প্রথম জন বিন্দব ৪টি এবং ণিতীয় জন বিন্দব
২টি। আবার প্রে করন্দবন, শ্রতামরা ণক শূণ্য পয শন্ত শ্রযন্দত শ্রপন্দরন্দছ। এভান্দব প্রে উেন্দরর মাধ্যন্দম ণিক্ষক শ্রবান্দে শ ণনন্দচর ছকটি
আঁকন্দবন ও পূরি করন্দবন। ক্লান্দসর সকি ণিক্ষাথী শ্রকউ এইভান্দব িাতায় ছকটি তুিন্দত বলুন।
ণিক্ষাথীর শুরুর
ণিক্ষাথী প্রণত িান্দফ যত র
ণিক্ষাথী কতটি িাফ
ণিক্ষাথীর শ্রিষ অবস্থান
অবস্থান
শ্রযন্দত পান্দর
ণেন্দত শ্রপন্দরন্দছ
৮
২
৪
০
৮
৩
২
২
এরপর ণিক্ষাথীন্দের আবার প্রে করন্দবন শ্রয তারা এো ণকভান্দব শ্রবর করন্দিা। ণিক্ষাথীন্দের মধ্য শ্রথন্দক ভাগ প্রণেয়ায় এো শ্রবর
কন্দরন্দছ, এো আনার শ্রচষ্টা করুন। এরপর বারবার ণবন্দয়াগ কন্দর শ্রয ০ অবস্থান্দন যাওয়া শ্রয ভাগ প্রণেন্দয় এো বুণঝন্দয় ণেন। ণিতীয়
ণিক্ষাথী শ্রয শূে অবস্থান্দন শ্রযন্দত পান্দরণন, অথ শাৎ ৮ সংখ্যা ৩ ণেন্দয় ণনোঃন্দিন্দষ ণবভাজয নয় শ্রসো বুণঝন্দয় ণেন। শ্রয সংখ্যান্দক
আমরা ভাগ কণর শ্রসো ভাজয, যা ণেন্দয় ভাগ কণর শ্রসো ভাজক, ভাগ কন্দর শ্রয সংখ্যা পাই তা ভাগফি ও যা অবণিষ্ট থান্দক তা
ভাগন্দিষ শ্রসো বুণঝন্দয় ণেন্দবন।

িাপ-৫

এরপর ণিক্ষক ছন্দকর ণনন্দচ ভাজয, ভাজক, ভাগফি ও ভাগন্দিষ ণচণহ্নত কন্দর শ্রেিান্দবন।
ণিক্ষাথীর প্রাথণমক
ণিক্ষাথী প্রণত িান্দফ
ণিক্ষাথী কতটি িাফ ণেন্দত
অবস্থান
যত র শ্রযন্দত পান্দর
শ্রপন্দরন্দছ
৮
২
৪
৮
৩
২
ভাজয
ভাজক
ভাগফি

ণিক্ষাথীর শ্রিষ অবস্থান
০
২
ভাগন্দিষ
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িাপ-৬

এরপর িাপ-দুই এর মন্দতা কন্দর সকি ণিক্ষাথীন্দক ০ ণেন্দয় শুরু কন্দর ২০ পয শন্ত র আঁকন্দত বলুন। শ্রিিার ণনয়ম অনুসান্দর শুরুর
অবস্থান ও প্রণত বান্দর অণতোন্ত র পণরবতশন কন্দর প্রণত েিন্দক দুইটি সংখ্যা অথ শাৎ ভাজয ও ভাজক বন্দি ণেন। ণিক্ষাথীরা
িাতার এঁন্দক ণচণহ্নত কন্দর শ্রিয়াি কন্দর শ্রেিন্দব তারা কতবার শ্রযন্দত পারন্দছ।

িাপ-৭

০ শ্রথন্দক ৮ পয শন্ত ন্দর শ্রিিাটি হন্দয় শ্রগন্দি এরপর ০ শ্রথন্দক ১২ বা ০ শ্রথন্দক ১৬ বা আরও বি সংখ্যা (যণে পয শাপ্ত জায়গা থান্দক)
ণেন্দয় কাজটি করান্দবন।

িাপ-৮

এরপর ণিক্ষাথীন্দের ভান্দগর ণনয়ম অনুসান্দর ভাগ করার প্রণেয়া শ্রেিান্দবন ও ণিক্ষাথীরা িাতায় শ্রসই পদ্ধণত অনুসান্দর ভাগ কন্দর
ভাগফি ও ভাগন্দিষ ণচণহ্নত করন্দব।

আইণেয়া ৪.৫: শূেন্দক ভাগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: শূে (শূেন্দক শ্রয শ্রকান সংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করা ণিিন্দব)
মূিকথা: এটি একটি কাজ, এই কান্দজ ণবণভন্ন বস্তু বণ্টন্দনর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন সংখ্যার ভান্দগর িারিা পান্দব। একইসান্দথ ০ (শূে) শ্রক
শ্রয শ্রকান সংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করার িারিা পান্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশূে (০) শ্রক শ্রয শ্রকান সংখ্যা ণেন্দয় ভান্দগর প্রণেয়া সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রথন্দমই শ্রেণিন্দত ৩ জন কন্দর ণিক্ষাথীন্দের কন্দয়কটি েন্দি ভাগ কন্দর ণেন। এবার প্রণত েন্দির জে একটি কন্দর প্লাণস্টন্দকর কাপ
ণেন্দয় ণেন। এরপর প্রণত কান্দপ ৬টি কন্দর মান্দব শি বা শ্রেঁতুন্দির ণবণচ ণেন্দয় ণেন। এরপর সবাইন্দক বলুন সমান ভান্দব মান্দব শি ভাগ
কন্দর ণনন্দত। এরপর সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন, “সবাই কয়টি কন্দর মান্দব শি শ্রপন্দয়ছ?” সবাই উেন্দর বিন্দব, “দুইটি”। এটি শ্রবান্দে শ
ণিখুন,
৬টি মান্দব শি ৩ জনন্দক ভাগ কন্দর ণেন্দি পাওয়া যায় ২টি কন্দর
৬÷৩ = ২

িাপ-২

এটি শ্রিিা শ্রিষ কন্দর ণিক্ষাথীন্দের তান্দের প্রন্দতযন্দকর িাতায় ণিিন্দত বলুন। সবার শ্রথন্দক মান্দব শি বা শ্রেঁতুন্দির বীণচ ণনন্দয় ণনন।
এবার প্রণত কান্দপ ৩টি কন্দর মান্দব শি বা শ্রেঁতুন্দির বীণচ ণেন্দয় ণেন। এরপর সবাইন্দক বলুন সমান ভান্দব মান্দব শি ভাগ কন্দর ণনন্দত।
এরপর সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন, “সবাই কয়টি কন্দর মান্দব শি শ্রপন্দয়ছ?” সবাই উেন্দর বিন্দব, “একটি”। এটি শ্রবান্দে শ ণিখুন,
৩টি মান্দব শি ৩ জনন্দক ভাগ কন্দর ণেন্দি পাওয়া যায় ১টি কন্দর
৩÷৩ = ১

িাপ-৩

এটি শ্রিিা শ্রিষ কন্দর ণিক্ষাথীন্দের এটি তান্দের প্রন্দতযন্দকর িাতায় ণিিন্দত বলুন। সবার শ্রথন্দক মান্দব শি বা শ্রেঁতুন্দির বীণচ ণনন্দয়
ণনন। এবার সবার উন্দিন্দি বলুন, “শ্রতামরা সবাই মান্দব শি ভাগাভাণগ কন্দরছ। এবার আণম শ্রতামান্দের কান্দপ যতগুন্দিা মান্দব শি
ণেব শ্রতামরা সবাই সমান ভান্দগ ভাগ কন্দর ণনন্দব”। এই বন্দি প্রণত েন্দি ণগন্দয় ণগন্দয় মান্দব শি শ্রেয়ার ভণঙ্গ করন্দবন, ণকন্তু শ্রকান
মান্দব শি ণেন্দবন না। এরপর সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন সবাই মান্দব শি ভাগ কন্দর ণনন্দত শ্রপন্দরন্দছ ণকনা? এরপর সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস
করুন, “সবাই কয়টি কন্দর মান্দব শি শ্রপন্দয়ছ?” সবাই উেন্দর বিন্দব, “শূেটি”। শ্রকউ বিন্দব, শ্রয “একটিও না”, আবার শ্রকউ বিন্দব
শ্রয “আপণন শ্রতা মান্দব শিই শ্রেনণন ভাগ করন্দবা ণকভান্দব?”। এটি আপণন বিন্দবন, আণম শ্রতামান্দের শূেটি মান্দব শি ণেন্দয়ণছ।
এিান্দন শ্রিয়াি রািন্দবন, শ্রকউ শ্রযন “একটিও না” এটি না বন্দি, বিন্দি শুিন্দর ণেন্দয় বিন্দবন, “শূেটি শ্রপন্দয়ছ”। এবার শ্রবান্দে শ
ণিিন্দবন এবং শ্রজান্দি শ্রজান্দি বিন্দবন,
০টি মান্দব শি ৩ জনন্দক ভাগ কন্দর ণেন্দি পাওয়া যায় ০টি কন্দর
০÷৩ = ০

িাপ-৪

এটি শ্রিিা শ্রিষ কন্দর ণিক্ষাথীন্দের এটি তান্দের প্রন্দতযন্দকর িাতায় ণিিন্দত বলুন। এরপর বলুন শূে সংখ্যক ণজণনস যতজন খুণি
তত জনন্দক ভাগ কন্দর শ্রেয়া যায় এবং তান্দত সবাই শূে সংখ্যক ণজণনস পান্দব। এবার সবার উন্দিন্দশ্য নাণসরউণিন শ্রহাজ্জার
গল্পটি বলুন।
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আইণেয়া ৪.৬: বন্ধু কত দূন্দর আন্দছ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গুি (শূেন্দক শ্রয শ্রকান সংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করা ণিিন্দব)
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েমাগত ভাগ এবং ভাগন্দিন্দষর িারিা পান্দব। ০ শ্রক অে শ্রকান সংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করন্দি ০ শ্রকন
হন্দব শ্রস ণবষন্দয় হান্দত-কিন্দম িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভান্দগর প্রণেয়া সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণিক্ষক ক্লান্দস ১,২,৪ ফুে দেন্দ শযর ৩টি কাঠি ণনন্দয় আসন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রথন্দম শ্রবান্দে শ একফুে অন্তর অন্তর ণকছু োগ ণেন এবং
দুইজন ণিক্ষাথীন্দক ওই োন্দগর সামন্দন এন্দন োঁি করান্দবন।

দুইটি োন্দগ ণনণে শষে দুরন্দত্ত্ব দুই জন ণিক্ষাথী োঁিান্দব।

মন্দন কণর, ণিক্ষাথী দুইজন্দনর নাম শুভ এবং আণবর।
শুভন্দক আন্দগ শ্রথন্দক ণনন্দয় আসা ১, ২, ৪ ফুে দেন্দ শযর
ণতনটি িাঠি সরবরাহ করুন।

িাপ-২

প্রথম ণিক্ষাথী (শুভ) ণবণভন্ন িাঠি ণেন্দয় তার বন্ধু ণিতীয় ণিক্ষাথী (আণবর) কত র দূন্দর আন্দছ শ্রমন্দপ শ্রেিন্দব। শ্রযমন, যিন ১
ন্দরর সমান দেন্দ শযর িাঠি ণেন্দয় মাপন্দব, ণজন্দজ্ঞস করুন, শ্রতামার বন্ধু কত র দূন্দর আন্দছ? ণিক্ষাথী উের ণেন্দব: ৪ র। এরপর
আবার ণজন্দজ্ঞস করুন, শ্রতামার িাঠিটি কয় ন্দরর সমান? ণিক্ষাথী উের ণেন্দব: ১ র। এরপর আবার ণজন্দজ্ঞস করুন, শ্রতামার
িাঠিটি শ্রতামার বন্ধু কত দূন্দর আন্দছ মাপন্দত কয় বার ব্যবহার করা িাগি? ণিক্ষাথী উের ণেন্দব ৪ বার।
এবার শ্রবান্দে শ ণিখুন এবং ণিক্ষাথীন্দের িাতায় ণিিন্দত বলুন:
৪ র দূন্দর ÷ ১ ন্দরর িাঠি = ৪ বার ব্যবহার করন্দত হন্দিা।
এভান্দব, ২ র দূরত্ব ণবণিষ্ট, ৪ র দূরত্ব ণবণিষ্ট িাঠি ণেন্দয়ও কাজটি করান্দত হন্দব এবং ভাগফিগুন্দিা িাতায় ণিিন্দব।
ভগ্াংন্দির ভান্দগর শ্রক্ষন্দত্রও ণবষয়টি ব্যবহার করা যায়। দূরত্ব বাণিন্দয়/কণমন্দয় এবং ণবণভন্ন িাঠির দে শয ণনন্দয় ণবণভন্ন সংখ্যার
জে কাজটি করা যায়।

িাপ-৩

এরপর শুভ এবং আণবরন্দক ণনন্দচর ছণবর মত একই
িাইন্দন োঁি করান্দবন।

শুভন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন, আণবর কত র দূন্দর আন্দছ। শুভ
বিন্দব তার ন্দর আন্দছ বা শুে র দূন্দর আন্দছ। তিন
১,২, ৪ র দে শয ণবণিষ্ট িাঠি ণেন্দয় শ্রমন্দপ শ্রেিন্দত
বিন্দবন আণবর কত র দূন্দর আন্দছ। শ্রযমন,
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ণিক্ষক: শুভ, আণবর শ্রতামার শ্রথন্দক কত র দূন্দর আন্দছ?
শুভ: শুে র।
ণিক্ষক: শ্রতামার কান্দছ একটি ১ র দেন্দ শযর িাঠি শ্রেওয়া হি। আণবর কত দূন্দর আন্দছ মাপন্দত শ্রতামান্দক িাঠিটি কত বার
ব্যবহার করন্দত হন্দয়ন্দছ?
শুভ: একবারও না (শুে বার)।
এরপর আন্দগর মত শ্রেিান, ০ র দূন্দর ÷ ১ ন্দরর িাঠি = ০ বার ব্যবহার করন্দত হন্দিা।
অনুরূপ ভান্দব শ্রেিান্দবন,

০ র দূন্দর ÷ ২ ন্দরর িাঠি = ০ বার ব্যবহার করন্দত হি।
০ র দূন্দর ÷ ৩ ন্দরর িাঠি = ০ বার ব্যবহার করন্দত হি।
০ র দূন্দর ÷ ৪ ন্দরর িাঠি = ০ বার ব্যবহার করন্দত হি।

িাপ-৪

এইভান্দব শূেন্দক শ্রয শ্রকান একটি সংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করার িারিা পণরষ্কার করন্দবন।

আইণেয়া ৪.৭: েিীয় ভাগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভাগ {এক অন্দঙ্কর সংখ্যা ণেন্দয় দুই অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক ভাগ (৩য় শ্রেণি)}
মূিকথা: এটি একটি েিীয় কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দেরন্দক কাগন্দজর শ্রনাে ব্যবহার কন্দর বাস্তব জীবন্দন ভান্দগর িারিা িাভ করন্দব। ণিক্ষন্দকর
ণনন্দে শিনা অনুযায়ী ণিক্ষাথীরা কাজটি করন্দব এবং ছক পূরি কন্দর িাতায় কীভান্দব সাণজন্দয় শ্রিিা যায় তা ণিিন্দব। এর ফন্দি ণিক্ষাথীরা ভাগ
প্রণেয়ার ণিণিতরূপ সিন্দকশ স্পষ্ট িারিা পান্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুই অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক এক অন্দঙ্কর সংখ্যা িারা ভান্দগর িারিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: সাো ও রণিন কাগজ।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষক পূন্দব শ শ্রথন্দক প্রন্দয়াজনীয় সংখ্যক ১০ োকা ও ১ োকার কাগন্দজর শ্রনাে দতণর কন্দর রািন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণভন্ন রং এর কাগজ সান্দথ রাখুন। ণনন্দজ বা অে শ্রকান ণিক্ষাথীন্দক ব্যাংন্দকর ম্যান্দনজার হন্দত বলুন। পূন্দব শ শ্রথন্দক দতণর কন্দর রািা
১ ও ১০ োকার কাগন্দজর শ্রনাে ম্যান্দনজারন্দক ণেন।

িাপ-২

সকি ণিক্ষাথীন্দক ৪ জন্দনর েি দতণর কন্দর ণেন। প্রন্দতযক েন্দি ণিক্ষক ১টি সাো ও ১টি রণঙ্গন কাগজ ণেন। ণিক্ষাথীরা সাো
কাগজটিন্দক ১৬ টুকরা এবং রণঙ্গন কাগজটিন্দক ৮ টুকরা করন্দব। ণিক্ষাথীরা সাো কাগন্দজর ১৬ টুকরা শ্রথন্দক ১৬টি ণনন্দয় ১োকার
১৬টি শ্রনাে এবং রণঙ্গন কাগন্দজর ৮ টুকরান্দক ১০োকার শ্রনাে দতণর করন্দব।

িাপ-৩

আজন্দকর শ্রিিার ণনয়ম হি- শ্রকান েন্দির কান্দছ ৯টির শ্রবণি ১ োকা থাকন্দত পারন্দব না। তাই প্রন্দতযক েি শ্রথন্দক একজন ব্যাংন্দকর
ম্যান্দনজান্দরর কান্দছ ১০টি ১োকা ণেন্দয় ১টি ১০োকা ণনন্দব। এিন তান্দের কান্দছ শ্রমাে কয় োকা হি তারা ণহসাব কন্দর
বিন্দব। তান্দের কান্দছ শ্রমাে ৯৬ োকা থাকন্দব। ণিক্ষক ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ জানন্দত চাইন্দবন এিন কয়টি ১০ ও ১ োকার শ্রনাে
আন্দছ। তান্দের কান্দছ ৯টি ১০োকা এবং ৬টি ১ োকার শ্রনাে থাকন্দব।

িাপ-৪

েন্দি ৪জনন্দক সমানভান্দব ৯৬ োকা ভাগ কন্দর ণনন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা ৯৬ োকা ৪ জন্দনর মান্দঝ ভাগ করন্দত ণগন্দয় শ্রেিন্দব ১টি
১০ োকার শ্রনান্দের জে তারা শ্রমাে োকা ভাগ করন্দত পারন্দছ না।

িাপ-৫

এরপর
োকাগুন্দিান্দক
আিাো আিাো স্থানীয়
মান্দন ছন্দকর মত কন্দর
শ্রেিান্দত বলুন। একন্দকর
ন্দরর ণনন্দচ ৬টি ১োকা আর
েিন্দকর ন্দরর ণনন্দচ ৯টি
১০োকার শ্রনাে হন্দব।
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িাপ-৬

এরপর এবার োকাগুন্দিা ৪জন্দনর
মান্দঝ ভাগ করন্দত বলুন। শ্রেিা
যান্দব েিক স্থান্দন আমরা চার
এর দুইটি েি পাণে তাই েিক
কথাটির উপন্দর ২ ণিিন্দব।
ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব একো
১০োকা আিাো থান্দক।
ণজন্দজ্ঞস করুন ণিক্ষাথীন্দেরন্দক
এিন এই ১০োকা কী করা যায়?
এটিন্দক শ্রতা ৪ এর েন্দি ভাগ করা
যায় না।

িাপ-৭

এন্দক্ষন্দত্র ব্যাংক ম্যান্দনজান্দরর কাছ শ্রথন্দক ১টি ১০ োকা ভাংণত কন্দর ১০টি ১ োকার শ্রনাে ণনন্দয় আসন্দত বলুন। এক েিক শ্রক
আমরা েিটি ১োকায় ভাংণত কন্দর শ্রফণি। নতুন েিটি ১োকার সান্দথ আন্দগর ছয়টি ১োকা শ্রযাগ করন্দি একন্দকর ন্দর শ্রমাে
১৬টি ১োকা থাকন্দব।

িাপ-৮

এিন ১৬টি ১োকান্দক সহন্দজই চার এর েন্দি ভাগ করা যায়। এিান্দন ৪টি েি শ্রপিাম। একক কথাটির উপন্দর ৪ শ্রিিা হি।

। আনন্দে গণিত ণিণি (তৃতীয় শ্রেণি) | 47

িাপ-৯

এবার ণিক্ষাথীন্দের ণনকে শ্রথন্দক শ্রজন্দন ণনন প্রন্দতযক ণিক্ষাথী কয়টি 10 োকা ও 1 োকার শ্রনাে শ্রপন্দয়ন্দছ এবং শ্রমাে কত োকা
শ্রপন্দয়ন্দছ? ণিক্ষাথীন্দের উের শ্রেয়ার পর েিক একক-এর ছন্দকর বামপান্দি ৪ সংখ্যাটি ণিিন্দত বলুন এবং ছণবর মত কন্দর
ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ আন্দিাচনা করুন।

িাপ১০

এরপর পূন্দব শর কান্দজর সান্দথ সিকশ শ্ররন্দি শ্রবান্দে শ ণিখুন এবং ণিক্ষাথীন্দের ণনজ ণনজ িাতায় ণিন্দি ণনন্দত বলুন-

িাপ-১১ এন্দক্ষন্দত্র ১৬ কীভান্দব হন্দে ণিক্ষাথীন্দের ণনকে প্রে করুন এবং পন্দরর কাজটুকু আন্দগর মত ব্যাখ্যা করুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: শ্রবান্দে শ অনুরূপ ণকছু ভাগ করন্দত ণেন এবং ণিক্ষাথীরা িাতায় ছক অঙ্কন কন্দর েিগতভান্দব তার সমািান করন্দব। ণিক্ষাথীন্দের
কাজ মণনের করুন এবং প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।
টিপস: এই ক্লান্দসর পূন্দব শ ভাজয, ভাজক, ভাগফি ও ভাগন্দিষ িব্দগুন্দিার সান্দথ ণিক্ষাথীন্দের পণরচয় করান্দনা না হন্দি ণিক্ষক পণরচয় কণরন্দয়
ণেন্দত পান্দরন।

আইণেয়া ৪.৮: ভাগ কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভাগ (এক অন্দঙ্কর সংখ্যা ণেন্দয় দুই অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক ভাগ)
মূিকথা: এটি একটি অনুিীিনমুিক কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা প্রচণিত ণনয়ন্দম ভাগ করন্দত পারন্দব। এই পান্দঠ ণিক্ষাথীন্দের অংিগ্রহন্দি
ভান্দগর প্রচণিত ণনয়ম সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুই অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক এক অন্দঙ্কর সংখ্যা িারা ভাগ করন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: পূন্দব শর ক্লান্দসর আইণেয়া ও স্থানীয়মান এর িারিা ণিক্ষক পুনরান্দিাচনা কন্দর ণনন্দবন।
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কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রথন্দম ভাজয আর ভাজকন্দক (পূন্দব শ ভাজয, ভাজক, ভাগফি ও
ভাগন্দিষ িব্দগুন্দিার সান্দথ ণিক্ষাথীন্দের পণরচয় করান্দনা না হন্দি
পণরচয় কণরন্দয় ণেন) ণনন্দচর ণচন্দত্রর মত কন্দর ণিখুন। শ্রযমনোঃ এিান্দন
৭ ভাজক, ৮৪ ভাজয।

িাপ-২

অতোঃপর, ভান্দজযর েিক স্থান্দনর সংখ্যান্দক ভাজক ণেন্দয় ভাগ করুন।
শ্রযন্দহতু ভান্দজযর েিক স্থানীয় অঙ্ক ৮ শ্রক ভাজক ৭ িারা ১ বার ভাগ
করা যায় তাই ৮ বরাবর উপন্দর ১ এবং ৮ এর ণনন্দচ ৭ সংখ্যাটি
ণিিন্দত হন্দব।

িাপ-৩

৮ শ্রথন্দক ৭ ণবন্দয়াগ করন্দি ১ থাকন্দব। এরপর ণবন্দয়াগফি ণিন্দি োন
শ্রথন্দক আন্দরকটি অঙ্কন্দক ণবন্দয়াগফন্দির পান্দি ণিখুন। এিন নতুন
সংখ্যাটি ১৪ হন্দব।

িাপ-৪

তারপর নতুন সংখ্যান্দক ভাজক ণেন্দয় প্রচণিত পদ্ধণতর মতই ভাগ
ণেন্দবন। এিান্দন ১৪ শ্রক ৭ িারা ২ বার ভাগ করা যান্দব।

িাপ-৫

৭৪ শ্রক ৬ িারা ভাগ করন্দত ণেন। ণিক্ষাথীন্দের পূন্দব শর ণনয়ম অনুসরি কন্দর কাজটি করার জে উৎসাহ প্রোন করুন।

িাপ-৬

ভাগটি করন্দত ণগন্দয় ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব সব শন্দিষ ণবন্দয়াগফি ২ শ্রক ৬
িারা আর ভাগ করা যান্দে না। ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ২ ভাগন্দিষ তা স্মরি
কণরন্দয় ণেন্দবন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: শ্রবান্দে শ অনুরূপ ণকছু ভাগ করন্দত ণেন এবং ণিক্ষাথীরা িাতায় সমািান করন্দব। ণিক্ষক মণনের করন্দবন এবং সহায়তা
করন্দবন।

আইণেয়া ৪.৯: উপকরি ণেন্দয় ভাগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভান্দগর প্রণেয়া
মূিকথা : এটি এমন একটি কাজ যার মাধ্যন্দম একজন ণিক্ষাথী একো বি সংখ্যার ভাগ করার জে প্রচণিত পদ্ধণতটি ণনন্দজরাই শ্রবর করন্দত
পারন্দব। ণনজ হান্দত কাজটি করার ফন্দি ভাগ করার পদ্ধণতটিই তার কান্দছ আকষ শিীয় হন্দয় উঠন্দব। স্থানীয়মান্দনর িারিা প্রন্দয়াগ কন্দর ণনভুশিভান্দব
বি সংখ্যার ভাগ ণনি শয় করন্দত পারন্দব। এন্দক্ষন্দত্র অব্যবহৃত শ্রবাতাম, শ্রবাতন্দির ককশ, শ্রেঁতুি ণবণচসহ অোে ফন্দির ণবণচ সংগ্রন্দহ রািন্দত হন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণতন অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক এক অন্দঙ্কর সংখ্যা িারা ভান্দগর িারিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি : ণতনটি ণভন্ন রি এর ২০/২৫টি শ্রবাতাম/শ্রবাতন্দির ককশ/বিন্দপন্দনর কযাপ/ফন্দির ণবণচ।
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কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

আন্দগর ণেন্দনর “ভাগ কণর” সিন্দকশ ণকছুো পুনরান্দিাচনা করুন। একটি ভান্দগর সমস্যা শ্রবান্দে শ ণিখুন এবং ণিক্ষাথীন্দের িাতায়
করন্দত বলুন।

িাপ-২

এরপর ছাত্রন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন ৩২৬ শ্রক ২ ণেন্দয় ভাগ করন্দি কত হয় এইো আন্দগর কাজ ণেন্দয় ভাগ করন্দত শ্রকমন সময়
িাগন্দব? উের আসন্দব “অন্দনক শ্রবিী”। তিন ৩২৬ সংখ্যাটিন্দত ৩, ২ এবং ৬ এর স্থানীয়মান জানন্দত চান।

িাপ-৩

এরপর একক েিক িতক এর স্থানীয়মান এর জে শ্রবাতান্দমর/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশ এর রি ঠিক কন্দর ণেন এবং
ভাজয (৩২৬) শ্রক ছন্দকর উপর আিাো আিাো স্থানীয় মান্দন শ্রেিান্দত বলুন।

যণে একক েিক ও িতন্দকর জে যথােন্দম িাি সবুজ ও নীি শ্রবাতাম/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশ শ্রেওয়া হয়। তন্দব
একন্দকর ন্দরর ণনন্দচ ৬টি িাি শ্রবাতাম/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশ, েিন্দকর ন্দরর ণনন্দচ ২টি সবুজ শ্রবাতাম/বিন্দপন্দনর
কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশ এবং িতন্দকর ন্দরর ণনন্দচ ৩টি নীি শ্রবাতাম/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশ থাকন্দব।

িাপ-৪

এরপর আিাো স্থানীয় মান্দনর শ্রবাতাম/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশগুন্দিা ২ এর েন্দি ভাগ করন্দত বলুন।
শ্রেিা যান্দব িতক স্থান্দন আমরা দুই এর একটি েি পাণে তাই এর ণনন্দচ ১ ণিিন্দব ণিক্ষাথীরা একো শ্রবাতাম/বিন্দপন্দনর
কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশ আিাো থান্দক।

ণজন্দজ্ঞস করুন ণিক্ষাথীন্দেরন্দক এিন এই শ্রবাতামটিন্দক/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশটিন্দক কী করা যায়? এটিন্দক শ্রতা ২ এর
েন্দি ভাগ করা যায় না।
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িাপ-৫

এন্দক্ষন্দত্র আমরা একটি কাজ করব। এক িতক শ্রক আমরা েিটি েিন্দক ভাগ কন্দর শ্রফণি। নতুন েিটি শ্রবাতান্দমর/বিন্দপন্দনর
কযাপ/শ্রবাতন্দির কন্দকশর সান্দথ আন্দগর দুইটি শ্রযাগ করন্দি েিন্দকর ন্দর শ্রমাে ১২টি শ্রবাতাম/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশ
হি।

