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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।
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প শন্ত সংখ্যা দতণরর অনুিীিন কন্দরশ্রছ (আনন্দে গণিত ণিণি, কন্দন্টন্ট শ্রেণিভাণর বই- তৃতীয় শ্রেণি, আইণেয়া-১.৮)। চতুথ শ শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা
রণিন কাগন্দজ সংখ্যা আইণেয়াটি ব্যবহার কন্দর শ্রকাটি প শন্ত োনীয় মান্দনর সংখ্যা দতণরর অনুিীিন করন্দব। সংখ্যায় কমা ব্যবহান্দরর পদ্ধণত
সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের িারিা িাভ করন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীরা ৪থ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এবং ৭ নং পৃষ্ঠার সমস্যা সমািান করন্দব।

আইণেয়া ১.২: জুম ইন জুম আউে
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সংখ্যা ও গিনা
মূিকথা: তৃতীয় শ্রেণিন্দত োনীয়মান্দন ণিক্ষাথীরা জুম ইন জুম আউে আইণেয়াটি ব্যবহার কন্দর সংখ্যান্দরিার িারিা শ্রপন্দয়ন্দছ (আনন্দে গণিত
ণিণি, কন্দন্টন্ট শ্রেণিভাণর বই- তৃতীয় শ্রেণি, আইণেয়া- ১.৬)। চতুথ শ শ্রেণিন্দত জুম ইন জুম আউে আইণেয়াটির কা শপদ্ধণত অনুসরি কন্দর
ণিক্ষাথীরা ০-৪০০০ এর একটি সংখ্যান্দরিা দতণর করন্দত পারন্দব। এন্দক্ষন্দত্র প্রণতটি ক্ষুদ্রতম োন্দগর মধ্যবতী দূরত্ব ১০০ িরন্দত হন্দব। জুম ইন
জুম আউে আইণেয়াটি ব্যবহার কন্দর ণিক্ষাথীরা সংখ্যান্দরিায় ণবণভন্ন সংখ্যা ণনন্দে শি এবং সংখ্যান্দরিায় ণনন্দে শণিত ণবণভন্ন সংখ্যা শ্রবর করন্দত
পারন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীরা ৪থ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৯, ১০ এবং ১১ নং পৃষ্ঠার সংখ্যান্দরিা সংোন্ত সমস্যা সমািান করন্দব।
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আইণেয়া ১.৩: সংখ্যান্দিন্দকা কুণমর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গিনা ও সংখ্যা (সংখ্যার তুিনা)
মূিকথা: তৃতীয় শ্রেণিন্দত োনীয়মান্দন ণিক্ষাথীরা সংখ্যান্দিন্দকা কুণমন্দরর আইণেয়াটি ব্যবহার কন্দর শ্রছাে-বি সংখ্যা প্রকান্দির িারিা শ্রপন্দয়ন্দছ
(আনন্দে গণিত ণিণি, কন্দন্টন্ট শ্রেণিভাণর বই- তৃতীয় শ্রেণি, আইণেয়া- ১.৭)। চতুথ শ শ্রেণিন্দত সংখ্যান্দিন্দকা কুণমন্দরর আইণেয়াটি পূনরায়
ণিক্ষাথীন্দের প্রেিশন করুন। ণতন বা চার অংন্দকর সংখ্যা ণেন্দয় গঠিত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীরা ৪থ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১২, ১৩, ১৫ নং পৃষ্ঠার সংখ্যার তুিনা সংোন্ত সমস্যা সমািান করন্দব এবং ১৮
পৃষ্ঠায় অনুিীিনী ১ সমািান করন্দব।

আইণেয়া ১.৪: কান্দে শর সংখ্যা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সংখ্যা ও গিনা
মূিকথা: ণভন্ন ণভন্ন অঙ্ক ব্যবহার কন্দর ক্ষুদ্রতম এবং বৃহত্তম সংখ্যা ণনি শন্দয়র জন্য ণিক্ষাথীরা নম্বর কােশ ব্যবহার কন্দর এই শ্রিিাটি শ্রিিন্দব।
প্রণতন্দ াণগতামূিক শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দতণরর মূি শ্রকৌিি সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব। সংখ্যা দতণরর
শ্রক্ষন্দত্র শূন্য শুরুন্দত ব্যবহার করা ায়না- তা ণিক্ষাথীরা শ্রিিন্দত শ্রিিন্দতই িারিা পান্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা
সংখ্যা কােশ ব্যবহার কন্দর ক্ষুদ্রতম এবং বৃহত্তম সংখ্যা ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণিক্ষাথীরা শ্রজািায় শ্রিিাটি শ্রিিন্দব। প্রণত শ্রজািায় ০ শ্রথন্দক ৯ এর এক শ্রসে সংখ্যাকােশ ণনন্দব। এই একন্দসে সংখ্যাকােশ
শ্রথন্দক শ্রজািায় প্রন্দতযন্দক দেবচয়ন্দন ৫টি কন্দর সংখ্যাকােশ ণনন্দব।

িাপ-২

ণিক্ষাথীরা একসান্দথ শ্রিিা শুরু করন্দব। শ্রিিার ণনয়ম হি শ্র ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের ৫টি কােশ ব্যবহার কন্দর পাঁচ অন্দঙ্কর
সবন্দচন্দয় বি সংখ্যা দতণর করন্দব এবং িাতায় ণিিন্দব। শ্র ণিক্ষাথী আন্দগ কাজটি করন্দত পারন্দব শ্রস জয়ী হন্দব।
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িাপ-৩

অনুরূপভান্দব ণিক্ষাথীরা ৫ অন্দঙ্কর ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দতণরর জন্য শ্রিিাটি শ্রিিন্দব। এন্দক্ষন্দত্র িক্ষিীয় শ্র , ণিক্ষাথীরা সংখ্যার
েমানু াণয় বি শ্রথন্দক শ্রছাে সাজান্দি বৃহত্তম সংখ্যা এবং শ্রছাে শ্রথন্দক বি েন্দম সাজান্দি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ণিিন্দত পারন্দব।

িাপ-৪

ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দতণরর শ্রক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীরা ০ ণেন্দয় সংখ্যাটি শুরু করন্দত পান্দর। এন্দক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীন্দের সংখ্যার শুরুন্দত ০ শ্রকন
বসন্দব না তা বুণিন্দয় ণেন্দত হন্দব।

িাপ-৫

এবার ণিক্ষাথীন্দের বৃহত্তম শ্রজাি এবং ণবন্দজাি সংখ্যা দতণর করন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও াচাই: শ্রবান্দে শ কন্দয়কটি অঙ্ক ণিখুন। অঙ্কগুন্দিা ব্যবহার কন্দর বৃহত্তম সংখ্যা, ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম শ্রজাি/ণবন্দজাি
সংখ্যা শ্রবর করন্দত বলুন।
ণিক্ষাথীরা ৪থ শ শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তন্দকর ১৫, ১৬ এবং ১৭ পৃষ্ঠার সমস্যা এবং অনুিীিনীর ২ এবং ৩ নং সমস্যা সমািান করন্দব।
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২.০ শ্র াগ ও ণবন্দয়াগ
আইণেয়া ২.১: শ্র ান্দগর অনুিীিন
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্র াগ
মূিকথা: এটি একটি অনুিীিনমুিক কাজ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা দুই, ণতন ও চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সংখ্যার শ্র াগ ণনি শয় করার েক্ষতা অজশন
করন্দব। শ্র শ্রকঊ ত শ্রবণি অনুিীিন করন্দব শ্রস তত শ্রবণি গাণিণতক েক্ষতা অজশন করন্দব। তাই এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রিিন্দত
শ্রিিন্দত শ্র ান্দগর অনুিীিন করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুই, ণতন ও চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সংখ্যা পািাপাণি শ্ররন্দি শ্র াগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: এন্দফার সাইজ কাগজ।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম ক্লাসরুন্দম এন্দস ণিক্ষাথীন্দেরন্দক শ্রজািায় শ্রজািায়
েন্দি ভাগ কন্দর ণেন। এরপর প্রথন্দম শ্রবান্দে শ একটি ছক
আঁকুন এবং প্রন্দতযক শ্রজািায় একজনন্দক শ্রসই ছকটি
িাতায় আঁকন্দত বলুন। ছকটিন্দত শ্রমাে ২০টি র
থাকন্দব।

িাপ ২

এবার প্রণত শ্রজািায় ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ছকটি ০ শ্রথন্দক ৯ এই শ্রমাে েিটি অঙ্ক ব্যবহার কন্দর ছকটি পূরি করন্দত বলুন। প্রন্দতযক
ণিক্ষাথী শ্রমাে ১০টি ছন্দক ণনন্দজর পছেমত ছন্দক অঙ্ক বসান্দব।

িাপ ৩

এরপর শ্রিিার ণনয়ম বুণিন্দয় ণেন। ণনয়মটি
হন্দিা প্রতযন্দক ণিক্ষাথী পািাপাণি অথবা উপর
ণনন্দচ পরপর ণতনটি র ণনব শাচন করন্দব।
পািাপাণি (বাম শ্রথন্দক োন্দন) অথবা উপর ণনন্দচ
শ্র ণতনটি অঙ্ক থাকন্দব (শ্রসটি একটি ণতন
অন্দঙ্কর সংখ্যা হন্দব) ণনন্দজর িাতায় তুিন্দব।
এভান্দব প শায়েন্দম অপর ণিক্ষাথী অন্য শ্র
শ্রকান ণতনটি পরপর (উপর ণনচ/পািাপাণি) র
ণনব শাচন করন্দব। এভান্দব প্রন্দতযক ণিক্ষাথী
প্রণতবান্দর সন্দব শাচ্চ ণতনটি সংখ্যা পান্দব।
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িাপ ৪

এরপর প্রন্দতযক ণিক্ষাথী তান্দের প্রাপ্ত সংখ্যাগুন্দিা শ্র াগ করন্দব। ার শ্র াগফি শ্রবিী হন্দব শ্রস ণবজয়ী হন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীরা চতুথ শ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ১৯, ৩২ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।
আরও ণকছু/ ণবকে: ণিক্ষক চাইন্দি েন্দিও কাজ ণেন্দত পান্দরন।

আইণেয়া ২.২: ণবন্দয়ান্দগর অঙ্ক কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণবন্দয়াগ
মূিকথা: এটি একটি শ্রিিা। এর আন্দগ ণিক্ষাথীরা দুই/ণতন অঙ্ক ণবণিষ্ট সংখ্যার ণবন্দন্দয়াগ করন্দত ণিন্দিন্দছ। এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা
সংখ্যাকােশ ব্যবহার কন্দর ণনন্দজরা একটি পাঁচ অন্দঙ্কর, ও একটি চার অন্দঙ্কর সংখ্যা দতণর করন্দব এবং আনন্দের মধ্য ণেন্দয় এই সংখ্যা দুটি
ণবন্দয়াগ করন্দব। ণিক্ষাথীন্দের ণবন্দয়ান্দগর িারিা স্পষ্ট হওয়ার পািাপাণি আনেও পান্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুইটি বি সংখ্যার ণবন্দয়াগফি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত শ্রজািায় শ্রজািায় েি দতণর করুন। প্রন্দতযক শ্রজািায় ণিক্ষাথীরা প্রন্দতযন্দক নয়টি কন্দর শ্রমাে ১৮টি সংখ্যা কােশ
বানান্দব।

িাপ ২

পন্দর দুইজন্দনর সংখ্যার কােশগুন্দিা একন্দত্র একসান্দথ ণমন্দিণমন্দি রািন্দব এরপর প্রন্দতযক ণিক্ষাথী প শায়েন্দম একটি একটি কন্দর
শ্রমাে ৯টি সংখ্যা কােশ ণনন্দব।
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িাপ ৩

এবার শ্রিিার ণনয়ম বন্দি ণেন। শ্রিিাটিন্দত প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক তান্দের নয়টি সংখ্যা কােশ একবার ব্যবহার কন্দর একটি পাঁচ
অন্দঙ্কর এবং একটি চার অন্দঙ্কর সংখ্যা দতণর করন্দব।

প্রন্দতযক ণিক্ষাথী তার দতণর পাঁচ অন্দঙ্কর সংখ্যা শ্রথন্দক চার অন্দঙ্কর সংখ্যা ণবন্দয়াগ করন্দব। শ্র ণিক্ষাথীর ণবন্দয়াগফি বি হন্দব
শ্রস ঐ রাউন্দন্ড ণবজয়ী বন্দি গণ্য হন্দব এবং এক পন্দয়ন্ট পান্দব। এভান্দব পাঁচ রাউন্ড শ্রিয়াি পর শ্র ণিক্ষাথীর পন্দয়ন্ট শ্রবণি হন্দব
শ্রস ণবজয়ী হন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীরা চতুথ শ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ২৯ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।
আরও ণকছু/ ণবকে: ণিক্ষক চাইন্দি েন্দিও কাজ ণেন্দত পান্দরন।

আইণেয়া ২.৩: শ্র াগ-ণবন্দয়ান্দগর ণমতাণি-২
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্র াগ- ণবন্দয়ান্দগর সিকশ
মূিকথা: এটি একটি অনুিীিনমুিক কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্র াগ ণবন্দয়ান্দগর সিকশ সিণকশত িারিা পান্দব। পুিণপন শ্রবান্দে শ শ্র াগ ও
ণবন্দয়ান্দগর সিকশ শ্রবািান্দত শ্রিিাটি শ্রিিন্দত শ্রেয়া হন্দব। এন্দত ণিক্ষাথীরা ৩টি সংখ্যার মন্দধ্য শ্র াগ/ণবন্দয়াগ এবং সমান ণচহ্ন বণসন্দয় নানারকম
সমািান করন্দব। দু’টি সংখ্যার শ্র াগফি সবন্দচন্দয় বি সংখ্যাটি, বি সংখ্যা শ্রথন্দক একটি সংখ্যা ণবন্দয়াগ করন্দি অন্য সংখ্যাটি পাওয়া ায়।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্র াগ ও ণবন্দয়ান্দগর সিকশ ণবষন্দয় বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: কন্দয়কটি এন্দফার কাগজ, মাকশার, পুিণপন, পুিণপন শ্রবােশ
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত একটি কাগজন্দক চার টুকন্দরা করুন। এসব
টুকন্দরায় মাকশার ণেন্দয় সংখ্যা ও প্রতীন্দকর কােশ দতণর করন্দত
হন্দব। শ্র াগ, ণবন্দয়াগ ও সমান ণচন্দহ্নর ণতনটি কােশ বানান।
এবার, আন্দরা ণতনটি কান্দে শ ণতনটি সংখ্যা এমনভান্দব ণিিন্দবন,
শ্র ন শ্রছাে সংখ্যা দুইটির শ্র াগফি বি সংখ্যাটির সমান হয়।

িাপ ২

এবার ণতনজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন োকুন। তান্দেরন্দক বলুন এিান্দন ণতনটি সংখ্যা আর শ্র াগ অথবা ণবন্দয়াগ ণচন্দহ্নর একটি প্রতীক
ব্যবহার কন্দর পুিণপন শ্রবান্দে শ সাজান্দত। সমান ণচহ্নও ব্যবহার করন্দত হন্দব।
শ্র মন সংখ্যা ণতনটি ১২23, 4৫99, 5822 হন্দি-
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ণিক্ষাথী প্রথন্দম সািারিত শ্র াগ কন্দর সাজান্দব। িরা াক শ্রস প্রথন্দম ১২23+4599=5822 দতণর করি।

িাপ ৩

এবার ক্লান্দসর সব ণিক্ষাথীন্দক এটি িাতায় তুিন্দত বলুন এবং একজন ণিক্ষাথীন্দক এটি শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন্দত বলুন।

িাপ ৪

ণিক্ষাথীন্দক এবার এন্দিান্দমন্দিা কন্দর অন্য কীভান্দব
সাজান্দনা ায় শ্রসটি শ্রচষ্টা করন্দত বলুন। দতণর হন্দি
শ্রসটিও সবাই িাতায় তুিন্দব ও একজন শ্রবান্দে শ ণিন্দি
ণেন্দব। এভান্দব আবারও আন্দরকভান্দব সাজান্দনার শ্রচষ্টা
করন্দত বলুন। শ্র মন5822-১২23=4599,
অথবা 5822-4599=1223,
অথবা 1223=5822-4599,
অথবা 4599=5822-১২23
ক্লান্দসর অন্য ণিক্ষাথীরা সাহায্য করন্দত পারন্দব।
5822-১২23=4599 এবং 4599=5822-১২23
এই দুটি শ্র একই অথ শ বহন কন্দর শ্রসটি শ্রবািান্দনার শ্রচষ্টা
করুন।

িাপ ৫

ক্লান্দসর সব ণিক্ষাথীন্দক ২ জন্দনর েন্দি ভাগ করুন। প্রন্দতযক েিন্দক একটি পৃষ্ঠা ৮ ভাগ কন্দর নতুন একন্দসে কােশ বানান্দত বলুন।
এবার নতুন ণতনটি সংখ্যা ণিন্দি ণেন। শ্রসই কােশগুন্দিা সাণজন্দয় েন্দি ণিক্ষাথীরা তভান্দব সম্ভব সাজান্দনার শ্রচষ্টা করন্দব। েন্দির
দুইজন ণিক্ষাথীই তান্দের পাওয়া প্রণতটি সঠিক সংণমেি িাতায় ণিিন্দব। শ্রসগুন্দিা াচাই কন্দর শ্রেখুন।

িাপ ৬

এবার নতুন একন্দসে কােশ দতণর করুন। ণকন্তু এবার ণতনটি অণতণরক্ত সংখ্যার কােশ বানান্দবন। এবার শ্রবান্দে শ ণতণন একটি র িাণি
শ্ররন্দি কােশগুন্দিা সাজান্দবন। দুইজন কন্দর ণিক্ষাথীন্দক শ্রেন্দক ণনন্দয় বাণক কােশগুন্দিা শ্রথন্দক খুন্দুঁ জ শ্রবর করন্দত ণেন শ্র , শ্রকান কােশটি
িণি ন্দর বসন্দব। এজন্য ণতণন িাতায় রাফ কন্দর শ্রেিন্দত উৎসাণহত করুন। এছািা আন্দগর শ্রিিা সমীকরিগুন্দিার ণেন্দক ভান্দিা
কন্দর িক্ষয করন্দত বলুন। এভান্দব শ্র াগ ও ণবন্দয়ান্দগর সিকশটি কন্দয়কটি উোহরি ণেন্দয় ব্যখ্যা করুন। এই কােশ ণেন্দয় ণবন্দয়াজন,
ণবন্দয়াজয ও ণবন্দয়াগফন্দির সিকশটি ব্যখ্যা করুন।

মূল্যায়ন ও াচাই: অনুিীিনীর িাণি ন্দর শ্র াগ ও ণবন্দয়ান্দগর অঙ্কগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দেরন্দক অনুিীিন করন্দত ণেন।

আইণেয়া ২.৪: সমস্যা সমািান্দনর বাক্স
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : কথার অঙ্ক
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা সািারি শ্র াগ ণবন্দয়ান্দগর সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দি বাকয সম্বণিত সমস্যাগুন্দিা ঠিকমত সমািান করন্দত পান্দর না।
এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা অনুিীিনমুিক কাজ করন্দব, প্রথন্দম ণিক্ষাথীরা িান্দপ িান্দপ পিন্দব। পন্দর তা ণিন্দি সমািান করন্দি তান্দের
জন্য সহজতর ও অণিকতর শ্রবািগম্য হন্দব।
উন্দিশ্য: এ কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাকথার অন্দঙ্কর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরন্দত ণিক্ষাথীন্দের কথার সমস্যাগুন্দিা পিন্দত বলুন। কথার সমস্যাগুন্দিা ণিক্ষাথীরা পন্দি বাকযগুন্দিা বুিন্দত পারন্দছ
ণকনা শ্রসটি ণনণিত করুন।
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িাপ ২

ণিক্ষাথীরা এরপর ণনন্দজন্দের িাতায় সমস্যা সমািান বাক্স দতণর করন্দব। শ্রবান্দে শ একবার শ্রেণিন্দয় ণেন। শ্র মনোঃ একটি গুোন্দম
৮৩৭৫ বস্তা ণচণন, ১১৮৬০ বস্তা চাি এবং ১২৭২০ বস্তা োি রন্দয়ন্দছ। তাহন্দি ঐ গুোন্দন শ্রমাে কয় বস্তা মািামাি রন্দয়ন্দছ?
এই সমস্যাটি ণিক্ষাথী িান্দপ িান্দপ পিন্দব এবং সংখ্যাগুন্দিা িান্দপ িান্দপ ণিন্দি সমািান করন্দব।

িাপ ৩

এভান্দব ণনন্দচর সমস্যাটি
সমািান্দনর
জন্য
ণিক্ষাথীন্দেরন্দক
অনুিীিন
করন্দত ণেন।
শ্রসাহাগ ৭০০০০ োকা ণেন্দয়
একটি শ্রমাের সাইন্দকি েয়
করন্দিন। শ্রমাের সাইন্দকিটি
শ্ররণজন্দেিন বাবে ১৫০০
োকা এবং শ্রমরামত বাবে
৮০০ িরচ হন্দিা। এিন ণে
শ্রমাের
সাইন্দকিটি
৯০০০০োকায় ণবণে কন্দর
তাহন্দি কত োকা িাভ হন্দব?
ণিক্ষাথীরা িান্দপ িান্দপ ঠিক
মত সংখ্যাগুন্দিা ণিিন্দত
পারন্দছ ণকনা শ্রসটি াচাই
করুন

িাপ ৪

এভান্দব আন্দরা কন্দয়কটি সমস্যা সমািান করান্দবন। ণিক্ষাথীরা সমস্যাগুন্দিার সংখ্যাগুন্দিা ঠিক মত বসান্দত পারন্দছ ণকনা এ
ব্যাপারগুন্দিা শ্রিয়াি করুন।

মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষাথীরা চতুথ শ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ৩৩ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সামািান করন্দব।

আইণেয়া ২.৫: ণবন্দয়ান্দগর ছক
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণবন্দয়াগ
মূিকথা: এটি একটি অনুিীিনমুিক কাজ ও শ্রিিা, ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ছন্দক অন্দনকগুন্দিা ণবন্দয়ান্দগর চচ শা কন্দর েক্ষ হন্দয় উঠন্দব। এ
িরন্দির ছক ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরা দতণর কন্দর শ্রেণি কা শেন্দমর বাইন্দর বা অবসর সমন্দয় সহপাঠিন্দের সান্দথ শ্রিিন্দত উৎসাণহত করুন।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাপাঁচ ও চার অঙ্ক ণবণিষ্ট সংখ্যা শ্রথন্দক চার/ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যার ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
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কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

প্রথন্দম ক্লাসরুন্দম এন্দস ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় এই শ্রিিাটি শ্রিিন্দত বলুন। এজন্য প্রথন্দম শ্রবােশ একটি ছক আঁকুন এবং প্রন্দতযক
ণিক্ষাথী শ্রসই ছকটি িাতায় আঁকন্দব। ছকটিন্দত শ্রমাে ৩৬টি র থাকন্দব।

িাপ ২

এরপর প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক শ্রবান্দে শ প্রেত্ত সংখ্যাগুন্দিা উপন্দরর সাণরন্দত প্রথম র িাণি শ্ররন্দি বাণক ন্দর ৫টি ৫ অন্দঙ্কর সংখ্যা
ণিিন্দত বলুন। এরপর ণিক্ষাথীরন্দেরন্দক প্রথম কিান্দমর উপন্দরর র িাণি শ্ররন্দি বাণক ৫ ন্দর শ্রবান্দে শ প্রেত্ত ণতন/চার অংন্দকর
সংখ্যা বসান্দত বলুন। এরপর ফাঁকা রগুন্দিান্দত এমন ভান্দব সংখ্যা বসান্দত হন্দব শ্র ন, শ্রসটি ঐ ন্দরর ঠিক উপন্দর প্রথম সাণরর
সংখ্যার এবং ঐ ন্দরর বান্দম প্রথম কিান্দমর সংখ্যার ণবন্দয়াগফি হয়।

শ্র ণিক্ষাথী সঠিকভান্দব সব শপ্রথম ছকটি পূরি করন্দত পারন্দব তারা ণবজয়ী হন্দব।
িাপ ৩

এটি সিন্ন করার পর শ্রজািায় ণিক্ষাথীন্দের শ্রিিন্দত বলুন। এন্দক্ষন্দত্র ণনন্দজরা ছক দতণর কন্দর উপন্দর ণনন্দচ সংখ্যা ণিন্দি শ্রজািায়
শ্রিিন্দত বলুন। এন্দক্ষন্দত্র একজন তার সমািানটি শ্রগাি ণচহ্ন এবং অন্যজন আয়তন্দক্ষত্র ণচহ্ন ণেন্দয় রািন্দব। শ্র শ্রবণি সমািান
করন্দত পারন্দব, শ্রস ণবজয়ী হন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষাথীরা চতুথ শ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ২৯ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সামািান করন্দব।

আইণেয়া ২.৬: শ্র াগ ণবন্দয়ান্দগর পাজি-২
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : কথার অঙ্ক
মূিকথা: এটি একটি অনুিীিনমুিক কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্র াগ ণবন্দয়ান্দগর সিকশ সিন্দকশ আন্দরা স্পষ্ট িারিা িাভ করন্দব। এই
আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্র াগ ও ণবন্দয়ান্দগর িারিা িান্দভর পর অনুিীিন্দনর মাধ্যন্দম সহন্দজ শ্র াগ ও ণবন্দয়াগফি শ্রবর করন্দত পারন্দব।
এই আইণেয়াটিন্দত ণিক্ষাথীরা প্রণতন্দ াণগতা ও আনন্দের মধ্য ণেন্দয় িাণি র ব্যবহার কন্দর শ্র াগ-ণবন্দয়ান্দগর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্র াগ-ণবন্দয়ান্দগর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত শ্রজািায় শ্রজািায় ণিক্ষাথীন্দের েন্দি ভাগ করুন।
এরপর শ্রবান্দে শ প্রথন্দম একটি সহজ শ্র ান্দগর সমস্যা ণেন। শ্র মন, দুইটি
ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যার শ্র াগফি ৯৮০।
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িাপ ২

এরপর শ্রবান্দে শ সমস্যাটি ণিখুন। কীভান্দব ণিক্ষাথীরা এটি সমািান
করন্দব তা ণজজ্ঞাসা করুন। কন্দয়কজন শ্রথন্দক উত্তর শ্রিানার পর
প্রন্দয়াজন্দন বলুন শ্র আমরা শ্র শ্রকান একটি ণতন অংন্দকর সংখ্যা
আন্দগ উপন্দরর রগুন্দিান্দত ণিন্দি শ্রফণি। উোহরিসরূপ উপন্দরর
সাণরন্দত ৪৫৬ শ্রিিা হন্দিা

িাপ ৩

এরপর ণিতীয় সাণরন্দত শ্রকান সংখ্যাগুন্দিা বসন্দব শ্রসটি শ্রবর করার জন্য একক, েিক ও িতক োন্দনর অঙ্কগুন্দিা শ্রিয়াি করন্দত
হন্দব। প্রথন্দম একক োন্দনর অঙ্ক শ্রথন্দক শুরু করন্দত হন্দব।

িাপ ৪

এই সমস্যাটি সমািান হন্দি আন্দরা বি সংখ্যার জন্য সমস্যা ণেন্দবন ।শ্র মন
১। দুইটি চার অন্দঙ্কর সংখ্যার শ্রবর কন্দরা ান্দের শ্র াগফি ৯৯৯৯
২। দুইটি চার অন্দঙ্কর সংখ্যার শ্রবর কন্দরা ান্দের শ্র াগফি ১২৩৪৫

িাপ ৫

অনুরূপ আন্দরা ণকছু শ্র াগ-ণবন্দয়ান্দগর সমস্যা ণিক্ষাথীন্দেরন্দক অনুিীিনীর জন্য ণেন:

মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষাথীরা চতুথ শ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ২৪ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।

আইণেয়া ২.৭: সমস্যার কথা বণি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : কথার অঙ্ক
মূিকথা: এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কথার অংন্দকর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব। ণিক্ষাথীরা গাণিণতক রূপন্দক ণনন্দজন্দের
ভাষায় বান্দকযর সমস্যায় পণরিত করন্দব। ফন্দি ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরা শ্র মন সমস্যা দতণর করন্দত পারন্দব শ্রতমণন তা সমািান কন্দর সমস্যা
সমািান্দনর েক্ষতা বৃণদ্ধ পান্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাকথার অঙ্ক ণিিন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত শ্রবান্দে শ কন্দয়কো সংখ্যা ণিন্দি তান্দের মন্দধ্য গাণিণতক সিকশ ণিখুন। শ্র মনোঃ ১২৩+২৫৬=

িাপ ২

এরপর একজন ণিক্ষাথীন্দক শ্রবান্দে শ শ্রিিা এই সংখ্যাগুন্দিা এবং সিকশগুন্দিা ব্যবহার কন্দর একটি কথার সমস্যা দতণর করন্দত
বলুন। প্রন্দয়াজন্দন ণিক্ষাথী ণকছুক্ষি সময় ণনন্দয় ণনন্দজর মত কন্দর বিন্দব।
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শ্র মনোঃ রণহন্দমর কান্দছ ১২৩টি মান্দব শি ণছি। রণহন্দমর বন্ধু কণরন্দমর কান্দছ ২৫৬টি মান্দব শি আন্দছ। একণেন তারা দুইজন ণনন্দজন্দের
মান্দব শিগুন্দিা একসান্দথ ণনন্দয় শ্রিিা শুরু করন্দিা এিন তান্দের কান্দছ একন্দত্র শ্রমাে কতটি মান্দব শি রন্দয়ন্দছ?
এরপর বাকী ণিক্ষাথীরা এই কথার অন্দঙ্কর সমািান ণনন্দজর িাতায় করন্দব।
িাপ ৩

এভান্দব আন্দরা কন্দয়কো উোহরি সমািান করন্দত ণেন। শ্র মনোঃ ১২৩৪+৭৫৬৮-৬৯৫৪

িাপ ৪

এবার অপর আন্দরকজন ণিক্ষাথী উপন্দরর গাণিণতক সিকশ ও সংখ্যাগুন্দিা ব্যবহার কন্দর ণনন্দজর মত একটি কথার সমস্যা বিন্দত
বলুন। প্রন্দয়াজন্দন অন্য ণিক্ষাথীরাও ণজজ্ঞাসা করুন শ্র ন তারা তান্দের মত কন্দর কথার অঙ্কগুন্দিা দতণর কন্দর বন্দি। শ্র মন,
সুণমন্দের বাগান্দন দুইটি আম গাছ ণছি। গাছ দুটিন্দত থােন্দম ১২৩৪টি এবং ৭৫৬৮টি আম িন্দরন্দছ। পরবতীন্দত বাজান্দর তারা
ণনন্দজন্দের শ্রমাে আম শ্রথন্দক ৬৯৫৪টি আম ণবণে কন্দর ণেি। এিন তান্দের কান্দছ শ্রমাে কতটি আম রন্দয়ন্দছ?
এরপর বাকী ণিক্ষাথীরা এই সমস্যার সমািান করন্দব।

িাপ ৫

এবার সকি ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দয় ৪টি েন্দি ভাগ করুন। েিীয়ভান্দব আন্দিাচনা কন্দর এক েি শ্রবান্দে শ একটি অংক ণিন্দি ণেন্দব, অন্য
৩ েি এটি ণনন্দয় একটি কথার অংক দতণর করন্দব। ণনি শাণরত সমন্দয়র পর েন্দির একজনন্দক তা পিন্দত বলুন। এভান্দব বাকী ২টি
েিন্দক কথার অংকটি পিন্দত বলুন এবং ণবচারক ণহন্দসন্দব শ্রসরা কথার অংক দতণরর ণবজয়ী ণনি শারি করুন। এভান্দব কন্দয়কবার
প্রণতন্দ াণগতার ণভণত্তন্দত কাজটি শ্রিষ করুন।

মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষাথীরা চতুথ শ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ৩৩ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীগুন্দিা সমািান করন্দব।
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৩.০ গুি
আইণেয়া ৩.১: কুতকুত শ্রিিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি (গুণ্য, গুিক ও গুিফি)
মূিকথা: তৃতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা গুণ্য, গুিক ও গুিফি এর সান্দথ পণরণচত হন্দয়ন্দছ। ণবণভন্ন বাস্তব উোহরন্দি গুণ্য, গুিক ও গুিফি আিাো
কন্দর ণচণহ্নত করা সহজ হন্দিও অন্দনক শ্রক্ষন্দত্র অজানা গুন্দির সমস্যার শ্রক্ষন্দত্র সব সময় ণিক্ষাথীরা গুণ্য ও গুিক ণচণহ্নত করন্দত পান্দর না। এই
আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্র ন্দকান িরন্দনর গুন্দির সমস্যায় গুণ্য, গুিক ও গুিফি ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা –
গুন্দির সমস্যায় গুণ্য, গুিক ও গুিফি ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি : িোণরর কাগজ
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত ৫/৬ জন ণিক্ষাথীর েি গঠন করুন। এরপর ৪টি িোণরর কাগজ কন্দর প্রণতটি েিন্দক ণেন্দবন। িোণরর
কাগজগুন্দিান্দত ৩, ২, ১, ০ এই চারটি সংখ্যা শ্রিিা থাকন্দব।

িাপ ২

ক্লান্দসর শ্রকান এক প্রান্ত ঠিক করুন এবং এরপর শ্রসিান্দন শ্রথন্দক প্রায় ২৫ শ্রস.ণম. পর পর ণনন্দচর মন্দতা ৯টি র দতণর করুন।
এবার ,বলুন, “শ্রতামান্দের এই কাজটি শ্রবান্দে শ ছন্দকর মাধ্যন্দম ণিিণছ”। ণনন্দচর ছন্দকর মত কন্দর সংখ্যাগুন্দিা বসান্দবন।
একইভান্দব িাইন্দনর সংখ্যা বেিান্দবন। একজন ণিক্ষাথীন্দক শ্রেন্দক ণনন্দয় ণনন্দচর ছকটি পূরি করান্দবন। ণহসান্দবর ছকটি এমন হন্দত
পান্দর :

িাপ ৩

এরপর শ্রিিার ণনয়ম বন্দি ণেন। শ্র েন্দির ণিক্ষাথীরা িোণরন্দত ত সংখ্যা শ্রপন্দয়ন্দছ তারা এক িান্দফ ঠিক ততটি র শ্র ন্দত পান্দর।
শ্র মন িোণরন্দত ৩ পাওয়া েন্দির একজন ণিক্ষাথীন্দক োকুন। শুরুর অবোন্দন ণিক্ষাথীন্দক শ্ররন্দি বলুন ৩টি িাফ ণেন্দত। ণিক্ষাথী
৩টি িাফ শ্রেয়ার পর বলুন শ্রস সন্দব শান্দমাে কতটি র অণতেম কন্দরন্দছ। ণিক্ষাথী র গুন্দি বিন্দব উত্তর ণেন্দব। এরপর থােন্দম
িোণরন্দত ২, ১, ও ০ পাওয়া েি শ্রথন্দক একজন কন্দর ণিক্ষাথী োকুন এবং ৩টি কন্দর িাফ ণেন্দত বলুন। শ্রিষ েন্দির ণিক্ষাথী ৩
ো িাফ শ্রেয়ার পরও শ্রকান্দনা র অণতেম করন্দব না, অথ শাৎ শূণ্য র ান্দব। এরপর ণিক্ষাথীন্দের প্রন্দনাত্তন্দরর মাধ্যন্দম ণনন্দচর
মন্দতা ছক শ্রবান্দে শ দতণর করুন।
ণিক্ষাথীর প্রণত িান্দফ অণতোন্ত ন্দরর সংখ্যা

িান্দফর সংখ্যা

শ্রমাে অণতোন্ত ন্দরর সংখ্যা

৩

৩

৯

২

৩

৬

১

৩

৩

0

3

0

ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন এতক্ষি তারা ণক কীভান্দব অণতোন্ত ন্দরর সংখ্যা শ্রবর কন্দরন্দছ। ণিক্ষাথীন্দের মধ্য শ্রথন্দক ণতণন শ্রবর
কন্দর আনন্দবন শ্র এতক্ষি তারা গুি করার মাধ্যন্দম অণতোন্ত ন্দরর সংখ্যা শ্রবর কন্দরণছন্দিা। এরপর শুণ্য ণেন্দয় শ্রকান্দনা সংখ্যান্দক
গুি করন্দি শ্র গুিফি শূণ্য হয় শ্রসোও ণিক্ষাথীন্দের মন্দন কণরন্দয় ণেন।
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িাপ ৪

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ছন্দকর মাধ্যন্দম প্রকাি করা গুন্দির সমস্যাগুন্দিা িাতায় ণিিন্দত বলুন এবং গুণ্য, গুিক ও গুিফি ণচণহ্নত করন্দত
বলুন। কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক ণনন্দয় ণজন্দজ্ঞস করুন তারা শ্রকানটিন্দক গুণ্য ও শ্রকানটিন্দক গুিক ণহন্দসন্দব ণচণহ্নত
কন্দরন্দছ এবং শ্রকন কন্দরন্দছ?
এরপর সকি ণিক্ষাথীর উন্দিন্দশ্য ব্যাখ্যা করুন। ছন্দকর প্রথম কিান্দম প্রণত িান্দফ অণতোন্ত র সংখ্যা প্রকাি করা হন্দয়ন্দছ এবং
সব শন্দিষ কিান্দম এই র সংখ্যাই গুিফি ণহন্দসন্দব প্রকাি শ্রপন্দয়ন্দছ। তাই প্রথম সংখ্যাটি অথ শাৎ প্রথম কিান্দমর সংখ্যাটি গুণ্য
ণনন্দে শি করন্দছ। ণিতীয় কিান্দমর সংখ্যাটি িান্দফর সংখ্যা ণনন্দে শি করন্দছ া গুিক।

আইণেয়া ৩.২: নামতার চাকণত
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুন্দির নামতা
মূিকথা : এটি একটি কাজ। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা তান্দের সৃজনিীিতা প্রন্দয়াগ কন্দর নামতার চাকণত বানান্দব। ফন্দি নামতার িারিা আন্দরা
স্পষ্ট হন্দব। এই কাজটি ণিক্ষক ণনন্দজ কন্দর পারেণিশতা অজশন্দনর পর ণিক্ষাথীন্দের তা ণিণিন্দয় ণেন্দত হন্দব। ণিক্ষাথীরা একবার তা প্রস্তুত করন্দত
পারন্দি শ্রিিন্দত শ্রিিন্দত নামতার ফিাফিটি শ্রবর করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুটি সংখ্যার নামতা বিন্দত পারন্দব।
উপকরি : কাগজ
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

প্রথন্দম একটি বৃত্তাকার কাগজ ণনন্দত হন্দব ার ব্যাসাি শ হন্দব ১১ন্দসণম। এটি সরি কিাস ণেন্দয় বানান্দত হন্দব। সরি কিাস এর
শূন্য ণবন্ধুন্দত একটি কিম ও ১১ শ্রসণম ণবন্দুন্দত আন্দরকটি কিম ণনন্দয় বৃত্তটি আঁকন্দত হন্দব এবং শ্রকন্দে ণনন্দত হন্দব।

িাপ ২

এবার কাগজটিন্দক ছণবর মত অন্দি শক করন্দত হন্দব এবং পুনরায় আিাআণিভান্দব অন্দি শক করন্দত হন্দব।

িাপ ৩

এবার অন্দি শক করা ভাগ দুইটিন্দক ণচন্দত্রর মত কন্দর আবার অন্দি শক করন্দত হন্দব।
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িাপ ৪

ছণবর মত কন্দর বতশমান ভাঁজ চারটিন্দক আবার অন্দি শক কন্দর শ্রমাে আেটি ভাঁজ করন্দত হন্দব। শ্রিষ ণচন্দত্র োগগুন্দিা ণেন্দয় ভাঁজ
বুিান্দনা হন্দয়ন্দছ।

িাপ ৫

এবার আিাআণিভান্দব ভাঁন্দজ একটি ণবন্দু ণনন্দত হন্দব। এরপন্দর
তার পান্দির ভাঁন্দজর ণবন্দুটি ণনন্দত হন্দব এবং এক ভাঁজ পর পর
ণচণহ্নত করন্দত হন্দব। এভান্দব আিাআণি ভাঁন্দজর উিো ণেক প শন্ত
োগ ণেন্দত হন্দব।

িাপ ৬

এবার শ্রকন্দ্র শ্রথন্দক ১ শ্রসণম কন্দর ব্যাসাি শ েমান্বন্দয় বাণিন্দয় ১০টি
সমন্দকণন্দ্রক বৃত্ত আঁকন্দত হন্দব পূন্দব শর ক্লান্দস শ্রেিান সরি কিাস
ণেন্দয়। ছণবন্দত সরি কিাস ণেন্দয় বৃত্ত আঁকা শ্রেিান হন্দয়ন্দছ এবং
বৃত্ত আঁকা শ্রিন্দষ শ্রকমন শ্রেিান্দব তা শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ।
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িাপ ৭

অথবা োগ শ্রেয়া িাইনগুন্দিান্দত শ্রেি ণেন্দয় ১ শ্রসণম পর পর ণচণহ্নত করা শ্র ন্দত পান্দর সংখ্যা শ্রিিার জন্য।

িাপ ৮

এ প শান্দয় পূন্দব শ োনা িাইন ১০টিন্দত ১ শ্রথন্দক ১০ প শন্ত নামতা ণিিন্দত
হন্দব প্রথম বৃত্তাকার কাগজটিন্দত। এিান্দন প্রথম িাইন্দন শ্রকন্দ্র শ্রথন্দক ১
এর নামতা ণিিন্দত হন্দব ১,২,৩…১০ প শন্ত বৃন্দত্তর পণরণির ণেক
প শন্ত। তার পান্দির িাইন্দনই শ্রিিা হন্দব ২ এর নামতা
২,৪,৬…২০।এভান্দব ১০ প শন্ত নামতা শ্রিিা হন্দি শ্রসটি ছণবর মত
শ্রেিান্দব শ্রিিার শ্রিন্দষ।

িাপ ৯

একই ভান্দব আন্দরকটি বৃত্তাকার কাগজ ণনন্দত হন্দব।এবং শ্রসিান্দনও সমানভান্দব ভাঁজ কন্দর বৃত্ত আঁকন্দত হন্দব। ণিতীয় বৃত্তাকার
কাগজটিন্দত ১০টি আিাো আিাো ণছদ্র করন্দত হন্দব ১০টি বৃন্দত্তর জন্য।এই ণছদ্রগুন্দিা ণেন্দয় নামতার ফিাফি ণনন্দে শি করা হন্দব।এই
ণছদ্র ণেন্দয় শুধু ণনন্দচর বৃন্দত্তর সংখ্যা শ্রেিা ান্দব।প্রণত ণছন্দদ্রর পান্দি শ্রসটি কত এর নামতা ণনন্দে শি করন্দব শ্রসটি ণিন্দি ণেন্দত
হন্দব।ণছদ্রগুন্দিা কাগজ শ্রকন্দে বানান্দনা হন্দব তাই এটিন্দক শ্রঢন্দক শ্রেয়া ান্দব অন্য ন্দরর নামতা পণরেিশন্দনর সময়।

িাপ ১০

একটি িক্ত শ্রবান্দে শ এটিন্দক বসান্দত হন্দব শ্রকন্দন্দ্র ণপন ণেন্দয় যুক্ত কন্দর। িক্ত শ্রবান্দেরশ উপর ১ শ্রথন্দক ১০ প শন্ত র ণিন্দি ণেন্দত হন্দব।
প্রণতটি িান্দপই ণিক্ষাথীন্দেরন্দক সাহায্য করুন।
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আইণেয়া ৩.৩ : শ্রনণপয়ান্দরর হাণি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : বি গুি
মূিকথা : শ্রনণপয়ান্দরর হাণি সংখ্যার গুি, ভাগ ও বগ শ ণনি শয় করার একটি টুি বা শ্রকৌিি। গণিন্দতর কযািকুন্দিের আণবোন্দরর ৩০০ বছর পুন্দব শ
জন শ্রনণপয়ার নান্দমর একজন েটিস গণিতণবি এটি আণবোর কন্দরন। এটি প্রাথণমক স্তন্দরর ণিক্ষাথীন্দের জন্য একটি সহজ ও আনেিায়ক
গণিত শ্রিিান্দনার টুি বা শ্রকৌিি। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের গণিত ণবষয়টিন্দক অপছে করার ণবষয় এবং গণিন্দতর ভীণত দূর হন্দব। এিান্দন
শুধুমাত্র গুি করার শ্রকৌিি ণনন্দয় আন্দিাচনা করা হন্দয়ন্দছ। এ শ্রিিাটি ণিক্ষাথীন্দের ১ সংখ্যা ণেন্দয় শ্রকান বি সংখ্যান্দক গুি শ্রিিার পর শ্রিিান্দনা
ায়। গণিত একটি সহজ ও আনেোয়ক ণবষয় তা শ্রবািার জন্য ব্যবহার করা ায়।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাএকটি বি সংখ্যান্দক অন্য একটি সংখ্যা ণেন্দয় ণনর্ভশিভান্দব গুি করন্দত পারন্দব।
উপকরি : িাতার দুইটি কাগজ
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক শ্রনণপয়ান্দরর হাণি ণনন্দয় গে বলুন“আজন্দক শ্রতামান্দেরন্দক একো গে বিন্দবা। জন শ্রনণপয়ার নান্দম একজন ণবজ্ঞানী ণছন্দিন। ণতণন একটি অদ্ভুত ন্ত্র আণবষ্কার
কন্দরণছন্দিন, শ্রসোন্দক আমরা বণি ‘শ্রনণপয়ান্দরর হাণি’। এই শ্রনণপয়ান্দরর হাণি ণেন্দয় সহন্দজই দুইো সংখ্যার গুিফি শ্রবর করা
ায়। একো এক অংন্দকর সংখ্যার সান্দথ ত বি ইো সংখ্যা ণনন্দয় তুণম গুি করন্দি খুব সহন্দজই শ্রতামরা সংখ্যা দুইোর গুিফি
শ্রবর করন্দত পান্দরা। আজন্দক শ্রতামান্দেরন্দক শ্রনণপয়ান্দরর হাণি বানান্দনা ণিিান্দবা। শ্রতামরা ণক শ্রসো বানান্দত চাও? ”

িাপ ২

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক একটি কাগজ আি বরাবর শ্রকন্দে সমান
৯টি োইপ বানান্দত বলুন।

এরপর আন্দরকটি কাগন্দজর মাণজশন শ্রেঁন্দষ ছণবর মত কন্দর
একো োগ শ্রকন্দে শ্রসোন্দত আিাআণিভান্দব েিো োগ
ণেন্দয় ১, ২, ৩, ..., ৯ ণিখুন।

িাপ ৩

এবার ১,২,৩,...,৯ প শন্ত সংখ্যার প্রণতটি ব্যবহার কন্দর
োইপগুন্দিান্দত ১ শ্রথন্দক ১০ এর নামতা ণিিন্দত বলুন।
এজন্য প্রণতটি োইপন্দক আিাআণিভান্দব ১০টি ন্দর ভাগ
করা হন্দব। প্রথম ন্দর শ্রকান সংখ্যার নামতা শ্রিিা হন্দে
শ্রসই সংখ্যাো ণিিন্দত হন্দব। বাণক রগুন্দিান্দত ঐ সংখ্যার
নামতা (১ন্দথন্দক৯ প শন্ত ঐ সংখ্যাটিন্দক গুি কন্দর তার
গুিফি) ণিিন্দত বলুন। এবার প্রণতটি গুিফন্দির একক
এবং েিন্দকর অঙ্কন্দক একটি োগ শ্রকন্দে আিাো করন্দত
বলুন। এভান্দব ১-৯প শন্ত সংখ্যার োইপ দতণর করন্দত
বলুন।

িাপ ৪

এবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক একটি এক অন্দঙ্কর সংখ্যার সান্দথ একটি দুই অন্দঙ্কর সংখ্যার গুি করন্দত বলুন।

িাপ ৫

শ্র দুই অন্দঙ্কর সংখ্যা বন্দিন্দছন ণিক্ষাথীরা শ্রসই সংখ্যার োইপ দুইটি পািাপাণি সমানভান্দব ণনন্দব। শ্র ই ১অন্দঙ্কর সংখ্যা ণেন্দয়
গুি শ্রেয়া হন্দে শ্রসই বরাবর সব শ্রিন্দষর োইন্দপর একন্দকর রটি ঐ গুিফন্দির একন্দকর সংখ্যা শ্রেয়। এরপর সব শ্রিন্দষর োইন্দপর
েিন্দকর সংখ্যা এবং তার আন্দগর োইন্দপর একন্দকর সংখ্যার শ্র াগফি ঐ গুিফন্দির েিন্দকর সংখ্যা ণনন্দে শি কন্দর।

িাপ ৬

এবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক কন্দয়কটি দুই অন্দঙ্কর, ণতন অন্দঙ্কর, চার অন্দঙ্কর (চার অন্দঙ্কর সংখ্যার গুিফি বই-এ শ্রনই তন্দব তান্দের
আনে পাবার জন্য অনুিীিন করন্দত ণেন্দত পান্দরন) সংখ্যা ণেন এবং গুিফি জানন্দত চান।
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আইণেয়া ৩.৪: চাকণতর মাধ্যন্দম বি গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুন্দির অনুিীিন
মূিকথা: বি বি গুন্দির সমস্যার শ্রক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীন্দের জন্য হান্দত শ্ররন্দি গুি করার প্রণেয়াটি শ্রবি জটিি বন্দি মন্দন হয়। একটি বি সংখ্যান্দক
তার একক, েিক, িতক ইতযাণে আকান্দর শ্রভন্দঙ্গ ণনন্দয় গুন্দির কাজটি করন্দি অন্দনক সহজ হন্দয় ায়। এই আইণেয়ান্দত ণিক্ষাথীরা ২টি েন্দি
বা ৪/৫ জন কন্দর েন্দি গুন্দির চাকণত ব্যবহার কন্দর গুন্দির সমস্যায় বি সংখ্যান্দক শ্রভন্দি ণিন্দি সমািান করন্দব। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা বি
গুন্দির সমস্যা সহজ উপান্দয় সমািান করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাবি গুন্দির সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: মাকশার কিম, কাগজ, কাঁণচ।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

ণিক্ষাথীন্দের ৪/৫ জন কন্দর েন্দি ভাগ করুন। প্রণত দুইটি েন্দির মন্দধ্য শ্রিিাটি শ্রিিন্দত ণেন।

িাপ ২

িোণর করার জন্য দুইটি িোণর বাক্স প্রন্দয়াজন হন্দব। একটি বান্দক্স শ্রছাে শ্রছাে ণচরকুন্দে চার অন্দঙ্কর ণকছু সংখ্যা ণিন্দি িোণর
করার জন্য প্রস্তুত করুন এবং অপর বাক্সটিন্দত শ্রছাে শ্রছাে ণচরকুন্দে এক অন্দঙ্কর শ্রবি ণকছু সংখ্যা ণিন্দি িোণর করার জন্য
প্রস্তুত করুন।

িাপ ৩

এবার উভয় েি শ্রথন্দক একজন কন্দর ণিক্ষাথী সামন্দন শ্রেন্দক ণনন ও িোণর বাক্স দুইটি শ্রথন্দক একটি কন্দর ণচরকুে তুিন্দত বলুন।

িাপ ৪

এরপর উভয় েি ণনজ ণনজ বি সংখ্যাটিন্দক ণবণভন্ন োনীয় মান্দন শ্রভন্দঙ্গ ণিিন্দব। শ্র মন িরা াক, একটি েি িোণরন্দত বি
সংখ্যা শ্রপি ৪৮৬৩ ও শ্রছাে সংখ্যা শ্রপি ৭।
প্রথন্দম একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজন্দক ১৬ টুকরা কন্দর তার মন্দধ্য শ্রথন্দক ৫ টুকরা কাগজ ণনন্দয় তান্দত ৪৮৬৩ শ্রক
৪০০০

৮০০

৬০

৩

এবং ৭ শ্রক
৭
আকান্দর ণিিন্দব।
িাপ ৫

প্রণত েিন্দক একটি কন্দর এন্দফার
কাগজ সরবরাহ করুন। এরপর
েিগুন্দিান্দক বলুন পান্দির ছণবর মত
একটি কাগন্দজর চাকণত দতণর কন্দর
ণনন্দত। চাকণত দতণরর ণনন্দে শিনা
ণেন্দয় ণেন ও পূন্দব শই দতণর কন্দর ণনন্দয়
আসা আপনার চাকণতটি প্রেিশন
করুন। চাকণতটি দতণর করন্দত প্রথন্দম
একটি কাগজ শ্রকন্দে শ্রগািাকৃণত কন্দর
পান্দির ণচন্দত্রর মত কন্দর র শ্রকন্দে
ণনন্দত হন্দব।
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িাপ ৬

এরপর েি দুইটিন্দক সামন্দন শ্রেন্দক ণনন ও পুিণপন শ্রবান্দে শ তান্দের দতণরকৃত চাকণতটি পুিণপন ণেন্দয় আেকান্দত বলুন। গুন্দির
চাকণতন্দত এন্দকবান্দর ণভতন্দরর বা মািিান্দনর বৃন্দত্ত গুিক ৭ সংখ্যা কােশ এবং তার পন্দরর বৃন্দত্ত গুণ্য ৪৮৬৩ সংখ্যাটির স্ব স্ব
োনীয় মান্দনর সংখ্যা কােশগুন্দিা প শায়েন্দম পুিণপন শ্রবান্দে শ বসান্দত হন্দব। এরপর পন্দরর বৃন্দত্ত বা উপন্দরর বৃন্দত্ত স্ব স্ব ন্দর গুিক
৭ িারা গুিক ৪৮৬৩ এর োনীয় মান্দনর কােশগুন্দিান্দক গুি কন্দর ফাঁকা কাগন্দজর টুকরান্দত ণহন্দসব কন্দর পুিণপন শ্রবান্দে শ বসান্দত
হন্দব। পরবতীন্দত সব শন্দিষ বৃন্দত্ত পূব শবতী বা আন্দগর বৃন্দত্তর সকি গুিফি গুন্দিান্দক (পািাপাণি ন্দরর সবগুন্দিা গুিফি) শ্র াগ কন্দর
চুিান্ত গুিফি শ্রবর পুিণপন শ্রবান্দে শ বসান্দত হন্দব।

িাপ-৭

এভান্দব দুই েিন্দক একটি চার অন্দঙ্কর সমস্যা ণেন্দয় সমািান করন্দত ণেন্দত হন্দব। শ্র েি কম সমন্দয় বা আন্দগ করন্দত পারন্দব
শ্রস েি ণবজয়ী। এক্ষন্দত্র স্টপ ওয়াচ এর মাধ্যন্দম সময় গিনা কন্দর ফিাফি করা শ্র ন্দত পান্দর।

মূল্যায়ন ও াচাই: ণতন বা চার অন্দঙ্কর সান্দথ এক অন্দঙ্কর গুন্দির কাজটি শ্রিষ হন্দি এবার ণতন বা চার অন্দঙ্কর সান্দথ মান্দির ন্দর দুই অঙ্ক
বণসন্দয় চতুথ শ শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তন্দকর ৩৬ পৃষ্ঠার ১ নং এর সমস্যাগুন্দিা ণেন ও ণিক্ষাথীন্দের ণনজ ণনজ িাতায় তা চাকণতর মাধ্যন্দম
করন্দত বলুন।

আইণেয়া ৩.৫: ণসন্দেে নম্বর শ্রথন্দক গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যার সান্দথ ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যার বি গুি
মূি কথা: ণিতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা ণসন্দেে নম্বর আইণেয়ার মাধ্যন্দম একটি বি সংখ্যান্দক তার োনীয় মান্দন শ্রভন্দি ণিিন্দত ণিন্দিন্দছ। ণতন
বা চার অন্দঙ্কর সংখ্যার সান্দথ দুই বা ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যার বি গুি করার শ্রক্ষন্দত্র সংখ্যাগুন্দিান্দক োনীয় মান্দন শ্রভন্দি ণিন্দি ও গুি কন্দর প্রাপ্ত
গুিফিগুন্দিান্দক শ্র াগ কন্দর ণনন্দি বি গুন্দির কাজটি সহজ হন্দয় ায়। এই আইণেয়ান্দত ণিক্ষাথীরা ণতন বা চার অন্দঙ্কর বি সংখ্যান্দক প্রথন্দম
ণসন্দেে নম্বন্দরর মাধ্যন্দম োনীয় মান্দন শ্রভন্দি সংখ্যা কােশ দতণর করন্দব এবং পরবণতশন্দত গুি কন্দর চূিান্ত গুিফি শ্রবর করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণতন বা চার অন্দঙ্কর সংখ্যার সান্দথ ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যার বি গুি করন্দত পারন্দব।
উপকরি: এন্দফার কাগজ
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দেন্ট শ্রেণিভাণর বই (১ম ও ২য় শ্রেণি)-এর আইণেয়া নং ৭.৪ ণসন্দেে নম্বর আইণেয়াটির
কথা ণিক্ষাথীন্দের মন্দন কণরন্দয় ণেন।

িাপ ২

শ্রবান্দে শ দুইটি ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যা ণিখুন। সংখ্যা দুইটিন্দক ণিক্ষাথীন্দের ণসন্দেে নম্বন্দরর মাধ্যন্দম প্রকাি করন্দত বলুন। ণসন্দেে
নম্বন্দরর মাধ্যন্দম সংখ্যাগুন্দিান্দক প্রকান্দির পর প্রাপ্ত োনীয় মান্দনর সংখ্যাগুন্দিান্দক িাতায় ণিিন্দত বলুন।

িাপ ৩

িরা াক, শ্রবান্দে শ শ্রিিা সংখ্যা দুটি হি ৪৩২ ও ১৮৭। তাহন্দি ণসন্দেে নম্বন্দরর মাধ্যন্দম ৪৩২ শ্রক োনীয় মান্দন শ্রভন্দি ণিিন্দি
োঁিায় ৪০০৮০ ও ৭। ,৩০ ও ২ এবং ১৮৭ শ্রক োনীয় মান্দন শ্রভন্দি ণিিন্দি োঁিায় ১০০ ,
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িাপ ৪

এবার ণিক্ষাথীন্দের বলুন প্রথম সংখ্যার সবগুন্দিা োনীয় মান্দনর সংখ্যার সান্দথ ণিতীয় সংখ্যার োনীয় মান্দনর প্রাপ্ত সংখ্যাগুন্দিা
গুি করন্দত ও গুিফিগুন্দিা ণিন্দি রািন্দত।

িাপ ৫

িাপ ৬

িাপ ৭

এবার সবগুন্দিা গুিফি শ্র াগ কন্দর প্রাপ্ত শ্র াগফিই হন্দব চূিান্ত গুিফি। ণিক্ষাথীন্দের িাতায় সংখ্যাগুন্দিা শ্র াগ করন্দত ণেন ও
চূড়ান্ত গুিফি শ্রবর করন্দত বলুন।

আইণেয়া ৩.৬: হান্দত শ্ররন্দি বি গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণতন বা চার অন্দঙ্কর সংখ্যার বি গুি
মূিকথা: আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দেন্ট শ্রেণিভাণর বুক (৩য় শ্রেণি) এর আইণেয়া নম্বর ৩.১০ এর পুনরাবৃণত্ত করা হন্দয়ন্দছ। তৃতীয় শ্রেণিন্দত
ণিক্ষাথীরা দুইটি দুই অন্দঙ্কর সংখ্যার গুন্দির শ্রক্ষন্দত্র হান্দত শ্ররন্দি গুি করার প্রণেয়াটির সান্দথ পণরণচত হন্দয়ন্দছ। চতুথ শ শ্রেণিন্দত আরও বি
সংখ্যার গুি অথ শাৎ ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যার সান্দথ দুই বা ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যার গুি রন্দয়ন্দছ। এই আইণেয়ান্দত পূন্দব শর অণভজ্ঞতা অনু ায়ী
ণিক্ষাথীরা হান্দত শ্ররন্দি দুইটি ণতন অন্দঙ্কর সংখ্যার গুি ও একটি ণতন অন্দঙ্কর সান্দথ একটি দুই অন্দঙ্কর সংখ্যার বি গুন্দির কাজটি সিন্ন
করন্দব।
মূল্যায়ন ও াচাই : চতুথ শ শ্রেণির গণিত পাঠ্যবইন্দয়র ৩৬ পৃষ্ঠার ১ ও ৩৭ পৃষ্ঠার ২ এর সমস্যাগুন্দিা করন্দত ণেন।
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আইণেয়া ৩.৭: গুি পন্দকে
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ব্লন্দকর গুি
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা ইণতমন্দধ্য বি গুি সমাধান করার িারিা শ্রপন্দয়ন্দছ। পূন্দব শর িারিা ব্যবহার কন্দর গুন্দির সমস্যায় িাণি র থাকন্দি কীভান্দব
সঠিক অঙ্ক ব্যবহার কন্দর িাণি র পূরি করা ায় তার পণরষ্কার িারিা পান্দব এই পান্দঠ। মূিত একটি এণক্টণভটি ণেন্দয় মূি িারিাটি শ্রেওয়ার
শ্রচষ্টা করা হন্দয়ন্দছ। তন্দব এই আইডিয়াটি প্রয়য়াগ করার ক্ষেয়ে পূন্দব শ ণিক্ষাথীরা সঠিকভান্দব গুি করন্দত পান্দর ণকনা শ্রস ণবষয়টি শ্রিয়াি প্রয়য়াজন।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগুন্দির িারিা ব্যবহার কন্দর গুি অন্দঙ্কর িাণি র পূরি করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণভন্ন রন্দির দুটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ, কাঁণচ, আঠা/ স্টযাপ্লার, মাকশার শ্রপন।
পূব শপ্রস্তুণত: এই আইণেয়া শুরুর আন্দগ ণিক্ষাথীন্দের ৫/৬টি েন্দি ভাগ কন্দর ণেন এবং সবগুন্দিা েিন্দক উপন্দরর উপকরিগুন্দিা সরবরাহ করুন।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