িাপ-৬

এিন ১২টি শ্রবাতামন্দক/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশ সহন্দজই দুই এর েন্দি ভাগ করা যায়। আন্দরা সহজ করার জে আমরা
২টি কন্দর মাকশ কন্দর রািন্দত পাণর। এিান্দন ৬টি েি শ্রপিাম। ণনন্দচ ৬ শ্রিিা হি।
বাণক থান্দক একন্দকর ৬টি শ্রবাতাম/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশ যান্দকও ২ এর েন্দি সহন্দজ ভাগ করা যান্দব। ৩টি েি
শ্রপিাম।

িাপ-৭

এবার ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন, তাহন্দি শ্রকান স্থানীয় মান্দনর ন্দর েন্দি ভাগ করার সময় অবণিষ্ট থাকন্দি আমরা কী
করব?
ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দকই উের শ্রবর করার শ্রচষ্টা করুন ।
অন্দনন্দকই ণবণভন্ন ভান্দব ব্যাখ্যা শ্রেওয়ার শ্রচষ্টা করন্দব, এরপর সবার কথার সারাংি োনুন।
অন্দনকো এমন হন্দব, “এিান্দন একটি ণবষয় িতন্দকর ন্দর যান্দক েন্দি শ্রফিা যান্দব না তান্দক েিন্দক রূপান্তর কন্দর ণনন্দত হন্দব।
একই ভান্দব েিন্দকর ন্দর যান্দক েন্দি শ্রফিা যান্দব না তান্দক একন্দক রূপান্তর কন্দর ণনন্দত হন্দব”।

মূল্যায়ন ও যাচাই : শ্রবান্দে শ অনুরূপ ণকছু ভাগ করন্দত ণেন এবং ণিক্ষাথীরা িাতায় ছক অঙ্কন কন্দর েিগতভান্দব তার সমািান করন্দব। এই
কাজটি পয শন্দবক্ষি করুন এবং প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।

আইণেয়া ৪.১০: ভাগ কণর-২
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভাগ (এক অন্দঙ্কর সংখ্যা ণেন্দয় ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক ভাগ)
মূিকথা: এটি একটি অনুিীিনমুিক কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা প্রচণিত ণনয়ন্দম ভাগ করন্দত পারন্দব। ণিক্ষাথীন্দের অংিগ্রহন্দি ভান্দগর প্রচণিত
ণনয়ম সিন্দকশ িারিা আন্দরা স্পষ্ট হন্দব। অনুিীিন কায শেন্দমর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা বি ভাগ করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণতন অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক এক অন্দঙ্কর সংখ্যা িারা ভাগ করন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত : স্থানীয়মান এর িারিা পুনরান্দিাচনা কন্দর ণনন্দবন।
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কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

প্রথন্দম ভাজয আর ভাজকন্দক ণনন্দচর ণচন্দত্রর মত কন্দর ণিখুন।
শ্রযমন: এিান্দন ৬ ভাজক, ৭৬৮ ভাজয।

িাপ-২

এরপর ৬ ণেন্দয় িতক স্থানীয় মান্দনর ৭ শ্রক ভাগ করার শ্রচষ্টা করুন। ৬ ণেন্দয়
৭ শ্রক ভাগ যায়, অথ শাৎ ভাগফন্দি িতন্দকর স্থানীয়মান আন্দছ, এরপর ৭ এর
শ্রসাজা উপন্দর ভাগফন্দির িতন্দকর স্থানীয়মান ণিিন্দবন এবং ণনন্দচ ভাজয ও
ভাগফন্দির িতন্দকর স্থানীয় মান্দনর গুিফি ণিখুন।

িাপ-3

এরপর িতন্দকর ৭ শ্রথন্দক ৬ ণবন্দয়াগ কন্দর িতন্দকর ন্দরর ণনন্দচ ১ ণিখুন।

িাপ-4

এরপর িতন্দকর ১ এর োনপান্দি েিন্দকর ৬ ণনন্দচ নামান্দবন।

িাপ-5

শ্রযন্দহতু ৬ ণেন্দয় ১৬ শ্রক ভাগ করা যায়, ণিক্ষক েিন্দকর ৭৬৮ এর েিন্দকর ৬
এর উপন্দর ভাগফি ণিখুন এবং ১৬ শ্রথন্দক ভাজয ও ভাগফন্দির েিন্দকর স্থানীয়
মান্দনর গুিফি ণনন্দচ ণিখুন। এরপর পুনরায় ণবন্দয়াগ কন্দর ণনেরূন্দপ ভাগ
প্রণেয়াটি শ্রেখুন।

িাপ-6

এরপর আন্দরকটি ভান্দগর সমস্যা শ্রেিান। ভাজয আর ভাজকন্দক ণনন্দচর ণচন্দত্রর
মত কন্দর ণিিন্দবন। শ্রযমনোঃ এিান্দন ৬ ভাজক, ২৬৮ ভাজয।

িাপ-7

অতোঃপর, ভান্দজযর সব শবান্দমর িতন্দকর সংখ্যান্দক ভাজক ণেন্দয়
ভাগ ণেন। যণে ভাজক ভান্দজযর সব শবান্দমর সংখ্যা অথ শাৎ শ্রসই
সংখ্যার িতন্দকর স্থানীয় মান্দনর শ্রচন্দয় বি হয় তন্দব প্রন্দয়াজনীয়
সংখ্যক োন্দনর অঙ্ক ণনন্দয় তারপর শ্রসই সংখ্যান্দক ভাগ ণেন।
শ্রযমনোঃ এিান্দন ২, ৬ িারা ণবভাজয নয় বন্দি ২৬ন্দক শ্রনয়া
হন্দয়ন্দছ।
এর পর ৬ ণেন্দয় ২৬ শ্রক ভাগ কন্দর ভাগফি েিন্দকর ৬ এর
উপন্দর অথ শাৎ েিন্দকর স্থানীয় মান্দনর উপর ণিখুন।

িাপ-8

এরপর ভান্দগর ণনয়ম অনুযায়ী ভাগ প্রণেয়াটি সিন্ন কন্দর ভাগফি ও
ভাগন্দিষ শ্রবর করুন।
এরপর ভাজক ও ভাজয ণেন্দয় ভান্দগর এরূপ সমস্যা ণেন এবং িাতায় করন্দত
বলুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজন্দেরন্দক েন্দি ভাগ কন্দর ণনন্দজন্দেরন্দকই ভাগ অঙ্ক দতণর কন্দর সমািান করন্দত বিন্দবন। প্রন্দয়াজন্দন
সহায়তা করন্দবন। েি গুন্দিান্দক তান্দের পদ্ধণত ক্লান্দসর সবার সামন্দন বি শনা করন্দত ণেন্দবন।
টিপস : শ্রকান ণিক্ষাথী আন্দগ শ্রথন্দক স্থানীয়মান বা পূন্দব শর কাজগুন্দিান্দত কম েক্ষ হন্দি তার প্রণত বািণত যত্নিীি হন্দত হন্দব
পরবতী কাজ : তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র “ভাগ” এর অধ্যান্দয়র “কাজ” ও অনুিীিন সমূহ।
ণবোঃদ্রোঃ এই অনুিীিনটি মাত্রা বাণিন্দয় চতুথ শ শ্রেণিন্দত প্রন্দয়াগ করা যায়।

আইণেয়া ৪.১১: ছণবন্দত ভাগ কণর
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সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভাগ (কথার অঙ্ক)
মূিকথা: কথায় শ্রিিা গাণিণতক সমস্যাগুন্দিা অন্দনক ণিক্ষাথীই সমািান করন্দত পান্দর না। এর মূি কারি হন্দিা, শ্রবণিরভাগ শ্রক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীরা
কথার অঙ্কগুন্দিা ঠিকমত অনুিাবন করন্দত পান্দর না। সঠিকভান্দব অনুিাবন এর জে ণচত্র খুবই কায শকরী। এজে কথার অঙ্কগুন্দিান্দক ণচন্দত্রর
মাধ্যন্দম প্রকাি করা হন্দি, এই সমস্যাগুন্দিা সমািান করা সহজ হয়।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভান্দগর কথার অন্দঙ্কর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

ক্লান্দসর শুরুন্দত ণিক্ষাথীন্দের কথার সমস্যাগুন্দিা পিন্দত বলুন। শ্রযমন িরা যাক, এই সমস্যাটির কথা“হাণবব ৫ সপ্তান্দহ ৪০ োকা জণমন্দয়ন্দছ, শ্রস প্রণত সপ্তান্দহ কত োকা জণমন্দয়ন্দছ?”
কথার সমস্যাগুন্দিা ণিক্ষাথীরা পন্দি বাকযগুন্দিা বুঝন্দত পারন্দছ ণকনা শ্রসটি ণনণিত করুন।

িাপ-২

এবান্দর ণিক্ষাথীন্দেরন্দক সান্দথ ণনন্দয় সমস্যাটির সমািান করুন। প্রথন্দম একটি চারন্দকািা বাক্স আকঁন্দত বলুন। বাক্সটির পান্দি
এইভান্দব ৪০ োকা ণিখুন (ণচন্দত্রর োয়)। এটি ণেন্দয় শ্রমাে োকার পণরমাি ণনন্দে শি করা হন্দব। এই বক্সন্দক সমান শ্রছাে শ্রছাে ৫টি
বান্দক্স ভাগ করুন, এই শ্রছাে বক্স ণেন্দয় সপ্তাহ সংখ্যা শ্রবাঝান্দনা হন্দব

িাপ-৩

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণচন্দত্রর মাধ্যন্দম সমস্যাটির সমািান করন্দত বলুন।

িাপ-৪

আন্দরকটি সমস্যা ণনন্দয় আন্দিাচনা করুন। শ্রযমনোঃ
“১১টি আম ৪ জন ণিক্ষাথীন্দের মান্দঝ সমান ভান্দগ ভাগ কন্দর ণেন্দি জনপ্রণত কতগুন্দিা কন্দর আম পান্দব? কয়টি আম রন্দয়
যান্দব?”

এই সমস্যাটিও ণিক্ষাথীরা উপন্দরর ণচন্দত্রর মত ণচন্দত্রর মাধ্যন্দম তুন্দি িন্দর সমািান করন্দব।
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৫.০ শ্রযাগ, ণবন্দয়াগ, গুি ও ভাগ সংোন্ত সমস্যা
আইণেয়া ৫.১: লুকান্দনা সংখ্যার ম্যাণজক
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : চার প্রণেয়া
মূিকথা: এো একটি ম্যাণজক বা শ্রিিা। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা সমস্যা সমিান্দনর েক্ষতা অজশন করন্দব। এিান্দন গাণিণতক চার প্রণেয়া (ন্দযাগ,
ণবন্দয়াগ, গুি ও ভাগ) প্রন্দয়ান্দগর মাধ্যন্দম একটি রহস্য উে ােন্দনর জে একটি ম্যাণজক শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ। ণিক্ষাথীরা ট্রায়াি এন্ড এরর এর মাধ্যন্দম
কন্দয়কবার শ্রচষ্টা করন্দিই ম্যাণজন্দকর শ্রকৌিি সিন্দকশ িারিা পান্দব। এন্দক্ষন্দত্র ণিক্ষক সরাসণর সমািান বিা শ্রথন্দক ণবরত থাকন্দবন।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্রযাগ, ণবন্দয়াগ, গুি, ভাগ এর গাণিণতক সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম কন্দয়কজন ণিক্ষাথী ণনন্দয় েি গঠন করুন। েন্দির সেস্য শ্রযন ১০ জন্দনর শ্রবণি না হয়। প্রণত েন্দি ১-১০ ণিন্দি কাগজ ভাঁজ
কন্দর িোণর করন্দব। প্রন্দতযন্দক শ্রয সংখ্যা পান্দব শ্রসো ণনন্দজ শ্রেন্দি লুণকন্দয় রািন্দব।

িাপ ২

এই বার ণিক্ষক ক্লান্দসর একজনন্দক োঁিান্দত বলুন। তারপর ণনন্দোক্ত িাপ অনুযায়ী ণহসাব করন্দত বলুন। অোে সবাইন্দক
িাপগুন্দিা ভান্দিাভান্দব শুনন্দত বলুন।
•

তুণম শ্রয সংখ্যাটি িোণরন্দত শ্রপন্দয়ন্দছা তান্দক ২ ণেন্দয় গুি কন্দরা।

•

এবার আণম শ্রতামান্দক ২০ সংখ্যাটি ণেিাম। তুণম এো গুিফন্দির সান্দথ শ্রযাগ কন্দরা।

•

প্রাপ্ত শ্রযাগফিন্দক ২ িারা ভাগ কন্দরা।

•

এবার ভাগফি শ্রথন্দক তুণম প্রথন্দম শ্রয সংখ্যাটি শ্রপন্দয়ণছন্দি শ্রসো ণবন্দয়াগ কন্দরা।

•

এবার শ্রতামার কান্দছ শ্রয সংখ্যাটি আন্দছ শ্রসো আণম বন্দি ণেন্দত পারন্দবা। বিন্দবা ণক?

িাপ ৩

সবাই জানন্দত চাইন্দি উের বন্দি ণেন। এবার এই মাণজক শ্রিিাটি প্রন্দতযক েন্দি শ্রিিন্দত বলুন এবং ঘুন্দর ঘুন্দর শ্রেখুন।

িাপ ৪

ৌঁ ত বলুন। সময় ণেন এর রহস্য উন্দন্মাচন কন্দর সমস্যা সমািান্দনর
এ পয শান্দয় শ্রিিাটির শ্রকৌিি বা ণট্রক্স সকি ণিক্ষাথীন্দের খুজন্দ
আনে উপন্দভাগ করন্দত।

িাপ ৫

শ্রিিাটির আসি শ্রকৌিি বা ণট্রক্স ণিক্ষাথীন্দের শ্রবর করন্দত সহায়তা করন্দবন। এিান্দন শ্রয গাণিণতক চার প্রণেয়া আন্দছ তা ণিন্দি
ণিন্দি বুণঝন্দয় ণেন।

টিপস: বইন্দয়র শ্রকান পৃষ্ঠা তার সন্দঙ্গ সমন্বয় করন্দত হন্দব, অে শ্রকানটিপস থাকন্দিও ণেন্দত হন্দব।

আইণেয়া ৫.২: হ-য-ব-র-ি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : চার প্রণেয়া
মূিকথা: ণিক্ষন্দকর ণনন্দে শিনায় সকি ণিক্ষাথীর সূক্ষ্ম ণচন্তার শ্রক্ষত্র বািান্দত একক কাজ ণহন্দসন্দব ণিক্ষাথীরা এই কাজটি করন্দব। একটি সমস্যার
ণবণভন্ন সংখ্যাগুন্দিার মন্দধ্য সিকশ ণনন্দয় ণিক্ষাথীন্দের মন্দধ্য একটি সুষ্পষ্ট িারিা দতণর করন্দত এই আইণেয়াটি ব্যবহার করা হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্রযাগ, ণবন্দয়াগ, গুি, ভাগ এর গাণিণতক সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব।
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কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

এই কাজটি প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক ণেন্দয় করান্দবন। সবাইন্দক িাতা কিম শ্রবর করন্দত বলুন।

িাপ ২

এবার শ্রবান্দে শ ণনন্দোক্ত পদ্ধণতন্দত ণকছু গাণিণতক সংখ্যা ণিিন্দবন। সবাইন্দক িাতায় ণিিন্দত বলুন।
৩০

২০ ১০

৩০

১০ ২০

২০

৩০ ১০

১০

২০ ৩০

িাপ ৩

এবার একো সমস্যা বলুন। শ্রযমন, “শুভ’র কান্দছ 30 োকা ণছি। শুভ শ্রসিান শ্রথন্দক তার শ্রছাে ভাইন্দক ১০ োকা ণেন্দয় ণেন্দিা।
শুভর কান্দছ আর কত োকা রইন্দিা?”

িাপ ৪

উপন্দরর বি শনা অনুযায়ী বলুন শ্রয, শ্রতামরা িাতায় শ্রয সংখ্যাগুন্দিা ণিন্দিন্দছা, শ্রসগুন্দিা এই সমস্যার আন্দিান্দক প্রণেয়া প্রতীক
ব্যবহার কন্দর গাণিণতক প্রণেয়াটি শ্রিি। শ্রয সবার আন্দগ ণিিন্দত পারন্দব শ্রস প্রথম হন্দব। এভান্দব ণবণভন্নভান্দব সমস্যা ণেন্দয় কাজটি
করা যান্দব।

আইণেয়া ৫.৩: গাণিণতক ভাষার সমস্যা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : চার প্রণেয়া
মূিকথা: গাণিণতক ভাষার সমস্যার সমািান্দন ণিক্ষাথীন্দের েক্ষতা বৃণদ্ধর জে অনুিীিন্দনর ণবকল্প শ্রনই। তাই এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম
ণিক্ষাথীরা অনুিীিন কন্দর গাণিণতক ভাষার সমস্যার সমািান্দন েক্ষ হন্দয় উঠন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক ভাষার সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

পাঠ্যপুস্তন্দকর 71 নম্বর পৃষ্ঠার 4 নং সমস্যাটি ণিক্ষাথীন্দের পিন্দত বলুন

িাপ ২

এবার ণনন্দচর ছণবর মত কন্দর বার মন্দেন্দির সাহান্দয্য সমস্যাটি সমািান কন্দর শ্রেিান

মূল্যায়ন ও যাচাই: তৃতীয় শ্রেণির ৭১ ও ৭২ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীর সমস্যাগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের পন্দি পন্দি অনুরূপভান্দব সমািান করন্দত ণেন।
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৬.০ বাংিান্দেণি মুদ্রা
আইণেয়া ৬.১: োদুর হারান্দনা গুপ্তিন
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : বাংিান্দেণি মুদ্রা ও শ্রনাে
মূিকথা: মানব সভযতার ণবণনময় প্রথার ণবপরীন্দত একটি তাৎপয শপূি শ আণবষ্কার হন্দিা ‘মুদ্রা’। ব্যবসা বাণিন্দজযর প্রন্দয়াজন্দনর তাণগন্দেই মুদ্রার
প্রন্দয়াজনীয়তা শ্রেিা শ্রেয়। শ্রেতা ও ণবন্দেতার সিন্দকশর মন্দধ্য মুদ্রা একটি মাধ্যম ণহন্দসন্দব কাজ কন্দর। ণিক্ষাথীরা অন্দনন্দকই বাংিান্দেণি শ্রনাে
ও মুদ্রার সান্দথ পণরণচত। এই কাজটি শ্রিন্দষ তারা বাংিান্দেণি পয়সাগুন্দিা ণচনন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন মান্দনর বাংিান্দেণি মুদ্রা ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি: বাংিান্দেণি মুদ্রা ও শ্রনাে, গণিত পাঠ্যপুস্তক।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রথন্দমই ণিক্ষাথীন্দের মন্দনান্দযাগ আকষ শি করুন। তারপর একটি গল্প শুনান গল্পটি খুব মজা কন্দর বিন্দত হন্দব যান্দত সকি ণিক্ষাথী
মন্দনান্দযাগ সহকান্দর শ্রিান্দন।

িাপ-২

গল্পটি হন্দব এমন—“একণেন ণমনা, শ্ররজা ও ণমতু তান্দের বাণিন্দত লুন্দকাচুণর শ্রিিন্দছ। শ্রিিন্দত শ্রিিন্দত একসময় ণমতু তান্দের
বাণির খুব পুরাতন একো ন্দর/রুন্দম লুকান্দত শ্রগন্দিা। হঠাত ণমতু শ্রসিান্দন শ্রগািাকৃণতর একো অদ্ভুত ণজণনস শ্রেিন্দত শ্রপি। শ্রস
শ্রগািাকৃণতর মত ণজণনসটি ণনন্দয় ণমনা ও শ্ররজার কান্দছ চন্দি আসন্দিা। ণমনা, শ্ররজা ও ণমতু শ্রকউই বুঝন্দত পারন্দিা না ণজণনসটি
ণক। তিন তারা ণসদ্ধান্ত ণনন্দিা এো ণনন্দয় তারা োদুর কান্দছ যান্দব। সবাই ণমন্দি োদুর কান্দছ ণগন্দয় জানন্দত চাইন্দিা ণজণনসটি ণক।
োদু ণজণনসটি শ্রেন্দি বিন্দিা, “আন্দর এো শ্রতা আমার অন্দনক পুরাতন একো মাটির ব্যাংক শ্রযো আণম বহুণেন হন্দিা খুন্দৌঁ জ পাই
না। এো শ্রতামরা শ্রকাথায় শ্রপন্দি? ণমতু উের ণেন্দিা “বাণির ওই পুরাতন ন্দর”। শ্ররজা জানন্দত চাইন্দিা এোর মন্দধ্য ণক আন্দছ।
োদু বিন্দিা চি আমরা শ্রেণি এোর মন্দধ্য ণক আন্দছ। এবার োদু মাটির ব্যাংকটি শ্রভন্দি শ্রফিন্দিা। ণভতর শ্রথন্দক অন্দনকগুন্দিা
পুরাতন পয়সা/মুদ্রা শ্রবণরন্দয় আসন্দিা। শ্রসিান্দন ণছি ১ পয়সা, ৫ পয়সা, ১০ পয়সা, ২৫ পয়সা এবং ৫০ পয়সার মুদ্রা। োদু এবার
একো একো কন্দর পুরাতন পয়সা/মুদ্রাগুন্দিা ণমনা, রাজু ও ণমতুন্দক ভান্দিা কন্দর শ্রেিাি এবং ব্যাখ্যা কন্দর কন্দর পণরচয় কণরন্দয়
ণেন্দিা।

িাপ-৩

গল্পো বিা শ্রিষ কন্দর তৃতীয় শ্রেণির বই শ্রথন্দক ণিক্ষাথীন্দের পয়সা/মুদ্রাগুন্দিার সান্দথ ভান্দিাভান্দব পণরচয় কণরন্দয় ণেন। শ্রজািায়
অনুিীিন করার সুন্দযাগ ণেন। প্রন্দোেন্দরর মাধ্যন্দম বারবার চচ শা কণরন্দয় সকি ণিক্ষাথীর ভান্দিাভান্দব সকি মুদ্রা পণরচয় করন্দত
সহায়তা করুন।

িাপ-৪

এ পয শান্দয় সকি ণিক্ষাথীন্দের ণনজ ণনজ িাতায় সকি পয়সা/মুদ্রার ছণব আঁকন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা সকি পয়সা/মুদ্রার ছণব আঁকন্দব,
তা ঘুন্দর ঘুন্দর শ্রেখুন এবং প্রন্দয়াজনীয় সহায়তা ণেন।

িাপ-৫

এবার প্রণত ণিক্ষাথীন্দক একটি কন্দর এন্দফার সাইন্দজর কাগজ ণেন্দয় কাগজটি ৩২ টুকন্দরা
করন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা কাগন্দজর মুদ্রা বানান্দব। ১ পয়সার, ৫ পয়সার, ১০ পয়সার, ২৫
পয়সার এবং ৫০ পয়সা,১ োকা র কাগন্দজর মুদ্রা এঁন্দক এঁন্দক বানান্দবন প্রণতটি ৫টি কন্দর।
অণঙ্কত পয়সার মাঝিান্দন কত পয়সা তা ণিিন্দব।

িাপ-৬

শ্রেণবন্দি ১ পয়সা,২ পয়সা,৫ পয়সা ২৫ পয়সা,৫০ পয়সা শ্রিিা িোণরর কাগজ শ্রেণবন্দি রাখুন। িোণরর মাধ্যন্দম প্রণত েিন্দক ১টি
কাগজ শ্রেয়া হন্দব। েিগুন্দিা শ্রয পয়সা শ্রিিা কাগজ পান্দব শ্রসই পয়সা ণেন্দয় ১০০ পয়সা বানান্দব। এবং সাজান্দনার ণবোসটি িাতায়
ণিন্দি রািন্দব। ১ বার ১০০ পয়সা বানান্দনা শ্রিষ হওয়ার পর েি গুন্দিা পুনরায় আবান্দরা িোণরর কােশ তুিন্দব। িোণরন্দত শ্রযই
পয়সা পান্দব শ্রসটি ণেন্দয় আবান্দরা ১০০ পয়সা সাজান্দব। এভান্দব ণনণে শষ্ট সময় পয শন্ত কাজটি চিন্দত থাকন্দব। ণনণে শষ্ট সময় শ্রিন্দষ শ্রযই
েি সবন্দচন্দয় শ্রবণি ণভন্ন ণভন্ন পয়সা ব্যবহার কন্দর ১০০ পয়সা সাজান্দত পারন্দব শ্রসই েি ণবজয়ী।
পরবতী আইণেয়ার কান্দজর জে পয়সাগুন্দিা সংরক্ষি করার ণনন্দে শিনা ণেন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের ৩য় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৭৪ পৃষ্ঠার বাংিান্দেণি পয়সার ছণব শ্রেণিন্দয় প্রন্দের মাধ্যন্দম যাচাই করন্দবন।
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আইণেয়া ৬.২: ১০০ পয়সা গঠন কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : পয়সা ও োকার মন্দধ্য সিকশ স্থাপন
মূিকথা: পয়সা শ্রথন্দক োকার রূপান্তর ণিক্ষাথীন্দের হান্দত কিন্দম শ্রিিান্দনার জে এই আইণেয়াটি শ্রেণিকন্দক্ষ পণরণচত করান্দনা হন্দব। এই
আইণেয়ার মাধ্যন্দম তারা ১০০ পয়সা হন্দে ১ োকা সমমান্দনর তা জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা১০০ পয়সা হন্দে ১ োকা সম-মান্দনর তা ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগন্দজর দতণর খুচন্দরা োকা, রণঙ্গন এ-শ্রফার সাইন্দজর কাগজ।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

পূন্দব শর আইণেয়ান্দত প্রস্তুতকৃত ১ োকার কােশ সকি েিন্দক জমা ণেন্দত বলুন। আরও ণকছু ১ োকা আন্দগ শ্রথন্দক বাণনন্দয় রাখুন।
শ্রেণির সকি ণিশুন্দের ৬টি েন্দি ভাগ করুন। পূন্দব শর আইণেয়াটিন্দত দতণর করা পয়সার কাগজগুন্দিা একত্র করন্দত বলুন। ণিক্ষক
একটি ণনয়ম বন্দি ণেন্দবন প্রণত েি ৯৯ পয়সার শ্রবণি খুচন্দরা ণনন্দজন্দের কান্দছ রািন্দত পারন্দব না। ১০০ পয়সা হন্দয় শ্রগন্দি ণিক্ষন্দকর
কাছ শ্রথন্দক ১ োকা ণবণনময় কন্দর ণনন্দব।

িাপ-২

ণনি শাণরত সমন্দয়র পর শ্রেখুন শ্রকান েি সঠিক ভান্দব সবন্দচন্দয় শ্রবণি ১ োকা ণবণনময় করন্দত শ্রপন্দরন্দছ। শ্রসই েিন্দক ণবজয়ী
শ্র াষিা করুন।

িাপ-৩

এবার শ্রবান্দে শ ণচন্দত্রর মন্দতা ওয়াকশণিে আঁকুন। এবার শ্রবােশ শ্রেন্দি ণিক্ষাথীন্দের িাতায় তুিন্দত বলুন। শ্রতািা শ্রিষ হন্দি
ণিক্ষাথীন্দের বাম পান্দির িাণি ন্দর প্রথন্দম পয়সা ও পন্দর োকার পণরমাি ণিিন্দত বলুন।
১০ পয়সা + ১০ পয়সা + ১০ পয়সা +৫০ পয়সা = ............ োকা ............. পয়সা
১০ পয়সা + ১ পয়সা + ১ পয়সা + ৫০ পয়সা = ............ োকা ............. পয়সা
২৫ পয়সা + ২৫ পয়সা + ৫০ পয়সা + ৫ পয়সা = ............ োকা ............. পয়সা
50 পয়সা + 50 পয়সা + 25 পয়সা + ২ োকা = ............ োকা ............. পয়সা

মূল্যায়ন ও যাচাই: ওয়াকশণিে সংগ্রহ কন্দর রাখুন এবং িারাবাণহক মূল্যায়ন্দনর শ্ররকেশ ণহন্দসন্দব শ্ররন্দি ণেন্দত পান্দরন।

আইণেয়া ৬.৩: োকার বাক্স
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : োকা ও পয়সা শ্রিিার পদ্ধণত
মূিকথা: োকা এবং পয়সার সান্দথ পণরচন্দয়র পন্দর একন্দত্র ণহন্দসব এবং শ্রিিার ণনয়ন্দম অভযস্ত করান্দনার জে এই প্রণেয়া শ্রেণি কায শেন্দম তুন্দি
িরা হন্দব। এন্দত আন্দগর দতণর কাগন্দজর শ্রনাে এবং পয়সা ণেন্দয় সহন্দজ োকা এবং পয়সার একন্দত্র ণহন্দসব করা এবং শ্রিিার পদ্ধণত সিন্দকশ
জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাোকা এবং পয়সা শ্রিিার পদ্ধণত বি শনা করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগন্দজর দতণর খুচন্দরা োকা, রণঙ্গন এ-শ্রফার সাইন্দজর কাগজ।
পূব শপ্রস্তুণত: পূন্দব শর ক্লান্দস পয়সা পণরণচণত শ্রত ব্যবহার করা পয়সার এবং োকার কােশ গুন্দিা ণনন্দয় আসার ণনন্দে শিনা শ্রেয়া হন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রেণিকন্দক্ষর ণিক্ষাথীন্দের সকন্দির কান্দছ আন্দগর দতণর
পয়সার কােশ থাকন্দব। নতুন কন্দর ৫টি ১ োকা, ৫টি ২
োকা, ৫টি ৫ োকা, ৫টি ১০ োকা, ৫টি ২০ োকা
ণিক্ষাথীন্দের বানান্দত বিন্দবন। শ্রবান্দে শ একটি ছক এন্দক
শ্রেিান। ণিক্ষাথীরা প্রণত েন্দি একটি ছক িাতায় এঁন্দক
ণনন্দব।
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িাপ-২