শ্রেণিকন্দক্ষ প্রন্দবি কন্দর ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য ণজজ্ঞাসা করুন, তারা গুন্দির িারিা ভান্দিাভান্দব বুিন্দত শ্রপন্দরন্দছ ণকনা। শ্রকান্দনা
ণিক্ষাথী সঠিকভান্দব না বুন্দি থাকন্দি তান্দক ভান্দিাভান্দব বুণিন্দয় ণেন।

িাপ ২

এবার তান্দের উন্দিশ্য বলুন, আমরা আজ গুি ণনন্দয় অন্দনক মজার একো শ্রিিা শ্রিিব। তন্দব এই শ্রিিাটি শুরু করার আন্দগ
আমান্দের একটি সুের চাে শ দতণর করন্দত হন্দব, শ্র চান্দে শ অন্দনকগুন্দিা পন্দকে আন্দছ। আমরা এই চান্দে শর সুের একটি নাম ণেন্দয়ণছ।
শ্রতামরা ণক বিন্দত পারন্দব শ্রসই নামটি ণক? আমরা শ্র ন্দহতু চান্দে শর অন্দনকগুন্দিা পন্দকে ব্যবহার কন্দর গুন্দির সমস্যা সমািান করব,
তাই এই চাে শটির নাম ণেন্দয়ণছ গুি পন্দকে।

িাপ ৩

প্রণতটি েন্দি একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ ণনন্দয় ণচন্দত্রর ন্যায়
সমান ৬টি োইপ দতণর কণর।

িাপ ৪

তারপর কাগন্দজর ছয়টি োইপ একটির উপর আন্দরকেটি সাণজন্দয়
রাণি। কাঁণচ ণেন্দয় ণনন্দচর ণচন্দত্রর মন্দতা োইপগুন্দিার উপন্দরর অংি
৬/৭টি অংন্দি শ্রকন্দে শ্রফণি। এিন উপন্দরর োইপগুন্দিা শ্রেিন্দত
পন্দকন্দের মন্দতা িাগন্দব।

িাপ ৫

এিন একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগন্দজর উপর পন্দকন্দের মন্দতা
োইপগুন্দিা আঠা ণেন্দয় িাণগন্দয় শ্রেই, ান্দত প্রথন্দম দুটি োইপ
একসান্দথ থান্দক, তারপর একটু ফাঁকা জায়গা শ্ররন্দি আন্দরা দুটি
োইপ এবং পূন্দব শর ন্যায় একটু জায়গা ফাঁকা শ্ররন্দি শ্রিষ োইপটি
আঠা ণেন্দয় িাণগন্দয় শ্রেই। চাে শটি শ্রেিন্দত পান্দির ছণবর মন্দতা মন্দন
হন্দব।
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িাপ ৬

এিন চাে শটির পন্দকন্দের ণভতর রািা ায় এমন ০ এর ৭টি কােশ, ১ এর ৭টি কােশ, ২ এর ৭টি কােশ এভান্দব ৯ প শন্ত ৭টি কন্দর
শ্রমাে ৭০টি নম্বর কােশ দতণর কণর। নম্বর কােশটি অন্য রি এর কাগজ ব্যবহার কন্দর দতণর করন্দি ভান্দিা হন্দব।

িাপ ৭

এিন অন্য আন্দরক রি এর একই রকন্দমর কােশ দতণর কণর। ণকন্তু
এই কােশগুন্দিার উপর ণকছু শ্রিিা ান্দব না। কােশগুন্দিা পান্দির ছণবর
মন্দতা হন্দব।

িাপ ৮

এিন প্রণতটি েন্দির কান্দছ একটি কন্দর গুি পন্দকন্দের চাে শ আন্দছ।
শ্রবান্দে শ একটি গুন্দির িাণি র পূরি করার সমস্যা ণিন্দি ণেন।
প্রণতটি েি ণনন্দজর মন্দতা ণচন্তা কন্দর ফাঁকা ন্দর কী কী বসন্দব তা
কােশ ণেন্দয় পূরি করন্দব। এিান্দন ট্রাই এন্ড এরর এর ণনয়ম ব্যবহার
কন্দর তারা সমস্যার সমািান করন্দব। শ্র েি আন্দগ শ্রিষ করন্দব
তান্দের ণবজয়ী শ্র াষিা করুন। শ্রিিা শুরুর চাে শো ণনন্দচর ছণবর মন্দতা
হন্দব।

িাপ ৯

ণিক্ষাথীন্দক সমস্যাটি সমািান করন্দত ণেন ও শ্রকান উপান্দয় িাণি
রগুন্দিা পূরি করন্দছ তা প শন্দবক্ষি করুন। ট্রায়াি এন্ড এরর করার
শ্রক্ষন্দত্র োন ণেক শ্রথন্দক শুরু করন্দি সুণবিাজনক হন্দব তা মন্দন
কণরন্দয় ণেন। শ্র মন- প্রথম িান্দপ ণিক্ষাথী প শন্দবক্ষি করন্দব ণচন্দত্র
তৃতীয় সাণরর োন পান্দির ফাঁকা ন্দর কত বসান্দি ণনন্দচর ০ এর
সান্দথ শ্র াগ করন্দি শ্র াগফি ৯ হন্দব। অথ শাৎ পান্দির ণচন্দত্রর মত
প্রথম ফাঁকা র পূরি করন্দব।

িাপ ১০ পন্দরর িান্দপ ণিক্ষাথীন্দক ভাবন্দত হন্দব এবার শ্রকান ফাঁকা রটিন্দত
সংখ্যা বসান্দনা ায়। এন্দক্ষন্দত্র গুি পন্দকন্দের ণিতীয় সাণরর
োনপান্দির ফাঁকা রটিন্দত একটি একটি কন্দর সংখ্যা কােশ বণসন্দয়
শ্রচক করন্দত বলুন। অথ শাৎ এিন ৩ এর সান্দথ কত গুি করন্দি গুিফি
৯ হন্দে তা ণিক্ষাথী শ্রচক করন্দব। ণিক্ষাথী সঠিক সংখ্যা শ্রপন্দয় শ্রগন্দি
চাে শটি পান্দির ছণবর মত োঁিান্দব।
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িাপ ১১

এবান্দর সব শন্দিষ একটি র ফাঁকা থান্দক। এই ফাঁকা ন্দর শ্রকান
সংখ্যাটি বসন্দব ণিক্ষাথীন্দক তা ণচন্তা করন্দত সময় ণেন ও সাহায্য
করুন। পণরপূি শ সমািানটি সবন্দিন্দষ ণনন্দচর চান্দে শর মত হন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাই: চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৪৩ পৃষ্ঠার ৫ নং এর িাণি ন্দরর সমস্যাগুন্দিা করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৩.৮: হােবাজান্দরর বি গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুন্দির প্রন্দয়াগ

আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দেন্ট শ্রেণিভাণর বই-এর ‘হাে-বাজান্দরর গুি’ আইণেয়ার মাধ্যন্দম তৃতীয় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা শ্রছাে শ্রছাে সংখ্যার
শ্রক্ষন্দত্র গুন্দির সমস্যার প্রন্দয়াগ কন্দরন্দছ ও কথার অন্দঙ্ক সমস্যাগুন্দিান্দক প্রকাি কন্দরণছি। চতুথ শ শ্রেণিন্দত শ্রিিাটি পুনরাবৃণত্তর মাধ্যন্দম বি বস্তু
েয়-ণবেন্দয় বি সংখ্যার শ্রক্ষন্দত্র গুন্দির সমস্যার প্রন্দয়াগ করন্দত এবং বি সংখ্যার কথার অন্দঙ্কর সমস্যা দতণর ও তা সমািান করন্দত পারন্দব।
এন্দক্ষন্দত্র ‘হাে-বাজান্দরর গুি’ আইণেয়ার তৃতীয় শ্রেণির গেটি ণকছুো পণরবতশন কন্দর ণেন। শ্র মন- বস্তু ণনব শাচন্দনর শ্রক্ষন্দত্র কিা, িাটিম,
ণচপস ইতযাণে বস্তুর জায়গায় টিণভ, ফযান, শ্রেণবি ইতযাণে শ্রবণি োন্দমর বস্তু ণনব শাচন করুন ও পাইকাণর আকান্দর শ্রসগুন্দিা েয় করন্দত হন্দব,
তা বন্দি ণেন্দয় সমস্যা দতণর করন্দত বলুন। পূন্দব শর মত ণিক্ষাথীন্দের েিীয়ভান্দব কাজটি করন্দত বলুন।
মূল্যায়ন ও াচাই : চতুথ শ শ্রেণির পাঠ্যবইন্দয়র ৪৩ পৃষ্ঠার কথার অন্দঙ্কর সমস্যাগুন্দিা সমািান করন্দত বলুন।

আইণেয়া ৩.৯: গন্দে ও ছণবন্দত কথার অন্দঙ্কর গুি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গুি
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা গুন্দির কথার অংক বুিন্দত এবং সহন্দজ সমািান করন্দত পারন্দব। গণিন্দতর পাঠগুন্দিার মন্দধ্য গুি
অতযন্ত চমৎকার একটি পাঠ। কথার অন্দঙ্কর সমস্যার শ্রক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীরা গুি করন্দব নাণক শ্র াগ করন্দব তা পণরষ্কারভান্দব বুিন্দত পান্দর না। এই
আইণেয়ায় গে এবং ছণবর মাধ্যন্দম গুন্দির শ্রক্ষত্রগুন্দিা ভান্দিাভান্দব বুিান্দনা হন্দয়ন্দছ। এিান্দন ণিক্ষাথীন্দের অণত পণরণচত একটি গন্দের মাধ্যন্দম
গুন্দির কথার অংন্দকর স্পষ্ট িারিা পান্দব। শ্র ন ণিক্ষাথীরা কথার অন্দঙ্কর শ্রক্ষন্দত্র গুি আর শ্র াগন্দক আিাো করন্দত পান্দর।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগুন্দির কথার অন্দঙ্কর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: একটি ছণব আঁকান্দনা চাে শ।
পূব শপ্রস্তুণত: শ্রেণিকন্দক্ষ প্রেিশন উপন্দ াগী িাপ-১ এ প্রেণিশত ণচন্দত্রর মত আে শ শ্রপপান্দর অনুরূপ একটি ছণব এঁন্দক ণনন ও ক্লান্দস ণনন্দয় আসুন।
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কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

শ্রেণিকন্দক্ষ
প্রন্দবি
কন্দর
ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য একটি
চমৎকার গে বলুন। গেটি হন্দব
এমন“মীরান্দের বািীর পান্দির শ্রিিার
মান্দঠ ণবিাি বি একটি শ্রমিা
বন্দসন্দছ। শ্রস তার মার কান্দছ বায়না
িরি শ্রমিা শ্রেিন্দত ান্দব। তার মা
রাণজ হি এবং তান্দক ণকছু োকা
ণেি শ্রমিায় ঘুরাঘুণর করা আর
শ্রিিনা শ্রকনার জন্য। মীরা শ্রমিায়
ণগন্দয় শ্রেিি শ্রিিার মান্দঠ েরজায়
অন্দনক মানুন্দষর ণভি। আর
শ্রমিার প্রন্দবি পন্দথর উপর শ্রিিা
“বসন্ত শ্রমিা”। শ্রস একটি টিন্দকে
শ্রকন্দে শ্রভতন্দর ণগন্দয় শ্রেিি
শ্রসিান্দন
হন্দরক
রকন্দমর
ণজণনসপত্র েয় ণবেয় হন্দে।”

েনা ১: ঘুরাঘুণর করন্দত করন্দত মীরা বন্দির শ্রোকান্দনর সামন্দন আসি। বন্দির শ্রোকান্দন মীরা শ্রেিি শ্রবি ণকছু বি শ্রোকানোর
সাণজন্দয় শ্ররন্দিন্দছ। প্রণতটি বন্দির গান্দয় শ্রিিা, “মূল্য ৫০ োকা”। মীরা তার ভাইন্দয়র জন্য একটি বি ণকন্দন ণনি।
েনা ২: মীরা এবান্দর একটি পুতুন্দির শ্রোকান্দন শ্রগন্দিা এবং শ্রেিি অন্দনকগুন্দিা পুতুি সাণর সাণর সাজান্দনা আন্দছ। শ্রস আন্দরা
শ্রেিি প্রণতটি পুতুন্দির গান্দয় োম শ্রিিা আন্দছ ১০ োকা। মীরা তার ণনন্দজর জন্য ৬টি পুতুি ণকনি।
েনা ৩: মীরা এবার ণমঠাইন্দয়র শ্রোকান্দনর সামন্দন শ্রগি। শ্রস গুন্দি শ্রেিি ণমঠাইন্দয়র হাণি আন্দছ শ্রমাে 1৩টি এবং প্রণত হাণিন্দত
ণমঠাই আন্দছ ৬টি কন্দর। মীরার ইন্দে হি বাণির সবার জন্য ণমঠাই ণনন্দয় ান্দব। ণকন্তু শ্রস শ্রতা োম জান্দন না ণমঠাইন্দয়র। তাই
শ্রোকানীন্দক ণমঠাইন্দয়র োম ণজন্দজ্ঞস করি। শ্রোকানী বিি, ‘প্রণতটি ণমঠাইন্দয়র োম ৮ োকা কন্দর।’ মীরা গুন্দি গুন্দি ৩ হাণি
ণমঠাই ণকন্দন ণনি।
েনা ৪: তারপর শ্রস ভাবি তার বন্ধুন্দের জন্য অন্দনকগুন্দিা িাটিম ণকনন্দব। শ্রোকান্দন ণগন্দয়ও শ্রেিি অন্দনকগুন্দিা িাটিম সাণর
কন্দর সাজান্দনা আন্দছ। ণকন্তু এবার একো ণজণনস শ্রস িক্ষ কন্দরন্দছ প্রণতটি সাণরন্দত িাটিন্দমর এর সংখ্যা সমান না। প্রথম ২
সাণরন্দত ৫টি কন্দর িাটিম এবং শ্রিষ ৩ সাণরন্দত ৪টি কন্দর িাটিম আন্দছ। প্রণতটি িাটিন্দমর গান্দয় শ্রিিা “মূল্য ৫ োকা”। মীরা
ণসদ্ধান্ত ণনি তার বন্ধুন্দের জন্য সবগুন্দিা িাটিম ণকন্দন ণনন্দব। তাই শ্রস ণহন্দসব কন্দর শ্রোকানীন্দক োকা ণেন্দয় সবগুন্দিা িাটিম
ণকন্দন ণনি।
েনা ৫: এরপন্দরর শ্রোকান্দন শ্রস অন্দনকগুন্দিা হাণস মুন্দির চতুভূশজ ণস্টকার শ্রেিি। শ্রস গুন্দি গুন্দি শ্রেিি শ্রমাে সাণর আন্দছ ৩টি ও
প্রণত সাণরন্দত ৫টি কন্দর ণস্টকার আন্দছ। প্রণতটি ণস্টকান্দরর োম ৩ োকা কন্দর। সান্দথ সান্দথ শ্রস দুই সাণর ণস্টকান্দরর সবগুন্দিা
ণস্টকার ণকন্দন ণনি।
েনা ৬: এভান্দব শ্রস পন্দরর শ্রোকান্দন ণগন্দয় শ্রেিি শ্রসিান্দন প্রচুর হাণস মুন্দির ণত্রভূজ ণস্টকার সাজান্দনা আন্দছ। পূন্দব শর মন্দতা শ্রস
গুন্দি শ্রেিি, প্রণত সাণরন্দত ৫টি কন্দর হাণস মুন্দির ণত্রভূজ ণস্টকার আন্দছ এবং এমন সাণর আন্দছ ৭টি। প্রণতটি ণত্রভূজ ণস্টকান্দরর
োন্দমা ৩ োকা কন্দর। এবান্দরও শ্রস দুই সাণর ণস্টকান্দরর সবগুন্দিা ণকন্দন ণনি।
িাপ ২

শ্রমিায় ঘুন্দর ঘুন্দর মীরা া া শ্রেিি ও শ্র সব বস্তু ণকনি শ্রসগুন্দিা েনা আকান্দর বলুন। প্রণতটি েনা বিার সময় ৩/৪ জন
কন্দর ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক ণনন। েনাটি কথার অন্দঙ্কর মত কন্দর ণিিন্দত বলুন ও প্রণতটি েনায় সংণিষ্ট গাণিণতক
প্রণেয়াটি কাগন্দজ বি কন্দর ণিিন্দত বলুন।

িাপ ৩

শ্রমিা শ্রেিা শ্রিষ কন্দর সণবতা বাণি চন্দি শ্রগি। তার মা তান্দক প্রন করি শ্রস শ্রমিায় কী কী শ্রেিন্দত শ্রপয়ন্দছ? তিন মীরা এন্দক
এন্দক সবগুন্দিা েনা খুন্দি বিি শ্রস কী কী ণকন্দনন্দছ। সব ণহন্দসব শ্রিন্দষ মীরা তার মান্দক োকা শ্রফরত ণেি।
ণিক্ষাথীন্দের এবার ণজন্দজ্ঞস করুন, মীরান্দক তাহন্দি শ্রমিায় াবার আন্দগ তার মা তান্দক কত োকা ণেন্দয়ণছি? ণিক্ষাথীন্দের
মধ্য শ্রথন্দক উত্তর প্রতযািা করুন। তান্দেরন্দক ণহসাব কন্দর শ্রবর করন্দত বলুন না বিন্দত পারন্দি সাহায্য করুন।
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৪.০ ভাগ
আইণেয়া ৪.১: েণমন্দনার ভাগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ১০, ১০০ ণেন্দয় ভাগ করা
মূিকথা: এটি একটি কাজ, ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা বাস্তব উপকরন্দির মাধ্যন্দম ১০ বা ১০০ এর গুণিতক, অথ শাৎ একক এবং েিক োন্দন ০
আন্দছ এমন সংখ্যান্দক থােন্দম ১০ এবং ১০০ বা এন্দের গুণিতক ণেন্দয় ভাগ করা ণিিন্দব। এই আইণেয়ান্দত ১ম ও ২য় শ্রেণিন্দত ব্যবহৃত েণমন্দনার
গুি আইণেয়া অনু ায়ী েণমন্দনা বানান্দনার শ্রকৌিি প্রন্দয়াগ কন্দর েণমন্দনা বাণনন্দয় কাজটি সিন্ন করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাএকক বা েিক োন্দন শূন্য আন্দছ এমন সংখ্যান্দক অনুরূপ সংখ্যা ণেন্দয় ভান্দগর প্রণেয়া সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষাথীরা দুইটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজন্দক ১৬ টুকন্দরা কন্দর েন্দির েণমন্দনা বাণনন্দয় ণনন্দয় আসন্দব ৬০টি কন্দর।
কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

এরপর সবাইন্দক বলুন, েণমন্দনার কাগজগুন্দিা ১০টি কন্দর বাণন্ডি করন্দব। এর অথ শ এক বাণন্ডন্দি েন্দির েণমন্দনা থাকন্দব ১০টি
কন্দর। সবার কান্দছ এমন বাণন্ডি হন্দব ৬টি।

িাপ-২

এরপর বলুন শ্রতামান্দের এই েণমন্দনার বাণন্ডিগুন্দিা শ্রথন্দক ণে একজনন্দক ণতনটি কন্দর বাণন্ডি োও তন্দব কয়জনন্দক ণেন্দত
পারন্দব? এই বন্দি সামন্দন ণতনটি কন্দর শ্ররন্দি বাণন্ডন্দির স্তূপ করন্দত বলুন। এবার সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন শ্রতামান্দের কান্দছ কয়টি
বাণন্ডি ণছি? সবাই উত্তর ণেন্দব ৬টি। ণতনটি কন্দর ণেন্দি কয়জনন্দক ণেন্দত পারন্দব? সবাই উত্তর ণেন্দব ২ জনন্দক। এরপর শ্রবান্দে শ
ণিখুন এবং সবার িাতায় ণিিন্দত বলুন: ৬ ÷ ৩ = ২

িাপ-৩

এরপর বলুন, এবার সবাই বাণন্ডিগুন্দিা খুন্দি শ্রফি। এরপর ণজন্দজ্ঞস করুন, শ্রতামান্দের কান্দছ কয়টি েণমন্দনা আন্দছ? সবাই উত্তর
ণেন্দব, ৬০টি। এবার শ্রতামান্দের এই েণমন্দনাগুন্দিা শ্রথন্দক ণে একজনন্দক ণত্রিটি কন্দর েণমন্দনা োও তন্দব কয়জনন্দক ণেন্দত পারন্দব?
এইবন্দি সামন্দন ণত্রিটি কন্দর শ্ররন্দি স্তূপ করন্দত বলুন। েণমন্দনাগুন্দিা শ্রথন্দক ণত্রিটি কন্দর ণেন্দি কয়জনন্দক ণেন্দত পারন্দব সবাইন্দক
উত্তর ণেন্দত বলুন। সবাই উত্তর ণেন্দব ২ জনন্দক। এরপর শ্রবান্দে শ ণিখুন এবং সবার িাতায় ণিিন্দত বলুন:
৬০ ÷ ৩০ = ২

িাপ-৪

এবার ণজন্দজ্ঞস করুন, শ্রতামান্দের কান্দছ কয়টি েণমন্দনার েে আন্দছ? সবাই উত্তর ণেন্দব, ৬০০টি। এবার শ্রতামান্দের এই
েণমন্দনাগুন্দিা শ্রথন্দক ণে একজনন্দক ণতনিটি কন্দর েণমন্দনার েে োও তন্দব কয়জনন্দক ণেন্দত পারন্দব? এইবন্দি সামন্দন ণতনিটি
কন্দর েে শ্ররন্দি স্তূপ করন্দত বলুন। এরপর ণজন্দজ্ঞস করুন শ্রতামান্দের েণমন্দনাগুন্দিা শ্রথন্দক ণতনিটি কন্দর েে ণেন্দি কয়জনন্দক
ণেন্দত পারন্দব? সবাই উত্তর ণেন্দব ২ জনন্দক। এরপর শ্রবান্দে শ ণিখুন এবং সবার িাতায় ণিিন্দত বলুন:
৬০০ ÷ ৩০০ = ২

িাপ-৫

এবার শ্রবান্দে শ একই সান্দথ উপর ণনন্দচ িাইন ণতনটি ণিখুন,
৬০ ÷ ৩০ = ২
৬০০ ÷ ৩০০ = ২

িাপ-৭

এরপর সবার উন্দিন্দশ্য বলুন, “শ্রতামরা এিান্দন শ্রেিন্দত পাে ণে ভাজয এবং ভাজক উভয়ই ১০ বা ১০০ এর গুণিতক হয় তন্দব
ভাগফন্দির শ্রকান পণরবতশন হয় না। এইভান্দব আমরা ণে বি সংখ্যা ণনন্দয় কাজ কণর তন্দব উভয়পান্দি সমান সংখ্যক শূন্য বাে
ণেন্দয় খুব সহন্দজই ণহন্দসব করন্দত পাণর”। এইবন্দি শ্রবান্দে শ আরও ণকছু উোহরি ণিখুন।

৬÷৩=২

৬০০০ ÷ ৩০০০ = ২
৬০০০০ ÷ ৩০০০০ = ২
৬০০০০০ ÷ ৩০০০০০ = ২
৬০০০০০০ ÷ ৩০০০০০০ = ২
মূল্যায়ন ও াচাই: এটি করান্দনা হন্দয় শ্রগন্দি ভাজয ও ভাঁজন্দক ণভন্ন সংখ্যক শূন্য আন্দছ এমন ভাগ করন্দত ণেন।
শ্র মন: ৮০০ ÷ ১০, ৫০০০ ÷ ১০০
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আইণেয়া ৪.২: অনুমান কন্দর ভাগ কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভাগফি একটি অনুমান কন্দর ভাগফি ণনি শয় করা (চতুথ শ শ্রেণি)
মূিকথা: দুই অন্দঙ্কর একটি সংখ্যা ণেন্দয় একটি ণতন বা তন্দতাণিক অন্দঙ্কর সংখ্যান্দক ভাগ করা শ্রবি কঠিন। কারি, ণিক্ষাথীরা দুই অন্দঙ্কর
সংখ্যার নামতা বা গুি শ্রেণবি মন্দন রািন্দত অভযস্ত নয়। এমন অবোয় বারবার শ্রচষ্টা কন্দর করা ায়, ণকন্তু তা শ্রবি সময় সান্দপক্ষ। এজন্য ভাগ
করার আন্দগই ণে ভাগফি শ্রকমন হন্দব তার একটি অনুমান করা ায়, তন্দব সঠিকভান্দব ভান্দগর সমস্যাটি সমািান করা শ্রবি সহজ হন্দব। এই
আইণেয়ান্দত কীভান্দব একটি ভান্দগর সমস্যা শ্রেন্দি তার ভাগফি সিন্দকশ আনুমান করা ায় শ্রস সিন্দকশ িারিা শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ।
উন্দিশ্য : এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভান্দগর প্রণেয়া সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রথন্দমই বলুন “শ্রতামারা এক অন্দঙ্কর সংখ্যা ণেন্দয় বি সংখ্যান্দক ভাগ করার ণনয়ম ণিন্দি এন্দসন্দছা। আজন্দক আমরা দুই অন্দঙ্কর
সংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করা ণিিন্দবা”। এই বন্দি ণনন্দচর সমস্যাটি শ্রবান্দে শ ণিখুন:

এরপর বলুন, “শ্র মন, এিান্দন শ্রেিন্দত পাে ২৬০ শ্রক ১৩ ণেন্দয় ভাগ করন্দত হন্দব। এর আন্দগ আমরা এক অন্দঙ্কর একটি সংখ্যা
ণেন্দয় ভাগ করা ণিন্দিণছ”। ওই ভাগ করন্দত ণগন্দয় ণক করন্দত হয় তা ণজন্দজ্ঞস করুন। কন্দয়কজন শ্রথন্দক উত্তর শুনুন।
িাপ-২

এরপর বলুন, “আমরা এক অন্দঙ্কর সংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করন্দত প্রথন্দম সব শবান্দমর
সংখ্যার কাছাকাণছ একটি গুিফি শ্রবর করার শ্রচষ্টা কন্দরণছিাম। এিান্দন শ্র ন্দহতু
দুই অন্দঙ্কর সংখ্যা, শ্র শ্রকান সংখ্যার সান্দথ এর গুিফি অবশ্যই দুই অন্দঙ্কর হন্দব।
তাই আমরা প্রথম দুই অঙ্ক ণনন্দয় ণহন্দসব করন্দবা”। এরপর ণনন্দচর মত শ্রবান্দে শ
ণিখুন এবং বলুন, “আমরা ১৩ শ্রক ১ ণেন্দয় গুি করন্দি পাই ১৩ া ২৬ শ্রথন্দক
ণবন্দয়াগ কন্দর পাই ১৩ া ১৩ এর সমান, অথ শাৎ আন্দরা ১ বার গুি করা ান্দব”।

িাপ-৩

এরপর আবার ণনন্দচর মত ণিন্দি শ্রেিান্দবন, “আমরা এবার ২ ণেন্দয় গুি কন্দর শ্রেণি
ণক হয়?” এরপর দুই ণেন্দয় গুি কন্দর শ্রেিান্দবন এবং বাণকো পূি শ করন্দবন ণচন্দত্রর
মত।

িাপ-৪

“এো শ্রবি সহজ ণছি কারি এিান্দন ২ ণেন্দয় গুি করন্দিই হন্দয় ান্দে। এিন এমন ণে হত শ্র , প্রথম দুই অঙ্ক ভাজক শ্রথন্দক
শ্রছাে? এমন হন্দি শ্রবি বি সংখ্যা ণেন্দয় গুি করন্দত হন্দব। শ্র ো অন্দনক সময় সান্দপক্ষ”। এই বন্দি ণনন্দচর সমস্যাটি শ্রবান্দে শ
ণিখুন:

এরপর বলুন, “এটি ণে শ্রেণি এইিান্দন প্রথম দুই অঙ্ক ১৬, এটিন্দক ২১ ণেন্দয় ভাগ করা ায় না। আমান্দের ৩ অঙ্ক অথ শাৎ ১৬৭
পুন্দরাো ণনন্দয়ই ণহন্দসব করন্দত হন্দব। এটি আমরা ণে সমািান করন্দত চাই তন্দব ১, ২ এইভান্দব গুি করা অন্দনক কন্দষ্টর কাজ।
িাপ-৫

চি তাহন্দি এবার একটি সহজ পদ্ধণত ণিণি”। ২১ এর েিন্দকর সংখ্যা ণনন্দয় পাওয়া ায় ২০ আর ১৬৭ এর েিন্দকর সংখ্যা
ণনন্দয় পাওয়া ায় ১৬০, এিন আমরা আন্দগ ‘েণমন্দনার ভাগ’ শূন্য সহ সংখ্যার ভাগ শ্রেন্দিণছ।
ওইভান্দব ণে আমরা শ্রেণি,
১৬০÷২০
বা, ১৬÷২=৮

িাপ-৬

এটি শ্রথন্দক আমরা অনুমান করন্দত পাণর শ্র ১৬৭ ÷২১ এর ভাগফি ৮ বা
৮ এর কাছাকাণছ শ্রকান সংখ্যা হন্দব। চি আমরা ৮ ণেন্দয় ভাগ কন্দর শ্রেণি।
৮ ণেন্দয় ২১ শ্রক ণেন্দয় গুি করন্দি হয় ১৬৮ া ১৬৭ শ্রথন্দক বি, অথ শাৎ ৭
ণেন্দয় ভাগ করা ান্দব।
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িাপ-৭

এবার তাহন্দি ৭ ণেন্দয় ভাগ কন্দর শ্রেণি।
৭ ণেন্দয় ২১ শ্রক ৮ ণেন্দয় ২১ শ্রক ণেন্দয় গুি করন্দি হয় 147 া ১৬৭ শ্রথন্দক
২০ কম এবং ভাজক ২১ শ্রথন্দকও শ্রছাে।
অথ শাৎ, এিান্দন ভাগফি ৭ এবং ভাগন্দিষ ২০। এইভান্দব ভাগফি অনুমান
কন্দর অন্দনক বি বি সংখ্যার ভাগও করা ায়।

মূল্যায়ন ও াচাই: এটি সবাই বুিন্দত শ্রপন্দরন্দছ ণকনা তা বুিন্দত ণকছু ভান্দগর সমস্যা শ্রবান্দে শ ণিখুন এবং সবাইন্দক তার ভাগফি অনুমান করন্দত
ণেন। শ্র সবন্দচন্দয় দ্রুত শ্রপন্দরন্দছ এমন একটি প্রণতন্দ াণগতা করুন।
পরবতী কাজ: এটি করান্দনা হন্দয় শ্রগন্দি দুই অন্দঙ্কর সংখ্যা ণেন্দয় চার অন্দঙ্কর সংখ্যা ভাগ করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৪.৩: শ্রবাতাম ণেন্দয় ভাগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভান্দগর প্রণেয়া
মূিকথা : এটি এমন একটি কাজ ার মাধ্যন্দম একজন ণিক্ষাথী একো বি সংখ্যার ভাগ করার জন্য প্রচণিত পদ্ধণতটি ণনন্দজরাই শ্রবর করন্দত
পারন্দব। ণনজ হান্দত কাজটি করার ফন্দি ভাগ করার পদ্ধণতটিই তার কান্দছ আকষ শিীয় হন্দয় উঠন্দব। োনীয়মান্দনর িারিা প্রন্দয়াগ কন্দর ণনর্ভশিভান্দব
বি সংখ্যার ভাগ ণনি শয় করন্দত পারন্দব। এন্দক্ষন্দত্র অব্যবহৃত শ্রবাতাম, শ্রছাে নুণি পাথর, শ্রেঁতুি ণবণচসহ অন্যান্য 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।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

আন্দগর ণেন্দনর “ভাগ কণর” সিন্দকশ ণকছুো পুনরান্দিাচনা করুন। দুইটি ভাগ শ্রবান্দে শ ণিখুন এবং ণিক্ষাথীরা িাতায় করন্দব।

িাপ-২

এরপর ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন ৩২৬ শ্রক ২ ণেন্দয় ভাগ করন্দি কত হয় এইো আন্দগর কাজ ণেন্দয় ভাগ করন্দত শ্রকমন সময়
িাগন্দব? উত্তর আসন্দব “অন্দনক শ্রবিী”। তিন ণিক্ষক ৩২৬ সংখ্যাটিন্দত ৩, ২ এবং ৬ এর োনীয়মান জানন্দত চাইন্দবন।

িাপ-৩

এরপর একক েিক িতক এর োনীয়মান এর জন্য শ্রবাতান্দমর/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশ এর রি ঠিক কন্দর ণেন এবং
ভাজয (৩২৬) শ্রক আিাো আিাো োনীয় মান্দন শ্রেিান্দত বলুন ছন্দকর উপর।
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ণে একক েিক ও িতন্দকর জন্য থােন্দম িাি 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 োনীয় মান্দনর শ্রবাতাম/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশগুন্দিা ২ এর েন্দি ভাগ করন্দত বলুন।
শ্রেিা ান্দব িতক োন্দন 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 ায়? এটিন্দক শ্রতা ২ এর
েন্দি ভাগ করা ায় না।
িা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 শ্র াগ 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 ায়। আন্দরা সহজ করার জন্য আমরা
২টি কন্দর মাকশ কন্দর রািন্দত পাণর। এিান্দন ৬টি েি শ্রপিাম। ণনন্দচ ৬ শ্রিিা হি।
বাণক থান্দক একন্দকর ৬টি শ্রবাতাম/বিন্দপন্দনর কযাপ/শ্রবাতন্দির ককশ ান্দকও ২ এর েন্দি সহন্দজ ভাগ করা ান্দব। ৩টি েি
শ্রপিাম।
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িাপ-৭

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

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

আইণেয়া ৪.৪: ভাগ ন্ত্র (ভাগ পন্দকে)
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভান্দগর শূন্যোন্দনর মান শ্রবর করা
মূিকথা: িাণি র পূরি শ্রবি জটিি একটি কাজ। এই িরন্দির সমস্যাগুন্দিায় িাণি ন্দরর মান আসন্দি একটি চিক বা variable। এটি
বীজগণিন্দতর ব্যাপার, বীজগণিন্দতর ণনয়মকানুন প্রাথণমক প শান্দয় ণিক্ষাথীরা শ্রিন্দি না। তাই এই িরন্দির সমস্যা সমািান করন্দত ণিক্ষাথীন্দের
মান বণসন্দয় বণসন্দয় শ্রেিন্দত হয়, ান্দক ইংন্দরণজন্দত বন্দি Trial and Error ণনয়ম। এই জাতীয় সমস্যা এই ণনয়ন্দম অভযস্ত করন্দত ণিক্ষাথীন্দের
একটি একটি কন্দর সংখ্যা বণসন্দয় শ্রেিন্দত হয়। এই শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা খুব সহন্দজই Trial and Error ণনয়ম ব্যবহার কন্দর ভান্দগর
িারিা আয়ত্ত করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভাগ অন্দঙ্ক িাণি ন্দরর সমস্যা সহন্দজ সমািান করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

ভান্দগর এই শ্রিিাটি একো েিীয় শ্রিিা। এজন্য ক্লান্দসর ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ৫/৬
জন্দনর েন্দি ভাগ করুন। এই আইণেয়া বাস্তবায়ন্দনর জন্য আন্দগই ভাগ প্রণেয়ার
একো সংখ্যা পন্দকে বানান্দত হন্দব। গুি পন্দকে দতণরর িাপ অনুসরি কন্দর এো
ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় বাণনন্দয় ণনন্দবন। মুিত ৬টি ণেপ ণনন্দয় ভাগ পন্দকে দতণর করা
হন্দিও, এই সংখ্যা ণভন্ন হন্দত পান্দর, ণনভশর করন্দছ কত অন্দঙ্কর সংখ্যা ণেন্দয় কত
অন্দঙ্কর সংখ্যা ভাগ করা হন্দে তার উপর। প্রণত েন্দির জন্য ০-৯ এর প শাপ্ত
পণরমান্দন সংখ্যাকােশ রািন্দত বলুন।
এরপর েন্দির মন্দধ্য এই প্রণতন্দ াণগতা হন্দব। শ্রবান্দে শ একটি ভান্দগর িাণি র পূরি
এর সমস্যা ণিন্দি ণেন। প্রন্দতযক েি এই সমস্যা সমািান্দনর শ্রচষ্টা করন্দব। শ্র
সংখ্যাগুন্দিা শ্রেয়া আন্দছ শ্রসই সংখ্যাকােশগুন্দিা সরান্দত পারন্দব না। সংখ্যাণবহীন
কােশগুন্দিা উপযুক্ত সংখ্যা িারা প্রণতোপন করন্দব শ্র ন ভাগ প্রণেয়ার সমািান
সঠিক হয়।

িাপ-২

ণনন্দে শ্রেিান্দনা ভান্দগর সমস্যাটি এভান্দব ণেন। এিান্দন ণপছন্দনর ও শ্রফার সাইন্দজর
কাগজটি শ্রগািাপী, শ্র সব পন্দকন্দে শুধু শ্রগািাপ রি শ্রেিা ান্দে শ্রসগুন্দিান্দত শ্রকান
সংখ্যা বসন্দব না। এভান্দব ভান্দগর সমস্যার মন্দতা কন্দর ণকছু সংখ্যার অঙ্ক ণেন্দয়
ণেন এবং শ্র িান্দন িাণি র থাকন্দব, পন্দর সংখ্যা বসান্দত হন্দব শ্রসিান্দন সংখ্যাণবহীন
সংখ্যাকােশ রািন্দত বলুন।
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িাপ-৩

•

এটি সমািান করার জন্য অন্দনকগুন্দিা পদ্ধণত অনুসরি করা ায়। শ্র মন এিান্দন ণচত্র- এ আমরা শ্রেিন্দত পাণে ≥ ০
শ্রথন্দক ০ ণবন্দয়াগ কন্দর ১০ পাওয়া ান্দে। তাহন্দি এো শ্রবািা ান্দে ≥ ন্দর ১ হন্দব।

•

এরপর ণে আমরা শ্রেণি, পঞ্চম িাইন্দন একটি ০ আন্দছ অথ শাৎ ভাগফন্দির একন্দকর ন্দর শূন্য হন্দব। শ্র ন্দকান সংখ্যার
সান্দথ শূণ্য গুি করন্দিই শ্রকবি শূণ্য হয়। (ণচত্র-২ দ্রষ্টব্য)

•

এরপর আমরা ণে ণিতীয় িাইন্দনর প্রথম দুই অঙ্ক শ্রেণি ৪ ≥ শ্রথন্দক ৪৬ ণবন্দয়াগ কন্দর ১ পাওয়া শ্রগন্দছ। ৪৭ শ্রথন্দক ৪৬
ণবন্দয়াগ করন্দি ১ পাওয়া ায়। অথ শাৎ, ≥ এর েন্দি ৭ হন্দব। (ণচত্র-৩ দ্রষ্টব্য)

ণচত্র-১

ণচত্র-২

ণচত্র-৩

ণিক্ষাথীরা ণে সঠিকভান্দব ভান্দগর সমািান করন্দত পান্দর তন্দব উপন্দরর মন্দতা কন্দর তারা তান্দের সংখ্যাকােশ রািন্দব। শ্র েি
আন্দগ এই সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব, শ্রসই েি ণবজয়ী হন্দব।

িাপ-4

টিপস : ভাগ ন্ত্র/ভাগপন্দকে-এ সাণর ও কিাম কতটি িাগন্দব ভাগ ন্ত্র/ভাগ পন্দকে বানান্দনার সময় শ্রিয়াি রািন্দত হন্দব। শ্রিয়াি কন্দরন শ্র ,
ভান্দজযর সংখ্যা ১ বািান্দনার জন্য দুইটি সাণর শ্রবন্দি ান্দব। অন্দনক শ্রবণি সাণর হন্দি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ শ্রজািা িাণগন্দয়ও বানান্দনা ান্দব।
আবার, শ্রিয়াি কন্দরন শ্র , ভাজয ণে ২ সংখ্যার হয়, প্রথম কিাম দুইটি শুধু ভান্দজযর জন্য িাগন্দব। এন্দক্ষন্দত্র ভান্দজযর সাণর ছািা বাণক
সাণরগুন্দিান্দত বান্দম দুইটি পন্দকে না বানান্দিও হন্দব।
পরবতী কাজ : ৪থ শ শ্রেণির বই এর ৫৭ পৃষ্টার সমস্যার সমািান করন্দত ণেন্দবন।

আইণেয়া ৪.৫: ভান্দগর জাদু
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভাগ ণনন্দয় মজার শ্রিিা
মূিকথা: িাঁ িাঁ ণিক্ষাথীন্দের মান্দি শ্রকৌতূহি উন্দদ্রক করার জন্য খুবই কা শকরী। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের জানার আগ্রহ বান্দি একই সান্দথ
তান্দের মান্দি শ্র ৌণক্তক ণচন্তা করার ক্ষমতাও বৃণদ্ধ হয়। এই িাঁিাঁ ণে গণিত ণনন্দয় হয় তাহন্দি তা আরও শ্রবণি কা শকর হয়। এই আইণেয়ান্দত
ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান্দনার জন্য একটি গাণিণতক িাঁিাঁ শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগণিন্দতর িাঁিাঁ সিণকশত সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রথন্দম ণিক্ষাথীন্দের ১ শ্রথন্দক ৯ এর মন্দধ্য শ্র শ্রকান ণতনটি সংখ্যা পছে কন্দর িাতায় ণিিন্দত বলুন।
শ্র মন, একজন ণিক্ষাথী ণিিি ৩, ৫, ৮। এরপর শ্রস এই ণতনটি সংখ্যা শ্র াগ করন্দব। শ্র াগফি হন্দব ৩+৫+৮=১৬। এরপর
তান্দের বলুন আণম াদু ণেন্দয় শ্রতামান্দের শ্র াগফি বন্দি ণেব।

িাপ-২

এরপর এই ণতনটি সংখ্যা শ্রথন্দক দুইটি কন্দর ণনন্দয় দুই অন্দঙ্কর শ্র কয়টি সংখ্যা দতণর কন্দর ায় শ্রস ততটি সংখ্যা দতণর করন্দব।
ণজন্দজ্ঞস কন্দর শ্রজন্দন ণনন কয়টি সংখ্যা বানান্দনা ায়? শ্রকউ ণে ৬টি সংখ্যা বানান্দত না পান্দর একটি উোহরি ণেন্দয় শ্রেণিন্দয়
ণেন।
শ্র মন- ৩, ৫, ৮ ব্যবহার কন্দর ৩৫, ৩৮, ৫৩, ৫৮, ৮৩, ৮৫ এই ছয়টি সংখ্যা গঠন করা ায়। এরপর শ্রস এই ছয়টি সংখ্যা
শ্র াগ করন্দব। ক্ষেমন, ৩৫+৩৮+৫৩+৫৮+৮৩+৮৫=৩৫২
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িাপ-৩

এরপর ৩৫২ শ্রক ২ ণেন্দয় ভাগ করন্দত বলুন এবং ভাগফিটি শুন্দন ণনন। ভাগফি ণে ৩ অন্দঙ্কর হয় তন্দব প্রথম আর শ্রিষ অঙ্ক
ণমন্দি শ্র সংখ্যা হয় তাই শ্র াগফি। (এিান্দন ১৭৬ এর প্রথম আর শ্রিষ ণমন্দি ১৬, া পুন্দব শর ণতনটি অন্দঙ্কর শ্র াগফি।) ণে দুই
অন্দঙ্কর হয় তন্দব তার প্রথম অঙ্ক হি শ্র াগফি। এইভান্দব শ্র াগফি বন্দি ণেন্দি ণিক্ষাথীরা অবাক হন্দব। এরপর ণজন্দজ্ঞস করুন,
“শ্রতামরা শ্রকউ ণক বিন্দত পারন্দব আণম কীভান্দব শ্রবর কন্দরণছ? এিনই বিার েরকার শ্রনই। শ্রকউ ণে ণচন্তা কন্দর শ্রবর করন্দত
পান্দরা আমান্দক আিাো কন্দর এন্দস বন্দি শ্র ও”

আইণেয়া ৪.৬ : ছণবন্দত ভাগ কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভাগ (কথার অঙ্ক)
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা কথায় শ্রিিা গাণিণতক সমস্যাগুন্দিা সহন্দজ সমািান করন্দত পান্দর না। শ্রবণিরভাগ শ্রক্ষন্দত্র শ্রেিা ায় ণিক্ষাথীরা কথার
অঙ্কগুন্দিা ঠিকমত অনুিাবন করন্দত পান্দর না। সঠিকভান্দব অনুিাবন এর জন্য ণচত্র খুবই কা শকরী। এজন্য কথার অঙ্কগুন্দিান্দক ণচন্দত্রর মাধ্যন্দম
প্রকাি করা হি, এই সমস্যাগুন্দিা সমািান করা সহজ হয়। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম বক্স দতণর কন্দর কথা শ্রিিা গাণিণতক সমস্যা সমািান্দনর
উপায় ণনন্দয় আন্দিাচনা করা হন্দয়ন্দছ।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভান্দগর কথার অন্দঙ্কর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

ক্লান্দসর শুরুন্দত ণিক্ষাথীন্দের কথার সমস্যাগুন্দিা পিন্দত বলুন। শ্র মন িরা াক এই সমস্যাটির কথা।
“হাণবব ৫ সপ্তান্দহ ৪০ োকা জণমন্দয়ন্দছ, শ্রস প্রণত সপ্তান্দহ কত োকা জণমন্দয়ন্দছ?”
কথার সমস্যাগুন্দিা ণিক্ষাথীরা পন্দি বাকযগুন্দিা বুিন্দত 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 ন্যায়)। এটি ণেন্দয় শ্রমাে োকার পণরমাি ণনন্দে শি করা হন্দব। এই বাক্সন্দক সমান শ্রছাে শ্রছাে ৫টি
বান্দক্স ভাগ করুন, এই শ্রছাে বাক্স ণেন্দয় সপ্তাহ সংখ্যা শ্রবািান্দনা হন্দব

িাপ-৩

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণচন্দত্রর মাধ্যন্দম সমস্যাটির মািান করন্দত বলুন।

িাপ-৪

আন্দরকটি সমস্যা ণনন্দয় আন্দিাচনা করুন। শ্র মনোঃ
“১১টি আম ৪ জন ণিক্ষাথীন্দের মান্দি সমান ভান্দগ ভাগ কন্দর ণেন্দি জনপ্রণত কতগুন্দিা কন্দর আম পান্দব? কয়টি আম রন্দয়
ান্দব?”

এই সমস্যাটিও ণিক্ষাথীরা উপন্দরর ণচন্দত্রর মত ণচন্দত্রর মাধ্যন্দম তুন্দি িন্দর সমািান করন্দব।
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৫.০ শ্র াগ, ণবন্দয়াগ, গুি ও ভাগ সংোন্ত সমস্যা
আইণেয়া ৫.১: অজানা সংখ্যার ম্যাণজক
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : চার প্রণেয়া
মূিকথা: ম্যাডজক বা জাদু ক্ষ াট বড় সবারই খুব প য়ের ডজডনস। তায়সর ম্যাডজক, দর্থয়কর ময়নর কর্া বয়ে ক্ষদওয়ার ম্যাডজক অর্বা
আপাতদৃডিয়ত অসম্ভব ক্ষকান কাজ কয়র ক্ষদখায়নার মত নানারকয়মর ম্যাডজক আমরা ক্ষ াটয়বো ক্ষর্য়ক ক্ষদয়খ এয়সড । ক্ষখয়াে কয়র ক্ষদখয়ে
সহয়জই ক্ষবাঝা োয় ক্ষে ম্যাডজয়কর অজানা রহস্যটাই আমায়দর সবাইয়ক চুম্বয়কর ময়তা আকর্ থণ কয়র। শুধুমাে অজানায়ক জানার ইচ্ছায়
মানুর্ রহস্য সমাধান করয়ত আগ্রহী হয়। আর এই ব্যাপারটা কায়জ োডগয়য়ই আমরা ম্যাডজয়কর মাধ্যয়ম সমস্যা সমাধান ক্ষকৌর্য়ে দে কয়র
তুেয়ত পাডর আমায়দর ডর্োর্ীয়দর। এই আইডিইয়ার মাধ্যয়ম ম্যাডজয়কর সাহায্য ণনন্দয় গাণিণতক চার প্রণেয়া শ্র াগ, ণবন্দয়াগ, গুি ও ভাগসহ
বন্ধনীর ব্যবহার সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের প্রাথণমক িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ন্দছ।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাবন্ধনী ব্যবহার কন্দর শ্র াগ, ণবন্দয়াগ, গুি, ভাগ এর গাণিণতক সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

এই শ্রিিাটি শ্রেিান্দনার জন্য দুইজন ণিক্ষাথী (হাণবব ও সকাি)-শ্রক সামন্দন ণনন্দয় আসুন। দুইজনন্দকই ১ শ্রথন্দক ৯ এর মান্দি শ্র
শ্রকান একটি সংখ্যা পছে করন্দত বলুন।

িাপ ২

প্রথম জনন্দক (হাণবব) বলুন তার পছন্দের সংখ্যাটির সান্দথ ২ গুি করন্দত। এরপর বলুন গুিফন্দির সান্দথ ৫ শ্র াগ করন্দত। শ্র াগফি
চুণপচুণপ ণিতীয় ণিক্ষাথীন্দক (সকাি) বিন্দত বলুন শ্র ন অন্য শ্রকউ শুনন্দত না পায়।

িাপ ৩

এবার ণিতীয় ণিক্ষাথীন্দক (সকাি) বলুন শ্র াগফিন্দক ৫ ণেন্দয় গুি করন্দত। এরপর ণিতীয় ণিক্ষাথীন্দক (সকাি) এই গুিফন্দির
সান্দথ তার পছন্দের সংখ্যা শ্র াগ করন্দত বলুন। সব শন্দিষ প্রাপ্ত শ্র াগফিটি ণিতীয় ণিক্ষাথী (সকাি) ণিক্ষকন্দক বিন্দব।

িাপ ৪

এই শ্র াগফি শুন্দন ণিক্ষক দুইজন ণিক্ষাথীন্দক শ্রকান সংখ্যা পছে কন্দরন্দছ তা বন্দি ণেন্দবন।

িাপ ৫

হাণবব শ্র সংখ্যাটি পছে কন্দরন্দছ তা হি ৩, সকাি শ্র সংখ্যাটি পছে কন্দরন্দছ তা হি ৭। এবার হাণবব ৩ এর সান্দথ দুই গুি
কন্দর শ্রপি, ৩এবার হাণবব এই শ্র াগফি অথ শাৎ ১১ । ১১=৫+৬ ,শ্র াগফি ৬ এর সান্দথ ৫ শ্র াগ কন্দর শ্রপি ,৬=x২ সকান্দির
কান্দনকান্দন বিন্দব। এবার সকাি ১১ এর সান্দথ ৫ গুি কন্দর পান্দব, ১১x৫=৫৫, এরপর এই গুনফন্দির সান্দথ সকাি তার পছন্দের
সংখ্যা ৭ শ্র াগ কন্দর পান্দব, ৫৫+৭=৬২, এবার এই শ্র াগফি অথ শাৎ ৬২ ণিক্ষকন্দক বিন্দব।

িাপ ৬

ম্যাণজন্দকর শ্রকৌিি: শ্র াগফি শ্রথন্দক ২৫ ণবন্দয়াগ করুন, ণবন্দয়াগফন্দির একক োন্দনর অংক ণিতীয় ণিক্ষাথীর পছন্দের সংখ্যা
এবং েিক োন্দনর অংক প্রথম ণিক্ষাথীর পছন্দের সংখ্যা। শ্র মন: ৬২ শ্রথন্দক ২৫ ণবন্দয়াগ করন্দি পাওয়া ায় ৩৭, ার একক
ও েিক োন্দনর অংক থােন্দম সকাি ও হাণবন্দবর পছন্দের সংখ্যা।

িাপ ৭

এবার আরও কন্দয়ক শ্রজািা ণিক্ষাথীন্দের শ্রেন্দক ম্যাণজকটি শ্রেিান। এরপর ণিক্ষাথীন্দের ম্যাণজকটির শ্রকৌিি ণনন্দয় ণচন্তা করন্দত
বলুন, তন্দব অবশ্যই সমািান বন্দি ণেন্দবন না।

িাপ ৮

এবান্দর, ম্যাণজন্দকর পুন্দরা প্রণেয়াটি একটি গাণিণতক বান্দকয প্রকাি কন্দর শ্রবান্দে শ ণিন্দি শ্রেিান,
(৩×২+৫)×৫+৭=৬২
এটি শ্রিিার পর ণনন্দচর গাণিণতক বাকযটি ণিখুন,
৩×২+৫×৫+৭=৩৮
সঠিক গাণিণতক বাকয শ্রিিার জন্য বন্ধণনর ব্যবহার আন্দিাচনা করুন।

টিপস: বইন্দয়র শ্রকান পৃষ্ঠা তার সন্দঙ্গ সমন্বয় করন্দত হন্দব, অন্য শ্রকানটিপস থাকন্দিও ণেন্দত হন্দব।
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আইণেয়া ৫.২: চার জন্দন সমািান
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : চার প্রণেয়া
মূিকথা: বন্ধণনর ব্যবহার কন্দর চার প্রণেয়া শ্র াগ, ণবন্দয়াগ, গুি ও ভান্দগর কা শেম সিন্দকশ ইন্দতামন্দধ্য িারিা িাভ কন্দরন্দছ। পরবণতশ কাজ হন্দিা
ণিক্ষন্দকর সহন্দ াণগতায় প শায়েন্দম চার প্রণেয়ার অনুিীিন কন্দর সমস্যার সমািান করা। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েিীয়ভান্দব চার
প্রণেয়া প্রন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্র াগ, ণবন্দয়াগ, গুি, ভাগ এর গাণিণতক সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম প্রন্দয়াজনীয় সংখ্যক েি করুন। (েন্দির সেস্য শ্র ন 4 জন্দনর শ্রবণি না হয়)। প্রণত েন্দি ১ ১০ শ্রিিা দুই শ্রসে কাগজ ভাঁজকন্দর িোণর করন্দব।

িাপ ২

এই বার ক্লান্দসর একেিন্দক ণনন্দোক্ত িাপ অনু ায়ী কাজ করন্দত বলুন। অন্যান্য সবাইন্দক িাপগুন্দিা ভান্দিাভান্দব শুনন্দত বিন্দবন।
• প্রথম জন একন্দসে িোণর শ্রথন্দক দুইটি সংখ্যা শ্রনন্দব এবং শ্রসগুন্দিা গুি কন্দর িাতায় ণিিন্দব।
• ণিতীয় জন অন্য শ্রসে িোণর শ্রথন্দক দুইটি সংখ্যা শ্রনন্দব এবং শ্রসগুন্দিা শ্র াগ কন্দর িাতায় ণিিন্দব।
• তৃতীয় জন প্রথম জন্দনর গুিফি এবং ণিতীয়জন্দনর শ্র াগফি তুিনা করন্দব। এরপর বি সংখ্যাটি শ্রথন্দক শ্রছাে সংখ্যাটি
ণবন্দয়াগ কন্দর িাতায় ণিিন্দব।
• েন্দির শ্রিষ জন তৃতীয় জন্দনর ণবন্দয়াগফিন্দক ৪ িারা ভাগ কন্দর িাতায় ণিিন্দব।
• এভান্দব প্রন্দতযন্দক েি প শায়েন্দম উপন্দরাক্ত কাজগুন্দিা করন্দব।
• েন্দি এন্দক অন্দন্যর প্রণেয়া সঠিক হন্দয়ন্দছ ণকনা াচাই করন্দব।

িাপ ৩

একইভান্দব প্রন্দতযক েিন্দক এই কাজগুন্দিা করন্দত বলুন। সারা ক্লাস ঘুন্দর ঘুন্দর সবার কাজ শ্রেখুন এবং শ্রকাথাও প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা
ণেন।

িাপ ৪

এিান্দন গণিন্দতর চার প্রণেয়া ব্যবহার করা হন্দয়ন্দছ তা বুণিন্দয় ণেন।

মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীন্দের অনুিীিনীর সমস্যাগুন্দিা সমািান করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৫.৩: হ- -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 ণিক্ষাথীরাসািারি গাণিণতক বাকয দতণর করন্দত পারন্দব।
কা 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 ণিখুন। সবাইন্দক িাতায় ণিিন্দত বলুন।
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িাপ ৩

এবার একটি সমস্যা শ্রবান্দে শ ণিখুন বা শ্রপাস্টার শ্রপপান্দর ণিন্দি ণনন্দয় আসুন। শ্র মন, ‘প্রণতটি ণসংগািার োম ৬ োকা। শ্রতামার
কান্দছ ১০০ োকার একটি শ্রনাে আন্দছ। তুণম ১০টি ণসঙ্গািা ণকন্দন শ্রোকানোরন্দক ১০০ োকা ণেন্দি কত োকা শ্রফরত পান্দব?’