শ্রবান্দে শ ণিিন্দবন ২ োকা ৫০ পয়সা ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের িাতায় আঁকা ছন্দক োকা ও পয়সার কােশ সাণজন্দয় রািন্দব। শ্রযমন োকা
শ্রিিা ছন্দকর উপর ২ োকা এবং পয়সা শ্রিিা ছন্দকর উপর ৫০ পয়সা শ্রিিা কােশ রািন্দব।
পুনরায় শ্রবান্দে শ ণিিন্দবন ৫০ োকা ২৫ পয়সা। ণিক্ষাথীরা আন্দগর কান্দেরশ সান্দথ নতুন কন্দর কােশ রািন্দব। এবার
ণনন্দে শিনা ণেন্দবন শ্রযাগফি ণিক্ষাথীরা ণনজ ণনজ িাতায় ণিিন্দব। পয়সার ছন্দকর কােশ শ্রযাগ করার পর যণে শ্রযাগফি ১০০ পয়সার
শ্রবণি হয় তিন ণিক্ষাথীরা তার ণবণনমন্দয় োকার ছন্দক ১ োকার কােশ রািন্দব এবং বাণক যা থান্দক তা সংখ্যার ছন্দক থাকন্দব। শ্রযমন৭৫ পয়সা ও ৫০ পয়সা শ্রযান্দগর পর ১২৫ পয়সা হয় শ্রসন্দক্ষন্দত্র ১০০ পয়সার ণবণনমন্দয় োকার ছন্দক ১ োকার কােশ রািা হন্দব এবং
পয়সার ছন্দক ২৫ পুসা থাকন্দব।
তারা সঠিকভান্দব োকার ছন্দক োকা এবং পয়সার ছন্দক পয়সা রািন্দত পারন্দছ ণকনা িক্ষ রাখুন।

িাপ-৩

এভান্দব শ্রবান্দে শ আঁকা ছন্দক ণভন্ন ণভন্ন মান্দনর োকা এবং পয়সা রািন্দবন ণিক্ষাথীরা িাতায় তা সাণজন্দয় শ্রযাগফি ণনজ ণনজ িাতায়
ণিিন্দব। এই শ্রক্ষন্দত্র আন্দগর আইণেয়ান্দত শ্রিিান্দনা োকা এবং পয়সার সিকশ ণনন্দয় আন্দিাচনা কন্দর ণনন্দবন। এিান্দন ১০০ পয়সা
একসাথ করন্দি ১ োকা তাই োকা বি পয়সার শ্রচন্দয়। িাতায় শ্রিিার সময় তাই োকা এবং পয়সার ণহন্দসন্দব আন্দগ োকা এবং পন্দর
পয়সার মান ণিিন্দত হন্দব। এই শ্রক্ষন্দত্র সংখ্যার স্থানীয় মান্দনর মত িারিা কান্দজ িাগান্দনা যায়।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ৩য় শ্রেণির গণিত পাঠ্যবইন্দয়র ৮০ পৃষ্ঠার কাজ ১ ণিক্ষাথীন্দের সমািান করন্দত শ্রেই।

আইণেয়া ৬.4: খুচন্দরা োকার শ্রিিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : বাংিান্দেণি মুদ্রা ও শ্রনাে, মুদ্রার ণবণনময় ও খুচন্দরা
প্রণত ণিক্ষাথী ১টি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ শ্রক ৩২ টুকন্দরা করন্দব। ণিক্ষক শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন্দবন শ্রকান োকার শ্রনাে কতটি বানান্দব।

৫ োকা -৫টি
১০ োকা ৫টি
২০ োকা ৫টি
৫০ োকা ৫টি
১০০ োকা ৫টি
৫০০ োকা ৫টি
১০০০ োকা ২টি
১ম ও ২য় শ্রেণির আনন্দে গণিত ণিণি বইন্দয়র অনুরূপ ভান্দব খুচন্দরা োকার শ্রিিা আইণেয়াটি ৩য় শ্রেণির উপন্দযাগী কন্দর শ্রেণি কন্দক্ষ
অনুিীিন করান। এন্দক্ষন্দত্র ণনন্দে শিনা ণেন ৫টি শ্রনাে ব্যবহার কন্দর ১০০, ৫০০, ১০০০ োকার খুচন্দরা কত ভান্দব করান্দনা যায়।
টিপস: বইন্দয়র ৭৬ পৃষ্ঠার অঙ্ক করান্দবন।

আইণেয়া ৬.৫: োকা পয়সার শ্রযাগ-ণবন্দয়াগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : োকা এবং পয়সার শ্রযাগ ণবন্দয়াগ
মূিকথা : পুন্দব শই ণিক্ষাথীরা শ্রযাগ ও ণবন্দয়ান্দগর িারিা ও প্রণেয়া সিন্দকশ জানন্দত সক্ষম হন্দয়ন্দছ। এই কাজটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা োকা এবং
পয়সার একন্দত্র শ্রযাগ ণবন্দয়ান্দগর িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাোকা এবং পয়সা একসান্দথ শ্রযাগ-ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উপকরিোঃ কাগন্দজর োকা,কাগন্দজর বাক্স।
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পূব শপ্রস্তুণতোঃ ৩য় শ্রেণির উপন্দযাগী োকা ও পয়সার মান িোণরর কাগন্দজ ণিন্দি আনুন। ণিক্ষাথীর সংখ্যা অনুযায়ী িোণর বাণনন্দয় আনুন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ক্লান্দসর শুরুন্দত সকি ণিক্ষাথীন্দক এন্দক এন্দক সামন্দন শ্রেন্দক িোণরর কাগজ তুিন্দত বিন্দবন। িোণরন্দত প্রাপ্ত োকা ও পয়সার মান
িাতায় ণিিন্দত বিন্দবন। শ্রযমন –একজন ণিক্ষাথী শ্রপি ৪৪ োকা ২৫ পয়সা শ্রস এটি িাতায় ণিিন্দব। োকা ও পয়সা একসান্দথ
ণকভান্দব িাতায় ণিিন্দত হয় তা শ্রবান্দে শ শ্রেণিন্দয় ণেন।

িাপ-২

শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন্দবন ৩৪৪ োকা ৭৫ পয়সা। এবং ণনন্দে শি ণেন্দবন ণিক্ষাথীরা িোণরন্দত পাওয়া মান্দনর সান্দথ এটি শ্রযন শ্রযাগ কন্দর।
শ্রযাগ শ্রিষ হন্দি শ্রেিান্দত বলুন।

িাপ-৩

এবার শ্রবান্দে শ ণভন্ন একটি মান ণিন্দি ণেন্দয় বিন্দবন ণবন্দয়াগ কর। ণিক্ষাথীরা িোণরন্দত পাওয়া মান্দনর সান্দথ ণবন্দয়াগ করন্দব।
এন্দক্ষন্দত্র ণনন্দে শিনা ণেন্দবন যান্দের িোণরন্দত পাওয়া োকা ও পয়সার মান শ্রবান্দে শ শ্রিিা মান্দনর শ্রচন্দয় কম বা শ্রছাে তারা আন্দগ
শ্রবান্দে শ যা শ্রিিা আন্দছ তা িাতায় তুিন্দব এবং ণনন্দচ িোণরর মানটি তুিন্দব। ণকন্তু যণে কান্দরা িোণরন্দত যা শ্রপন্দয়ন্দছ তা শ্রবান্দে শ
শ্রিিা মান্দনর শ্রচন্দয় শ্রছাে হয় তাহন্দি আন্দগ িোণরর মান ণিন্দি ণনন্দচ শ্রবান্দে শ শ্রিিা মান ণিিন্দব।
ণবন্দয়ান্দগর সময় শ্রবণি শ্রথন্দক কম ণবন্দয়াগ হয় তাই শ্রয সংখ্যা বি তা উপন্দর এবং শ্রয সংখ্যা শ্রছাে তা ণনন্দচ বসন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: তৃতীয় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৭৮ পৃষ্ঠার অঙ্ক করন্দত ণেন্দবন।

আইণেয়া ৬.৬: োকা-পয়সায় শ্রকনাকাো
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : মুদ্রা ও শ্রনাে সংোন্ত সমস্যা
মূিকথা: এই কাজটি আন্দগর আইণেয়ার িারাবাণহকতা। শ্রকান বস্তু েন্দয়র সময় মূন্দল্যর শ্রচন্দয় শ্রবণি োকা প্রোন করন্দি শ্রয বাণক োকা শ্রফরত
পাওয়া যান্দব, এই কাজটি শ্রিন্দষ শ্রস িারিাটি স্পষ্ট হন্দব। একইসান্দথ ণবন্দয়ান্দগর অনুিীিন হন্দব। অনুিীিন্দনর প্রন্দের অন্দঙ্কর সমািান করন্দত
পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরামুদ্রা ও শ্রনাে সংোন্ত কথার অন্দঙ্কর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি : কাগন্দজর োকা।
পূব শপ্রস্তুণত : পূন্দব শর ক্লান্দস দতণর োকা সমূহ সংরক্ষি কন্দর পন্দরর ক্লান্দস ণনন্দয় আসন্দত বলুন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রথন্দম ক্লান্দস ণগন্দয় প্রাথণমক কথা বন্দি জানান্দবন আজন্দক আমরা একো মজার কাজ করন্দবা। তারপর সকি ণিক্ষাথীন্দের ৫টি েন্দি
ভাগ কন্দর ণেন্দবন। প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক পূন্দব শর ক্লান্দস দতণরকৃত ণবণভন্ন মান্দনর পয শাপ্ত কাগন্দজর মুদ্রা ও কাগন্দজর শ্রনাে ণনন্দয় আসন্দত
বিন্দবন।

িাপ-২

এ পয শান্দয় ৫টি েন্দির প্রণতটি েিন্দক এক একো শ্রোকান বন্দি শ্র াষিা করন্দবন। প্রণতটি েন্দির আিাো আিাো নাম ণেন্দবন। শ্রযমন,
বইন্দয়র শ্রোকান, শ্রস্টিনাণরর শ্রোকান, কাপন্দির শ্রোকান, সবণজর শ্রোকান এবং মুণের শ্রোকান। শ্রোকান্দনর নামগুন্দিা সংণিষ্ট
শ্রেণবন্দির দৃশ্যমান জায়গায় ণিন্দি রািন্দত বিন্দবন।

িাপ-৩

প্রণতটি েি তান্দের শ্রোকান্দনর িরি অনুযায়ী পয শাপ্ত পণরমাি দ্রব্যাণে তান্দের শ্রোকান্দন সাণজন্দয় রািন্দব। ণিক্ষাথীরা প্রন্দয়াজন্দন
তান্দের কান্দছ থাকা ণবণভন্ন উপকরি ও কাগজ ণেন্দয় ণবণভন্ন োণম দ্রব্য বা ণবণভন্ন ণজণনসপন্দত্রর মন্দেি দতণর করন্দব। দতণরকৃত
োণম দ্রব্য বা ণজণনসপন্দত্রর মন্দেির মূল্য বা োম ণনি শারি কন্দর তান্দের শ্রোকান্দন সাণজন্দয় রািন্দব। মূল্য ণনি শারন্দির সময় শ্রিয়াি
রািন্দত হন্দব শ্রযন একো দ্রন্দব্যর মূন্দল্য োকা ও পয়সা উভয়ই থান্দক। শ্রযমন, একো িাতার মূল্য ৪০ োকা ৭৫ পয়সা। সকি দ্রন্দব্যর
মূল্যই এভান্দব ণনি শারি করন্দত হন্দব।
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িাপ-৪

এবার একটি েিন্দক তান্দের পছে বা প্রন্দয়াজনমত অে একটি েন্দির কান্দছ ণগন্দয় তান্দের শ্রোকান শ্রথন্দক শ্রযন্দকান্দনা দুইো দ্রব্য
ণকনন্দত বিন্দবন। শ্রয েি ণকনন্দত যান্দবন শ্রসই েন্দির সবাই িাতা কিম সান্দথ রািন্দব। যা যা শ্রকনা হি এবং শ্রমাে কত োকা িরচ
হি সবাই যার যার িাতায় ণিিন্দব। োকা ও পয়সা উভন্দয়র ণহসাবই থাকন্দব। প্রন্দয়াজন অনুযায়ী শ্রযাগ বা ণবন্দয়াগ যাই করার
েরকার শ্রহাক না শ্রকন েন্দির সবাই যার যার িাতায় করন্দব। ণিক্ষক শ্রয শ্রকান একজনন্দক ণক ণক ণকন্দনন্দছ, শ্রকানোর মূল্য কত
ণছি এবং শ্রযাগ বা ণবন্দয়াগ কন্দর কত োকা হন্দিা তা ক্লান্দসর সকন্দির উন্দিন্দশ্য বিন্দত বিন্দবন। ক্লান্দসর অোে ণিক্ষাথীরা যার
যার িাতায় কাজটি কন্দর উের শ্রমিান্দব।

িাপ-৫

শ্রকৌিন্দি এভান্দব কাজ করান্দবন যান্দত এক একো শ্রেতা েিন্দক োকা ও পয়সার শ্রযাগ করন্দত হয়, পয়সার শ্রযাগ করন্দত ণগন্দয়
১০০ পয়সা অণতেম কন্দর, োকা ও পয়সার ণবন্দয়াগ করন্দত হয়, পয়সার ণবন্দয়াগ করন্দত ণগন্দয় কম পয়সা শ্রথন্দক শ্রবণি পয়সা
ণবন্দয়াগ করন্দত হয় এবং শ্রোকান শ্রথন্দক োকা শ্রফরত পাওয়া যায়।

িাপ-6

উোহরিস্বরূপ;
• শ্ররজা শ্রোকান্দন ণগন্দয় ৩০ োকা ৫০ পয়সা ণেন্দয় একটি িাতা ও ৪০ োকা ৮০ পয়সা ণেন্দয় একটি শ্রপণন্সি বাক্স
ণকনন্দিা। শ্ররজার শ্রমাে কত োকা িরচ হন্দিা।
• ণরয়া ৮০ োকা ৭৫ পয়সার চাি এবং ৩৫ োকা ৫০ পয়সার োি ণকনন্দিা। শ্রস শ্রমাে কত োকা িরচ হন্দিা।
• ণমতু ১০০ োকা ণনন্দয় শ্রোকান্দন শ্রগন্দিা। শ্রস ৬৯ োকা ৬৫ পয়সা ণেন্দয় একটি বই ণকনন্দিা। তার কান্দছ আর কত
োকা থাকন্দিা।
• ণমনার ১৫০ োকা ২৫ পয়সা আন্দছ। শ্রস ১২০ োকা ৭৫ পয়সা োন্দমর একটি গ্লাস ণকনন্দিা। ণমনা কত োকা
শ্রফরত পান্দব?

িাপ-7

পয শায়েন্দম সকি েিন্দক কাজটি করান্দবন। কান্দরা সমািান করন্দত সমস্যা হন্দি তান্দক সহায়তা করন্দবন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: তৃতীয় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৮১ পৃষ্ঠার অঙ্ক করন্দত ণেন্দবন।
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৭.০ সািারি ভগ্াংি

আইণেয়া ৭.১: ণিন্দপ ভগ্াংি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা : এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ভগ্াংি সিন্দকশ প্রাথণমক সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব। ণিক্ষাথী-শ্রকণন্দ্রক ণিিন পণরন্দবন্দি
অতযন্ত সহজিভয এক দুইটি কাগজ ণেন্দয় শ্রেণিকন্দক্ষ এই কায শেমটি করান্দনা যায়। এই কাজটি শ্রিন্দষ ভগ্াংি সিন্দকশ হান্দত-কিন্দম ণিক্ষাথীরা
িারিা িাভ করন্দব। উন্দল্লখ্য শ্রয, পুন্দরা কাজটি বৃোকার কাগজ ব্যবহার কন্দর শ্রেিান্দবন, শ্রযন ণিক্ষাথীরা সহন্দজ বুঝন্দত পান্দর। তন্দব, ণিক্ষাথীরা
যিন এই কাজটি করন্দব তিন তারা কাগন্দজর ণিপ ব্যবহার করন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা ভগ্াংন্দির হর ও িব ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি : -সাো কাগজ, রি শ্রপণন্সি/সািারি শ্রপণন্সি, ণিক্ষাথী-সাো কাগজ, শ্রপণন্সি।
পূব শপ্রস্তুণত : ক্লান্দস আসার পূন্দব শ িাপগুন্দিা ভান্দিাভান্দব পন্দি ণনন্দবন।
কায শপদ্ধণত :
িাপ১

একটি কাগজ ণনন। কাগজটিন্দক এর প্রস্থ বরাবর এক ভাঁজ ণেন্দয় একটি ণিপ শ্রকন্দে ণনন। ণিক্ষাথীরাও সবাই ণনন্দজরন্দের কাগজ
আিাআণি ভাঁজ কন্দর ণিপ বানান্দব। প্রন্দতযক ণিক্ষাথী একটি কন্দর কাগন্দজর ণিপ শ্রকন্দে শ্রনন্দব।

িাপ২

ণিক্ষাথীরা কাগন্দজর ণিপটি িাতায় বসান্দব। এবার, ণিন্দপর প্রান্ত বরাবর োগ শ্রেন্দন িাতায় তার সমান একটি বাক্স িাতায় আঁকন্দব।

িাপ৩

সবাইন্দক কাগন্দজর ণিপটি ভাঁজ কন্দর সমান দুই টুকরা করন্দত বলুন। এবার, দুইটি টুকরার একটি ণনন্দয় িাতায় আঁকা বান্দক্সর উপর
বণসন্দয় একো োগ ণেন্দত বলুন। োগ শ্রেয়া অংিটি যতটুক জায়গা েিি করন্দব, ততটুক জায়গা ণিক্ষাথীরা রি/শ্রিে কন্দর শ্রফিন্দব।

িাপ৪

ণিক্ষাথীন্দের বলুন, কাগন্দজর ণিপটি সমান দুইভান্দগ ভাগ করা হন্দয়ন্দছ এবং এর একভাগ রি/শ্রিে করা হন্দয়ন্দছ। ণিক্ষাথীরা বান্দক্সর
োনপান্দি একো শ্রসাজা োগ োনন্দব। োন্দগর ণনন্দচ ভাগ করা অংন্দির সংখ্যা ণিিন্দব এবং উপন্দর ণিিন্দব রি করা অংন্দির সংখ্যা।
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িাপ৫

পূন্দব শর পদ্ধণত অনুসরি কন্দর ণিক্ষাথীন্দের আবার নতুন একটি ণিপ শ্রকন্দে ণনন্দত বলুন। এরপর শ্রসটিন্দক িাতায় বণসন্দয় বাক্স আঁকন্দত
বলুন। এবার, সবাইন্দক নতুন ণিপটিন্দক সমান ণতনভান্দগ ভাগ করন্দত বলুন (শ্রকউ সমান ণতনভান্দগ ভাগ করন্দত না পারন্দি আপণন
তা শ্রেণিন্দয় ণেন)। ভাগ করার পর ণিক্ষাথীরা কাগন্দজর ণিপটি িাতায় বসান্দব, োগ শ্রেন্দব, এবং শ্রসটি যতটুক জায়গা েিি করন্দব
ততটুক রি কন্দর শ্রফিন্দব (ণনন্দচর ণচন্দত্র শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ)।

িাপ৬

একইভান্দব বলুন, ণিপন্দক সমান ণতনভান্দগ ভাগ করা হন্দয়ন্দছ এবং এক ভাগ রি করা হন্দয়ন্দছ। তাহন্দি, ণতন ভান্দগর মন্দধ্য এক ভাগ

িাপ৭

ণিক্ষাথীন্দের আবারও একটি নতুন ণিপ বানান্দত বলুন এবং তা শ্রথন্দক পূন্দব শর মন্দতা কন্দর ণিক্ষাথীরা িাতায় এঁন্দক ণচণহ্নত করন্দব।

রং করা যান্দক ণহন্দসন্দব শ্রিিা যায়। ণিক্ষাথীরা একই ণজণনসটি তান্দের িাতায় ণিিন্দব।

এভান্দব , , ইতযাণে ভগ্াংন্দির িারিা ণেন এবং ণিক্ষাথীরা পুন্দব শর মন্দতা কন্দর তান্দের িাতায় এগুন্দিা ণিিন্দব।
িাপ৮

সবাইন্দক বলুন, আমরা সবাই ণমন্দি এবার ‘ভাগ করা অংি’ এবং ‘রি করা অংি’ শ্রক নতুন নাম শ্রেন্দবা। শ্রমাে ভাগ সংখ্যান্দক
বিন্দবা ‘হর’ এবং রি/শ্রিে করা অংিন্দক বিন্দবা ‘িব’। শ্রযমন: এর শ্রক্ষন্দত্র ‘১’ শ্রক িব ও ‘২’ শ্রক হর বলুন।
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িাপ৯

শ্রবান্দে শ একটি ছক আঁকুন এবং শ্রসিান্দন একটি ভগ্াংি
ণিন্দি শ্রসটির হর ও িব আিাো করুন। ণিক্ষাথীরা
ছকটি িাতায় তুিন্দব, কন্দয়কটি ভগ্াংি শ্রথন্দক তারা
হর ও িব আিাো করন্দব। সবন্দিন্দষ, সবার কান্দজর
সঠিকতা যাচাই করুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীন্দের পাঠ্যবইন্দয়র ৮২ ও ৮৩ পৃষ্ঠা শ্রথন্দক ১-৪ অনুিীিন করন্দত ণেন।
টিপস : হান্দত থাকা ণিপ এবং িাতায় আঁকা ণিন্দপর আকার একই হন্দত হন্দব। ণিক্ষাথীরা পয শাপ্ত কাগজ না শ্রপন্দি কাগন্দজর পণরবন্দত শ পণত্রকা
সরবরাহ করুন।

আইণেয়া ৭.২: মাই শ্রেইণি রুটিন
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি পণরণচণত
মূিকথা : এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম গণিতন্দক বাস্তব জীবন্দন প্রন্দয়ান্দগর িারিা িাভ করন্দব। প্রন্দতযক ণিক্ষাথী তান্দের প্রাতযণহক জীবন্দনর
কায শাবণি সিন্দকশ ণচন্তা করন্দত পারন্দব এবং ভগ্াংন্দির ব্যবহান্দরর মাধ্যন্দম একটি পূি শাঙ্গ সংখ্যার সান্দথ এর সিন্দকশ ণিক্ষাথীরা জানন্দত পারন্দব
এবং প্রন্দয়াগ করন্দত সক্ষম হন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভগ্াংন্দির বাস্তব জীবন্দন প্রন্দয়াগ সিন্দকশ ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দব।
উপকরি : চক, োস্টার, িাতা, কিম, শ্রপণন্সি
পূব শপ্রস্তুণত :
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১ ণিক্ষাথীরা প্রণতণেন ণক ণক কাজ কন্দর তা তান্দেরন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন। ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন কান্দজর কথা বিন্দব, সবাইন্দক ণনজ ণনজ
কান্দজর একো তাণিকা করন্দত বলুন।
িাপ-২ এবার, শ্রবান্দে শ একটি ছক আঁকুন এবং ণিক্ষাথীন্দের করা ণবণভন্ন কাজ ণেন্দয় ছকটি পূরি করুন। েমান্বন্দয়, ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ
প্রন্দোেন্দরর মাধ্যন্দম বাণক রগুন্দিা পূরি করুন।
ণক কাজ কর
স্কুন্দি ক্লাস কণর

ণেন্দন শ্রমাে কত
ন্টা
২৪

চণিি ভান্দগর ছয় ভাগ

ভগ্াংন্দি
ণিণি
৬/২৪

ণেন্দনর কত ভাগ ব্যয় কর

হর

িব

২৪

৬

৪

২৪

চণিি ভান্দগর চার ভাগ

৪/২৪

২৪

৪

মান্দঠ শ্রিিা কণর

৪

২৪

চণিি ভান্দগর দুই ভাগ

৪/২৪

২৪

৪

ঘুমাই

৮

২৪

চণিি ভান্দগর আে ভাগ

৮/২৪

২৪

৮

২

২৪

চণিি ভান্দগর দুই ভাগ

২/২৪

২৪

২

পিান্দিানা কণর

অোে কাজ

িাপ-৩

কয় ন্টা
কাজটি কর
৬

শ্রনাে: এে একটি নমুনা ছক, এই ছকটি শ্রযভান্দব ইো পুরি করা যান্দব। কাজগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের প্রাতযণহক কান্দজর সান্দথ ণমণিন্দয়
শ্রিিাো উেম। সমন্দয়র ণহন্দসন্দবর শ্রক্ষন্দত্র ণমণনে- ন্টা একসান্দথ না করন্দি (শুধুমাত্র ন্টান্দক পূি শসংখ্যা ণহন্দসন্দব শ্রিিা) ণিক্ষাথীন্দের
সুণবিা হন্দব।
ণিক্ষাথীরাও শ্রবান্দেরশ ছকটি ণনন্দজর িাতায় আঁকন্দব। এিান্দন, দুই একো উোহরি ণেন্দয় ণিক্ষাথীন্দের সাহায্য করন্দত পান্দরন। শ্রযমন:
একজন ণিক্ষাথী ৮ ন্টা ঘুমায়, এটি শ্রবান্দে শ ণিন্দি শ্রেিান এবং বাণক ছকগুন্দিা পূরি করুন। (উপন্দরর ছন্দক দ্রষ্টব্য)

উপন্দরর ছকটির পূি শ করার পর প্রন্দতযন্দক তার পান্দির সহপাঠির িারা এন্দক অপন্দরর কাজটি যাচাই করন্দব। সবন্দিন্দষ, সবার কান্দজর
সঠিকতা যাচাই করুন। শুরুন্দত অন্দনক ণিক্ষাথী সঠিকভান্দব ছকটি পূি শ করন্দত পারন্দব না, এন্দক্ষন্দত্র তান্দের পয শাপ্ত সময় ণেন এবং
প্রন্দয়াজনীয় সহন্দযাণগতা করুন।
টিপস : ক্লাসটিন্দক আনেোয়ক করন্দত ণিক্ষাথীন্দের প্রণতণেন্দনর কান্দজর ছণব আঁকন্দত ণেন। শ্রকউ তার শ্রিিাধুিার ছণব আঁকন্দব, শ্রকউ আঁকন্দব
তার পিার শ্রেণবন্দির পান্দির জানািা ণেন্দয় শ্রেিা নেীর ছণব। ছণবর একপান্দি তারা উপন্দরর এই ছকটি আঁকন্দব।
িাপ-৪
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আইণেয়া ৭.৩: শ্রতন্দি-জন্দি ভগ্াংি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি পণরণচণত
মূিকথা : এটি একটি প্রেিশনীমূিক কাজ, তন্দব এ কাজটি শ্রেণিকন্দক্ষ প্রেিশন করন্দি ণিক্ষাথীন্দের গণিন্দতর প্রণত আগ্রহ বািন্দব। কাজটি
ৌঁ ব করন্দি পয শন্দবক্ষন্দির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের ণনকে ভগ্াংন্দির িারিা স্পষ্ট হন্দব। তা ছািাও এ কাজটি ‘শ্রতন্দি জন্দি ণমন্দি না’
ণনখুতভান্দ
প্রবােটি সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের বাস্তব িারিা পান্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভগ্াংন্দির িারিা বি শনা করন্দত পারন্দব।
উপকরি : আিাইন্দিা এম-এি মান্দপর স্বে কন্দয়কটি প্লাণস্টক শ্রবাতি, শ্রেি, মাকশার শ্রপন, পাণন, শ্রতি (পণরমািমত)
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

আিাইন্দিা ণমণি কন্দয়কটি িাণি শ্রবাতন্দি প্রথন্দম
মাপ অনুযায়ী োগ কাটুন (৭ ভাগ, ১০ ভাগ, ৪ ভাগ
ইতযাণে)। এজে ব্যবহার করন্দত হন্দব শ্রেি ও
মাকশার শ্রপন। এই কাজটি সরাসণর ভগ্াংন্দির সান্দথ
সিণকশত না হন্দিও এন্দত ণিক্ষাথীরা আনে পান্দব
এবং এই েক্ষতা তান্দের পরবতীন্দত কান্দজ শ্রেন্দব।

িাপ-২

শ্রবাতন্দি প্রথন্দম কন্দয়ক ভাগ পাণন ঢালুন, শ্রযমন: ৪/৭ ভাগ, ২/৬ ভাগ ইতযাণে পণরমাি।

িাপ-৩

এরপর, িীন্দর িীন্দর শ্রসিান্দন কন্দয়ক ভাগ শ্রতি ঢালুন, শ্রযমন: ২/৭ ভাগ, ১/৬ ভাগ ইতযাণে পণরমাি।

িাপ-৪

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণতন ভান্দগ ভাগ কন্দর ণেন। এক ভাগ বিন্দব প্রণত শ্রবাতন্দি কয় ভাগ পাণন আন্দছ, ণিতীয় েি বিন্দব কয় ভাগ
শ্রতি আন্দছ, তৃতীয় েি বিন্দব কত ভাগ িাণি।

িাপ-৫

শুরুন্দত ণিক্ষাথীরা সঠিকভান্দব নাও বিন্দত পান্দর। তান্দের ভুি হন্দি শুিন্দর ণেন এবং সবগুন্দিা শ্রবাতন্দির পাণন ও শ্রতন্দির
পণরমাি সবাইন্দক িাতায় ণিিন্দত বলুন।

িাপ-৬

এবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন, প্রণতটি শ্রবাতন্দি পাণনর পণরমাি শ্রবণি না শ্রতন্দির পণরমাি শ্রবণি। যণে িাণি শ্রচান্দি
পাণনর পণরমাি শ্রবণি শ্রেিা যায়, তাহন্দি শ্রেিান শ্রয কাগন্দজ শ্রিিা ভগ্াংন্দির মান্দনও পাণনর পণরমাি শ্রবণি এন্দসন্দছ। শ্রযমন:
শ্রবাতন্দি যণে েিটি ভাগ করা হয় আর ৭টি ভাগ যণে পাণন িারা পূি শ হয়, ২টি ভাগ শ্রতি িারা পূি শ হয়, ১ ভাগ িাণি থান্দক,
তন্দব পাণনর শ্রক্ষন্দত্র ভগ্াংি হন্দব ৭/১০। একইভান্দব, শ্রতন্দির ভগ্াংি ও িাণি অংিটুকুর ভগ্াংন্দির ণহন্দসব ণিক্ষাথীরা
ণনন্দজন্দের িাতায় ণিিন্দব।

িাপ-৭

এরকম আন্দরা কন্দয়কটি উোহরন্দির কথা ণিক্ষাথীন্দের ণচন্তা করন্দত বলুন। শ্রকউ ণকছু বানান্দত চাইন্দি তান্দক উৎসাহ ণেন।

টিপস : ১. পাণন বা শ্রতি ণনন্দজর হান্দত ঢািন্দবন, ণিক্ষাথীন্দের হান্দত ণেন্দবন না।
২. শ্রবাতন্দি োগাণঙ্কত ভান্দগর সংখ্যা েন্দির শ্রবণি না হওয়াই ভান্দিা।
আরও ণকছু/ ণবকল্প : শ্রবাতন্দির ণবকন্দল্প োগণবহীন ণসণিন্ডার ব্যবহার করা যান্দব।

আইণেয়া ৭.৪: একই হন্দরর শ্রছাে-বি ভগ্াংি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা : এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম সহজিভয কন্দয়ক টুকরা কাগন্দজর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ভগ্াংন্দির িারিা িাভ করন্দব। ণিক্ষাথীরা
কাজ করার মাধ্যন্দম একই হরণবণিষ্ট দুইটি ভগ্াংন্দির মন্দধ্য শ্রকানটি বি শ্রকানটি শ্রছাে তা বুঝন্দত পারন্দব। তাছািাও ভগ্াংন্দির গুরুত্বপূন শ
দবণিষ্টগুন্দিা ণিক্ষাথীরা ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব। তন্দব শ্রিয়াি রািন্দবন ণিক্ষাথীন্দের কাজ করার পর তারা ণক করি, ণক হি এ ণবষয়গুন্দিা
ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় শ্রবর করান্দনার শ্রচস্টা করন্দত হন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাএকই হর ণবণিষ্ট দুটি ভগ্াংন্দির মন্দধ্য শ্রছাে-বি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : -একই সাইন্দজর দুইটি বৃোকার কাগজ, সাো কাগজ, পুিণপন শ্রবােশ, ণিক্ষাথী-সাো পৃষ্ঠা
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পূব শপ্রস্তুণত : ক্লান্দস দুইটি একই সাইন্দজর বৃে বাণনন্দয় ণনন্দয় আসন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

দুইটি একই সাইন্দজর বৃোকার কাগজ ণনন। এবার প্রণতটি বৃেন্দক োগ ণেন্দয় সমান চারটি ভান্দগ ভাগ করুন। এরপর বৃে দুইটি
পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয় রািন্দবন।

িাপ-২

দুইজন ণিক্ষাথীন্দক শ্রেন্দক আনুন। একজনন্দক বলুন একটি
বৃন্দের ১ ভাগ এবং অে জনন্দক বলুন বাণক বৃেটির ৩
ভাগ রি/শ্রিে কন্দর শ্রফিন্দত। এবার, সবার কান্দছ জানন্দত
চাইন্দবন শ্রকান বৃন্দে রি/শ্রিে করা অংন্দির পণরমাি
শ্রবিী। সবাই শ্রেিন্দত পান্দব শ্রয, ণতন ভাগ রি/শ্রিে করা
বৃন্দের (৩/৪) অংিটি এক ভাগ রি/শ্রিে করা বৃন্দের
(১/৪) অংি শ্রথন্দক শ্রবিী।

িাপ-৩

এই িান্দপ সবাইন্দক বলুন িাতা শ্রথন্দক একটি ণিপ কাগন্দজর প্রস্থ বরাবর ভাঁজ কন্দর শ্রকন্দে ণনন্দত এবং শ্রসটিন্দক িাতায় বণসন্দয় সমান
সাইন্দজর দুইটি ণিপ আঁকন্দত। আঁকা শ্রিষ হন্দি ণিক্ষাথীরা তান্দের হান্দতর ণিপটিন্দক সমান চারটি ভান্দগ ভাগ করন্দব এবং চারটি
ভান্দগ ণচণহ্নত করন্দব।

িাপ-৪

চারভান্দগর শ্রয শ্রকান একটি ভাগ ণনন্দয় ণিক্ষাথীরা িাতায় আঁকা ণিন্দপর উপর িরন্দব এবং ণিপটি যতটুক জায়গা েিি কন্দর
ততটুক জায়গা রি করন্দব। ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব শ্রয, তারা ১/৪ অংি রি কন্দরন্দছ। একইভান্দব, ণিক্ষাথীরা আবার চার ভাগ করা
ণিন্দপর ণতনটি ভাগ ণনন্দয় িাতায় আঁকা অে ণিপটির উপর বসান্দব এবং শ্রসটির েিিকৃত জায়গা রি কন্দর শ্রফিন্দব। এবার
ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব শ্রয, তারা ৩/৪ অংি রি কন্দরন্দছ।

িাপ-৫

পূন্দব শর মন্দতা কন্দর সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন শ্রয, শ্রকান ণিন্দপ রি করা অংন্দির পণরমাি শ্রবণি এবং শ্রকান ণিন্দপ কম। সবাই শ্রেন্দিই
বুঝন্দত পারন্দব শ্রয, ণতন ভাগ রি করা ণিন্দপ (৩/৪) রন্দির পণরমাি শ্রবণি এবং এক ভাগ রি করা ণিন্দপ (১/৪) রন্দির পণরমাি
কম।

িাপ-৬

এই কাজটির দবণিষ্টগুন্দিা সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন। গুরুতপূি শ দবণিষ্ট হি, এিান্দন ভগ্াংি দুইটির ণনন্দচর (হর) অংি
সমান। ণনন্দচর অংি (হর) সমান থাকন্দি উপন্দরর অংি (িব) শ্রয ভগ্াংন্দি শ্রবণি হন্দব, শ্রসটিই বি ভগ্াংি ণহন্দসন্দব ণবন্দবণচত হন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই : তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র ৮৮ পৃষ্ঠায় প্রেে ভগ্াংি শ্রথন্দক ণিক্ষাথীরা বি-শ্রছাে ভগ্াংি ণচণহ্নত করন্দব।
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আইণেয়া ৭.৫: ভগ্াংন্দির লুডু
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা : এটি একটি শ্রিিা, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রিিন্দত শ্রিিন্দত ভগ্াংন্দির শ্রছাে – বি সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব। এই শ্রিিাটির জে
ছক্কা এবং ছক্কা মারার শ্রকৌো শ্রজাগাি করন্দত হন্দব এবং সংরন্দের ব্যবস্থা করন্দত হন্দব। তন্দব এই শ্রিিাটি বাণিন্দত ণনন্দজন্দের মন্দধ্য শ্রিিন্দত
ণিক্ষাথীন্দের উৎসাণহত করুন।
উন্দিশ্য : এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাএকই হর ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির শ্রছাে-বি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : -একটি ছক্কা-গুটি, কাগজ, দুই রন্দির কিম, ণিক্ষাথী-ণকছু আনন্দত হন্দব না
পূব শপ্রস্তুণত : ভগ্াংি সিন্দকশ প্রাথণমক িারিা থাকন্দত হন্দব
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক দুইটি েন্দি ভাগ কন্দর ণেন। দুই েিন্দক দুইটি ণভন্ন কাণির কিম ণেন।

িাপ-২

এবার, ণিক্ষাথীন্দের িারা আয়তাকার ছক বানান্দবন। এর দে শয যাই শ্রহাক, প্রস্থ ণবন্দজাি র সিন্ন হন্দত হন্দব।
শ্রযমন: ণনন্দচর আয়তকার ছক ৮ x ৩ আকৃণতর।

িাপ-৩

এবার দুই েি পয শায়েন্দম ছক্কা-গুটি চািন্দব, এবং প্রণত িান্দপ গুটিন্দত যত র আসন্দব, তত র তারা কাণি ণেন্দয় োগাণঙ্কত করন্দব।
একটি েি এক শ্রকািা শ্রথন্দক এবং অপরেি অে শ্রকািা শ্রথন্দক এণগন্দয় যান্দব। শ্রিিার শুরন্দত বলুন, শুরুর রটি এক িন্দর শ্রিিাটি
শ্রিিন্দত। শ্রযমন: প্রথম িান্দপ সবুজ েন্দির (উপন্দরর শ্রকািায়) চার এবং িাি েন্দির (ণনন্দচর শ্রকািায়) ণতন আসন্দি শ্রবান্দেরশ শ্রচহারা
হন্দব এমনোঃ

িাপ-৪

এভান্দব পািােন্দম দুই েি শ্রিিন্দত থাকন্দব।
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িাপ-৫

যিন সব গুন্দিা র শ্রিষ হন্দয় যান্দব, তিন ণিক্ষাথীরা তান্দের োগাণঙ্কত ন্দরর সংখ্যা গুিন্দব এবং শ্রমাে ন্দরর মন্দধ্য কতিাণন
তান্দের হন্দিা তা ভগ্াংন্দি শ্রবর করন্দব। এিান্দন সবুজ েন্দির ভগ্াংি

িাপ-৬

আর িাি েন্দির ভগ্াংি ।

এই দুই ভগ্াংন্দির মন্দধ্য যার মান বি, শ্রস শ্রিিায় ণবজয়ী হন্দব। এর মাধ্যন্দম তারা সমহর ভগ্াংি তুিনা করন্দত ণিিন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই : বইন্দয়র ৮৮ পৃষ্ঠার অনুিীিন ৪ এর কাজটি করন্দত ণেন।
টিপস : ১. ছন্দকর ন্দরর সংখ্যা কম হন্দি শ্রিিা দ্রুত শ্রিষ হন্দব। তাই গ্রীন্দের আকার ৫x৫-এর শ্রচন্দয় শ্রবণি না হন্দি ভান্দিা হয়।

আইণেয়া ৭.৬: ১ বা সম্পূি শ অংন্দির িারিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা: এটি একটি কাজ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা সম্পূি শ অংি মান্দন শ্রয ১, শ্রস সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব। সম্পুি শ কাজটি শ্রিন্দষ ণনন্দচর
চাে শটি োণনন্দয় ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় আন্দিাচনা করান্দত হন্দব। শ্রযন ১ বা সম্পুি শ অংন্দির িারিা শ্রবাঝন্দত পান্দর।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভগ্াংন্দির িারিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ক্লান্দসর ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন্দবন। েন্দির প্রন্দতযন্দকর ণিক্ষাথীর কান্দছ দুইটি সমান আকৃণতর কাগন্দজর ণিপ
থাকন্দব। একটিন্দক তারা ভাগ করন্দব, অেটি তুিনা করার কান্দজ ব্যবহার করন্দব।

িাপ-২

প্রণত েন্দি িোণর করার জে ণকছু টুকরা কাগজ ভাঁজ কন্দর ণেন্দবন। কাগন্দজ ২,৩,৪,৫,৬ ইতযাণে সংখ্যাগুন্দিা শ্রিিা থাকন্দব।
িোণরর কাগজগুন্দিা হান্দত ঝাঁণকন্দয় ণনন্দচ শ্রফন্দি প্রন্দতযক ণিক্ষাথী একটি কাগজ তুন্দি ণনন্দব। কাগন্দজ যত উঠন্দব—ণনন্দজন্দের
ণিপন্দক ণিক্ষাথীরা তত ভান্দগ ভাঁজ করন্দব। একো ণিপন্দক তারা ভাঁজ করা অবস্থান্দতই শ্ররন্দি ণেন্দব। অে ণিন্দপর ভাঁজ বরাবর
ণিঁন্দি টুকরাগুন্দিা আিাো করন্দব।

িাপ-৩

েিগুন্দিান্দক বলুন, তান্দের শ্রিঁিা ণিন্দপর একটি টুকরা শ্রেণবন্দির ওপন্দর রািন্দত। তার ঠিক ণনন্দচ/পান্দি ভাঁজ কন্দর রািা অে
ণিপটি রািন্দত বলুন। এরপর ণজন্দজ্ঞস করুন, শ্রিঁিা ণিন্দপর টুকরাটি পুন্দরা ণিন্দপর কত অংি? উেরটি এন্দককজন্দনর শ্রক্ষন্দত্র
এন্দকক রকন্দমর হন্দব, ণিক্ষাথীরা
বা ইতযাণে বিন্দব এবং তান্দের কান্দছ থাকা ণিন্দপর উপর ণিিন্দব। ণিক্ষাথীন্দের
ণনন্দজন্দের েন্দি উেন্দরর সঠিকতা যাচাই করন্দত বলুন।

িাপ-৪

প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক তার ণিন্দপর সবকয়টি টুকরা শ্রেণবন্দির ওপন্দর রািন্দত বলুন। এরপর প্রে করুন, সবকয়টি টুকরা ণমন্দি
পুরা ণিন্দপর কত অংি হন্দয়ন্দছ? এবান্দরও ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন উের ণেন্দব, শ্রযমন:

ইতযাণে। অন্দনন্দকই হয়ন্দতা বিন্দব,
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“পুন্দরা অংি”। যণে শ্রকউ না বন্দি, ণনন্দজই তান্দের শ্রেণিন্দয় ণেন্দবন—ভাঁজ কন্দর রািা ণিপোর সান্দথ তুিনা কন্দর শ্রেিা যান্দব—
সবকয়ো টুকরা ণমন্দি ঐ শ্রগাো ণিন্দপর পুন্দরা অংি হন্দয়ন্দছ। কাজটি শ্রিষ করার জে ণিক্ষাথীন্দের পয শাপ্ত সময় ণেন্দবন।
সবাইন্দক বলুন, যণে এরকম হয় শ্রয শ্রকান একটি ণজণনসন্দক কন্দয়কটি সমান অংন্দি ভাগ কন্দর সবকয়টি অংিই শ্রনয়া হয় তন্দব
তার মান হয় ১। অথ শাৎ শ্রকান্দনা ভগ্াংন্দির হর আর িব যণে একই হয়—তন্দব তান্দক ‘১’ ণহন্দসন্দবও শ্রিিা যায়।

িাপ-৫

এরপর ণনন্দচর চাে শটি ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান্দবন, সম্ভব হন্দি সবাইন্দক ফন্দোকণপ কন্দর ণেন্দবন। ণিক্ষাথীরা এই চাে শ শ্রথন্দক
এন্দতাক্ষন্দির কায শেম আন্দরা ভান্দিাভান্দব উপিণি করন্দত পারন্দব।

িাপ-৬

আইণেয়া ৭.৭: সমতুি ভগ্াংি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা : এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের সমতুি ভগ্াংন্দির িারিা স্পষ্ট হন্দব। ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের কান্দজর মাধ্যন্দম বুঝন্দত
পারন্দব সমতুি ভগ্াংি ণক? হর ও িব পণরবতশন হন্দিও অন্দনক সময় ভগ্াংন্দির শ্রকান পণরবতশন হয়না তা বুঝন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসমতুি ভগ্াংন্দির িারিা ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দব।
উপকরি : - নানান রন্দঙ্গর কাগজ, শ্রকণচ বা কাগজ কাোর জে অেণকছু (এণন্টকাোর), ণিক্ষাথী- িাতার পৃষ্ঠা
পূব শপ্রস্তুণত : আন্দগ শ্রথন্দকই একই আকৃণতর কন্দয়কটি বৃোকার কাগজ বাণনন্দয় রািন্দবন। ক্লান্দস পুিণপন শ্রবােশ না থাকন্দি ণনন্দয় আসন্দবন।
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

একটি বৃে ণনন এবং শ্রসটিন্দক এক অংি বা সম্পূি শ অংি বলুন। এরপর বৃেটিন্দক পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয় ণেন্দবন।

িাপ-২

এবার ণতণন আরও দুইটি বৃে ণনন। একটি বৃেন্দক সমান দুই
ভান্দগ ভাগ করুন এবং অে একটি বৃেন্দক সমান চারভান্দগ ভাগ
করুন। দুই ভাগ করা বৃে শ্রথন্দক একটি অংি ণনন এবং
ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক জানন্দত চাইন্দবন কতটুক অংি ণতণন
ণনন্দয়ন্দছন। ণিক্ষাথীরা ১/২ বিা পয শন্ত ণতণন অন্দপক্ষা করুন।
এরপর ণতণন চার ভাগ করা বৃন্দের দুইটি অংি ণনন্দয় আন্দগর
মন্দতা ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ জানন্দত চাইন্দবন ণতণন কতটুক অংি
ণনন্দয়ন্দছন। ণিক্ষাথীরা ২/৪ বিা পয শন্ত ণতণন অন্দপক্ষা করুন।
এরপর চার ভাগ করা বৃন্দের দুইটি অংি ণনন্দয় দুইভাগ করা
বৃন্দের শ্রয শ্রকান একটি ভান্দগ বণসন্দয় শ্রেিান্দবন শ্রয দুইটি ণজণনস
মূিত একই পণরমাি জায়গা েিি কন্দর। ণিক্ষাথীরা পুন্দরা
ব্যাপারটি বুঝা পয শন্ত অন্দপক্ষা করুন।
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িাপ-৩

ক্লান্দসর সবাইন্দক কাগন্দজর ণিপ বানান্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা কাগজ আিাআণি ভাঁজ কন্দর দুইটি একই সাইন্দজর ণিপ বানান্দব
এবং ণিপ দুইটি িাতায় এঁন্দক শ্রফিন্দব।
এবার, ণিক্ষাথীরা একটি ণিপ ণনন্দয় শ্রসটিন্দক সমান দুই ভাগ করন্দব এবং এর একটি ভাগ িাতায় আঁকা ণিন্দপর উপর বসান্দব।
অন্দি শক করা ণিপটি যতটুক জায়গা েিি করন্দব ততটুক জায়গা সবাই রি কন্দর শ্রফিন্দব। তাহন্দি, ১/২ অংি রি করা হন্দয়ন্দছ।

িাপ-৪

এই িান্দপ সবাইন্দক বলুন কাগন্দজর ণিপটি সমান চারভান্দগ ভাগ করন্দত। ণিক্ষাথীরা প্রথন্দম ণিপটিন্দক অন্দি শক করন্দব। এরপর,
প্রণতটি অন্দি শক অংিন্দক আবার সমান দুইভাগ করন্দব। তাহন্দি সবাই সমান চার ভাগ করা ণিপ পান্দব। এবার, িাপ-৩ এর মন্দতা
কন্দর ণিক্ষাথীরা চারটি ণিন্দপর একটি িাতায় বণসন্দয় েিিকৃত জায়গা রি কন্দর শ্রফিন্দব। একইভান্দব, সবাই আরও একটি ণিপ
বসান্দব এবং েিিকৃত জায়গা রি কন্দর শ্রফিন্দব। তাহন্দি, শ্রমাে ২/৪ অংি রি করা হন্দয়ন্দছ।

িাপ-৫

সবাইন্দক বলুন দুইটি ণিন্দপর রি করা অংি তুিনা করন্দত, শ্রকান অংিটি বি এবং শ্রকানটি শ্রছাে শ্রসটি ণিক্ষাথীরা শ্রমন্দপ শ্রবর
করন্দব। প্রথম ণিন্দপ ১/২ অংি রি করা হন্দয়ন্দছ এবং ণিতীয় ণিন্দপ ২/৪ অংি রি করা হন্দয়ন্দছ। মাপন্দত ণগন্দয় তারা ণনন্দজরাই
শ্রেিন্দত পান্দব শ্রয দুইটি ণিন্দপই একই পণরমাি জায়গা রি করা হন্দয়ন্দছ। বলুন, শ্রযন্দহতু রি করা অংি দুই জায়গান্দতই সমান,
কান্দজই ১/২ এবং ২/৪ এর মান সমান হন্দব। বলুন, বইন্দয়র ভাষায় এন্দেরন্দক সমতুি ভগ্াংি বন্দি। অথ শাৎ, ১/২ = ২/৪ ( এই
কথায় বার বার ণিক্ষাথীন্দের মন্দনান্দযাগ আকষ শি করুন)

িাপ-৬

এই িান্দপ বইন্দয় শ্রেিান্দনা পদ্ধণত অনুসরি করুন। ণতণন দুইটি ভগ্াংি ণনন, িরা যাক
ভগ্াংি দুইটি যথােন্দম ৩/৫ এবং ৯/১৫। এরপর ণতণন প্রথম ভগ্াংন্দির িন্দবর (৩)
সান্দথ ণিতীয় ভগ্াংন্দির হর (১৫) গুি করুন (৩*১৫) এবং একইভান্দব ণিতীয় ভগাংন্দির
িন্দবর (৯) সান্দথ প্রথম ভগ্াংন্দির হর (৫) গুি করুন (৯*৫) এবং ণিক্ষাথীন্দের শ্রথন্দক
জানন্দত চাইন্দবন দুই শ্রক্ষন্দত্র গুিফি একই হন্দয়ন্দছ ণক না। গুিফি একই হন্দি বলুন এরা
সমতুি ভগ্াংি হন্দব। আর গুিফি একই না হন্দি বলুন এরা সমতুি ভগ্াংি হন্দব না।
এই পয শান্দয় ণনন্দজ আরও কন্দয়কটি উোহরি ণেন্দবন শ্রযিান্দন সমতুি ভগ্াংি থাকন্দব
এবং অসমতুি ভগ্াংিও থাকন্দব। সবন্দিন্দষ বলুন, সমতুি ভগ্াংি বানান্দত হন্দি দুইটি
ভগ্াংি ণনন্দয় তান্দের শ্রকািাকুণি গুি কন্দর গুিফি সমান শ্রপন্দত হন্দব।

িাপ-৭

আিাআণি গুি না কন্দরও ণকভান্দব একটি ভগাংিন্দক আন্দরকটির
সমতুি বানান্দনা যায় এই িান্দপ ণিক্ষাথীন্দের তা শ্রিিান্দবন।
ণিক্ষাথীরা পূন্দব শই শ্রজন্দনন্দছ শ্রয ১/২ এবং ২/৪ ভগ্াংি দুইটি
পরস্পর সমতুি অথ শাৎ সমান। শ্রেিান্দবন শ্রয, ১/২ ভগ্াংিটির
িব এবং হর উভন্দয়র সান্দথ একই সংখ্যা ‘২’ গুি কন্দর এটিন্দক
২/৪ এ পণরিত করা যায়। একইভান্দব, ২/৪ এর উপর-ণনন্দচ ‘২’
গুি কন্দর এন্দক ৪/৮ এ পণরিত করা যায়। উোহরি ণহন্দসন্দব
আরও কন্দয়কটি ভগ্াংি ক্লান্দসর সবাইন্দক ণেন্দবন এবং উপরণনন্দচ একই সংখ্যা গুি করার মাধ্যন্দম শ্রকান ভগ্াংি অে শ্রকান
ভগ্াংিটির সমতুি হয় শ্রসটি শ্রবর করন্দত ণেন্দবন।
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মূল্যায়ন ও যাচাই : তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র ৮৭ নম্বর পৃষ্ঠার ১০ ও ১১ নম্বর অনুিীিন ণিক্ষাথীন্দের করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৭.৮: গুন্দে গুন্দে সমতুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা: এটি একটি কাজ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা সমতুি ভগ্াংন্দির বাস্তব উোহরি ণেন্দত পারন্দব। শ্রমাে সংখ্যান্দক ভগ্াংন্দি প্রকাি করার
পর শ্রসই সংখ্যান্দক গুন্দে ভগ্াংন্দি প্রকাি করা যায়। তা করা হন্দিও শ্রমাে সংখ্যা অপণরবণতশত থান্দক। এর মাধ্যন্দমই ণিক্ষাথীরা সমতুি
ভগ্াংন্দির িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাউপকরি ব্যবহার কন্দর সমতুি ভগ্াংি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-২

শ্রেণিকন্দক্ষ এন্দস ণিক্ষাথীন্দের এক রাজার গল্প বলুন। গন্দল্পর শ্রসই রাজার ৮ শ্রমন্দয় ণছন্দিা, আর শ্রছন্দি ণছন্দিা ৬জন।
এরপর শ্রবান্দে শ শ্রসই শ্রছন্দিন্দমন্দয়ন্দের ছণব আঁকুন—ণনন্দচর মন্দতা কন্দর, দুই সাণরন্দত, ণিক্ষাথীন্দেরও এটি আঁকন্দত বলুন—

িাপ-৩

সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন, রাজার শ্রমন্দয়র সংখ্যা শ্রমাে শ্রছন্দিন্দমন্দয়র কত জন? ণিক্ষাথীরা ণবণভন্নভান্দব উের ণেন্দব, ‘১৪ জন্দনর
৮ জন শ্রমন্দয়’ এভান্দব সবার উন্দিন্দশ্য বলুন। এবার বলুন, ১৪ জন্দনর ৮ জন্দনর শ্রমন্দয় কথাোন্দক আমরা ১৪ ভান্দগর ৮ ভান্দগর
সান্দথ তুিনা করন্দত পাণর। এরপর ণতণন শ্রবান্দে শ ভগ্াংিটি ণিিন্দবন, এবং বলুন, রাজার শ্রমন্দয়র সংখ্যান্দক আমরা এভান্দবও
ণিিন্দত পাণর। এরপর, ণিক্ষাথীন্দের শ্রছন্দিন্দের সংখ্যা ণিিন্দত ণেন, ণিক্ষাথীরা ণিিন্দব ।

িাপ-৪

এবার, রাজার শ্রছন্দিন্দমন্দয়র ছণবন্দক দুইন্দয়র গুে কন্দর (শ্রমন্দয়ন্দের গুে আিাো, শ্রছন্দিন্দের গুে আিাো) ণনন্দচর ছণবর মন্দতা
শ্রগাি কন্দর শ্রেিান্দবন—

িাপ-৫

ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন, এিান্দন কয়টি দুইন্দয়র গুে দতণর হন্দয়ন্দছ? ণিক্ষাথীরা উের ণেন্দব, ৭টি দুইন্দয়র গুে।
আবার প্রে করুন, এিান্দন শ্রছন্দির গুে কয়টি এবং শ্রমন্দয়র গুে কয়টি? ণিক্ষাথীরা উের ণেন্দব, ৪টি শ্রমন্দয়র গুে এবং ৩টি
শ্রছন্দির গুে।
ণিক্ষাথীন্দের এই সংখ্যাগুন্দিা ভগ্াংন্দির আকান্দর ণিিন্দত বলুন। ব্যাখ্যা করুন, ৭টি গুন্দের ৪টি গুে শ্রমন্দয়ন্দের, এোন্দক আমরা
ণিিন্দত পাণর ণহন্দসন্দব। এবং ৭টি গুন্দের মন্দধ্য ৩টি গুে শ্রছন্দিন্দের, এোন্দক আমরা ণিিন্দত পাণর ণহন্দসন্দব।

িাপ-৬

সবার দৃণষ্ট আকষ শি কন্দর বলুন, শ্রমাে শ্রছন্দিন্দমন্দয়র সংখ্যা ণকন্তু আন্দগর মন্দতাই আন্দছ, আমরা শুধুমাত্র এটিন্দক একবার গুে
ছািা, আন্দরকবার গুে সহ ণিন্দিণছ। এরপর ণিক্ষাথীন্দের সমতুি ভগ্াংন্দির কথা মন্দন কণরন্দয় ণেন্দবন এবং শ্রবান্দে শ শ্রেিান্দবন
শ্রয,

শ্রযই কথা, -ও একই কথা, কারি প্রথম ভগ্াংিটির হর ও িবন্দক ২ িারা ভাগ করন্দিই ণিতীয় ভগ্াংিটি পাওয়া যান্দে।
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এিান শ্রথন্দক শ্রবান্দে শ শ্রেিান্দবন শ্রয,
তা শ্রচষ্টা কন্দর শ্রেিন্দব।
িাপ-৭