িাপ ৪

উপন্দরর বি শনা অনু ায়ী বলুন শ্র , শ্রতামরা িাতায় শ্র সংখ্যাগুন্দিা ণিন্দিন্দছা, শ্রসগুন্দিা এই সমস্যার আন্দিান্দক প্রণেয়া প্রতীক
ব্যবহার কন্দর গাণিণতক বাকয আকান্দর শ্রিি। শ্রেি শ্রকানো সঠিক হয়। এিান্দন সবগুন্দিা সঠিক হন্দব না। শ্র সবার আন্দগ করন্দত
পারন্দব শ্রস প্রথম হন্দব।

িাপ ৫

সবার িাতা াচাই করুন। এভান্দব ণবণভন্নভান্দব সমস্যা ণেন্দয় কাজটি করা ান্দব।

আইণেয়া ৫.৪: গাণিণতক ভাষার সমস্যা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : চার প্রণেয়া
মূিকথা: গাণিণতক ভাষার সমস্যার সমািান্দন ণিক্ষাথীন্দের েক্ষতা বৃণদ্ধর জন্য অনুিীিন্দনর ণবকে শ্রনই। কথার অংক সমািান্দনর শ্রক্ষন্দত্র ‘ বার
মন্দেি’ প্রন্দয়াগ একটি উন্দল্লখ্যন্দ াগ্য প্রণেয়া। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম এই প্রণেয়া প্রন্দয়াগ কন্দর ণিক্ষাথীরা অনুিীিন মাধ্যন্দম গাণিণতক ভাষার
সমস্যার সমািান্দন েক্ষ হন্দয় উঠন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক ভাষার সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

পাঠ্যপুস্তন্দকর 65 নম্বর পৃষ্ঠার 6 নং সমস্যাটি ণিক্ষাথীন্দের পিন্দত বলুন

িাপ ২

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

মূল্যায়ন ও াচাই: চতুথ শ শ্রেণির 65 নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীর সমস্যাগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের পন্দি পন্দি অনুরূপভান্দব সমািান করন্দত ণেন।
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অনুন্দেে ৫.৫: BODMAS – ণনয়মো ণক সঠিক
-------------------------------------------------------------------------------------পােীগণিত বা বীজগণিন্দতর সরি অন্দঙ্ক শ্র াগ-ণবন্দয়াগ-গুি-ভাগ এমন অপান্দরিনগুন্দিা শ্রকানোর পন্দর শ্রকানো করন্দত হন্দব (Order of
Operation), শ্রসো প্রায়ই আমান্দেরন্দক শ্রিিান্দনা হয় একো শ্রছাট্ট স্মরিসূত্র (mnemonic) ণেন্দয়: BODMAS। সািারিত এো শ্রিিান্দনা
হয় এভান্দব: B=Bracket, O=Of, D=Division, M=Multiply, A=Addition, S=Subtraction। এবং শ্রিিান্দনা হয় আন্দগ
ব্রান্দকন্দের কাজ, তারপর ‘Of’, তারপর Division, তারপর Multiplication, এরপর Addition এরপর Subtraction। এিান্দন
শ্রবিণকছু সমস্যা আন্দছ। এক এক কন্দর সমসাগুন্দিা বণি।
------------------------------------------------------------------কথা ১: শ্রজন্দন রাখুন আন্দগ 'ভাগ', পন্দর 'গুি' এমন শ্রকান্দনা ণনয়ম আসন্দি নাই
------------------------------------------------------------------এো অন্দনন্দকরই ণবশ্বাস করন্দত কষ্ট হন্দব আণম জাণন। সারা জীবন্দনর ণিক্ষা ণক তন্দব র্ভি হন্দয় শ্রগি? হযাঁ। BODMAS এর শ্রভতন্দর আন্দগ D
আন্দছ, তাই Division বা ভান্দগর কাজ আন্দগ হন্দব, এোই সবাইন্দক শ্রিিান্দনা হয়, শ্র ো অপ্রন্দয়াজনীয়। আসন্দি গুি ও ভান্দগর অগ্রাণিকার একই।
শ্র াগ-ণবন্দয়ান্দগর অগ্রাণিকারও একই। তন্দব গুি-ভান্দগর অগ্রাণিকার শ্র াগ-ণবন্দয়ান্দগর শ্রথন্দক শ্রবণি।
অগ্রাণিকান্দরর েমো এই রকম:
1) বন্ধনী বা Bracket(B)
2) সূচক বা Order (O) [এোন্দক Of শ্রিিান্দনা হয়, শ্রসো ণনন্দয় শ্রিন্দষ ণিন্দিণছ]
৩) গুি-ভাগ, Division/Multiplication (D/M)
৪) শ্র াগ-ণবন্দয়াগ, (Addition/Subtraction)
শ্রেখুন, ৩ আর ৪ এ কায়ো কন্দর আণম দুন্দো দুন্দো কন্দর একসান্দথ ণিন্দিণছ। এই ব্যাপারো আণমও জানতাম না অন্দনকণেন। এো ণনন্দয় িেকা
িাগি িন শ্রেিিাম আন্দমণরকান্দত BODMAS এর মন্দতা আরও একো মন্দন রািার শ্রকৌিি আন্দছ: PEMDAS [Parenthesis,
Exponent, Multiplication, Division, Addition, Subtraction]। PEMDAS এর ণভতন্দর গুি (M) আন্দছ
ভান্দগর (D) আন্দগ। তাহন্দি শ্রতা দুই রকম ণনয়ম হন্দয় শ্রগি। পন্দর িন জানিাম গুি আর ভান্দগর অগ্রাণিকার একই, তিন বুিিাম দুন্দো ণনয়ম
আসন্দি একই কথা বন্দি।
তাহন্দি ণে এমন একো অঙ্ক থান্দক 2×8÷2÷2 কীভান্দব করব? ারা জান্দনন শ্র ভাগ আন্দগ করন্দত হয়, তারা এবান্দর একটু ণিিাগ্রস্ত হন্দয়
ান্দবন শ্রকননা এিান্দন দুইো ভান্দগর অপান্দরিন আন্দছ। আন্দগ 8÷2 ণহন্দসব করন্দত হন্দব, নাণক আন্দগ 2÷2? কন্দর শ্রেখুন, দুইবার দুইরকম ফি
পান্দবন। তন্দব মূি ণনয়মো জানন্দি ণচন্তার ণকছু শ্রনই। মূি ণনয়মো দুন্দো------------------------------------------------------------------১. শ্র অপান্দরিন্দনর অগ্রাণিকার শ্রবণি, তান্দক আন্দগ ণহন্দসব করন্দত হন্দব।
২. ণে একই অগ্রাণিকান্দরর অন্দনকগুন্দিা অপান্দরিন থান্দক তাহন্দি ‘বাম শ্রথন্দক োন্দন’ ণহন্দসব করন্দত হন্দব
------------------------------------------------------------------শ্র মন এিান্দন আন্দছ শুধু গুি আর ভাগ, ান্দের অগ্রাণিকার একই। ২ নম্বর ণনয়মো এিান্দন িােন্দব। তাহন্দি বাম শ্রথন্দক োন্দন ণহন্দসব কন্দর শ্র ন্দত
হন্দব।
2×8÷2÷2
= 16÷2÷2
= 8÷2
=4
এো জানন্দি শ্রকান ভাগো আন্দগ করব, তা ণনন্দয় সন্দেহ থাকন্দব না। এমনণক এিান্দন ভান্দগর আন্দগ গুি করা হন্দয়ন্দছ শ্রসোও শ্রিয়াি রািন্দত
পান্দরন। আর উত্তর ণবশ্বাস না হন্দি পৃণথবীর শ্র ন্দকান্দনা কযািকুন্দিেন্দর পরীক্ষা কন্দর শ্রেিন্দত পান্দরন।
আন্দরকটু ণচন্তািীি মানুষন্দের জন্য বিন্দত পাণর, গুি-ভান্দগর অগ্রাণিকার আিাো হবার শ্র কারি শ্রনই শ্রসো আপনারা অনুভব করন্দত পারন্দবন
ভাগ কী শ্রসো বুিন্দি। আেন্দত field theory শ্রত ভাগ বন্দি ণকছু নাই, ভাগন্দক ভাবা ায় ণবপরীতন্দকর গুি ণহসান্দব। 8÷2=8×½। ত
জায়গায় ÷2 আন্দছপন্দরর ব্যাপার থাকন্দব না।-তিন শ্রতা আর আন্দগ ,বণসন্দয় ভাবন্দত পান্দরন। আর সব ণে গুি হন্দয় ায় ½× সব জায়গায় ,
------------------------------------------------------------------কথা ২: শ্র াগ আন্দগ, ণবন্দয়াগ পন্দর এমন শ্রকান্দনা কথা নাই
------------------------------------------------------------------গুিভান্দগর কথাো শ্র াগ আর ণবন্দয়ান্দগর জন্দন্যও সণতয। একো অন্দঙ্কর কথা ভাবুন।
13-5+3-2+2
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এমন অঙ্ক শ্রেিন্দি আণম শ্রছােন্দবিায় প্রায়ই ণিিাণন্বত হন্দয় শ্র তাম। শ্র ন্দহতু আণম জানতাম শ্র াগ আন্দগ, তাই মান্দি 5 আর 3 ণকংবা শ্রিন্দষর
2 আর 2 আন্দগ শ্র াগ কন্দর শ্রফিতাম। পন্দর অবশ্য স্যান্দররা ণিণিন্দয়ণছন্দিন আন্দগ শ্র াগগুন্দিা একসান্দথ কন্দর ণনন্দত।
13-5+3-2+2
= 13+3+2-5-2
= 18-7
= 11
এোন্দত ঠিক উত্তর পাওয়া ায়, সন্দেহ শ্রনই। ণকন্তু কণিউোর িন ণহন্দসব কন্দর শ্রস ণকন্তু এমন সাণজন্দয় শ্রনয় না। কারি পদ্ধণতো আরও সহজ।
শ্র ন্দহতু শ্র াগ-ণবন্দয়ান্দগর অগ্রাণিকার একই, আপণন শ্রস্ফ বাম শ্রথন্দক োন্দন ণহন্দসব কন্দর ান।
13-5+3-2+2
= 8+3-2+2
= 11-2+2
= 9+2
= 11
িক্ষ করুন, এিান্দন শুরুন্দতই আণম ণবন্দয়াগ কন্দর শ্রফন্দিণছ, তান্দত উত্তর র্ভি ণকছুই আন্দসণন।
এিান্দনও ণচন্তািীি মানুষন্দের জন্য বিন্দত পাণর, শ্র াগ-ণবন্দয়ান্দগর অগ্রাণিকার আিাো হবার কারি শ্রনই। ণবন্দয়াগন্দক ভাবা ায় ঋিাত্মন্দকর শ্র াগ
ণহসান্দব 13-5=13+(-5)। ত জায়গায় -2 আন্দছ 2।+(2-)+3+(5-)+13=2+2-3+5-13 বণসন্দয় ভাবন্দত পান্দরন। (2-)+ সব জায়গায় ,
সবাই এিন শ্র াগ।
------------------------------------------------------------------কথা ৩: শ্র াগ-ণবন্দয়াগ আর গুি-ভাগ দুন্দোই থাকন্দি?
------------------------------------------------------------------ণচন্তা কী? উপন্দরর ১ নম্বর ণনয়মো ভাবুন। ার অগ্রাণিকার শ্রবি শ্রস আন্দগ। গুি-ভান্দগর অগ্রাণিকার শ্রবণি তাই গুি-ভাগ আন্দগ করন্দবন। তারপর
শ্র াগ-ণবন্দয়াগ। বাম শ্রথন্দক োন্দন াওয়ার ণনয়মো শুধুমাত্র তান্দের জন্য সণতয শ্র িান্দন অগ্রাণিকার একই। একো উোহরি শ্রেিা াক।
12÷2÷3×4-6+5×7
এিান্দন গুিভাগ-ওয়ািা অংিগুন্দিান্দক শ্র মন (12÷2÷3×4) এবং (5×7) শ্রক আন্দগ আিাো কন্দর ণনন। প্রন্দয়াজন্দন ব্র্যান্দকে ণেন্দয় ণনন্দত পান্দরন।
শ্রসগুন্দিার ণভতন্দর ণে গুিভাগ দুই-ই থান্দক তাহন্দি বাম শ্রথন্দক োন্দন শ্র ন্দত পান্দরন।
12÷2÷3×4-6+5×7
= (12÷2÷3×4)-6+(5×7)
= (6÷3×4)-6+35
= (2×4)-6+35
= 8-6+35
শ্রিয়াি করুন গুি-ভান্দগর কাজ শ্রিষ হন্দি, পন্দি থাকন্দব শ্র াগ-ণবন্দয়াগ। ান্দের অগ্রাণিকার একই। সুতরাং বাম শ্রথন্দক োন্দন শ্র ন্দত পান্দরন।
8-6+35
= 2+35
= 37
এো জানন্দি আর খুব একো ণিিায় পিন্দত হন্দব না কাউন্দক।
------------------------------------------------------------------কথা ৪: O শ্রত Of নাণক Order
------------------------------------------------------------------সণতয হন্দিা Of বন্দি শ্রকান্দনা অপান্দরিন গণিন্দতর শ্রকান্দনা তন্দত্ত্ব শ্রনই। এই উপমহান্দেিীয় গণিন্দতর বইগুন্দিান্দত ‘এর’ বন্দি একো কথা আন্দছ,
শ্র ো আেন্দত ‘গুি’ অপান্দরিন। শ্র মন (১২ এর ১/ ৩)=১২ x ১/৩ = ৪। এই ‘এর‘ এর ইংন্দরণজ ’of’।
‘10 এর ½’ এো মান্দন শ্র 10 × ½, এমন কন্দর বাচ্চান্দের শ্রিিান্দনার ণচন্তাো আসন্দি িারাপ না। এর ণেন্দয় গুি শ্রবািান্দনা হয় এো তারা
জানি। একইভান্দব ‘10 আর 6’ মান্দন হন্দিা 10+6, ‘10 শ্রথন্দক বাে 6’ এোর মান্দন হন্দিা 10-6। তাহন্দি ‘এর’, ‘আর’, ‘শ্রথন্দক বাে’ এগুন্দিা
হন্দে কথা বিার বা শ্রিিার ভাষা, শ্র োন্দক গণিন্দত আমরা গুি, শ্র াগ, বা ণবন্দয়াগ অপান্দরিনগুন্দিা ণেন্দয় ভাবণছ।
আিাো কন্দর একো ‘এর’ অপান্দরিন রািা অথ শহীন। অন্দনন্দক যুণক্ত ণেন্দত পান্দরন ‘এর’ একো গুি শ্র ো সািারি গুন্দির শ্রথন্দক শ্রবণি ক্ষমতার
অণিকারী (অগ্রাণিকার শ্রবণি, আন্দগ ণহন্দসব করন্দত হন্দব)। শ্রসোও শ্রিান্দপটিকন্দব না কারি আপণন 10 এর না ণিন্দি একো ব্র্যান্দকেসন্দমত ½
(½ ×10)ণিিন্দিই শ্রসো হয়।
আমান্দের উপমহান্দেন্দি O শ্রত ‘Of’ ণেও প্রচণিত, ণবন্দশ্বর আর সব জায়গায় ণকন্তু এমন না। অন্দেণিয়া এবং পণিম আণিকার শ্রেিগুন্দিান্দতও
BODMAS প্রচণিত। শ্রসিান্দন তারা O মান্দন জান্দন Order বা সূচক। ইংল্যান্দন্ড এোন্দক বন্দি BIDMAS, শ্রসিান্দন ণিতীয় অক্ষরো
অথ শাৎ ‘I’ এর মান্দন হন্দিা Indices বা সূচক। কানাো, ণনউণজল্যান্দন্ড প্রচণিত হন্দিা BEDMAS, শ্র িান্দন E এর মান্দন Exponent
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বা সূচক, যুেরান্দে প্রচণিত হন্দিা PEMDAS, শ্রসিান্দনও E মান্দন Exponent বা সূচক। অথ শাৎ বাণক সবাই জান্দন ব্র্যান্দকন্দের পর
সূচন্দকর কাজ, অথ শহীন ‘এর’শ্রক শ্রকউই রান্দিণন।
আমরা of জানায় সমস্যা া হন্দয়ন্দছ- O ণেন্দয় Order-ও শ্রবািায় শ্রসই ব্যাপারো অন্দনন্দকর জানা হয়ণন। BODMAS এর এই
Order বিন্দছ শ্র গুি/ভাগ ণকংবা শ্র াগ/ণবন্দয়ান্দগর আন্দগ সূচন্দকর কাজ করন্দত হন্দব।
শ্র মন:
2³÷4+3
= 8÷4+3
= 2+3
=5
------------------------------------------------------------------বাম শ্রথন্দক োন্দনর ব্যণতেম
------------------------------------------------------------------উপন্দর শ্র ন্দহতু সূচন্দকর ব্যপারো এন্দসন্দছ, তাই শ্রস সংোন্ত একো কথা বন্দি রাণি। আন্দগ বন্দিণছ শ্র শ্র াগ-ণবন্দয়াগ বা গুি-ভান্দগর শ্রবিায় একই
অগ্রাণিকার-ওয়ািা অপান্দরিন্দনর শ্রক্ষন্দত্র ‘বাম শ্রথন্দক োন’ শ্র ন্দত হন্দব। এই ব্যাপারোর একো শ্রছাট্ট ব্যণতেম আন্দছ সূচন্দকর শ্রক্ষন্দত্র।
িন পাওয়ান্দরর উপর পাওয়ার থান্দক তিন সবার উপন্দরর পাওয়ারো আন্দগ ণহসাব করন্দত হয়। আমরা শ্র ন্দহতু পাওয়ারগুন্দিান্দক শ্রকান্দনা
সংখ্যার উপন্দর োনণেন্দক ণিণি তাই এন্দক্ষন্দত্র োন শ্রথন্দক বাম আসন্দত হয়। শ্র মন 2^1^3^2 এোন্দক ভাবুন ২ এর মাথায় পাওয়ার ১, শ্রসই
১ এর মাথায় ৩, শ্রসই ৩ এর মাথায় ২। এবান্দর আন্দগ ণহন্দসব করা হয় 3^2 শ্রক। পুন্দরা ণহন্দসবো হন্দব এমন = 9^1^2 = 2^3^1^2 :
এিান্দন বাম শ্রথক ,2 = 1^2শ্র োন্দন শ্রগন্দি শ্রচৌষণট্ট শ্রপন্দয় ান্দবন, শ্র ো ঠিক না।
------------------------------------------------------------------6÷2(1+2) = ?
------------------------------------------------------------------শ্রিষ করা াক অনিাইন কাঁপান্দনা একো ণবখ্যাত সমস্যা ণেন্দয়। 6÷2(1+2) = ?
BODMAS এর ণনয়ম জানন্দি এো করা খুবই সহজ।
6÷2(1+2)
= 6÷2×(1+2)
= 6÷2×3 [আন্দগ ব্র্যান্দকন্দের কাজ]
= 3 × 3 [গুি-ভাগ একই অগ্রাণিকার, তাই বাম শ্রথন্দক োন্দন]
=9
আণম প্রায়ই ইনবান্দক্স প্রন পাই- শ্রকন Casio-র দুই মন্দেন্দির Scientific Calculator এ 6/2(1+2) এর মান দুই রকম শ্রেিায়।
প্রথন্দম বন্দি ণনই, 2(1+2) এই 2 আর (1+2) এর মান্দি শ্র গুিো আন্দছ, শ্রসো ণে আমরা স্পষ্ট কন্দর বণসন্দয় ণেই, তাহন্দি সব কযািকুন্দিের
একই মান শ্রেয়। 6/2×(1+2) এো ণিিন্দি সবাই উত্তর শ্রেন্দব 9। কারও তিন শ্রকান্দনা ণিিা থান্দক না।
িন 2 আর (1+2) এর ণভতন্দর গুি ণচহ্নো স্পষ্ট কন্দর শ্রেয়া থান্দক না, তিন Algorithm এ িান্দমিাো হয়। এোন্দক তিন বন্দি
Implicit multiplication। এোর অগ্রাণিকার সািারি গুি-ভাগ শ্রথন্দক শ্রবণি হন্দব, এমন একো িারিা প্রচণিত আন্দছ। শ্র মন 1/2a
ণিিন্দি অণিকাংি মানুষই শ্রবান্দি 2 আর a একসান্দথ আন্দছ, এো 1/ (2a)। এই প্রচণিত ণচন্তাো ণকন্তু BODMAS এর ণনয়ম মান্দন না।
BODMAS মন্দত, 1/2a= (1/2) × a = ½ a।
Implicit multiplication শ্রক অগ্রাণিকার ণেন্দি উপন্দরর অন্দঙ্কর ণহন্দসবো োঁিায় এমন: 6÷2(1+2)= 6÷2(3) = 6÷6 =
1। ণকন্তু এমন Implicit multiplication এর শ্রক্ষন্দত্র অগ্রাণিকার আন্দগ হন্দবএমন শ্রকান্দনা ণনয়ম শ্রকাথাও আসন্দি শ্রনই। ফন্দি ,
এোন্দক সািারি গুি ণহন্দসন্দব ণবন্দবচনা কন্দর ণহন্দসব করাই সঙ্গত। তান্দত পান্দবন, 6÷2(1+2)= 6÷2×3= 3×3=9।
Google, WolframAlpha, Desmos ইতযাণে ণনভশরন্দ াগ্য সাইেগুন্দিান্দত 6/2(1+2) এভান্দব ণিন্দি শ্রিাঁজ করুন, উত্তর সবসময়
9-ই পান্দবন। আর ণে 6/2*(1+2) এমন গুি-ণচহ্ন সন্দমত ণিন্দি শ্রিাঁজ কন্দরন, তাহন্দি শ্রতা কথাই শ্রনই। সব সাইে, সব কযািকুন্দিের,
MATLAB, Python সব Programming Language উত্তর শ্রেন্দব 9।
তাই 6/2(1+2) এর সঠিক উত্তর 9, এোই শ্রজন্দন রাখুন।
শুভ শ্রহাক গণিত াত্রা।
শ্রিিক: ে. চমক হাসান, একান্দেণমক কাউণন্সির, বাংিান্দেি গণিত অণিণিয়াে কণমটি।
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৬.০ গাণিণতক প্রতীক
আইণেয়া ৬.১: অন্দঙ্কর শ্রেি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : গাণিণতক বাকয
মূিকথা: এটি একটি গে বিা ণিিন-শ্রিিান্দনা কা শেন্দমর নমুনা। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা গে শ্রিানার মধ্য ণেন্দয় গাণিণতক প্রতীক সিন্দকশ
িারিা িাভ করন্দব। ণিক্ষাথীরা একটি েনা প্রকাি করন্দব এবং গাণিণতক প্রতীক ব্যবহার কন্দর সমস্যাটি বিন্দত ও ণিিন্দত পারন্দব। এন্দক্ষন্দত্র
প্রথন্দম ণিক্ষাথীরা একটি েনা প্রকাি করন্দব এবং ণিক্ষক গাণিণতক প্রতীক ব্যবহার কন্দর সমস্যাটি বিন্দব ও ণিিন্দব। অনুরূপভান্দব ণিক্ষক
বিন্দবন এবং ণিক্ষাথীরা কাজটি করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক বাকয ণিিন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: অন্দঙ্কর শ্রেন্দির ভাষার গেটি ভােভায়ব পয়ড় আসন্দবন।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

শুরুয়ত ক্লান্দস অন্দঙ্কর শ্রেন্দির গে বলুন।
পাতািপুণরন্দত এমন একো শ্রেি আন্দছ, শ্র িান্দনর মানুন্দষর ভাষাো খুব আজব। আমান্দের বাংিা ভাষার বি শমািা শ্র মন অ আ
ক ি এরকম ৫০টি বি শ ণেন্দয় দতণর, শ্রসই শ্রেন্দি এমন বি শ শ্রনই। শ্রসন্দেন্দিরও একো বি শমািা আন্দছ। শ্রসই বি শমািায় আন্দছ ০, ১,
২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এরকম ১০টি অঙ্ক। আর আন্দছ কতগুন্দিা প্রতীক, শ্র মন - × ÷ = < > () এইসব প্রতীক। (ণিক্ষক
শ্রবান্দে শ ণিন্দি শ্রেিান্দবন)। শ্রসই শ্রেন্দির মানুষ ণিিন্দত শ্রগন্দি অ আ ক ি, ABCD এসব ণকছুই ব্যবহার কন্দরনা। শুধু এসব
ণেন্দয়ই া ন্দে তাই ণিন্দি। অন্দঙ্কর শ্রেন্দির মানুষ া অন্দঙ্ক প্রকাি করা ায়না, শ্রসকথা বন্দিও না, ণিন্দিও না।
শ্রসই শ্রেন্দি ণে শ্রকউ বিন্দত চায়, অপুর কান্দছ ১০টি মান্দব শি আন্দছ আর ণিপুর কান্দছ ১৫টি মান্দব শি আন্দছ, তন্দব তারা ণিিন্দব ১০+১৫
ণে তারা ণিিন্দত চায় ণিপু আরও ৫টি মান্দব শি ণকনি, তন্দব তারা ণিিন্দব১০+(১৫+৫)
আমান্দের শ্র মন পুন্দরা একো কথান্দক একো 'বাকয' বন্দি, তান্দের এই শ্রছাট্ট সংখ্যাো আর ব্রান্দকে ণেন্দয়ই শ্রসই বাকযো বিা
হন্দয় ায়। এোই গাণিণতক বাকয।
এিন ণে বিা হয়, ণিপুর ভাই ণিপুর কান্দছও ণিপুর সমান মান্দব শি আন্দছ, তন্দব তান্দের কান্দছ কত মান্দব শি আন্দছ শ্রসই কথাো
অন্দঙ্কর ভাষায় শ্রিিা হন্দয় ায়। শ্রসো শ্রিিা হন্দব১০+(১৫+৫)×২=৫০
আর তারা ণে বিন্দত চায়, অপুর কান্দছ তগুন্দিা মান্দব শি আন্দছ, ণিপু-ণিপু দুই ভাইন্দয়র কান্দছ তারন্দচন্দয় শ্রবণি মান্দব শি আন্দছ,
তন্দব তারা ণিিন্দব১০ > (১৫+৫)×২

িাপ ২

এবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক পাঠ্যবইন্দয়র ৫৯ নং পৃষ্ঠার ২ ও ৩ নং কাজ এর েনা বি শনা করুন। ণিক্ষাথীরা গাণিণতক বাকযটি তান্দের
িাতায় ণনন্দজ ণনন্দজ শ্রিিার শ্রচষ্টা করন্দব।

িাপ ৩

ণিক্ষাথীরা এরকম েনা বাণনন্দয় বাণনন্দয় ণিক্ষকন্দক বিন্দব, এবং শ্রসটি গাণিণতক বান্দকয শ্রবান্দে শ ডেয়খ ক্ষদখায়বন।

টিপস: বইন্দয়র ৫৮ ও ৫৯ পৃষ্ঠার সন্দঙ্গ সমন্বয় কন্দর গেটি বিন্দত হন্দব ও অনুিীিন করান্দত হন্দব। ণিক্ষাথীন্দেরন্দক গাণিণতক বাকযটি কী হন্দব
শ্রসো না বন্দি ণজন্দজ্ঞস করা শ্র ন্দত পান্দর অন্দঙ্কর শ্রেন্দির ভাষায় এো কীভান্দব শ্রিিা হন্দব।
ণিক্ষাথী একো বানর গাছ ণেন্দয় িাফ ণেি, এই কথাো শ্রকমন কন্দর শ্রিিা হন্দব জাতীয় মজার মজার প্রন করন্দত পান্দর। তিন তান্দেরন্দক মন্দন
কণরন্দয় ণেন্দত হন্দব অন্দঙ্কর শ্রেন্দির মানুষ খুব আজব। তারা একো বাকয তান্দের ভাষায় না শ্রিিা শ্রগন্দি শ্রসো বন্দিও না, ণিন্দিও না।
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আইণেয়া ৬.২: গাণিণতক বান্দকযর চযান্দিঞ্জ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গাণিণতক বাকয
মূিকথা: ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দয় ৩ জন্দনর েি গঠন কন্দর শ্রিিাটি শ্রিিান্দনা হন্দব। ণিক্ষাথীরা তান্দের সরবরাহকৃত ৩টি সংখ্যা ও ৪টি প্রতীন্দকর কােশ
ণেন্দয় সন্দব শাচ্চ মান পাওয়ার শ্রচষ্টা করন্দব। তৃতীয় আন্দরকজন ণিক্ষাথী আিায়ার ণহন্দসন্দব থাকন্দব। শ্রস দুইটি েন্দির বানান্দনা দুইটি বান্দকযর
মািিান্দন সিকশ প্রতীক বণসন্দয় দুইটি েন্দির দতণর বাকযন্দক ণমণিন্দয় গাণিণতক বাকযটি পূি শ করন্দব এবং শ্রসটি ণেন্দয়ই ণবজয়ী ণনি শারি করা
হন্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক বান্দকযর মান ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ২ রি এর ২টি কন্দর শ্রমাে ৪টি রণিন এন্দফার কাগজ, ১টি সাো কাগজ, মাকশার, ১৫-২০টি পুিণপন, পুিণপন শ্রবােশ।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষক প্রথন্দম ২ রন্দির ২টি এন্দফার কাগজ ণনন্দয় প্রণতটিন্দক আে ভাগ করন্দবন। মন্দন কণর কমিা ও হলুে রন্দির কাগজ ণছি। কমিা
রি এর ৩ টুকন্দরা কাগন্দজ ৭, ১৪, ২১। িক্ষযিীয়, সবন্দচন্দয় শ্রছাে সংখ্যাটির (এিান্দন, ৭) গুণিতক ণহসান্দব অপর দুটি সংখ্যা (১৪ ও ২১) শ্রনওয়া
হন্দব। এই ণতনটি সংখ্যা বি কন্দর মাকশার/সাইন শ্রপন ণেন্দয় ণিিন্দবন। হলুে রি এর টুকন্দরাগুন্দিান্দতও একই সংখ্যা ণিিন্দবন। আবার কমিা ও
হলুে উভয় রি এর ৪টি কন্দর কাগন্দজই +, -, ×, ÷ ণিিন্দবন। একই মান্দপর সাো দুই টুকন্দরা কাগন্দজ = ও < এই ণচহ্ন দুটি ণিিন্দবন।
কা শপদ্ধণত:
ণেন- ১
িাপ ১

৫ জন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক ণনন। দুই জন কন্দর দুইটি েি করুন। বাণক একজনন্দক নাম শ্রেয়া হন্দব আিায়ার। ক্লান্দসর
বাণক সবাই েিশক।

িাপ ২

পুিণপন শ্রবান্দে শর মািিান্দন একটি ণনন্দে শিক ণপন বণসন্দয়
শ্রেন্দবন। এর বাম পান্দি কাজ করন্দব একটি েি, তান্দের
নাম বামপক্ষ। োন পান্দি কাজ করন্দব অন্য েি। তান্দের
েন্দির নাম োনপক্ষ। প্রন্দতযক েিন্দক এক শ্রসে কােশ
(ণতনটি সংখ্যা ও চারটি প্রতীক) শ্রেয়া হন্দব।

িাপ ৩

ণিক্ষাথীন্দের কাজ হন্দব ণতনটি সংখ্যা ও শ্র শ্রকান দুইটি প্রতীক ব্যবহার কন্দর একটি গাণিণতক বাকয দতণর করা। তান্দের শ্রচষ্টা
থাকন্দব, বাকযটির মান ত বি সম্ভব বানান্দনা। তারা িাতায় িসিা কন্দর ণহসাব করন্দত পারন্দব। ণনন্দে শিক ণপন্দনর দুই পান্দি
পুিণপন ণেন্দয় আেন্দক তারা বাকযটি দতণর করন্দব।

িাপ ৪

ক্লান্দসর সব ণিক্ষাথীরা োনপক্ষ ও বামপন্দক্ষর মান ণহসাব করন্দব। শ্রস অনু ায়ী আিায়ার মািিান্দনর ণনন্দে শিক পুিণপন্দন
বি/শ্রছাে/সমান িাণগন্দয় ণেন্দব। ক্লান্দসর সব ণিক্ষাথীরা ণনন্দে শিক ণচহ্ন বসান্দনা ঠিক আন্দছ ণকনা শ্রসটি বিন্দব। এজন্য সব ণিক্ষাথী
িাতায় ণহসাবটি করন্দব। শ্র েন্দির গাণিণতক বান্দকযর মান বি হন্দয়ন্দছ, তান্দেরন্দক ণবজয়ী বিা হন্দব। ণে দুই পান্দির েি একই
মান পায় তাহন্দি ম্যাচ ড্র হন্দব।

িাপ ৫

এভান্দব আবারও ৫ জনন্দক সামন্দন এন্দন শ্রিিাটি শ্রিিন্দত ণেন।
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িাপ ৬

এরপন্দর আবারও ৫ জনন্দক এন্দন এবার × ণচহ্নটিন্দক সণরন্দয় ণেন্দবন। এিন ৩টি প্রতীক থাকন্দব। এভান্দব শ্রিিাটি ণিক্ষাথীন্দেরন্দক
শুধু শ্র াগ, শুধু ণবন্দয়াগ ও শুধু ভাগ বাে ণেন্দয় শ্রিিন্দত ণেন্দত হন্দব। চাইন্দি নতুন সংখ্যার শ্রসে ণেন্দয় কােশ দতণর করন্দত পান্দরন।
তন্দব নতুন সংখ্যার শ্রক্ষন্দত্র সংখ্যাগুন্দিা সবন্দচন্দয় শ্রছাে সংখ্যাটির গুণিতক হন্দব। শ্র মন ৪, ১৬, ২০ অথবা ৬, ৩০, ৫৪ এরকম।
এবার শ্রবান্দে শ ৩টি সংখ্যা ণিন্দি ণেন (এবারও বি দুটি সংখ্যা শ্রছাে সংখ্যাটির গুণিতক হন্দব)। ণিক্ষাথীরা ণনন্দজ ণনন্দজ গাণিণতক
বাকয দতণর কন্দর মান ণনি শয় করন্দব। প্রণত প্রতীক ণিক্ষাথী মাত্র একবার ব্যবহার করন্দত পারন্দব শ্রসটি বন্দি ণেন্দত হন্দব। ণিক্ষক
সবন্দচন্দয় বি মানটি শ্রক দতণর করন্দত শ্রপন্দরন্দছ শ্রসটি শ্রেিন্দবন। এভান্দবক আরও কন্দয়ক ত্রয়ী সংখ্যা ণেন্দত হন্দব এবং এবান্দর
একটি কন্দর প্রতীক বাে ণেন্দয় শ্রিিন্দত ণেন্দত হন্দব।
শ্র মন: ৫, ১০, ২০ (× ণচহ্ন বাে ণেন্দয়)
১২, ৩৬, ৭২ (÷ণচহ্ন বাে ণেন্দয়)

িাপ ৭

ণেন- ২
িাপ ১

নতুন একন্দসে কােশ দতণর করুন। এবান্দর শ্রসন্দে ৮টি সংখ্যা থাকন্দব। শ্রসগুন্দিা ণেন্দয় দুইপান্দি দুইটি গাণিণতক বাকয দতণর
করন্দবন। মািিান্দন সিকশ প্রতীক ণহন্দসন্দব = (সমান) ণচহ্ন ণেন্দবন। ণকন্তু এবার ণিক্ষক শ্র শ্রকান একটি র ফাঁকা রািন্দবন।
ণিক্ষাথীন্দেন্দক বাণক কােশগুন্দিা শ্রথন্দক খুন্দুঁ জ শ্রবর কন্দর শ্রবান্দে শ িাগান্দত হন্দব শ্রসই রটিন্দত কত বসন্দি গাণিণতক বাকযটি সঠিক
হন্দব। এভান্দব কন্দয়কজনন্দক সামন্দন এন্দন এটি শ্রিিন্দত ণেন।
এগুন্দিার প্রণতটি অন্য ণিক্ষাথীন্দেরন্দক িাতায় তুিন্দত হন্দব ও ণনন্দজ সমািান করন্দত হন্দব।
িরা াক, আেটি সংখ্যা (৩, ৯, ১৮, ২০, ২৪, ২৬, ৩০, ৯০) ণেন্দয় কােশ শ্রসেটি দতণর কন্দরন্দছন,
এন্দক্ষন্দত্র- ২৬-২৪+১৮=☐
১৮÷৩+☐=৩০
(৩০-☐)×৩=১৮
এই শ্রিিাটির সমন্দয় শ্রিািা বাকয এর িারিা ণেন। এসমন্দয় বইন্দয়র ৬৯ নং পৃষ্ঠা সমন্বয় করন্দবন।
শ্রিিার সময় একজন ণিক্ষাথী িন িাণি ন্দর র্ভি সংখ্যা বসান্দব, তিন র্ভি বাকয ও সঠিক বাকয এর িারিা ণেন।

মূল্যায়ন ও াচাই: িাপ ৭ এর অনুিীিনটি ণিক্ষক ণিক্ষাথীন্দের িাতা াচাই কন্দর শ্রেিন্দবন।
টিপস: এই শ্রিিাগুন্দিা ১ ণেন্দন শ্রিষ না হন্দত পান্দর। ণিক্ষক কান্দেরশ শ্রসে শ্ররন্দি শ্রেন্দবন। িাপ ৮ এর শ্রিিাটি আিাো একটি শ্রিিা ণহন্দসন্দব গণ্য
করা শ্র ন্দত পান্দর।

আইণেয়া ৬.৩: অন্দঙ্কর ভাষায় কথা বিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গাণিণতক বাকয
মূিকথা: এটি একটি শ্রিিা এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কথার অংক দতণর করন্দত পারন্দব এবং ণিিন্দত পারন্দব। গাণিণতক বাকয প্রকাি করার
মাধ্যন্দম গাণিণতক প্রতীন্দকর ব্যবহার এবং অজ্ঞাত সংখ্যা শ্রবর করার শ্রকৌিি সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভাষার সমস্যা শ্রথন্দক গাণিণতক বাকয দতণর করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দস গাণিণতক বাকয ণনন্দয় ণিক্ষাথীন্দের সন্দঙ্গ এই শ্রিিাটি শ্রিলুন। শ্রিিার ণনয়মটি হিএটি একটি অংয়কর ক্ষদর্ এবং আমরা সবাই অন্দঙ্কর শ্রেন্দির মানুষ। ণিক্ষাথীরা প্রন্দতযন্দক একো কন্দর সংখ্যা আন্দছ এমন
েনা বিন্দব। শ্রসটি অন্দঙ্কর শ্রেন্দির ভাষায় ট্রান্সন্দিে কন্দর শ্রবান্দে শ ণিখুন। একো উোহরি ণেন্দয় শ্রেণিন্দয় ণেন। শ্র মন এক ণিক্ষাথী
ণে বন্দি আণম রান্দত ৯ ণ্টা ঘুমাই। তাহন্দি আণম ণেন্দন কয় ণ্টা শ্রজন্দগ থাণক?
তাহয়ে ডেখুন ২৪-৯=১৫

িাপ ২

শ্রিিা শুরু হবার পর আর বাংিায় কথা বেয়বন না। ণতণন একপাি শ্রথন্দক একজন কন্দর ণিক্ষাথীন্দক ইিারা করুন ণসণরয়াি
িন্দর, শ্রসই ণিক্ষাথী োঁণিন্দয় একটি গাণিণতক েনা বিন্দব। গাণিণতক বাকযটি শ্রবান্দে শ ণিখুন। ণিক্ষাথীন্দেরন্দক মন্দন কণরন্দয় ণেন্দত
হন্দব, অন্দঙ্কর শ্রেন্দির মানুষ স্বেভাষী। শ্র কথাটি গাণিণতক বান্দকয প্রকাি করা ায়না, শ্রসো তারা বন্দি না। ণে শ্রকান ণিক্ষাথী
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এমন কথা বন্দি, শ্র টি গাণিণতক বান্দকয শ্রিিা ায়না, তন্দব শ্রবান্দে শ একটি েস ণচহ্ন আঁকন্দবন। এর মান্দন ঐ ণিক্ষাথী শ্রিিা শ্রথন্দক
ণেসন্দকায়াণিফাইে।
িাপ ৩

এরপন্দরর িান্দপ ণিক্ষাথীরা হন্দব অন্দঙ্কর শ্রেন্দির মানুষ। এিন আর ণিক্ষাথীরা বাংিায় কথা বিন্দত পারন্দবনা। একজনন্দক কন্দর
সামন্দন িাকুন এবং বাংিায় একটি েনা বলুন। এর গাণিণতক বাকযটি ণিক্ষাথী শ্রবান্দে শ ণিিন্দব।

িাপ ৪

ক্লাসন্দক দুইভাগ কন্দর শ্রিিাটি শ্রিিান্দনা শ্র ন্দত পান্দর। এক েন্দির ভাষা হন্দব বাংিা, অন্য েন্দির ভাষা হন্দব অন্দঙ্কর ভাষা।
অন্দঙ্কর শ্রেন্দির একজন কন্দর শ্রবান্দে শ আসন্দব, আর তান্দক চযান্দিঞ্জ কন্দর একটি বাকয বিন্দব বাংিাভাষী েি শ্রথন্দক একজন। ণে
বাকযটি ঠিকঠাক ণিিন্দত পান্দর, তন্দব ১ পন্দয়ন্ট। ণে বাংিায় এমন কথা বন্দি বাংিাভাষী েি, া গাণিণতক বান্দকয শ্রিিা
ায়না, তন্দব ঐ েন্দির ১ পন্দয়ন্ট কাো ান্দব।

িাপ ৫

এভান্দব অল্টারন্দনে কন্দর দুই েি শ্রথন্দক চযান্দিঞ্জ ণেন্দত থাকন্দব। শ্রবান্দে শ পন্দয়ন্ট ণিিন্দত থাকুন। (শ্র ন্দহতু ট্যাণি এিন্দনা শ্রিিান্দনা
হয়ণন তাই দুই েন্দির নান্দমর পান্দি ১+১+১+... এরকম কন্দর পন্দয়ন্ট শ্রিিা হন্দব। শ্রকান েন্দির পন্দয়ন্ট কাো শ্রগন্দি একটি ১
মুন্দছ শ্রেয়া হন্দব। সময় শ্রিষ হন্দি শ্রবণি পন্দয়ন্দন্টর েিন্দক ণবজয়ী শ্র াষিা করা হন্দব।

আইণেয়া ৬.৪: সংখ্যার িাঁিাঁ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গাণিণতক বাকয
মূিকথা: এটি একটি প্রচণিত পাজি বা শ্রিিা া ণিক্ষাথীরা শ্রজািায় শ্রিিন্দব। এন্দত একটি ছক ণেন্দয় তগুন্দিা সম্ভব গাণিণতক বাকয খুন্দুঁ জ শ্রবর
করাই চযান্দিঞ্জ। শ্র শ্রবণি খুন্দুঁ জ পান্দব শ্রস ণজতন্দব। এই ছকটি ণিক্ষাথীন্দের িারা দতণর করন্দত উদ্ভুদ্ধ করুন, শ্র ন একজন্দনর দতণর করা ছন্দক
অন্যজন প্রণতন্দ াণগতার মানণসকতা ণনন্দয় শ্রিন্দি গাণিণতক বান্দকযর স্পষ্ট িারিা িাভ করন্দত পান্দর।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক বাকয দতণর করন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: শ্রিিার ছকটি ণপ্রন্ট কন্দর সকি ণিক্ষাথীর জন্য ণনন্দয় আসুন। ণে ণপ্রন্ট করা সম্ভব না হয় তন্দব ছণবো শ্রবােশ এ ণিন্দি ণেন।
ণিক্ষাথীরা িাতায় তুন্দি শ্রিিন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১
ছন্দকর
কাঠান্দমা

িাপ ২

সংখ্যা িাঁিাঁর শ্রিিাটি দুইজন কন্দর শ্রিিন্দব। ণিক্ষাথীন্দের প্রণত দুইজনন্দক একটি কন্দর ছক সরবরাহ করা হন্দব।

সংখ্যার িাঁিা
ণিক্ষাথীর নামোঃ
বাছাই করা ণচহ্নোঃ
পন্দয়ন্টোঃ

ণিক্ষাথীর নামোঃ
বাছাই করা ণচহ্নোঃ
পন্দয়ন্টোঃ

দুই ণিক্ষাথী দুইটি ণচহ্ন ণনি শারি করন্দব। শ্র মন একজন আয়ত, অন্যজন শ্রগাি ণচহ্ন ণনন্দত পান্দর।
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িাপ ৩

শ্রিিাটি ভােভায়ব বুণিন্দয় ডদন। পািাপাণি/ওপর-ণনচ/শ্রকািাকুণন/ L আকৃণতর ণতনটি সংখ্যা ণনন্দয় একটি গাণিণতক বাকয
দতণর করন্দত হন্দব। প্রণত জন একটি গাণিণতক বাকয দতণর করন্দত পারন্দি তার ণনি শাণরত ণচহ্ন ণেন্দয় শ্রসই গাণিণতক বাকযটিন্দক
ণ ন্দর শ্রেন্দব।

িাপ ৪

দুইজন একইসন্দঙ্গ শ্রিিন্দত থাকন্দব। সময় শ্রিষ হওয়া প শন্ত শ্র তগুন্দিা পান্দর গাণিণতক বাকয দতণর করন্দব। ণনচ শ্রথন্দক ওপর,
ুঁ ত হন্দব। এিান্দন সবগুন্দিা পরপর সংখ্যার জন্যই শ্র গাণিণতক বাকয দতণর করা ান্দব
বাম শ্রথন্দক োন্দন এরকম কন্দরও খুজন্দ
শ্রতমন নয়। এছািা ণিক্ষাথীরা শুধুমাত্র প্রতীক বসান্দত পারন্দব। নতুন শ্রকান সংখ্যা বসান্দনা ান্দবনা।

সংখ্যার িাঁিা
ণিক্ষাথীর নামোঃ

ণিক্ষাথীর নামোঃ

বাছাই করা ণচহ্নোঃ

বাছাই করা ণচহ্নোঃ

পন্দয়ন্টোঃ

পন্দয়ন্টোঃ

9

3

12

36

432

32

39

27

8

54

288

4

72

44

50

17

43

250

11

4

261

172

322

484

৮০৬
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৭.০ িসাগু , গসাগু, গুণিতক, গুিনীয়ক, শ্রমৌণিক সংখ্যা

আইণেয়া ৭.১: কাগন্দজর টুকরায় গুণিতক
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গুণিতক
মূিকথা : এই শ্রিিাটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা হান্দত কিন্দম গুণিতন্দকর িারিা িাভ করন্দব। ণিক্ষাথীরা েিগতভান্দব কাগন্দজর ব্লক দতণর করন্দব
এবং ব্লকগুন্দিা ব্যবহার কন্দর ণবণভন্ন সংখ্যার গুণিতক শ্রবর করন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরাদুই অন্দঙ্কর শ্র ন্দকান্দনা সংখ্যার গুণিতক ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

ণিক্ষাথীরা ১০ জন্দনর েন্দি শ্রিিাটি শ্রিিন্দব। প্রণত েন্দি ণিক্ষাথীরা ১-১০ সংখ্যার িোণর দতণর করন্দব। িোণর শ্রথন্দক প্রন্দতযক
ণিক্ষাথী একটি কন্দর সংখ্যা পান্দব।

িাপ-২

সবাইন্দক ৮-১০ জন এর েন্দি
ভাগ কন্দর ণেন। ণিক্ষাথীরা
েিগতভান্দব ১-১০ প শন্ত
প্রণতটি সংখ্যার জন্য ৫-১০টি
কন্দর ব্লক দতণর করন্দব। এজন্য
প্রন্দতযকটি েন্দি দুটি কন্দর
এন্দফার সাইন্দজর কাগজ
সরবরাহ করুন। প্রণতটি
এন্দফার সাইন্দজর কাগজন্দক
দে শয বরাবর ণতনবার ভাঁজ
এবং প্রে বরাবর চার ভাঁজ
করন্দি দে শয বরাবর ১৬ এবং
প্রে বরাবর ৮ ভাগ হন্দব।
অথ শাৎ একটি এন্দফার সাইন্দজর
কাগন্দজ ৮×১৬টি ব্লক দতণর
হন্দব। শ্র ণিক্ষাথী িোণরন্দত শ্র
সংখ্যা পান্দব শ্রসই সংখ্যাটির
৪-৫টি ব্লক দতণর করন্দব।

িাপ-৩

এবার ণিক্ষাথীরা শ্র সংখ্যার ব্লক দতণর করন্দব শ্রস ব্লকগুন্দিা একটির উপর একটি বণসন্দয় ণবণভন্ন সংখ্যা বানান্দব। শ্র মন, শ্র
ণিক্ষাথী ৫ এর ব্লক দতণর করন্দব শ্রস প্রথন্দম ৫ এর একটি ব্লক ণনন্দব এবং িাতায় ণিিন্দব ৫। অনুরূপভান্দব ৫ এর দুটি ব্লক ণনন্দি
হন্দব ১০। এভান্দব ণিক্ষাথীরা এক এক কন্দর ব্লক বৃণদ্ধ কন্দর ণভন্ন ণভন্ন সংখ্যা দতণর করন্দব এবং িাতায় ণিিন্দব।
নতুন সংখ্যাটি দতণর কন্দর ণিক্ষাথীরা নতুন সংখ্যাটি এবং শ্রকান সংখ্যা কয়টি ণনন্দয়ন্দছ শ্রসটি ণিন্দি রািন্দব। (উোহরি: ৫টি ৩
ণনন্দয় ১৫, ৬টি ৩ ণনন্দয় ১৮ ইতযাণে)।

িাপ-৪

এিান শ্রথন্দক ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান্দবন শ্র ণিক্ষাথীরা কীভান্দব তান্দের কান্দজর মাধ্যন্দম প্রেত্ত সংখ্যাটির নামতা শ্রবর কন্দরন্দছ
এবং বলুন শ্র , নামতার প্রণতটি সংখ্যা ঐ সংখ্যার গুণিতক।

িাপ-৫

এরপর প্রণত েন্দির ণিক্ষাথীন্দের শ্র শ্রকান একটি সংখ্যার গুণিতক শ্রবর কন্দর ণিিন্দত বিন্দব। শ্র মন: শ্রকান েি ২ এর শ্রকান
েি ৩ এর শ্রকান েি ৪ এর গুণিতক শ্রবর কন্দর ণিিন্দব।
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এভান্দব ণিক্ষাথীরা ১-১০ এর গুণিতক শ্রবর করন্দব।
িাপ-৬

প্রন্দতযক ণিক্ষাথী শ্র সংখ্যাটি শ্রপন্দয়ন্দছ তাঁর েিটি গুণিতক িাতায় ণিিন্দব। শ্র মন শ্র ণিক্ষাথী ৩ এর গুণিতক পান্দব শ্রস
ণিিন্দব, ৩ এর গুণিতক : ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩০
অনুরূপভান্দব েন্দির অপর ণিক্ষাথীরা তান্দের িোণরন্দত প্রাপ্ত সংখ্যাটির গুণিতকগুন্দিা ণিিন্দব।
সবন্দিন্দষ প্রণতেি শ্রথন্দক একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগন্দজ সবগুন্দিা সংখ্যার গুণিতক ণিিন্দব।
১ এর গুণিতক: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০
২ এর গুণিতক: ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২ ১৪, ১৬, ১৮, ২০
.
.
১০ এর গুণিতক: ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০
এন্দক্ষন্দত্র িক্ষিীয় শ্র প্রন্দতযকটি পূি শ সংখ্যায়ই ১ এর গুণিতক।

আরও ণকছু/ ণবকে: ৩ এবং ৫ সংখ্যা ণেন্দয় শ্রিিার পর ণিক্ষাথীন্দের অন্যান্য সংখ্যা শ্র মন- ২, ৪ বা ২, ৩ ইতযাণে সংখ্যা ণেন্দয় শ্রিিাটি
শ্রিিন্দত ণেন।

আইণেয়া ৭.২: েম এন্ড শ্রজণরর িাওয়া
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: িসাগু
মূিকথা: ণিক্ষাথীন্দের সািারি গুণিতক এবং িণগষ্ঠ সািারি গুণিতন্দকর স্পষ্ট িারিা শ্রেয়ার জরুরী। আর এই ব্যাপারটি ণে সমস্যা সমািান্দনর
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরাই শ্রবর কন্দর তাহন্দি ণিিন প্রণেয়াটি আনন্দের পািাপাণি হন্দব োয়ী। গে এবং ছণবর ব্যবহার কন্দর সমস্যা সমািান্দনর
মাধ্যন্দম িসাগুর িারিা কীভান্দব ণেন্দত হন্দব শ্রস প্রণেয়াই এই আইণেয়াটিন্দত শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসািারি গুণিতন্দকর দবণিষ্টয বিন্দত পারন্দব।
িণগষ্ঠ সািারি গুণিতন্দকর দবণিষ্টয বিন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ 1

ক্লান্দস এন্দস ণনন্দচর ছণবটির মত কন্দর আঁকুন—

এরপর সবাইন্দক এই গেো বলুন,
“অণচনপুর গ্রান্দম অন্দনকগুন্দিা ইঁদুন্দরর গতশ ণছন্দিা—সব এক সাণরন্দত পরপর সাজান্দনা। শ্রসই গতশগুন্দিার সামন্দন বন্দস ণছন্দিা
এক ণবিাি। অন্দনকক্ষি িন্দর শ্রসই ণবিাি অন্দপক্ষা করণছন্দিা, একো ইঁদুর িরন্দব বন্দি।
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সমস্যা হন্দিা, সব গন্দত শ ইঁদুর থাকন্দতা না। প্রথম ইঁদুরো থাকন্দতা ২ নম্বর গন্দত।শ পন্দরর ইঁদুরো তার ২ গতশ পন্দর—অথ শাৎ ৪
নম্বর গন্দত।শ তারপন্দরর ইঁদুরো ৬ নম্বর, তারপন্দররো ৮ নম্বর—এমন কন্দর থাকন্দতা।”
এইটুকু বন্দি গতশগুন্দিার মুন্দি ইঁদুর আঁকুন—

এরপর বিন্দবন, “আর ণবিািোও সব গন্দত শ িাফান্দত পারন্দতা না। শ্রস প্রথম িান্দফ শ্র ন্দতা ৩ নম্বর গন্দত,শ পন্দরর িান্দফ ৬
নম্বন্দর, এরপন্দরর িান্দফ ৯ নম্বন্দর—এভান্দব শ্র ন্দতা।”
িাপ 2

সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন, অণচনপুর গ্রান্দমর শ্রসই ণবিািো সবন্দচন্দয় কম িান্দফ ণে ইঁদুর িরন্দত চায়—কয় নম্বর গন্দতরশ
ইঁদুরো শ্রস িরন্দত পারন্দব?

িাপ 3

ণিক্ষাথীরা ছণব এঁন্দক ণবষয়োর সমািান করার শ্রচষ্টা করন্দব। তান্দের ণচন্তা করন্দত উৎসাণহত করুন। শ্রকউ সমািান করন্দত
পারন্দি তার সমািান্দনর প্রণেয়া সিন্দকশ জানন্দত চাইন্দবন।

িাপ 4

একই সমস্যা ণভন্ন ণভন্ন সংখ্যার জন্য সবাইন্দক ণচন্তা করন্দত ণেন। শ্র মন, ইঁদুর থাকন্দব ৫, ১০, ১৫, ২০—এমন
গতশগুন্দিান্দত, আর ণবিাি িাফান্দত পারন্দব একবান্দর ৬ িাপ-কন্দর।

মূল্যায়ন ও াচাই: একই সমস্যা ণভন্ন ণভন্ন সংখ্যার জন্য সবাইন্দক ণচন্তা করন্দত ণেন। শ্র মন, ইঁদুর থাকন্দব ৫, ১০, ১৫, ২০—এমন গতশগুন্দিান্দত,
আর ণবিাি িাফান্দত পারন্দব একবান্দর ৬ িাপ-কন্দর।

আইণেয়া ৭.৩: হাউকাউ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: উৎপােক এবং িসাগু
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা গুণিতন্দকর িারিা পাওয়ার পর এই ণিক্ষাথীরা গুণিতন্দকর চচ শা করন্দব মজার এবং আকষ শিীয় শ্রিিার মাধ্যন্দম। পরবতীন্দত
শ্রিিাটিন্দক একিাপ-উন্নীত করা হন্দব শ্র িান্দন ণিক্ষাথীরা শ্রকবি গুণিতন্দকর চচ শায় করন্দব না বরং সািারি গুণিতন্দকর িারিা পান্দব এবং শ্রসই
সান্দথ িণগষ্ঠ সািারি গুণিতন্দকর সান্দথ পণরণচত হন্দব। শ্র ন্দহতু ণিক্ষাথীরা শ্রিিন্দত শ্রিিন্দতই িারিাগুন্দিার সান্দথ পণরণচত হন্দব তাই সািারি
গুণিতন্দকর সান্দথ ণিক্ষাথীন্দের পরণচণত হন্দব আনন্দের মাধ্যন্দম া তান্দের ণিিন প্রণেয়ান্দক করন্দব োয়ী।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন সংখ্যার গুণিতকগুন্দিা বিন্দত পারন্দব।
সািারি গুণিতন্দকর দবণিষ্টয বিন্দত পারন্দব।
িণগষ্ঠ সািারি গুণিতন্দকর দবণিষ্টয বিন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দের শ্রগাি কন্দর োঁিান্দত বলুন। এবার হাউকাউ
শ্রিিাটি শ্রিলুন। শ্রিিাটির ণনয়ম হি- শ্র ন্দকান ণিক্ষাথী
শ্রথন্দক শ্রিিাটি শুরু হন্দব। শ্র ণিক্ষাথী শ্রথন্দক শ্রিিাটি শুরু
হন্দব শ্রস বিন্দব এক, তার োনপান্দির ণিক্ষাথী বিন্দব দুই,
ণকন্তু এরপন্দরর ণিক্ষাথী ৩ না বন্দি বিন্দব হাউ।
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িাপ-২

অনুরূপভান্দব ৩ এর গুণিতকগুন্দিা িন আসন্দব, শ্রসই ণিক্ষাথীন্দক হাউ বিন্দত হন্দব, শ্র ণিক্ষাথী ঠিকমত বিন্দত পারন্দব না শ্রস
শ্রিিা শ্রথন্দক বাে পন্দি ান্দব।

িাপ-৩

৩ এর গুণিতক ণেন্দয় শ্রিিার পর ৫ এর গুণিতক ণেন্দয় ণিক্ষাথীন্দের শ্রিিন্দত ণেন। এবার ৫ বা ৫ এর গুণিতক শ্র ণিক্ষাথীর
কান্দছ আসন্দব শ্রস বিন্দব কাউ।

িাপ-৪

এবার ণিক্ষাথীরা ৩ এবং ৫ উভয় সংখ্যা ণেন্দয় শ্রিিন্দব। অথ শাৎ শ্র ণিক্ষাথীরা ৩ এর গুণিতকগুন্দিা পান্দব তারা হাউ বিন্দব এবং
শ্র ণিক্ষাথীরা ৫ এর গুণিতক পান্দব তারা বিন্দব কাউ। শ্র ণিক্ষাথী ৩ এবং ৫ উভয় সংখ্যার গুণিতক সংখ্যা পান্দব শ্রস বিন্দব
হাউ কাউ। অথ শাৎ ণিক্ষাথীরা িন শ্রিিন্দব তিন শ্রিিাটি এরূন্দপ চিন্দব এক, দুই, হাউ, চার, কাউ, হাউ, সাত, আে, হাউ, কাউ,
এগান্দরা, হাউ, শ্রতন্দরা, শ্রচাি, হাউকাউ…

িাপ-৫

এরূপ কন্দয়কটি সংখ্যা ণেন্দয় শ্রিিার পর ণিক্ষাথীন্দের শ্র সব সংখ্যায় হাউকাউ দুু্টি িব্দই বিন্দত হন্দয়ন্দছ শ্রসই সংখ্যাগুন্দিা
ণজন্দজ্ঞস করুন। এই সংখ্যাগুন্দিা শ্র ৩ এবং ৫ এর সািারি গুণিতক শ্রসই ব্যাপারটি ণিক্ষাথীন্দের বলুন। ণিক্ষাথীন্দের িণগষ্ঠ
িব্দটির সান্দথ পণরণচত করুন- অথ শাৎ িণ ষ্ঠ মান্দন শ্র সবন্দচন্দয় শ্রছাে এই ব্যাপারটি সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের স্পষ্ট িারিা ণেন।
হাউকাউ শ্রিিাটিন্দত ১৫ শ্র িসাগু তা বুণিন্দয় ণেন।

আইণেয়া ৭.৪: ব্লন্দক িসাগু
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সািারি গুণিতক ও িসাগু
মূিকথা :এই শ্রিিাটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা একাণিক সংখ্যার সািারি গুণিতন্দকর িারিা িাভ করন্দব। সািারি গুণিতকগুন্দিার মান্দি সবন্দচন্দয়
শ্রছােটিই শ্র িসাগু এই তথ্যটি জানন্দব এবং িসাগু ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসািারি গুণিতক শ্রবর করন্দত পারন্দব।
িণ ষ্ঠ সািারি গুণিতক শ্রবর করন্দত পারন্দব।
উপকরি : কাগজ, কাঁণচ, শ্রেি, েচন্দেপ।
পূব শপ্রস্তুণত : গুণিতন্দকর স্পষ্ট িারিা।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

শ্রেণিকন্দক্ষ ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািা গঠন করন্দত বলুন।

িাপ-২

ণিক্ষাথীরা ক্ষজাড়ায় ব্লক দতণর কন্দর
পরবতী কান্দজর জন্য সংগ্রহ করন্দব।
এজন্য প্রন্দতযক শ্রজািায় দুটি কন্দর
এন্দফার সাইন্দজর কাগজ সরবরাহ করুন।
প্রণতটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজন্দক দে শয
বরাবর ণতনবার ভাঁজ এবং প্রে বরাবর
চার ভাঁজ করন্দি দে শয বরাবর ১৬ এবং
প্রে বরাবর ৮ টি ভাঁজ হন্দব।

এরূপ একটি কাগজ শ্রথন্দক শ্রজািার
একজন ণিক্ষাথীন্দক ৩ এর ১০ টি এবং
অপর ণিক্ষাথীন্দক ৪ এর ১০/১২ টি ব্লক
দতণর করন্দত বলুন।
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িাপ-৩

কাজটি শ্রিষ হন্দি ণিক্ষাথীন্দের িক্ষ করন্দত বলুন শ্রকান শ্রকান সংখ্যার জন্য দুটি সংখ্যার ব্লন্দকর উচ্চতা সমান হন্দয়ন্দছ।

িাপ ৪

শ্র সকি উচ্চতায় ৩ এবং ৪ এর ব্লন্দকর উচ্চতা সমান হন্দয়ন্দছ তা শ্রবর করন্দত পারন্দি ণিক্ষাথীন্দের শ্রসিান শ্রথন্দক সািারি
গুণিতন্দকর িারিা ণেন। এবার সািারি গুণিতক শ্রথন্দক িণগষ্ঠ সািারি গুণিতন্দকর িারিা ণেন। প্রন্দয়াজন্দন শ্রবান্দে শ ব্লকগুন্দিা এন্দক
সািারি গুণিতক এবং িণগষ্ঠ সািারি গুণিতক শ্রবর কন্দর শ্রেিান।

িাপ ৬

সািারি গুণিতক শ্রবর কন্দর িসাগু শ্রবর করা পদ্ধণতর সান্দথ ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ পণরণচত করুন।

মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষাথীন্দেরণনন্দচর সমস্যাগুন্দিা সমািান করন্দত ণেন
● একটি রাস্তায় ণকছু গাছ এবং ণকছু ল্যািন্দপাস্ট আন্দছ। ৩ ণমোর পরপর গাছ এবং ৪ ণমোর পরপর ল্যািন্দপাস্ট আন্দছ। রাস্তার
শুরুন্দত গাছ এবং ল্যািন্দপাস্ট একন্দত্র থাকন্দি কত ণমোর পরপর গাছ এবং ল্যািন্দপাস্ট পুনরায় একন্দত্র থাকন্দব।
এই সমস্যাটি সমািান্দনর শ্রক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীন্দের ৩ এবং ৪ এর ব্লন্দকর ব্যবহার কন্দর সািারি গুণিতক ণনি শন্দয়র পদ্ধণতর সান্দথ সিণকশত
করুন।
● চতুথ শ শ্রেণির ৭৪ পৃষ্ঠার ২ নম্বর সমস্যার সমািান করন্দত ণেন। (ণবস্কুন্দের বান্দক্সর সমস্যা)
● ৪ শ্রসণম এবং ৩ শ্রসণম চওিা আয়তকার োণি সাণজন্দয় সবন্দচন্দয় শ্রছাে বগন্দশ ক্ষত্র দতণর করন্দি বগন্দশ ক্ষত্রটির একবাহুর দে শয কত শ্রসণম
হন্দব?- এই সমস্যাটি ছণব এঁন্দক সমািান করন্দত ণিক্ষাথীন্দের সহায়তা করুন।
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আইণেয়া ৭.৫: উৎপােন্দকর বৃত্ত
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: িসাগু
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা িন গুণিতক, সািারি গুণিতক এবং িসাগুর িারিা পাওয়ার পর শ্রকান সংখ্যা অন্য সংখ্যার গুণিতক ণকনা তা
অনুিীিন্দনর জন্য ‘উৎপােন্দকর বৃত্ত’ এণক্টণভটিটি ণিক্ষাথীন্দের করান্দনা হন্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসািারি গুণিতক ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
িণগষ্ঠ সািারি গুণিতক ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন।