= -। ণিক্ষাথীরা এই ভগ্াংিটিন্দক ৩ এর গুে বা অোে সংখ্যার গুে করা যায় ণক না

এবার ণিক্ষাথীন্দের নতুন একটি উোহরি করন্দত ণেন্দবন। শ্রযমন: একটি ক্লান্দস যণে ২৪ জন শ্রছন্দি এবং ১৮ জন শ্রমন্দয় থান্দক
তাহন্দি তান্দক ণকভান্দব ভগ্াংন্দি শ্রিিা যায়? শ্রসিান্দন শ্রমাে কয়টি সংখ্যার গুে করা যায় এবং শ্রসসব গুন্দের ভগ্াংি ণকভান্দব
প্রকাি করা যায়?
ণিক্ষাথীরা শ্রিষ পয শন্ত এই সিকশ ণিিন্দব (শ্রছন্দিন্দের সংখ্যা), = = = = । একইভান্দব, শ্রমন্দয়ন্দের সংখ্যার শ্রক্ষন্দত্রও
এই সিকশটি ণিিন্দব। ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় ভাগ কন্দর কাজটি করন্দত ণেন্দবন। শ্রজািায় শ্রয ণিক্ষাথী শ্রবণি সমতুি ভগ্াংি
ণনভুশিভান্দব শ্রবর করন্দব, তান্দক ণবজয়ী বলুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের ৮৭ পৃষ্ঠার অনুিীিন ১০ এর কাজটি করন্দত ণেন।
আরও ণকছু/ণবকল্প: ণিক্ষাথীরা চাইন্দি অন্দনকগুন্দিা কাগন্দজর টুকরায় িাি েে এবং সবুজ েে ণেন্দয় এই কাজটি করন্দব এবং পুন্দরা কাজটিন্দত
পাওয়া ভগ্াংিগুন্দিা সমতুি ভগ্াংি আকান্দর ণিিন্দব। কাগন্দজর টুকরার পণরবন্দত শ শ্রততুন্দির ণবণচ/মান্দব শি ণেন্দয়ও কাজটি করা যান্দব।

আইণেয়া ৭.৯: ভগ্াংন্দির শ্রযাগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা : এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের দতণরকৃত সহজিভয উপকরি ণেন্দয় ভগ্াংন্দির শ্রযান্দগর িারিা স্পষ্ট হন্দব। ণিক্ষাথীরা
কাজ করার মাধ্যন্দম একই হর ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির শ্রযাগ করন্দত পারন্দব। ভগ্াংন্দির শ্রযান্দগর প্রণেয়া হান্দত কিন্দম কাজ করার মান্দধ্যম
ণিক্ষাথীরা জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাএকই হর ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির শ্রযাগ ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : গ্রাফ শ্রপপান্দরর মন্দতা ভাগ ভাগ করা একটি শ্রবােশ (সন্দব শাচ্চ ২০×২০), ণিক্ষাথী-িাতায় ণনন্দজন্দের মন্দতা কন্দর ছক আঁকন্দব
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

একই হন্দরর শ্রযান্দগর শ্রক্ষন্দত্র আন্দগ ব্যবহার করা বৃন্দের িারিা ণেন্দয় ব্যাপারটি বুঝান্দত পারন্দবন। শ্রযমন: ১/৪ এবং ৩/৪ শ্রযাগ
করন্দত হন্দি দুইটি ণভন্ন রন্দির একই সাইন্দজর বৃেন্দক চার ভাগ করন্দত হন্দব। এরপর একটি বৃে শ্রথন্দক একটি অংি সণরন্দয়
শ্রসটিন্দক ৩/৪ বানান্দত হন্দব এবং অে বৃে শ্রথন্দক ৩ ভাগ সণরন্দয় শ্রসটিন্দক ১/৪ বানান্দনা হন্দব। এবার, একটি ১/৪ অংন্দির কাগজ
ণনন্দয় ৩/৪ এর িাণি অংন্দি বসান্দনা হন্দব।

িাপ-২

ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব শ্রয, এর ফন্দি এটি একটি সম্পূি শ বৃন্দে পণরিত হন্দয়ন্দছ। এিান শ্রথন্দক ৩/৪+১/৪=৪/৪ বা ১, এই িারিা
ণিক্ষাথীরা পান্দব।

িাপ-৩

একই হন্দরর শ্রযান্দগর পুন্দরা ব্যাপারটি চাইন্দি ছককাো কাগন্দজর িারিা ণেন্দয় বুঝান্দত পারন্দবন। িরা যাক, ১/৩ এর সান্দথ ১/৩
শ্রযাগ করা হন্দব। এই শ্রক্ষন্দত্র দুইটি কাগজ ণনন্দবন, এবং প্রন্দতযকটিন্দক োগ ণেন্দয় ণতন ভাগ করুন। এরপর একটি কাগন্দজর ১ র
রি করুন এবং অে কাগন্দজরও ১ র রি করুন। এরপর ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ জানন্দত চাইন্দবন শ্রমাে কতটি র রি করা হন্দয়ন্দছ।
এরপর, আন্দরকটি ৩ ন্দর ভাগ করা কাগজ ণনন্দয় তার ২টি র রি করুন। ণতণন শ্রেিান্দবন শ্রয ভগ্াংি দুইটির শ্রযাগফি ২/৩
হন্দব।

িাপ-৪

এরকম কন্দয়কটি উোহরি ণিক্ষাথীন্দের করন্দত ণেন। ণিক্ষাথীরা পান্দিরজন্দনর সান্দথ উেন্দরর সঠিকতা যাচাই করন্দব।
সবন্দিন্দষ, সবার কান্দজর সঠিকতা যাচাই করুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীরা বইন্দয়র ৯০ পৃষ্ঠার অনুিীিন ৩ এর কাজটি করন্দব।

। আনন্দে গণিত ণিণি (তৃতীয় শ্রেণি) | 71

আইণেয়া ৭.১০: ভগ্াংন্দির ণবন্দয়াগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা : এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম সহজিভয উপকরি ণেন্দয় সকি ণিক্ষাথীন্দের অংিগ্রহি ণনণিত করার মন্দধ্য ণেন্দয় ভগ্াংন্দির
ণবন্দয়ান্দগর িারিা স্পষ্ট করা যান্দব। ণিক্ষাথীরা হান্দত কিন্দম কাজ করার মধ্য ণেন্দয় একই হর ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির ণবন্দয়াগ করার প্রণেয়া
সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাএকই হর ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি : -গ্রাফ শ্রপপান্দরর মন্দতা ভাগ ভাগ করা একটি শ্রবােশ (সন্দব শাচ্চ ২০×২০), ণিক্ষাথী-িাতায় ণনন্দজন্দের মন্দতা কন্দর ছক আঁকন্দব
পূব শপ্রস্তুণত :
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

একই হন্দরর ণবন্দয়ান্দগর শ্রক্ষন্দত্র পূন্দব শ ব্যবহার করা বৃন্দের িারিা ণেন্দয় ব্যাপারটি শ্রবাঝান্দত পান্দরন। শ্রযমন: ৩/৪ শ্রথন্দক ১/৪ ণবন্দয়াগ
করার জে আিাো আিাো কন্দর দুইটি বৃে চারভাগ করুন। এরপর, একটি বৃে শ্রথন্দক একটি অংি সণরন্দয় শ্রসটিন্দক ৩/৪
বানান্দবন এবং অে বৃে শ্রথন্দক ৩ ভাগ সণরন্দয় শ্রসটিন্দক ১/৪ বানান্দবন। এবার, শ্রযান্দগর িারিান্দত শ্রযমন একটি অংি এন্দন ৩/৪
এর বাণক িাণি জায়গায় বণসন্দয় ৪/৪ বানান্দনা হন্দয়ণছন্দিা, ণবন্দয়ান্দগর শ্রবিায় তার ণবপরীত কাজটি করন্দত হন্দব।

িাপ-২

ণিক্ষাথীন্দের বলুন, ণবন্দয়াগফি পাওয়ার জে ৩/৪ এর বৃে শ্রথন্দক ১টি ভাগ সণরন্দয় শ্রফিন্দত হন্দব (শ্রযন্দহতু ণবন্দয়াগ মান্দন হন্দে
কণমন্দয় শ্রফিা)। যার ফন্দি বৃেটি ২/৪ এ পণরিত হন্দব। এটিই আমান্দের কাণিত উের।

িাপ-৩

একই হন্দরর ণবন্দয়ান্দগর পুন্দরা ব্যাপারটি চাইন্দি ছককাো কাগজ
ব্যবহার কন্দর করা যান্দব। শ্রযমন: ৩/৪ শ্রথন্দক ১/৪ ণবন্দয়াগ করা হন্দব।
তাহন্দি দুইটি ছক এঁন্দক তান্দের প্রন্দতযকটিন্দত চারটি কন্দর সমান ভাগ
করুন। প্রথম ছন্দক ৩/৪ বুঝান্দনার জে চার ভান্দগর ণতন ভাগ র রি
করুন। অে ছন্দক ১/৪ ব্যঝান্দনার জে চার ভান্দগর এক ভাগ র রি
করুন। ণিক্ষাথীরাও ণনন্দজন্দের িাতায় একই কাজটি করন্দব।

িাপ-৪

সবার উন্দিন্দশ্য পুনরায় বলুন, এবার ণবন্দয়াগ করন্দত হন্দি রি করা
ণতন ভাগ শ্রথন্দক রি করা এক ভাগ বাে ণেন্দত হন্দব। এর ফন্দি অবণিষ্ট
দুই ভাগ র রি করা থান্দক। যার মান্দন, উের হন্দব ২/৪। ণিক্ষাথীরাও
এই ণহন্দসবটি করন্দব এবং িাতায় এই ণহন্দসবটি ণিিন্দব।

িাপ-৫

এরকম কন্দয়কটি উোহরি ণিক্ষাথীন্দের করন্দত ণেন। ণিক্ষাথীরা পান্দিরজন্দনর সান্দথ উেন্দরর সঠিকতা যাচাই করন্দব। সবন্দিন্দষ,
সবার কান্দজর সঠিকতা যাচাই করুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীরা বইন্দয়র ৯২ পৃষ্ঠার অনুিীিন ৩ এর কাজগুন্দিা করন্দব।
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৮.০ পণরমাপ
আইণেয়া ৮.১: কাগন্দজর শ্রেি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণমণিণমোর (ণম.ণম.) শ্রেন্দি দে শয পণরমাপ
মূিকথা : ৩য় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা প্রথম ণমণিণমোর একন্দকর সান্দথ পণরণচত হন্দব। এই আইণেয়াটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ণমণি ণমোর একন্দকর
সান্দথ পণরণচত হন্দব। ফন্দি ণিক্ষাথীরা শ্রছাে বস্তুর পণরমাপ করন্দত পারন্দব। এিান্দন ণিক্ষাথীরা কাগজ ণেন্দয় ২০0 ণমণিণমোন্দরর (২০ শ্রসণন্টণমোর)
একটি শ্রেি দতণর করন্দব। ণনন্দজরাই শ্রেি দতণর করায় ১, ২, ৫ বা ১০ ণমণিণমোর কতটুকু তা শ্রজন্দন যান্দব। ফন্দি আনে ও উৎসান্দহর মধ্য
ণেন্দয় ণবণভন্ন শ্রছাে বস্তুর দে শয পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্রেি ব্যবহার কন্দর ণবণভন্ন বস্তুর দে শয পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উপকরি : ণিক্ষক-িক্ত কাগজ (শ্রযমন: পুরন্দনা শ্রেে কযান্দিন্ডার, কােশ প্রভৃণত), রণিন কাগজ অথবা পুরন্দনা কযান্দিন্ডান্দরর কাগজ, ণিক্ষাথীণনন্দজন্দের প্রাথণমক গণিত বই, িাতা, কিম/শ্রপণন্সি, িক্ত কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত : ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান্দনার জে ণিক্ষক আন্দগ শ্রথন্দকই একটি ণমণম শ্রেি দতণর কন্দর ণনন্দয় আসন্দবন। শ্রেি প্রস্তুণতর িাপ-গুন্দিা
ণিক্ষাথীন্দের আন্দগ শ্রেণিন্দয় ণনন্দবন। এরপর দতণরকৃত শ্রেি ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান্দবন। ণিক্ষাথীন্দের আন্দগর ক্লান্দসই বন্দি ণেন্দবন কযান্দিন্ডার/ কান্দেরশ
িক্ত কাগজ ণনন্দয় আসন্দত।
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

এই িান্দপ ণিক্ষাথীন্দের তান্দের বইন্দয়র শ্রপছন্দন থাকা শ্রেিটির সন্দঙ্গ পণরচয় কণরন্দয় ণেন্দবন। প্রণতটি শ্রস ণম পণরমাপ এর মাঝ
িান্দন শ্রছাে ণকছু োগ আন্দছ। ১ শ্রসণম এর মধ্যবতী কয়টি শ্রছাে োগ আন্দছ গুন্দি শ্রেিন্দত বলুন। তারা গুন্দি উের ণেন্দব ১০টি। ১
শ্রসণম = ১০ ণম ণম এই তন্দের সান্দথ তান্দের পণরচয় কণরন্দয় ণেন।

িাপ-২

ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজরাই যান্দত ণম.ণম. শ্রেি বানান্দত পান্দর তার জে ণনন্দচর িাপগুন্দিা ক্লান্দস অনুসরি করুন।
প্রথন্দম একটি কযান্দিন্ডান্দরর কাগজ বা অে শ্রযন্দকান কাগজ ভাঁজ কন্দর কাগন্দজর ণিপ দতণর কন্দর ণনন, শ্রযন কাগন্দজর
ণিপটি শ্রযন গণিত বইন্দয়র সমান বা কাছাকাণছ িম্বা হয় (ছণব দ্রষ্টব্য)।

ণিক্ষাথীরাও ণিক্ষকন্দক অনুসরি কন্দর তান্দের কাগজ শ্রকন্দে ণনন্দব।
িাপ-৩

এবার ৩য় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র শ্রপছন্দনর পৃষ্ঠা শ্রেণবন্দির উপর শ্রমন্দি রািন্দবন। কাগন্দজর টুকরাটি গণিত বইন্দয়র ণপন্দছন্দন
থাকা শ্রেিটির সামন্দন রািন্দবন। শ্রেিটি এমন ভান্দব রািন্দবন শ্রযন কাগন্দজর একপ্রান্ত বইন্দয় শ্রেিান্দনা “০” এর বরাবর থান্দক।

িাপ-৪

বইন্দয়র শ্রেন্দির সন্দঙ্গ ণমণিন্দয় ২০ শ্রস.ণম. বরাবর কাগজটিন্দত কিম ণেন্দয় একটি োগ ণেন্দবন। এবং, ২০ শ্রস.ণম. এর শ্রবণি
যতটুকু কাগজ থাকন্দব তা ভাঁজ কন্দর ণিঁন্দি শ্রফিন্দবন।
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িাপ-৫

২০ শ্রস.ণম. এর কাগজটিন্দক এবার বইন্দয়র উপর শ্ররন্দি প্রণত শ্রস.ণম. বরাবর কিম ণেন্দয় োগ ণেন্দয় ২০ শ্রস.ণম. দেন্দ শযর
কাগন্দজর একটি শ্রেি দতণর করন্দবন।
শ্রসণম ণনন্দে শি করা োগ গুন্দিা আকান্দর বি কন্দর শ্রেয়া হন্দব। এরপর প্রণত শ্রস ণম এর মান্দঝ শ্রয শ্রছাে আকান্দরর ণম ণম এর
োগ রন্দয়ন্দছ শ্রসই োগ বরাবর কাগন্দজ োগ কাো হন্দব।

িাপ-৬

শ্রেণিন্দয় শ্রেওয়ার পর প্রন্দতযক ণিক্ষাথী ণনন্দজন্দের িাতার পৃষ্ঠা/িক্ত অে শ্রকান কাগজ শ্রকন্দে শ্রেি বানান্দব। যারা বানান্দত
পারন্দব না তান্দের সাহায্য করুন।

িাপ-৭

ক্লান্দসর সবাইন্দক বিন্দবন শ্রহয়ার ণক্লপ,বইন্দয়র পুরুত্ব,রাবার,িাপশনার, শ্রপণন্সন্দির িীষ ইতযাণে বস্তুসমূহ কতটুকু িম্বা তা
ণনন্দজন্দের দতণর করা শ্রেি ব্যবহার কন্দর পণরমাপ কন্দর শ্রেিন্দত।

িাপ-৮

ণনি শাণরত বস্তু

শ্রস.ণম. শ্রত পণরমাপ

শ্রছাে শ্রপণন্সি

শ্রস .ণম.

শ্রহয়ার ণক্লপ

শ্রস .ণম.

রাবার

শ্রস .ণম.

ণিক্ষাথীরা শ্রেন্দির সাহান্দয্য পণরমাপ করন্দব এবং িাতায় ছন্দক ণিণপবদ্ধ করন্দব। ণিক্ষাথীরা শ্রযভান্দব িাতায় ণিিন্দব তার
নমুনা শ্রবান্দে শ ণিক্ষক ণিন্দি ণেন্দবন।
িাপ-৯

সকি ণিক্ষাথীন্দক ণনজ বাসা শ্রথন্দক ণম .ণম. দেন্দ শযর শ্রেি দতণর কন্দর আনন্দত বলুন। শ্রেি বানান্দনার শ্রক্ষন্দত্র সবাই অবশ্যই
িক্ত কাগজ ব্যবহার করন্দব। শ্রযমন: শ্রেে কযান্দিন্ডান্দরর কাগজ, পুরন্দনা কােশ ইতযাণে। তন্দব ণিক্ষাথীরা চাইন্দি অে শ্রকান
উপান্দয়ও িক্ত শ্রেি বাণনন্দয় আনন্দত পান্দর।

িাপ-10

বইন্দয়র শ্রপছন্দনর শ্রেন্দির ণম ণম োগ অস্পষ্ট শ্রেিান্দি ণবকল্প উপায় ণহন্দসন্দব একটি ণমোর শ্রেি ক্লান্দস প্রেিশন করুন। এবং
ণিক্ষাথীন্দের বিন্দবন ০ শ্রথন্দক ১ শ্রসণম এর মান্দঝর োগ গুন্দিা িক্ষয কর। এই োগগুন্দিা ণম ণম এর পণরমাি। প্রন্দয়াজন্দন ণকছু
শ্রেি সরবরাহ করন্দবন যা ব্যবহার কন্দর ণিক্ষাথীরা ণম ণম শ্রেি দতণর করন্দত পান্দর।

মূল্যায়ন ও যাচাই : ক্লান্দসর কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক এন্দন তান্দের বানান্দনা কাগন্দজর শ্রেি ণেন্দয় ণবণভন্ন বস্তুর পণরমাপ করান্দত
পান্দরন। শ্রযমন: ইতযাণে
টিপস : রণিন কাগজ ণেন্দয় শ্রেি দতণর কন্দর আনন্দত পান্দরন। এটি ণিক্ষাথীন্দের জে আকষ শিীয় হন্দব এবং তারা পান্দঠ আরও মন্দনান্দযাগী হন্দব।

আইণেয়া ৮.২: সূক্ষ্ম পণরমাপ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণমোর, শ্রসণন্টণমোর এবং ণমণিণমোন্দর দে শয পণরমাপ
মূিকথা : এটি ণিক্ষাথীন্দের জে একটি পয শান্দিাচনামুিক কাজ। হান্দত কিন্দম সূক্ষ্ম পণরমাপ করার জে ণমণিণমোর একক ব্যবহার করন্দত
পারন্দব। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের দতণর কাগন্দজর শ্রেি ব্যবহার কন্দর পণরমাপ করন্দব এবং আরও শ্রছাে দে শয পণরমান্দপর জে
ণমণিণমোর শ্রেি ব্যবহার করা ণিিন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাকাগন্দজর শ্রেি ব্যবহার কন্দর ণবণভন্ন শ্রছাে বস্তুর দে শয পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উপকরি : ণবণভন্ন দেন্দ শযর কাঠি/ পােকাঠি, কিম, িম্বা কাগন্দজর ণিপ, ণিক্ষাথী-ণনন্দজন্দের প্রাথণমক গণিত বই এবং কাগন্দজর শ্রস.ণম.
শ্রেি,ণমণিণমোর শ্রেি
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পূব শপ্রস্তুণত : ণবণভন্ন দেন্দ শযর কাঠি সংগ্রহ করন্দবন। অথবা, সকি ণিক্ষাথীন্দের আন্দগর ক্লান্দসই বন্দি ণেন্দত পান্দরন কন্দয়কটি কাঠি সংগ্রহ কন্দর
ক্লান্দস ণনন্দয় আসন্দত। ণিক্ষক পণত্রকার কাগজ ণেন্দয় িম্বা কাগন্দজর ণিপ দতণর কন্দর আনন্দবন।
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

প্রণত েন্দি ৫-৬ জন কন্দর ণনন্দয় সকি ণিক্ষাথীন্দের কন্দয়কটি েন্দি ভাগ করন্দবন। ণিক্ষাথীন্দের সংগ্রহকৃত কাঠিগুন্দিা জমা ণনন্দবন।
প্রন্দয়াজন্দন ণকছু পণরমাি কাঠি ণনন্দয় আসন্দবন। সবনগুন্দিা কাঠিন্দক প্রতযন্দক েন্দির মান্দঝ সমান ভান্দব বন্টন কন্দর ণেন্দবন।

িাপ-২

ণিক্ষাথীন্দের বলুন, সবগুন্দিা কাঠি ণনন্দজন্দের বানান্দনা শ্রেি ণেন্দয় পণরমাপ করন্দত এবংপণরমান্দপর ণহন্দসব িাতায় ণিন্দি রািন্দত।
শ্রয েি সবগুন্দিা কাঠি সবার আন্দগ পণরমাপ করন্দত পারন্দব, শ্রস েি হাততাণি ণেন্দয় ক্লান্দসর বাণকন্দের জাণনন্দয় শ্রেন্দব। ক্লান্দস
যণে শ্রজাি সংখ্যক েি থান্দক (৪/ ৬/ ৮টি), তাহন্দি প্রন্দতযক ২টি েি তান্দের মন্দধ্য কাঠি অেিবেি কন্দর পুনরায় নতুন কাঠিগুন্দিা
পণরমাপ করন্দব। ণিক্ষাথীরা ণিতীয় বান্দর প্রাপ্ত পণরমান্দপর ফিাফন্দির সান্দথ প্রথম বান্দর পাওয়া পণরমান্দপর ফিাফি তুিনা
করন্দব। পণরমাপ ভুি ণকংবা শুদ্ধ হন্দয়ন্দছ ণকনা, ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরাই যাচাই করন্দত পারন্দব।

িাপ-৩

এবার প্রন্দতযক েিন্দক একটি িম্বা কাগন্দজর ণিপ পণরমাপ করন্দত ণেন্দবন। একইসান্দথ ণনন্দে শিনা ণেন্দয় ণেন্দবন, ণিপটি সঠিক
ভান্দব পণরমাপ করন্দত কাগন্দজর দতণর শ্রস ণম একন্দকর শ্রেি ছািাও ণমণিণমোর একন্দকর শ্রেিও ব্যবহার করা শ্রযন্দত পান্দর।
শ্রকান ণিক্ষাথী যণে সঠিকভান্দব পণরমাপ করন্দত না পান্দর তন্দব অে ণিক্ষাথীরা তান্দক শ্রেণিন্দয় শ্রেন্দব। প্রন্দয়াজন্দন তান্দের সহায়তা
করুন।

িাপ-৪

বি ণজণনন্দসর পণরমাপ শ্রিষ হন্দি ণিক্ষক প্রন্দতযক েিন্দক একটি কন্দর কিম/শ্রপণন্সি পণরমাপ করন্দত ণেন্দবন। পয শায়েন্দম শ্রছাে
শ্রছাে ণজণনস শ্রযমন কিন্দমর কযাপ, রাবার, িাপশনার পণরমাপ করন্দত ণেন্দবন।

িাপ-৫

ণিক্ষাথীরা সবাই েিীয় ভান্দব ণনন্দজন্দের কিম/শ্রপণন্সি ঢাকণন সহ পণরমাপ করন্দব। েন্দির শ্রকউ না পারন্দি বাণকরা তান্দক
সাহায্য করন্দব।

িাপ-৬

শ্রবান্দে শ একটি ছক আঁকন্দবন এবং ণিক্ষাথীরা শ্রসই ছন্দক তান্দের েিগত পণরমান্দপর ণহন্দসব ণিিন্দব।
বস্তু
দে শয
কিম

৭ শ্রস.ণম. ২ ণম.ণম.

শ্রপণন্সি

৬ শ্রস.ণম. ৯ ণম.ণম.

মূল্যায়ন ও যাচাই : ৪-৫ জন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক আনন্দবন। এরপর ণনন্দজর কান্দছ থাকা কিম তান্দের কান্দছ ণেন্দয় পণরমাপ করন্দত
বিন্দবন। সবাই পয শায়েন্দম পণরমাপ করার পর তান্দের একজন্দনর পণরমান্দপর সন্দঙ্গ অন্দের পণরমাপ তুিনা কন্দর ভুি-শুদ্ধ যাচাই করন্দত
বিন্দবন।
টিপস : কাজগুন্দিা েন্দি না কণরন্দয় এককভান্দবও করান্দনা যায়। েি করার উন্দিশ্য হি একসন্দঙ্গ সকি ণিক্ষাথী শ্রযন এক জায়গায় ণভি না
কন্দর এবং ণনন্দজর েন্দির শ্রকউ সঠিকভান্দব পণরমাপ করন্দত না পারন্দি তান্দক বাণকরা সহায়তা করন্দব।

আইণেয়া: ৮.৩: দে শয পণরমান্দপর সিকশ ও রুপান্তর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : পণরমাপ
মূিকথা: এটি একটি েিগত কাজ। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা দুরন্দত্বর ণবণভন্ন একন্দকর মধ্যকার শ্রয সিকশগুন্দিা রন্দয়ন্দছ শ্রসগুন্দিা ণিিন্দত পারন্দব।
এন্দক্ষন্দত্র এই ব্যাপারটি শুধুমাত্র কাগজ-কিম এবং সূন্দত্র সীমাবদ্ধ না শ্রথন্দক ণিক্ষাথীরা হান্দত কিন্দম ণবণভন্ন বস্তুর দে শয পণরমাপ কন্দর ব্যাপারটি
জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুরন্দত্বর এককগুন্দিার রূপান্তর করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ২য় শ্রেণিন্দত ব্যবহৃত ণমোর েণি, কাগন্দজর শ্রেি (শ্রসণন্টণমোর এবং ণমণিণমোর শ্রেি), গুি পন্দকন্দে ব্যবহার করা সংখ্যা কােশ।
পূব শপ্রস্তুণত: এ পদ্ধণতন্দত মূিত দুরন্দত্বর ণবণভন্ন একন্দকর মধ্যকার সিকশ শ্রিিান্দত হন্দব। তাই ণিক্ষকন্দক ১ ণমোর িম্বা েণি ক্লান্দস ণনন্দয় আসন্দত
হন্দব। ণিক্ষাথীন্দের গুি পন্দকন্দে ব্যবহার করা সংখ্যা কােশ ণনন্দয় আসন্দত বিন্দবন।
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কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

এটি একটি েিগত শ্রিিা যা মূিত কন্দয়কটি েি ণনন্দয় একই সমন্দয় অনুণষ্ঠত হন্দব। এই িান্দপ ণিক্ষাথীন্দের কন্দয়কটি েন্দি ভাগ
করন্দবন। িোণরর মাধ্যন্দম েি গুন্দিান্দক ণমোর,শ্রস ণম এবং ণমণি ণমোর নাম শ্রেয়া হন্দব।

িাপ-২

২য় শ্রেণিন্দত ব্যবহৃত ণমোর েণি প্রণত েন্দি একটি ণেন্দয় তান্দের বলুন েন্দির নাম যণে ণমোর হয় তন্দব েণিটি কত ণমোর তা
পণরমাপ কন্দর শ্রবর করন্দত। একই ভান্দব শ্রস ণম এবং ণম ণমোর েি েণিটি কত শ্রস ণম এবং কত ণম ণমোর তা পণরমাপ কন্দর
শ্রবর করন্দব।

িাপ-৩

তারা ণনন্দজরা এো শ্রমন্দপ শ্রবর করার পর সব েিন্দক এন্দক এন্দক ণজন্দজ্ঞস করন্দবন তারা পণরমাপ কন্দর ণক শ্রপন্দয়ন্দছ। ণিক্ষাথীরা
পণরমাপ বিার পন্দর শ্রবান্দে শ তা ণিখুন। এবং ব্যাখ্যা করুন সব েি ই সমান দেন্দ শযর েণি ণভন্ন ণভন্ন একন্দক পণরমাপ করায় ণভন্ন
মান এন্দসন্দছ।
১ ণমোর = ১০০ শ্রস ণমোর = ১০০০ ণম ণমোর
সবন্দিন্দষ ণিক্ষাথী শ্রের উন্দিন্দশ্য বলুন এভান্দব ১০০০ ণমোর পণরমাপ ১ ণকন্দিাণমোর এর সমান।শ্রবণি দুরত্ম পণরমান্দপর জে
ণকন্দিাণমোর একক ব্যবহার করা হয়। শ্রবান্দে শ ণিখুন
১ ণকণম = ১০০০ ণমোর।

িাপ-৪

এই পয শান্দয় একটি শ্রিিার সুচনা করন্দবন। শ্রিিাটি শ্রজািায় শ্রজািায় শ্রিিান্দনা হন্দব। িাতায় আঁকা একটি ছক থাকন্দব। ছকটি শ্রকমন
হন্দব শ্রবান্দে শ তা শ্রেণিন্দয় ণেন্দবন।

সবার কান্দছ আন্দগ শ্রথন্দক দতণর করা সংখ্যা কােশ থাকন্দব গুি পন্দকন্দে শ্রযসব ব্যবহার করা হন্দয়ণছি। এবং পন্দয়ন্ট ণহন্দসব করার
জে আিাো একটি ছক ণনন্দজন্দের িাতায় রািন্দব। একজন ণিক্ষাথী অপর জনন্দক চযান্দিঞ্জ জানান্দনার পর হান্দত তাণি ণেন্দয় ১১০ পয শন্ত গুিন্দব এর মন্দধ্য যণে অপর জন ছন্দক কােশ সাজান্দত পান্দর তন্দব শ্রস এক পন্দয়ন্ট পান্দব। এভান্দব শ্রয ণিক্ষাথী পন্দয়ন্ট শ্রবণি
পান্দব শ্রস ণবজয়ী।ণনন্দচর ছণবন্দত শ্রেিান্দনা ছন্দকর মত কন্দর একটি ছক ণিক্ষাথীরা ণনজ ণনজ িাতায় দতণর কন্দর ণনন্দব।
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ণনন্দে শিনা ণেন্দবন এই শ্রিিায় একটি িতশ হন্দে শ্রয বান্দক্স কােশ রািা হন্দব চযান্দিঞ্জ ণেন্দত হন্দি শ্রসই বান্দক্সর ণনন্দচর একন্দকর বাক্স
আন্দছ অথ শাৎ শ্রছাে একন্দক রূপান্তন্দরর চযান্দিঞ্জ জানান্দনা যান্দব। শ্রযমন - যণে ১ ণমোর ১৩ শ্রস ণম ণিন্দি চযান্দিঞ্জ জানান্দনা হয় তন্দব
শ্রস ণম ণকংবা ণমণি ণমোন্দর রূপান্তন্দরর চযান্দিঞ্জ শ্রেয়া যান্দব।
িাপ-৫

১ম জন একটি মান িাতায় ণেন্দব। এর পর ২য় জনন্দক
চযান্দিঞ্জ ণেন্দয় বিন্দব এই মান শ্রস ণম বা ণমণি ণমোন্দর
কত তা সাজাও। ২য় জন ণনন্দজর কান্দছ থাকা কােশ
ছন্দক সাজান্দব।শ্রযমন- ১ম জন িাতায় ৫ ণমোর ণিন্দি
২য় জনন্দক চযান্দিঞ্জ জানান্দব শ্রস ণম এ কত। ২য় জন
ছন্দক কােশ ণেন্দয় সাজান্দব ৫০০ শ্রস ণম।
পুনরায় ২ য় জন ইন্দে মত মান িাতায় ণিন্দি ণেন্দব
শ্রযমন ২ ণমোর ৩২ শ্রস ণম। ১ম জনন্দক চযান্দিঞ্জ
জানান্দব ণম ণম এ রুপান্তর কন্দর ছন্দক
সাজাও।পািাপাণি ণিক্ষাথীরা ণনজ ণনজ িাতায় মান
ণিিন্দব।

িাপ-৬

প্রথন্দম ণম, শ্রসণম রুপান্তন্দর অভযস্ত হওয়ার পর ণিক্ষাথীন্দের ণম ণম, ণকন্দিাণমোর এর ছক ণেন্দয় শ্রিিন্দত বিা হন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: এন্দক্ষন্দত্র, ণিক্ষন্দকর মূল্যায়ন্দনর দুটি ণবষয় থাকন্দব। প্রথমত ণিক্ষাথীরা কত দ্রুততার সান্দথ রূপান্তর করন্দত সক্ষম হন্দে তা
মূল্যায়ন করন্দবন এবং ণিতীয়ত সমন্বন্দয়র ব্যাপারটি ণিক্ষাথীরা কত েক্ষতা সান্দথ করন্দত পারন্দছ তা মূল্যায়ন করন্দব। সব শন্দিন্দষ ণিক্ষাথীরা এর
শ্রপ্রণক্ষন্দত বইন্দয়র অঙ্কগুন্দিা ণকভান্দব সমািান করন্দত পারন্দছ তা যাচাই করন্দবন।তৃতীয় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৯৬ ও ৯৭ নম্বর পৃষ্ঠার সমস্যার
সমািান করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৮.৪: শ্রবাতন্দির োঁণিপাল্লা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ওজন পণরমাপ
১ম ও২য় শ্রেণির “আনন্দে গণিত ণিণি- কন্দন্টন্ট শ্রেণিভাণর “বইন্দয়র পণরমাপ অংন্দির আইণেয়া ১৪.৯ এর অনুসরন্দি ণিক্ষাথীন্দের পয শাপ্ত
ণনন্দে শিনা ও সহন্দযাণগতা করন্দবন শ্রযন তারা প্রন্দতযন্দক একটি োঁণিপাল্লা দতণর কন্দর আন্দন। এবং ণিক্ষক শ্রসই োঁণিপাল্লা ব্যবহার কন্দর
আইণেয়া ১৪.৯ পুনরায় করান্দবন।

আইণেয়া ৮.৫: বােিারার শ্রযাগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ওজন
মূিকথা: একটি গাণিণতক সমস্যা সমািান করা সহজ হয় তিনই, যিন তা ভািভান্দব দৃশ্যমান হয়। এই কাজটিন্দত ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন কাগন্দজর
বােিারার কােশ দতণর করন্দব। ণভন্ন ণভন্ন বােিারা ণবণভন্ন ভান্দব সাণজন্দয় একটি গাণিণতক সমস্যা সমািান্দনর শ্রচষ্টা করন্দব। শ্রছাে শ্রছাে শ্রযান্দগর
সমস্যা সমািান্দনর পািাপাণি ণিক্ষাথীন্দের ণচন্তা করার েক্ষতাও বৃণদ্ধ পান্দব।
উন্দিশ্য: এই কান্দজর শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন মান্দপর বােিারা ণেন্দয় ওজন পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: বােিারা ও ণনণক্ত , কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত:বােিারা ও ণনণক্ত ণনন্দয় আসন্দত হন্দব।
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কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণনণক্তর দুই পাি সমতা শ্রেিান্দব। বােিারাগুন্দিা প্রন্দতযকটি ণিক্ষাথীন্দের শ্রেণিন্দয় পণরচয় কন্দর ণেন্দব।

িাপ-২

একটি ১ ণকন্দিাগ্রাম ওজন্দনর বস্তু ণনণক্তর এক পান্দি শ্ররন্দি অে পান্দি একটি ১ শ্রকণজর বােিারা শ্রেণিন্দয় ণনণক্তর সমতা শ্রেিান্দবন।
এরপর ১ শ্রকণজর বােিারা সণরন্দয় ২টি ৫০০ গ্রাম এর বােিারা শ্রেণিন্দয় প্রে করন্দবন কত গ্রাম হয় শ্রযাগ কন্দর শ্রবর কর। তারা
উের ণেন্দব ১০০০ গ্রাম।
এই পয শান্দয় ১ শ্রকণজ = ১০০০ গ্রাম এই তে ণিক্ষাথীন্দের জানান। এবং শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন।
এবার োঁণিপাল্লার এক পান্দি ণভন্ন ণভন্ন বােিারা ব্যবহার কন্দর অপর পান্দি ১ শ্রকণজর বােিারা শ্ররন্দি পণরমাপ কন্দর শ্রেিান্দবন।
শ্রযমন- ৫০০ গ্রাম ১টি, ২০০ গ্রাম ১ ণত,১০০ গ্রাম ২ ণত,৫০ গ্রাম ২টি। কয়টি বােিারা ণেন্দেন শ্রসো শ্রবান্দে শ ণিখুন ণনন্দচর শ্রেিান্দনা
উপান্দয় –
৫০০ গ্রাম
২০০ গ্রাম
১০০ গ্রাম
১০০ গ্রাম
৫০ গ্রাম
৫০ গ্রাম
ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজন্দের িাতায় ণিন্দি শ্রযাগ করন্দত বলুন। তারা শ্রযাগ কন্দর ১০০০ গ্রাম= ১ শ্রকণজ তা জানন্দব।

িাপ-৩

প্রথন্দম একটি কাগজন্দক দুইভাগ এরপর আবান্দরা নতুন পাওয়া দুই টুকন্দরা কাগজন্দক দুইভাগ করন্দত বলুন। এভান্দব যিন ১৬
টুকন্দরা হন্দয় যান্দব তিন ণিক্ষাথীন্দের গুন্দি শ্রেিন্দত বলুন ১৬ টুকন্দরা হন্দয়ন্দছ ণক না। শ্রকান ণিক্ষাথী কাগজ টুকন্দরা করন্দত না
পারন্দি অে ণিক্ষাথীর সহায়তা ণনন্দব।

িাপ-৪

এবার শ্রসই ১৬ টুকন্দরা কাগজ শ্রথন্দক ৫ টুকন্দরা কাগন্দজ ১০০ গ্রাম, ৩ টুকন্দরা কাগন্দজ ৫০ গ্রাম, ৩ টুকন্দরা কাগন্দজ ১০ গ্রাম,১
টুকন্দরা কাগজ শ্রক ২০ গ্রাম,১ টুকন্দরা কাগজ শ্রক ৫ গ্রাম, ২ টুকন্দরা কাগন্দজ ২০০ গ্রাম এবং ১টি কাগন্দজর টুকরায় ৫০০ গ্রাম
ণিিন্দত বলুন। প্রন্দয়াজন্দন শ্রবান্দে শ বি কন্দর ণিন্দি ণেন। ণিক্ষন্দকর ণনন্দে শিনা মত ণিক্ষাথীরা কােশ বানান্দব।

িাপ-৫

এবার ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ জানন্দত চান তান্দের কান্দছ এই শ্রয বােিারাগুন্দিা আন্দছ তা ণেন্দয় কীভান্দব তারা ২০০ গ্রাম ওজন করন্দত
পান্দর? ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন উের ণেন্দব। শ্রযমন: ১টি ২০০ গ্রান্দমর বােিারা ব্যবহার কন্দর, ২টি ১০০ গ্রান্দমর বােিারা ব্যবহার কন্দর,
৩টি ৫০,১টি ২০ এবং ৩ণত ১০ গ্রান্দমর বােিারা ব্যবহার কন্দর, অথবা অোে। পুনরায় ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ ণজজ্ঞাসা করুন, তারা
এই বােিারাগুন্দিা ণেন্দয় কীভান্দব ৩০০ গ্রাম ওজন করন্দত পারন্দব? এই প্রন্দের উের ও ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন ভান্দব ণেন্দব। এরপর
ণজজ্ঞাসা করুন ৫০০ গ্রাম কীভান্দব ওজন করন্দত পারন্দব? এভান্দব শ্রবি কন্দয়কভান্দব ণিক্ষাথীন্দের প্রন্দোেন্দরর মাধ্যন্দম ণচন্তা করন্দত
সুন্দযাগ ণেন।

িাপ-৬

এরপর, ণিক্ষাথীন্দের বলুন ৭৫০ গ্রাম কীভান্দব ওজন করা যান্দব তা তান্দের বােিারা গুন্দিা ণেন্দয় সাণজন্দয় শ্রেিান্দত। এবার সবাই
ণনন্দজর বােিারা গুন্দিা সাণজন্দয় উের ণেন্দত শ্রচষ্টা করন্দব। ৭৫ গ্রাম ওজন করন্দত পারন্দি কয়টি শ্রকান বােিারা ব্যবহার কন্দরন্দছ
তা ণিক্ষকন্দক শ্রেিান্দব। ণবণভন্ন ভান্দব এটি করা শ্রযন্দত পান্দর।

িাপ-৭

ণিক্ষাথীরা শ্রয ভান্দব ৭৫০ গ্রাম বানান্দত পারন্দব তা তান্দের ণনন্দজন্দের িাতায় ণিন্দি রািন্দব এবং ণিক্ষকন্দক শ্রেিান্দব।
শ্রযমন: ৫০০ গ্রাম এর ১টি বােিারা + ১০০ গ্রান্দমর ২টি বােিারা + ৫০ গ্রান্দমর ১টি বােিারা= ৭৫০ গ্রাম। এভান্দব অে গুন্দিাও
ণিিন্দব।

িাপ-৮

শ্রয সকি ণিক্ষাথী সবার আন্দগ ৭৫০ গ্রাম ওজন করন্দত পারন্দব, তান্দের বলুন অে শ্রকানভান্দব ৭৫০ গ্রাম ওজন করা যায় ণক না
তা ণচন্তা করন্দত।
শ্রযসকি ণিক্ষাথী সঠিক ভান্দব প্রথম প্রন্দের উের শ্রবর করন্দত পারন্দব না, তান্দের সহায়তা করুন।
সবার ৭৫ গ্রাম বানান্দনা শ্রিষ হন্দি তান্দের কাছ শ্রথন্দক শুন্দন শ্রয ণবণভন্ন ভান্দব সমািান কন্দরন্দছ তা শ্রবান্দে শ ণিখুন। এর ফন্দি সবাই
শ্রেিন্দত পারন্দব কত ণভন্নণভন্ন ভান্দব ৭৫০ গ্রাম ওজন করা ণগন্দয়ন্দছ।

িাপ-৯

এবার ণিক্ষাথীন্দের সাজান্দত বলুন কত ভান্দব ১ ণক গ্রা বানান্দনা যায়।

টিপস : ণিক্ষক এই কাজটি ণিক্ষাথীন্দের েিীয়ভান্দব করন্দত ণেন্দত পান্দরন।
আরও ণকছু/ ণবকল্প : আরও ণকছু গ্রাম ওজন করন্দত ণেন্দত পান্দরন। শ্রযমন: ১৪৫০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম, ৪০০ গ্রাম
। আনন্দে গণিত ণিণি (তৃতীয় শ্রেণি) | 78

বােিারা কান্দেরশ সংখ্যা বাণিন্দয় কণমন্দয় নতুন সমস্যা দতণর কন্দর ণেন্দত পান্দরন।
একই রকম শ্রবি কন্দয়কটি সমস্যা ণিক্ষাথীন্দের বাসা শ্রথন্দক সমািান কন্দর আনন্দত বিন্দত পান্দরন।
প্রন্দয়াজন্দন এক একজন ণিক্ষাথীন্দক এক একটি সমস্যা সমািান করন্দত ণেন্দবন।
মূল্যায়ন ও যাচাই : শ্রকান ণিক্ষাথী দ্রুত সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দছ এবং শ্রকান ণিক্ষাথী সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দছ না ণিক্ষক তা
িক্ষয করন্দবন। শ্রযসকি ণিক্ষাথী দ্রুত সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দছ তান্দের জে ণবকল্প সমস্যার শ্রসে শ্রথন্দক অে প্রে ণেন্দয় তান্দের যাচাই
করন্দবন।
●
●
●

আইণেয়া ৮.৬: ওজন কাে শ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ওজন
মূিকথা: তৃতীয় শ্রেণির ণিক্ষাথীরা ণিিন্দনর এই পয শান্দয় সংখ্যার মাধ্যন্দম কম শ্রবণি তুিনা করন্দত পান্দর। পূন্দব শর ক্লান্দস বােিারা পণরমাপ কন্দর
৫০ গ্রাম এর শ্রচন্দয় ১০০ গ্রাম ভাণর এই িারিা হান্দত কিন্দম শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম তারা বােিারার শ্রযাগ ব্যবহার কন্দর ভারী
বস্তুর ওজন ণনি শয় করা ণিিন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাবােিারা ব্যবহার কন্দর ওজন সংোন্ত সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত: কাগন্দজর কােশ দতণরর জে পয শাপ্ত কাগজ ণিক্ষাথী সংখ্যার অনুপান্দত প্রস্তুত রািন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

একটি এন্দফার শ্রপপার ণনন। কাগজটি ভাঁজ কন্দর ণিঁন্দি সমান আকৃণতর ৮টি টুকন্দরা করুন। এই টুকন্দরা কাগজই আমান্দের ওজন
কােশ। সবাইন্দক এমন ৫টি কন্দর কােশ ণেন। ণিক্ষাথীরা ণনজ ণনজ নাম কান্দে শর ণপছন্দন ণিন্দি রািন্দব।

িাপ-২

শ্রবান্দে শ ণনন্দচর শ্রেিান্দনা ছণবর মত ণিন্দি ণেন্দবন ণিক্ষাথীরা ণনজ ণনজ কান্দে শ শ্রসভান্দব ণিন্দি শ্রফিন্দব।

িাপ-৪

১ম শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন্দবন ৪ ণকন্দিাগ্রাম ২৬৫ গ্রাম এবং
সবাইন্দক প্রে করন্দবন এটি ওজন করন্দত শ্রকান শ্রকান বােিারা
কয়টি প্রন্দয়াজন তা কান্দেরশ বােিারার পান্দি শ্রিি। প্রন্দয়াজন্দন
একবার শ্রেণিন্দয় ণেন্দবন।
তন্দব এোও বন্দি ণেন্দবন এন্দকক জন্দনর বােিারা সাজান্দনার
ণবোস এন্দক রকম হন্দত পান্দর।
এভান্দব পাঁচটি ওজন্দনর মান শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন্দবন এবং
ণিক্ষাথীরা ণনজ ণনজ কান্দে শ কয়টি বােিারা িাগন্দব তা সাণজন্দয়
ণিিন্দব।
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সবার কান্দে শ মান শ্রিিা হন্দয় শ্রগন্দি পান্দির জন্দনর সান্দথ কােশ ণবণনময় করন্দত বন্দেন। ণবণনমন্দয়র পর ণিক্ষাথীরা এন্দক অন্দের
কান্দে শ সাজান্দনা ণবোস মূল্যায়ন করন্দব।

িাপ-৫

মূল্যায়ন ও যাচাই: ৩য় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৯৯ পৃষ্ঠা এবং ১০০ পৃষ্ঠার ৮,৯ নম্বর সমস্যার সমািান করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৮.৭: ওজন পন্দকে
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ওজন
মূিকথা: এটি একটি ওজন সিন্দকশ িারিা পাওয়ার শ্রিিা। যার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা গ্রাম শ্রথন্দক ণকন্দিাগ্রাম ও ণকন্দিাগ্রাম শ্রথন্দক গ্রান্দম রূপান্তর
করন্দত পারন্দব। শ্রেণিকন্দক্ষর সকি ণিক্ষাথীন্দক ৫জন্দনর েন্দি ভাগ কন্দর েিীয় ভান্দব প্রণতন্দযাণগতার মাধ্যন্দম গ্রাম ণকন্দিাগ্রান্দমর রূপান্তর
সিন্দকশ জানন্দব। ফন্দি শ্রিিার মাধ্যন্দম শ্রকণজ ও গ্রান্দমর ণভন্নতা সিন্দকশ িারিা পান্দব এবং ণনন্দজরা ণভন্ন ণভন্ন বােিারা ব্যবহার কন্দর ওজন
পণরমান্দপর েক্ষতা অজশন করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাওজন্দনর ণবণভন্ন একন্দকর রূপান্তর করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগন্দজর কােশ,এন্দফার কাগজ, আঠা,আে শ শ্রপপার।
পূব শপ্রস্তুণত: একটি ওজন পন্দকে ণিক্ষক দতণর কন্দর আনন্দবন এবং গুি পন্দকন্দে ব্যবহৃত সংখ্যা কােশ সবাইন্দক ণনন্দয় আসার ণনন্দে শিনা ণেন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

গুি পন্দকে এর মত কন্দর একটি পন্দকে বানান। প্রণত দুইজন্দনর জে একটি কন্দর পন্দকে। শ্রিিাটি শ্রজািায় শ্রজািায় হন্দব। প্রণত
শ্রজািা শ্রক ২টি কন্দর এন্দফার আকৃণতর কাগজ (ণচত্র-১) শ্রেয়া হন্দব।
একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ ণনন্দয় দুটি ভাগ কন্দর (ণচত্র-২) ণনন্দত বলুন।
এক ভাগ পান্দি শ্ররন্দি অে ভাগটিন্দক ণতন ভান্দগ ভাগ করুন। এবং গুি পন্দকন্দের ণনয়ম অনুসান্দর কাঁণচ ণেন্দয় িাইপগুন্দিার
(ণচত্র-৩) উপন্দরর অংি শ্রকন্দে শ্রফণি। এিন উপন্দরর িাইপগুন্দিা শ্রেিন্দত পন্দকন্দের মন্দতা িাগন্দব।

ণচত্র-১

ণচত্র-২

ণচত্র-৩

িাপ-২

এই পয শান্দয় একটি শ্রিিার সুচনা করন্দব। দুই জন শ্রিিার জে মুন্দিামুণি বসন্দব। তান্দের সামন্দন কাগন্দজর দতণর পন্দকে থাকন্দব।
একটির নাম ণকন্দিাগ্রাম পন্দকে,অপরটির নাম গ্রাম পন্দকে। সবার কান্দছ আন্দগ শ্রথন্দক দতণর করা কােশ থাকন্দব গুি পন্দকন্দে শ্রযসব
ব্যবহার করা হন্দয়ণছি।

িাপ-৩

একজন ণিক্ষাথী অপর জনন্দক চযান্দিঞ্জ জানান্দনার পর হান্দত তাণি ণেন্দয় ১-১০ পয শন্ত গুিন্দব এর মন্দধ্য যণে অপর জন পন্দকন্দে
কােশ সাজান্দত পান্দর তন্দব শ্রস এক পন্দয়ন্ট পান্দব। এভান্দব শ্রয ণিক্ষাথী পন্দয়ন্ট শ্রবণি পান্দব শ্রস ণবজয়ী। ১ম জন একটি মান
িাতায় ণেন্দব। এর পর ২য় জনন্দক চযান্দিঞ্জ ণেন্দয় বিন্দব এই মান কত কী গ্রাম/ণক গ্রা তা সাজাও। ২য় জন ণনন্দজর কান্দছ থাকা
কােশ পন্দকন্দে সাজান্দব। ১ম জন িাতায় ৫৬ শ্রকণজ ণিন্দি ২য় জনন্দক চযান্দিঞ্জ জানান্দব এটি কত গ্রাম। ২য় জন গ্রাম পন্দকন্দে
কােশ ণেন্দয় ৫৬০০ সাজান্দব।
এবার ২ য় জন তার ইন্দে মত মান িাতায় ণিন্দি ণেন্দব শ্রযমন ২ ণক গ্রা ৩২ গ্রা। এবং ১ম জন শ্রক চযান্দিঞ্জ জানান্দব গ্রান্দম
রুপান্তর কন্দর ছন্দক সাজাও। পািাপাণি ণিক্ষাথীরা ণনজ ণনজ িাতায় মান ণিিন্দব।

িাপ-৪

এভান্দব শ্রবি কয়বার ণিক্ষাথীন্দের চচ শা করান্দনা যায়।

মূল্যায়ন ও যাচাই: এন্দক্ষন্দত্র, ণিক্ষন্দকর মূল্যায়ন্দনর দুটি ণবষয় থাকন্দব। প্রথমত ণিক্ষাথীরা কত দ্রুততার সান্দথ রূপান্তর করন্দত সক্ষম হন্দে তা
মূল্যায়ন করন্দবন এবং ণিতীয়ত সমন্বন্দয়র ব্যাপারটি ণিক্ষাথীরা কত েক্ষতা সান্দথ করন্দত পারন্দছ তা মূল্যায়ন করন্দব। সব শন্দিন্দষ ণিক্ষাথীরা এর
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শ্রপ্রণক্ষন্দত বইন্দয়র অঙ্কগুন্দিা ণকভান্দব সমািান করন্দত পারন্দছ তা যাচাই করন্দবন। শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৯৬ ও ৯৭ নম্বর পৃষ্ঠার সমস্যার
সমািান করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৮.৮: কাগন্দজর ণি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : সময়
মূিকথা : ণিক্ষাথীরা ণির সান্দথ পণরণচত হন্দিও সময় ণনি শয় করার শ্রকৌিি সকন্দির জানা থান্দক না। হান্দত কিন্দম কাগন্দজর ণি বানান্দনার
মাধ্যন্দম তারা ণির সময় এর ণভন্ন ণভন্ন একক ও সময় ণনি শন্দয়র শ্রকৌিি হান্দত কিন্দম ণিিন্দব। ণনন্দজন্দের জে কাগন্দজ একটি এনািগ ণি
দতণর করন্দব এবং সময় ণচনন্দত ও বিন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসমন্দয়র ণবণভন্ন একক ব্যবহার কন্দর সময় ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : শ্রেওয়াি ণি,আে শ শ্রপপার, কাঁণচ।
পূব শপ্রস্তুণত : ণিক্ষক এই ক্লান্দসর জে একটি শ্রেওয়াি ণি ণনন্দয় আসন্দবন
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

প্রথন্দম ক্লান্দস এন্দস বলুন- “আজ আমরা কাগজ ণেন্দয় একটি ণি বানাব।”এরপর ণিক্ষাথীন্দের একটি সাো কাগজ ণনন্দত বলুন।

িাপ-২

ণিক্ষাথীরা সবাই ণনজন্দের িাতায় একটি কন্দর বৃে আঁকন্দব।
এরপর ণিক্ষাথীরা আবার ঐ বৃেটির বাইন্দর ঐ বৃে অন্দপক্ষা বি দুইটি নতুন বৃে আঁকন্দব।

িাপ-৩

এই িান্দপ বলুন, সবন্দচন্দয় শ্রছাে বৃেটিন্দক সমান ৪ ভান্দগ ভাগ করন্দত এবং তার শ্রভতর ৪টি োগ োনন্দত। এরপর, োগগুন্দিার মাথায়
যথােন্দম ১২, ৩, ৬, ৯ ণিিন্দত বলুন।
এরপর, ণিক্ষাথীরা এবার ১২ ও ৩ এর মান্দঝর অংন্দি ১ ও ২ ণিিন্দব। একইভান্দব, ৩ ও ৬ এর মাঝিান্দন ৪ ও ৫; ৬ ও ৯ এর
মান্দঝিান্দন ৭ ও ৮ এবং ৯ ও ১২ এর মাঝিান্দন ১০ ও ১১ ণিিন্দব।

। আনন্দে গণিত ণিণি (তৃতীয় শ্রেণি) | 81

িাপ-৪

এবার, ণিক্ষাথীরা সবাই বি দুইটি বৃন্দে ১২, ৩, ৬ ও ৯ এর শ্রসাজাসুণজ যথােন্দম ৬০, ১৫, ৩০ ও ৪৫ ণিিন্দব।
এরপর ১, ২, ৪, ৫, ৭, ৮, ১০, ১১ এর শ্রসাজাসুণজ যথােন্দম ৫, ১০, ২০, ২৫, ৩৫, ৪০, ৫০, ৫৫ ণিিন্দব।

িাপ-৫

সবাইন্দক একটি ণচকন কাগজ ণনন্দত বিন্দবন এবং শ্রসই কাগজটি শ্রকন্দে
ণির একটি কাঁো বানান্দবন। এই কাঁোটি সবন্দচন্দয় শ্রছাে বৃেটির ব্যাসান্দি শর
শ্রচন্দয় শ্রছাে হন্দব। অনুরূপভান্দব আন্দরা দুটি কাঁো বানান্দত বিন্দবন। এন্দের
একটি হন্দব ণিতীয় বৃেটির ব্যাসান্দি শর শ্রচন্দয় সামাে শ্রছাে এবং অেটি হন্দব
সবন্দচন্দয় বি বৃেটির ব্যাসান্দি শর শ্রচন্দয় সামাে শ্রছাে।
এবার ণপন ব্যবহার কন্দর কাঁোগুন্দিা কাগজটির উপর আেন্দক ণেন্দত বলুন।

িাপ-৬

ণিক্ষাথীন্দের বিন্দবন, শ্রতামরা সবাই আজ সকান্দি কয়োয় ঘুম শ্রথন্দক উন্দঠন্দছা, শ্রসটি শ্রতামান্দের ণিন্দত শ্রেিাও। সবাই তান্দের
ণিন্দত সময়টি শ্রেিান্দনা পয শন্ত অন্দপক্ষা করন্দবন। প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক বিন্দবন তার পান্দির জন্দনর ণিন্দত ঠিক সময় শ্রেিান্দনা
হন্দয়ন্দছ ণকনা শ্রসো যাচাই করন্দত। সকি ণিক্ষাথী ণিন্দত ঠিকভান্দব সময় শ্রেিান্দত পারন্দি ঐ উন্দল্লখ্য সময়টি িাতায় ণিন্দি
শ্রফিন্দত বিন্দবন। একই উপান্দয়, স্কুন্দি শ্রপৌৌঁছান্দনার সময়, বাসায় ণফন্দর যাওয়ার সময়, মান্দঠ শ্রিিন্দত যাওয়ার সময় ইতযাণে
উোহরি ণিক্ষাথীরা কাগন্দজর ণিন্দত শ্রেিান্দব ও িাতায় ণিিন্দব।

িাপ-৭

এবার নতুন একটি কান্দজর জে ক্লান্দসর সবাইন্দক ণি ণনন্দয় শ্ররণে হন্দত বিন্দবন। তারপর, একটি সময় বিন্দবন এবং সকি
ণিক্ষাথী তার ণিন্দত ঐ সময়টি শ্রেিান্দব। ণিক্ষাথীরা ণবণভন্নভান্দব ণনন্দজন্দের িাতায় সময়গুন্দিা ণিন্দি রািন্দত পান্দর, শ্রযমন: ৩.১৫
অথবা ৩ ন্টা ১৫ ণমণনে অথবা ৩-১৫ অথবা অেভান্দবও ণিিন্দত পান্দর। শ্রবান্দে শ সময় শ্রিিার কন্দয়কটি পদ্ধণত ণিন্দি ণেন্দবন।
এন্দত কন্দর সব ণিক্ষাথী িাতায় সময় শ্রিিার সঠিক পদ্ধণত ণিন্দি ণনন্দত পারন্দব। শ্রযমন: ৩ ো ১৫ ; শ্রবিা ৩ ো ১৫ ণমণনে।
টিপস : যণে ক্লাসরুন্দম শ্রকান ণি না থান্দক তন্দব ণিক্ষক অণফসরুম শ্রথন্দক একটি শ্রেয়াি ণি ক্লান্দস ণনন্দয় আসন্দবন।
আরও ণকছু/ ণবকল্প : এই ণিটি রি কন্দর, িক্ত কাঠি ণেন্দয় কাঁো বাণনন্দয় আরও আকষ শিীয় করা সম্ভব।