িাপ-২

শ্রবান্দে শ ণনন্দচর ছণবর মত দুটি বৃত্ত আঁকুন এবং ণিক্ষাথীন্দের িাতায় অনুরূপ বৃত্ত আঁকন্দত বলুন।

িাপ-২

প্রণত েন্দি এক শ্রসে কন্দর নম্বর কােশ ণনন্দত বলুন। প্রথন্দম একজন ণিক্ষাথী একসান্দথ দুটি নম্বর কােশ তুিন্দব। নম্বর কান্দে শ শ্র
দুটি সংখ্যা উঠন্দব সংখ্যা দুটি সাণজন্দয় ণিক্ষাথীরা দুই অন্দঙ্কর একটি সংখ্যা সাজান্দব এবং সংখ্যাটি ণে বৃন্দত্ত শ্রিিা শ্রকান
একটি সংখ্যার গুণিতক হয় তাহন্দি বৃন্দত্তর শ্র ই সংখ্যার গুণিতক শ্রসই সংখ্যার বৃন্দত্তর শ্রভতর সংখ্যাটি ণিিন্দব এবং িাতার
অপর পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত সংখ্যাটি অপর সংখ্যার গুণিতক আকান্দর ণিিন্দব। শ্র মন- ণিক্ষাথী ণে নম্বর কান্দে শ ৬ এবং ১ উঠায় তাহন্দি
ণিক্ষাথী ১৬ এবং ৬১ এই দুটি সংখ্যার শ্র ন্দকান একটি সংখ্যা বানান্দত পারন্দব। ণিক্ষাথী ণে ১৬ সংখ্যাটি বানায় তন্দব সংখ্যাটি
৪ এর গুণিতক হন্দব। তিন ণিক্ষাথী িাতায় ণিিন্দব ৪×৪=১৬। ণকন্তু ণিক্ষাথী ণে ৬১ সংখ্যাটি দতণর কন্দর তন্দব শ্রসটি ৩ বা ৪
শ্রকান সংখ্যারই গুণিতক না।
ণে শ্রকান সংখ্যা বৃন্দত্তর দুটি সংখ্যারই গুণিতক হয় তাহন্দি দুটি বৃন্দত্তর মািিান্দন ণিিন্দত হন্দব।

িাপ-৩

এভান্দব কন্দয়কবার শ্রিিার পর প্রন্দতযক
ণিক্ষাথীন্দের িাতায় অন্দনকো পান্দির ছণবর
মত দতণর হন্দব।

এভান্দব শ্র ণিক্ষাথী আন্দগ ৩ বা ৪ বা
উভন্দয়রই গুণিতক রূন্দপ েিটি সংখ্যান্দক
প্রকাি করন্দত পারন্দব শ্রস ণিক্ষাথী জয়ী হন্দব।
িাপ-৪

এভান্দব ণবণভন্ন সংখ্যার জন্য কাজটি করন্দত বলুন এবং সংখ্যাগুন্দিার সািারি গুণিতক ণনি শয় করন্দত বলুন।

িাপ-৫

এভান্দব কন্দয়কবার শ্রিিার পর ণিক্ষাথীন্দের প্রন্দতযক শ্রক্ষন্দত্র সািারি গুণিতন্দকর মন্দধ্য িণগষ্ঠ সািারি গুণিতক শ্রবর করন্দত
বলুন। শ্র মন উপন্দর িাপ-৩ এ সািারি গুণিতক হি ৩৬ এবং ১২ এবং এন্দের মন্দধ্য এবং ১২ হি িণগষ্ঠ সািারি গুণিতক বা
িসাগু।
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িাপ-৬

ণিক্ষাথীরা বৃন্দত্তর মাধ্যন্দম দুটি সংখ্যার জন্য
সািারি গুণিতক এবং িসাগু শ্রবর করা সিন্ন
হন্দি ণতনটি সংখ্যার জন্য সািারি গুণিতক
শ্রবর করার প্রণেয়া শ্রেিান।

মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষাথীন্দের শ্র ন্দকান ৩ টি এক অন্দঙ্কর সংখ্যার িসাগু শ্রবর করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৭.৬: িসাগুর সাপ-লুডু
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সািারি গুণিতক ও িসাগু
মূিকথা : সাপলুডু শ্রিিাটি বিন্দের জন্যও শ্রতা বন্দেই ণিশুন্দের জন্যও খুব জনণপ্রয় একটি শ্রিিা। সাপলুডু শ্রিিাটিন্দত এক ণেন্দক থান্দক শ্রজতার
জন্য প্রণতন্দ াণগতা অন্যণেন্দক থান্দক সান্দপর মুন্দি গুটি পিার ভয়। এই আনে উন্দত্তজনার মন্দধ্যই ণবণভন্ন সংখ্যার িসাগু অনুিীিন করন্দত পারন্দব
সাপ-লুডু শ্রিিাটির মাধ্যন্দম।
উন্দিশ্য : এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুটি সংখ্যার িসাগু ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন। প্রণত শ্রজািা অন্য শ্রজািার ণবপন্দক্ষ শ্রিিন্দব। প্রণত দুই শ্রজািায় একটি কন্দর লুডূ শ্রবােশ
একটি ছক্কা এবং দুটি গুটি সরবরাহ করুন- প্রণত শ্রজািা একটি ণনণে শষ্ট গুটি ণনন্দয় শ্রিিন্দব।

িাপ-২

ণিক্ষাথীন্দের শ্রিিাটির ণনয়ম বন্দি ণেন। শ্রিিাটির ণনয়ম হি প্রণত শ্রজািার প্রথন্দম একজন ছক্কা ছুিন্দব এবং পন্দি শ্রজািার
অপরজন ছক্কা ছুুঁিন্দব। প্রন্দতযন্দক শ্র সংখ্যাটি পান্দব শ্রসই সংখ্যাটি ণিন্দি রািন্দব। দুইজন ণিক্ষাথী ছক্কায় প্রাপ্ত সংখ্যা দুটির িসাগু
শ্রবর করন্দব এবং িসাগু শ্রত প্রাপ্ত সংখ্যা লুডুর শ্রবান্দে শ চািন্দব।
প্রথম শ্রজািা একোন শ্রিষ করন্দি একইভান্দব ণিতীয় শ্রজািা শ্রিিন্দব।

িাপ-৩

শ্র শ্রজািা আন্দগ ১০০ শ্রত শ্রপৌছান্দত পারন্দব বা ১০০ অণতেম করন্দব শ্রস শ্রজািা জয়ী হন্দব। এর মন্দধ্য শ্রকউ ণে মই এর ন্দর
পন্দি তাহন্দি মই ণেন্দয় উন্দঠ ান্দব এবং শ্রকান শ্রজািা সান্দপর মুন্দি পিন্দি সান্দপর শ্রিন্দজর ন্দর ান্দব। (সাপ- লুডূর ণনয়ম
অনু ায়ী)

িাপ-৪

ণিক্ষাথীরা পরস্পর াচাই করন্দব ঠিকমত িসাগু ণনি শয় করন্দত পারন্দছ ণকনা।

আইণেয়া ৭.৭: গুিনীয়ন্দকর মান্দব শি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গুিনীয়ক
মূিকথা: এটি একটি শ্রিিা এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা গুিনীয়ন্দকর িারিা িাভ করন্দব। শ্রেণির ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ৪/৫ জন্দনর েন্দি ভাগ কন্দর শ্রিিাটি
েন্দি শ্রিিন্দব। হায়ত কেয়ম করার মাধ্যয়ম ডর্োর্ীরা গুণনীয়য়কর ধারণা আয়রা স্পি হয়ব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগুিনীয়ক কী তা বিন্দত পারন্দব।
গুিনীয়ক ও গুণিতন্দকর মন্দধ্য সিকশ ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণিক্ষন্দকর উপকরি: ৬০টি মান্দব শি এবং ৬০টি ওয়ান োইম শ্রপ্লে/গ্লাস (প্রণত েন্দির জন্য ১২টি মান্দব শি ও ১২টি ওয়ান োইম
শ্রপ্লে/গ্লাস কন্দর)
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কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রেণিকন্দক্ষ ণিক্ষাথী সংখ্যা ৩০ হন্দি, সকি ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ৬ জন্দনর েন্দি ভাগ করন্দত হন্দব। এভান্দব শ্রমাে ৫টি েি গঠিত
হন্দব।

িাপ-২

প্রণত েন্দি ১২টি মান্দব শি ও ১২টি ওয়ান োইম শ্রপ্লে/গ্লাস ণেন্দত হন্দব।

িাপ-৩

এবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক বিন্দত হন্দব- “শ্রতামরা েন্দির সকি সেস্য প্রন্দতযন্দক অংিগ্রহি কন্দর এই ১২টি মান্দব শিন্দক ১২টি শ্রপ্লন্দে
সমান ভান্দব ভাগ কন্দর ণেন্দব। এিান্দন শ্রপ্লন্দের/ কান্দপর সংখ্যা ণবন্দবচয নয়। মান্দব শি এর সংখ্যাই ণবন্দবচয। অথ শাৎ, কাপ ত
সংখ্যক প্রন্দয়াজন হয় তত সংখ্যক ব্যবহার করন্দত পারন্দব ণকন্তু শ্র সংখ্যক কাপ ব্যবহৃত হন্দব শ্রসই কাপগুন্দিান্দত সমপণরমাি
মান্দব শি রািা ান্দব। শ্রকান কান্দপ অণতণরক্ত মান্দব শি রািন্দত পারন্দব না। প্রণতবার এন্দককটি শ্রপ্লন্দে কয়টি মান্দব শি রািন্দব তা িাতায়
ণিন্দি রািন্দত হন্দব। সব শাণিক কত উপান্দয় মান্দব শিগুন্দিান্দক সমান ভান্দব ভাগ করন্দত পারন্দব? শ্র েি সবার আন্দগ ভাগ করন্দত
পারন্দব শ্রস েি জয়ী হন্দব। উন্দল্লখ্য শ্র , সবগুন্দিা মান্দব শি একটি শ্রপ্লন্দেও রািা ান্দব”।

িাপ-৪

শ্র শ্রকান একটি েি প্রথন্দম প্রণত কান্দপ একটি কন্দর মান্দব শি শ্ররন্দি সমান ভাগ কন্দর ণেন্দত পান্দর।

িাপ-৫

এই কাজটি করার পর ণিক্ষাথীরা তান্দের িাতায় ণিন্দি রািন্দব, ১টি কান্দপ ১টি কন্দর মান্দব শি শ্ররন্দি সমান ভাগ করা ায়।

িাপ-৬

পুনরায় ণিক্ষাথীরা ১টি কান্দপ ২টি কন্দর মান্দব শি শ্ররন্দি ১২টি মান্দব শি সমান ভান্দগ ভাগ করন্দত শ্রচষ্টা করন্দব।

কাজটি শ্রিষ হন্দি িাতায় ণিন্দি রািন্দব, ১টি কান্দপ ২টি কন্দর মান্দব শি শ্ররন্দিও সমান ভাগ করা ায়।
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িাপ-৭

এভান্দব ণিক্ষাথীরা ১টি কান্দপ ৩টি কন্দর, এরপর ৪টি কন্দর মান্দব শি শ্ররন্দিও মান্দব শিগুন্দিান্দক সমান ভাগ করন্দত পারন্দব। এবং
িাতায় ণিন্দি রািন্দব, ১টি কান্দপ ৩টি কন্দর মান্দব শি শ্ররন্দিও সমান ভাগ করা ায়, ১টি কান্দপ ৪টি কন্দর মান্দব শি শ্ররন্দিও সমান
ভাগ করা ায়।

িাপ-৮

ণকন্তু ণিক্ষাথীরা ১টি কান্দপ ৫টি কন্দর মান্দব শি শ্ররন্দি মান্দব শিগুন্দিান্দক সমান ভান্দগ ভাগ করন্দত পারন্দব না। ২টি কান্দপ ৫টি, ৫টি
কন্দর মান্দব শি রািার পর আরও ২টি মান্দব শি শ্রথন্দক ায়। অথ শাৎ, ৫টি কন্দর মান্দব শি শ্ররন্দি ১২টি মান্দব শিন্দক সমান ভান্দব ভাগ
করা ায় না।

িাপ-৯

ণিক্ষাথীরা এরপর ১টি কান্দপ ৬টি কন্দর মান্দব শি শ্ররন্দিও ১২টি মান্দব শি সমান ভান্দগ ভাগ করন্দত পারন্দব।

এবং িাতায় ণিন্দি রািন্দব, ১টি কান্দপ ৬টি কন্দর মান্দব শি শ্ররন্দিও সমান ভাগ করা ায়।
িাপ-১০

ণিক্ষাথীরা এরপর ১টি কান্দপ ৭টি বা ৮টি মান্দব শি শ্ররন্দি ভাগ করার শ্রচষ্টা করন্দিও শ্রেিা ান্দব ১২টি মান্দব শি সমান ভাগ করা
ান্দে না। এরপর ণিক্ষাথীরা ১টি কান্দপই ১২টি মান্দব শি শ্ররন্দি ণেন্দয় একভান্দগই সব মান্দব শি রািন্দত পান্দর। এভান্দব রািন্দিও
শ্র ন্দহতু ১২টি মান্দব শি অসমান ভান্দব রািা হয় না, তাই ণিক্ষাথীরা িাতায় ণিন্দি রািন্দব, ১টি কান্দপ ১২টি মান্দব শি শ্ররন্দিও শ্রকান
মান্দব শি হান্দত না শ্ররন্দি সমান ভান্দব রািা ায়।
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িাপ-১১

এবার, ণিক্ষাথীরা িাতায় শ্রিিা শ্রেন্দি ণনন্দব, ১২টি মান্দব শি শ্রক ১টি কন্দর, ২টি কন্দর, ৩টি কন্দর, ৪টি কন্দর, ৬টি কন্দর এবং
১২টি কন্দর সমান ভান্দগ ভাগ করা ায়। অথ শাৎ, শ্র সংখ্যাগুন্দিা ১২ শ্রক ণনোঃন্দিন্দষ ভাগ করন্দত পান্দর ১,২,৩,৪,৬ এবং ১২ তা
ণিক্ষাথীরা শ্রবর করন্দব। িাপ-২ শ্রথন্দক িাপ-১১ প শন্ত এই কাজ শ্র েি সবার আন্দগ করন্দত পারন্দব তারা ণবজয়ী হন্দব।

িাপ-১২

শ্রিিার শ্রিন্দষ সকি ণিক্ষাথীন্দক বলুন, শ্র সংখ্যাগুন্দিা ১২ শ্রক ণনোঃন্দিন্দষ ভাগ করন্দত শ্রপন্দরন্দছ শ্রসগুন্দিা হি ১২ এর গুিনীয়ক।
এবং ণিক্ষাথীন্দের িক্ষয করন্দত বিন্দবন, ১ এবং ১২ ণনন্দজ ১২ এর গুিনীয়ক।

িাপ-১৩

একই ভান্দব অন্য শ্র শ্রকান শ্রছাে সংখ্যা শ্র মন ১৫ এর গুিনীয়ক ণিক্ষাথীন্দের শ্রবর করন্দত ণেন্দয় শ্রিিার সুন্দ াগ ণেন্দবন।

িাপ-১৪

এবার চতুথ শ শ্রেণির গণিত বই এর পৃষ্ঠা ৭৭ এর কাজটির মত কন্দর ণিক্ষাথীন্দের ১৫টি চন্দকান্দিে ভাগ কন্দর ণনন্দয় িাতায়
ণিিন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও াচাই: এভান্দব ১৮ বা আরও বি সংখ্যা ণেন্দয় মূল্যায়ন করা শ্র ন্দত পান্দর।
টিপস: চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠার গুিনীয়ন্দকর িারিা শ্রপন্দত এই শ্রিিাটি শ্রেয়া ান্দব।
আরও ণকছু/ ণবকে: মান্দব শি এর পণরবন্দত শ ণবণচ, কাঠি, শ্রবাতাম বা কাগন্দজর টুকরা ব্যবহার করা শ্র ন্দত পান্দর।

আইণেয়া ৭.৮: ব্লন্দক গুিনীয়ক
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গুিনীয়ক / উৎপােক
মূিকথা : এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা হান্দত কিন্দম গুিনীয়ন্দকর িারিা িাভ করন্দব এবং গুিনীয়ন্দকর বতশমান ণিিন পদ্ধণত স্পষ্ট হন্দব। এ
শ্রক্ষন্দত্র ণিক্ষক, ণিক্ষাথীন্দের একটি শ্রিিা শ্রিিন্দত বিন্দবন শ্র িান্দন ণচত্র-১ এর মত একটি ণনণে শষ্ট সংখ্যক (উোোঃ ৬/১০/১৫) োগণবণিষ্ট (সমান
আকৃণতর অংি) একটি কাগজ (কাগজটি শ্র কয়টি অংন্দি ণবভক্ত, শ্রসই সংখ্যাটিন্দক প্রকাি করন্দব) শ্রেওয়া হন্দব। ণিক্ষাথীরা তান্দের কান্দছ থাকা
(ণচত্র-২ এর ন্যায়) কম সংখ্যক অংি ণবণিষ্ট শ্রছাে শ্রছাে কাগন্দজর টুকরা (প্রণতটি টুকরা একটি সংখ্যান্দক প্রকাি করন্দব। উোোঃ ১,২,…,১৫)
শ্রথন্দক একই িরন্দনর একাণিক কাগজ ণেন্দয় বি কাগজটিন্দক পূরি করার শ্রচষ্টা করন্দব। তারা শ্রেিন্দব শ্র ণকছু আকৃণতর কাগজ ণেন্দয় বি
কাগজটির আকৃণত দতণর করা ায়, আবার ণকছু ণেন্দয় ায় না। শ্র আকৃণতর কাগজগুন্দিা ণেন্দয় বি কাগজটিন্দক পুন্দরাপুণর শ্রঢন্দক শ্রেওয়া ান্দব
শ্রসই সংখ্যাগুন্দিা এক বা একাণিক ণনন্দয় বি সংখ্যাটির আকৃণত দতণর করা ায় এোন্দকই ণিক্ষক গুিনীয়ন্দকর িারিা ণহন্দসন্দব পণরণচত করান্দবন।
অথ শাৎ, শ্রকান্দনা সংখ্যার গুিনীয়ক হি শ্রসই সকি সংখ্যা ান্দের এক বা একাণিক ণনন্দয় ঐ সংখ্যাটি দতণর করা ায়। (উোোঃ ১৫= পাঁচটি ৩ বা
ণতনটি ৫)
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগুিনীয়ক এর দবণিষ্টযগুন্দিা বিন্দত পারন্দব।
উপকরি : ণিক্ষক-রণিন কাগজ (সম্ভব হন্দি), ণিক্ষাথী-কাগজ, কাঁণচ, শ্রেি, েচন্দেপ।
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কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রেণিকন্দক্ষ ণিক্ষাথীন্দের ৫ জন্দনর েন্দি ভাগ করুন। শ্রমাে ণিক্ষাথী সংখ্যা ৪০ জন হন্দি শ্রমাে েি ৮টি।

িাপ-২

ণিক্ষাথীরা েিগতভান্দব ব্লক দতণর কন্দর পরবতী কান্দজর জন্য সংগ্রহ করন্দব। এজন্য প্রন্দতযকটি েন্দি দুটি কন্দর এন্দফার সাইন্দজর
কাগজ সরবরাহ করুন। প্রণতটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজন্দক দে শয বরাবর ণতনবার ভাঁজ এবং প্রে বরাবর চার ভাঁজ করন্দি দে শয
বরাবর ১৬ এবং প্রে বরাবর ৮টি ভাঁজ হন্দব।

প্রন্দতযক ণিক্ষাথী িোণরর মাধ্যন্দম একটি কন্দর সংখ্যা পান্দব এবং শ্র সংখ্যা পান্দব শ্রসই সংখ্যাটির ৬টি ব্লক দতণর করন্দব। শুধুমাত্র
১ সংখ্যাটি শ্র ণিক্ষাথী পান্দব শ্রস ১২টি ১ এর ব্লক দতণর করন্দব।
িাপ-২

প্রণতটি েিন্দক ণনন্দচর ণেপগুন্দিা এই সংখ্যা অনুসান্দর ভাগ কন্দর ণেন।

িাপ-৩

প্রণতটি েন্দির ণিক্ষাথীন্দের এরপন্দরর ক্লান্দস ১২ এর একটি ব্লক শ্রমিান্দনার জন্য তান্দের কান্দছ থাকা শ্রছাে শ্রছাে ব্লকগুন্দিা ব্যবহার
করন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা তান্দের কান্দছ থাকা শ্রছাে ব্লকগুন্দিা ব্যবহার কন্দর ১২ শ্রমিান্দনার শ্রচষ্টা করন্দব।
এমন শ্র কয়টি আকৃণত ণেন্দয় বি সংখ্যাটি দতণর করা ান্দব তান্দের প্রন্দতযকটির জন্য কতগুন্দিা কন্দর টুকরা িান্দগ শ্রসো ণিক্ষাথীরা
ণিন্দি রািন্দব। (শ্র মন: ২টি ৬ এর ব্লক, ৩টি ৪ এর ব্লক..)। শ্রেিা ান্দব, ১২ এর ণেপ শ্রমিান্দত সবগুন্দিা ণভন্ন িরন্দির ণেপ এর
ব্যবহার তান্দের করন্দত হয় না, শ্র মন: ৫ এর ব্লক, ৭ এর ব্লক প্রভৃণত।

১২টি ১ এর ব্লক

৬টি ২ এর ব্লক
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িাপ-৪

িাপ-৫
িাপ-৬

৪টি ৩ এর ব্লক
৩টি ৪ এর ব্লক
২টি ৬ এর ব্লক
এরপর ণিক্ষাথীন্দের শ্রবান্দে শ ণিন্দি শ্রেিান কীভান্দব ণিক্ষাথীরা তান্দের কান্দজর মাধ্যন্দম একটি বি সংখ্যান্দক ২টি শ্রছাে সংখ্যার
গুিফি আকান্দর শ্রবর কন্দরন্দছ। শ্র মন: ১২= ১×১২
=২×৬
=৩×৪
এিান শ্রথন্দক ণিক্ষাথীন্দের গুিনীয়ক এর িারিার সান্দথ ণেন শ্র , শ্র সকি সংখ্যা ণেন্দয় আন্দরকটি সংখ্যান্দক দতণর করা ায়,
তারাই বি সংখ্যাটির গুিনীয়ক।
একই সান্দথ শ্র সংখ্যাগুন্দিান্দক ণেন্দয় বি সংখ্যাটিন্দক দতণর করা ায়, তান্দের ণেন্দয় বি সংখ্যাটি ণবভাজয হন্দব। এবং শ্র সব
সংখ্যা ণেন্দয় আন্দরকটি সংখ্যা ণবভাজয হয়, তান্দেরন্দকই শ্রসই সংখ্যার গুিনীয়ক বিা হয়। আবার শ্রছাে শ্রকান সংখ্যান্দক অন্য
শ্রকান সংখ্যা িারা গুি করন্দি শ্র নতুন বি সংখ্যাটি পাওয়া ায় শ্রসই নতুন সংখ্যাটি হি আন্দগর শ্রছাে সংখ্যাটির গুণিতক।
এরপর, গুণিতক এবং গুিনীয়ক এর সিকশটি চতুথ শ শ্রেণির গণিত বই এর পৃষ্ঠা ৭৭ শ্রথন্দক শ্রবর কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন।

একই সন্দঙ্গ শ্রকান একটি সংখ্যার গুিনীয়কগুন্দিার ণনন্দজন্দের মন্দধ্য শ্র সিকশ তা ণিক্ষাথীন্দের চতুথ শ শ্রেণির গণিত বই এর পৃষ্ঠা
৭৮ শ্রথন্দক শ্রবর কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন।

িাপ-৭

এরপর চতুথ শ শ্রেণির গণিত বই এর
পৃষ্ঠা ৭৮ এর উন্দল্লখ্য গুিনীয়ন্দকর
ছকটি শ্রবান্দে শ আঁকুন। এবং
ণিক্ষাথীন্দের ছকটি শ্রথন্দক ণবণভন্ন
সংখ্যার গুিনীয়ক শ্রবর করন্দত
ণেন্দবন। ণিক্ষাথীরা তান্দের িাতায়
ছকটি এঁন্দক পূরি করন্দত শ্রচষ্টা
করন্দব।
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িাপ-৮

এরপর চতুথ শ শ্রেণির অনুিীিনী ৭.৪ এর ৩ এর প্রনগুন্দিার একটি কন্দর ণেন্দবন এবং বাণকগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের করন্দত ণেন।

মূল্যায়ন ও াচাই : ২৪টি কমিা কতজন ণিক্ষাথীর মান্দি সমান ভান্দব ভাগ করা ান্দব ণনি শয় করন্দত ণেন।।
টিপস : ১২ এর গুিনীয়ক শ্রবর করন্দত কীভান্দব মূি ১৬×৮ এর োগ শ্রেন্দন ৯টি ফন্দোকণপ কন্দর ৪০ জন ণিক্ষাথীর জন্য ণেপ দতণর করা ায়
তা শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ। ণিক্ষক চাইন্দি অন্য শ্রকান শ্রছাে বা বি সংখ্যার গুিনীয়ক শ্রবর করার জন্য এমন আরও ণেপ দতণর করন্দত পান্দরন।
শ্রসন্দক্ষন্দত্র মূি ছণবটি আরও কন্দয়কবার ফন্দোকণপ কন্দর শ্রকন্দে শ্রনওয়া ান্দব।
আরও ণকছু/ ণবকে : ক্লান্দসর সময় কম ণনি শাণরত থাকন্দি চাইন্দি ণনন্দচর ছণবগুন্দিা অনুসরি কন্দর ৪০ জন ণিক্ষাথীন্দের ক্লান্দসর জন্য
কাগন্দজরর ব্লক দতণর কন্দর ণনন্দয় শ্র ন্দত পান্দরন। এরপর প্রণত েন্দি ণনন্দচর ব্লকগুন্দিা ণেন্দত পান্দরন। ণনন্দচর ছণবগুন্দিান্দত ১৬/৮ এর ব্লক দতণর
কন্দর কাগন্দজর ণেপ কাোর সময় শ্রকান বরাবর কােন্দত হন্দব তা শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ।
১২ এর ব্লক ১টি
১১ এর ব্লক ১টি
১০ এর ব্লক ১টি
৯ এর ব্লক ১টি
৮ এর ব্লক ১টি
৭ এর ব্লক ১টি
৬ এর ব্লক ২টি
৫ এর ব্লক ১টি
৪ এর ব্লক ৩টি
৩ এর ব্লক ৪টি
২ এর ব্লক ৬টি
১ এর ণেপ ১৩টি

এই ব্লকগুন্দিা দতণর করন্দত শ্রমাে ৮টি কাগন্দজর প্রন্দয়াজন হন্দব।
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আইণেয়া ৭.৯: গুিনীয়ক শ্রেণবি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গুিনীয়ক
মূিকথা: পূন্দব শর ক্লান্দস গুিনীয়ক শ্রবর করার শ্রমৌণিক িারিা শ্রেওয়া হন্দয়ন্দছ। ণিক্ষাথীরা পূন্দব শর িারিা ব্যবহার কন্দর কীভান্দব তুিনামূিক কম
সময় গুিনীয়ক শ্রবর করার শ্রকৌিি ণনন্দজ ণনন্দজ অজশন করন্দত পায়র ক্ষস ক্ষকৌর্ে এই আইডিয়ার মাধ্যন্দম শ্রেওয়ার প্রয়াস শ্রনওয়া হন্দয়ন্দছ।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাবি সংখ্যার গুিনীয়ক ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: মান্দব শি, ওয়ানোইম গ্লাস/ শ্রপ্লে
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষক ণিক্ষাথীন্দের আন্দগর ণেন ণকছু মারন্দবি ণনন্দয় আসন্দত বিন্দবন। আে শ শ্রপপান্দর ১-৬০ প শন্ত সংখ্যার গুিনীয়ক শ্রবর কন্দর
শ্রিিার জন্য গুিনীয়ক শ্রেণবি (িাপ-১০ দ্রষ্টব্য) দতণর করন্দত হন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রেণিকন্দক্ষ প্রন্দবি কন্দর ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য গতণেন্দনর গুিনীয়ক পাঠ ণনন্দয় আন্দিাচনা করুন।

িাপ-২

এবার তান্দের ণজজ্ঞাসা করুন গতণেন্দনর গুিনীয়ক শ্রবর করার শ্রিিায় সবগুন্দিা সংখ্যা ণনন্দয় তারা কাজ কন্দরন্দছ ণকনা। ণে
আন্দগর ক্লান্দস ণিক্ষাথীরা ১২,১৮,২৪ এর গুিনীয়ক শ্রবর কন্দর থান্দক, তাহন্দি সবাই ১ শ্রথন্দক ঐ সংখ্যা ণনন্দয় সমান ভান্দব ভাগ
কন্দরন্দছ ণকনা তা জানন্দত চাইন্দবন।

িাপ-৩

ণিক্ষাথীন্দের মতামতগুন্দিা ভান্দিা কন্দর শুনুন। শ্রকান সমস্যা শ্রথন্দক থাকন্দি তা পুনরায় বুণিন্দয় ণেন। এবার ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য
বলুন, আজ আমরা আবান্দরা ১২,১৮,২৪ এর গুিনীয়ক শ্রবর করা ণিিব। ণকন্তু আন্দগর ণেন্দনর শ্রচন্দয় কম সমন্দয়। সবাইন্দক প্রথন্দম
একটু ণচন্তা করার সময় ণেন।

িাপ-৪

এরপর ণিক্ষাথীন্দের কাজ শ্রেণি কন্দক্ষ ঘুন্দর ঘুন্দর প শন্দবক্ষি করুন। ণিক্ষাথীরা ণচন্তা কন্দর শ্রবর করন্দব শ্র , ১২ এর শ্রক্ষন্দত্র ৬
এরপর, ১৮ এর শ্রক্ষন্দত্র ৯ এরপর এবং ২৪ এর শ্রক্ষন্দত্র ১২ এরপর ঐ সংখ্যা ণনন্দজ ব্যণতত এর শ্রকান্দনা গুিনীয়ক থান্দক না। অথ শাৎ
শ্রকান্দনা সংখ্যার সন্দব শাচ্চ গুিনীয়ক হন্দে ঐ সংখ্যা ণনন্দজ। এবং তার শ্রচন্দয় শ্রছাে গুিনীয়ক হন্দে ঐ সংখ্যার অন্দি শক, ণে শ্রজাি
সংখ্যা হয়।

িাপ-৫

আর ণে সংখ্যাটি ণবন্দজাি হয় তাহন্দি তার শ্রক্ষন্দত্র সংখ্যার সন্দব শাচ্চ গুিনীয়ক হন্দে ঐ সংখ্যা ণনন্দজ এবং তার শ্রচন্দয় শ্রছাে
গুিনীয়ক হন্দে ঐ সংখ্যার অন্দি শন্দকর কম।

িাপ-৬

তাহন্দি এবার আন্দগর শ্রচন্দয় অন্দনক সময় কম ণনন্দয় ঐ সংখ্যার গুিনীয়ক সহন্দজই ণিক্ষাথীরা শ্রবর করন্দত পারন্দব।

িাপ-৭

4/5 জন ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দয় েি গঠন কন্দর ণেন। প্রণত েি শ্রক ১-৬০ এর মন্দধ্য শ্র ন্দকান ৫টি সংখ্যার গুিনীয়ক শ্রবর কন্দর
তান্দের িাতায় ণিিন্দত বলুন। িক্ষয রাখুন প্রথম ণেন্দকর সব সংখ্যা একই েিন্দক করন্দত না ণেন্দয় শ্রছাে বি সংখ্যা ণমণিন্দয়
করন্দত ণেন। শ্র মন: একটি েিন্দক ১, ১০, ১৫, ৩৬, ৪২ এমন সংখ্যাগুন্দিা ণেন্দত পান্দরন।

িাপ-৮

সকি েন্দির তান্দের জন্য
ণনি শাণরত
সংখ্যাগুন্দিার
গুিনীয়ক শ্রবর করা হন্দয়
শ্রগন্দি তান্দের আে শ শ্রপপান্দর
১-৬০ প শন্ত সংখ্যার
গুিনীয়ক সমূহ শ্রিিার জন্য
গুিনীয়ক শ্রেণবিটি শ্রেিান।
পান্দির ছণবন্দত ১-১০ প শন্ত
সংখ্যার জন্য গুিনীয়ক
শ্রেণবি শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ।
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িাপ-৯

১-৬০ প শন্ত সংখ্যার গুিনীয়ক শ্রিিার জন্য একই আে শ শ্রপপান্দর না কন্দর ১-৩০, ৩০-৬০ এমন ভান্দব দুই ভাগ কন্দর দুইটি আে শ
শ্রপপান্দর গুিনীয়ক শ্রেণবি দতণর করা শ্র ন্দত পান্দর।

িাপ-১০

এরপর, এক েি এক েি কন্দর ণিক্ষাথীন্দের সামন্দন শ্রেন্দক এন্দন শ্রেণবিটি পূরি করুন। এবং শ্রেণবিটি পূরি হন্দয় শ্রগন্দি
ণিক্ষাথীন্দের সন্দঙ্গ ণনন্দয় শ্রেওয়ান্দি িাণগন্দয় ণেন।
গুিনীয়ক শ্রেণবি
১ এর গুিনীয়ক

1

২ এর গুিনীয়ক

1, 2

৩ এর গুিনীয়ক

1, 3

৪ এর গুিনীয়ক

1, 2, 4

৫ এর গুিনীয়ক

1, 5

৬ এর গুিনীয়ক

1, 2, 3, 6

৭ এর গুিনীয়ক

1, 7

৮ এর গুিনীয়ক

1, 2,4, 8

.

.

.

.

৬০ এর গুিনীয়ক

১, ২, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ৩০, ৬০

িাপ-১০

গুিনীয়ক শ্রেণবি শ্রথন্দক ণবণভন্ন প্যাোন শ ণিক্ষাথীন্দের শ্রবর কন্দর শ্রেিান। উোহরিস্বরূপ বিা শ্র ন্দত পান্দর ১২, ২৪, ৩৬, ৪৮
এবং ৬০। এন্দক্ষন্দত্র ণিক্ষাথী প্রথন্দম ১২ এর গুিনীয়কগুন্দিা গুিনীয়ক শ্রেণবি শ্রথন্দক শ্রেিন্দব/ না শ্রেন্দি পুনরায় শ্রবর করন্দব।
পরবতীন্দত থােন্দম বাণক সংখ্যাগুন্দিার গুিনীয়কগুন্দিা ণনি শয় করন্দব। এিন এই পদ্ধণতর উন্দিশ্য, ণিক্ষাথীন্দক অনুিাবন
করান্দনা শ্র , ১২ এর গুিনীয়ক ণনি শয় করা সম্ভব হন্দি ণনণিতভান্দব বিা ায় ১২ এর সকি গুিনীয়কই ২৪ এর গুিনীয়ক হন্দব
শ্র ন্দহতু ২৪ হি ১২ এর গুণিতক। এবং শুধুমাত্র ১২ পরবতী সংখ্যাগুন্দিা ণনন্দয় গুিনীয়ক শ্রবর করার কাজটি করন্দত খুব সহন্দজ
এবং কম সমন্দয় গুিনীয়ক ণনি শয় করা সম্ভব হন্দব। এই পদ্ধণতন্দত ণিক্ষাথীন্দক সংখ্যাগুন্দিার গুিনীয়ক অনুিাবন করন্দত হন্দব।

িাপ-১১

এর পন্দরর িান্দপ, গুণিতকগুন্দিার প্যাোন শ ভঙ্গ হন্দি ণিক্ষাথী তা অনুিাবন করন্দত সক্ষম হয় ণকনা তা শ্রেিা। এন্দক্ষন্দত্র
উোহরিস্বরুপ বিা ায়, িাপ-১ এর সংখ্যাগুন্দিার সান্দথ আন্দরকটি সংখ্যা ণহন্দসন্দব ১৪ শ্রক শ্রনয়া শ্রহাক। অবশ্যই ১৪, ১২ এর
শ্রকান গুণিতক নয়। এন্দক্ষন্দত্র পূন্দব শর িান্দপর মত কন্দর ১৪ এর গুণিতক ণিক্ষাথীর পন্দক্ষ শ্রবর করা সম্ভব হন্দব না। এই পণরণেন্দত
ণিক্ষাথী সঠিকভান্দব নুযনতম সমন্দয় গুিনীয়ক ণনি শয় করন্দত হন্দব।

আইণেয়া ৭.১০: বাস্তব উপকরন্দি গসাগু
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গুিনীয়ক ও গসাগু
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা বাস্তব জীবন্দন গসাগুর ব্যবহান্দরর সন্দঙ্গ পণরণচত হন্দব। বাস্তব উপকরি ব্যবহার কন্দর েিীয়ভান্দব
এই কাজ করার সময় ণিক্ষাথীরা গসাগুর প্রন্দয়াজনীয়তা উপিণি করন্দত পারন্দব। এই কাজটি করার পূন্দব শ ণিক্ষাথীন্দের গুিনীয়ন্দকর প্রাথণমক
িারিা থাকন্দত হন্দব। তাছািা এই কাজটি করার জন্য ণিতীয় উপকরি ণহন্দসন্দব ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজরন্দের কান্দছ থাকা িাপশনার অথবা রাবার
এমন শ্রছাে শ্রকান উপকরি ব্যবহার করা হন্দব। েিীয় কাজ করার সময় একই েন্দির সকি ণিক্ষাথীন্দের একই িরন্দনর বস্তু ণিতীয় উপকরি
ণহন্দসন্দব িন্দর ণনন্দয় কাজ করন্দব। শ্র মন: শুধুমাত্র রাবার অথবা শুধুমাত্র িাপশনার ণনন্দয় কাজ করন্দব। একই েন্দি ণভন্ন ণজণনস ণনন্দয় কাজ করা
হন্দি এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম গসাগুর িারিা বুিন্দত সমস্যা হন্দত পান্দর। রাবার/ িাপশনান্দরর ণবকে ণহন্দসন্দব ণিতীয় উপকরি ণহন্দসন্দব শ্রকান ফয়ের
ণবণচ অথবা শ্রবাতাম সন্দঙ্গ ণনন্দয় আসন্দত পান্দরন। শ্রসন্দক্ষন্দত্র প্রণত েন্দির জন্য ৪টি কন্দর ণহসাব কন্দর উপকরি ণনন্দয় আসন্দবন।
উন্দিশ্য: এই কান্দজর শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগসাগুর গাণিণতক সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব।
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উপকরি: ণিক্ষন্দকর উপকরি: ৬০টি মান্দব শি এবং ৬০টি ওয়ান োইম গ্লাস। ণিক্ষাথীর উপকরি: ১টি িাপশনার/ রাবার
পূব শপ্রস্তুণত: শ্রেণিকন্দক্ষ ণিক্ষাথী সংখ্যা ৬০ জন হন্দি ণিক্ষক ৫ জন্দনর েন্দি ণিক্ষাথীন্দের ভাগ কন্দর কাজটি করান্দনার প্রস্তুণত ণনন্দয় ান্দবন।
শ্রসজন্য প্রণত েন্দির জন্য ১২টি মান্দব শি ও ১২টি ওয়ান োইম গ্লাস ণনন্দবন।
কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রেণিকন্দক্ষর ণিক্ষাথীন্দের ৫ জন্দনর েন্দি ভাগ কন্দর ণেন।

িাপ-২

গুিনীয়ন্দকর প্রথম আইণেয়া “গুিনীয়ন্দকর মান্দব শি” এর মত কন্দর প্রথন্দম প্রণত েন্দি ১২টি মান্দব শি সবাইন্দক শ্রেওয়া হন্দি কীভান্দব
তা ণিক্ষাথীন্দের মান্দি হান্দত না শ্ররন্দি ভাগ কন্দর ণেন্দত পান্দর তা তান্দের িাতায় ণিিন্দত বলুন। কাজটি ণিক্ষাথীরা কীভান্দব
করন্দব তা প্রথন্দমই বন্দি ণেন্দবন না। তারা ণনন্দজরা েিীয় আন্দিাচনার মাধ্যন্দম শ্রিিার শ্রচষ্টা করন্দব। অথ শাৎ, ১২টি মান্দব শি ণক
ণক ভান্দব কত কতজন্দনর মন্দধ্য সমান ভান্দব ভাগ কন্দর শ্রেওয়া ায় তা িাতায় ণিন্দি রািন্দব।
শ্র মন: ১২টি মান্দব শি ১ জন, ২জন, ৩জন, ৪জন, ৬জন, ১২ জন্দনর মন্দধ্য সমান ভাগ কন্দর শ্রেওয়া সম্ভব।
উন্দল্লখ্য ণিক্ষাথীন্দের ণিিন্দত অসুণবিা হন্দি তারা তান্দের কান্দছ থাকা অন্য শ্রকান বস্তু ব্যবহার কন্দর ণহন্দসব কন্দর শ্রেিন্দত
পান্দর।

িাপ-৩

এরপর একইভান্দব প্রণত েন্দি ৪টি কন্দর িাপশনার থাকন্দি এই ৪টি িাপশনার কতজন্দনর মন্দধ্য সমান ভান্দব ভাগ কন্দর শ্রেওয়া ান্দব
তা শ্রবর করন্দত বলুন। কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীন্দের িাতায় ণিন্দি রািন্দত বলুন, কতভান্দব ভাগ করা শ্রগি। ণিক্ষাথীরা ণনন্দচর
ছণবগুন্দিার মত কন্দর ভাগ করন্দত শ্রচষ্টা করন্দব।
এই প শান্দয় এন্দস তারা ণে উপকরি ব্যবহার ছািাও ৪টি িাপশনার কতজনন্দক সমান ভান্দব ভাগ কন্দর শ্রেওয়া ায় তা ণিন্দি
শ্রফিন্দত পান্দর তাহন্দি উপকরি ব্যবহান্দরর প্রন্দয়াজন শ্রনই। ণিক্ষাথীরা শ্রবর কন্দর ণিিন্দত না পারন্দি উপকরি ব্যবহার কন্দর
তান্দের কন্দর শ্রেিন্দত বলুন। এরপর তারা িাতায় ণিিন্দব- ৪টি িাপশনার ১ জন, ২ জন এবং ৪ জন ণিক্ষাথীন্দের মন্দধ্য সমান
ভাগ কন্দর শ্রেওয়া সম্ভব।

িাপ-৪

এবার ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য প্রন করুন একই সন্দঙ্গ ণে ১২টি মান্দব শি এবং ৪টি িাপশনার সমান ভান্দব ভাগ করন্দত শ্রেওয়া হয়
তন্দব কত জনন্দক শ্রেওয়া সম্ভব? ণিক্ষাথীরা উত্তর ণেন্দত শ্রচষ্টা করন্দব।

িাপ-৫

ণিক্ষাথীন্দের বুিার সুণবিার জন্য শ্রবান্দে শ ণনন্দচর ছন্দকর মত কন্দর ছক এঁন্দক ণেন। এবং ণিক্ষাথীন্দের বলুন মান্দব শি এবং িাপশনার
ভাগাভাণগ কন্দর তারা শ্র ফিাফি শ্রপন্দয়ন্দছ তা এই ছন্দক ণিন্দি শ্রফিন্দত।
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িাপ-৬

ণিক্ষাথীরা তান্দের িাতায় এভান্দব ছন্দক ণিন্দি শ্রফিার পর বুিন্দত পারন্দব শ্র ১ জন, ২জন এবং ৪ জন ণিক্ষাথীর মন্দধ্য দুইটি
বস্তুই সমান ভান্দব ভাগ কন্দর শ্রেওয়া সম্ভব।

িাপ-৭

এবার প্রন করুন, সব শ্রথন্দক শ্রবণি কতজন্দনর মান্দি উপকরিগুন্দিা সমান ভান্দব ভাগ কন্দর শ্রেওয়া সম্ভব? ণিক্ষাথীরা এই
প্রন্দনর উত্তর সহন্দজই ণেন্দত পারন্দব। উত্তর হি ৪ জন্দনর মান্দি।

িাপ-৮

এরপর ণিক্ষাথীন্দের গসাগুর িারিা বুণিন্দয় বলুন। এমন একাণিক বস্তু ণে একটি ণনণে শষ্ট পণরমান্দি থান্দক তিন বস্তুগুন্দিা
তান্দের গুিনীয়ন্দকর মত কন্দর সমান ভান্দব ভাগ কন্দর শ্রেওয়া সম্ভব। এবং ণে একই সন্দঙ্গ এই ভাগ কন্দর শ্রেওয়ার ব্যাপার
প্রন্দয়াজন হয়, তিন তান্দের সািারি গুিনীয়ন্দকর মত কন্দর ভাগ কন্দর শ্রেওয়া সম্ভব হয়। আবার, এমন ণনি শাণরত সংখ্যক
উপকরি ণে সবন্দথন্দক শ্রবণি সংখ্যক এর মন্দধ্য ভাগ কন্দর শ্রেওয়ার প্রন্দয়াজন হয় তিন প্রন্দয়াজন হয় গণরষ্ঠ সািারি
গুিনীয়ন্দকর “গসাগু” এর। এরপর ণিক্ষক ণনন্দচর গেটি ণিক্ষাথীন্দের বিন্দত পান্দরন।
“মন্দন কর আমার কান্দছ ১২টি আন্দপি এবং ৮টি কিা আন্দছ। আণম চাই এগুন্দিা একসন্দঙ্গ শ্রতামান্দের মান্দি সমান ভান্দব ভাগ
কন্দর ণেন্দত। আণম চাইন্দি শ্র শ্রকান একজন ণিক্ষাথীন্দক সবগুন্দিা ফি ণেন্দয় ণেন্দত পাণর। ণকন্তু এন্দত কন্দর আণম মাত্র একজন
ণিক্ষাথীন্দক আনে ণেন্দত পারব। ণকন্তু আণম শ্রতা চাই শ্রবণি সংখ্যক ণিক্ষাথী আনে পাক। এিন তাহন্দি শ্রতামরা বি শ্রতা
আমার কান্দছ এই শ্র ফিগুন্দিা আন্দছ তা ণেন্দয় আণম সন্দব শাচ্চ কত জন ণিক্ষাথীন্দক আনে ণেন্দত পারব? “

িাপ-১০

ণিক্ষাথীরা সমস্যাটি সমািান্দনর শ্রচষ্টা করন্দবন।

মূল্যায়ন ও াচাই: এন্দক্ষন্দত্র, ণিক্ষাথীরা গসাগুর িারিাো কতটুকু প্রন্দয়াগ করন্দত পারন্দছ, ণিক্ষক শ্রসটির মূল্যায়ন িাপ-৯-১০ এ করন্দত পারন্দবন
এবং শ্রসই সান্দথ শ্রসটি মূল্যায়ন্দনর পািাপাণি সহজ শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের গুিনীয়ক, সািারি গূিনীয়ক এবং গসাগুর িারিা স্পষ্ট করন্দত
পারন্দবন।
টিপস: পঞ্চম শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৩৭ নম্বর পৃষ্ঠার ৬ নম্বর সমস্যার সমািান করন্দত ণেন্দয় ণিক্ষাথীন্দের মূল্যায়ন করন্দত পান্দরন।

আইণেয়া ৭.১১: সািারি গুিনীয়ক ও গসাগু ণনি শয়
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গুিনীয়ক ও গসাগু
মূিকথা: এটি েিগত একটি শ্রিিা। এই শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা সািারি গুিনীয়ন্দকর সান্দথ পণরণচত হন্দব। শ্রিিায় ণিক্ষাথীরা দুটি বা
ণতনটি েন্দি ণবভক্ত হন্দয় ণনণে শষ্ট সংখ্যক কাগন্দজর টুকরা ব্যবহার কন্দর গুিনীয়ন্দকর িারিা প্রন্দয়াগ করন্দব এবং পরবতীন্দত শ্রসিান শ্রথন্দক
সািারি গুিনীয়ক ণবষয়টি বুিন্দত সক্ষম হন্দব।।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা
সািারি গুিনীয়ক ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
গসাগু ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণনণে শষ্ট সংখ্যক কাগন্দজর টুকরা এবং দুই অথবা ণতন রন্দির কিম।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষকন্দক এই শ্রিিাটির পূন্দব শই কয়টি েি হন্দব, শ্রসটির ণভণত্তন্দত সািারি গুিনীয়ক শ্রবর করার জন্য দুটি কন্দর সংখ্যা ণনন্দয় অথবা
ণতনটি কন্দর সংখ্যা ণনন্দয় সংখ্যার শ্রসে দতণর করন্দবন। উোহরিস্বরুপোঃ শ্রিিায় ২০টি েি থাকন্দি এবং দুটি সংখ্যার সািারি গুিনীয়ক ণনি শয়
করন্দত হন্দি, ণিক্ষক দুটি কন্দর সংখ্যা ণনন্দয় ১০টি সংখ্যার শ্রসে দতণর করন্দবন। কারি, একটি শ্রসন্দের সংখ্যা ণনন্দয় দুটি েি অংি শ্রনন্দব। তন্দব
এন্দক্ষন্দত্র প্রণতটি েন্দি সন্দব শাচ্চ ৪ জন্দনর অণিক না থাকা উত্তম। পািাপাণি এমন দুটি কন্দর সংখ্যার শ্রসে ণনন্দত হন্দব শ্র ন শ্রকান শ্রসন্দের সংখ্যা
দুটি পরস্পর সহন্দমৌণিক না হয়। নুযনতম ৩টি সািারি গুিনীয়ক থাকন্দি পরবতী িান্দপর জ্ঞান্দনর জন্য সহায়ক হন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

পূব শপ্রস্তুণত অনু ায়ী কন্দয়কটি সংখ্যার শ্রসে ণনি শারি করুন া পরবতীন্দত দেবচয়ন্দন দুটি েিন্দক প্রোন করা হন্দব। এন্দক্ষন্দত্র একটি
উোহরি শ্রনয়া শ্র ন্দত পান্দর। িরা হিোঃ A শ্রসন্দের দুটি সংখ্যা হন্দে ১২ এবং ১৬। শ্রসন্দক্ষন্দত্র, এই A শ্রসে ণনন্দয় দুটি েি শ্রিিন্দব।
এন্দক্ষন্দত্র প্রথম েিটি ১২ এর গুিনীয়কগুন্দিা ণনি শয় করন্দব এবং ণিতীয় েিটি ১৬ এর গুিনীয়কগুন্দিা ণনি শয় করন্দব।
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িাপ-২

এবার েি দুটি ণচন্দত্রর ন্যায় একটি শ্রসন্দের জন্য ণনণে শষ্ট
সংখ্যাক কাগন্দজর টুকরা দতণর করন্দত হন্দব। তন্দব
সাজান্দনার ব্যাপারটি ঐণেক। অথ শাৎ, শ্র ন্দহতু A
শ্রসন্দের সন্দব শাচ্চ সংখ্যাটি ১৬, শ্রসন্দহতু, এই শ্রসন্দের জন্য
শ্রমাে ১৬টি কাগন্দজর টুকরার প্রন্দয়াজন হন্দব। এন্দক্ষন্দত্র
আন্দরকটি উন্দল্লিন্দ াগ্য ণবষয় হন্দে কাগন্দজর টুকরায়
অবশ্যই সংখ্যামান বসান্দত হন্দব এবং তা পরবতী িাপসিন্ন করার জন্য অণত প্রন্দয়াজনীয়। একটি ণবষয়
সহন্দজই অনুন্দময় শ্র , শ্রকান শ্রসন্দের সন্দব শাচ সংখ্যাটির
সমান কাগন্দজর টুকরার প্রন্দয়াজন হন্দব। কতটি টুকরার
প্রন্দয়াজন হন্দব শ্রসই ণবষন্দয়র অনুমান এবং কাগন্দজর
টুকরা দতণরর কাজটি েি দুটিন্দক করন্দত বলুন। তন্দব
উন্দল্লখ্য শ্র শ্রিিাটির ণবিে িারিা শ্রেয়ার পরই এই
কাজটি করন্দত বিন্দবন।

িাপ-৩

তৃতীয় িান্দপ এন্দস ণচন্দত্রর ন্যায় সংখ্যামান বসান্দনা
কাগন্দজর টুকরার ণনি শাণরত অংন্দি প্রথম েন্দির
ণিক্ষাথীরাটিক ণচহ্ন প্রোন করন্দব। এিান্দন উন্দল্লখ্য
ণবষয় হন্দে, ১২ এর গুিনীয়কগুন্দিা া হন্দব, প্রথম
েন্দির ণিক্ষাথীরা শ্রসই সংখ্যামান ণচণহ্নত কাগন্দজর
ণনি শাণরত অংন্দিটিক ণচহ্ন শ্রেন্দব। শ্র মন ১২ এর একটি
গুিনীয় ৬, তাই প্রথম েন্দির ণিক্ষাথীরা ৬ নম্বর
ণহন্দসন্দব ণচণহ্নত কাগন্দজরটিক ণচহ্ন ণেন্দয়ন্দছ,
অপরণেন্দক ৫, ১২ এর গুিনীয়ক না হওয়ায় ণিক্ষাথীরা
শ্রসিান্দন শ্রকানটিক ণচহ্ন প্রোন কন্দর ণন।

িাপ-৪

এই িান্দপ ণিতীয় েন্দির ণিক্ষাথীরা ণভন্ন রন্দির কািী
ণেন্দয় পূব শবতী িান্দপর ন্যায় কাজ করন্দব। তন্দব এন্দক্ষন্দত্র
ণচন্দত্রর ন্যায় একই সাজান্দনা কাগন্দজর টুকরান্দতই
ণিক্ষাথীরাটিক ণচহ্ন শ্রেন্দব, তন্দবটিক ণচহ্ন অবশ্যই
তান্দের জন্য ণনি শাণরত অংন্দি প্রোন করন্দব। শ্রকান
মন্দতই, কাগন্দজর টূকরায় প্রথম েন্দির জন্য ণনি শাণরত
অংন্দি শ্রকান োগ শ্রেয়া ান্দব না।

িাপ-৫

এবার শ্র শ্র কাগন্দজ দুটি কন্দর টিক ণচহ্ন রন্দয়ন্দছ, শ্রসগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের আিাো করন্দত বলুন এবং সািারি গুিনীয়ক সিন্দকশ
িারিা প্রোন করন্দবন। এই িারিা প্রোন্দনর কাজটি সকি েিন্দকই একন্দত্র প্রোন করুন এবং শ্রিিাটি সকি েি সমান্তরান্দি
শ্রিিন্দব।

িাপ-৬

এরপর ণিক্ষাথীন্দের িাতায় ১২ এবং ১৬ এর সািারি গুিনীয়ক ণিিন্দত বলুন। শ্র কােশগুন্দিান্দত দুইটি োগ আন্দছ শ্রসই
সংখ্যাগুন্দিাই ১২ এবং ১৬ এর সািারি গুিনীয়ক।

িাপ-৭

শ্রবান্দে শ ১২ এবং ১৬ এর গুিনীয়ন্দকর
জন্য ছণবটি এঁন্দক শ্রেিান।

১২ এবং ১৬ এর সািারি গুিনীয়ক
১,২,৪।
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িাপ-৮

ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য ণজজ্ঞাসা করুন, ১২ এবং ১৬ এর সািারি গুিনীয়ক এর মন্দধ্য সবন্দচন্দয় বি শ্রকান সংখ্যাটি।
ণিক্ষাথীরা সহন্দজই এই প্রন্দনর উত্তর ণেন্দত পারন্দব। উত্তর হি ৪। ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য বলুন, বি িব্দটি শ্রক গণরষ্ঠ বিা
ায়। কান্দজই ১২ এবং ১৬ এর গণরষ্ঠ সািারি গুিনীয়ক, সংন্দক্ষন্দপ গসাগু হি ৪। এভান্দব ণিক্ষাথীন্দের গসাগুর সন্দঙ্গ পরণচত
করুন।

িাপ-৯

ণিক্ষাথীন্দের চতুথ শ শ্রেণির গণিত বই এর পৃষ্ঠা ৮০ এর ২ নম্বর সমস্যা শ্রথন্দক কন্দয়কটি সংখ্যার গসাগু ণনি শয় করন্দত ণেন।

মূল্যায়ন ও াচাই: এন্দক্ষন্দত্র, ণিক্ষাথীরা গুিনীয়ন্দকর িারিাো কতটুকু প্রন্দয়াগ করন্দত পারন্দছ, ণিক্ষক শ্রসটির মূল্যায়ন করন্দত পারন্দবন এবং শ্রসই
সান্দথ শ্রসটি মূল্যায়ন্দনর পািাপাণি সহজ শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের সািারি গুিনীয়ক সিন্দকশ িারিা প্রোন করন্দত পারন্দবন।
টিপস: চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ৮০ নম্বর পৃষ্ঠার সািারি গুিনীয়ন্দকর িারিা শ্রপন্দত এই শ্রিিাটি ব্যবহার করা ান্দব।
আরও ণকছু/ ণবকে: ণতনটি সংখ্যার গুিনীয়ন্দকর শ্রক্ষন্দত্রও ণিক্ষক একই কাজটি করন্দত পান্দরন, শ্রসন্দক্ষন্দত্র একটি শ্রসন্দে ৩টি সংখ্যা এবং ণতনটি
েি থাকন্দব এবং শ্রমাে ণতন িান্দপ শ্রিিাটি সিন্ন হন্দব। পরবতীন্দত শ্র ই শ্র ই কাগন্দজর টুকরায় ণতনটি কন্দরটিক ণচহ্ন রন্দয়ন্দছ, শ্রসগুন্দিার সাহান্দয্য
ণিক্ষক সািারি গুিনীয়ন্দকর িারিা প্রোন করন্দবন।

আইণেয়া ৭.১২: ছণব এঁন্দক সমািান কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গসাগু এর সমস্যা সমািান
মূিকথা: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা গসাগুর গাণিণতক সমস্যা সমািান্দনর পারেণিশতা অজশন করন্দব। ছণব এঁন্দক সমস্যাটি অনুিাবন কন্দর
ণবণভন্নভান্দব ণচন্তা কন্দর সমািান করন্দত শ্রচষ্টা করন্দব। এর ফন্দি ণিক্ষাথীন্দের গাণিণতক েক্ষতা অজশন্দনর পািাপাণি ণচন্তন ক্ষমতা বৃণদ্ধ পান্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগসাগুর গাণিণতক সমস্যা সমািান্দন করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ, শ্রেি, শ্রপনণসি/কিম
পূব শপ্রস্তুণত: এই ক্লাস শ্রনওয়ার পূন্দব শর ক্লান্দস ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দচর ছণবর মত একটি ছণব দতণর কন্দর শ্রেিান এবং তান্দের বলুন এই ক্লান্দসর সময়
ণনন্দজন্দের িাতায় শ্রেি ব্যবহার কন্দর পণরমাপ কন্দর এমন র দতণর কন্দর ণনন্দয় আসন্দত। প্রন্দতযক ণিক্ষাথী বাসা শ্রথন্দক শ্রেি ণেন্দয় পণরমাপ
কন্দর ণনন্দচর ছণবর মত র এঁন্দক ণনন্দয় আসন্দব।
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কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রেণিকন্দক্ষ প্রন্দবি কন্দর ণিক্ষাথীন্দের সন্দঙ্গ শুন্দভো ণবণনময় কন্দর তান্দের শ্রজািায় েি গঠন কন্দর ণেন।

িাপ-২

চতুথ শ শ্রেণির গণিত বই এর পৃষ্ঠা ৮১ এর সমস্যাটি ভািভান্দব পিন্দত বলুন। পািাপাণি দুইজন ণিক্ষাথীন্দক আন্দিাচনা করার
সময় ণেন। পিার পর ণিক্ষাথীরা তারা শ্র ন্দরর ছণব দতণর কন্দর এন্দনন্দছ তার সন্দঙ্গ এই সমস্যার শ্রকান ণমি খুন্দুঁ জ পায় ণক
না তা তান্দের ণজজ্ঞাসা করুন। ণিক্ষাথীরা বুিন্দত পারন্দব তারা শ্র ছণব এঁন্দকন্দছ তা আসন্দি এই সমস্যার ন্দরর ছণব ণনন্দে শি
করন্দছ।

িাপ-৩

এরপর সকি ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য বলুন এই ১৮ শ্রসণম িম্বা এবং ১২ শ্রসণম চওিা কাগন্দজর রটি ১ শ্রসণম এর শ্রবিণকছু
শ
শ িা ণচণহ্নত কন্দর শ্রেিান। এবং
বগাকৃণতর
কাগজ ণেন্দয় শ্রঢন্দক শ্রফিা ান্দব। এসমন্দয় শ্রবান্দে শ ছণব এঁন্দক ১ শ্রসণম এর বগগুন্দ
শ িা শ্রকানগুন্দিা এবং কীভান্দব এমন শ্রছাে আকান্দরর
কাগজটিন্দতও প্রন্দয়াজন্দন ণিক্ষাথীন্দের শ্রেণিন্দয় ণেন শ্র ১ শ্রসণম এর বগগুন্দ
কাগন্দজর ব্লক ণেন্দয় সম্পুি শ কাগজ শ্রঢন্দক শ্রফিা সম্ভব।

িাপ-৪

শ িা ছণবন্দত ণচণহ্নত করন্দত। এন্দক্ষন্দত্র পািাপাণি দুইজন
ণিক্ষাথীন্দের বলুন, একই ভান্দব ২ শ্রসণম এর বগ,শ ৩ শ্রসণম এর বগগুন্দ
ণিক্ষাথী দুইটি ণভন্ন বগ শ ণচণহ্নত কন্দর কাজ করন্দত থাকন্দব। এবং দুইজন্দনর কাজ শ্রিষ হন্দি তারা শ্র ন ণনন্দজরা আন্দিাচনা কন্দর
একজন অপরজনন্দক ণক কাজ কন্দরন্দছ, কীভান্দব শ্রবর কন্দরন্দছ তা বুণিন্দয় শ্রেয় শ্রসই ণনন্দে শিনা ণেন।
শ িা ণেন্দয় কাগজ
এভান্দব ণিক্ষাথীরা শ্রজািায় ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭..১২ শ্রসণম এর বগ শ ণচণহ্নত করন্দত বলুন এবং শ্রছাে এই বগগুন্দ
ঢাকা ান্দব ণক না তা শ্রবর করন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা আন্দিাচনা কন্দর শ্রবর করন্দত শ্রচষ্টা করন্দব।

িাপ-৬

কাজটি করার সময় ণিক্ষাথীরা বুিন্দত পারন্দব শুধুমাত্র শ্র সংখ্যাগুন্দিা ণেন্দয় ১২ এবং ১৮ উভয়ন্দকই ণনোঃন্দিন্দষ ভাগ করা ায়,
অথ শাৎ, ১২ এবং ১৮ এর সািারি গুিনীয়ক শ্র সংখ্যাগুন্দিা শ্রসই সংখ্যার বগ শ ণেন্দয় কাগজটি শ্রঢন্দক শ্রফিা সম্ভব। ণিক্ষাথীন্দের
সুণবিার জন্য শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন এবং ণিক্ষাথীন্দের িাতায় ণিিন্দত বলুন,
১২ এর গুিনীয়ক: ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১২
১৮ এর গুিনীয়ক: ১, ২, ৩, ৬, ৯, ১৮
সািারি গুিনীয়ক: ১, ২, ৩, ৬
অথ শাৎ, ১ শ্রসণম, ২ শ্রসণম, ৩ শ্রসণম, ৬ শ্রসণম বন্দগরশ কাগজ ণেন্দয় সম্পূি শ কাগজটি শ্রঢন্দক শ্রফিা ান্দব।

িাপ-৭

এবার ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন, ১৮ শ্রসণম িম্বা এবং ১২ শ্রসণম চওিা কাগজটি সবন্দচন্দয় বি শ্রকান বন্দগরশ কাগজ ণেন্দয় শ্রঢন্দক
শ্রফিা ান্দব? ণিক্ষাথীরা এবার স্বােন্দে উত্তর ণেন্দব ৬ শ্রসণম এর বন্দগরশ কাগজ ণেন্দয়।

িাপ-৮

এবার, চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র পৃষ্ঠা ৮৬ এর ৯ নম্বর সমস্যাটি প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক সমািান করন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও াচাই: চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র পৃষ্ঠা ৮৬ এর ১০ নম্বর সমস্যাটি প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক সমািান করন্দত বলুন।

আইণেয়া ৭.১৩: ইরান্দোন্দেণনন্দসর শ্রমৌণিক সংখ্যার ছাঁকণন
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: শ্রমৌণিক সংখ্যা
মূিকথা : এটি একটি কাজ। এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীন্দের শ্রমৌণিক সংখ্যার সান্দথ পণরচয় কণরন্দয় শ্রেয়া হন্দব শ্র িান্দন ১ শ্রথন্দক ১০০ প শন্ত
সংখ্যাগুন্দিার মন্দধ্য িান্দপ িান্দপ শ্র ৌণগক সংখ্যাগুন্দিান্দক এক এক কন্দর বাে ণেন্দয় শ্রকবি শ্রমৌণিক সংখ্যাগুন্দিান্দক রািা হয়। অথ শাৎ কান্দজর
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের শ্রমৌণিক সংখ্যা হওয়ার িতশ এবং শ্রকান সংখ্যাগুন্দিা শ্রমৌণিক সংখ্যা তা শ্রচনান্দনা হন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্রমৌণিক সংখ্যা শ্রচনার শ্রকৌিি ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দব।
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কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

সকি ণিক্ষাথীন্দক ণনন্দচর মত কন্দর ১০×১০ ন্দরর একটি ছক এঁন্দক তান্দত ১-১০০ প শন্ত সংখ্যাগুন্দিা ণিিন্দত বলুন।

প্রন্দতযক ণিক্ষাথী ছকটি বানান্দনার পন্দর সবাইন্দক িাতা তুন্দি শ্রেিান্দত বলুন, শ্রেিন্দবন সবাই ঠিকমত ণিিন্দত শ্রপন্দরন্দছ
ণকনা।
িাপ-২

এবার বলুন, এই ছন্দকর মন্দধ্য সবাই একো অযাকটিণভটি করব। প্রথন্দম শ্রতামরা ২-শ্রক শ্রগাি একো বৃত্ত ণেন্দয় আেন্দক
শ্রফন্দিা। এবার দুই বান্দে ২ ণেন্দয় ণনোঃন্দিন্দষ ভাগ ায় এমন সব সংখ্যা শ্রকন্দে োও। তিন ছকটি হন্দব এই ছণবটির মত।

িাপ-৩

এবার ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ ণজন্দজ্ঞস করন্দবন, কাো পন্দর নাই এমন প্রথম সংখ্যা শ্রকানো? সবাই উত্তর ণেন্দব, ৩।
বিন্দবন ৩-শ্রক শ্রগাি কন্দর ৩ ণেন্দয় ণনোঃন্দিন্দষ ভাগ ায় এমন সবগুন্দিা সংখ্যা শ্রকন্দে োও। এবার ছণব হন্দব ণনন্দচর মত।
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িাপ-৪

৪ শ্রক শ্র ন্দহতু ২ ণেন্দয় ণনোঃন্দিন্দষ ভাগ করা ায় পরবতী শ্রগাি োগ শ্রেয়ার সংখ্যাটি হন্দব ৫। এরপর আন্দগর িান্দপর মত ৫এর শ্র সব গুণিতক বাে রন্দয়ন্দছ শ্রসগুন্দিা শ্রকন্দে ণেন্দত হন্দব। তারপন্দর শ্রগাি োগ শ্রেয়া হন্দব ৭-এর এবং একইভান্দব বাণক
সংখ্যাগুন্দিারও গুণিতক শ্রকন্দে ণেন্দত হন্দব।

িাপ-৫

এভান্দব এই ছণবটির মত আমরা শ্রবি ণকছু সংখ্যা পান্দবা ারা শ্রগাি োগ শ্রেয়া।

িাপ-৭

জানন্দত চান, শ্র সংখ্যাগুন্দিান্দত োগ পন্দর নাই শ্রসগুন্দিার উৎপােক কী কী?
পুন্দরা ক্লান্দসর ণবণভন্ন জনন্দক এক একো কন্দর সংখ্যা িরন্দবন?
এইিান্দন শ্র ব্যাপারটি িক্ষয করন্দত সাহায্য করুন, ১ ণেন্দয় এই সংখ্যাটি ভাগ ায়। তারপর আর শ্রকান সংখ্যা ণেন্দয় ণক
ভাগ ায়? ণে ভাগ শ্র ত তাহন্দি শ্রতা কাো পন্দর শ্র ত।
িরা াক ৪৩। এই সংখ্যাটি ১ ণেন্দয় ভাগ ান্দব। আর শ্রকান সংখ্যা ণেন্দয় শ্রতা ভাগ ান্দব না। আবার ভাগ ান্দব ৪৩ ণেন্দয়।
অথ শাৎ, ৪৩ এর উৎপােক ১ ও ৪৩।
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িাপ-৬

এটি সবন্দচন্দয় গুরুত্বপূি শ িাপ। ণিক্ষক এবার িাতায় ণিক্ষাথীন্দেরন্দক এই শ্রগাি োগ শ্রেয়া সংখ্যাগুন্দিার তাণিকা দতণর
করন্দত বিন্দবন। তারপর প্রণতটি সংখ্যার পান্দি তান্দের গুিনীয়কগুন্দিা ণিিন্দত বিন্দবন, সব কয়টি সংখ্যার জন্যই।

িাপ-৭

ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরাই শ্রিয়াি করন্দত পান্দর শ্র শ্রগাি োগ শ্রেয়া সংখ্যাগুন্দিান্দক ১ এবং ওই সংখ্যাটি ছািা (শ্র মন ১৭ এর
শ্রক্ষন্দত্র ১ এবং ১৭) আর শ্রকান সংখ্যা ণেন্দয় ণনোঃন্দিন্দষ ভাগ করা ায় না। এমন সংখ্যাগুন্দিান্দকই শ্রমৌণিক সংখ্যা বন্দি
তান্দেরন্দক এই উোহরি ণেন।
আর শ্র সংখ্যাগুন্দিার গুিনীয়ক দুইোর শ্রবণি শ্রসগুন্দিান্দক বন্দি শ্র ৌণগক সংখ্যা।

িাপ-৮

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক জাণনন্দয় ণেন শ্র ১ন্দক শ্রমৌণিক/শ্র ৌণগক শ্রকান িরন্দনর সংখ্যাই বিা ান্দব না। ১ একটি ণবন্দিষ সংখ্যা।
ণিক্ষাথীরা কারি জানন্দত চাইন্দি জানান্দবন, এর ণভন্ন ণভন্ন দুইো গুিনীয়ক নাই। তাই শ্রমৌণিক সংখ্যা বিা হয় না।
শ্রমৌণিক সংখ্যা হন্দত হন্দি ১-এর চাইন্দত বি হন্দত হয়।

িাপ-৯

এবার ১১-২০ প শন্ত সবগুন্দিা সংখ্যার গুিনীয়ক শ্রবর কন্দর তাণিকা করন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা উপন্দরর ছণবর ন্যায়
সংখ্যাগুন্দিার গুিনীয়ন্দকর তাণিকা দতণর করন্দব। তারপর বিন্দবন, এর মন্দধ্য শ্রমৌণিক সংখ্যা শ্রকানো শ্রকানো?

িাপ-১০

এবার শ্রমৌণিক সংখ্যার অনুিীিনীগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের করন্দত ণেন।

মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ জানন্দত চাইন্দবন, শ্রতামান্দক ণে ৪৭ো কিম শ্রেওয়া হয়, তাহন্দি তুণম তা কতজন্দনর মন্দধ্য সমান
ভান্দব ভাগ কন্দর ণেন্দত পারন্দব? মন্দন রািবা, ৪৭ একো শ্রমৌণিক সংখ্যা।
ণিক্ষাথী ণে শ্রমৌণিক সংখ্যা ভান্দিাভান্দব বুন্দি থান্দক তাহন্দি শ্রস মুহুন্দতরশ মন্দধ্য বন্দি ণেন্দত পারন্দব, ১ জন্দঙ্ক সবগুন্দিা অথবা ৪৭ জনন্দক ১ ো
কন্দর ণেন্দত পারব।
টিপস : এইিান্দন ছণবগুন্দিান্দত সংখ্যাগুন্দিা ইংন্দরণজন্দত শ্রিিা হন্দয়ন্দছ। ণিক্ষাথীন্দের বাংিায় ণিিহন্দত বিন্দত হন্দব।
আরও ণকছু/ ণবকে : ছাকণন করান্দনার আন্দগ ণিক্ষক কতগুন্দিা মারন্দবি বা শ্রততুন্দির ণবণচ ইতযাণে ণেন্দত পান্দরন। শ্র গুন্দিা সমানভান্দব ভাগ
করন্দত হন্দব। ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব, ণকছু সংখ্যা ান্দছ, শ্র গুন্দিা শ্রপন্দি সবগুন্দিা একজনন্দক অথবা সবাইন্দক একো কন্দর শ্রেওয়া িান্দগ।
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আইণেয়া ৭.১৪: গুিনীয়ক/উৎপােক ণট্র
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রমৌণিক উৎপােন্দক ণবন্দিষি
মূিকথা: শ্রমৌণিক গুিনীয়ন্দক/উৎপােন্দক ণবন্দিষি করার একটি মজার পদ্ধণত হি উৎপােক ণট্র। এিান্দন একটি সংখ্যান্দক িান্দপ িান্দপ শ্রমৌণিক
উৎপােন্দক ণবন্দিষি করা হয় এবং এই পদ্ধণতটি গসাগু এবং িসাগু ণনি শন্দয়র শ্রক্ষন্দত্রও ব্যবহার করা হয়।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন সংখ্যার গুিনীয়ক/উৎপােক ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ণিক্ষাথীন্দের উৎপােন্দক বা গুিনীয়ক ণবন্দিষি করার ণনয়মটি বুণিন্দয় ণেন। ণনয়মটি হি তক্ষি না প শন্ত শ্রমৌণিক সংখ্যার গুিফি
আকান্দর প্রকাি করা ায় ততক্ষি প শন্ত একটি সংখ্যান্দক দুটি সংখ্যার গুনফি আকান্দর প্রকাি করন্দত হন্দব এবং পুন্দরা প্রণেয়াটি
একটি ণট্রর মাধ্যন্দম শ্রেিান্দনা হন্দব।

িাপ ২

প্রথন্দম একটি চারন্দকািা ব্লক আঁকব এবং ব্লন্দকর শ্রভতর শ্র সংখ্যাটি উৎপােন্দক ণবন্দিষি করন্দত হন্দব সংখ্যাটি ণিিব। শ্র মন ১২
সংখ্যাটি উৎপােন্দক ণবন্দিষি করন্দি প্রথম বান্দক্স ণিিব ১২। এরপর ণনন্দচ দুটি তীর ণচহ্ন ণেন্দয় আবার দুটি বাক্স আঁকন্দবন। এই
দুটি বান্দক্স ১২ সংখ্যাটিন্দক দুটি সংখ্যার গুনফিরূন্দপ ণিিন্দত হন্দব। শ্র মন ণিক্ষাথীরা ১২ শ্রক দুটি ভান্দগ ভাগ করন্দত পান্দর- ২ এবং
৬ অথবা ৩ এবং ৪।

িাপ ৩
ণিক্ষাথীরা ণে ১২ শ্রক ২ এবং ৪ এ ভাগ করন্দি ৪ শ্রক পুনরায় ২ এবং ২ এর গুনফি আকান্দর প্রকাি করন্দব এবং ৪ এর ণনন্দচ
দুটি বান্দক্স বসন্দব। অনুরূপভান্দব শ্রকান ণিক্ষািী ১২ শ্রক ৩ এবং ৪ এ ভাগ কন্দর তাহন্দি ৪ শ্রক পূনরায় দুটি ব্লন্দক ২ এবং ২
আকান্দর ণিিন্দব।

অথ শাৎ ১২ এর ণট্রন্দক ণনন্দচর মত কন্দর শ্রেিান্দনা ায়।

িাপ ৩

ণিক্ষাথীরা িন ণট্রর মাধ্যন্দম ণট্রর মাধ্যন্দম সংখ্যান্দক শ্রমৌণিক উৎপােন্দক ণবন্দিষি করন্দত পারন্দব তিন তান্দের ণেন্দয় ণনন্দচর
ণনন্দে শিনা অনু ায়ী শ্রিিন্দত ণেন।
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শ্রবান্দে শ ণনন্দচর ছণবর মত দুটি ণট্র আঁকুন।

িাপ ৪

ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন এবং শ্রজািার একজন শ্রবান্দে শ শ্রেিান্দনা উৎপােক ণট্র আঁকন্দি ণিতীয় ণিক্ষাথী উৎপােক ণট্র
আঁকন্দব।

িাপ ৬

এবার ণিক্ষাথীন্দের আঁকা ণট্র এর উপন্দরর ন্দর ২৪ ণিিন্দত বলুন।

িাপ ৬

ণিক্ষাথীন্দের ণট্র এর িাণি রগুন্দিা পূি শ করন্দত হন্দব। িাণি র পূি শ করার জন্য ণিক্ষাথীন্দের ণট্রর ণনন্দচর রগুন্দিা এমনভান্দব পূরি
করন্দত হন্দব ান্দত সংখ্যাদুটির গুনফি উপন্দরর সংখ্যাটির সমান হয়। অথ শাৎ উপন্দরর সংখ্যাটিন্দত দুটি সংখ্যার উৎপােক রূন্দপ
ণিিন্দত হন্দব। এভান্দব ণিক্ষাথীন্দের সবগুন্দিা র পূি শ করন্দত হন্দব।

িাপ ৭

শ্রজাোর শ্র ণিক্ষাথী কাজটি আন্দগ করন্দত পারন্দব শ্রস ণিক্ষাথী জয়ী হন্দব। কাজটি শ্রিষ হন্দি ণিক্ষাথীন্দের দতণরকৃত ণট্র দুটি ণনন্দচর
মত হন্দব।
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িাপ ৮

কাজটি শ্রিষ হন্দি ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক উত্তর শুন্দন শ্রবান্দে শ শ্রেিান্দনা ণট্র দুটির িাণি রগুন্দিান্দত উত্তরগুন্দিা বসান। এবার
ণিক্ষাথীন্দের বলুন প্রন্দতযক ণিক্ষাথীর প্রাপ্ত শ্রমৌণিক সংখ্যাগুন্দিা ণিিন্দত। এন্দক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীন্দের িক্ষ করন্দত বলুন শ্র দুটি ণট্র
শ্রেিন্দত ণভন্ন হন্দিও প্রাপ্ত শ্রমৌণিক সংখ্যাগুন্দিা একই।
ডনয়চর উৎপাদক ডির মন্দতা কন্দর ১টি/২টি সংখ্যা আন্দগও ণেন্দয় ণেন্দত পান্দরন।

এভান্দব একটি সংখ্যা ণেন্দি তারা অন্যভান্দব ণচন্তা করন্দব এবং ণচন্তা করন্দব কীভান্দব সব আয়তাকার রগুন্দিান্দত সংখ্যা বসান্দনা
ায়।
িাপ ১১ এই শ্রিিা শ্রিিার পর ণিক্ষক ণবণভন্ন সংখ্যা ণেন্দবন এবং ণিক্ষাথীন্দের িাতায় এঁন্দক শ্রেিন্দব শ্র শ্রসই সংখ্যা শ্রথন্দক ণবণভন্ন আকৃণতর
কতগুন্দিা উৎপােক ণট্র বানান্দনা ায় বা কতভান্দব উৎপােন্দক ণবন্দিষি করা ায়।
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৮.০ সািারি ভগ্াংি
আইণেয়া ৮.১ : একই িন্দবর শ্রছাে-বি ভগ্াংি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা : এটি একটি কাজ , ার মাধ্যন্দম সহজিভয উপকরি ব্যবহার কন্দর একই িব ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির শ্রছাে বি ণনি শন্দয়র সমস্যা সমািান্দনরবি ণনি শয়–উপায় সিন্দকশ জানন্দব। সহজ শ্রথন্দক জটিি প্রণেয়ার মাধ্যন্দম একই আকৃণতর দুটি ণেপ িারা একই িব ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির শ্রছাে
করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাএকই িব ণবণিষ্ট দুটি ভগ্াংন্দির শ্রছাে-বি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : একই সাইন্দজর দুইটি বৃত্তাকার কাগজ, সাো কাগজ (ণিক্ষক ও ণিক্ষাথী), পুিণপন শ্রবােশ।
পূব শপ্রস্তুণত : একই সাইন্দজর দুইটি বৃত্ত বাণনন্দয় ক্লান্দস ণনন্দয় আসন্দবন।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

দুইটি একই সাইন্দজর বৃত্তাকার কাগজ ণনন। এবার একটি বৃত্তন্দক োগ ণেন্দয় সমান চারটি ভান্দগ এবং অন্য বৃত্তন্দক োগ ণেন্দয়
সমান ছয়টি ভান্দগ ভাগ করুন। এরপর বৃত্ত দুইটি পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয় রািন্দবন।

িাপ ২

দুইজন ণিক্ষাথীন্দক শ্রেন্দক আনুন। একজনন্দক বলুন
চার ভাগ করা বৃন্দত্তর ৩ ভাগ এবং অন্য জনন্দক বলুন
ছয় ভাগ করা বৃন্দত্তর ৩ ভাগ রি করন্দত এবং তান্দক
ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দব। এবার, ক্লান্দসর সবার কান্দছ
জানন্দত চান শ্রকান বৃন্দত্ত রি করা অংন্দির পণরমাি
শ্রবিী। সবাই বিন্দব শ্র , ণেও দুইটি বৃন্দত্ত ণতনভাগ
অংিই রি করা হন্দয়ন্দছ, চারভাগ করা বৃন্দত্ত রি করা
অংি ছয়ভাগ করা বৃন্দত্তর শ্রচন্দয়ও শ্রবণি জায়গা েিি
কন্দরন্দছ।

িাপ ৩

এই িান্দপ সবাইন্দক বলুন িাতা শ্রথন্দক দুইটি ণেপ কাগন্দজর প্রে বরাবর ভাঁজ কন্দর শ্রকন্দে ণনন্দত এবং ণেপ দুইটিন্দক িাতায়
বণসন্দয় সমান দুইটি ণেপ আঁকন্দত। আঁকা শ্রিষ হন্দি ণিক্ষাথীরা তান্দের হান্দত থাকা একটি ণেপন্দক সমান চারভান্দগ ভাগ করন্দব
এবং অন্য ণেপন্দক সমান ছয় ভান্দগ ভাগ করন্দব। ণিক্ষাথীর ণনন্দজন্দের ণেপ সমান ছয়ভান্দগ ভাগ করন্দত না পারন্দি শ্রসটি শ্রেণিন্দয়
ণেন।

িাপ ৪

ণিক্ষাথীরা চারভাগ করা ণেন্দপর ণতনটি ভাগ তান্দের িাতায় আঁকা দুইটি ণেন্দপর শ্র শ্রকান একটিন্দত বসান্দব। এরপর, শ্রসগুন্দিা
তটুক জায়গা েিি কন্দর, োগ ণেন্দয় তন্দতাটুক জায়গা রি কন্দর শ্রফিন্দব। অথ শাৎ, তারা ৩/৪ অংি রি কন্দর শ্রফিন্দব। একইভান্দব,
ণিক্ষাথীরা আবার ছয় ভাগ করা ণেন্দপর ণতন ভাগ ণনন্দয় িাতার অন্য ণেন্দপর উপর বসান্দব এবং শ্রসগুন্দিার েিিকৃত জায়গা রি
কন্দর শ্রফিন্দব। এবার ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব শ্র , তারা ৩/৬ অংি রি কন্দরন্দছ।

িাপ ৫

পূন্দব শর মন্দতা জানন্দত চান শ্রকান ণেন্দপ রি/শ্রিে করা অংন্দির পণরমাি শ্রবণি বন্দি মন্দন হন্দে। ণেও দুইটি ণেন্দপ ৩ ভাগ কন্দরই
রি করা হন্দয়ন্দছ, ণিক্ষাথীরা আণবষ্কার করন্দব শ্র , চার ভান্দগর ণতন ভাগ রি/শ্রিে করা ণেন্দপ রন্দির পণরমাি ছয় ভান্দগর ণতন
ভাগ রি/শ্রিে করা ণেন্দপর শ্রচন্দয় শ্রবণি।
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িাপ ৬

ণিক্ষাথীন্দের বলুন, দুইটি ভগ্াংন্দি ণে রি/শ্রিে করা অংন্দির পণরমাি একই থান্দক, তাহন্দি শ্রকবি ভাগ করা করা অংন্দির
সংখ্যা শ্রেন্দিই বি/শ্রছাে ভগ্াংি বন্দি শ্রেয়া ান্দব। দুইটি ভগ্াংন্দির মন্দধ্য শ্র ভগ্াংন্দি ভাগ করা অংন্দির পণরমাি কম থাকন্দব
তান্দকই আমরা বি ভগ্াংি বিন্দবা।

মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষাথীরা বইন্দয়র ৮৯ পৃষ্ঠার কাজ ১ এর ৩ ও ৪ সমাধান করন্দব।

আইণেয়া ৮.২: কাে শ শ্রগ্রইম ১
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিককথা : এটি একটি শ্রিিা, ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের একই িব ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির শ্রছাে-বি এর িারিা স্পষ্ট হন্দব। এই শ্রিিাটির মধ্য ণেন্দয়
একটি প্রণতন্দ াণগতামূিক পণরন্দবন্দি ণিক্ষাথীরা ভগ্াংন্দির শ্রছাে বি এর িারিা িাভ করন্দব। এই শ্রিিাটি ণিক্ষাথী কতৃশক দতণরকৃত অতযন্তসহজিভয উপকরন্দির মাধ্যন্দমশ্রেণিকন্দক্ষ শ্রিিান্দনা ায়। তন্দব শ্রেণিকন্দক্ষর বাইন্দর এই শ্রিিাটি ণনন্দজরন্দের মন্দধ্য শ্রিিন্দত ণিক্ষাথীন্দের উৎসাণহত
করন্দত হন্দব।
উন্দিশ্য : এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাএকই িব ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির শ্রছাে-বি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : সাো/রণিন কাগজ বা ণিক্ষাথীর িাতার সাো পৃষ্ঠা।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর সবাইন্দক ণনন্দয় শ্রজািা ভাগ করুন। প্রণত শ্রজািায় দুইজন কন্দর ণিক্ষাথী থাকন্দব।

িাপ ২

এবার প্রন্দতযক েিন্দক একটি কন্দর কাগজ ণনন্দত বলুন
এবং শ্রসই কাগজন্দক ১৬টি সমান ভাগ করন্দত বলুন। ১৬
ভাগ করার জন্য প্রথন্দম কাগজটিন্দক সমান দুই ভাগ
করন্দত হন্দব। এরপর প্রণত অন্দি শক অংিন্দক আবার দুইটি
সমান ভাগ করন্দত হন্দব। তাহন্দি সমান চার ভাগ করা
কাগজ পাওয়া ান্দব। এবার প্রন্দতযক ভাগন্দক আবার দুই
ভাগ করন্দত হন্দব, তাহন্দি শ্রমাে আেটি সমান ভাগ করা
কাগজ পান্দবা। আে ভান্দগর প্রণতটি কাগজন্দক আবার
দুইটি সমান অংন্দি ভাগ করন্দি শ্রমাে ১৬টি সমান ভাগ
করা কাগজ পান্দবা।এবার প্রন্দতযকটি কাগজন্দক একটি
কােশ বলুন।

িাপ ৩

প্রণতটি েি এই ১৬টি সমান কাগন্দজর টুকরায় থােন্দম ১, ১/২, ১/৩, ১/৪, ১/৫, ১/৬, ১/৭, ১/৮, ১/৯, ১/১০, ১/১১, ১/১২,
১/১৩, ১/১৪, ১/১৫, ১/১৬ ণিিন্দব।

িাপ ৪

সবাইন্দক ণনন্দয় একটি শ্রগইম শ্রিলুন, শ্রগইন্দমর নাম ণেন ভগ্াংন্দির কােশ শ্রগইম। দুইজন্দনর েন্দি ১৬টি কােশ থাকন্দব। প্রণতটি
কােশ উন্দল্টা কন্দর শ্রেণবন্দি রািা থাকন্দব ান্দত কন্দর শ্রকান কান্দে শ শ্রকান ভগ্াংি শ্রিিা শ্রসটি বুিা না থাকন্দব।
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িাপ ৫

শ্রিিা শুরুন্দত েন্দির প্রন্দতযন্দক একটি কন্দর কােশ শ্রনন্দব এবং কান্দে শ শ্রিিা ভগ্াংি দুইটি শ্রেিন্দব। পরস্পন্দরর সান্দথ শ্রসটি তুিনা
করন্দব। ার ভগ্াংিটি বি হন্দব, কােশ দুইটি তার কান্দছ শ্রথন্দক ান্দব অথ শাৎ শ্রস ণবজয়ী হন্দব। এভান্দব কােশ শ্রিষ হওয়া প শন্ত
শ্রিিা চিন্দত থাকন্দব।

িাপ ৬

িরা াক েি ১ এ ণবন্দু ও শুভ আন্দছ এবং তারা এই কােশ শ্রগইমটি শ্রিিন্দছ। শ্রিিার শুরুন্দত শুভ একটি কােশ তুিন্দিা ান্দত ১/৮
শ্রিিা এবং ণবন্দু একটি কােশ তুিন্দিা ান্দত ১/২ শ্রিিা। শ্রিিার ণনয়ম অনু ায়ী এিন আমান্দের ১/৮ এবং ১/২ এর মন্দধ্য শ্রকানটি
বি ভগ্াংি শ্রসটি শ্রবর করন্দত হন্দব। শ্র ন্দহতু, ১/২ > ১/৮, সুতরাং কােশ দুইটি ণবন্দুর কান্দছ শ্রথন্দক ান্দব। এভান্দব ১৬টি কােশ শ্রিষ
হওয়া প শন্ত শ্রিিাটি চিন্দব। কােশ শ্রিষ হওয়ার পর শ্রেিা শ্রগন্দিা ণবন্দুর কান্দছ ১০টি কােশ এবং শুভর কান্দছ ৬টি কােশ আন্দছ।
শ্র ন্দহতু ণবন্দুর কােশ সংখ্যা শ্রবিী, সুতরাং ণবন্দুই শ্রিিায় ণবজয়ী হন্দয়ন্দছ।

মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষাথীরা বইন্দয়র ৮৯ পৃষ্ঠায় ণগন্দয় অনুিীিন ১ এর কাজটি করন্দব।
টিপস :১৬ ভান্দগর প্রন্দতযকটির সাইজ একই হন্দত হন্দব, তা না হন্দি শ্রিিার উন্দিশ্য বািাপ্রাপ্ত হন্দব

আইণেয়া ৮.৩ : সমতুি ভগ্াংি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা :তৃতীয় শ্রেণিন্দত সমতুি ভগ্াংি সিন্দকশ প্রাথণমক িারিা শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ। চতুথ শ শ্রেণিন্দত এর িারাবাণহকতা শ্ররন্দি এই কান্দজর মাধ্যন্দম
ণিক্ষাথীন্দের সমতুি ভগ্াংন্দির িারিা আন্দরা স্পষ্ট করা হন্দয়ন্দছ। ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের কান্দজর মাধ্যন্দম বুিন্দত পারন্দব সমতুি ভগ্াংি কী। হর
ও িব পণরবতশন হন্দিও অন্দনক সময় ভগ্াংন্দির মান্দনর শ্রকান পণরবতশন হয়না শ্রসটিও বুিন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসমতুি ভগ্াংন্দির িারিা ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দব।
উপকরি : নানান রন্দঙ্গর কাগজ, শ্রকণচ বা কাগজ কাোর জন্য অন্যণকছু (এণন্টকাোর), ণিক্ষাথী- িাতার পৃষ্ঠা।
পূব শপ্রস্তুণত : আন্দগ শ্রথন্দকই একই আকৃণতর কন্দয়কটি বৃত্তাকার কাগজ বাণনন্দয় রািন্দবন। ক্লান্দস পুিণপন শ্রবােশ না থাকন্দি ণনন্দয় আসন্দবন।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

একটি বৃত্ত ণনন এবং শ্রসটিন্দক এক অংি বা সম্পূি শ অংি বলুন। এরপর বৃত্তটিন্দক পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয় ণেন।

িাপ ২

এবার আরও দুইটি বৃত্ত ণনন। একটি বৃত্তন্দক সমান দুই ভান্দগ ভাগ করুন এবং অন্য একটি বৃত্তন্দক সমান চারভান্দগ ভাগ করুন। দুই
ভাগ করা বৃত্ত শ্রথন্দক একটি অংি ণনন এবং ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক জানন্দত চান কতটুক অংি ণনন্দয়ন্দছন। ণিক্ষাথীরা ১/২ বিা
প শন্ত অন্দপক্ষা করুন। এরপর চার ভাগ করা বৃন্দত্তর দুইটি অংি ণনন্দয় আন্দগর মন্দতা ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ জানন্দত চান কতটুক অংি
ণনন্দয়ন্দছন। ণিক্ষাথীরা ২/৪ বিা প শন্ত অন্দপক্ষা করুন। এরপর চার ভাগ করা বৃন্দত্তর দুইটি অংি ণনন্দয় দুইভাগ করা বৃন্দত্তর শ্র শ্রকান
একটি ভান্দগ বণসন্দয় শ্রেিান্দবন শ্র দুইটি ণজণনস মূিত একই পণরমাি জায়গা েিি কন্দর। ণিক্ষাথীরা পুন্দরা ব্যাপারটি বুিা প শন্ত
অন্দপক্ষা করুন।
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িাপ ৩

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

িাপ ৪

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

িাপ ৫

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

িাপ ৬

এই িান্দপ বইন্দয় শ্রেিান্দনা পদ্ধণত অনুসরি করুন। দুইটি ভগ্াংি ণনন, িরা াক ভগ্াংি দুইটি থােন্দম ৩/৫ এবং ৯/১৫। এরপর
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 চান 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 প শান্দয়
ণনন্দজ আরও কন্দয়কটি উোহরি ণেন শ্র িান্দন সমতুি ভগ্াংি থাকন্দব এবং অসমতুি ভগ্াংিও থাকন্দব। সবন্দিন্দষ বলুন, সমতুি
ভগ্াংি বানান্দত হন্দি দুইটি ভগ্াংি ণনন্দয় তান্দের শ্রকািাকুণি গুি কন্দর গুিফি সমান শ্রপন্দত হন্দব।
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িাপ ৭

আিাআণি গুি না কন্দরও কীভান্দব একটি ভগাংিন্দক আন্দরকটির সমতুি বানান্দনা ায় এই িান্দপ ণিক্ষাথীন্দের তা শ্রিিান।
ণিক্ষাথীরা পূন্দব শই শ্রজন্দনন্দছ শ্র ১/২ এবং ২/৪ ভগ্াংি দুইটি পরস্পর সমতুি অথ শাৎ সমান। শ্রেিান্দবন শ্র , ১/২ ভগ্াংিটির িব
এবং হর উভন্দয়র সান্দথ একই সংখ্যা ‘২’ গুি কন্দর এটিন্দক ২/৪ এ পণরিত করা ায়। একইভান্দব, ২/৪ এর উপর-ণনন্দচ ‘২’ গুি
কন্দর এন্দক ৪/৮ এ পণরিত করা ায়। উোহরি ণহন্দসন্দব আরও কন্দয়কটি ভগ্াংি ক্লান্দসর সবাইন্দক ণেন এবং উপর-ণনন্দচ একই
সংখ্যা গুি করার মাধ্যন্দম শ্রকান ভগ্াংি অন্য শ্রকান ভগ্াংিটির সমতুি হয় শ্রসটি শ্রবর করন্দত ণেন।

িাপ ৮

এই িান্দপ বলুন উপর ণনন্দচ একই সংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করার মাধ্যন্দমও সমতুি ভগ্াংি বানান্দনা ায়। শ্র মনোঃ ৪/৮ শ্রক ২ িারা
উপর-ণনন্দচ ভাগ করার কারন্দি শ্রসটি ২/৪ হয়। ২/৪ শ্রক ২ িারা উপর-ণনন্দচ ভাগ করার ফন্দি শ্রসটি ১/২ এ পণরিত হয় ইতযাণে।

িাপ ৯

ণিক্ষাথীন্দের পাঠ্যবইন্দয়র ৯১ পৃষ্ঠার অনুিীিনী ১ এর ছণবটি ণেন্দয় এর শ্রথন্দক সমতুি ভগ্াংি খুন্দুঁ জ শ্রবর করন্দত বলুন। শ্রবণিসংখ্যক
সমতুি ভগ্াংি খুন্দুঁ জ শ্রবর করার জন্য উৎসাহ ণেন। ণিক্ষাথীরা শ্রজািায় ভাগ হন্দয় এই কাজটি করন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাই :বইন্দয়র ৯০ পৃষ্ঠার অনুিীিন ১, ৯১ পৃষ্ঠার অনুিীিন ২ এবং ৯২ পৃষ্ঠার অনুিীনি ৩৫ এর- মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের মূল্যায়ন
করা ান্দব।
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আইণেয়া ৮.৪ : িণ ষ্ঠ আকার
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা : এটি একটি কাজ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ভগ্াংন্দির িণ ষ্ঠ আকান্দরর িারিা পান্দব। একটি ভগ্াংিন্দক ,কীভান্দব ভাগ কন্দর সব শ্রথন্দক
শ্রছাে আকান্দর পণরিত করা ায়, ণিক্ষাথীরা এই কাজ শ্রথন্দক তা জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভগ্াংন্দির িণ ষ্ঠ আকার ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : এশ্রফার কাগজ
কা শপদ্ধণত :
িাপ 1

ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় ভাগ করুন। প্রন্দতযন্দকর কান্দছ দুইটি কন্দর কাগজ থাকন্দব।

িাপ 2

ণিক্ষাথীন্দের একটি চযান্দিঞ্জ ছুুঁন্দি ণেন। চযান্দিঞ্জটি হন্দে, প্রন্দতযন্দক েন্দির অপরজনন্দক ণনন্দজর কাগন্দজর অংি ণেন্দব।
১৬
ণিক্ষাথীরা অন্দনক আন্দগ শ্রথন্দকই কাগন্দজ ১৬ ভাঁজ ণেন্দয় টুকরা করন্দত পান্দর। সুতরাং শ্রবণিরভাগই শ্রচষ্টা করন্দব ১৬ো টুকরা
কন্দর শ্রসিান শ্রথন্দক ১২ টুকরা শ্রেয়ার।

িাপ 3

এরপর ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান্দবন, শ্রসই ১২ টুকরা জি করন্দি শ্রসো আসন্দি এমন একো আকৃণত শ্রনয়—শ্র ো একো শ্রগাো
৩
কাগন্দজর ৪ অংি ণিঁিন্দি পাওয়া ায়।

১২

৩

১২

এিান শ্রথন্দক ণিক্ষাথীরা উপিণি করন্দব, ৪ আর ১৬ অংি একই কথা। তান্দের সমতুি ভগ্াংন্দির কথা মন্দন কণরন্দয় ণেন,
১২

৩

১২

৩
৪

= । এরপর বলুন, কাগন্দজর অংি ণিঁন্দি আরও সহন্দজ তারা েন্দির অপরজনন্দক অংি ণেন্দত পারন্দতা। সুতরাং একো
১৬
৪
১৬
ভগ্াংিন্দক শ্রছাে করন্দি ণহন্দসন্দবর সুণবিা হয়।
িাপ 4

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণবণভন্ন ভগ্াংন্দির এমন সমতুি শ্রবর করন্দত ণেন। ইোমন্দতা হর ও িবন্দক ভাগ কন্দর ণিক্ষাথীরা িণ ষ্ঠ
আকান্দর শ্রপৌুঁছান্দত শ্রচষ্টা করন্দব।

িাপ 5

ণিক্ষাথীরা একসময় আণবষ্কার করন্দব, শ্রস িন দুইেী সংখ্যার গসাগু ণেন্দয় ভাগ কন্দর—তিন ভগ্াংন্দির সবন্দচন্দয় শ্রছাে
আকারো পায়। অন্দনন্দকই হয়ন্দতা এো বুিন্দব না, শ্রসন্দক্ষন্দত্র ন্দথষ্ঠ সময় ণেন এবং আন্দিাচনা কন্দর এই ণসদ্ধান্দন্ত আসুন। এরপর,
ণকছু উোহরি ণিক্ষাথীন্দের করন্দত ণেন। ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের েন্দি এই কান্দজর সঠিকতা াচাই করন্দব। সবন্দিন্দষ, আপণন
কাজটির সঠিকতা াচাই করুন।

মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ৯৩ পৃষ্ঠার অনুিীিন ৭ এর কাজটি করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৮.৫ : ভগ্াংন্দির তুিনা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ভগ্াংি
মূিকথা : এটি একটি কাজ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্র ৌণক্তক ণচন্তার মাধ্যন্দম ভগ্াংন্দির তুিনা করন্দত পারন্দব। ণবন্দিষ কন্দর ণভন্ন ণভন্ন হর ও ,
িন্দবর ভগ্াংন্দির মন্দধ্য তুিনা কন্দর শ্রকানটি বি শ্রকানটি শ্রছাে তা ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণভন্ন হর ও িব ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির তুিনা করন্দত পারন্দব।
উপকরি : ছক কাো কাগজ, রি শ্রপণন্সি। প্রন্দতযক ণিক্ষাথী সাো একটি কাগজ ণনন্দয় আসন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক দুইটি ণেপ শ্রকন্দে ণনন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা পূন্দব শর মন্দতা কন্দর একটি ণেপন্দক সমান ণতনভান্দগ ভাগ কন্দর
দুইভাগ রি করন্দব। অথ শাৎ, ২/৩ অংি রি করন্দব। একইভান্দব, আন্দরকটি ণেপ সমান চারভাগ কন্দর ণতনভাগ িাতায় বণসন্দয় রি
কন্দর শ্রফিন্দব। অথ শাৎ, ৩/৪ অংি রি করন্দব।

িাপ ২

সবাইন্দক বলুন রি করা অংি দুইটি তুিনা কন্দর বিন্দত শ্রকানটি বি শ্রকানটি শ্রছাে। ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব তারা আন্দগর মন্দতা তুিনা
করন্দত পারন্দছ না। কারি, দুইটি ণেন্দপ্রই ভাগ করা অংি এবং রি করা অংি আিাো।
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িাপ ৩

এবার ণিক্ষাথীন্দের সমান সাইন্দজর দুইটি আয়তাকার ছক আঁকন্দত বলুন। ছক দুইটিন্দক ছক ক ও ছক ি এই দুইটি নাম ণেন।
এরপর, ণিক্ষাথীরা ছক “ক” শ্রক িম্বিণম্ব ভান্দব ণতন ভাগ কন্দর তার দুইভাগ রি করন্দব (অথ শাৎ, ২/৩ অংি)। ছক “ি” শ্রত
আিাআণি ভান্দব চারটি োগ ণেন্দয় তার ণতনভাগ রি করন্দব (অথ শাৎ, ৩/৪ অংি)।

ছক- ক

ছক- ি

িাপ ৪

এই িান্দপ ছক- ক এর োগগুন্দিার সমান কন্দর ছক- ি শ্রত আঁকন্দত বলুন এবং ছক- ি এর োগগুন্দিার সমান কন্দর ছক- ক শ্রত
আঁকন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা িক্ষয করন্দব শ্র দুইটি ছন্দকর র সংখ্যা একই। শ্র মনোঃ উপণরউক্ত ণচন্দত্রর ভাগসংখ্যা হন্দয় ান্দব ১২টি
(ণনন্দচর ছণব দ্রোঃ)। শ্রমাে র সংখ্যান্দক হর বলুন এবং এই সংখ্যাটিন্দক ছন্দকর উপন্দর শ্রিিা ভগ্াংন্দির হন্দরর োন্দন ণিিন্দত বলুন।

িাপ ৫

এবার ণিক্ষাথীন্দের প্রন্দতযকন্দক তান্দের রি করা অংন্দির র সংখ্যা গুিন্দত বলুন।ণিক্ষাথীরা গুন্দন শ্র ই সংখ্যাো পান্দব শ্রসই
সংখ্যাোন্দক উপন্দর ণিিন্দত বলুন। শ্র মনোঃ ণনন্দচর ছণবন্দত ক ছন্দক রি করা অংি ৮টি এবং ি ছন্দক রি করা অংি ৯টি। বলুন,
এই সংখ্যা দুইটি, ভগ্াংি দুইটির িব। এবং এন্দের ণনন্দের ছণবর মত ণিন্দি শ্রেিান্দবন। ণিক্ষাথীরাও ণিিন্দব।

ছক- ক
িাপ ৬

ছক- ি

দুইটি ভগ্াংন্দির ভাগ সংখ্যা (হর) একই। তাহন্দি, শুধুমাত্র রি করা অংি (িব) শ্রেন্দিই বন্দি শ্রেয়া ান্দে শ্রকান ভগ্াংিটি বি
হন্দব। এিান্দন ৯ > ৮, সুতরাং ৯/১২ > ৮/১২ হন্দব।
এরকম কন্দয়কটি উোহরি ণিক্ষাথীন্দের করন্দত ণেন। সবন্দিন্দষ, সবার কান্দজর সঠিকতা াচাই করুন।

মূল্যায়ন ও াচাই : বইন্দয়র ৯৭ পৃষ্ঠার অনুিীিন ১ ও ২ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের মূল্যায়ন করা ান্দব।
টিপস : আয়তাকার র বা ণগ্রেগুন্দিা ণিক্ষাথীরা ণনন্দে শিনা অনুসান্দর আঁকন্দত পারন্দছ ণক না তা অবশ্যই শ্রিয়াি রািন্দত হন্দব।

আইণেয়া ৮.৬কাে শ : শ্রগইম ২
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু ভগ্াংি :
মূিকথা :এটি একটি শ্রিিা, ণিক্ষাথীরা শ্রিিন্দত শ্রিিন্দত ণভন্ন ণভন্ন হর ও িব ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির মন্দধ্য তুিনা করন্দত ণিিন্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণভন্ন হর ও িব ণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির তুিনা করন্দত পারন্দব।
উপকরি :ণিক্ষক ,শ্রপাস্টার শ্রপপার /এন্দফার কাগজ-ণিক্ষাথীিাতার- পৃষ্ঠা।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর সবাইন্দক কন্দয়কটি েন্দি ভাগ করুন। প্রণত েন্দি দুইজন কন্দর ণিক্ষাথী থাকন্দব। তারা সবাই শ্রগাি হন্দয় বসন্দব।
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িাপ ২

এবার ক্লান্দসর প্রন্দতযক েিন্দক একটি কাগজ ণনন্দয় শ্রসটিন্দক ১৬টি সমান ভাগ করন্দত বলুন। ১৬ ভাগ করার জন্য প্রথন্দম
কাগজটিন্দক সমান দুই ভাগ করন্দত হন্দব। এরপর প্রণত অন্দি শক অংিন্দক আবার দুই ভাগ করন্দত হন্দব। তাহন্দি সমান চার ভাগ
করা কাগজ পান্দবা। এবার প্রন্দতযক ভাগন্দক আবার দুই ভাগ করন্দত হন্দব, তাহন্দি শ্রমাে আেটি সমান ভাগ করা কাগজ পান্দবা।
আে ভান্দগর প্রণতটি কাগজন্দক আবার দুইটি সমান অংন্দি ভাগ করন্দি শ্রমাে ১৬টি সমান ভাগ করা কাগজ পান্দবা।

িাপ ৩

প্রণতটি েি এই ১৬টি সমান কাগন্দজর টুকরায় ণিক্ষন্দকর ণনন্দে শি মত থােন্দম ১, ১/২, ২/৩, ২/৪, ৩/৪, ১/৫, ২/৫, ৪/৫, ২/৬,
৩/৬, ৫/৬, ৩/৭, ৭/৮, ৪/৯, ৬/১০, ৮/১১ ইতযাণে ভগ্াংি ণিিন্দব। ( চাইন্দি আন্দরা শ্রছাে ভগ্াংি ব্যবহার করন্দত পান্দরন।)

িাপ ৪

সবাইন্দক ণনন্দয় একটি শ্রগইম শ্রিলুন, শ্রগইন্দমর নাম বলুন কােশ শ্রগইম। দুইজন্দনর েন্দি ১৬টি কােশ থাকন্দব। প্রণতটি কােশ উন্দল্টা
কন্দর শ্রেণবন্দি রািা থাকন্দব ান্দত কন্দর কান্দে শ শ্রিিা ভগ্াংিটি বুিা না ায়। শ্রিিার শুরুন্দত েন্দির প্রন্দতযন্দক একটি কন্দর কােশ
শ্রনন্দব এবং কান্দে শ শ্রিিা ভগ্াংিটির সান্দথ েন্দির অপরজন্দনর ভগ্াংন্দির সান্দথ তুিনা করন্দব। ার ভগ্াংিটি বি হন্দব, কােশ দুইটি
তার কান্দছই শ্রথন্দক ান্দব অথ শাৎ শ্রস ণবজয়ী হন্দব। এভান্দব কােশ শ্রিষ হওয়া প শন্ত শ্রিিা চিন্দত থাকন্দব। শ্রিিা শ্রিন্দষ ার কান্দছ
কােশসংখ্যা শ্রবিী হন্দব, শ্রসই ণবজয়ী হন্দব।

িাপ ৫

িরা াক, একটি েন্দি দুইজন্দনর প্রন্দতযন্দক একটি কন্দর কােশ তুিন্দিা এবং কােশগুন্দিায় থােন্দম ২/৩ এবং ৬/১০ শ্রিিা আন্দছ।
শ্রিিার ণনয়ম অনু ায়ী, আমান্দের এই দুইটি ভগ্াংন্দির মন্দধ্য শ্রকানটি বি শ্রসটি শ্রবর করন্দত হন্দব। এিান্দন প্রণতটি ভগ্াংন্দির হর
আিাো। তুিনা করন্দত হন্দি প্রণতটি ভগ্াংন্দির হরন্দক একই হন্দর পণরিত করন্দত হন্দব। অথ শাৎ, ৩ ও ১০ এর ি.সা.গু. কন্দর
ভগ্াংি দুইটিন্দক একই হর বানান্দত হন্দব।

িাপ ৬

হর দুইটির ি.সা.গু. ৩০। তাহন্দি প্রণতটি ভগ্াংন্দির হরন্দক ৩০ বানান্দত হন্দব। ২/৩ ভগ্াংন্দির হরন্দক ৩০ বানন্দনার জন্য এর
উপর-ণনন্দচ ১০ িারা গুি করন্দত হন্দব। তাহন্দি ২/৩, ২০/৩০ এ পণরিত হন্দব। একইভান্দব, ৬/১০ হন্দব ১৮/৩০।
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িাপ ৭

এবার তুিনা কন্দর শ্রেিা ান্দে শ্র , ২০/৩০ এই দুইটির মন্দধ্য বি। তাহন্দি, ার কান্দে শ ২/৩ শ্রিিা ণছন্দিা, দুইটি কােশ তার
কান্দছই শ্রথন্দক ান্দব। অথ শাৎ, ঐ চান্দি শ্রস ণবজয়ী হন্দয়ন্দছ।

এভান্দব, কােশ শ্রিষ হওয়া প শন্ত শ্রিিা চিন্দত থাকন্দব। শ্রিিা শ্রিন্দষ ার কান্দছ শ্রবিী পণরমাি কােশ জমা থাকন্দব, শ্রসই ণবজয়ী হন্দব।
ণে দুইজন্দনর কান্দছ একই পণরমাি কােশ থান্দক, তাহন্দি দুইজন একসান্দথ ণবজয়ী হন্দব।
মূল্যায়ন ও াচাই :ণিক্ষাথীরা শ্রিিা শ্রিন্দষ ণভন্ন ণভন্ন হর ও িব এর মন্দধ্য তুিনা কন্দর বি-শ্রছাে ভগ্াংি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
টিপস : ১) ১৬ ভান্দগর প্রন্দতযকটির সাইজ একই হন্দত হন্দব।
২) হর এবং িন্দবর মান ণভন্ন ণভন্ন রািন্দত হন্দব। হন্দরর মান শ্রবিী বি শ্রেয়া ান্দব না।

আইণেয়া ৮ :৭.ভগ্াংন্দির শ্র াগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু ভগ্াংি :
মূিকথা :তৃতীয় শ্রেণিন্দত ভগ্াংন্দির শ্র াগ সিন্দকশ প্রাথণমক িারিা শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ। চতুথ শ শ্রেণিন্দত এর িারাবাণহকতা শ্ররন্দি এই কান্দজর
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের ভগ্াংন্দির শ্র ান্দগর িারিা আন্দরা স্পষ্ট হন্দব। ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন ণগ্রে আয়তাকার ছক এঁন্দক রং করার মাধ্যন্দম দুইটি/
ভগ্াংন্দির শ্র ান্দগর প্রণেয়া সিন্দকশ জনন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুইটি ভগ্াংন্দির শ্র াগফি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি :ণিক্ষকগ্রাফ- শ্রপপান্দরর মন্দতা ভাগ ভাগ করা একটি শ্রবােশ (সন্দব শাচ্চ ২০×২০), ণিক্ষাথীিাতায়- ণনন্দজন্দের মন্দতা কন্দর ছক আঁকন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

একই হন্দরর শ্র ান্দগর শ্রক্ষন্দত্র আন্দগ ব্যবহার করা বৃন্দত্তর িারিা ণেন্দয় ব্যাপারটি বুিান্দত পারন্দবন। শ্র মন: ১/৪ এবং ৩/৪ শ্র াগ
করন্দত হন্দি দুইটি ণভন্ন রন্দির একই সাইন্দজর বৃত্তন্দক চার ভাগ করন্দত হন্দব। এরপর একটি বৃত্ত শ্রথন্দক একটি অংি সণরন্দয়
শ্রসটিন্দক ৩/৪ বানান্দত হন্দব এবং অন্য বৃত্ত শ্রথন্দক ৩ ভাগ সণরন্দয় শ্রসটিন্দক ১/৪ বানান্দনা হন্দব। এবার, একটি ১/৪ অংন্দির কাগজ
ণনন্দয় ৩/৪ এর িাণি অংন্দি বসান্দনা হন্দব।
শ্রেিা ান্দব শ্র এর ফন্দি এটি একটি সম্পূি শ বৃন্দত্ত পণরিত হন্দয়ন্দছ। এিান শ্রথন্দক ৩/৪+১/৪=৪/৪ বা ১, এই িারিা পাওয়া ায়।

িাপ ২

একই হন্দরর শ্র ান্দগর পুন্দরা ব্যাপারটি চাইন্দি ছককাো কাগন্দজর িারিা ণেন্দয় বুিান্দত পারন্দবন। িরা াক, ১/৩ এর সান্দথ ১/৩
শ্র াগ করা হন্দব। এই শ্রক্ষন্দত্র দুইটি কাগজ ণনন্দবন, এবং প্রন্দতযকটিন্দক োগ ণেন্দয় ণতন ভাগ করুন। এরপর একটি কাগন্দজর ১ র
রি করুন এবং অন্য কাগন্দজরও ১ র রি করুন। এরপর ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ জানন্দত চান শ্রমাে কতটি র রি করা হন্দয়ন্দছ।
এরপর আন্দরকটি ৩ ন্দর ভাগ করা কাগজ ণনন্দয় তার ২টি র রি করুন। শ্রেিান্দবন শ্র ভগ্াংি দুইটির শ্র াগফি ২/৩ হন্দব।

িাপ ৩

ণভন্ন হন্দরর শ্রক্ষন্দত্র আবারও ছন্দকর সাহায্য ণনন। িরা াক, ২/৩ এর সান্দথ ১/৫ শ্র াগ করা হন্দব। িাপ ২ এর মন্দতা কন্দর দুইটি
ভগ্াংন্দির জন্য আিাো ছক দতণর করুন এবং শ্রসটিন্দক িব এর মান অনু ায়ী রি করুন।
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িাপ ৪

এই িান্দপ ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব তারা আন্দগর মন্দতা সরাসণর শ্র াগ করন্দত পারন্দছ না। ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন, এই শ্র াগটি
তারা কীভান্দব করন্দত পান্দর। ণিক্ষাথীরা না পারন্দি ণিক্ষাথীন্দের ণভন্ন ণভন্ন হন্দরর ভগ্াংিন্দক একই হন্দর শ্র ভান্দব এন্দনণছন্দিন
শ্রসই পদ্ধণতটি মন্দন কণরন্দয় ণেন।
(এন্দক্ষন্দত্র একটি উোহরি ণেন্দত পান্দরন। শ্র মন:দুইটি রুটির সান্দথ আরও দুইটি রুটি শ্র াগ করন্দি চারটি রুটি হয়। ণকন্তু, দুইটি
রুটির সান্দথ দুইন্দকণজ আো শ্র াগ কন্দর চারটি রুটি বিা ায় না। কারি, শ্র াগ করার জন্য একই জাতীয় ণজণনন্দসর প্রন্দয়াজন
হয়।তাই আো শ্রথন্দক রুটি বাণনন্দয় তারপর শ্রমাে কয়টি রুটি হি, তা বিা সম্ভব। ভগ্াংন্দির শ্রক্ষন্দত্রও হর ণে একই না হয়
তাহন্দি দুইটি ভগ্াংি শ্র াগ করা ায় না,শ্র ান্দগর পূন্দব শ তান্দের হরন্দক একই বাণনন্দয় তারপর শ্র াগ করন্দত হন্দব।)

িাপ ৫

আবার আন্দগর উোহরন্দি ণফন্দর ান। ণিক্ষাথীন্দের বলুন, ২/৩ এবং ১/৫ শ্র াগ করার জন্য প্রথন্দম ভগ্াংি দুইটির ণভন্ন হর
দুইটিন্দক একই হর বানান্দত হন্দব।
এই শ্রক্ষন্দত্র ি.সা.গু.এর কথা বলুন। অথ শাৎ ণিক্ষাথীরা ণে ৩ ও ৫ এর ি.সা.গু.শ্রবর করন্দত পান্দর তাহন্দিই ভগ্াংি দুইটির হর
একই হন্দর পণরিত হন্দব। ৩ ও ৫ এর ি.সা.গু. হন্দব ১৫। (চাইন্দি তারা সমতুি ভগ্াংি বাণনন্দয়ও কাজটি করন্দত পারন্দব)

িাপ ৬

এিন ২/৩ ও ১/৫ এর হর দুইটির ি.সা.গু কন্দর বা সমতুি বানান্দনার পদ্ধণতন্দত ১০/১৫ এবং ৩/১৫ বাণনন্দয় শ্রেিান।
শ্রেিা ান্দে শ্র এিন ভগ্াংি দুইটির হর একই। ণনন্দচর ণচন্দত্রর মত কন্দর এঁন্দক শ্রেিান। ণিক্ষাথীরাও তান্দের িাতায় আঁকন্দব।

িাপ ৭

তাহন্দি, শ্রমাে ১০+৩ = ১৩টি র রি করা
হন্দয়ন্দছ। ণিক্ষাথীরাও শ্রেিন্দত পান্দব শ্র , তান্দের
িাতায় ১৩টি র রি করা হন্দয়ন্দছ। অথ শাৎ, ভগ্াংি
দুইটি শ্র াগ করন্দি শ্র াগফি হন্দব ১৩/১৫।
এরকম আন্দরা কন্দয়কটি উোহরি ণিক্ষাথীন্দের
করন্দত ণেন। প্রন্দতযন্দক তার সহপাঠীর সান্দথ
উত্তন্দরর সঠিকতা াচাই করন্দব সবন্দিন্দষ সবার ,
কান্দজর সঠিকতা াচাই করুন।

মূল্যায়ন ও াচাই :বইন্দয়র ৯৮ পৃষ্ঠার অনুিীিন ১ ও ১০০ পৃষ্ঠার অনুিীিন ২ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের মূল্যায়ন করা ান্দব।
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আইণেয়া ৮.৮ছক্কায় : ভগ্াংন্দির শ্র াগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু ভগ্াংি :
মূিকথা : এটি একটি শ্রিিা এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের ভগ্াংন্দির শ্র ান্দগর অনুিীিন হন্দব। ,ণিক্ষাথীরা শ্রিিন্দত শ্রিিন্দত ণবণভন্ন ভগ্াংন্দির শ্র াগ
করন্দব।
উন্দিশ্য :এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন ভগ্াংন্দির শ্র াগফি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি :ণিক্ষকদুইটি- ছক্কা-গুটি, কাগজ
ণিক্ষাথীিাতার- পৃষ্ঠা
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ণিক্ষাথীন্দের দুইটি েন্দি (বা শ্রজািায়) ভাগ কন্দর ণেন। প্রন্দতযন্দক ণনন্দজর িাতা ও কিম সান্দথ রািন্দব।

িাপ ২

এবার ণিক্ষাথীন্দের েি দুইটি ছক্কা-গুটি চািন্দত থাকন্দব। প্রথন্দম েি-১, এরপর েি-২, এভান্দব প শায়েন্দম চিন্দত থাকন্দব।

িাপ ৩

ণে দুইটি ছক্কায় ণভন্ন ণভন্ন সংখ্যা পাওয়া ায়, তাহন্দি তারা শ্রছােটিন্দক িব ও বিটিন্দক হর িন্দর ণনন্দয় কাগন্দজ একটি ভগ্াংি
ণিিন্দব। ণে দুইটি ছক্কায় একই সংখ্যা পাওয়া ায়, তাহন্দি কাগন্দজ ণকছু ণিিন্দব না এবং পুনরায় আবার ছক্কা চািন্দব।