আইণেয়া ৮.৯: ণির শ্রিিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : সময়
মূিকথা : পূন্দব শর আইণেয়ান্দত ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের জে কাগন্দজর একটি এনািগ ণি দতণর কন্দরন্দছ। তা ব্যবহার কন্দর সময় ণনি শন্দয়র শ্রকৌিি
সিন্দকশ িারিা িাভ কন্দরন্দছ। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কাগন্দজর ণি ব্যবহার কন্দর সমন্দয়র শ্রছাে শ্রছাে শ্রযাগ ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসমন্দয়র এককসমুহ ব্যবহার কন্দর শ্রযাগ-ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি : কাগন্দজর ণি
পূব শপ্রস্তুণত : এই ক্লান্দসর জে একটি শ্রেওয়াি ণি ণনন্দয় আসন্দবন
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

কাজটি শুরু করার আন্দগ সবাইন্দক প্রে করুন এিন কয়ো বান্দজ। ণিক্ষাথীরা ণি শ্রেন্দি সময় বিন্দব এবং ণনন্দে শিনা ণেন সময়টি
িাতায় ণিন্দি রািন্দত। শ্রেণিকন্দক্ষর সবাইন্দক একটি শ্রছাে কাগজ ণনন্দত বিন্দবন এবং তান্দত দুই অন্দঙ্কর একটি সংখ্যা ণনন্দত
বিন্দবন। ণিক্ষাথীরা সবাই তান্দের সংখ্যা শ্রিিা কাগজগুন্দিা ণিক্ষন্দকর কান্দছ জমা ণেন্দব। জমা শ্রেয়া কাগজগুন্দিা িোণরর মত
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ভাঁজ কন্দর শ্রেণবন্দি রািা হন্দব। পুিণপন শ্রবান্দে শ একটি কাগন্দজর ণি আেকান্দনা হন্দব। ণিন্দত কাজটি শুরু হওয়ার সময়টি ণনন্দে শি
কন্দর ণেন। শ্রযমন, এই কাজটি ১১ ো ১০ ণমণনন্দে শুরু করা হন্দি, ণিন্দত ১১ ো ১০ ণমণনে ণনন্দে শি কন্দর ণেন।
িাপ-২

একজন ণিক্ষাথী সামন্দন এন্দস শ্রেণবন্দি থাকা িোণরর কাগজ শ্রথন্দক একটি কাগজ তুিন্দব। কাগন্দজ থাকা সংখ্যাটির সম-পণরমাি
ণমণনে কাগন্দজর ণিন্দত শ্রযাগ কন্দর শ্রেিান্দব। শ্রযমন- কাগন্দজ শ্রিিা সংখ্যাটি যণে ৩০ হয় তাহন্দি ণিক্ষাথী ১১ ো ১০ ণমণনন্দের
সান্দথ আন্দরা ৩০ ণমণনে শ্রযাগ কন্দর ণিন্দত শ্রেিান্দব ১১ ো ৪০ ণমণনে। এভান্দব পরবতী ণিক্ষাথী এন্দস আবান্দরা িোণরন্দত পাওয়া
সংখ্যা ণিন্দত শ্রযাগ কন্দর শ্রেিান্দব।

িাপ-৩

এই পয শান্দয় ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক আন্দরা একটি কাগন্দজর ণি ণনন্দয় দুটি ণিন্দক পািাপাণি রাখুন। নতুন ণিন্দত কাজটি শুরু
হওয়ার সময় ১১ ো ১০ ণমণনে ণনন্দে শি কন্দর ণেন। এবার ণিক্ষাথীন্দের প্রে করুন আমরা কত সময় শ্রিিাটি শ্রিন্দিণছ? ণিক্ষাথীরা
উের শ্রেয়ার শ্রচষ্টা করন্দব অন্দনন্দকই পারন্দব অন্দনন্দকই পারন্দব না। সবাইন্দক পুনরায় শ্রচষ্টা করন্দত বলুন। ণকছু সময় পর সমন্দয়র
ণবন্দয়াগ শ্রকৌিি ব্যাখ্যা করুন ও শ্রবান্দে শ শ্রেিান।

িাপ-৪

সমন্দয়র একন্দকর মন্দধ্য সিন্দকশর শ্রয চাে শ পাঠ্যপুস্তন্দক শ্রেয়া আন্দছ, তা শ্রবান্দে শ ণিখুন এবং ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ আন্দিাচনা করুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই : ৩য় শ্রেণির ১০৩ এবং ১০৫ পৃষ্ঠার ন্টা ণমণনে এবং শ্রসন্দকন্দন্ডর মন্দধ্য সিকশ স্থাপন এবং শ্রযাগ ণবন্দয়াগ সংোন্ত সমস্যা
সমািান করন্দত ণেন।
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৯.০ জযাণমণত
আইণেয়া ৯.১: অণরগ্যাণম
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : জযাণমণতক আকৃণত
মূিকথা: ণিক্ষাথীন্দের গণিন্দতর ভয় দূর করার জে কাগজ ণেন্দয় ণবণভন্ন শ্রিিার সামগ্রী দতণর করন্দব। এর মধ্য ণেন্দয় ণবণভন্ন জযাণমণতক আকৃণতর
িারিা িাভ করন্দব। ণিক্ষাথীন্দের সৃজনিীিতা বৃণদ্ধর সান্দথ সান্দথ উৎসাহ ও আনন্দের মধ্য ণেন্দয় শ্রিিনা দতণর করন্দব এবং জযাণমণতক আকৃণতর
িারিা িাভ করন্দব। এিান্দন কাগজ ণেন্দয় দতণর 3টি ণবণভন্ন িরন্দনর শ্রিিনা প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দের িারা দতণরর ণনন্দে শিনা শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা
জযাণমণতক ণবণভন্ন আকৃণত ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষকন্দক শ্রনৌকা, কাগন্দজর বাক্স, মাছ দতণরর প্রণেয়া আন্দগ শ্রথন্দক অনুিীিন কন্দর আসন্দত হন্দব।
কায শপদ্ধণত :
িাপ ১

একটি কাগন্দজর শ্রনৌকা বাণনন্দয় শ্রেিান। িাপ হন্দব ণনন্দচর ছণবর মতন। প্রন্দয়াজন্দন শ্রনৌকাটি পাণনন্দত ভাণসন্দয় শ্রেিান। একো
চারন্দকািা কাগজ ভাঁজ করিাম, তারপর আন্দরকটি চারন্দকািা কাগজ শ্রপিাম; এইভান্দব প্রণত িান্দপ ণক শ্রপিাম তা বন্দি চারন্দকািা
সহ ণবণভন্ন আকৃণত বলুন।
বানান্দনার িাপোঃ
ণনন্দচর ছণবর ণনন্দে শি অনুসান্দর কাগজ ভাঁজ কন্দর শ্রনৌকা দতণর করন্দত হন্দব। প্রণত িান্দপর অবশ্যই শ্রমৌণিক বি শনা ণেন্দত হন্দব।
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িাপ ২

বানান্দনার িাপোঃ
ণনন্দচর ছণবর ণনন্দে শি অনুসান্দর কাগজ ভাঁজ কন্দর কাগন্দজর বাক্স দতণর করন্দত হন্দব।

িাপ ৩

বানান্দনার িাপোঃ
ণনন্দচর ছণবর ণনন্দে শি অনুসান্দর কাগজ ভাঁজ কন্দর কাগন্দজর মাছ দতণর করন্দত হন্দব।
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টিপস : শ্রযহুতু ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরাও অনুিীিন করন্দব, শ্রসন্দহতু সময় কম/শ্রবণি হন্দত পান্দর। এক ক্লান্দস দুইটি প্রণেয়া শ্রেিান্দনা না শ্রগন্দি প্রন্দয়াজন্দন
দুই ক্লান্দস করান্দত পান্দরন।
ণিক্ষাথীন্দের বলুন তারা শ্রযন বাসায় ণগন্দয় ণবণভন্ন ণজণনস বানান্দনার শ্রচষ্টা কন্দর। বি ভাই/শ্রবান, আত্মীয়ন্দের কান্দছ ণকছু ণিিন্দত পান্দর।
আরও ণকছু/ ণবকল্প : ণিক্ষক ণনন্দজ অে ণকছু বানান্দত পান্দরন, তাহন্দি তা ণতণন ক্লান্দস দতণর কন্দর শ্রেিান্দত পান্দরন।

আইণেয়া ৯.২: ট্যানগ্রাম
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : জযাণমণতক আকৃণত
মূিকথা: ণিক্ষাথীন্দের সৃজনিীিতার ণবকাি এবং গণিন্দতর প্রণত আগ্রহ সৃণষ্টর িন্দক্ষ এই ট্যানগ্রাম দতণরর আইণেয়াটি শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ। প্রন্দতযক
শ
ণিক্ষাথী ণিক্ষকন্দক অনুসরি কন্দর একো বগাকৃণত
কাগজ সাত টুকরা করন্দব এবং এর মন্দধ্য ণেন্দয় ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন প্রাণি ও বস্তুর প্রণতকৃণত
দতণর কন্দর জযাণমণতক আকৃণত সিন্দকশ হান্দত-কিন্দম িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন বস্তু ও প্রািীর প্রণতেণব শ্রথন্দক জযাণমণতক আকৃণত ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ, আঠা
পূব শপ্রস্তুণত: ট্যানগ্রাম ণেন্দয় বানান্দনা ণজণনন্দসর নমুনার শ্রকান ছণব ণপ্রন্ট কন্দর বা শ্রপাস্টার কাগন্দজ আঁকা ছণব শ্রেণিকন্দক্ষ ণনন্দয় আসন্দবন।
কায শপদ্ধণত :
িাপ-১

ক্লান্দসর শুরুন্দতই ১ম ও ২য় শ্রেণির কনন্দেন্ট শ্রেণিভাণর বই-এ ট্যানগ্রাম দতণরর জে কাগজ সাত টুকরা করার পদ্ধণত মন্দন
কণরন্দয় ণেন।

িাপ-২

ট্যাংগ্রাম এর সাত টুকন্দরা
কাগজ দতণর কন্দর ণনন্দচর ছণব
শ্রথন্দক দুইটি বা ণতনটি শ্রেিান।
ণিক্ষাথীন্দের এই দুই-ণতনটির
মাঝ শ্রথন্দক ণনন্দজর সাত টুকরা
কাগজ ণেন্দয় ণকছু বানান্দত
বলুন। তারা শ্রবন্দঞ্চর উপন্দর
তান্দের কাগজগুন্দিা সাণজন্দয়
বানান্দব।
এই
সময়
ণিক্ষাথীন্দের
প্রন্দয়াজনীয়
সহায়তা করুন।
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টিপস : ● ণিক্ষাথীন্দের বানান্দনা ণজণনসগুন্দিা শ্রেয়ান্দি িাণগন্দয় রািা শ্রযন্দত পান্দর। এন্দত ণিক্ষাথীন্দের আত্মণবশ্বাস বািন্দব।
● কাগজ শ্রকন্দে সাত টুকরা করার সমন্দয় শ্রকানটি শ্রকান আকৃণতর তা বন্দি ণেন। প্রথন্দম ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ আকৃণতর নাম ণজজ্ঞাসা করন্দত
পান্দরন; তারা না পারন্দি সাহায্য করুন।
● কাগজ কাোর জে ণিক্ষাথীন্দের কাঁণচ ব্যবহার করন্দত ণেন্দবন না। তান্দের হাত ণেন্দয় ভাঁজ কন্দর কাগজ কাো শ্রেণিন্দয় ণেন।
আরও ণকছু/ ণবকল্প : অনিাইন্দন আন্দরা অন্দনক রকম শ্রিপ পান্দবন খুন্দৌঁ জ যা ণকনা ট্যানগ্রাম ণেন্দয় বানান্দনা। চাইন্দি ণতণন শ্রসসন্দবর ণকছুও
বাণনন্দয় শ্রেিান্দত পান্দরন।
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আইণেয়া ৯.৩: আমার ক্লাসরুম
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণবন্দু, শ্ররিা
মূিকথা: এটি একটি কাজ। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ণবন্দু ও শ্ররিার িারিা িাভ করন্দব। ণিক্ষাথীরা প্রন্দতযন্দক তান্দের ক্লান্দসর একটি ছণব
আঁকন্দব। এ শ্রক্ষন্দত্র প্রথন্দম শ্রবান্দে শ এন্দকঁ তান্দের সহায়তা ণেন্দবন। ণিক্ষাথীরা ছণবন্দত ণনন্দজর এবং অোে ণিক্ষাথীন্দের অবস্থান ণবন্দু ণেন্দয়
ণচণহ্নত করন্দব। ণিক্ষাথীরা জায়গা পণরবতশন কন্দর সরি এবং বে শ্ররিার প্রাথণমক িারিা িাভ করন্দব। তাছািা এই কাজটির মাধ্যন্দম
ণিক্ষাথীরা একটি আসি বস্তু শ্রেন্দি ছণব আঁকার েক্ষতা অজশন করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবন্দু ও শ্ররিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত: প্রন্দয়াজন্দন ণিক্ষক ক্লান্দসর আন্দগ ক্লাসরুন্দমর শ্রবন্দঞ্চর ণবোন্দসর ছণব আে শ শ্রপপান্দর এঁন্দক ক্লান্দস ণনন্দয় আসন্দত পান্দরন।
কায শপদ্ধণত :
িাপ ১

িাপ ২

িাপ ৩

●

ক্লান্দসর ম্যাপ শ্রবান্দে শ আঁকুন।

●

তারপর জানন্দত চান শ্রবান্দে শর ছণবো কী?

●

ণিক্ষাথীরা ণকছুক্ষন্দির মন্দধ্য বুঝন্দত পারন্দব এটি
ক্লান্দসর ম্যাপ/ছণব। না পারন্দি বা এোয় সময়
শ্রবণি ণনন্দি জাণনন্দয় ণেন শ্রয এো ক্লান্দসর ছণব।
শ্রবান্দে শ না এঁন্দক শ্রপাস্টার কাগন্দজও বাসা শ্রথন্দক
এঁন্দক ণনন্দয় আসা যান্দব।

●

ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজন্দের িাতায় এটি আঁকন্দত
বলুন।

●

শ্রবান্দে শ আঁকা ক্লান্দসর ছণব সামন্দন োঁিান। তিন ণবণভন্ন জায়গায় শ্রফাঁো ণেন ম্যান্দপ, জানন্দত চান ণতণন শ্রসিান্দন ণকনা।
ণিক্ষাথীরা বিন্দব, আন্দরকটু োন্দন, আন্দরকটু বান্দয়। এইভান্দব ণিক্ষাথীন্দের সবার কথা শুন্দন ণনন্দজর অবস্থান্দন একটি শ্রফাঁো
ণেন। (শ্রযমন শ্রবান্দে শর োন্দন োঁিান্দি, প্রথন্দম বান্দয় একটি শ্রফাঁো ণেন, ণিক্ষাথীরা বিন্দব এণেন্দক না, োন্দন শ্রযন্দত হন্দব।)

●

একজন্দনর নাম িন্দর শ্রেন্দক তার অবস্থান শ্রফাঁো ণেন্দয় শ্রেিান। এরপর অে শ্রযন্দকান একজন ণিক্ষাথীন্দক বলুন শ্রবান্দে শ এন্দস
তার ণনন্দজর অবস্থান শ্রকাথায়। শ্রসিান্দন শ্রফাো ণেন্দত বলুন। না পারন্দি শ্রেণিন্দয় ণেন।

●

এিান্দন সব শ্রফাো গুন্দিা এক একটি ণবন্দু তা বলুন। “ণবন্দু” কথাটি বারবার বলুন শ্রযন ণিক্ষাথীরা অভযস্ত হন্দত পান্দর।

●

একজন ণিক্ষাথীন্দক ণিক্ষন্দকর শ্রেণবন্দির সামন্দন োঁি করান্দত হন্দব, তিন আন্দরকজনন্দক বলুন এিন শ্রস শ্রযিান্দন, শ্রসিান্দন
একটি শ্রফাো/ণবন্দু ণেন্দত। শ্রসই ণিক্ষাথী শ্রফাো শ্রেয়ার পর, শ্রেণবন্দির সামন্দন থাকা ণিক্ষাথীন্দক একটু আন্দগ পন্দর সণরন্দয়
ণনন্দয় নতুন জায়গার শ্রফাঁো আঁকন্দত বলুন।

●

আন্দরা কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক শ্রেন্দক ণনন্দজর বন্দস থাকা সমন্দয়র অবস্থান্দনর এবং এিনকার োঁণিন্দয় থাকা অবস্থান্দনর
ণবন্দুন্দক সবার সামন্দন শ্রেিান্দত বলুন।

●

ক্লান্দসর একজনন্দক এক জায়গা শ্রথন্দক নতুন যায়গায় ণনন্দয় বণসন্দয় নতুন ণবন্দু বাণনন্দয় শ্রনয়া যান্দব। এই দুই ণবন্দু শ্রযাগ কন্দর
শ্ররিার িারিায় আসা যান্দব।

●

একজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন োকুন। শ্রেন্দক বলুন তুণম শ্রকাথায় ণছন্দি এবং এিন শ্রকাথায় আছ তা শ্রবান্দে শ শ্রেিাও। এর
মাধ্যন্দম দুইটি ণবন্দু পাব। তারপর বলুন তুণম শ্রয রাস্তা ণেন্দয় আন্দগর জায়গা শ্রথন্দক এিান্দন আসন্দি তা এঁন্দক শ্রেিাও। ণিক্ষাথী
দুইো ণবন্দু শ্রযাগ কন্দর এইটি শ্ররিা পান্দব। তিন বলুন শ্রয এইন্দয দুইটি ণবন্দু শ্রযাগ কন্দর যা শ্রপিাম তান্দক আমরা শ্ররিা বণি।
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িাপ ৪

িাপ-৫

●

একজনন্দক ণনন্দজর জায়গা শ্রথন্দক োঁি করান্দত হন্দব, আন্দরকজন শ্রবােশ এর
সামন্দন থাকন্দব। শ্রয োঁিান্দব, শ্রবান্দে শর সামন্দনর ণিক্ষাথী তার ণবন্দু আঁকন্দব।
োঁিান্দনা জনন্দক তার জায়গা শ্রথন্দক আন্দরক ণসে এ শ্রযন্দত বলুন। এমন ণসন্দে
যান্দব যা ফাঁকা। শ্রস আন্দস্ত আন্দস্ত যান্দব, শ্রবান্দে শ থাকা ণিক্ষাথী তার যাবার ণবন্দু
গুন্দিা শ্রবান্দে শ োগ ণেন্দব। এই ভান্দব পুন্দরা পথ যাবার পর অন্দনকগুন্দিা ণবন্দু হন্দব,
তারপর শ্রসই ণবন্দুগুন্দিা শ্রযাগ কন্দর শ্রেিান। আবার বলুন এই ণবন্দুগুন্দিা শ্রযাগ
কন্দর যা হন্দে তান্দক শ্ররিা বণি।

●

এর পর আন্দরক জন্দনর অবস্থান পণরবতশন কণরন্দয় ণনন্দয় আন্দগর যায়গা শ্রথন্দক
নতুন জায়গায় হাটিন্দয় ণনন্দয় যান, শ্রসই ণিক্ষাথীর যাবার পথ সব ণিক্ষাথী
ণনন্দজর িাতায় আঁকন্দব। এই প্রথম শ্ররিাগুন্দিা বে শ্ররিা হন্দব।

●

দুইজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন োকুন এবং বলুন শ্রয একজন োঁণিন্দয় থাক,
আন্দরকজন ওর ণেন্দক এণগন্দয় যাও। তান্দের দুইজন্দনর মান্দঝ শ্রেণবি বা
শ্রচয়ার জাতীয় ণকছু রািন্দত হন্দব। এন্দত শ্রয ণিক্ষাথী এণগন্দয় যান্দব তান্দক
ঘুন্দর শ্রযন্দত হন্দব। শ্রবান্দে শ শ্ররিাটি এঁন্দক শ্রেিান পন্দর বলুন এর শ্রচন্দয় কম
রাস্তা ব্যবহার কন্দর ণক যাওয়া সম্ভব? তিন অন্দনন্দক বিন্দব শ্রচয়ার বা
শ্রেণবি সরান্দি আন্দরা কম রাস্তায় শ্রযন্দত পারন্দব। তিন শ্রচয়ার বা শ্রেণবি
সরান্দবন এবং তিন ণিক্ষাথী একবান্দর শ্রসাজা রাস্তায় যান্দব। তিন শ্রসাজা
শ্ররিা আঁকুন এবং বলুন এই কম রাস্তায় শ্রয শ্রসাজা শ্রগিাম এঁন্দক আমরা
বণি সরিন্দরিা।

●

ণতন নম্বর ণচন্দত্রর মত একজনন্দক তার পান্দির শ্রবন্দঞ্চ জায়গা বেি করান্দত
হন্দব, এমনভান্দব অবস্থান বেন্দির জে জায়গা ঠিক করন্দত হন্দব শ্রযন
শ্রসাজা ভান্দব যাওয়া যায় চাইন্দিই।

●

প্রথন্দম জায়গা বেি করান্দনা ণিক্ষাথীন্দক বিন্দব, তুণম আমার শ্রেণবন্দির ণপছন ণেন্দয় ঘুন্দর যাও। তিন শ্রবান্দে শ একজন শ্রথন্দক
এই পন্দথর বে শ্ররিা আঁকন্দব।

●

তারপর শ্রসই ণিক্ষাথীন্দক আবার বলুন, তুণম শ্রতা ঘুন্দর শ্রগন্দি, এমন শ্রকান ণেক ণেন্দয় শ্রগন্দি সবন্দচন্দয় কম রাস্তা শ্রেঁন্দে
যাওয়া যান্দব? তিন শ্রস শ্রেণবন্দির ণপছন ণেন্দয় না ণগন্দয় শ্রসাজাসুণজ যান্দব। তিন আন্দরকজন শ্রবান্দে শ শ্রসই ছণব আঁকন্দব।
বলুন এই সবন্দচন্দয় কম রাস্তা শ্রেঁন্দে যা পাই তা সরিন্দরিা।

●

পন্দর আন্দরকজন্দনর এমন জায়গা বেি করন্দত করন্দত হন্দব এবং সবাই ণনন্দজর িাতায় শ্রসই যাবার পথ আঁকন্দব।

ণচত্রগুন্দিা শ্রকমন হন্দত পান্দর তা শ্রবাঝার জে ৪১ জন ণিক্ষাথীর একটি ক্লাসরুন্দমর ছণব শ্রেয়া হন্দিা।

মূল্যায়ন ও যাচাই : িাতায় ইন্দেমত ১০টি ণবন্দু আঁকন্দত বলুন। ণবন্দু আঁকার পর ণবন্দুগুন্দিা শ্রযাগ কন্দর ইন্দেমত শ্ররিা আঁকন্দত বলুন শ্রযন শ্রসাজা
এবং বাঁকা শ্ররিা থান্দক। কয়টি শ্রসাজা শ্ররিা এবং কয়টি বে শ্ররিা হি পন্দর গুন্দি ণিিন্দব ণিক্ষাথীরা। ণনন্দজ ণকছু িাতা শ্রচক কন্দর শ্রেিন্দত পান্দরন,
বা পান্দির ণিক্ষাথীন্দের িারা এঁন্দক অপন্দরর িাতা শ্রচক করান্দত পান্দরন। এন্দত ণবন্দু, শ্ররিার মূল্যায়ন হন্দব।
ণিক্ষাথীরা শ্রবান্দে শ এবং িাতায় ণনন্দজন্দের ণচণহ্নত করার মাধ্যন্দম মানণচত্রর সান্দথ পন্দরাক্ষভান্দব পণরণচত হন্দব।
টিপস : বেন্দরিার জে এমন ভান্দব ণিক্ষাথী বাছাই করন্দত হন্দব অবস্থান পণরবতশন্দনর জে শ্রযন তান্দক ঘুন্দর নতুন জায়গায় শ্রযন্দত হয়।
সরিন্দরিার জে দুটি পািাপাণি শ্রবঞ্চ এর মন্দধ্য অবস্থান পণরবতশন করান্দত পারন্দি সুণবিা হন্দব।
। আনন্দে গণিত ণিণি (তৃতীয় শ্রেণি) | 89

আইণেয়া ৯.৪: শ্ররিার শ্রিিা ১
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্ররিা, পণরমাপ
মূিকথা: সহজিভয উপকরি (শ্রযমন: প্রাথণমক গণিত বইন্দয়র শ্রপছন্দন শ্রেয়া শ্রেি অথবা অে শ্রকান শ্রেি) ব্যবহার কন্দর ণিক্ষাথীরা শ্রবান্দে শ
শ্ররিা আঁকন্দব এবং শ্ররিার দে শয পণরমাপ করন্দব। প্রণতন্দযাণগতার মাধ্যন্দম ণনণে শষ্ট মান্দপর শ্ররিা আঁকন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্রেি ব্যবহার কন্দর শ্ররিা পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ, গণিত বইন্দয়র ণপছন্দন আঁকা শ্রেি।
পূব শপ্রস্তুণত: আন্দগ শ্রথন্দক ১১টি শ্রছাে কাগন্দজ ১১টি সংখ্যা ণিন্দি ণনন্দয় আসন্দত হন্দব (১০, ১১, ১২, ১৩, ……,১৯, ২০), এবং এমন কন্দর ভাঁজ
কন্দর আনন্দত হন্দব শ্রযন ভাঁজ শ্রিািার আন্দগ শ্রেিা না যায় (িোণরর মত)।
কায শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লাসন্দক ৪/৫ ো েন্দি ভাগ করুন। েি গুন্দিার নাম ণেন, েি ১,
েি ২ এইভান্দব। ভাগ করার পর বলুন আজ আমরা শ্ররিা ণনন্দয়
একো শ্রিিা শ্রিিব। শ্রিিার শুরুন্দত শ্রবান্দেরশ বাম ণেন্দক একটি
শ
উিম্ব (ভাটিকাি)
শ্ররিা আঁকুন, শ্রসিান শ্রথন্দক শ্রিিা শুরু হন্দব।
এবং োন্দন আন্দরকটি উিম্ব শ্ররিা আঁকন্দব, শ্রযিান্দন ণগন্দয় শ্রিিা
শ্রিষ হন্দব। বান্দমর শ্ররিার পান্দি েি গুন্দিার নাম ণিখুন এঁন্দকর
পর এক।

িাপ ২

তারপর প্রণত েি শ্রথন্দক একজন এন্দস েস কন্দর ১০ শ্রথন্দক ২০
এর মন্দধ্য একো সংখ্যা তুিন্দব ণনন্দজর কান্দছ থাকা সংখ্যা
শ্রথন্দক। পন্দর ণিক্ষাথীন্দের বলুন যত উন্দঠন্দছ তত মান্দনর শ্রযন
একটি শ্ররিা আঁন্দক শ্রবান্দে শ ণনন্দজর েন্দির নান্দমর পান্দি। আঁকার
সময় শ্রেন্দির সাহায্য ণনন্দব। বইটি শ্রবান্দে শ বণসন্দয় যত
শ্রসণন্টণমোর তত শ্রসণন্টণমোর মাপ ণনন্দয় আঁকন্দব। প্রথমবার
শ্রেণিন্দয় ণেন। (প্রথম বার প্রণত েন্দির এক জন কন্দর এন্দস শ্ররিা
এঁন্দক যাবার পর শ্রবােশ শ্রেিন্দত এমন হন্দত পান্দর।)

িাপ-৩

একবার কন্দর হন্দয় যাবার পর আবান্দরা প্রণত েি শ্রথন্দক এক
এক জন কন্দর আসন্দব এবং ণনন্দজর েন্দির আন্দগরজন্দনর আঁকা
িাইন্দনর শ্রিষ শ্রথন্দক নতুন িাইন আঁকন্দব। আন্দগর মতই
িোণরন্দত যত উঠন্দব তত মান্দনর শ্ররিা আঁকন্দব। কন্দয়ক িাপ
শ্রিিা হবার পর শ্রবােশ শ্রেিন্দত এমন হন্দত পান্দর।

িাপ-৪

এভান্দব শ্রযই েি সবার আন্দগ শ্রবান্দেরশ বাম শ্রথন্দক োন্দন
শ্রপৌৌঁছান্দত পারন্দব তারা জয়ী হন্দব। শ্রযমন ণনন্দচর ণচন্দত্র শ্রেিা
যান্দে েি 1 জয়ী হন্দয়ন্দছ।

মূল্যায়ন ও যাচাই : ণকছু প্রন্দোের ও আন্দিাচনা হন্দত পান্দর। শ্রযমনোঃ তারা শ্রকন আন্দগ োন্দন শ্রপৌছাি? অে েি শ্রকন শ্রপৌছাি না? আঁকার সময়
শ্রকমন শ্রিন্দগন্দছ, শ্রকান সমস্যায় পন্দিণছি ণকনা?
টিপস : ● এক েন্দির সবাই একসান্দথ বসন্দব। প্রণত েি শ্রথন্দক একজন কন্দর সামন্দন যান্দব সংখ্যা তুন্দি শ্রবান্দে শ শ্ররিা আঁকার জে। সময় বাঁচান্দনার
জে একজন শ্রগন্দি পন্দরর েন্দির আন্দরকজনন্দক দতণর থাকন্দত বলুন।
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● সংখ্যা শ্রেিা হন্দি তা আবার শ্রফরত ণনন্দত হন্দব। সংখ্যা এমন ভান্দব ণনন্দত এবং ভাঁজ কন্দর রািন্দত হন্দব যান্দত ণিক্ষাথীরা বুঝন্দত না পান্দর
শ্রকান সংখ্যাো বি।
● সবাই শ্রযন শ্রিিার একবার হন্দিও অংি ণনন্দত পান্দর তার ণেন্দক নজর রািন্দবন।
● েন্দির নাম ১, ২ ণেন্দয় না ণেন্দয় ণনন্দজর পছে মত অে ণকছুও ণেন্দত পান্দরন। শ্রযমন ফুন্দির নাম ণেন্দয়োঃ িাপিা, জবা, শ্রগািাপ ইতযাণে।

আইণেয়া ৯.৫: তন্দির িারিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : তি
মূিকথা: ণিক্ষাথীন্দের অনুসুণেৎসু করার প্রণেয়া ণিিন-ন্দিিান্দনা কায শেন্দম সন্দচতনভান্দব অন্তশভুক্ত থাকা আবশ্যক। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম
ণিক্ষাথীন্দের পয শন্দবক্ষি ক্ষমতা বািান্দনার উন্দিন্দশ্য আন্দিপান্দির ণবণভন্ন বস্তুর তি খুন্দৌঁ জ শ্রবর করন্দব। শ্রসিান শ্রথন্দক সমতি এবং বেতি ণচণহ্নত
করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসািারি বস্তুর তি ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি: বক্স (টিযসুর বক্স হন্দত পান্দর)
কায শপদ্ধণত :
িাপ ১

একো বাক্স (টিসুয বা এই িরন্দনর অে ণকছুর বক্স হন্দত পান্দর।) এর উপন্দরর পাি ণেন্দয় একো শ্রপণন্সি গণিন্দয় ণনন্দয় যান্দবন। শ্রসই
বাক্সগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় বলুন শ্রয গুন্দি শ্রেিত এমন কতগুন্দিা পাি আন্দছ যা ণেন্দয় শ্রপণন্সি গণিন্দয় যায়। সবাই গুন্দি শ্রফিন্দি শ্রসই
পািগুন্দিান্দক তি ণহন্দসন্দব পণরচয় কন্দর ণেন।

িাপ ২

তারপর তান্দের বই এর কয়টি তি আন্দছ শ্রসগুন্দিা গুিন্দত ণেন। ঘুণরন্দয় ঘুণরন্দয় অে তন্দিও একই কাজ কন্দর শ্রেিান্দত পান্দরন এবং
বলুন শ্রয শ্রসগুন্দিা সব আিাো তি। এই বান্দক্সই িার এবং শ্রকািা ণক তা শ্রেিান।

িাপ ৩

বেতি এর িারিা শ্রেয়ার জে শ্রঢউটিন, কাগজ ভাঁজ কন্দর তি বানান্দনা শ্রেিান। ভাঁজ করা কাগজ ও ভাঁজ ছািা কাগন্দজর তন্দির
পাথ শকয জানন্দত চান। বাক্স শ্রয সমতি ণছি তা বলুন এবং বলুন শ্রয সমতন্দি তি সমান থান্দক বেতন্দি তি বাঁকা থান্দক।

িাপ ৪

কতগুন্দিা উোহরি শ্রেণিন্দয় জানন্দত চান শ্রকানো সমতি, আর শ্রকানো বেতি (চুণি, শ্রবঞ্চ, কিম, চক, শ্রবােশ ইতযাণে)। এইসময়
ণিক্ষাথীন্দের ণতণন শ্রজান্দর শ্রজান্দর বিন্দত বলুন শ্রকানো শ্রকান তি।

িাপ ৫

ক্লাসন্দক কন্দয়কটি েন্দি ভাগ করুন ৪ জন্দনর কন্দর। েি কন্দর ণেন্দয় আন্দিপান্দির শ্রযন্দকান ণজণনন্দসর তি শ্রবর করন্দত ণেন এবং
শ্রকানো শ্রকান তি তা শ্রবর করন্দত ণেন। জানন্দত চান কতটি তি আন্দছ ওই ণজণনসোর। প্রণতটি েি তান্দের কাজ বি শনা করন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই : একটি কাগজ সামন্দন ণনন্দবন। ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন কয়টি তি, কয়টি শ্রকািা এবং কয়টি িার আন্দছ? এছািা তন্দির
প্রকৃণত (সমতি নাণক বেতি) সিন্দকশ জানন্দত চান। শ্রসই ৪ জন্দনর েি কন্দর এইোর উের শ্রেবার শ্রচষ্টা করন্দব। শ্রকউ পারন্দি তান্দক সামন্দন
এন্দস বিন্দত বলুন। শ্রকউ না পান্দর বন্দি ণেন।
টিপস : তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১০৬ এর সান্দথ সমন্বয় করা যান্দব।

আইণেয়া ৯.৬: ক্লাসরুন্দম শ্রকান্দির িারিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন শ্রকাি িারিা পান্দব
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা সরিন্দরিা িারিা পাওয়ার পর শ্রকান্দির িারিা িাভ করন্দব। একটি ক্লাসরুন্দমর প্রতীণক ছণব শ্রবান্দে শ
এঁন্দক ণবণভন্ন িরন্দির শ্রকাি সিন্দকশ ণিক্ষাথীরা িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসমন্দকাি, সূেন্দকাি, স্থুিন্দকাি সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব ও আঁকন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
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কায শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত শ্রেণিকন্দক্ষর শ্রবান্দে শ একটি চারন্দকানা বাক্স এন্দকঁ
ণিক্ষাথীন্দের শ্রক বলুন শ্রয এটি হন্দিা আমান্দের ক্লাসরুন্দমর ছণব। এবং
ণনন্দজর অবস্থানটি শ্রবান্দে শ শ্রেণিন্দয় ণেন।

িাপ ২

এবার একজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক ণনন্দয় এন্দস তার শ্রবন্দঞ্চর
অবস্থান শ্রফাোর মাধ্যন্দম শ্রবান্দে শ শ্রেণিন্দয় ণেন্দয় বলুন।
ওই শ্রবন্দঞ্চর আন্দরকজন ণিক্ষাথীন্দক তার শ্রবঞ্চ শ্রথন্দক শ্রসাজা পন্দথ পান্দির
শ্রবন্দঞ্চ শ্রেঁন্দে শ্রযন্দত বলুন। এবং শ্রবান্দেরশ সামন্দন থাকা ণিক্ষাথী শ্রসটি
শ্রবান্দে শ আকঁন্দব।

িাপ ৩

ঐ শ্রবন্দঞ্চর আন্দরকজন ণিক্ষাথীন্দক অপর আন্দরকটি শ্রবন্দঞ্চ শ্রসাজা পন্দথ
চন্দি শ্রযন্দত বলুন।
এবার সকি ণিক্ষাথীন্দক শ্রবান্দে শ আঁকা দুইটি শ্ররিার মান্দঝর অংিটির
সান্দথ পণরচয় কণরন্দয় ণেন এবং বলুন শ্রয এন্দক শ্রকাি নান্দম োকা হয়।

িাপ ৪

এবার প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক একটি চারন্দকানা কাগজ ণনন্দয় একবার দে শয
বরাবর এবং একবার প্রস্থ বরাবর শ্রমাে দুইবার ভাঁজ করন্দত বলুন।
ণকভান্দব ভাঁজ করন্দব শ্রসটি শ্রেণিন্দয় ণেন। এরপর ভাঁজ বরাবর দুইটি শ্ররিা
আঁকন্দত বলুন। এন্দত কয়টি শ্রকাি দতরী হয় শ্রসটি ণজজ্ঞাসা করুন। এরপর
বলুন শ্রয, এই শ্রকাি গুন্দিার প্রন্দতযকটিন্দক সমন্দকাি বন্দি।

িাপ ৫

এরপর
ণিক্ষাথীন্দেরন্দক
ণতনন্দকানা কাগজ দতরী
করন্দত বলুন। ণতনন্দকানা
কাগজটিন্দত কয়টি শ্রকাি
আন্দছ শ্রসটি ণজন্দজ্ঞস করুন।
প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।
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িাপ ৬

এই ণতন শ্রকানা কাগন্দজর
শ্রকাি গুন্দিা সমন্দকান্দির শ্রচন্দয়
বি নাণক শ্রছাে শ্রসটি শ্রবর
করন্দত বলুন। প্রন্দয়াজন্দন
প্রথন্দম বন্দি ণেন শ্রয ওন্দের
ণনন্দজন্দের দতরী সমন্দকান্দির
উপর বণসন্দয় শ্রছাে নাণক বি
শ্রসটি শ্রবর করা যায়।

এরপর স্থুিন্দকাি এবং
সুেন্দকান্দির
সান্দথ
ণিক্ষাথীন্দের পণরচয় কণরন্দয়
ণেন
মূল্যায়ন ও যাচাই : তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১০৮ শ্রক এর সান্দথ সমন্বয় করা যান্দব।
টিপস : শ্রয শ্রবন্দঞ্চ ণতনজন ণিক্ষাথী রন্দয়ন্দছ শ্রসটি ণেন্দয় উোহরি শ্রেয়ার শ্রচষ্টা করন্দবন।

আইণেয়া ৯.৭: েে কাগন্দজ শ্রকাি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণিক্ষাথীরা পূন্দব শর অণভজ্ঞতা শ্রথন্দক ণবণভন্ন শ্রকাি আঁকন্দব
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা শ্রকান্দির িারিা িান্দভর পর অনুিীিন্দনর মাধ্যন্দম ণবণভন্ন প্রকান্দরর শ্রকাি িাতায় আঁকার মাধ্যন্দম ণনন্দজন্দের িারিাগুন্দিা দৃঢ়
করন্দব। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম েন্দের ছক ব্যবহার কন্দর প্রণতন্দযাণগতার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের শ্রকাি দতণর করার িারিা আন্দরা স্পষ্ট হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসমন্দকাি, সূেন্দকাি, স্থুিন্দকাি সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব এবং আকঁন্দত পারন্দব
উপকরি: কাগজ
কায শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত শ্রজািায় শ্রজািায় ণিক্ষাথীন্দেরন্দক েি
করন্দত বলুন। তারা শ্রজািায় শ্রজািায় শ্রিিাটি শ্রিিন্দব।
শ্রিিার শুরুন্দত প্রন্দতযক শ্রজািায় ণিক্ষাথীরা একটি
কাগন্দজ/িাতায় ১০০টি েে আঁকন্দব শ্রযন পািাপাণি
এবং উপর ণনচ দুই শ্রক্ষন্দত্রই ১০টি কন্দর েে থান্দক।
তন্দব িক্ষ রািন্দত হন্দব শ্রযন েেগুন্দিা পরস্পর সমান
দুরন্দত্ব থান্দক

িাপ ২

এরপর শ্রিিার ণনয়ম বন্দি ণেন। প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক ণতনটি ণবন্দু ণনব শাচন করন্দত হন্দব এমন ভান্দব শ্রযন পািাপাণি /উপর
ণনন্দচ/শ্রকানাকুণন কিন্দনাই ণতনটি ণবন্দু না থান্দক। তন্দব শ্রকান ণিক্ষাথী আন্দগ শ্রথন্দক ণনব শাণচত শ্রকান ণবন্দু নতুন কন্দর ণনব শাচন
করন্দত পারন্দব না। এরপর ণতনটি ণবন্দু ণেন্দয় একটি শ্রকাি দতণর করন্দব। এবং শ্রকান্দির বাহুগুন্দিা অে শ্রকান্দনর বাহুগুন্দিান্দক অথবা
অে শ্রকান ণবন্দুন্দক শ্রছে করন্দত পারন্দব না। প্রণতটি শ্রকাি দতণর করন্দত পারন্দি ণিক্ষাথী পন্দয়ন্ট পান্দব। স্থুিন্দকান্দন-৩ পন্দয়ন্ট,
সমন্দকাি- ২ পন্দয়ন্ট এবং সূেন্দকাি-১ পন্দয়ন্ট।
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প্রন্দয়াজন্দন শ্রিিাটি প্রথন্দম একবার শ্রবান্দে শ শ্রেণিন্দয় ণেন। শ্রিিার শ্রিন্দষ যার পন্দয়ন্ট শ্রবিী হন্দব শ্রস ণবজয়ী হন্দব।

িাপ ৩

টিপস : তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১১০ শ্রক এর সান্দথ সমন্বয় করা যান্দব। চতুথ শ শ্রেণির শ্রক্ষন্দত্র সরিন্দকান্দির ণবষয়টি উন্দল্লি করা যান্দব

আইণেয়া ৯.৮: েে কাগন্দজ চতুভূশজ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : চতুভূশজ
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা ণিতীয় শ্রেণিন্দত চারন্দকানা আকৃণতর সান্দথ পণরণচত হন্দয়ন্দছ। এই সকি চারন্দকািা আকৃণতর মন্দধ্য অন্দনক ণভন্নতা রন্দয়ন্দছ।
এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম েন্দের ছক ব্যবহার কন্দর প্রণতন্দযাণগতার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের ণবণভন্ন িরন্দির চতুভুশজ দতণর করার িারিা আন্দরা স্পষ্ট
হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাআয়ত ও বগ শ সিন্দকশ বিন্দত ও আঁকন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
কায শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত শ্রজািায় শ্রজািায় ণিক্ষাথীন্দেরন্দক েি করন্দত
বলুন। তারা শ্রজািায় শ্রজািায় শ্রিিাটি শ্রিিন্দব।
শ্রিিার শুরুন্দত প্রন্দতযক শ্রজািায় ণিক্ষাথীরা একটি
কাগন্দজ/িাতায় ১০০টি েে আঁকন্দব শ্রযন পািাপাণি এবং উপর
ণনচ দুই শ্রক্ষন্দত্রই ১০টি কন্দর েে থান্দক। তন্দব িক্ষ রািন্দত হন্দব
শ্রযন েেগুন্দিা পরস্পর সমান দুরন্দত্ব থান্দক।

িাপ ২

এরপর শ্রিিার ণনয়ম বন্দি ণেন। প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক চারটি ণবন্দু ণনব শাচন করন্দত হন্দব এমনভান্দব, শ্রযন চারটি ণবন্দু ণেন্দয় চতুভূশজ
হয়। প্রণতটি বন্দগরশ জে ১ পন্দয়ন্ট এবং প্রণতটি আয়ন্দতর জে ২ পন্দয়ন্ট পান্দব। আন্দরকটি ণনয়ম হন্দিা একটি ণবন্দু একবার ণনব শাচন
করা যান্দব।
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প্রন্দয়াজন্দন শ্রিিাটি প্রথন্দম একবার শ্রবান্দে শ শ্রেণিন্দয় ণেন। শ্রিিার শ্রিন্দষ যার পন্দয়ন্ট শ্রবিী হন্দব শ্রস ণবজয়ী হন্দব।

িাপ ৩

শ্রিিা শুরুর আন্দগ বগ শ এবং আয়ত এই দুই িরন্দনর চারন্দকািা জযাণমণতক আকৃণতর সান্দথ পণরচয় কণরন্দয় ণেন। ণগ্রে কাগন্দজ/শ্রবান্দে শ
এঁন্দক ণিক্ষাথীর মধ্য শ্রথন্দক এই দুই িরন্দনর চারন্দকািা জযাণমণতক আকৃণতর মন্দধ্য ণক ণক পাথ শকয রন্দয়ন্দছ/তান্দের বাহু গুন্দিার
দে শয গুন্দিা শ্রকমন শ্রস ণবষন্দয় প্রে ণজন্দজ্ঞস করুন।

আইণেয়া ৯.৯: ণজওন্দবাে শ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : জযাণমণতর ণত্রভূজ, চতুভূশজ অঙ্কন
মূিকথা: প্রাথণমক স্তন্দরর ৩য় শ্রেণির গণিত বইন্দয়র পৃ: ১১০ এবং ১১৩-এ দুটি েে কাগজ শ্রেয়া আন্দছ ণিক্ষাথীন্দের ণবণভন্ন িরন্দনর
জযাণমণতক আকৃণত অনুিীিন করার জে। ণিক্ষাথীরা সম্ভব হন্দি কািার শ্রপণন্সি আর না হন্দি স্বাভাণবক শ্রপণন্সি ব্যবহার কন্দর ণিক্ষন্দকর
সহায়তায় বইন্দত শ্রকাি, ণত্রভূজ, চতুভূশজসহ ণবণভন্ন িরন্দনর জযাণমণতক আকৃণত ণচণহ্নত করন্দব এবং এর দবণিষ্ট সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব।
এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম েে পৃষ্টা ব্যবহার কন্দর কীভান্দব জাণমণতক আকৃণত আঁকন্দত হন্দব ণিক্ষাথীরা শ্রসই িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন িরন্দনর জযাণমণতক আকৃণত অঙ্কন করন্দত পারন্দব।
উপকরি: পাঠ্যপুস্তক
কায শপদ্ধণত :
িাপ ১

প্রথন্দম পাঠ্যপুস্তন্দকর 110 ও 113 পৃষ্ঠার মত কন্দর অল্প ণকছু ণবন্দু আঁকুন
এবং শ্রসিান্দন একটি চতুভূশজ আঁকুন ।
তারপর একটি চতুভূশন্দজর উপর ণত্রভূজ এঁন্দক র এঁন্দক শ্রেিান।
এরপর ণিক্ষাথীন্দের বলুন ণনন্দজন্দের বইন্দয়র ১১০ পৃষ্ঠায় শ্রযন ণত্রভূজ,
চতুভূশজ, বগ,শ এবং আয়তন্দক্ষত্র আঁন্দক।

িাপ ২

তারপর ণিক্ষাথীন্দের বলুন ণত্রভূজ এবং চতুভূশজ ব্যবহার কন্দর ইন্দেমত
ণজণনস আঁক শ্রতামান্দের বইন্দয়। (শ্রপণন্সি ণেন্দয় আঁকন্দত বলুন।)
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িাপ ৩

সবার আঁকা শ্রথন্দক দুই
একজনন্দক
শ্রেন্দক
শ্রবান্দে শ তান্দের ইন্দেমত
ণজণনস, যা ণত্রভূজ
এবং চতুভূশজ ণেন্দয়
আঁকা তা আঁকন্দত
বিন্দত পান্দরন।
ণিক্ষাথীরা ণিক্ষন্দকর
কথা মত বইন্দয়
আঁকন্দব এবং তা
পরীক্ষা করুন।

টিপস : ণত্রভূজ, চতুভূশজ, বগ,শ এবং আয়তন্দক্ষত্র আঁকন্দব পৃষ্ঠার উপন্দরর অন্দি শক এ। ণনন্দচর অন্দি শক এ ইন্দেমত ণবণভন্ন ণজণনস আঁকন্দব ণত্রভূজচতুভূশজ ণেন্দয়। তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১১০ এবং ১১৩ শ্রক এর সান্দথ সমন্বয় করা যান্দব।

আইণেয়া ৯.১০: বৃন্দের বাইন্দর বৃে
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : বৃে
মূিকথা: ৩য় শ্রেণির প্রাথণমক গণিত বইন্দয়র ১১৫ পৃষ্ঠায় বৃে আঁকার দুটি পদ্ধণতর কথা বিা হন্দয়ন্দছ। তা ছািাও ণভন্ন উপান্দয় বৃে আঁকার জে
উৎসাণহত করা হন্দয়ন্দছ। এই মজার শ্রিিাটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রেণিকন্দক্ষর বাইন্দর েণি ব্যবহার কন্দর বৃে দতণর করন্দব। এিান্দন ণিক্ষক শ্রিয়াি
রািন্দবন আর কী কী উপান্দয় বৃে দতণর করা যায় তা ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক জানা এবং দতণর করা।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণিক্ষাথীরা ণভন্ন ণভন্ন উপকরি ব্যবহার কন্দর বৃে দতণর করন্দত পারন্দব।
উপকরি: েণি, সাো রন্দির পাউোর/আো/ময়ো, পাণন, সুতা, শ্রপণন্সি ইতযাণে।
কায শপদ্ধণত :
স্কুি এ মাঠ থাকন্দি
িাপ ১

সকি ণিক্ষাথীন্দের মান্দঠ ণনন্দয় যান্দবন, দুই জন শ্রক ভিাণন্টয়ার কন্দর তান্দের কান্দছ একটি েণি ণেন। বাণক ণিক্ষাথীরা
একপান্দি োঁিান্দব এবং শ্রিিাটি পয শন্দবক্ষি করন্দব।

িাপ ২

ভিাণন্টয়ার ণিক্ষাথীন্দের একজন েণির একপ্রান্ত িন্দর ণস্থর হন্দয় োঁিান্দব, আন্দরকজন েণির আন্দরক প্রান্ত িন্দর িীন্দর িীন্দর ঘুরন্দত
থাকন্দব এবং একই সান্দথ তার অে হান্দত থাকা রন্দির পাউোর এর ব্যাগ শ্রথন্দক রং মান্দঠ শ্রফিন্দত শ্রফিন্দত অগ্রসর হন্দব। (রন্দির
বেন্দি অে ণকছুও ব্যবহার করন্দত পান্দর। োগ শ্রেয়ার জে পাউোর বা রং না থাকন্দি কাঠি ণেন্দয় োগ ণেন্দয়ও পারন্দব।)
ণিক্ষাথী দুইজন শ্রক ভাি ভান্দব ণনন্দে শিনা ণেন্দয় ণেন শ্রযন, েণির শ্রয প্রান্ত িন্দর শ্ররন্দিন্দছ তা সন্দর না যায় এবং েণিটি শ্র ারার এই
পুন্দরা সময়োন্দত একই রকম োন োন থান্দক।

িাপ ৩

শ্রয ণিক্ষাথী ঘুরন্দব শ্রস শ্রয অবস্থান শ্রথন্দক শ্র ারা শুরু কন্দরণছি একবার ঘুন্দর শ্রসই অবস্থান্দন ণফন্দর আসন্দব।
শ্রয ণিক্ষাথী েণির একপ্রান্ত িন্দর ণস্থর োঁণিন্দয় থাকন্দব তার অবস্থান শ্রযন পরবতীন্দত ণচণহ্নত করা যায় শ্রসজে, শ্রস তার োঁিান্দনার
জায়গায় সাো রং শ্রফন্দি চন্দি আসন্দব বা শ্রযন্দকান ভান্দব একটি োগ ণেন্দয় ণচণহ্নত কন্দর রািন্দত হন্দব।

িাপ ৪

এরপর সকি ণিক্ষাথীন্দের মান্দঠ দতণর হওয়া রন্দির আকৃণতটি ভাি কন্দর িক্ষয করন্দত বলুন। এই শ্রয নতুন আকৃণত দতণর হি
এোই শ্রয বৃে তা ণিক্ষাথীন্দের বুণঝন্দয় বলুন। এবং প্রণতটি বৃন্দের শ্রয একটি শ্রকন্দ্র থান্দক তা তান্দের বুণঝন্দয় বলুন। এই বৃন্দের
শ্রকন্দ্র শ্রকানটি তা শ্রেণিন্দয় ণেন। এভান্দব ণিক্ষাথীরা বৃন্দের িারিা িারিা পান্দব।

িাপ ৫

এরপর েণির দে শয শ্রছাে /বি কন্দর আরও কন্দয়কবার ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় একইভান্দব বৃে দতণর করুন।
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িাপ ৬

এরপর ণিক্ষাথীন্দের ক্লান্দস এন্দন ণজন্দজ্ঞস করুন তারা মান্দঠ শ্রযভান্দব বৃে দতণর করি, িাতায় শ্রসভান্দব আঁকন্দত পারন্দব ণক না।
ণিক্ষাথীন্দের মধ্য শ্রথন্দক উেরটি শ্রবর করার শ্রচষ্টা করুন। ণিক্ষাথীরা না পারন্দি শ্রেণিন্দয় ণেন।

িাপ ৭

দুইটি শ্রপণন্সন্দি সুতা শ্রেঁন্দি বৃে আঁকা ণিিান্দবন। তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র ১১৫ পৃষ্ঠার মত কন্দর বৃে আঁকন্দব, বইন্দয়র আিণপন্দনর
যায়গায় আন্দরকটি শ্রপণন্সি ণনন্দব।

িাপ ৮

এরপর প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক বলুন তান্দের িাতায় বৃে আঁকন্দত। এই পদ্ধণতন্দত বৃে আঁকা শ্রয মান্দঠ ঘুন্দর ঘুন্দর বৃে দতণর করার
মতই তা ণিক্ষাথীরা বুঝন্দত পারন্দব এবং সহন্দজ বৃে আঁকন্দত পারন্দব।
স্কুন্দি মাঠ না থাকন্দি

িাপ ১

প্রথন্দম ণনন্দজ শ্রবান্দে শর মান্দঝ একটি শ্রফাো ণেন। এরপর শ্রফাোর উপর ১ ণফন্দের শ্রেন্দির এক প্রান্ত বসান্দবন। এরপর শ্রেন্দির
অপর প্রান্দন্ত শ্রবান্দেরশ উপর আন্দরকটি শ্রফাো বসান্দবন।

িাপ ২

এরপর একজন ণিক্ষাথীন্দক শ্রবান্দেরশ সামন্দন ণনন্দয় এন্দস োঁিান্দত বলুন। এরপর
ণিক্ষাথীন্দক শ্রয শ্রফাোটি ণেন্দয়ণছন্দিন শ্রসটি শ্রথন্দক শ্রেন্দির সমান দুরন্দত্ব আন্দরকটি
নতুন শ্রফাো ণেন্দত বলুন।

িাপ ৩

এরপর পয শায়েন্দম এঁন্দক এঁন্দক সকি ণিক্ষাথী এন্দস শ্রয শ্রফাোটি ণেন্দয়ণছন্দিন শ্রসটি শ্রথন্দক শ্রেন্দির সমান দুরন্দত্ব আন্দরকটি নতুন
শ্রফাো নতুন শ্রবােশ এ বসান্দব।

িাপ ৪

এরপর সকি ণিক্ষাথীন্দের শ্রবান্দে শ দতণর হওয়া শ্রফাোগুন্দিা ভাি কন্দর িক্ষয করন্দত বলুন। এই শ্রয নতুন আকৃণত দতণর হি এোই
শ্রয বৃে তা ণিক্ষাথীন্দের বুণঝন্দয় বলুন। এবং প্রণতটি বৃন্দের শ্রয একটি শ্রকন্দ্র থান্দক তা তান্দের বুণঝন্দয় বলুন। এই বৃন্দের শ্রকন্দ্র
শ্রকানটি তা শ্রেণিন্দয় ণেন। এভান্দব ণিক্ষাথীরা বৃন্দের িারিা িারিা পান্দব।

িাপ ৫

এরপর ণিক্ষাথীন্দের ক্লান্দস ণজন্দজ্ঞস করুন তারা শ্রবান্দে শ শ্রযভান্দব বৃে দতণর করি, িাতায় শ্রসভান্দব আঁকন্দত পারন্দব ণক না।
ণিক্ষাথীন্দের মধ্য শ্রথন্দক উেরটি শ্রবর করার শ্রচষ্টা করুন। ণিক্ষাথীরা না পারন্দি শ্রেণিন্দয় ণেন।

মূল্যায়ন ও যাচাই : ণিক্ষাথীরা তান্দের িাতায় বৃে শ্রকমন বৃে আঁকন্দছ তা শ্রেন্দিই মূল্যয়ন করন্দত পারন্দব।
টিপস : দুইটি ক্লাস ণমণিন্দয় বৃে আঁকান্দনা শ্রিিান্দনা হন্দব তাই মাঠ শ্রথন্দক ণিক্ষাথীন্দের ক্লান্দস এন্দন িাতায় ণকভান্দব তারা ছণবটি আঁকন্দত পান্দর তা
ণিক্ষাথীন্দের ভাবার সুন্দযাগ ণেন্দয় প্রথম ক্লাসটি শ্রিষ করন্দত পান্দরন। তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১১৫ এর সান্দথ সমন্বয় করা যান্দব।
আরও ণকছু/ ণবকল্প : ● াসহীন বালুর মাঠ হন্দি রন্দির পণরবন্দত শ পাণন শ্রঢন্দিও কাজটি করা শ্রযন্দত পান্দর।
● রং পাওয়া না শ্রগন্দি বালু, মাটি শ্রজাগাি কন্দর কাজটি করা শ্রযন্দত পান্দর
● শ্রছাে পণরসন্দর ক্লান্দস কাজটি করন্দত চাইন্দি শ্রবঞ্চ গুন্দিা শ্রক একপান্দি সণরন্দয় ক্লান্দসর মান্দঝ ফাঁকা জায়গা দতণর কন্দর, শ্রমন্দঝন্দত চন্দকর োগ
ণেন্দয় বা ইে ণেন্দয় োগ ণেন্দয়ও করা শ্রযন্দত পান্দর।
● তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১১৪ এর মত কন্দরও ণিক্ষাথীন্দের বৃে আঁকা শ্রিিান্দনা শ্রযন্দত পান্দর।
● চুণি ব্যবহার কন্দর বৃে আঁকান্দনা শ্রিিান্দনা শ্রযন্দত পান্দর।
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