িাপ ৪

িরা াক, প্রথম েি শ্রপন্দিা ৫ ও ২, তারা কাগন্দজ ণিিন্দব ৫। ণিতীয় েি শ্রপন্দিা ৩ ও ৬, তারা তান্দের কাগন্দজ ণিিন্দব ৬।
এরপরআবার , প্রথম েি শ্রপন্দিা ২ ও ২। তারা চাি ণেন্দত পারন্দব না কারি দুইটিই একই সংখ্যাতারা , আবার ছক্কা চািন্দব।
িরা াক, তান্দের পরবতীন্দত ৪ ও ১ আসন্দি তারা ২/৫ এর সান্দথ ১/৪ শ্র াগ কন্দর কাগন্দজ শ্র াগফিটি ণিিন্দব।
ণিতীয় েি আবার ছক্কা শ্রচন্দি ৩ ও ৪ শ্রপন্দি তারা ৩/৬ এর সান্দথ ৩/৪ শ্র াগ কন্দর শ্র াগফিটি কাগন্দজ ণিিন্দব।
এভান্দব শ্রিিা চিন্দত থাকন্দব।

িাপ ৫

দুই েি প্রণত চান্দির পর তান্দের ভগ্াংিগুন্দিা শ্র াগ করন্দব। তক্ষি প শন্ত তান্দের কান্দরা শ্র াগফি আন্দগ ণনি শাণরত একো
সংখ্যার (দুই বা ণতন) শ্রবণি না হয়, ততক্ষি শ্রিিা চিন্দব। ার শ্র াগফি আন্দগ ঐ ণনি শাণরত সংখ্যা স্পিশ করন্দব, শ্রসই ণজতন্দব।

২

৩

মূল্যায়ন ও াচাই :চতুথ শ শ্রেণির বইন্দয়র ৯৮ পৃষ্ঠার অনুিীিন ১ ও ১০০ পৃষ্ঠার অনুিীিন ২ এর সান্দথ সমন্বয় করা ান্দব।
টিপস : ১)একসান্দথ অন্দনকগুন্দিা ভগ্াংি শ্র াগ করা কঠিন বন্দি প্রণত চান্দির পর ভগ্াংিগুন্দিান্দক শ্র াগ কন্দর রািন্দত হন্দব।
২) ছক্কার বেন্দি একই সাইন্দজর শ্রছাে শ্রছাে ছয়টি টুকরা ভাঁজ করুন। এরপর ছয়টি টুকরা একসান্দথ ণনন্দক্ষপ কন্দর প্রণতবার শ্র শ্রকান
একটি অংি তুন্দি শ্রস অনু ায়ী চাি ণেন। তাহন্দি আিাো কন্দর ছক্কা বানান্দনার প্রন্দয়াজন পিন্দব না। অথবা, িক্ত কাগজ ণেন্দয়
চারন্দকািা শ্রছাে বাক্স গঠন করুন এবং শ্রসটির ছয়টি তন্দি ছয়টি নম্বর ণিখুন।

আইণেয়া ৮.৯ :ভগ্াংন্দির ণবন্দয়াগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু ভগ্াংি :
মূিকথা :তৃতীয় শ্রেণিন্দত ভগ্াংন্দির ণবন্দয়াগ সিন্দকশ প্রাথণমক িারিা শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ। চতুথ শ শ্রেণিন্দত এর িারাবাণহকতা শ্ররন্দি এই কান্দজর
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের ভগ্াংন্দির ণবন্দয়ান্দগর িারিা আন্দরা স্পষ্ট হন্দব। ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন ণগ্রে আয়তাকার ছক এঁন্দক রং করার মাধ্যন্দম দুইটি/
ভগ্াংন্দির ণবন্দয়ান্দগর প্রণেয়া সিন্দকশ জনন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুটি ভগ্াংন্দির ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি : গ্রাফ শ্রপপান্দরর মন্দতা ভাগ ভাগ করা একটি শ্রবােশ (সন্দব শাচ্চ ২০×২০), ণিক্ষাথীরা িাতায় ণনন্দজন্দের মন্দতা কন্দর ছক আঁকন্দব।
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কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

একই হন্দরর ণবন্দয়ান্দগর শ্রক্ষন্দত্র পূন্দব শ ব্যবহার করা বৃন্দত্তর িারিা ণেন্দয় ব্যাপারটি শ্রবািান্দত পান্দরন। শ্র মন: ৩/৪ শ্রথন্দক ১/৪
ণবন্দয়াগ করার জন্য আিাো আিাো কন্দর দুইটি বৃত্ত চারভাগ করুন। এরপর একটি বৃত্ত শ্রথন্দক একটি অংি সণরন্দয় শ্রসটিন্দক
৩/৪ গঠন করুন এবং অন্য বৃত্ত শ্রথন্দক ৩ ভাগ সণরন্দয় শ্রসটিন্দক ১/৪ গঠন করুন। এবার, শ্র ান্দগর িারিান্দত শ্র মন একটি অংি
এন্দন ৩/৪ এর বাণক িাণি জায়গায় বণসন্দয় ৪/৪ বানান্দনা হন্দয়ণছন্দিা ণবন্দয়ান্দগর শ্রবিায় তার ণবপরীত কাজটি করন্দত হন্দব। অথ শাৎ
৩/৪ শ্রথন্দক ১টি ভাগ সণরন্দয় শ্রফিন্দত হন্দব শ্র ন্দহতু ণবন্দয়াগ মান্দন হন্দে কণমন্দয় শ্রফিা। ার ফন্দি বৃত্তটি ২/৪ এ পণরিত হন্দব।

িাপ ২

একই হন্দরর ণবন্দয়ান্দগর পুন্দরা ব্যাপারটি চাইন্দি ছককাো কাগজ
ব্যবহার করন্দত পান্দরন। শ্র মনোঃ ৩/৪ শ্রথন্দক ১/৪ ণবন্দয়াগ করা হন্দব।
তাহন্দি দুইটি ছক এঁন্দক তান্দের প্রন্দতযকটিন্দত চারটি কন্দর সমান ভাগ
করুন। প্রথম ছন্দক ৩/৪ বুিান্দনার জন্য চার ভান্দগর ণতন ভাগ র রি
করুন। অন্য ছন্দক ১/৪ ব্যিান্দনার জন্য চার ভান্দগর এক ভাগ র রি
করুন। এবার ণবন্দয়াগ করন্দত হন্দি রি করা ণতন ভাগ শ্রথন্দক রি করা
এক ভাগ বাে ণেন্দত হন্দব, ার ফন্দি অবণিষ্ট দুই ভাগ র রি করা
থান্দক। ার মান্দন,উত্তর হন্দব ২/৪

িাপ ৩

ণভন্ন হন্দরর শ্রক্ষন্দত্রও ছক ব্যবহার করুন। িরা াক, ২/৩ শ্রথন্দক ১/৫
ণবন্দয়াগ করন্দত হন্দব। এন্দক্ষন্দত্র ণতন ভাগ করা একটি ছক কাগজ ণনন
এবং তার দুই ভাগ রি করুন। আন্দরকটি ছক ণনন শ্র টি পাঁচ ভাগ করা
এবং তার এক ভাগ রং করুন।

িাপ ৪

এই িান্দপ ণিক্ষাথীরা এন্দস শ্রেিন্দব শ্র তারা আন্দগর মন্দতা ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দছ না কারি ভগ্াংি দুইটির হর আিাো, ণবন্দয়াগ
করন্দত হন্দি তান্দেরক একই হন্দরর হন্দত হন্দব। ক্লান্দসর সবাইন্দক ভগ্াংন্দির শ্র ান্দগর ব্যাপারটি মন্দন কণরন্দয় ণেন।
ণভন্ন ণভন্ন হরণবণিষ্ট ভগ্াংন্দির শ্র ান্দগর শ্রক্ষন্দত্র শ্র মন হন্দরর ি.সা.গু. শ্রবর কন্দর একই হন্দরর বানান্দত হয়(বা সমতুি করন্দত হয়) ,
ণবন্দয়ান্দগর শ্রবিায়ও ঠিক একই কাজ করন্দত হন্দব, অথ শাৎ একই হরণবণিষ্ট ভগ্াংি বানান্দত হন্দব। এই শ্রক্ষন্দত্র ণকছু উোহরি ব্যবহার
করন্দত পান্দরন, শ্র মন শ্র ান্দগর শ্রবিায় শ্র সব উোহরি ব্যবহার কন্দরন্দছন শ্রসগুন্দিা আবার ণবন্দয়ান্দগর শ্রক্ষন্দত্র বিন্দত পান্দরন।

িাপ ৫

উপন্দরর উোহরন্দি ৩ ও ৫ এর ি.সা.গু. হন্দে ১৫। কান্দজই, ভগ্াংি দুইটির হরন্দক ১৫ বানান্দত হন্দব। ২/৩ এর হরন্দক ১৫ বানান্দত
হন্দি ভগ্াংিটির উপর-ণনন্দচ ৫ গুি করন্দত হন্দব, ার ফন্দি এটি ১০/১৫ শ্রত পণরিত হন্দব, া ণকনা ২/৩ এরই সমতুি ভগ্াংি।
একইভান্দব, ১/৫ এর হরন্দক ১৫ বানান্দত হন্দি ভগ্াংিটির উপর-ণনন্দচ ৩ গুি কন্দর এন্দক ৩/১৫ বানান্দত হন্দব া ণকনা ১/৫ এরই
সমতুি ভগ্াংি।
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িাপ ৬

এবার ১০/১৫ শ্রথন্দক ৩/১৫ ণবন্দয়াগ করন্দিই ণবন্দয়াগফি পাওয়া ান্দব।
শ্র ন্দহতু হর একই, এইন্দক্ষন্দত্র িব ১০ শ্রথন্দক ৩ ণবন্দয়াগ করন্দিই
ণবন্দয়াগফি পাওয়া ান্দব। অথ শাৎ উত্তর হন্দে ৭/১৫

মূল্যায়ন ও াচাই :ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ৯৯ পৃষ্ঠার অনুিীিন ১ এর কাজটি করন্দত ণেন। ভগ্াংন্দির িণ ষ্ঠ আকার সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের মন্দন
কণরন্দয় ণেন এবং ণিক্ষাথীরা বইন্দয়র ১০১ পৃষ্ঠার অনুিীিন ৩ এর কাজ করন্দব।

আইণেয়া ৮.১০কাগন্দজর : টুকরার শ্রিিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু ভগাংন্দির : শ্র াগ ও ণবন্দয়াগ
মূিকথা :এটি একটি কাগন্দজর শ্রিিা া সহজিভয দুটি কাগজ এবং ণিক্ষাথীন্দের িারা দতণরকৃত উপকরন্দির সাহান্দয্য শ্রিিান্দনা ায়। , ২
শ্রথন্দক ৬ জন ণিক্ষাথী একটি কন্দর েিগঠন কন্দর এই শ্রিিাটি শ্রিিান্দনা ায়। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা একটি পূি শাঙ্গ বস্তুন্দক শ্রভন্দঙ্গ আিাো
করন্দি ভগ্াংি হয় এবং ঐ ভগ্াংিগুন্দিা একত্র করন্দি আবার ১ হয় এই িারিা স্পষ্ট হন্দব।
উন্দিশ্য :এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা –
একটি সম্পূি শ অংি বা ১ শ্রভন্দঙ্গ ভগ্াংি ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
ণবণভন্ন ভগ্াংি শ্র াগ কন্দর ১ বা একটি সম্পূি শ অংি ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি :ণিক্ষকএকই- আকৃণতর শ্রবি কন্দয়কটি কাগজ (আিাো আিাো রন্দির হন্দি ভান্দিা হয়)
ণিক্ষাথীএকই- আকৃণতর দুইটি কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত :একটি ছক্কা গঠন করুন ার ছয়টি অংন্দি থােন্দম ১, ১/২, ১/৪, ১/৮, ১/১৬, ১/৩২ শ্রিিা থাকন্দব। এইন্দক্ষন্দত্র, সািারি ছক্কার
ছয়পান্দি ছয়টি শ্রছাে কাগজ আঠা ণেন্দয় িাণগন্দয় কাগন্দজর উপর সংখ্যাগুন্দিা ণিন্দি ণনন্দত হন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন। প্রন্দতযন্দকর
কান্দছ দুইটি একই আকৃণতর কাগজ থাকন্দব।
দুইটি কাগন্দজর একটি কাগজ হান্দত ণনন্দয়
ণিক্ষাথীন্দের কাগজটিন্দক অন্দি শক কন্দর শ্রেিান্দবন
এবং দুইটি ভান্দগর একটিন্দত ১/২ ণিখুন।
ণিক্ষাথীরাও তান্দের হান্দত একটি কাগজ ণনন্দব
এবং ওই কাগজটিন্দক ণনন্দে শিনা অনুসান্দর দুইটি
সমান ভাগ করন্দব।

িাপ ২

এবার অন্দি শক করা দুইটি কাগন্দজর একটি কাগজ
হান্দত ণনন্দয় শ্রসটিন্দক আবার দুইভাগ করুন,
প্রণতটি ভাগ এিন ১/৪ এ পণরিত হন্দব। এবার
একটিন্দত ১/৪ ণিখুন এবং শ্ররন্দি ণেন। অন্য
ভাগটিন্দক আবার আন্দগর মন্দতা দুই ভান্দগ ভাগ
করুন, ার ফন্দি দুইটি ১/৮ অংন্দির কাগজ
পাওয়া ান্দব। আন্দগর মন্দতা কন্দর একটি কাগন্দজ
১/৮ ণিখুন এবং অন্য অংিন্দক আবার দুইভাগ
কন্দর ১/১৬ এর দুইটি কাগজ পান্দবন।
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িাপ ৩

পূন্দব শর ন্যায় ১/১৬ ভান্দগর একটি কাগজন্দক আবার দুই ভাগ কন্দর
শ্রফিন্দবন। ণিক্ষাথীরাও ণিক্ষন্দকর সান্দথ একই িাপগুন্দিা
অনুসরি কন্দর কাগজ ভাগ করন্দব। কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা শ্রিয়াি
করন্দব তান্দের কান্দছ ১/২ এর একটি, ১/৪ এর একটি, ১/৮ এর
একটি, ১/১৬ এর একটি, ১/৩২ এর দুইটি এভান্দব শ্রমাে ৬টি
কাগন্দজর টুকন্দরা রন্দয়ন্দছ। এই ছয়টি কাগজন্দক একণত্রত করন্দি
আন্দগর পুন্দরা কাগজটি শ্রফরত পাওয়া ান্দব।

িাপ ৪

এিন, চারজন ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দয় একটি কন্দর েি গঠন করুন। েন্দির প্রন্দতযন্দকর কান্দছ একটি কাগজ থাকন্দব, শ্র টিন্দক শ্রিিার
শ্রবােশ ণহন্দসন্দব পণরণচত করান্দবন। আর অন্য কাগজটি থাকন্দব ৬ ভাগ করা (শ্র িান্দন ১/২, ১/৪, ১/৮, ১/১৬, ১/৩২ শ্রিিা
থাকন্দব)। শ্রিিার উন্দিশ্য হন্দব শ্রিিার শ্রবােশটিন্দক এই ৬টি কাগজ ণেন্দয় পুন্দরাপুণর শ্রঢন্দক শ্রফিা ান্দত একটু জায়গাও ফাঁকা না
থান্দক। শ্র সবার আন্দগ শ্রবােশটিন্দক শ্রঢন্দক শ্রফিন্দব শ্রস শ্রিিায় জয়িাভ করন্দব।

িাপ ৫

চারজন ণিক্ষাথী লুডু শ্রিিার মন্দতা কন্দর শ্রগাি হন্দয় বসন্দব। এিন
প্রণতটি েিন্দক ছয়টি ভাঁজ করা কাগজ শ্রেয়া হন্দব শ্র িান্দন ১, ১/২,
১/৪, ১/৮, ১/১৬, ১/৩২ শ্রিিা থাকন্দব। প্রণতবার ণিক্ষাথীরা ভাঁজ
কাগজগুন্দিা হান্দতর মুন্দঠায় ণনন্দয় িাঁণকন্দয় শ্রেণবন্দি শ্রফিন্দব। এরপর
শ্র ন্দকান একটি কাগজ ণনন্দয় কত সংখ্যাটি উন্দঠন্দছ তা শ্রেিন্দব।

িাপ ৬

শ্রিিা শুরু করন্দত হন্দব শ্রবােশ বসান্দনার মাধ্যন্দম এবং শ্রবােশ বসান্দনার
িতশ হন্দে “১” শ্রিিা ভাঁজ করা কাগজো উঠান্দনা। অথ শাৎ, পূি শ
কাগজটি শ্রবােশ ণহন্দসন্দব ব্যবহার করার জন্য ণিক্ষাথীন্দক ছক্কায় ১
উঠান্দত হন্দব। এভান্দব েন্দির সবাই একবার কন্দর চাি শ্রেন্দব এবং
“১” উঠা না প শন্ত শ্রকউ শ্রবােশ বসান্দত পারন্দব না।লুডু শ্রিিার ছক্কার
গুটির মত কন্দর ভাঁজ করা কাগজগুণি চারজন্দনর কান্দছ শ্রগাি কন্দর
ঘুরন্দত থাকন্দব। প্রন্দতযন্দকই ণনন্দজর চাি শ্রেয়ার পর পান্দির জনন্দক
এই ৬টি কাগজ ণেন্দয় ণেন্দব। এভান্দব চিন্দত থাকন্দব।

িাপ ৭

একবার শ্রকান ণিক্ষাথীর “১” উঠন্দি শ্রস শ্রেণবন্দি তার শ্রবােশটি বসান্দব এরপন্দর শ্রস পান্দির জনন্দক কাগজটি ণেন্দয় ণেন্দব এবং
পন্দরর ণিক্ষাথীরা তান্দের চাি ণেন্দব। ভাঁজ করা কাগজগুণি শ্রেণবি ঘুন্দর আবার ওই ণিক্ষাথীর কান্দছ আসার পর ণে তার
নতুন চান্দি “১” উন্দঠ তাহন্দি শ্রসই চাি শ্রেয়া ান্দব না কারি শ্রবােশ বসান্দনার জন্য শ্রস “১” ব্যবহার কন্দর শ্রফন্দিন্দছ। ফন্দি
পন্দরর চািটি পান্দির জন্দনর কান্দছ ান্দব।

িাপ ৮

এিন নতুন চান্দি ণে ১/২ বা ১/৪ বা ১/৮ বা ১/১৬ বা ১/৩২ এর
শ্র শ্রকান একটি ভগ্াংি উন্দঠ তন্দব শ্রসই ণিক্ষাথী শ্রবান্দে শ ওই সংখ্যা
শ্রিিা শ্রিঁিা কাগজটি বসান্দব। িরা াক, শ্রকান ণিক্ষাথীর শ্রতািা
ভাঁজ করা কাগজটিন্দত ১/৮ উঠন্দিা। তাহন্দি ণিক্ষাথীরা শ্রবান্দে শ ১/৮
বসান্দব। এভান্দব প্রন্দতযক চান্দি শ্র ভগ্াংিটি উঠন্দব, ণিক্ষাথীরা শ্রস
ভগ্াংি শ্রিিা কাগজটি শ্রবান্দে শ বসান্দব। তন্দব শ্রকান ভগ্াংি শ্রবান্দে শ
বসান্দনার পর নতুন চান্দি শ্রস ভগ্াংিটি আবার উঠন্দি শ্রসই চািটি
বাে ান্দব কারি ঐ চাি এর আন্দগই একবার শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ। চাি
বাে হওয়ার কারন্দি েন্দির পন্দরর জন ণনন্দজর চাি ণেন্দব। এভান্দব
শ্রিিা চিন্দত থাকন্দব।
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িাপ ৯

সবার আন্দগ শ্র ণিক্ষাথী কাগন্দজর টুকন্দরাগুন্দিা ণেন্দয় শ্রবােশ শ্রঢন্দক শ্রফিন্দব, শ্রিিায় শ্রস ণবজয়ী হন্দব। অথ শাৎ ১/২, ১/৪, ১/৮,
১/১৬, ১/৩২ ণেন্দয় পুন্দরা কাগজটি শ্রঢন্দক শ্রফিন্দত হন্দব। এভান্দব, ণিক্ষাথীরা দুই/ণতনবার শ্রিিাটি শ্রিিন্দব।

িাপ ১০

এই িান্দপ ণবপরীত ণেক শ্রথন্দক শ্রিিাটি শ্রিলুন। অথ শাৎ, শ্রবান্দেরশ উপন্দর কাগন্দজর টুকন্দরা ণেন্দয় শ্রবােশটি আন্দগ শ্রথন্দকই ঢাকা
থাকন্দব। ণিক্ষাথীরা ছক্কা চািার মাধ্যন্দম একটি একটি কন্দর কাগন্দজর টুকন্দরা উঠান্দব।

িাপ ১1

আন্দগরবান্দর শ্রিিা শুরু করার িতশ ণছন্দিা ছক্কায় “১” উঠান্দনা, এবার শ্রিিা শ্রিষ করার িতশ ছক্কায় “১” উঠান্দনা। ণিক্ষাথীরা
ছক্কা চািন্দব, শ্রকান একটি ভগ্াংি উঠন্দব, শ্রসই ভগ্াংন্দির কাগজটি শ্রবান্দে শ বসান্দব, এভান্দব শ্রবােশ িাণি হওয়া প শন্ত শ্রিিা
চািান্দত থাকন্দব এবং শ্রিিা শ্রিষ হন্দব শ্রবােশ উঠান্দনার মাধ্যন্দম ার জন্য ছক্কায় “১” উঠন্দত হন্দব।

িাপ ১2

শ্রিিাটি কন্দয়কবার শ্রিিন্দি ণিক্ষাথীন্দের বলুন, একটি শ্রগাো অংিন্দক শ্রভন্দঙ্গ কন্দয়কটি ভান্দগ ভাগ কন্দর শ্রসগুন্দিা শ্রজািা ণেন্দি
আবার আন্দগর সম্পূি শ অংিই পাওয়া ান্দব। এবার ভগ্াংন্দির শ্র াগ এবং ণবন্দয়ান্দগর ণেন্দক চন্দি ান্দবন।

মূল্যায়ন ও াচাই :প্রণত টুকরা বসার পর ণিক্ষাথীরা টুকরা দুইটির ভগ্াংি শ্র াগ করন্দত পান্দর। এভান্দব শ্রমাে শ্র াগফি ১ হওয়ার আগ প শন্ত
আন্দগর শ্র াগফন্দির সান্দথ অন্য সংখ্যার শ্র াগ করন্দব। ণবন্দয়ান্দগর শ্রক্ষন্দত্র প্রণতবার ১ শ্রথন্দক তারা ণবন্দয়াগ করন্দত হন্দব।
টিপস :ছক্কার বেন্দি একই সাইন্দজর শ্রছাে শ্রছাে ছয়টি টুকরা ভাঁজ করুন। এরপর ছয়টি টুকরা একসান্দথ ণনন্দক্ষপ কন্দর প্রণতবার শ্র শ্রকান একটি
অংি তুন্দি শ্রস অনু ায়ী চাি ণেন। তাহন্দি আিাো কন্দর ছক্কা বানান্দনার প্রন্দয়াজন পিন্দব না। অথবা, িক্ত কাগজ ণেন্দয় চারন্দকািা শ্রছাে বাক্স
গঠন করুন এবং শ্রসটির ছয়টি তন্দি ছয়টি নম্বর ণিখুন।
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৯.০ েিণমক ভগ্াংি

আইণেয়া ৯.১ প্যাঁক প্যাঁন্দকর :শ্রেৌিান্দেৌণি
সংণিষ্ট সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: েিণমক ভগ্াংি
মূিকথা :এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম প্রথমবান্দরর মন্দতা ণিক্ষাথীন্দের েিণমন্দকর সান্দথ পণরচয় করান্দনা হন্দব। এিান শ্রথন্দক তারা েিণমক
ভগ্াংন্দির িারিা পান্দব। েিণমক সংখ্যান্দক কীভান্দব পিন্দত হয় এবং কীভান্দব ণিন্দি প্রকাি করন্দত হয় তাও এই কান্দজর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা
জানন্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমক ভগ্াংন্দির িারিা ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দব।
উপকরি :আে শন্দপপার, মাকশার, আঠা বা মাণেং শ্রেপ, কাঁণচ।
পূব শপ্রস্তুণত :একটি বি েিণমন্দকর ণেপ বাণনন্দয় আনুন। ণেপ বানান্দনার প্রণেয়া কা শপদ্ধণতর িাপ ১ এ শ্রিিা আন্দছ।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দস আসার আন্দগ একটি িম্বা ণেপ বাণনন্দয় আনুন। ণেপো শ্রেিন্দত এরকম হন্দব—

আে শন্দপপার শ্রকন্দে আনুমাণনক ৪-৫ ফুে িম্বা একো ণেপ বানান। শ্রসোর দুই প্রান্দন্ত হাঁন্দসর পান্দয়র মন্দতা কন্দর বি দুইটি পান্দয়র
ছাপ থাকন্দব। আর এর মান্দি শ্রছাে শ্রছাে পান্দয়র ছাপ থাকন্দব ৯টি— প্রন্দতযকটি পান্দয়র ছাপ সমান দূরন্দত্ব থাকন্দব। এরকম
কন্দয়কটি ণেপ শ্রজািা িাণগন্দয় শ্রেণিকন্দক্ষর শ্রেয়ান্দি িাণগন্দয় ণেন।
িাপ ২

শ্রেণিকন্দক্ষ এন্দস সবাইন্দক এই ণেপটি শ্রেিান। ণেন্দপ কয়টি পান্দয়র ছাপ আন্দছ, শ্রসটি ণকন্দসর ছাপ—এসব ণকছুই শুরুন্দত বিা
হন্দব না, শ্রকবি পান্দয়র ছাপগুন্দিা সবাই শ্রেিন্দব।
ণিক্ষাথীন্দের বলুন, আজন্দক শ্রতামান্দের এক হাঁস আর তার ছানার গে শুনান্দবা। গেটি বিা শুরু করুন—
এক বন্দন এক হাঁস ণছন্দিা আর ণছন্দিা তার এক শ্রছাট্ট ছানা। হাঁন্দসর ছানাটি ণছন্দিা ভাণর চঞ্চি, সারাণেন এণেক শ্রসণেক প্যাঁক
প্যাঁক িব্দ কন্দর িাণফন্দয় শ্রবিায়। এণেন্দক মা হাঁন্দসর ণচন্তার শ্রকান্দনা শ্রিষ শ্রনই, কিন ছানা হাঁসটির ণকছু একো হন্দয় ায়! ছানা
হাঁসটিন্দক ব্যস্ত রািার জন্য মা হাঁস সবসময় নতুন নতুন শ্রিিা শ্রবর করন্দতা আর শ্রসগুন্দিা ণেন্দয় ছানাটিন্দক ণনন্দজর শ্রচান্দি শ্রচান্দি
রািন্দতা।
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একণেন ছানা হাঁন্দসর জন্য মা হাঁসটি নতুন একটি শ্রিিা শ্রবর করন্দিা। শ্রিিাটি হন্দে, মা হাঁস িম্বা একটি িাফ ণেন্দয় এক জায়গা
শ্রথন্দক আন্দরক জায়গায় ান্দব এবং ছানা হাঁসটিন্দক শ্রসই পণরমাি জায়গা শ্রছাে শ্রছাে িাফ ণেন্দয় পার হন্দত হন্দব। ণকন্তু শ্রিিার
একো অদ্ভুত িতশ আন্দছ, মা হাঁস একবার িাফ ণেন্দয় তটুকু ান্দব, ছানা হাঁসটিন্দক শ্রসই পণরমাি জায়গা ঠিক ১০টি শ্রছাে শ্রছাে
িাফ ণেন্দয় পার করন্দত হন্দব এবং িাফগুন্দিা সব সমান সমান হন্দত হন্দব। এক িান্দফ শ্রবণি দূন্দর শ্রগন্দিা, আন্দরক িান্দফ
অন্দপক্ষাকৃত কম দূন্দর শ্রগন্দিা, এরকম হন্দি চিন্দব না!
শ্রবচারা ছানা হাঁসটি ণচন্তায় পন্দি শ্রগন্দিা, এরকম ণহন্দসব কন্দর িাফান্দনা ায় না ণক! তিন মা হাঁস তার ছানার জন্য শ্রিিা সহজ
কন্দর ণেন্দিা। মা হাঁস তার িাফ শ্রেয়ার পুন্দরা জায়গাটি শ্রমাে েিটি সমান ভাগ করন্দিা ান্দত ছানা হাঁন্দসর িাফ ণেন্দত সুণবিা
হয়। ছানা হাঁসটি খুবই খুণি হন্দিা, এিন শুধু োগ িন্দর িন্দর িাফ ণেন্দিই হন্দয় ান্দব, আর ণচন্তা করন্দত হন্দব না। মা হাঁস আর
তার ছানা মন্দনর আনন্দে শ্রিিন্দত িাগন্দিা। মা হাঁস প্রণতবার ‘প্যাঁক’ কন্দর িব্দ কন্দর এক জায়গা শ্রথন্দক আন্দরক জায়গায়
িাণফন্দয় ায়, আর ছানা হাঁস ঐ জায়গাটুকুর প্রণতটি ভাগ “প্যাঁক প্যাঁক” িব্দ কন্দর ১০ ভাগ শ্রমাে ১০ িান্দফ পার হয়।
এই গে শ্রথন্দক ণিক্ষাথীন্দের মন্দধ্য এই িারিা দতণর করুন শ্র , মা হাঁন্দসর দুইটি বি পান্দয়র ছান্দপর মান্দির দূরত্বোন্দক আমরা
োকণছ “প্যাঁক” নান্দম। আর ছানা হাঁন্দসর শ্রছাে পান্দয়র ছান্দপর মান্দির দূরত্বন্দক োকণছ “প্যাঁক প্যাঁক” নান্দম।
িাপ ৩

শ্রেণি কা শেম আন্দরকটু আনেময় করার জন্য ণিক্ষাথীন্দের বলুন, এই ণেন্দপর পান্দি োঁণিন্দয় শ্রক কত প্যাঁক / প্যাঁক প্যাঁক
শ্রসো আজন্দক মাপা হন্দব। একজন কন্দর ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক আনুন। প্রন্দতযকন্দক ঐ িম্বা ণেন্দপর পান্দি োঁি কণরন্দয় শ্রেখুন
শ্রক কত োন্দগ পন্দি! ণে একজন ণিক্ষাথী পুন্দরা একটি প্যাঁন্দকর সমান না হয়, তাহন্দি কত প্যাঁক প্যাঁক হয় শ্রসোও ণহন্দসব
করন্দত বলুন।
ণিক্ষাথীরা ণনন্দে শিনা অনু ায়ী কাজটি করন্দব। প্রন্দতযন্দকর উচ্চতার ণহন্দসব শ্রবান্দে শ তান্দের নান্দমর পান্দি ণিন্দি রাখুন।

িাপ ৪

ারা উচ্চতা মাপন্দত আসন্দব—তান্দের কান্দরা কান্দরা উচ্চতা শ্রছাে শ্রছাে পান্দয়র ছান্দপ বরাবর ণমন্দি ান্দব। অন্দনন্দকরই ণমিন্দব
না, তান্দের শ্রক্ষন্দত্র সবন্দচন্দয় কাছাকাণছ পান্দয়র ছান্দপর সান্দথ ণমণিন্দয় উচ্চতা ণনি শারি করন্দত হন্দব।
শ্র মন: ণমতু নান্দমর একজন ণিক্ষাথীর উচ্চতা ণে ৬ প্যাঁক প্যাঁন্দকর একটু শ্রবণি হয়, তিন কাছাকাণছ র িন্দর বলুন—
ণমতুর উচ্চতা ৬ প্যাঁক প্যাঁক।

িাপ ৫

সবাইন্দক বলুন, মা হাঁস শ্রতা ‘প্যাঁক’ িব্দ কন্দর িাফ শ্রেয়, একসান্দথ দুইবার “প্যাঁক প্যাঁক” বন্দি না। শ্রস কীভান্দব ণমতুর
উচ্চতা “৬ প্যাঁক প্যাঁক” বিন্দব? শুধুমাত্র ‘প্যাঁক’ ণেন্দয় কীভান্দব ণমতুর উচ্চতা প্রকাি করা ায়?
সবাইন্দক এই ণবষয়ো ণচন্তা করার জন্য ণকছু সময় ণেন। ণিক্ষাথীন্দের শ্র ন্দহতু ভগ্াংন্দির িারিা আন্দছ, তান্দের শ্রকউ শ্রকউ
হয়ন্দতা িক্ষয করন্দব, ১ো প্যাঁক আসন্দি ১০ো প্যাঁক প্যাঁন্দক ভাগ করা। কান্দজই, ণমতুর উচ্চতান্দক ৬ প্যাঁক প্যাঁন্দকর পণরবন্দত শ
৬
১০

প্যাঁক বন্দিও োকা ায়।

শ্রকউ উত্তর ণেন্দত না পারন্দি সবাইন্দক ভগ্াংন্দির কথা মন্দন কণরন্দয় ণেন (ন্দ মন: একটি ণেপন্দক সমান ১০ ভাগ কন্দর তার ৬
৬

ভাগ শ্রনয়া হন্দয়ন্দছ) এবং শ্রবান্দে শ “১০ প্যাঁক” ণিখুন। এভান্দব, বাণক ণিক্ষাথীন্দের উচ্চতাও ভগ্াংি ব্যবহার কন্দর ণিখুন।
িাপ ৬

৬

এবার বলুন, মা হাঁস তার ছানা হাঁস কতটুকু শ্রগন্দিা তা ণহন্দসব করার জন্য নতুন একটি ণনয়ম শ্রবর করন্দিা। ১০-এর রন্দক মা
হাঁস একটু অন্যভান্দব নাম ণেন্দিা, শ্রস ণহন্দসব করন্দিা, “শূন্য েিণমক ছয় প্যাঁক”। শ্রবান্দে শ ণিখুন—
০.৬ প্যাঁক
৬

ণিক্ষাথীন্দের বলুন, ১০ প্যাঁক ণেন্দয় তটুকু দুরত্ব বুিায়, ০.৬ প্যাঁক ণেন্দয়ও একই দুরত্ব বুিায়। ণিক্ষাথীরা মান্দির এই ‘.’
ণচহ্নটি িন পান্দব, তিন এটিন্দক ‘েিণমক’ ণহন্দসন্দব পিন্দত বলুন। শ্রবান্দে শ ০.২, ০.৭ ইতযাণে ণিন্দি ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন,
এগুন্দিান্দক কীভান্দব পিন্দত হয় (এবার আর “প্যাঁক” শ্রিিার প্রন্দয়াজন শ্রনই)।
িাপ ৭

েমান্বন্দয় বাণক ণিক্ষাথীন্দের উচ্চতা সািারি ভগ্াংন্দির পণরবন্দত শ েিণমক ভগ্াংি ব্যবহার কন্দর ণিখুন। শ্রকান ণিক্ষাথীর উচ্চতা
০.৪ প্যাঁক হন্দি শ্রস ণেন্দপর কতটুকু হন্দব, উচ্চতা ০.৮ প্যাঁক হন্দি ণেন্দপর কতটুকু হন্দব তা সামন্দন এন্দস তান্দেরন্দক ণচণহ্নত
করন্দত বলুন।

িাপ ৮

এবার, ণনন্দচর ণচন্দত্রর মন্দতা একটি বি েিণমক সংখ্যার ণেপ পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয় ণেন—
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ণিক্ষাথীন্দের বলুন, হাঁন্দসর পান্দয়র ছান্দপর মন্দতা কন্দর এই ণেপটি বানান্দনা হন্দয়ন্দছ। ০ – ১ এর মান্দির জায়গাটি ১০টি সমান
ভান্দগ ভাগ করা হন্দয়ন্দছ। ১০ ভাগ করা হন্দয়ন্দছ, এরকম ণেন্দপর শ্র ন্দকান অংিন্দক আমরা এিন শ্রথন্দক নতুন একটি উপান্দয়
২

২

প্রকাি করা ণিিন্দবা। শ্র মন: ণেন্দপর ১০ অংি শ্রনয়া হন্দি আমরা তান্দক ০.২ ণহন্দসন্দবও ণিিন্দত পারন্দবা, অথ শাৎ ১০ = ০.২।
৩

৪

৯

১০

একইভান্দব, ১০ = ০.৩, ১০ = ০.৪, …… ১০ = ০.৯, ১০ = ১
ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের িাতায় এই সিকশটি ণিিন্দব।
িাপ ৯

একজন একজন কন্দর ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন োকুন। তারা প্রন্দতযন্দক প্যাঁন্দকর ণেন্দপ পাওয়া উচ্চতান্দক েিণমন্দকর ণেন্দপ ণচণহ্নত
করন্দব এবং শ্রবান্দে শ ণনন্দজর নান্দমর পান্দি েিণমক ভগ্াংিটি ণিিন্দব। বাণক ণিক্ষাথীরা শ্রস কান্দজর সঠিকতা ণবচার করন্দব।
এভান্দব সবাই কাজটি সিন্ন করন্দব, শ্রকউ না পারন্দি তান্দক প্রন্দয়াজনীয় সহন্দ াণগতা করুন।

টিপস: েিণমন্দকর সান্দথ পণরচয় করান্দনার জন্য ১ একন্দকর শ্রচন্দয় বি ণকছু ণেন্দয় শুরু করা ান্দব না। করন্দি পূি শসংখ্যার সান্দথ েিণমন্দকর শ্র ান্দগর
িারিা চন্দি আসন্দব, ণিক্ষাথীন্দের বুিন্দত তিন অসুণবিা হন্দব।

আইণেয়া ৯.২: চাকণতন্দত েিণমক ভগ্াংি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: েিণমক ভগ্াংি
মূিকথা: এটি একটি অনুিীিনমূিক কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা চাকণত ঘুণরন্দয় ঘুণরন্দয় সািারি ভগ্াংি ও েিণমক ভগ্াংন্দির সিকশ
ণনি শয় করন্দব। এছািাও েিণমক ভগ্াংি ,কীভান্দব বৃণদ্ধ পায় তার একটি িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমক ভগ্াংি ও সািারি ভগ্াংন্দির সিকশ ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দব।
উপকরিোঃ দুটি ণভন্ন রন্দির এন্দফার সাইন্দজর কাগজপুিণপন শ্রবােশ ,মাকশার ,।
পূব শপ্রস্তুণত :দুইটি একই আকান্দরর বৃত্ত বাণনন্দয় শ্রেণিকন্দক্ষ ণনন্দয় আসুন (ণভন্ন রন্দির)
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

ণনন্দে শ্রেিান্দনা ছণবর মত কন্দর এন্দফার সাইন্দজর কাগজ শ্রকন্দে প্রণত েন্দির জন্য দুইটি কন্দর শ্রগািাকার চাকণত দতণর কন্দর ণনন্দয়
আসুন।
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১

িাপ ২

প্রণতটি বৃত্তন্দক সমান েি ভান্দগ ভাগ করন্দত হন্দব। একটি চাকণতর প্রণতটি ন্দর ণিিন্দত হন্দব, অন্য চাকণতর প্রণত ন্দর 0.1
১০
ণিিন্দত হন্দব।

িাপ ৩

প্রণতটি চাকণতর পণরণি শ্রথন্দক শ্রকন্দন্দ্রর ণেন্দক শ্র ন্দকান্দনা একটি োগ বরাবর কােন্দত হন্দব (অথ শাৎ ব্যাসাি শ বরাবর)। এরপর,
ছণবর মত কন্দর বৃত্ত দুটিন্দক একটিন্দক অপরটির ণভতর ঢুণকন্দয় ণেন্দত হন্দব ান্দত এটি ণনন্দচর ছণবর মত শ্রেিায়__

িাপ ৪

এবার ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন ১০ এর উিো ণপন্দঠ ণক শ্রিিা আন্দছ। ণিক্ষাথীরা শ্রেন্দি জবাব শ্রেয়ার শ্রচষ্টা করন্দব, সবাই ০.১ না

১

১

বিা প শন্ত অন্দপক্ষা করুন। এরপর ণজন্দজ্ঞস করুন, ১০ এর সান্দথ ০.১ এর সিকশ ণক? ণিক্ষাথীরা উত্তর ণেন্দত না পারন্দি পূন্দব শর
আইণেয়ার (প্যাঁন্দকর েিণমন্দক) কথা মন্দন কণরন্দয় ণেন।
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িাপ ৫

ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য এবার এই কাজটি করুন, এক এক কন্দর আরও
শ্রেিান। ফন্দি ণিক্ষাথীরা

১
১০

১
১০

অংি শ্রবর করুন এবং উন্দল্টাণেন্দকর ০.১ শ্রিিাটি
১

আর ০.১-এর আন্তোঃসিকশো পান্দব। চাকণতন্দত বারবার ১০ আসার অথ শ হন্দিা প্রণতবার ০.১ কন্দর

বৃণদ্ধ পাওয়া—এই িারিা তান্দের কান্দছ স্পষ্ট হন্দব। পরবতীন্দত ণিক্ষাথীরা িন েিণমন্দকর শ্র ান্দগর িারিা পান্দব তিন এই
চাকণত শ্রেণিন্দয় শ্র াগফি ণনি শয় করার অনুিীিন করান্দনা ান্দব।

মূল্যায়ন: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ১০৬ পৃষ্ঠার কাজ ৩ করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৯.৩: েিণমন্দকর সংখ্যান্দরিা (১)
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু েিণমক ভগ্াংি :
মূিকথা :এটি একটি অনুিীিনমূিক কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েিণমক ভগ্াংিগুন্দিার (েিমাংন্দির র প শন্ত) সংখ্যান্দরিায় শ্রকানটির
অবোন শ্রকাথায় তা সিন্দকশ সুণনণে শষ্ট িারিা পান্দব। এছািাও, পূি শসংখ্যার েিণমক রুপ (শ্র মন: ১ ও ১.০ শ্র একই) সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমন্দকর সংখ্যান্দরিায় ণবণভন্ন সংখ্যার অবোন ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: শ্রপাস্টার শ্রপপার, এন্দফার সাইন্দজর কাগজ, মাকশার
পূব শপ্রস্তুণত :শ্রপাস্টার শ্রপপান্দর বি কন্দর একটি সংখ্যান্দরিা আঁকুন, িাপ ১ এ বণি শত ণনন্দে শিনা অনুসান্দর
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

একটি িম্বা শ্রপাস্টার কাগন্দজ বা ৪-৫ো এন্দফার কাগজ শ্রজািা িাণগন্দয় একটি সংখ্যা শ্ররিা দতণর করুন শ্র িান্দন ০-১, ১-২, ২৩ এরুপ সংখ্যাগুন্দিার মান্দি সমান ১০টি ভাগ করা থান্দক। শ্রেণিকন্দক্ষ আসার পুন্দব শই মান্দির োগগুন্দিা ০.১, ০.২ …… ১.১,
১.২ …… ২.১, ২.২…… এভান্দব ণচণহ্নত কন্দর ণিন্দি রাখুন। পুিণপন শ্রবান্দে শ অথবা ণিক্ষাথীরা সহন্দজই শ্রেিন্দত পান্দর
এরকম শ্রকান জায়গায় শ্রসটি িাণগন্দয় রাখুন।

িাপ ২

পুব শবতী আইণেয়ায় শ্রেিান্দনা ০.১-০.৯ এর িারিার মন্দতা কন্দর ১.১-১.৯, ২.১-২.৯ ইতযাণে েিণমক সংখ্যাগুন্দিা ব্যাখ্যা করুন।
ণিক্ষাথীন্দের বলুন, পুি শসংখ্যার পর তগুন্দিা শ্রছাে র শ্রগািা হয়, তত ন্দরর সংখ্যা মান্দনর আন্দগ েিণমক ণচহ্ন বসান্দিই
সংখ্যান্দরিায় কাণিত সংখ্যাটি পাওয়া ায়। শ্র মন: ২ এরপর ণে ৬ র শ্রগািা হয়, তাহন্দি ৬ষ্ঠ ন্দরর সংখ্যা মান হন্দব
২.৬।
ণিক্ষাথীন্দের এই ণজণনসটি ণচন্তা করার সময় ণেন। ণবণভন্ন েিণমক সংখ্যা ব্যবহার কন্দর সংখ্যান্দরিায় এন্দের অবোন শ্রেণিন্দয়
ণেন, সবাইন্দক এ সংোন্ত প্রন করন্দত উৎসাণহত করুন। প্রন্দয়াজন্দন কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক এন্দন কাজটি ২/৩ বার
কণরন্দয় ণনন।

িাপ ২

এবার, শুরুন্দত দতণর করা সংখ্যান্দরিার মন্দতা আন্দরা একটি সংখ্যান্দরিা দতণর করুন শ্র ন োন্দগর ণনন্দচ েিণমক সংখ্যাগুন্দিা
শ্রিিা না থান্দক, শুধুমাত্র পূি শ সংখ্যাগুন্দিা উন্দল্লি করা থান্দক। এটিন্দক পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয় ণেন। ণিক্ষাথীন্দের জন্য কন্দয়কটি
শ্রছাে শ্রছাে কাগন্দজর টুকরা ভাঁজ কন্দর শ্রেণবন্দি শ্ররন্দি ণেন। কাগজগুন্দিান্দত ০.১ … ১.০, ১.১ …২.০, ২.১ … ২.৯, ৩.০
এভান্দব ৩০ ো েিণমক সংখ্যা শ্রিিা থাকন্দব।
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িাপ ৩

একজন একজন কন্দর ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন োকুন। শ্রেণবি শ্রথন্দক প্রন্দতযন্দক একটি কাগজ তুন্দি শ্রনন্দব এবং কাগন্দজ শ্রিিা সংখ্যাটি
সংখ্যান্দরিার সঠিক োন্দন বসান্দব। শ্রেণিকন্দক্ষর সকি ণিক্ষাথী এই কাজটি করন্দব। প্রণতবার সংখ্যা বসান্দনার কাজটি ঠিকঠাক
হন্দয়ন্দছ ণক না তা বাণক ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক প্রন্দনাত্তন্দরর মাধ্যন্দম শ্রজন্দন ণনন।

িাপ ৪

কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক সংখ্যান্দরিায় ১.০, ২.০, ৩.০ ইতযাণে শ্রিিা কাগজ বসান্দত হন্দব, ণকন্তু সংখ্যান্দরিায় এরকম শ্রকান র
তারা খুন্দুঁ জ পান্দব না। শ্রসন্দক্ষন্দত্র, তান্দেরন্দক সাহায্য করুন এবং ক্লান্দসর বাণক ণিক্ষাথীন্দের এ ব্যাপান্দর মন্দনান্দ াগ আকষ শি করুন।
ণিক্ষাথীন্দের বলুন, ১.০ বা ২.০ এর মান্দন হন্দিা ১ এরপর শূন্য র বা ২ এরপর শূন্য র শ্র ন্দত হন্দব, অথ শাৎ উক্ত ন্দরই থাকন্দত
হন্দব। এিান শ্রথন্দক ণিক্ষাথীরা জানন্দব শ্র , পূি শসংখ্যার পর .০ ব্যবহার করন্দি সংখ্যান্দরিায় ন্দরর শ্রকান পণরবতশন হয় না বা
সংখ্যাটির মান্দনর শ্রকান পণরবতশন হয় না। অথ শাৎ, ১ = ১.০, ২=২.০, ৩=৩.০ ইতযাণে।

িাপ ৫

সংখ্যা বসান্দনার কাজটিন্দক আকষ শনীয় করার জন্য ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন। শ্রজািার প্রন্দতযন্দক একটি কন্দর কাগজ
ণনন্দয় সংখ্যান্দরিায় বসান্দব। শ্র ণিক্ষাথী সবন্দথন্দক কম সমন্দয় সঠিকভান্দব কাগন্দজ শ্রিিা সংখ্যাটি সংখ্যান্দরিায় বসান্দত পারন্দব,
তান্দক ণবজয়ী শ্র াষিা করুন।

মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ১০৬ নম্বর পৃষ্ঠার কাজ ১ ও ২ করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৯.৪: েিমাংন্দির শ্রছােবিসংণিষ্ট ণবষয়বস্তু েিণমক ভগ্াংি :
মূিকথা :এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা সংখ্যান্দরিার িারিা শ্রথন্দক েিণমন্দকর শ্রছাে-বি (েিমাংি প শন্ত) িারিা পান্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমন্দকর সংখ্যান্দরিা ব্যবহার কন্দর েিমাংন্দির শ্রছাে-বি ণনি শয় করন্দত পারন্দব
উপকরি: শ্রপাস্টার শ্রপপার, এন্দফার সাইন্দজর কাগজ, মাকশার
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

একটি শ্রপাস্টার শ্রপপার বা কন্দয়কটি এন্দফার কাগজ শ্রজািা িাণগন্দয় ০-১ প শন্ত একটি সংখ্যান্দরিা বাণনন্দয় ণনন এবং মান্দি ০.১
– ০.৯ প শন্ত ণিখুন। এটিন্দক পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয় রাখুন।

িাপ ২

দুইটি কাগন্দজর টুকরায় সিকশ ণচহ্ন (বৃহত্তম ণনন্দে শিক ণচহ্ন >, ক্ষুদ্রতম ণনন্দে শিক ণচহ্ন <) শ্রিিা থাকন্দব এবং শ্রসগুন্দিা ভাঁজ
কন্দর অন্য কাগন্দজর টুকরা শ্রথন্দক আিাো কন্দর রািা হন্দব। েিণমন্দকর সংখ্যান্দরিা (১) এ ব্যবহার করা ০.১, ০.২…১.০
ইতযাণে টুকরা কাগজগুন্দিা এিান্দন পুনরায় ব্যবহার করা হন্দব।

িাপ ৩

ণিক্ষাথীন্দের ৩ জন্দনর েন্দি ভাগ করুন। এরপর, একটি েিন্দক সামন্দন শ্রেন্দক আনুন। েন্দির দুইজন ণিক্ষাথীন্দক ণভন্ন দুইটি
সংখ্যা ণেন, তান্দের কাজ হন্দব সংখ্যাগুন্দিা সংখ্যান্দরিায় ঠিকভান্দব বসান্দনা। েন্দির অন্য সেস্য এই কাজটির সঠিকতা াচাই
করন্দব।

িাপ ৪

এবার, েন্দির ৩য় ণিক্ষাথীন্দক সিকশ ণচন্দহ্নর একটি কাগজ উঠিন্দয় উক্ত সংখ্যার দুইটি মান্দি ঠিকভান্দব বসান্দত বলুন। েন্দির
অন্য দুইজন ণিক্ষাথী এর সঠিকতা াচাই করন্দব। এন্দক্ষন্দত্র, ণিক্ষাথীন্দের ণচন্তা করার জন্য প শাপ্ত সময় ণেন।

িাপ ৫

শুরুন্দত, একটি উোহরি সবার সুণবিান্দথ শ শ্রেণিন্দয় ণেন। িরা াক, সংখ্যান্দরিায় বসান্দনার জন্য দুইটি সংখ্যা থােন্দম ০.৩
এবং ০.৮। তাহন্দি, দুইজন ণিক্ষাথী প্রথন্দম সংখ্যাগুন্দিা বসান্দব। এরপর, সংখ্যা দুইটির মন্দধ্য শ্র টি বৃহত্তম শ্রসটি ণনি শয় করন্দত
চাইন্দি ব্যাখ্যা ণহন্দসন্দব বলুন, পূি শসংখ্যা শ্রথন্দক েিণমন্দকর শ্র সংখ্যাটি ত র দূন্দর শ্রসটি তত বি হন্দব। আর ক্ষুদ্রতম সংখ্যা
ণনি শয় করন্দত চাইন্দি ব্যাখ্যা ণহন্দসন্দব বলুন, পূি শসংখ্যা শ্রথন্দক েিণমন্দকর শ্র সংখ্যাটি ত র কান্দছ, শ্রসটি তত শ্রছাে হন্দব।
শ্র মন: ০.৮ হন্দিা ০ শ্রথন্দক ৮ র দূন্দর, ০.৩ হন্দিা ০ শ্রথন্দক ৩ র দূন্দর। তাই, এই দুইটি সংখ্যার মন্দধ্য ০.৮ হন্দে বি (বৃহত্তম),
০.৩ হন্দে শ্রছাে (ক্ষুদ্রতম)।
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িাপ ৬

প্রন্দতযক েিন্দক ণেন্দয় কন্দয়কবার এই কাজটি কণরন্দয় ণনন। ণিক্ষাথীন্দের বুিন্দত অসুণবিা হন্দি শুরুর ণেন্দক েিণমক
সংখ্যাগুন্দিান্দক সািারি ভগ্াংন্দি পণরিত কন্দর শ্রছাে-বি ভগ্াংি তুিনা করুন। িীন্দর িীন্দর শুধুমাত্র েিণমক সংখ্যা ণেন্দয়ই
কাজটি করান্দনার অভযাস করুন।

িাপ ৭

ণিক্ষাথীরা তুিনার কাজটিন্দত অভযে হওয়ার পর েিণমন্দকর সংখ্যান্দরিা (১) এ ব্যবহার করা সংখ্যান্দরিাটি পুিণপন শ্রবান্দে শ
িাণগন্দয় পুনরায় তান্দের ণেন্দয় শ্রছাে-বি তুিনার কাজটি কণরন্দয় ণনন।

িাপ ৮

ণবণভন্ন েন্দির মান্দি প্রণতন্দ াণগতার মান্দধ্যন্দম এ কাজটি করান্দনা ায়। শ্র েি তুিনার কাজটি সবন্দথন্দক কম সমন্দয়র মন্দধ্য
সিন্ন করন্দব শ্রস েি ণবজয়ী হন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ১০৭ নম্বর পৃষ্ঠার অনুিীিন ১, ১১০ পৃষ্ঠার অনুিীিন (১) এর ১ নম্বর কাজটি করন্দত ণেন

আইণেয়া ৯.৫: েিণমন্দকর োনীয় মান (১)
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু েিণমক ভগ্াংি :
মূিকথা :এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েিণমন্দকর োনীয় মান (েিমাংন্দির র প শন্ত) সিন্দকশ িারিা পান্দব। ছন্দক োনীয় মান
অনুসান্দর সংখ্যা বণসন্দয় বণসন্দয় তারা এই কাজটিন্দত অভযস্ত হন্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমন্দকর োনীয় মান ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: শ্রপাস্টার শ্রপপার, এন্দফার কাগজ, মাকশার
পূব শপ্রস্তুণত: শ্রপাস্টার শ্রপপান্দর একটি ছক এঁন্দক আনুন (িাপ ৪ এ বণি শত ছক দ্রষ্টব্য)
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ণিক্ষাথীন্দের শ্র ন্দকান্দনা একটি পূি শসংখ্যার োনীয় মান শ্রবর করন্দত ণেন। শ্র মন: ৩৫৮৯। ণিক্ষাথীরা আন্দগ শ্রথন্দকই জান্দন শ্র ,
োনীয় মান্দনর শ্র ন্দকান্দনা একটি ণনণে শষ্ট র শ্রথন্দক বান্দমর ণেন্দক শ্রগন্দি (শ্র মন: েিক শ্রথন্দক িতন্দক) অন্দঙ্কর মান ১০ গুি কন্দর
বান্দি এবং োন্দনর ণেন্দক শ্রগন্দি (শ্র মন: েিক শ্রথন্দক একন্দক) অন্দঙ্কর মান ১০ গুি কন্দর কন্দম। সবার জন্য আন্দরা একবার এটি
মন্দন কণরন্দয় ণেন।

িাপ ২

এবার প্রন করুন, একন্দকর এক র োন্দন শ্রগন্দি ণক েনা েন্দত পান্দর? একন্দকর এক র োন্দন ণে একটি সংখ্যা বসান্দনা হয়
(শ্র মন: ৬) তাহন্দি তার োনীয় মান কত হন্দব বা তান্দক কীভান্দব প্রকাি করন্দত হন্দব? ণিক্ষাথীন্দের ণচন্তা করন্দত উৎসাণহত
করুন এবং আন্দিাচনার জন্য প শাপ্ত সময় ণেন।

িাপ ৩

ণিক্ষাথীন্দের ণবণভন্ন উত্তর শ্রিানার পর তান্দের উন্দিন্দশ্য বলুন, শ্র ন্দহতু োনীয় মান্দনর শ্রক্ষন্দত্র এক র োন্দন শ্রগন্দি অন্দঙ্কর মান
১০ গুি কন্দম ায়, শ্রসন্দহতু একন্দকর এক র োন্দন ৬ সংখ্যাটি বসান্দি শ্রসটিও একন্দকর শ্রচন্দয় ১০ গুি কন্দম ান্দব। অথ শাৎ, ৬
৬

এর োনীয় মান তিন হন্দব , ান্দক আমরা ০.৬ ণহন্দসন্দবও ণিিন্দত পাণর। এই রটির নাম হন্দে ‘েিমাংি’। েিমাংন্দির ন্দর
১০
শ্রকান অঙ্ক ণিিন্দি তার আন্দগ একটি েিণমক ণচহ্ন বসান্দত হয়।
িাপ ৪

শ্রবান্দে শ একটি ছক আঁকুন। এবার, একটি সংখ্যা ণিন্দি শ্রসটিন্দক োনীয় মান অনুসান্দর ণিখুন। একক-েিমাংন্দির মান্দি েিণমক
ণচহ্ন বণসন্দয় পুি শসংখ্যা ও েিণমক অংি ণিক্ষাথীরা আিাো করন্দব। শ্র মন: ণনন্দচর ছন্দক ১৩.৬ সংখ্যাটি োনীয় মান অনুসান্দর
শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ।
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িাপ ৫

ণিক্ষাথীন্দের অনুিীিন করার জন্য কন্দয়কটি সংখ্যা ণেন, তারা ছন্দক সংখ্যাগুন্দিা ণিিন্দব। প্রন্দতযক ণিক্ষাথী তার পান্দিরজন্দনর
কাজটি ঠিক হন্দয়ন্দছ ণক না তা াচাই করন্দব। সবন্দিন্দষ, সবার কান্দজর সঠিকতা াচাই করুন।

মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ১০৪ নম্বর পৃষ্ঠার অনুিীিন ২ এর সংখ্যাগুন্দিান্দক োনীয় মান্দন শ্রভন্দঙ্গ ণিিন্দত বলুন

আইণেয়া ৯.৬: েিণমক ভগ্াংন্দির শ্র াগ ও ণবন্দয়াগ(১)
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু েিণমক ভগ্াংি :
মূিকথা: এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েিণমক ভগ্াংন্দির শ্র াগ ও ণবন্দয়াগ সিন্দকশ (েিমাংন্দির র প শন্ত) িারিা পান্দব। শুরুন্দত,
োনীয় মান অনুসান্দর তারা শ্র াগ-ণবন্দয়ান্দগর কাজটি করন্দব, েমান্বন্দয় ছক ছািা শ্র াগ-ণবন্দয়ান্দগ অভযস্ত হন্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমক ভগ্াংন্দির শ্র াগ-ণবন্দয়াগ ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: শ্রপাস্টার শ্রপপার, এন্দফার কাগজ, মাকশার
পূব শপ্রস্তুণত: শ্রেণিকন্দক্ষ আসার সময় বি শ্রপাস্টার শ্রপপান্দর িাপ ২ শ্রেিান্দনা উপান্দয় একটি ছক বাণনন্দয় আনুন
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন, দুইটি েিণমক সংখ্যা কীভান্দব শ্র াগ করন্দত হয়? সািারি শ্র াগ অন্দঙ্কর মন্দতাই? নাণক অন্য শ্রকান
উপান্দয়? শ্রবান্দে শ একটি সমস্যা ণিখুন:
৫.৩ + ৩.১ =?
ণিক্ষাথীন্দের এ সমস্যাটি ণনন্দয় ণচন্তা করন্দত উৎসাণহত করুন এবং ণচন্তা করার জন্য প শাপ্ত সময় ণেন।

িাপ ২

এবার, শ্রপাস্টার শ্রপপান্দর ণনন্দের ছন্দকর মন্দতা কন্দর একটি ছক এঁন্দক পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয় ণেন। ণিক্ষাথীরা একইরকন্দমর ছক
তান্দের িাতায় আঁকন্দব—

একক ও েিমাংন্দির মািিান্দনর ন্দরর এই শ্রগাি োগটি শ্র েিণমন্দকর ণচহ্ন এো আন্দগ শ্রথন্দকই ণিক্ষাথীরা জান্দন। সবার
সুণবিান্দথ শ আন্দরা একবার তান্দের মন্দন কণরন্দয় ণেন।
িাপ ৩

ণিক্ষাথীন্দের েিণমক সংখ্যার োনীয় মান অনুসান্দর সংখ্যাগুন্দিা বসান্দত বলুন। সংখ্যাগুন্দিা সঠিকভান্দব বসান্দনার জন্য ণকছু
সময় ণেন। এরপর, সবার সুণবিান্দথ শ সংখ্যা দুইেীন্দক োনীয় মান অনুসান্দর ছন্দক বণসন্দয় শ্রেিান—
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ণিক্ষাথীন্দের বলুন, সািারি শ্র াগ-অন্দঙ্কর মন্দতাই সংখ্যাগুন্দিা শ্র াগ করন্দত হন্দব। েিমাংি বরাবর অঙ্কগুন্দিা শ্র াগ কন্দর তার
ঠিক ণনন্দচ প্রাপ্ত সংখ্যাটি এবং একক বরাবর অঙ্কগুন্দিা ণিন্দি তার ঠিক ণনন্দচ প্রাপ্ত সংখ্যাটি ণিিন্দি পুন্দরা শ্র াগফিটি পাওয়া
ান্দব। এিান্দন, েিমাংন্দির দুইটি অঙ্ক শ্র াগ কন্দর পাওয়া ান্দে ‘৪’ এবং একন্দকর দুইটি অঙ্ক শ্র াগ কন্দর পাওয়া ান্দে ‘৯’
ার ফন্দি শ্র াগফি হয় ৯.৪ (একক ও েিমাংন্দির মান্দি েিণমক ণচহ্ন আন্দগর মন্দতাই বন্দস ান্দব)।
িাপ ৪

ণিক্ষাথীন্দের এরকম কন্দয়কটি শ্র াগ অঙ্ক করন্দত ণেন। প্রন্দতযন্দক তার পান্দিরজন্দনর উত্তন্দরর সঠিকতা াচাই করন্দব, সবন্দিন্দষ
আপণন াচাই করুন।

িাপ ৫

েিণমন্দকর ণবন্দয়ান্দগর সময়ও এই ছকটি ব্যবহার করুন। ণিক্ষাথীন্দের একটি ণবন্দয়াগ অঙ্ক করন্দত ণেন, শ্র মন: ৯.৭ – ৬.৫
=? শ্র াগ অন্দঙ্কর শ্রেিান্দনা পদ্ধণতন্দতই তারা ণবন্দয়াগ অঙ্কটি করার শ্রচষ্টা করন্দব। সবন্দিন্দষ, শ্রবান্দে শ এই সমস্যাটি কন্দর
শ্রেিান—

ণিক্ষাথীন্দের এরকম কন্দয়কটি ণবন্দয়াগ অঙ্ক করন্দত ণেন। প্রন্দতযন্দক তার পান্দিরজন্দনর উত্তন্দরর সঠিকতা াচাই করন্দব,
সবন্দিন্দষ আপণন াচাই করুন।
িাপ ৬

েিণমন্দকর শ্র াগ-ণবন্দয়াগ করার সময় হান্দত শ্ররন্দিও ণহন্দসব করন্দত হয় া সািারি শ্র াগ-ণবন্দয়াগ ণনয়ন্দমর মন্দতাই। ণিক্ষাথীন্দের
ণনন্দে শিনা ণেন, েিণমন্দকর শ্র ান্দগর শ্রক্ষন্দত্র েিমাংন্দি শ্র াগফি েি হন্দি শ্রসটি এক একন্দকর সমান হয় এবং েিমাংন্দি ‘০’
ণিন্দি একন্দকর ন্দর এক বৃণদ্ধ করন্দত হয় (শ্র ভান্দব সািারি শ্র ান্দগ ১০টি একন্দকর পণরবন্দত শ ১টি েিক শ্রিিা হয় এবং শ্রসটি
েিন্দকর ন্দর শ্র াগ হয় এবং একন্দকর ন্দর তিন ০ ণিিন্দত হয়, এরপর শ্র াগ করন্দত হয়)।
েিণমন্দকর ণবন্দয়ান্দগর শ্রক্ষন্দত্র ণনন্দে শিনা ণেন, েিমাংন্দির ন্দর ণে উপন্দরর অঙ্কটি ণনন্দচর অন্দঙ্কর শ্রচন্দয় শ্রছাে হয় তাহন্দি
একন্দকর র শ্রথন্দক একটি একক িার ণনন্দত হন্দব, শ্রসটি েিমাংন্দির ন্দর েি েিমাংি ণহন্দসন্দব শ্র াগ হন্দব এরপর ণবন্দয়াগ
করন্দত হন্দব (শ্র ভান্দব সািারি ণবন্দ ান্দগ ১টি েিন্দকর পণরবন্দত শ ১০টি একক শ্রিিা হয় এবং শ্রসটি একন্দকর ন্দর শ্র াগ হয়, এরপর
ণবন্দয়াগ করন্দত হয়)।

মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ১০৮ নম্বর পৃষ্ঠার অনুিীিন ১ এর কাজটি করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৯.৭: েিণমন্দকর লুন্দো
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু েিণমক ভগ্াংি :
মূিকথা :এটি একটি শ্রিিা, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রিিন্দত শ্রিিন্দত েিণমন্দকর শ্র াগ-ণবন্দয়ান্দগর (েিমাংন্দির র প শন্ত) অনুিীিন করন্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমন্দকর শ্র াগ-ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: শ্রপাস্টার শ্রপপার, এন্দফার কাগজ, মাকশার
পূব শপ্রস্তুণত: একটি বি শ্রপাস্টার শ্রপপান্দর িাপ ১ এর মন্দতা একটি ছক বাণনন্দয় পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয় রাখুন।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

বি শ্রপাস্টার শ্রপপান্দর ০.১-২.৫ সংখ্যা ণনন্দয় ২৫ ন্দরর ৫x৫ মান্দনর একটি আয়তাকার ছক বাণনন্দয় পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয়
রাখুন, ছকটি এরকম হন্দব—
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০.১ (শুরু)
০.৬
১.১
১.৬
২.১

০.২
০.৭
১.২
১.৭
২.২

০.৩
০.৮
১.৩
১.৮
২.৩

০.৪
০.৯
১.৪
১.৯
২.৪

০.৫
১.০
১.৫
২.০
২.৫ (শুরু)

ণিক্ষাথীন্দের বলুন, আমরা আজন্দক এই রটি ব্যবহার কন্দর লুডু শ্রিিন্দবা। তন্দব এই ছন্দক সবই েিণমক সংখ্যা, তাই আমরা
এোন্দক েিণমন্দকর লুডু বিন্দবা।
িাপ ২

ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন। শ্রবান্দে শ শ্রেিান্দনা ছন্দকর মন্দতা কন্দর প্রণত শ্রজািার কান্দছ এরকম একটি ছক থাকন্দব।
তারপর, ৬টি শ্রছাে কাগন্দজর টুকরায় ০.১-০.৬ ণিন্দি শ্রসগুন্দিা ভাঁজ কন্দর লুডুর গুটির মন্দতা ব্যবহার করন্দত হন্দব। প্রণত শ্রজািায়
এরকম একন্দসে গুটি থাকন্দব।

িাপ ৩

ণিক্ষাথীন্দের শ্রিিায় ণনয়ম বলুন— শ্রজািায় একজন ০.১ শ্রথন্দক শুরু করন্দব এবং তার িক্ষয থাকন্দব শ্র াগ কন্দর কন্দর ২.৫ এ
াওয়া। অপরজন ২.৫ শ্রথন্দক শুরু করন্দব এবং তার িক্ষয হন্দব ণবন্দয়াগ কন্দর কন্দর ০.১ এ াওয়া। এভান্দব, শ্রজািায় শ্র আন্দগ
ণনন্দজর িন্দক্ষয শ্রপৌুঁছান্দত পারন্দব, শ্রস জয়ী হন্দব। প্রণত চান্দি একজন ণিক্ষাথী শ্র সংখ্যাটি পান্দব শ্রসটি পুন্দব শর সংখ্যার সান্দথ শ্র াগ
অথবা ণবন্দয়াগ কন্দর িাতায় ণিন্দি ণহন্দসব রািন্দব। ণহসাব ঠিকভান্দব হন্দয়ন্দছ ণক না তা ণনন্দজন্দের শ্রজািায় াচাই কন্দর ণনন্দত
হন্দব।

িাপ ৪

সবার সুণবিান্দথ শ একটি চাি শ্রেণিন্দয় ণেন। িরা াক: একজন ণিক্ষাথী ০.১ এ আন্দছ এবং তার গুটির চান্দি উঠন্দিা ০.৫। তাহন্দি
শ্রস ০.১ এর সান্দথ ০.৫ শ্র াগ করন্দব এবং শ্র াগফি এর সংখ্যায় অথ শাৎ ০.৬ এর ন্দর তার গুটি ণনন্দয় ান্দব। অপর ণিক্ষাথী ২.৫
এ আন্দছ এবং তার গুটির চান্দি উঠন্দিা ০.৩। তাহন্দি শ্রস ২.৫ শ্রথন্দক ০.৩ ণবন্দয়াগ করন্দব এবং ণবন্দয়াগফি এর সংখ্যায় অথ শাৎ
২.২ এর ন্দর তার গুটি ণনন্দয় ান্দব। এভান্দব শ্রিিা চিন্দত থাকন্দব।

িাপ ৫

এবার, ণিক্ষাথীন্দের একই ছকটি ণেন্দয় শ্রিিার ণনয়ম একটু বেন্দি ণেন। প্রথম শ্রেণিন্দত ণিন্দি আসা আইণেয়া ৪.৮ ‘এক গুটি
দুই শ্রিন্দিায়াি’ শ্রিিাটির মন্দতা তারা এই শ্রিিাটি শ্রিিন্দব। শ্রিিার ণনয়ম বন্দি ণেন: ছন্দকর মািিান শ্রথন্দক শ্রিিা শুরু হন্দব, এই
ছন্দকর শ্রক্ষন্দত্র ‘১.৩’ শ্রথন্দক শুরু করন্দত হন্দব। এবার, একজন ণিক্ষাথীর কাজ হন্দব প্রণত চাি শ্র াগ কন্দর কন্দর ‘২.৫’ প শন্ত
াওয়ার শ্রচষ্টা করা, অপর ণিক্ষাথীর কাজ হন্দব প্রণত চাি ণবন্দয়াগ কন্দর কন্দর ‘০.১’ প শন্ত াওয়ার শ্রচষ্টা করা। ণকন্তু একটি গুটি
ব্যবহার কন্দরই শ্র ন্দহতু এই শ্রিিাটি হন্দব, তাই প্রণতবার শ্র ন্দর গুটি থাকন্দব, শ্রস র শ্রথন্দকই ণিক্ষাথীরা ণনজ ণনজ চাি অনুসান্দর
শ্র াগ-ণবন্দয়াগ করন্দব।
০.১
০.৬
১.১
১.৬
২.১

০.২
০.৭
১.২
১.৭
২.২

০.৩
০.৮
১.৩ (শুরু)
১.৮
২.৩

০.৪
০.৯
১.৪
১.৯
২.৪

০.৫
১.০
১.৫
২.০
২.৫

ণিক্ষাথীরা প্রণত চান্দির ণহন্দসব ণনন্দজন্দের িাতায় ণিন্দি রািন্দব এবং ণনন্দজন্দের শ্রজািায় এর সঠিকতা াচাই করন্দব।
সবন্দিন্দষ, তান্দের ণহন্দসন্দবর সঠিকতা াচাই করুন।
মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ১১০ নম্বর পৃষ্ঠার অনুিীিন ২ ও ৩ এর কাজটি করন্দত ণেন।
টিপস: অন্দনন্দকই হয়ন্দতা শ্রিিাটি ণনয়মানুসান্দর শ্রিিা ও ণহন্দসব করন্দত পারন্দব না, এন্দক্ষন্দত্র শ্রিিাটি বুিার জন্য ণিক্ষাথীন্দের প শাপ্ত সময় ণেন
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আইণেয়া ৯.৮: িতাংি ও সহস্াংন্দির িারিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু েিণমক ভগ্াংি :
মূিকথা :এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েিণমন্দকর িতাংি ও সহস্াংন্দির ন্দরর িারিা পান্দব। আয়তাকার ছক বা ণগ্রে ব্যবহার
কন্দর ণিক্ষাথীরা িতাংি ও সহস্াংন্দির র ণচনন্দব এবং শ্র ন্দকান্দনা েিণমক সংখ্যায় এই দুইটি র আিাো করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমক ভগ্াংন্দির িতাংি ও সহস্াংন্দির র প শন্ত সংখ্যা ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি: বি শ্রপাস্টার শ্রপপার, রি শ্রপণন্সি, মাকশার, এন্দফার কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত :শ্রেণিকন্দক্ষ আসার পূন্দব শ িাপ ১ শ্রেিান্দনা ণচন্দত্রর মন্দতা বি পস্টার শ্রপপান্দর একটি রণিন ণগ্রে বাণনন্দয় ণনন্দয় আসুন।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

শ্রেণিকন্দক্ষ ণনন্দচর ণচন্দত্রর মন্দতা এরকম একটি রণিন কাগজ পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয় ণেন—

একটি আে শন্দপপার বা শ্রপাস্টার শ্রপপার বা িক্ত শ্রকান কাগজন্দক সমান েিটি ভান্দগ ভাগ করুন। এরপর প্রন্দতযকটি র রি
করুন, শ্র মন: একটি র হলুে, একটি র কান্দিা, একটি র িাি। পািাপাণি দুইটি ন্দরর রি একই না হওয়াো ভান্দিা।
কন্দয়কটি রন্দক পুন্দরাপুণর রি না কন্দর আংণিক রি করুন। শ্র মন: এিান্দন ৪ নম্বর ন্দর আংণিক কান্দিা রি করা হন্দয়ন্দছ
এবং পাঁচ নম্বর ন্দর আংণিক িাি রি করা হন্দয়ন্দছ। ণিক্ষাথীরাও এরকম একটি আয়তাকার ছক তান্দের িাতায় আঁকন্দব।
রি না থাকন্দি ণনন্দজন্দের কিম/ন্দপণন্সি ণেন্দয় রগুন্দিা আপনার ণনন্দে শিনা অনুসান্দর রি করন্দব।
িাপ 2

ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন, নীি রি শ্রগাো কাগন্দজর কত অংি ণনন্দয় আন্দছ?
১

ণিক্ষাথীরা উত্তর ণেন্দব, ১০ অংি বা ০.১ অংি ণনন্দয়।
ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন, হলুে রি শ্রগাো কাগন্দজর কত অংি ণনন্দয় আন্দছ?
২

ণিক্ষাথীরা উত্তর ণেন্দব, ১০ অংি বা ০.২ অংি ণনন্দয়।
ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন, হলুে রি শ্রগাো কাগন্দজর কত অংি ণনন্দয় আন্দছ?
৩

ণিক্ষাথীরা উত্তর ণেন্দব, ১০ অংি বা ০.৩ অংি ণনন্দয়।
এভান্দব, পূি শ রগুন্দিার রন্দির পণরমাি ণনন্দয় প্রন্দনাত্তন্দরর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক উত্তর শ্রজন্দন ণনন।
িাপ 3

িাপ 4

এবার ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন, কান্দিা রি শ্রগাো কাগন্দজর কত অংি ণনন্দয় আন্দছ? ণকংবা িাি রি শ্রগাো কাগন্দজর কত অংি
ণনন্দয় আন্দছ? ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব এই রগুন্দিা আংণিকভান্দব পুি শ, ঠিকভান্দব বিা ান্দে না শ্রগাো কাগন্দজর কত অংি।
ণিক্ষাথীন্দের এই প্রন্দনর উত্তর ণচন্তা করার জন্য প শাপ্ত সময় ণেন।
ণনন্দচর ণচন্দত্রর মন্দতা এরকম একটি রণিন কাগজ (একই সাইন্দজর, একইভান্দব রগুন্দিা রি করা) আন্দগর কাগজটির পািাপাণি

। আনন্দে গণিত ণিণি (চতুর্ থ শ্রেণি) | 93

পুিণপন শ্রবান্দে শ িাণগন্দয় ণেন—

ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন, এই ছকটি ণক আন্দগর ছক শ্রথন্দক আিাো? এিন ণক কান্দিা বা িাি অংন্দির পণরমাি ণহন্দসব কন্দর
বিা ান্দে? এই ণহন্দসব ণক আন্দগর ণহন্দসন্দবর মন্দতা? ণিক্ষাথীন্দের এই প্রনগুন্দিা ণনন্দয় ণচন্তা করার জন্য প শাপ্ত সময় ণেন এবং
আন্দিাচনা করন্দত উৎসাণহত করুন।
িাপ 5

ণিক্ষাথীন্দের বলুন, পুন্দব শর ছকটি ণছন্দিা সমান ১০ ভাগ করা। নতুন ছকটিন্দত ঐ ১০টি ন্দরর প্রন্দতযকটিন্দক পুনরায় সমান ১০
ভান্দগ ভাগ করা হন্দয়ন্দছ। অথ শাৎ, শ্রগাো কাগজটি/ছকটি সমান ১০০ ভান্দগ ভাগ হন্দয়ন্দছ। ণিক্ষাথীরা প্রন্দয়াজন্দন র সংখ্যা গুন্দি
শ্রেিন্দব এবং রন্দির পণরমাি পুন্দব শর ছক শ্রথন্দক কম শ্রবণি হন্দয়ন্দছ ণক না তা াচাই কন্দর শ্রেিন্দব।
২০

এবার ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন, হলুে রি এিন নতুন কাগজটির কত অংি হন্দব? ণিক্ষাথীরা গুন্দি শ্রেিন্দব, অংি। ণিক্ষাথীন্দের
১০০
বলুন, হলুে রন্দির পণরমান্দির ণকন্তু পণরবতশন হয় ণন, ন্দরর সংখ্যা শুধুমাত্র ১০ শ্রথন্দক ১০০ হন্দয়ন্দছ ার ফন্দি হলুে রন্দির
২০
২
২০
পণরমাি শ্রগাো কাগন্দজর ২ অংি শ্রথন্দক ২০ অংি হন্দয়ন্দছ, অথ শাৎ
এবং এর মান একই। ণিক্ষাথীন্দের বলুন,
শ্রক
১০০

২০

১০

১০০

েিণমক ভগ্াংন্দি ণিিন্দি হন্দব ০.২০, অথ শাৎ ১০০ = ০.২০। এিান শ্রথন্দক বলুন, ০.২০ এবং ০.২ এর মান একই। ণিক্ষাথীন্দের
নীি রি ও সবুজ রন্দির শ্রক্ষন্দত্র একই ণহন্দসবটি করন্দত বলুন।
সবন্দিন্দষ তান্দের বলুন, েিণমন্দকর োনপান্দি সবার শ্রিন্দষ শূন্য থাকন্দি শ্রসটি শ্রিিার প্রন্দয়াজন শ্রনই। শ্র মন: সবুজ রন্দির শ্রক্ষন্দত্র
০.৩০ শ্রক ০.৩ ণহন্দসন্দব ণিিন্দিই ন্দথষ্ট হন্দব, এন্দত মান্দনর শ্রকান পণরবতশন হন্দব না।
িাপ 6

এবার ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন, কান্দিা রি শ্রগাো কাগন্দজর কত অংি হন্দব? ণিক্ষাথীরা গুন্দি শ্রেিন্দব,
বলুন, এটিন্দক েিণমক ভগ্াংন্দি ণিিন্দি হন্দব ০.০৩, অথ শাৎ

৩
১০০

৩
১০০

অংি। ণিক্ষাথীন্দের

= ০.০৩। ণিক্ষাথীরা এই ণহন্দসবটি িাতায় ণিিন্দব।
১৫

পুনরায় ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন, িাি রি শ্রগাো কাগন্দজর কত অংি? ণিক্ষাথীরা গুন্দি শ্রেিন্দব ১০০ অংি। এরপর বলুন, এিান্দন
একটি পুি শ িাি রন্দির র (১০টি) আন্দছ ার পণরমাি

১০
১০০

বা ০.১ অংি, আন্দরা ৫টি িাি রন্দির র আন্দছ ার পণরমাি
১৫

৫
১০০

বা ০.০৫ অংি। এটিন্দক একন্দত্র ণিিন্দি হন্দব ০.১৫, অথ শাৎ ১০০ = .১৫।
িাপ 7

ণিক্ষাথীন্দের বলুন, হন্দর ১০০ থাকন্দি এরকম ভগ্াংিন্দক আমরা েিণমক ভগ্াংন্দির শ্রক্ষন্দত্র বিন্দবা ‘িতাংি’ এর ভগ্াংি।
ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ এো স্পষ্ট করন্দত হন্দব শ্র , ০.১৫-এর মন্দতা সংখ্যার শ্রক্ষন্দত্র—
•

০.১ হন্দিা ১০ ভান্দগর ১ ভাগ

•

০.০৫ হন্দিা ১০০ ভান্দগর ৫ ভাগ

ণিক্ষাথীরা এরকম কন্দয়কটি েিণমক সংখ্যান্দক েিমাংি ও িতাংন্দি আিাো কন্দর ণিিন্দব। সবার কান্দজর সঠিকতা াচাই
করুন।
িাপ ৮

একইভান্দব ণিক্ষাথীন্দের বলুন, হন্দর ১০০০ থাকন্দি এরকম ভগ্াংিন্দক আমরা েিণমক ভগ্াংন্দির শ্রক্ষন্দত্র বিন্দবা ‘সহস্াংি’ এর
ভগ্াংি ( ণে সম্ভব হয় তন্দব শ্রকান একটি ণগ্রেন্দক সমান ১০০০ ভাগ কন্দর শ্রেিান)।
১৫৬

ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ এো ব্যাখ্যা করুন শ্র , ১০০০ বা ০.১৫৬ এর মন্দতা সংখ্যার শ্রক্ষন্দত্র—
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•

০.১ হন্দিা ১০ ভান্দগর ১ ভাগ

•

০.০৫ হন্দিা ১০০ ভান্দগর ৫ ভাগ

•

০.০০৬ হন্দিা ১০০০ ভান্দগর ৬ ভাগ

ণিক্ষাথীরা এরকম কন্দয়কটি সািারি ভগ্াংিন্দক শুরুন্দত েিণমক ভগ্াংি, পরবতীন্দত উক্ত েিণমক সংখ্যান্দক েিমাংি, িতাংি
ও সহস্াংন্দি আিাো কন্দর ণিিন্দব। সবার কান্দজর সঠিকতা াচাই করুন। শ্রকউ না পারন্দি তান্দক প্রন্দয়াজনীয় সহন্দ াণগতা
করুন।
মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীরা বইন্দয়র ১১৪ নম্বর পৃষ্ঠার কাজ ৩ এবং অনুিীিন ১ এর কাজটি করন্দত ণেন
টিপস: িতাংি ও সহস্াংন্দির িারিা ণিক্ষাথীন্দের জন্য তুিনামূিক কঠিন, তাই িীন্দর িীন্দর িারিাগুন্দিা ণেন্দত হন্দব এবং ণিক্ষাথীন্দের আত্মে
করার জন্য প শাপ্ত সময় ণেন্দত হন্দব।

আইণেয়া ৯.9: েিণমন্দকর োনীয় মান (২)
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু েিণমক ভগ্াংি :
মূিকথা :এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েিমাংন্দির োনীয় মান্দনর িারিা শ্রথন্দক িতক ও সহস্াংন্দির োনীয় মান্দনর িারিা পান্দব।
ছন্দক োনীয় মান অনুসান্দর সংখ্যা বণসন্দয় বণসন্দয় তারা এই কাজটিন্দত অভযস্ত হন্দব, েমান্বন্দয় ছক ছািা তারা এই কাজটি করন্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমন্দকর োনীয় মান ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: বি শ্রপাস্টার শ্রপপার, মাকশার, এন্দফার কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত :শ্রেণিকন্দক্ষ আসার পূন্দব শ িাপ ২ এ শ্রেিান্দনা ছন্দকর মন্দতা একটি ছক বাণনন্দয় ণনন্দয় আসুন।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

িাপ ২

ণিক্ষাথীন্দের জন্য ‘েিমাংন্দির োনীয় মান (১)’ এ ণিন্দি আসা ছকটি শ্রবান্দে শ আঁকুন। এরপর তান্দের বলুন, েিমাংন্দির িারিা
শ্রতামান্দের আন্দছ এবং একন্দকর এক র োন্দন েিমাংন্দির শ্র ন্দকান্দনা অঙ্ক শ্র ১০ ণেন্দয় ভাগ হয় শ্রসোও শ্রতামরা জান্দনা। এবার
প্রন করুন, ণে েিমাংন্দির এক র োন্দন (বা একন্দকর দুই র োন্দন) াই তাহন্দি তার োনীয় মান ণক হন্দব? শ্রসটিন্দক কীভান্দব
শ্রিিা ায়? ণিক্ষাথীন্দের ণচন্তা করার জন্য উৎসাহ ণেন।
ণিক্ষাথীন্দের বলুন, একন্দকর দুই র োন্দন শ্রগন্দি (বা েিমাংন্দির এক র োন্দন শ্রগন্দি) তার োনীয় মান একন্দকর শ্রচন্দয় ১০০
গুি কন্দম ায় (বা েিমাংন্দির শ্রচন্দয় ১০ গুি কন্দম ায়)। এই রটিন্দক ‘িতাংি’ এর র ণহন্দসন্দব শ্রিিা হয়। শ্র মন: ৩.৬৫ এর
৫

শ্রক্ষন্দত্র িতাংন্দির ন্দর ৫ সংখ্যাটি শ্রিিা হন্দয়ন্দছ, এর োনীয় মান হন্দব ১০০ এবং এটিন্দক ণিিন্দত হন্দব ০.০৫ ণহন্দসন্দব।

ণিক্ষাথীরা এই ছকটি ণনন্দজন্দের িাতায় উঠান্দব। িতাংন্দির ন্দরর ৫ শ্রক আিাো কন্দর ০.০৫ ণহন্দসন্দব ণিিন্দব। এরকম আন্দরা
ণকছু উোহরি ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় কণরন্দয় ণনন। এরপর, ণিক্ষাথীন্দক এিান শ্রথন্দক শ্রেিান শ্র —
৬

৫

৩.৬৫ = ৩ +১০ + ১০০
০৫.০+ ৬.০+ ৩=
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িাপ ৩

িাপ ৪

ণিক্ষাথীন্দের প্রন করুন, ণে একন্দকর ণতন র োন্দন াওয়া হয় (বা েিমাংন্দির দুই র োন্দন বা িতাংন্দির এক র োন্দন),
তাহন্দি তার োনীয় মান ণক হন্দব? শ্রসটিন্দক কীভান্দব শ্রিিা ায়? ণিক্ষাথীন্দের ণচন্তা করার জন্য উৎসাহ ণেন।
ণিক্ষাথীন্দের বলুন, একন্দকর ণতন র োন্দন শ্রগন্দি (বা েিমাংন্দির দুই র োন্দন বা িতাংন্দির এক র োন্দন) তার োনীয় মান
একন্দকর শ্রচন্দয় ১০০০ গুি কন্দম ায় (েিমাংন্দির শ্রচন্দয় ১০০ গুি কন্দম বা িতাংন্দির শ্রচন্দয় ১০ গুি কন্দম)। এই রটিন্দক
‘সহস্াংি’ এর র ণহন্দসন্দব শ্রিিা হয়। শ্র মন: ৩.৬৫৪ এর শ্রক্ষন্দত্র ‘সহস্াংি’ এর ন্দর ৪ সংখ্যাটি শ্রিিা হন্দয়ন্দছ, এর োনীয়
৪

মান হন্দব ১০০০ এবং এটিন্দক ণিিন্দত হন্দব ০.০০৪ ণহন্দসন্দব।

ণিক্ষাথীরা এই ছকটি ণনন্দজন্দের িাতায় উঠান্দব। এরপর, সহস্াংন্দির ন্দরর ৪ শ্রক আিাো কন্দর ০.০০৪ ণহন্দসন্দব ণিিন্দব। এরকম
আন্দরা ণকছু উোহরি ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় কণরন্দয় ণনন। এরপর, ণিক্ষাথীন্দক এিান শ্রথন্দক শ্রেিান শ্র —
৬

৫

৪

৩.৬৫৪ = ৩+ ১০ + ১০০ +১০০০
০০৪.০+০৫.০+৬.০+৩=
িাপ ৫

ণিক্ষাথীন্দের িতাংি ও সহস্াংি প শন্ত এরকম কন্দয়কটি েিণমক সংখ্যা ণেন্দয় তান্দেরন্দক োনীয় মান অনুসান্দর ণিিন্দত ণেন।
প্রন্দতযন্দক তার পান্দির সহপাঠীর িারা উত্তন্দরর সঠিকতা াচাই করন্দব। সবন্দিন্দষসবার উত্তন্দরর সঠিকতা াচাই করুন। ,

মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ১১৪ নম্বর পৃষ্ঠার ২ নম্বর কাজটি করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৯. :10েিণমন্দকর ণসন্দেে নম্বর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু েিণমন্দকর : োনীয় মান এর িারিা
মূিকথা :এই শ্রিিাটি প্রথম ও ণিতীয় শ্রেণির সংখ্যা ও গিনা অধ্যান্দয়র ণসন্দেে নম্বর আইণেয়া অনু ায়ী প্রিয়ন করা হন্দয়ন্দছ। এর মাধ্যন্দম
ণিক্ষাথীরা েিণমন্দকর োনীয় মান অনুিীিন করন্দব। এই শ্রিিায় কাগন্দজর ণেপ ভাঁজ কন্দর েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির োনীয়মান্দনর শ্রগাপন
সংখ্যাগুন্দিা ণচনন্দব। োনীয়মান্দনর সংখ্যাগুন্দিা ভাঁন্দজর মন্দধ্য শ্রিিা থাকায় েিণমক ভগ্াংন্দির োনীয় মান সিন্দকশ স্পষ্ট িারিা পান্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমক ভগ্াংন্দির োনীয় মান্দনর িারিা বি শনা করন্দত পারন্দব।
উপকরি :এন্দফার কাগজমাকশার/রি শ্রপণন্সি ,
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন। একটি সাো এন্দফার সাইন্দজর কাগজ শ্রক চার ভাগ করুন (ছণবর মত কন্দর)। এরপর, প্রণত
টুকরা কাগজ একটি শ্রজািান্দক ণেন।
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িাপ ২

ছণবর ন্যায় কাগন্দজ ভাঁজ কন্দর সংখ্যা বানান্দনার পদ্ধণতটি ণিক্ষাথীন্দের শ্রেণিন্দয় ণেন। ণিক্ষাথীরা েিমাংি শ্রথন্দক সহস্াংি প শন্ত
শ্র ন্দকান্দনা র প শন্ত এই পদ্ধণতন্দত ণসন্দেে নম্বর দতণর করন্দব। শ্র মন: ০.৭৯৮৩ সংখ্যাটি কীভান্দব দতণর করা ায় তা ছণবর
মাধ্যন্দম শ্রেিান্দনা হি__
● প্রথন্দম কাগন্দজর একেম োনপান্দি ০.০০০৩ সংখ্যাটি ণিিন্দত হন্দব।

●
●

●

বাম পান্দির “০” এর প্রান্ত শ্রথন্দক কাগজটি ভাঁজ কন্দর েিণমন্দকর পর ণতনটি শ্রঢন্দক শুধুমাত্র ”০““৩” অঙ্কটি শ্রবর
করা হন্দব।
এরপর কাগন্দজর উপর ০.০০৮ সংখ্যাটি ণিিন্দত হন্দব।

এরপর একই ভান্দব কাগজ ভাঁজ কন্দর এবং সংখ্যা ণিন্দি কাগন্দজ ণনন্দের ণচন্দত্রর মন্দতা সবন্দিন্দষ ০.৭৯৮৩ সংখ্যাটি
দতণর করন্দত হন্দব।

িাপ ৩

কাগজ উঁচু কন্দর ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান শ্র কাগজটি ভাঁজ করন্দি শ্রসটি কী সংখ্যা হয়। শ্র মন উপন্দরর ণচন্দত্র ০.৭৯৩৮ শ্রেিা ান্দে।
আবার, ভাঁজ খুন্দি প্রণতটি সংখ্যার োনীয় মান কত তা শ্রেিান। শ্র মন: ণনন্দের ণচন্দত্র ০.৭৯৩৮ সংখ্যাটির প্রণতটি ন্দরর োনীয়
মান শ্রেিা ান্দে।

িাপ ৪

ণিক্ষাথীরা কাগন্দজর উপর ণিন্দি, কাগজ ভাঁজ কন্দর সংখ্যা বানান্দত শ্রচষ্টা করন্দব। অন্দনন্দকই শুরুন্দত পারন্দব না, শ্রসন্দক্ষন্দত্র প শাপ্ত
সময় ণেন এবং প্রন্দয়াজনীয় সহায়তা প্রোন করুন।

িাপ ৫

ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের দতণর করা কাগজ সংরক্ষি করন্দব। শ্রজািায় শ্রজািায় ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের কাজ াচাই করন্দব।
সবন্দিন্দষ, আপণন এর সঠিকতা াচাই করুন।

িাপ ৬

প্রন্দয়াজন্দন দুইণেন ক্লান্দস সকি ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় এমন অন্দনকগুন্দিা সংখ্যা বানান্দনার শ্রিিা শ্রিিন্দত ণেন এবং
অবশ্যই িক্ষয রাখুন প্রণতবার সংখ্যা বানান্দনার পর ণিক্ষারথীরা শ্র ন সংখ্যাটি কথায় বিন্দত পারা ণিন্দি এবং
িাতায় অন্দঙ্ক ণিন্দি শ্রফন্দি।
● ণিক্ষাথীন্দের সংখ্যা বানান্দত শ্রেওয়ার সময় িক্ষয রাখুন, প্রথন্দম এমন সব সংখ্যা ণেন্দবন শ্র িান্দন েিণমন্দকর পর
সব ক’টি অঙ্ক আিাো। শ্র মন: ৪.৩, ১.৯২.৩৪৫৬.২ ,৫৬৯.০ ,..
● এরপর এমন সব সংখ্যা বানান্দত ণেনন শ্র গুন্দিার সব োন্দনর অঙ্ক একই। শ্র মন: ০.৫৫,০.২২২,০.১১১১…
● আবার এমন সব সংখ্যা বানান্দত ণেন্দবন শ্র গুন্দিার একক,েিক,িতক োন্দন “০” আন্দছ। শ্র মন: ০.১০৯, ২.০২,
১.২০৩, ১.০৭৬...
শ্রনাে: ণসন্দেে শ্রমণিন্দন েিণমন্দকর পন্দর শ্র ন্দকান োনীয় মান প শন্ত সংখ্যা বানান্দত ণিক্ষাথীন্দের উৎসাণহত করুন। শুরুর ণেন্দক
এক েিমাংি র প শন্ত সংখ্যা বানান্দত বলুন। এরপর, েমান্বন্দয় িতাংি, সহস্াংি ইতযাণে র প শন্ত ণিক্ষাথীরা ণসন্দেে
নম্বর বানান্দব।
●
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মূল্যায়ন ও াচাই :কন্দয়কটি সংখ্যা বলুন এবং ণিক্ষাথীরা শ্রসগুন্দিা িাতায় ণিিন্দব এবং সংখ্যাগুন্দিা শ্রভন্দঙ্গও ণিিন্দব। শ্র মন: ৭.০১,
০.০৪৩, ৫.৭১৫৯। ণিক্ষাথীরা পান্দির জন্দনর সান্দথ ণনন্দজন্দের কান্দজর সঠিকতা াচাই করন্দব, ণনন্দজরা ব্যথ শ হন্দি আপণন সাহায্য করুন।
টিপস :৩.০০২ বা ০.০৪৩ এই িরন্দনর সংখ্যা শ্র গুন্দিান্দত িতাংি বা েিমাংন্দির োন্দন কতগুন্দিা শূন্য আন্দছ তা শুরুর ণেন্দক ণিক্ষাথীন্দের
জন্য বুন্দি উঠা কঠিন হন্দব। ণিক্ষাথীরা ভািভান্দব কন্দয়কবার সংখ্যা বানান্দনার পর এই সংখ্যাগুন্দিা ণেন।

আইণেয়া ৯.১1: েিণমক ভগ্াংন্দির শ্র াগ ও ণবন্দয়াগ(২)
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু েিণমক ভগ্াংি :
মূিকথা :এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েিণমন্দকর শ্র াগ ও ণবন্দয়াগ (িতাংি ও সহস্াংন্দির র প শন্ত) সিন্দকশ িারিা পান্দব।
প্রথম ণেন্দক তারা ছন্দকর মাধ্যন্দম এই কাজটি করন্দব, েমান্বন্দয় তারা ছক ছািা এই কাজটিন্দত অভযস্ত হন্দয় উঠন্দব।
উন্দিশ্য :এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমক ভগ্াংন্দির শ্র াগ-ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: শ্রপাস্টার শ্রপপার, মাকশার, এন্দফার কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত :শ্রেণিকন্দক্ষ আসার পূন্দব শ িাপ ২ ও ৩ এ শ্রেিান্দনা ছন্দকর মন্দতা দুইটি ছক বাণনন্দয় ণনন্দয় আসুন।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ণিক্ষাথীন্দের ‘েিণমক ভগ্াংন্দির শ্র াগ ও ণবন্দয়াগ (১)’ এ করা েিমাংন্দির ন্দরর শ্র ান্দগর কথা মন্দন কণরন্দয় ণেন। এরপর
তান্দের প্রন করুন, িতাংি বা সহস্াংি র প শন্ত দুইটি েিণমক সংখ্যার শ্র াগ কীভান্দব করন্দত হয়? শ্রবান্দে শ একটি সমস্যা
ণিখুন:
৩.৬৫ + ১.২৪ =?
ণিক্ষাথীন্দের এ সমস্যাটি সমািান করন্দত উৎসাণহত করুন এবং শ্রচষ্টা করার জন্য প শাপ্ত সময় ণেন।

িাপ ২

ণিক্ষাথীরা শ্রচষ্টা করার পর আপণন শ্রবান্দে শ শ্র াগ অঙ্কটি শ্রেণিন্দয় ণেন এবং ণিক্ষাথীরা শ্রস অনু ায়ী তান্দের উত্তন্দরর সঠিকতা
াচাই করন্দব—

িাপ ৩

একইভান্দব, সহস্াংন্দির র প শন্ত শ্র াগ কীভান্দব করন্দত হয় তা শ্রবান্দে শ শ্রেণিন্দয় ণেন—
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ণিক্ষাথীন্দের এরকম কন্দয়কটি শ্র ান্দগর উোহরি করন্দত ণেন (প্রথন্দম িতাংন্দির র প শন্ত, এরপর সহস্াংন্দির র প শন্ত)।
সবন্দিন্দষ, সবার উত্তন্দরর সঠিকতা াচাই করুন।
িাপ ৪

ণিক্ষাথীন্দের ‘েিণমক ভগ্াংন্দির শ্র াগ ও ণবন্দয়াগ (১)’ এ করা েিমাংন্দির ন্দরর ণবন্দয়ান্দগর কথা মন্দন কণরন্দয় ণেন। এরপর
তান্দের প্রন করুন, িতাংি বা সহস্াংি র প শন্ত দুইটি েিণমক সংখ্যার ণবন্দ াগ কীভান্দব করন্দত হয়? শ্রবান্দে শ একটি সমস্যা
ণিখুন:
৩.৬৫ – ২.৫৩ =?
শ্র ান্দগর সমস্যার মন্দতা কন্দর ণিক্ষাথীন্দের এ সমস্যাটি সমািান করন্দত উৎসাণহত করুন এবং শ্রচষ্টা করার জন্য প শাপ্ত সময়
ণেন।

িাপ ৫

ণিক্ষাথীরা শ্রচষ্টা করার পর আপণন শ্রবান্দে শ ণবন্দয়াগ অঙ্কটি শ্রেণিন্দয় ণেন এবং ণিক্ষাথীরা শ্রস অনু ায়ী তান্দের উত্তন্দরর সঠিকতা
াচাই করন্দব—

িাপ ৬

একইভান্দব, সহস্াংন্দির র প শন্ত ণবন্দয়াগ কীভান্দব করন্দত হয় তা শ্রবান্দে শ শ্রেণিন্দয় ণেন—

ণিক্ষাথীন্দের এরকম কন্দয়কটি ণবন্দয়ান্দগর উোহরি করন্দত ণেন (প্রথন্দম িতাংন্দির র প শন্ত, এরপর সহস্াংন্দির র প শন্ত)।
সবন্দিন্দষ, সবার উত্তন্দরর সঠিকতা াচাই করুন।
মূল্যায়ন ও াচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ১১৭ নম্বর পৃষ্ঠার কাজ ৩ এবং অনুিীিন ১ এর কাজগুন্দিা করন্দত ণেন। এছািাও ১২০ পৃষ্ঠার
অনুিীিন (২) এর ৪ নম্বর কাজটি করন্দত ণেন।

। আনন্দে গণিত ণিণি (চতুর্ থ শ্রেণি) | 99

১০.০ পণরমাপ
আইণেয়া ১০.১: আমান্দের দে শয
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রসণন্টণমোর এবং ণমোর শ্রেি ব্যবহার কন্দর উচ্চতা পণরমাপ
মূিকথা : ণিক্ষাথীরা আনন্দের সন্দঙ্গ ণনন্দজন্দের দে শয মাপার জন্য শ্রেি দতণর করন্দব। ণনন্দজন্দের দতণরকৃত এই কাগন্দজর শ্রেি ব্যবহার কন্দর
ণিক্ষাথীরা শ্রস.ণম. এবং ণমোন্দর ণনন্দজন্দের উচ্চতা পণরমাপ করন্দত পারন্দব। কাজটি হান্দত কিন্দম করায় তান্দের কান্দছ উচ্চতা পণরমান্দপ দেন্দ শযর
একক ব্যবহার সিণকশত িারিা স্পষ্ট হন্দব
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণনন্দজন্দের উচ্চতা পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উপকরি : ণিক্ষক-আঠা, রণিন কাগজ/ সাো কাগজ (এন্দফার আকৃণতর)
পূব শপ্রস্তুণত : পণরমাপক ণফতার সাহান্দয্য ণনি শাণরত শ্রেয়ান্দি পূন্দব শই ১৮০ শ্রসণম পণরমাপ কন্দর ণচণহ্নত কন্দর রাখুন।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

৫-৬ জন কন্দর ণিক্ষাথী ণনন্দয় সকি ণিক্ষাথীন্দের কন্দয়কটি েন্দি ভাগ কন্দর ণেন্দবন। প্রণত েিন্দক ২টি কন্দর রণিন এন্দফার আকৃণতর
কাগজ ণেন্দবন।কাগজগুন্দিা িম্বািণম্ব ভান্দব ভাঁজ কন্দর ভাঁজ বরাবর ণিঁন্দি শ্রমাে চার টুকরা কাগন্দজর ণেপ বাণনন্দয় ণনন্দবন।

িাপ-২

শ্রেণিন্দয় ণেন্দবন কীভান্দব একটি কাগন্দজর ণেন্দপর একপ্রান্দন্ত আঠা িাণগন্দয় অপর একটি কাগন্দজর ণেন্দপর এক প্রান্ত যুক্ত করা ায়।
ণিক্ষাথীরা ণিক্ষন্দকর সহায়তা ণনন্দয় একটি কাগন্দজর ণেন্দপর এক প্রান্দন্ত গ্লু ণস্টক/ অন্য শ্রকান আঠা িাগান্দব এবং অন্য টুকরা কাগন্দজর
ণেন্দপর একটি অংি শ্রসই আঠাযুক্ত ণেন্দপর সন্দঙ্গ সংযুক্ত কন্দর ণেন্দব। এই কাজটি ণিক্ষাথীরা েিগত ভান্দব করন্দব। ৭ টুকরা কাগন্দজর
প্রণতটি ণেন্দপর প্রান্দন্তর সান্দথ অপর ণেন্দপর প্রান্ত যুক্ত কন্দর িম্বা কাগন্দজর ণেপ দতণর করা হন্দব।

িাপ-৩

কাগন্দজর ণেপটিটিন্দত শ্রস.ণম. শ্রেি ব্যবহার কন্দর ১-১৮০ শ্রস.ণম. প শন্ত োগ ণেন্দত হন্দব। একটি কাগন্দজ উোহরি ণহন্দসন্দব শ্রেণিন্দয়
ডদন, ণিক্ষাথীরা েিগত ভান্দব কাজটি করন্দব।ণিক্ষাথীন্দের মন্দন কণরন্দয় ণেন্দবন শ্র , ১০০ শ্রস.ণম.= ১ ণম., এটি তারা েণি ণেন্দয়
ণমোর শ্রেন্দির কাজ শ্রথন্দকই শ্রজন্দন এন্দসন্দছ। এিন, উচ্চতা পণরমাপক শ্রেন্দি তারা আিাো কন্দর ১ ণম. বরাবর অংি ণচণহ্নত করন্দব।
শ্রস.ণম. শ্রত োগ শ্রেয়া শ্রিষ হন্দি ১০০ শ্রস.ণম. এর ন্দর ণিক্ষাথীরা ১ ণম. ণিন্দি আিাো একটি োগ শ্রেন্দব। এভান্দব, ১০১ শ্রস.ণম. এর
ন্দর ১ ণম. ১ শ্রস.ণম. ণিন্দি োগ ণেন্দব।

িাপ-৪

েিগত ভান্দব ণিক্ষাথীরা তান্দের উচ্চতা পণরমাপক শ্রেিটি ক্লাসরুন্দমর এক পান্দির শ্রেয়ান্দি িাণগন্দয় শ্রেন্দব। শ্রেিগুন্দিা এমন দূরন্দত্ব
বসান্দব শ্র ন পািাপাণি দুই শ্রেি ব্যবহার কন্দর দুইজন ণিক্ষাথী ণনন্দজন্দের উচ্চতা পণরমাপ করন্দত পান্দর।
(শ্রনাে ১: শ্রেি বসান্দনার সময় িক্ষয রািন্দত হন্দব শ্র ন “০ শ্রস.ণম.” শ্রিিা অংি এন্দকবান্দর শ্রমন্দি স্পিশ কন্দর শ্রেয়ান্দি সংযুক্ত থান্দক।
শ্রনাে ২: শ্রেিটি শ্রসাজা কন্দর শ্রেয়ান্দি সংযুক্ত করার জন্য, একজন শ্রেন্দির উপন্দরর ণেক িন্দর শ্রেয়ান্দির সন্দঙ্গ শ্রসাজা কন্দর িন্দর
রািন্দব। আন্দরকজন ণনচ শ্রথন্দক আঠা িাণগন্দয় শ্রেন্দির উপন্দরর অংি প শন্ত ান্দব। এভান্দব, সম্পূি শ শ্রেি আঠা ণেন্দয় শ্রেয়ান্দির সান্দথ
সংযুক্ত করা হন্দব।)

িাতায় শ্রিিার শ্রক্ষন্দত্র, তারা শ্রসণন্টণমোন্দর শ্র মন তান্দের উচ্চতা ণিিন্দব, শ্রতমণন ণমোর এবং শ্রসণন্টণমোর ণমণিন্দয়ও তান্দের উচ্চতা
ণিিন্দব। শ্র মন: রাণজন্দবর উচ্চতা- ১১০ শ্রস.ণম., এটিন্দক ১ ণম. ১০ শ্রস.ণম. ণহন্দসন্দবও ণিিন্দত হন্দব।
মূল্যায়ন ও াচাই : একজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক এন্দন অন্য আন্দরকজন শ্রক ণেন্দয় তার উচ্চতা শ্রেন্দি কত ণনন্দে শি করন্দছ তা শ্রবর করন্দত
বলুন।
িাপ-৫

টিপস : ণিক্ষাথীন্দের আন্দগর ক্লান্দসই রণিন কাগজ আনন্দত বন্দি ণেন্দত পান্দরন। অথবা, ণতণন ণনন্দজই রণিন কাগজ ণিক্ষাথীন্দের মান্দি সরবরাহ
করন্দত পান্দরন। তাহন্দি, ক্লাসরুন্দম রণিন কাগন্দজর শ্রেি দতণর করন্দি ণিক্ষাথীন্দের আগ্রহ বািন্দব।
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আইণেয়া ১০.2: দে শয পণরমান্দপর সিকশ ও রূপান্তর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : পণরমাপ
মূিকথা: এটি একটি েিগত প্রণেয়। এই প্রণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা দুরন্দত্বর ণবণভন্ন একন্দকর মধ্যকার শ্র সিকশগুন্দিা রন্দয়ন্দছ শ্রসগুন্দিা
ণিিন্দত পারন্দব। এই সিন্দকশর িারিা ব্যবহার কন্দর ণবণভন্ন দুরন্দত্বর পণরমাপ করন্দত এবং ণভন্ন ণভন্ন দেন্দ শর মান্দনর শ্র াগ ণবন্দয়ান্দগর শ্রকৌিি
চচ শা করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদুরন্দত্বর ণবণভন্ন একন্দকর রুপান্তর করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ,গুি পন্দকন্দে ব্যবহৃত সংখ্যা কােশ
পূব শপ্রস্তুণত: এ পদ্ধণতন্দত মূিত দুরন্দত্বর ণবণভন্ন একন্দকর মধ্যকার সিকশ শ্রিিান্দত হন্দব। শ্রবান্দে শ একটি ছক এন্দক ণনন।
কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দের কাগজ সরবরাহ করুন। একটি এন্দফার আকৃণতর কাগজ ৩২
টুকন্দরা কন্দর প্রণত ণিক্ষাথী একটি কন্দর টুকন্দরা ণনন্দব। চতুথ শ শ্রেণিন্দত
ণিক্ষাথীরা েিণমক এর সান্দথ পণরণচত।সবাইন্দক ণনন্দে শিনা ণেন্দবন এই
এক টুকন্দরা কাগন্দজ একটি েিণমক এন্দক ণনন্দত। ছন্দক সাজান্দনার সময়
শ্রকান মান েিণমন্দক আসন্দি এই কােশটি ব্যবহার করা হন্দব।

িাপ-২

শ্রিিার ণনয়ম ব্যাখ্যা করুন।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 শ্র সব ব্যবহার করা হন্দয়ণছি। এবং পন্দয়ন্ট ণহন্দসব করার
জন্য আিাো একটি ছক ণনন্দজন্দের িাতায় রািন্দব।ণনন্দচর ছণবন্দত শ্রেিান্দনা ছন্দকর মত কন্দর একটি ছক ণিক্ষাথীরা ণনজ ণনজ
িাতায় দতণর কন্দর ণনন্দব।

িাপ-3

একজন ণিক্ষাথী অপর জনন্দক চযান্দিঞ্জ জানান্দনার পর হান্দত তাণি ণেন্দয় ১-১০ প শন্ত গুিন্দব এর মন্দধ্য ণে অপর জন ছন্দক
কােশ সাজান্দত পান্দর তন্দব শ্রস এক পন্দয়ন্ট পান্দব। এভান্দব শ্র ণিক্ষাথী পন্দয়ন্ট শ্রবণি পান্দব শ্রস ণবজয়ী।৩য় শ্রেণিন্দত এই শ্রিিায়
ণকছু িতশ ণছি একন্দকর রূপান্তন্দরর শ্রক্ষন্দত্র ণকন্তু ৪থ শ শ্রেণিন্দত শ্রকান িতশ শ্রেয়া থাকন্দব না শ্র ন্দহতু ণিক্ষাথীরা েিণমক ভগ্াংন্দির
সান্দথ ইণতমন্দধ্য পণরণচত তাই তারা একন্দকর রূপান্তন্দর তা ব্যবহার করন্দত পারন্দব।
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িাপ-৪

১ম জন একটি মান িাতায় ণেন্দব। এরপর ২য়
জনন্দক চযান্দিঞ্জ ণেন্দয় বিন্দব এই মান শ্রস ণম বা
ণমণি ণমোন্দর কত তা সাজাও। ২য় জন ণনন্দজর
কান্দছ থাকা কােশ ছন্দক সাজান্দব। ১ম জন িাতায়
৫৬ ণমোর ণিন্দি ২য় জনন্দক চযান্দিঞ্জ জানান্দব এটি
কত ণকণম। ২য় জন ছন্দক ০.০৫৬ ণম কােশ ণেন্দয়
সাজান্দব
এবার ২ য় জন ছন্দক তার ইন্দে মত মান িাতায়
ণিন্দি ণেন্দব শ্র মন ২ ণমোর ৩২ শ্রস ণম। এরপর ১ম
জন শ্রক চযান্দিঞ্জ জানান্দব ণম ণম এ রুপান্তর কন্দর
ছন্দক সাজাও।পািাপাণি ণিক্ষাথীরা ণনজ ণনজ
িাতায় মান ণিিন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাই: 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 কীভান্দব সমািান করন্দত পারন্দছ তা াচাই করন্দবন।চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১২১ ও ১২২ নম্বর পৃষ্ঠার
সমস্যার সমািান করন্দত ণেন।

আইণেয়া ১০.3: ওজন বাক্স
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ওজন
মূিকথা: ণিিন্দনর এই প শান্দয় ণিক্ষাথীরা সংখ্যার মাধ্যন্দম কম শ্রবণি তুিনা করন্দত পান্দর। ইন্দতামন্দধ্য ণিক্ষাথীরা বােিািার সান্দথ পণরণচত
হন্দয়ন্দছ এবং পূন্দব শর শ্রেণিন্দত ওজন্দনর ণবণভন্ন একন্দকর মন্দধ্য রূপান্তর করন্দত ণিন্দিন্দছ এবং ণবণভন্ন একন্দকর বােিািা শ্র াগ করন্দত ণিন্দিন্দছ। এই
আইণেয়াটিন্দত ওজন্দনর ণবণভন্ন একক ব্যবহার কন্দর এর রূপান্তর এবং ওজন পণরমান্দপর শ্র াগ করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাওজন পণরমান্দপর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগন্দজর কােশ, এন্দফার কাগজ।
পূব শপ্রস্তুণত: শ্রবান্দে শ ণনন্দচর শ্রেিান্দনা ণনয়ন্দম পািা পাণি ৩টি ছক এন্দক রািন্দবন। ১০ শ্রথন্দক ১২টি কাগন্দজ ণকছু ওজন্দনর মান ণিন্দি রািন্দবন।
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কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

ক্লান্দসর শুরুন্দত একটি গে বলুন –
একণেন রাজুন্দক তার মা বাজান্দর পাঠান্দিা। অন্দনকগুন্দিা বাজার কন্দর শ্রফরার সময় রাজু শ্রেিন্দিা বাজান্দরর ব্যাগ ো
অন্দনক ভারী। শ্রস ণচন্তা করন্দিা এই ব্যান্দগর ওজন কত হন্দব। বাসায় এন্দস শ্রস িেপে বাজান্দরর ণিস্ট ণনন্দয় শ্র াগ করন্দত বন্দস
শ্রগন্দিা। িাতায় ণিিন্দিা –
োি =৭০০ গ্রাম
শ্রতি = ২০০ গ্রাম
আো= ৫০০ গ্রাম
িবন =১০০ গ্রাম
ণচণন= ২৫০ গ্রাম
সব শ্র াগ কন্দর শ্রেিন্দিা ১৭৫০ গ্রাম ওজন। এমন সময় তার োদু এন্দস জানন্দত চাইন্দিা, “রাজু বিন্দতা এই ব্যান্দগর ওজন কয়
শ্রকণজ?”। এিন শ্রতা রাজু ণবপন্দে পন্দি শ্রগি শ্রস শ্রতা ব্যান্দগর ওজন কত গ্রাম তা জান্দন ণকন্তু কত শ্রকণজ তা শ্রতা জান্দন না!
রাজু তাই আবার িাতা কিম ণনন্দয় বন্দস পিন্দিা। রাজু শ্র ন্দহতু চতুথ শ শ্রেণি শ্রত পন্দি তাই শ্রস জান্দন ১ শ্রকণজ =১০০০ গ্রাম।
শ্রস ণনন্দজর শ্রিিা ণিস্ট এর ণেন্দক তাণকন্দয় শ্রেিন্দিা ৭০০ এবং ২০০ শ্র াগ কন্দর ১০০। তার মান্দন শ্রস শ্রপি ১ শ্রকণজ। এবার
২৫০ আর ৫০০ শ্র াগ কন্দর হয় ৭৫০। ণকন্তু এো শ্রতা ১০০০ এর শ্রচন্দয় কম। এিন রাজু এই ৭৫৫ গ্রাম শ্রক ণকন্দিাগ্রাম বানান্দব
কীভান্দব? আো ১ ণকন্দিাগ্রাম = ১০০০ গ্রাম।তাহন্দি শ্রক বি ? ণকন্দিাগ্রাম নাণক গ্রাম?”
ণিক্ষাথীরা ণে উত্তর ণেন্দত পান্দর ণকন্দিাগ্রাম বি তাহন্দি পুনরায় গন্দে ণফন্দর আসুন। ণে তারা না বিন্দত পান্দর তাহন্দি
তান্দের সংন্দিািন কন্দর ণেন।
শ্র ন্দহতু ণকন্দিাগ্রাম বি। তাই ৭৫৫ গ্রাম শ্রক ণকন্দিাগ্রাম এ শ্রনয়ার জন্য আমরা ১০০০ ণেন্দয় ভাগ করন্দবা। রাজু ভাগ কন্দর
উত্তর শ্রপন্দিা ০.৭৫৫ ণকন্দিাগ্রাম। এই ০.৭৫৫ ণকন্দিাগ্রাম শ্রক শ্রস প্রথম ণেন্দক পাওয়া ১ ণকন্দিাগ্রান্দমর সান্দথ শ্র াগ কন্দর শ্রপন্দিা
১.৭৫৫ ণকন্দিাগ্রাম বা শ্রকণজ।

িাপ-২
িাপ-3

গন্দের শ্রিন্দষ তান্দের একটি শ্রিিা ণেন। ণিক্ষাথীন্দের পূন্দব শর ৬টি েন্দি ভাগ কন্দর রািা হন্দব। প্রথম িান্দপ ৩টি েিন্দক ণনন্দয় শ্রিিাটি
হন্দব।অপর ৩ েি প শন্দবক্ষি করন্দব।শ্রেণবন্দির উপর ৬টি িোণরর কাগন্দজ ণবণভন্ন ওজন্দনর মান শ্রিিা থাকন্দব।
শ্রিিার ণনয়মাবণি –শ্রিিার শুরুন্দতই ণনয়ম বন্দি ণেন্দবন গ্রান্দমর ছন্দক ১০০০ এর শ্রবণি হন্দি ১০০০ হাজার ১ শ্রকণজ ণহন্দসন্দব
পান্দির শ্রকণজর ১ ণহন্দসন্দব শ্র াগ হন্দব। এভান্দব ৫ জন্দনর বােিারা শ্র াগ করা হন্দব। আন্দরা একটি ণনন্দে শিনা থাকন্দব শ্র ান্দগর সময়
গ্রান্দমর র সান্দথ গ্রাম এবং ণকন্দিাগ্রান্দমর সান্দথ ণকন্দিাগ্রাম শ্র াগ হন্দব।
শ্রিিা শুরু শ্রত শ্রবান্দেরশ ছন্দক একটি ওজন্দনর মাপ ণিন্দি ণেন।

শ্রিিা শুরুর সংন্দকত ণেন্দতই প্রণত েন্দির ১ম সেস্য শ্রেণবন্দি রািা িোণরর একটি কাগজ তুিন্দব শ্রসই কাগন্দজ থাকা মান শ্রবান্দেরশ
ছন্দক ণিিন্দব। শ্র মন - একজন্দনর কাগন্দজ শ্রিিা “+৫০০গ্রাম” শ্রস এই মান শ্রবান্দেরশ ছন্দক থাকা মান্দনর ণনন্দচ ণিন্দি শ্র াগফি
ণিিন্দব। ১ম জন জায়গায় ণফন্দর শ্রগন্দি ২য় জন আসন্দব পুনরায় িোণরর কাগজ তুিন্দব কাগন্দজ থাকা মান আন্দগর জন্দনর
শ্র াগফন্দির সান্দথ শ্র াগ/ ণবন্দয়াগ করন্দব। এভান্দব শ্র ই েন্দির সকি সেস্য সবার আন্দগ তান্দের শ্র াগ ণবন্দয়াগ শ্রিষ করন্দত পারন্দব
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শ্রসই েি ণবজয়ী। এভান্দব প্রথম ৩ েন্দির শ্রিিা শ্রিষ হন্দয় াওয়ার পর অপর ৩ েি শ্রিিন্দব এবং ১ম ৩ েি প শন্দবক্ষি করন্দব।
িোণরর শ্র ৬টি কাগজ ব্যবহার করা হন্দয়ণছি শ্রসগুি পণরবতশন কন্দর শ্রেয়া হন্দব।

ণনন্দে শিনা ণেন প্রণত েি শ্র ন ণনজ ণনজ েন্দির িোণরন্দত পাওয়া ওজন্দনর মান িাতায় ণিন্দি এবং শ্র াগ কন্দর।
িাপ-৪

সবার শ্রিিা শ্রিষ হন্দি সবার কাছ শ্রথন্দক তান্দের শ্র াগফি জানন্দত চান এবং শ্রসই মানগুন্দিা শ্রবান্দে শ ণিখুন। এবার সব েিন্দক
ণনন্দে শিনা ণেন এই মানগুন্দিা গ্রান্দম প্রকাি করন্দি কত হন্দব এবং শ্রকণজ শ্রত প্রকাি করন্দি কত হন্দব।

মূল্যায়নোঃ চতুথ শ শ্রেণির ১২৪ এবং ১২৬ পৃষ্ঠার ওজন সংোন্ত সমস্যার সয়ািান্দন এই প্রণেয়া ব্যবহার কন্দর কন্দরন্দত শ্রেয়া ায়।

আইণেয়া ১০.4: একণেন্দনর েণজশ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : পণরসীমার প্রাথণমক িারিা
মূিকথা : ণিক্ষাথীরা ৪থ শ শ্রেণিন্দত সব শপ্রথম পণরসীমার িারিার সান্দথ পণরণচত হয়। পণরসীমা ণক এবং কীভান্দব পণরমাপ করন্দত হয় তা হান্দত
কিন্দম তান্দের চচ শা করান্দনার জন্য এটি একটি কাজ। এই প্রণেয়ায় ণিক্ষাথীরা পণরসীমার িারিার সান্দথ পণরণচত হন্দব এবং উৎসাহ ও আনন্দের
মান্দি পণরসীমা পণরমাপ করন্দত ণিিন্দব। এটি তান্দের বাস্তব জীবনমুিী েক্ষতা অজশন্দন সহায়তা করন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন বস্তুর পণরসীমা ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : ণিক্ষক-কাঁণচ, ণিক্ষাথী-েণি
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

সকিন্দক তান্দের েণি শ্রবর করন্দত বলুন। ক্লাসরুন্দমর শ্রেয়ান্দি োনান্দনা শ্রেন্দির সান্দথ মাপ ণেন্দয় এক ণমোর িম্বা একটি
সূতা/েণি শ্রকন্দে ণনন্দব।
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িাপ-২

এবার দুইজন কন্দর েি করন্দবন। একজন তার সুতা ণেন্দয় েন্দির অপরজন্দনর শ্রকামর/ কণি মাপন্দব। মাপার ণনয়ম হি
সুতাটি এক প্রান্ত িন্দর, অপর প্রান্ত িন্দর সুতাটি শ্রকান্দমরর চারপান্দি ঘুণরন্দয় এন্দন প্রথম প্রান্দন্তরসান্দথ ণমিান্দব।

িাপ-৩

এরপর মাপটি িন্দর শ্রেয়ান্দির শ্রেন্দির সান্দথ ণমিান্দব।

িাপ-৪

ণিক্ষাথী শ্রেি শ্রেন্দি পণরমাপ কন্দর সংখ্যাটি মুন্দি বিন্দব, এরপর িাতায় ণিিন্দব।

িাপ-৫

এবার বলুন, “আমরা আমান্দের ক্লান্দসর শ্রেণবিগুন্দিা চারপান্দি রণঙ্গন ণফতা ণেন্দত চাই, আমান্দের কত িম্বা ণফতা
িাগন্দব?”। এো ণহসাব করার একটি ণনয়ম ণতণন শ্রিিান্দবন।

িাপ-৬

এক শ্রেণবন্দির সকন্দি ণমন্দি একটি েি গঠন করা হন্দব। েন্দির একজন সুতা ণেন্দয় শ্রেণবন্দির এক িার আন্দগর মত শ্রেন্দির
সান্দথ ণমণিন্দয় পণরমাপ করন্দব।এরপন্দর বাণকরাও বাণক িারগুিা মাপন্দব।

িাপ-৭

এবার চারটি িার এর দে শয শ্র াগ কন্দর শ্রমাে একটি সংখ্যা পাওয়া ান্দব। শ্রেণবন্দির চারপান্দি ণফতা িাগান্দত তত িম্বা ণফতা
িাগন্দব। এই সংখ্যাটিই শ্রেণবন্দির পণরসীমা। এবার পণরসীমার িারিা ণেন।

িাপ-৮

শ
এবার বলুন, আন্দরা সহন্দজ কীভান্দব আয়তাকার ও বগাকার
বস্তুর পণরসীমা মাপা ায়। শ্র মন শ্রেণবন্দির দুটি ণবপরীত িার
সমান। অতএব, দুটি সণন্নণহত বাহু শ্র াগ কন্দর দুই ণেন্দয় গুি করন্দিই পণরসীমা পাওয়া ান্দব। আবার বন্দগরশ শ্র ন্দহতু চারটি
বাহুই সমান

মূল্যায়ন ও াচাই : বই এর ১২৩ পৃষ্ঠার আকার গুিার বাহুর দে শয ও পণরসীমা শ্রেি ণেন্দয় পণরমাপ করন্দব।

আইণেয়া ১০.5: আকৃণতর পণরসীমা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : পণরসীমা
মূিকথা: এটি একটি কাজ, ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন আকৃণতর পণরসীমা ণনি শারি করন্দত পারন্দব। সহজিভয উপকরন্দির সাহান্দয্য হান্দত
কিন্দম নানান আকৃণতর বস্তুর পণরসীমা পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন আকৃণতর পণরসীমা পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ, পূন্দব শর শ্রেণিন্দত শ্রসণম একক ব্যবহার কন্দর দতণরকৃত কাগন্দজর শ্রেি।
পূব শপ্রস্তুণত: প্রণত েন্দির জন্য একটি কন্দর আয়ত,বগ,শ ণত্রভূজ আকৃণতর কাগজ শ্রকন্দে ণনন্দয় আসন্দবন।
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কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণভন্ন ণভন্ন আকৃণতর (আয়ত,বগ,শ ণত্রভূজ) কাগজ এর টুকন্দরা ণনন্দয় আসন্দবন। ণিক্ষাথীন্দের ৪/৫ জন্দনর েন্দি ভাগ কন্দর শ্রেয়া
হন্দব। প্রণত েন্দি একটি কন্দর আয়ত,বগ,শ ণত্রভূজ আকৃণতর কাগজ ণেন্দবন।

িাপ-২

পূন্দব শর কান্দজর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের পণরসীমার শ্র িারিা শ্রেয়া হন্দয়ণছি তা আবার পুনরায় মন্দন কণরন্দয় ণেন্দবন। এবং বিন্দবন
শ্রকান আকৃণতর বাহুগুন্দিার শ্রমাে দে শয হন্দিা ঐ আকৃণতর পণরসীমা। একটি ণত্রভূজ আকৃণতর কাগজ শ্রেণিন্দয়
প্রন করন্দবন এর বাহু কয়টি। উত্তর হন্দব ৩টি। এভান্দব পুনরায় বগ শ এবং আয়ন্দতর বাহুর সংখ্যা জানন্দত চান।

িাপ-৩

ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দে শিনা ণেন তান্দের শ্র কাগন্দজর আকৃণত শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ শ্রসগুন্দিার বাহূ বা িার শ্রসণম শ্রেি ণেন্দয় পণরমাপ কন্দর
িাতায় ণিিন্দত বলুন।
শ্রিিা শ্রিষ হন্দি শ্র াগ কন্দর কত হয় তা উন্দল্লি করন্দত বিন্দবন। এবং এই মান শ্র আকৃণতগুন্দিার পণরসীমা তা জানান্দবন।

িাপ-৪

পণরমাপ করার এই প শান্দয় শ্র শ্রকান একটি েিন্দক প্রন করন্দবন আয়ত পণরমাপ কন্দর ণক শ্রপন্দয়ন্দছা? কী বূন্দিন্দছা? তান্দের
মন্দধ্য দুই এক জন শ্রক ণজন্দজ্ঞস করা হন্দব ৪ বাহুর দে শয কত কত । তা শ্রবান্দে শ ণিিন্দবন ণিক্ষক। শ্রিিার পর শ্রেিান্দবন
আয়ন্দতর শ্রক্ষন্দত্র ণবপরীত বাহুগুন্দিার দে শয এণক হয়। অনুরূপ ভান্দব বন্দগরশ চার বাহুর দে শয কত কত জানন্দত চান্দবন। উত্তর
শ্রজন্দন শ্রবান্দে শ শ্রিিার পর শ্রেিা ান্দব বন্দগরশ চার বাহুর দে শয এণক। অপর একটি েিন্দক পুনরায় তান্দের বগ শ ও আয়ন্দতর চার
বাহুর দে শয কত কত তা প্রন করুন এবং শ্রবান্দে শ ণিখুন। প্রথন্দম ণিক্ষাথী শ্রের অনুিাবন করন্দত ণেন আয়ন্দতর দুই বাহুর মান
এবং বন্দগরশ চার বাহুর মান সমান। এরপর শ্রবান্দে শ ণিন্দি তা ব্যািা করুন এবং পাঠ্যবই অনু ায়ী অনুিীিন করন্দত ণেন।

িাপ-৫

পাণরপাণশ্বশক নানান আকৃণতর পণরসীমা ণনি শয় করন্দত ণেন। ।

মূল্যায়ন ও াচাই: চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১২৩ পৃষ্টার সমস্যাগুন্দিা সমািান করন্দত ণেন্দত হন্দব।

আইণেয়া ১০.6: বগ শ ও আয়ত কাগন্দজর তুিনা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রক্ষত্রফি পণরমাপ
মূিকথা : এটি একটি শ্রিিা। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রিিন্দত শ্রিিন্দত শ্রক্ষত্রফন্দির িারিা িাভ করন্দব। একটি গাণিণতক সমস্যা সমািান করা
সহজ হয় তিনই, িন তা ভািভান্দব দৃশ্যমান হয়। একটি তন্দির শ্রক্ষত্রফি ণনি শন্দয়র শ্রকৌিি সিন্দকশ তান্দের হান্দত কিন্দম শ্রিিান্দনা হন্দব। প্রমাি
করার সাহান্দয্য ণসদ্ধান্ত গ্রহন্দি ণিক্ষাথীন্দের শ্র ৌণক্তক ণচন্তার ণবকাি িাভ করন্দব। একই সান্দথ বগ শ র এবং বগ শ একক িারিার সান্দথ পণরচয়
করান্দনার মাধ্যন্দম ণগ্রে ব্যবহার কন্দর শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করার শ্রকৌিি শ্রিিান্দনার জন্য এই কাজটি শ্রেণিকন্দক্ষ করান্দনা হন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাবগ শ র ব্যবহার কন্দর শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : কাগজ, শ্রেি, ণগ্রন্দের ছক।
পূব শপ্রস্তুণত : ণিক্ষক ণনন্দজ ণিক্ষাথীন্দের শ্রেি ব্যবহার কন্দর একটি কাগজ শ্রথন্দক িম্বািণম্ব ভান্দব ৬ শ্রসণম এবং আিাআণি ভান্দব ৬ শ্রসণম শ্রকন্দে
একটি বগ শ বানান্দব। অনুরূপভান্দব িম্বািণম্ব ভান্দব ৭ শ্রসণম এবং আিাআণি ভান্দব ৫ শ্রসণম ণনন্দয় একটি আয়তন্দক্ষত্র শ্রকন্দে ণনন্দব। ণিক্ষক ক্লান্দসর
ণিক্ষাথীন্দের কন্দয়কটি েন্দি ভাগ কন্দর েন্দির সংখ্যা অনু ায়ী চার শ্রথন্দক পাঁচটি আয়ত এবং চার শ্রথন্দক পাঁচটি বগন্দশ ক্ষন্দত্র দতণর করন্দবন।
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কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

িাপ-২

৪/৫ জন কন্দর ণিক্ষাথী ণনন্দয় সকি ণিক্ষাথীন্দের কন্দয়কটি েন্দি ভাগ করন্দবন। প্রণতটি েিন্দক একটি বগ শ এবং একটি
আয়তন্দক্ষন্দত্রর আকৃণতন্দত বানান্দনা কাগজ ণেন্দবন। ণজন্দজ্ঞস করন্দবন শ্র শ্রকান কাগজটি বি। ণিক্ষাথীন্দের বিন্দবন তারা চাইন্দি
শ্রেি ব্যবহার করন্দত পারন্দব শ্রকান কাগজটি বি তা শ্রেিার জন্য। দুইটি েন্দির উত্তর একই বা ণভন্ন হন্দত পান্দর। তিন তান্দের
উত্তন্দরর শ্রপছন্দনর কারি ণজন্দজ্ঞস করুন অথ শাৎ শ্রকান কাগজটি বি শ্রসটি তারা কীভান্দব শ্রবর কন্দরন্দছ এবং তা শুনন্দবন।
ণিক্ষাথীন্দের বগ শ এবং আয়ত কাগজটির প্রন্দতযকটির িম্বািণম্ব ও আিাআণি বরাবর শ্রেি ব্যবহার কন্দর ১ শ্রসণম পরপর োগ
ণেন্দত বিন্দবন।

বগ শ এবং আয়ন্দতর প্রন্দতযকটিন্দত শ্রছাে শ্রছাে কতগুন্দিা র আন্দছ, শ্রসটি গুিন্দত বিন্দবন।
িাপ-৩

িাপ-৪

শ্র িান্দন অণিক সংখ্যক শ্রছাে র আন্দছ, শ্রসটির আকৃণত বি, এই ব্যাপারটি শ্রবািান্দবন এবং এিান শ্রথন্দক বিন্দবন, এই শ্রমাে র
সংখ্যাই হন্দে শ্রক্ষত্রফি। প্রথম কাগন্দজ ৩৬টি এবং ণিতীয় কাগন্দজ ৩৫টি বগ শ আন্দছ। অথ শাৎ প্রথম কাগজটি বি। এই শ্রছাে
বগন্দশ ক আমরা বিব ১ বগন্দশ সণন্টণমোর।
এরপর বিন্দবন শ্রছাে রগুন্দিার প্রন্দতযকটির শ্রক্ষত্রফি = ১ন্দসণম*১ শ্রসণম= ১ বগন্দশ সণম। প্রথম কাগজটিন্দত ৩৬টি বগ শ ণছি অথ শাৎ
শ
শ
এর শ্রক্ষত্রফি ৩৬ বগন্দশ সণন্টণমোর। ণিতীয়টিন্দত ৩৫টি বগএকক
অথ শাৎ এর শ্রক্ষত্রফি ৩৫ বগন্দশ সণন্টণমোর। অথ শাৎ বগাকার
শ
কাগজটি বি এবং আয়তকার কাগপন্দজর শ্রচন্দয় বগাকার
কাগন্দজর শ্রক্ষত্রফি এক বগন্দশ সণম শ্রবণি।
শ্রবান্দে শ পািা পাণি একটি আয়ত এবং একটি বগ শ আকৃণতর ণগ্রে চাে শ এন্দক ণনন্দবন। ান্দের মন্দধ্যর বন্দগরশ সংখ্যা থা েন্দম ৩৫
এবং ৩৬ হন্দব।
এই প শান্দয় আিাআণি ১ম সাণরর রগুন্দিা শ্রত মাকশার এর সাহান্দয্য ণচণহ্নত কন্দর ণেন্দবন। এবং সবাইন্দক বিন্দবন তান্দক অনুসরি
কন্দর ১ম সাণরর ৫ বা ৬টি র রণিন করন্দত। ণনন্দচ শ্রেিান্দনা ছণবর মত

শ্র সব েন্দি বগ শ আকৃণতর কাগজ ণছি তান্দের প্রন করন্দবন আিাআণি কয়টি র আন্দছ। উত্তর হন্দব ৬টি। এবং আয়ত কাগন্দজর
জন্য ন্দরর সংখ্যা ৭টি। এবার বলুন এই বগ শ ন্দরর সংখ্যাই বগ শ বা আয়তটির প্রে।
িাপ-৫

পুনরায় িম্বািণম্ব ভান্দব ১ম সাণরর রগুন্দিা রণিন করন্দত বিন্দবন।গুন্দি শ্রেিার ণনন্দে শিনা ণেন্দবন। ণিক্ষাথীরা গুন্দি উত্তর পান্দব
বগ শ কাগন্দজর িম্বািণম্ব ভান্দব ন্দরর সংখ্যাও ৬ আয়ন্দতর জন্য ৫। শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন িম্বা িণম্ব ভান্দব পাওয়া ন্দরর সংখ্যা বগ শ
বা আয়ন্দতর দে শ।এই আিাআণি এবং িম্বািণম্ব র সংখ্যা গুি ণেন্দিই আমরা শ্রমাে শ্রক্ষত্রফি শ্রপন্দয় াই।
িাপ-৬

এই প শান্দয় ণনন্দে শিনা ণেন আয়ত এবং বন্দগরশ দে শ ও প্রন্দের মান গুি কর। গুি কন্দর তারা উত্তর পান্দব ৩৬ এবং ৩৫।
অথ শাৎ বগ শ র গুন্দি শ্র মান পাওয়া ণগন্দয়ণছি দে শয ও প্রন্দের গুিফি শ্রথন্দকউ এণক মান পাওয়া ায়।
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শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন্দবন,
আয়ন্দতর শ্রক্ষত্রফি= দে শয× প্রে
এবং বন্দগরশ শ্রক্ষন্দত্র দে শয ও প্রন্দের এণক মান আন্দস এ শ্রথন্দক তারা ণক বুিন্দত পান্দর এই সংোন্ত প্রন করুন।
প্রন্দনাত্তর শ্রিন্দষ শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেনবন্দগরশ শ্রক্ষত্রফি = ১ বাহুর দে শয ×১ বাহুর দে শয

িাপ-৭

মূল্যায়ন ও াচাই : চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১২৮ পৃষ্ঠার সমস্যার সমািান করন্দত ণেন্দবন।

আইণেয়া ১০.7: শ্রক্ষত্রফন্দির শ্রিিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রক্ষত্রফি পণরমাপ
মূিকথা : এটি একটি শ্রিিা এবং ণিক্ষাথীরা শ্রক্ষত্রফন্দির একন্দকর িারিা িাভ করন্দব এবং তা ণহসাব করন্দব। এই শ্রিিাটি ণিক্ষাথীন্দের
ণবদ্যািন্দয়র বাইন্দরও শ্রিিার জন্য অনুপ্রাণিত করন্দবন কারি এর পারেিীতার জন্য তান্দক কন্দয়কবার শ্রিিাটি শ্রিিন্দত হন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : কাগজ, শ্রস ণম একক সম্বণিত কাগন্দজর শ্রেি।
পূব শপ্রস্তুণত : পূন্দব শই একটি েে কাগজ দতণর কন্দর আনন্দবন ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান্দনার জন্য।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

ণিক্ষাথীর প্রথন্দম ণনন্দজন্দের সান্দথ শ্রিিন্দব।ণিক্ষাথীরা প্রথন্দম দুইজন্দনর েি গঠন করন্দব। েন্দির দুই ণিক্ষাথী এন্দক অপন্দরর
সান্দথ একটি কাগন্দজ শ্রিিন্দব। প্রন্দতযক েন্দির কাগন্দজ ণনন্দচর ছণবর মত ণবন্দু আঁকা থাকন্দব পরপর দুটি ণবন্দুর দূরত্ব হন্দব এক
শ্রসণন্টণমোর। কাগন্দজ ণবন্দু আকার জন্য ণিক্ষাথীরা গণিত বইন্দয়র ণপছন্দন ছাপান্দনা শ্রেি ব্যবহার করন্দত পারন্দব

িাপ-২

শ্রিিার ণনয়ম হি: শ্র শ্রকান একজন শ্রিিা শুরু করন্দব। ছণবর মত একটি োগ ণেন্দয় শ্র শ্রকান দুইটি ণবন্দু শ্র াগ করন্দব। োগ
অবশ্যই পািাপাণি অথবা উপর ণনন্দচ ণেন্দত হন্দব, শ্রকানাকুণনভান্দব শ্রকান োগ শ্রেয়া ান্দব না।

িাপ-৩

এরপর ণিতীয় জন ও আন্দরকটি শ্ররিা শ্রেন্দন দুটি ণবন্দুন্দক শ্র াগ করন্দব।

িাপ-৪

এভান্দব শ্রিিা চিন্দত থাকার এক প শান্দয় শ্রেিা ান্দব ণিক্ষাথী এমন ন্দর োগ ণেন্দত পারন্দব শ্র চারটি োগ ণমন্দি একটি বাক্স
দতণর হন্দয় ান্দব। ার োন্দগ বাক্সটি সম্পূি শ হন্দব, বাক্সটি তার। একটি বাক্স পূরি করন্দত পারন্দি শ্রস একটি োগ শ্রবণি ণেন্দত
পারন্দব। িণর শ্রসই োগ ণেন্দয় আন্দরকটি বাক্স পূরি হি। তাইন্দি শ্রস আন্দরকটি োগ ণেন্দত পারন্দব। এভান্দব চিন্দব।

ছণবর ন্যায় বান্দক্সর শ্রভতর নান্দমর প্রথম অক্ষর ণিন্দি রািন্দব।
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িাপ-৫

এভান্দব শ্রিিা চিন্দব তক্ষি প শন্ত ছন্দক আর শ্রকান োগ োনার সুন্দ াগ থাকন্দব। তান্দেরন্দক তান্দের ন্দরর শ্রমাে শ্রক্ষত্রফি কত
তা ণজন্দজ্ঞস করুন। ণিক্ষাথীরা কার কয়টি র হন্দয়ন্দছ তা গুিন্দব এবং শ্রসটিই হন্দব তার ন্দরর শ্রমাে শ্রক্ষত্রফি।

িাপ-৬

প্রণত েন্দি ার ন্দরর সংখ্যা বা শ্রমাে শ্রক্ষত্রফি শ্রবণি হন্দব শ্রসই ণিক্ষাথীন্দক ণবজয়ী শ্র াষিা করা হন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাইোঃ শ্রকান ণিক্ষাথী দ্রুত সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দছ এবং শ্রকান ণিক্ষাথী সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দছ না ণিক্ষক তা
িক্ষয করন্দবন।

আইণেয়া ১০.8: আকৃণতর শ্রক্ষত্রফি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রক্ষত্রফি পণরমাপ
মূিকথা : শ্রেণিকন্দক্ষ এই কাজটির মধ্য ণেন্দয় ণিক্ষাথীরা শ্রক্ষত্রফন্দির িারিা িাভ করন্দব। এণক সান্দথ সূন্দত্রর সাহান্দয্য আয়ত ও বন্দগরশ
শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করন্দত ণিিন্দব।পূন্দব শর শ্রেণিন্দত ট্যানগ্রান্দমর ব্যবহার এর মাধ্যন্দম আকৃণতর পণরচয় এবং দতণরর িারিার সান্দথ ণিক্ষাথী রা
পণরণচত। শ্রসই িারিা ব্যবহার কন্দর শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় এর শ্রকৌিি এবং ণগ্রে কাগন্দজর মাধ্যন্দম শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় তান্দের হান্দত কিন্দম শ্রিিান্দনা
হন্দব এই কাজটি শ্রিন্দষ।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাআয়ত ও বন্দগরশ শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি : কাগজ, ণগ্রে শ্রপপার
পূব শপ্রস্তুণত : প্রণত শ্রেণবন্দির জন্য সমান ৩টি বগ শ এবং ২টি ণত্রভূজ আকৃণতর কাগজ ণনন্দয় আসুন। শ্রবান্দে শ একটি ণগ্রে চাে শ আঁকা থাকন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

৪/৫ জন কন্দর ণিক্ষাথী ণনন্দয় সকি ণিক্ষাথীন্দের কন্দয়কটি েন্দি ভাগ করুন। প্রণতটি েিন্দক ৩টি বগ শ এবং ২টি ণত্রভূজ
আকৃণতন্দত বানান্দনা কাগজ ণেন্দবন।

িাপ-২

ণনন্দে শিনা ণেন এই ৫টি কাগন্দজর টুকন্দরা ণেন্দয় ণনন্দজন্দের ইন্দেমত আকৃণত দতণর করন্দত।

দতণর করা শ্রিষ হন্দি প্রন করন্দবন পান্দির েন্দির আকৃণতর সান্দথ তান্দের ণনন্দজন্দের েন্দির দতণর করা আকৃণতর ণক ণমি আন্দছ
ণকনা। ণকংবা আকৃণত সমান ণকনা। তান্দের উত্তর শ্রিানার পর আবান্দরা প্রন করুন ণভন্ন শ্রেিন্দত আকৃণতগুন্দিার শ্রক্ষত্রফি ণক
সমান? এবং আমরা কীভান্দব জানন্দবা আকৃণতগুন্দিা সমান ণকনা?
ণিক্ষাথী রা ণবণভন্ন উত্তর ণেন্দব। ণিক্ষক নানান প্রন উত্তন্দরর মাধ্যন্দম তান্দের কাছ শ্রথন্দক সঠিক উত্তর আনার শ্রচষ্টা করন্দবন।
উওত্তর হন্দত পান্দর- সবগুন্দিা আকৃণত সমান মান্দপর সমান সংখ্যক কাগন্দজর বগ শ ণেন্দয় দতণর তাই তান্দের শ্রক্ষত্রফি ও সমান।
িাপ-৩

৩টি বন্দগরশ ১টি শ্রেণিন্দয় প্রন করুন এই বন্দগরশ শ্রচন্দয় তান্দের বানান্দনা বগ শ কতগুি বি। ণিক্ষাথী শ্রের কাছ শ্রথন্দক ু্ণবণভন্ন উত্তর
শুনন্দবন। এরপর ণনন্দে শিনা ণেন্দবন এই টুকন্দরাগুন্দিা ণেন্দয় একটি বগ শ দতণর কর। তারা বগ শ দতণর করার পর তান্দের প্রন করন্দবন
আন্দগর আইণেয়ান্দত শ্র ভান্দব ণগ্রে গুন্দি শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করা ণিন্দিণছি তারা শ্রসভান্দব বগ শ গুন্দি আকৃণতর শ্রক্ষত্রফি কত হয়?
উত্তর হন্দব ৪ বগ শ একক।
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িাপ-৪

ণনন্দে শিনা ণেন কাগন্দজর টুকন্দরাগুন্দিা ব্যবহার কন্দর চার বাহুর আকৃণত দতণর কর। ণিক্ষাথী রা দতণর করন্দব। প্রণত শ্রেণবন্দির
কান্দছ ণগন্দয় প শন্দবক্ষি করুন এবং ণিক্ষাথীন্দের বলুন ণনন্দজন্দের ইন্দেমত ণকছু আকৃণত দতণর করন্দত এরপর ণিক্ষাথী শ্রের
আঁকা আকৃণতগুন্দিা শ্রবান্দেরশ ণগ্রে ছন্দক ণচণহ্নত করন্দবন।

িাপ-৫

ণগ্রন্দে আঁকা আকৃণতগুন্দিার কয়টি বাহু আন্দছ তা গুন্দি শ্রেিন্দব ণিক্ষাথী রা। এরপর ণগ্রে গুন্দি শ্রক্ষত্রফি কত বগ শ একক তা
ণনি শন্দয়র শ্রকৌিি শ্রেণিন্দয় ণেন।
শ
৩টি বগাকৃণত
কাগন্দজর একটি ডনন এবং ণজন্দগস করুন এর শ্রক্ষত্রফি কত। উওত্তর ১ বগ শ একক।
শ
বন্দগর কি শ বরাবর ভাঁজ কন্দর ণিঁন্দি আিাো করন্দি ২টি সমান আকৃণতর ণত্রভূজ পাওয়া ান্দব। ণিক্ষক শ্রসই ২ণত ণত্রভূজ ণেন্দয়
একটি বগ শ দতণর কন্দর তা শ্রেণিন্দয় জানন্দত চাইন্দবন এর শ্রক্ষত্রফি কত। উত্তর ১ বগ শ একক। এবার একটি ণত্রভূজ শ্রেণিন্দয় প্রন
করন্দবন তাহন্দি এই ণত্রর্ভন্দজর শ্রক্ষত্রফি কত।উত্তর এক বগ শ একন্দকর অন্দি শক। ২টি ণত্রভূজ ণেন্দয় একটি চার বাহুর আকৃণত
দতণর করা ায় এটি হান্দত কিন্দম শ্রেিান্দনা হন্দব।

িাপ-৬

িাপ-৭

ণগ্রে কাগন্দজ একটি আয়ত রণঙ্গন কন্দর বা শ্রপণন্সন্দির শ্রিে ব্যবহার কন্দর ণচণহ্নত করার ণনন্দে শিনা ণেন্দবন ণিক্ষক।শ্রসই আয়ত
আকৃণতর আিাআণি ভান্দব কয়টি বন্দগরশ িারা ণচণহ্নত গুিন্দত বলুন। ণচত্রানু াণয় ৩ র। পুনরায় আয়ন্দতর িম্বািণম্ব ভান্দব কয়টি
ির গুিন্দত বলুন। ণচত্রানু াণয় িম্বািণম্ব ভান্দব তা ২। ২ গুি ৩ করন্দি হয় ৬। আমার ণগ্রন্দের বগ শ গুন্দিও শ্রেিা শ্রগি শ্রক্ষত্র ফি
৬। এিান্দন আিাআণি ন্দরর মান শ্রক বিা হয় আয়ন্দতর প্রে এবং িম্বািণম্ব রগুন্দিার মান শ্রক বিা হয় দে শয। সুতরাং
আয়ন্দতর শ্রক্ষত্রফি- দে শয প্রে।

। আনন্দে গণিত ণিণি (চতুর্ থ শ্রেণি) | 110

এণক ভান্দব ণগ্রে শ্রপপান্দর বগ শ এন্দক দে শয এবং প্রে বরাবর গুন্দি শ্রেিা ান্দব ন্দরর সংখ্যা সমান। তাই বন্দগরশ শ্রক্ষত্রফি এক
বাহুর দে শয গুি এক বাহুর দে শয।
িাপ-৮

এরপর ণিক্ষাথীন্দের একটি কন্দর আয়ত ও বগ শ বাহুর দে শয/প্রে/শ্রক্ষত্রফি ণনণে শষ্ট কন্দর ণেন্দবন। িরা াক ণনেরূন্দপ পণরমাপ
ণনণে শষ্ট করা হন্দিাোঃ
শ
● আয়তন্দক্ষত্রোঃ শ্রক্ষত্রফি ১২ বগএকক
● বগ শ ৪ বগ শ একক
মূল্যায়ন ও াচাই : চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১২৯-১৩১ পৃষ্ঠার অনুিীিনী করন্দত ণেন
টিপসোঃ ণিক্ষক প্রন্দয়াজন্দন বগ শ এবং ণত্রভূজ আকৃণতর কাগন্দজর টুকন্দরা সংখ্যা বাণিন্দয় কাজটি আন্দরা আকষ শিীয় কন্দর তুিন্দত পান্দরন
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আইণেয়া ১০.9: শ্রেণিকন্দক্ষর শ্রক্ষত্রফি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রক্ষত্রফি
মূিকথা : ণিিন্দনর এই প শান্দয় ণিক্ষাথীরা ণমোর একন্দকর সান্দথ পণরণচত এবং বি সংখ্যার গুন্দি অভযে। পূন্দব শর সকি কাজ শ্রছাে শ্রছাে
আকৃণতর শ্রক্ষত্রফি ণনি শন্দয় সীমাবদ্ধ ণছি। বাস্তব জীবনমুিী েক্ষতা অজশন্দনর িন্দক্ষয তান্দের বি আকৃণতর শ্রক্ষত্রফি ণনি শন্দয় অভযস্ত করান্দনার িন্দক্ষ
েিগত এই কাজটি করান্দনা। এছািাও শ্রেণিকন্দক্ষর শ্রক্ষত্রফি মাপার মাধ্যন্দম একন্দকর রূপান্তর শ্রিিা।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ
বগণমোরন্দ
ক বগন্দশ সণন্টণমোন্দর রূপান্তর করন্দত পারন্দব।
উপকরি : ণিক্ষক-ণিক্ষক দুটি সমান দেন্দ শযর (দুই বা ণতন হাত) েণি / িক্ত কাঠি ণনন্দয় আসন্দবন, ণিক্ষাথী-ণিক্ষাথীরা শ্রেি ণনন্দয় আসন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত : ণিক্ষাথীরা তান্দের পূন্দব শ দতণরকৃত কাগন্দজর শ্রেি এবং ণমোর েণি ণনন্দয় আসন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দের দুটি েন্দি ভাগ কন্দর ণেন্দবন। প্রণতটি েিন্দক একটি কন্দর েণি ণেন।

িাপ-২

প্রণতটি েিন্দক ক্লান্দসর দে শয এবং প্রে মাপন্দত বলুন। ক্লান্দসর এক শ্রকািা শ্রথন্দক শুরু কন্দর েণি ণেন্দয় দে শয এবং প্রে মাপার পদ্ধণত
ণিক্ষাথীন্দের বুণিন্দয় বলুন। দুই েি আিাো আিাো ভান্দব দে শয এবং প্রে মাপন্দব এবং এক েি রুন্দমর এক সাইন্দের দে শয শ্রথন্দক
শুরু করন্দি অন্য েি অন্য সাইন্দের দে শয শ্রথন্দক শুরু করন্দব।

িাপ-৩

দুই েন্দিরই দে শয এবং প্রন্দে েণির ণহসাব শ্রিষ হন্দি তান্দেরন্দক েণির দে শয শ্রেি ণেন্দয় মাপন্দত বিন্দব। ণিক্ষাথীরা েণির দে শয
শ্রসণমন্দত মাপন্দব। এবার তারা েণির দে শয (শ্রসণম) শ্রথন্দক ন্দরর দে শয এবং প্রে শ্রসণমন্দত শ্রবর করন্দব। এরপর ন্দরর দে শয এবং প্রে
শ্রথন্দক শ্রক্ষত্রফি শ্রবর করন্দব।

িাপ-৪

এবার ণিক্ষাথীন্দের মান্দঠ ণনন্দয় ান্দবন (মাঠ না থাকন্দি ক্লান্দসই করন্দবন)। এবার তান্দেরন্দক েণি শ্রথন্দক এক ণমোর শ্রমন্দপ দে শয এবং
এক ণমোর প্রন্দের একটি বগ শ আঁকন্দত বলুন (মাঠ হন্দি তারা কাঠি ণেন্দয় মাটিন্দত আঁকন্দব এবং ক্লাস হন্দি তারা চক ণেন্দয় শ্রেন্দির
শ
সাহান্দয্য আঁকন্দব)। এই বন্দগরশ দে শয হন্দব এক বগণমোর।

িাপ-৫

এবার তান্দের আঁকা বন্দগরশ দে শয এবং প্রে শ্রসণমন্দত শ্রবর করন্দব (তারা ণে আন্দগ শ্রথন্দক জান্দন শ্র এক ণমোর= ১০০ শ্রসণম তাহন্দি
তারা ণিিন্দব দে শয ১০০ শ্রসণম এবং প্রে ১০০ শ্রসণম। আর শ্রসটি মন্দন না থাকন্দি শ্রেি ণেন্দয় শ্রমন্দপই শ্রবর করন্দব এবং িাতায় ণিিন্দব।
ণিক্ষাথীরা এবার বগন্দশ ক্ষত্রটির শ্রক্ষত্রফি বগন্দশ সণমন্দত শ্রবর করন্দব।

িাপ-৬

ণিক্ষাথীরা িন বগন্দশ ক্ষন্দত্রর শ্রক্ষত্রফি বগন্দশ সণমন্দত শ্রবর করন্দব উত্তর আসন্দব ১০০০০ বগ শ শ্রসণম। তিন ণজন্দজ্ঞস করুন তাহন্দি এক
শ
বগণমোর
= কত বগন্দশ সণম?

িাপ-৭

শ
ণিক্ষাথীরা তান্দের িাতা শ্রেন্দি বিন্দত পারন্দব শ্র ১ বগণমোর
= ১০০০০ বগন্দশ সণম।

িাপ-৮

এবার ণিক্ষাথীন্দের বলুন ১ণমোর = ১০০ শ্রসণম অনুরূপ এক ণকণম = ১০০০ ণমোর।
শ
এবার ণিক্ষাথীন্দের 1 ণকণম দেন্দ শযর এবং 1 ণকণম প্রন্দের একটি মান্দঠর শ্রক্ষত্রফি কত বগণমোর
তা িাতায় ণিিন্দত বলুন এবং
শ
শ
সমািান করন্দত বিন্দবন। অথ শাৎ ণিক্ষাথীরা ১ বগণকণম= কত বগণমোর তা শ্রবর করন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাই : চতুথ শ শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তন্দকর ১৩২ নম্বর পৃষ্ঠার সমস্যার সমািান করন্দত ণেন্দবন এবং প্রাপ্ত উত্তরন্দক বগন্দশ সণমন্দত
প্রকাি করন্দত বিন্দবন।

আইণেয়া ১০.10: ণসণরঞ্জ ণেন্দয় আয়তন
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : তরন্দির আয়তন
মূিকথা : ২য় শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা আয়তন পণরমান্দপর একক ও প্রণেয়ার সান্দথ পণরণচত হন্দয়ন্দছ। ণকন্তু অণত অে পণরমান্দির তরি পণরমান্দপর
জন্য ব্যবহৃত ণমণি ণিোর এবং শ্রেণসণিোর একন্দকর িারিা তান্দের জন্য নতুন। এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা ণসণরঞ্জ ব্যবহার কন্দর তরন্দির
আয়তন পণরমাপ করা ণিিন্দব এবং তরন্দির আয়তন পণরমান্দপর একক সিন্দকশ জানন্দব। এছািাও ণভন্ন ণভন্ন আয়তন্দনর তরি ব্যবহার কন্দর
বি বা শ্রবণি পণরমাি তরি পণরমান্দপর কাজ হান্দত কিন্দম ণিিন্দনর মাধ্যন্দম তরন্দির ণভন্ন ণভন্ন একন্দকর রূপান্তর সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণমণি ণিোর এবং শ্রেণস ণিোর এর একক সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
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উপকরি : ৫টি ১০ ণম.ণি. ণসণরঞ্জ, শ্রবাতি (২৫০ ণম.ণি., ৫০০ ণম.ণি. ও ১ ণিোর)
পূব শপ্রস্তুণত : ণিক্ষক অবশ্যই প্রণতটি ণসণরন্দঞ্জর সুইুঁ শ্রফন্দি ণেন্দবন।
কা শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রণতটি শ্রবন্দঞ্চ বা প্রণত দুই শ্রবন্দঞ্চ একটি কন্দর ণসণরঞ্জ ণেন।

িাপ-২

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণসণরঞ্জটি ভািমত িক্ষয করন্দত বলুন।
তারা সবাই ণসণরঞ্জটি এন্দক এন্দক হান্দত ণনন্দয় শ্রেিন্দব এবং
ণকছু সময় ণেন শ্র ন সবাই এন্দক এন্দক ণসণরঞ্জটি হান্দত
ণনন্দয় শ্রেিন্দত পান্দর। তারপর ণসণরঞ্জ ণেন্দয় কীভান্দব পাণন
োনন্দত হয় তা ণনন্দজ একটি ণসণরঞ্জ ব্যবহার কন্দর
ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান্দবন।

িাপ-৩

ণিক্ষাথীন্দের বলুন প্রণতটি ণসণরন্দঞ্জ ১ শ্রথন্দক ১০ প শন্ত শ্রিিা আন্দছ। এই এক প শন্ত পাণন উঠন্দি আমরা বণি এক ণমণিণিোর বা
সংন্দক্ষন্দপ এক ণম.ণি. পাণন আন্দছ। অনুরূপ ১০ ণম.ণি. োগ প শন্ত পাণন োনন্দি আমরা বিব ১০ ণম.ণি. পাণন শ্রনয়া হন্দয়ন্দছ।

িাপ-৪

ণসণরঞ্জ ব্যবহার কন্দর এক এক কন্দর সব ণিক্ষাথীন্দের েি ণম.ণি. পাণন মাপান্দবন।

িাপ-৫

এবার একটি কাঁন্দচর গ্লান্দস ণকছু পাণন ণনন্দয় (গ্লান্দসর অন্দি শন্দকর ণকছুো কম বা তার কাছাকাণছ) ণিক্ষাথীন্দের তা শ্রেিান এবং
বলুন, “এই গ্লান্দস কত ণম.ণি. পাণন আন্দছ তা িারিা কর এবং প্রন্দতযন্দক তান্দের িাতায় ার ার উত্তরটি ণিি”। তারপর
একজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক ডনন এবং তান্দক ণেন্দয় ণসণরঞ্জ এর সাহান্দয্য গ্লান্দসর পাণনটুকু মাপান্দবন। িক্ষয রাখুন শ্রস ঠিক
মত মাপন্দত পারন্দছ ণকনা। মাপা শ্রিষ হন্দি ণতণন প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক তার িাতায় অনুমান করা পণরমািটি বিন্দত বলুন এবং
কার উত্তরটি সবন্দচন্দয় কাছাকাণছ ণগন্দয়ন্দছ তা শ্রেিান।

িাপ-৬

একইভান্দব িাপ-৫ অনুসরন কন্দর আরও দুই বার গ্লান্দস অে পণরমাি পাণন ণনন্দয় ণিক্ষাথীন্দের গ্লান্দস পাণনর পণরমাি অনুমান
করন্দত বলুন এবং কার উত্তরটি সঠিক পণরমান্দির কাছাকাণছ ায় তা শ্রবর করুন। প্রন্দতযক শ্রক্ষন্দত্রই প্রকৃত উত্তরটি (ণসণরন্দঞ্জর
সাহান্দয্য মাপা) সবার িাতায় ণিন্দি রািন্দত বিন্দবন। শ্রবান্দে শ প্রণতবার গ্লান্দস থাকা পাণনর সঠিক পণরমাি ণনন্দচর শ্রেণবন্দির মত
একটি শ্রেণবন্দি বসান্দবন।
গ্লাস

পাণনর পণরমাি (ণম.ণি.)

১ম

৩২

২য়

২৩

৩য়

১৮

িাপ-৭

এবার ২৫০ ণম.ণি. এবং ৫০০ ণম.ণি. শ্রবাতি দুটি হান্দত ণনন্দবন এবং ণিক্ষাথীন্দের শ্রবাতি দুটি এক এন্দক শ্রেণিন্দয় বলুন শ্র
শ্রছাে শ্রবাতিটিন্দত ২৫০ ণম.ণি. পাণন িন্দর এবং বিটিন্দত ৫০০ ণম.ণি. পাণন িন্দর। এরপর এক ণিোন্দরর শ্রবাতিটি হান্দত ণনন
এবং ণজন্দজ্ঞস করুন “শ্রতামরা বিন্দতা তাহন্দি এই শ্রবাতিটিন্দত কতটুকু পাণন িন্দর?” ণিক্ষাথীন্দের উত্তর ণতণন এক এক কন্দর
শুনন্দবন।

িাপ-৮

তারপর বলুন, এই শ্রবাতিটিন্দত ১০০০ ণম.ণি. পাণন িন্দর। এই ১০০০ ণম.ণি.শ্রক আমরা বণি এক ণিোর। অথ শাৎ এক ণিোর
= ১০০০ ণম.ণি.। আবার ণজন্দজ্ঞস করুন তাহন্দি এই এক ণিোন্দরর েি ভাগ কত ণম.ণি. হয়। এই প্রন্দনর উত্তর ১০০ ণমণি া
ণিক্ষাথীরা শ্রবর করন্দব। তিন বলুন, শ্র এই ১০০ ণম.ণি. শ্রক আমরা বণি ১ শ্রেণসণিোর, সংন্দক্ষন্দপ শ্রে.ণি.।

মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষাথীন্দের বলুন, ণতনটি শ্রবাতন্দির পাণন একসান্দথ ণনন্দি কত ণম.ণি. পাণন হয়?
টিপস : বি একক এবং শ্রছাে একক শ্রকন ব্যবহার করন্দত হয় তা বুণিন্দয় বলুন।
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আইণেয়া ১০.11: সময় পন্দকে
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ন্টা, ণেন, সপ্তাহ ও বছন্দরর ণহসাব জানান্দনা।
মূিকথা : ণিক্ষাথীরা সমন্দয়র একন্দকর মন্দধ্য সিকশগুন্দিা ভান্দিাভান্দব শ্রবািার জন্য এবং অভযস্ত হওয়ার জন্য এই শ্রকৌিি শ্রেণিকন্দক্ষ পণরচয়
করান্দনা হন্দব। এটি সহজিভয কাগন্দজর মাধ্যন্দমই হান্দত কিন্দম উপকরি ব্যবহার কন্দর সমন্দয়র একন্দকর রূপান্তর সিন্দকশ িারিা শ্রেয়া হন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসমন্দয়র ণবণভন্ন একন্দকর মন্দধ্য সিকশ ও রূপান্তর করন্দত পারন্দব।
উপকরি : দুটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ, কাঁণচ,আঠা/ স্টাপ্লার, মারকার শ্রপন।
পূব শ প্রস্তুণত: পূন্দব শ দতণর কৃত ওজন পন্দকে ও সংখ্যা কােশ ণনন্দয় আসার জন্য ণনন্দে শিনা ণেন।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

সকি ণিক্ষাথীন্দক শ্রজািায় শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন। প্রণত ণিক্ষাথীন্দক একটি র্ক্ত কাগয়জর উপর পূন্দব শ প্রস্তুতকৃত ওজন
পন্দকন্দের ২টি পন্দকে সব শ োন্দন আন্দরা একটি পন্দকে আঠা ণেন্দয় শ্রপস্ট করার ণনন্দে শিনা ণেন। সবাইন্দক ণনজ ণনজ সংখ্যা কােশ
ও িাতা পান্দি রািন্দত বলুন।

িাপ-২

এই প শান্দয় একটি শ্রিিার সুচনা করন্দব। দুই জন শ্রিিার জন্য মুন্দিামুণি বসন্দব। তান্দের সামন্দন কাগন্দজর দতণর পন্দকে
থাকন্দব। নাম ণ্টা পন্দকে,ণমণনে পন্দকে, শ্রসন্দকন্ড পন্দকে। সবার কান্দছ আন্দগ শ্রথন্দক দতণর করা কােশ থাকন্দব গুি পন্দকন্দে
শ্র সব ব্যবহার করা হন্দয়ণছি।

িাপ-3

একজন ণিক্ষাথী অপর জনন্দক চযান্দিঞ্জ জানান্দনার পর হান্দত তাণি ণেন্দয় ১-১০ প শন্ত গুিন্দব এর মন্দধ্য ণে অপর জন পন্দকন্দে
কােশ সাজান্দত পান্দর তন্দব শ্রস এক পন্দয়ন্ট পান্দব। এভান্দব শ্র ণিক্ষাথী পন্দয়ন্ট শ্রবণি পান্দব শ্রস ণবজয়ী। ১ম জন একটি মান িাতায়
ণেন্দব। এরপর ২য় জনন্দক চযান্দিঞ্জ ণেন্দয় বিন্দব এই মান কত ণ্টা/ ণমণনে /শ্রসন্দকন্ড তা সাজাও। ২য় জন ণনন্দজর কান্দছ থাকা
কােশ পন্দকন্দে সাজান্দব। ১ম জন িাতায় ১৩ ণমণনে ণিন্দি ২য় জনন্দক চযান্দিঞ্জ জানান্দব এটি কত শ্রসন্দকন্ড। ২য় জন ণহন্দসব কন্দর
৭৮০ শ্রসন্দকন্ড ণনি শয় কন্দর পন্দকন্দে কােশ ণেন্দয় সাজান্দব।

এবার ২ য় জন তার ইন্দে মত মান িাতায় ণিন্দি ণেন্দব ২ ণ্টা। এবং ১ম জন শ্রক চযান্দিঞ্জ জানান্দব ণমণনন্দে রুপান্তর কন্দর
ছন্দক সাজাও।পািাপাণি ণিক্ষাথীরা ণনজ ণনজ িাতায় মান ণিিন্দব।
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এই প শান্দয় শ্রবান্দে শ পুনরায় ণেন,সপ্তাহ ও বছন্দরর রূপান্তর ণিন্দি ণেন
২৪ ন্টা=১ ণেন
৭ ণেন= ১ সপ্তাহ
৩৬৫ ণেন= ১ বছর
িাপ-৪
ণনন্দে শিনা ণেন ণমণনে এবং শ্রসন্দকন্দন্ডর পন্দকন্দের নাম পণরবতশন কর ণেন, সপ্তাহ এভান্দব সাজাও। পুনরায় শ্রিিাটি চাণিন্দয়
াও।
মূল্যায়ন ও াচাই : চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১৩৭ পৃষ্ঠায় থাকা অঙ্কগুন্দিার সান্দথ এই ক্লাসটির সমন্বয় করুন।

আইণেয়া ১০.12: সময় শ্র াগ ণবন্দ াগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : সমন্দয়র শ্র াগ ণবন্দয়াগ
মূিকথা : ণিক্ষাথীরা সমন্দয়র একন্দকর মন্দধ্য সিকশগুন্দিা জানার পর সমন্দয়র শ্র াগ ণবন্দয়াগ এর শ্রকৌিি শ্রিিা এবং অভযস্ত হওয়ার জন্য এই
শ্রকৌিি শ্রেণিকন্দক্ষ পণরচয় করান্দনা হন্দব। এটি প্রণতন্দ াণগতামূিক একটি প্রণেয়ার এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের শ্রিিােন্দি সমন্দয়র শ্র াগ ণিিন্দত
সাহায্য করন্দব। একই সান্দথ েিীয় সমন্বন্দয়র েক্ষতা অণজশত হন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসমন্দয়র শ্র াগ-ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উপকরনোঃ কাগজ
পূব শপ্রস্তুণতোঃ ছণবন্দত শ্রেিান্দনা ছন্দকর মত একটি ছক শ্রবান্দে শ দতণর কন্দর রাখুন ছন্দক ণিন্দি রাখুন ৫০ ণমণনে।

১২টি িোণরর কাগন্দজ ণবণভন্ন ণমণনন্দের মান ণিন্দি শ্রেণবন্দি রাখুন। ১২টি কাগন্দজর ৪টি শ্রত ণমণনন্দের মান্দনর পান্দি ণবন্দয়াগ ণচহ্ন এবং ৮টি
কাগন্দজর পান্দি শ্র াগ ণচহ্ন সম্বণিত কাগজ রাখুন।
কা শপদ্ধণত :
িাপ-১

সকি ণিক্ষাথীন্দক ৬টি েন্দি ভাগ করুন এবং শ্রিিার ণনয়মাবণি ব্যাখ্যা করুন। শ্রবান্দে শ শ্রেিান্দনা ছকটি শ্রেণিন্দয় তান্দের ব্যাখ্যা
করুন িোণরন্দত পাওয়া ণমণনে এর মানটি তারা ণমণনে ছন্দক ণিিন্দব। পরবতী জন শ্রস মান্দনর সান্দথ িোণরন্দত পাওয়া ণমণনন্দের
মান শ্র াগ/ণবন্দয়াগ কন্দর ণনন্দচ ণিিন্দব। ণিক্ষাথীরা ণমণনন্দের মান্দনর পান্দি থাকা শ্র াগ/ ণবন্দয়াগ এর ণচহ্ন অনুসান্দর শ্র াগ বা
ণবন্দয়াগ করন্দব। ১ম িান্দপ একসান্দথ ণতন েন্দির শ্রিিা হন্দব। পন্দরর িান্দপ অপর ণতন েন্দির শ্রিিা হন্দব। এন্দক্ষন্দত্র িক্ষিীয়
ণমণনন্দের ছন্দক ৬০ এর শ্রবণি শ্রিিা ান্দব না ণে শ্রকান ণিক্ষাথীর শ্র াগ ৬০ এর শ্রবণি আন্দস শ্র মন ৮০ ণমণনে আন্দস তাহন্দি
৬০ ণমণনে=১ ণ্টা এই ণহন্দসন্দব ণ্টার ছন্দক ১ শ্র াগ হন্দব এবং বাকী ২০ ণমণনে ণমণনন্দের ছন্দক থাকন্দব। শ্র েন্দির সকি
ণিক্ষাথী অন্য দুই েন্দির আন্দগ শ্র াগ বা ণবন্দয়াগ শ্রিষ করন্দত পারন্দব তারা ণবজয়ী।
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িাপ-২

শ্রিিার শুরুন্দত ৩ েন্দির প্রথম ণিক্ষাথী শ্রেণবন্দি থাকা িোণরর কাগজ শ্রথন্দক িোণর তুিন্দব। শ্র শ্র ই মান্দনর ণমণনে শ্রপন্দয়ন্দছ ো
শ্রবান্দেরশ ছন্দক থাকা মান্দনর সান্দথ কাগন্দজ থাকা ণচহ্ন অনু ায়ী শ্র াগ বা ণবন্দ াগ কন্দর ণিিন্দব।শ্র মন- ১ম ৩ জন এর একজন
শ্রপি “+ ৩০” ণমণনে,অপর জন “+২০” ণমণনে,শ্রিষ জন”+ ৫” ণমণনে। ১ম ৩ জন জায়গায় ণফন্দর াওয়ার পর ২য় ৩ জন
আসন্দব। ২য় ৩ জন পূন্দব শর জন্দনর শ্র াগফন্দির সান্দথ ণনন্দজন্দের পাওয়া িোণরর মান শ্র াগ বা ণবন্দয়াগ কন্দর ণিিন্দব। িণর ২য় ৩
জন্দনর একজন শ্রপি “⁻ ২০” ণমণনে,অপর জন “+১০” ণমণনে,শ্রিষ জন”+ ৪০” ণমণনে।

িাপ-৩

শ্র েন্দির সকি ণিক্ষাথী অন্য দুই েন্দির আন্দগ শ্র াগ বা ণবন্দয়াগ শ্রিষ করন্দত পারন্দব তারা ণবজয়ী।
ণিক্ষাথী রা শ্রবান্দে শ আঁকা ছক ণনজ ণনজ িাতায় দতণর করন্দব এবং মানগুন্দিা ণিন্দি রািন্দব।
মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষক চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১৩৭ পৃষ্ঠায় থাকা অঙ্কগুন্দিার সান্দথ এই ক্লাসটির সমন্বয় করন্দবন।
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১১.০ উপাত্ত সংগ্রহ এবং ণবন্যস্তকরি
আইণেয়া ১১.১: জন্ম মান্দসর ট্যাণি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : উপাত্ত সংগ্রহ এবং ণবন্যস্তকরি
মূিকথা : এটি একটি কাজ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা অন্দনকগুন্দিা সংখ্যান্দক শ্রেণিবদ্ধকরন্দির শ্রকৌিি সিন্দকশ জানন্দব। ৫টি কন্দর সংখ্যার েন্দির
ণহসাব রািার জন্য ট্যাণি ণচহ্ন একটি দ্রুত পদ্ধণত। ট্যাণি ণচহ্ন ব্যবহার কন্দর কীভান্দব শ্রেণিণবন্যাস করন্দত হয় তা ণিক্ষাথীরা আনেোয়ক
পণরন্দবন্দি জানন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাট্যাণি ণচহ্ন ব্যবহার কন্দর শ্রেণিণবন্যাস করন্দত পারন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত ণিক্ষাথীন্দের বলুন আমরা আজ আমান্দের জীবন্দনর ণবণভন্ন ণবষয়গুন্দিা জানব। সকি ণিক্ষাথীন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন
“ ,শ্রতামরা শ্রক শ্রকান মান্দস জন্মগ্রহন কন্দরছ“ ?শ্রতামরা ণক বিন্দত পারন্দব শ্রকান মান্দস কতজন জন্মগ্রহন কন্দরছ ”?এন্দক্ষন্দত্র
ণিক্ষাথীরা সমস্যায় পিন্দব। এই সমস্যা সহন্দজ সমািান্দনর জন্য আমরা একটি কাজ করন্দত পাণর।“

িাপ ২

শ্রবান্দে শ ণনন্দচর মত একটি ছক আঁকুন এবং ণিক্ষাথীন্দের সবাইন্দক ছকটি িাতায় আঁকার জন্য বলুন।
মাস
ট্যাণি ণচহ্ন
শ্রমাে সংখ্যা
জানুয়াণর
শ্রফব্রুয়াণর
মাচ শ
এণপ্রি
জুন
জুিাই
আগস্ট
শ্রসন্দেম্বর
অন্দক্টাবর
নন্দভম্বর
ণেন্দসম্বর

িাপ ৩

ছকটি আঁকার পর ণনন্দজর জন্ম মাস বলুন এবং ছন্দক শ্র মান্দস জন্মগ্রহন কন্দরন্দছন শ্রস মান্দসর পান্দি একটি োগ(\) ণেন। শ্র মন
ণিক্ষন্দকর জন্মমাস জানুয়াণর মান্দস হন্দি জানুয়াণর মান্দসর পান্দি একটি োগ ণেন এবার ক্লান্দসর এক সাইে শ্রথন্দক শুরু কন্দর
একজন কন্দর ণিক্ষাথীু্ন্দক শ্রবান্দে শ আসন্দত বিন্দবন এবং তারা এন্দক এন্দক তার জন্ম মান্দসর পান্দি ণনন্দচর ছন্দকর মওত কন্দর অনুরূপ
োগ ণেন্দত বিন্দবন। অন্যান্য ণিক্ষাথীরা তান্দের িাতায় অনুরুপভান্দব োগ ণেন্দব। শ্রিয়াি রািন্দত হন্দব শ্রবান্দে শ শ্র ণিক্ষাথী ণগন্দয়ণছি
শ্রস শ্র ন ণনন্দজর িাতায় এন্দস োগটি শ্রেয়।
মাস
ট্যাণি ণচহ্ন
শ্রমাে সংখ্যা
জানুয়াণর
/
শ্রফব্রুয়াণর
মাচ শ
//
এণপ্রি
জুন
///
শ্রম
জুিাই
আগস্ট
শ্রসন্দেম্বর
অন্দক্টাবর
//
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নন্দভম্বর
ণেন্দসম্বর
িাপ ৪

সকি ণিক্ষাথীর োগ শ্রেয়া শ্রিষ হওয়ার পর প্রণত মান্দসর জন্য ট্যাণি গুন্দি সবার োন্দনর ন্দর শ্রমাে সংখ্যাটি বসান্দব। উোহরি
ণহন্দসন্দব একটি নমুনা ছক শ্রেিান্দনা হি।
ণব.দ্র.: ট্যাণি ণচন্দহ্নর ৫ নম্বর কাউন্টটি এই ছণবন্দত ঠিকভান্দব শ্রেিান্দনা সম্ভব হয়ণন। পাঠ্যপুস্তয়ক শ্র ভান্দব শ্রেিান্দনা আন্দছ,
শ্রসভান্দব ণিক্ষাথীন্দের শ্রিিান্দবন।
মাস
ট্যাণি ণচহ্ন
শ্রমাে সংখ্যা
জানুয়াণর
৫
শ্রফব্রুয়াণর
\\\
৩
মাচ শ
\\
২
এণপ্রি
\\\
৩
জুন
\\
২
শ্রম
৫
জুিাই
\
১
আগস্ট
\\\\
৪
শ্রসন্দেম্বর
\\
২
অন্দক্টাবর
\
১
নন্দভম্বর
\\
২
ণেন্দসম্বর
\
১

িাপ ৫

সবার কাজ শ্রিষ হওয়ার পর পান্দির ণিক্ষাথীর সান্দথ শ্রমাে সংখ্যা ঠিক হন্দয়ন্দছ ণকনা াচাই করন্দত বিন্দবন।

িাপ ৬

এবার প্রন করুন শ্রকান মান্দস সবন্দচন্দয় শ্রবণি বা শ্রকান মান্দস সবন্দচন্দয় কম ণিক্ষাথী জন্মগ্রহন কন্দরন্দছ।

মূল্যায়ন ও াচাই : এবার আবান্দরা প্রন করুন, শ্রকান মান্দস সবন্দচন্দয় শ্রবণি ণিক্ষাথী জন্ম ণনন্দয়ন্দছ, শ্রকান মান্দস সবন্দচন্দয় কম। শ্রকান মান্দস
কতসংখ্যক ণিক্ষাথী জন্ম ণনন্দয়ন্দছ? ণিক্ষাথীরা ছক শ্রেন্দি প্রন্দনর উত্তর ণেন্দব।

আইণেয়া ১১.২: ণপ্রয়ফি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : স্তম্ভন্দিি
মূিকথা : এটি একটি কাজ ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা আনন্দের মধ্য ণেন্দয় ছণব এঁন্দক স্তম্ভন্দিি এর িারিা িাভ করন্দব। শ্রকান উপাত্তন্দক সহন্দজ
শ্রবািার জন্য স্তম্ভন্দিি এর মাধ্যন্দম প্রকাি করার শ্রকৌিিটি সিন্দকশ ণিক্ষাথীরা জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাছণব এঁন্দক স্তম্ভন্দিি দতণর করন্দত পারন্দব।
উপকরি : ণিক্ষক-পুিণপন শ্রবােশ, আে শ শ্রপপার । ণিক্ষাথী সংখ্যা অনু ায়ী এন্দফার সাইন্দজর কন্দয়কটি কাগজ।
পূব শপ্রস্তুণত : ক্লান্দসর পূন্দব শ ণিক্ষক ছকসহ আে শন্দপপার শ্ররণে কন্দর রািন্দবন।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১
িাপ ২
িাপ ৩
িাপ ৪

শুরুন্দত বলুন আমরা সবাই আমান্দের শ্রেন্দির শ্রমৌসুণম ফি শ্রিন্দত পছে কণর। ণনিয়ই সবন্দচন্দয় শ্রবণি পছন্দের একটি ফি
আমান্দের সবার আন্দছ। এবার আমরা আমান্দের পছন্দের ফিটি আঁকব।
ণিক্ষাথীর সংখ্যা অনু ায়ী কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক এন্দফার সাইন্দজর কাগজটি ১৬ টুকরা করন্দত বিন্দবন। টুকরা
করার পর প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক একটি কন্দর টুকরা ণেন্দবন।
ণিক্ষাথীন্দের বিন্দবন শ্রতামান্দের পছন্দের ফিটি কাগন্দজর টুকরায় আঁক ,কাঁঠাি ,শ্রেঁন্দপ ,ণিচু আম ,শ্র মন)কিা শ্রপয়ারা ,
(ইতযাণে। ণিক্ষক শ্রবান্দে শ তার পছন্দের ফিটি আঁকন্দব।
ণিক্ষাথীন্দের ছণব আঁকা শ্রিন্দষ পুিণপন শ্রবান্দে শ এন্দক এন্দক এন্দস তান্দের পছন্দের ফন্দির ন্দর ণনন্দজর কাগজটি ণপন ণেন্দয়
িাগান্দব। অথ শাৎ, একজন্দনর ণপ্রয় ফি আম হন্দি আন্দমর র বরাবর কাগজ বসান্দব। কাগজটি শ্রস এমনভান্দব বসান্দব ান্দত তা
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ছন্দকর ণনন্দচর োন্দগর ঠিক উপন্দর থান্দক। আঁকা কাগন্দজর টুকরাটি ণপন ণেন্দয় িাগান্দনা হন্দি ণিক্ষাথী োন্দগর ণনন্দচ ফন্দির নাম
ণিিন্দব।
একইভান্দব এন্দক এন্দক সব ণিক্ষাথী একটি কন্দর কাগজ বসান্দব এবং োন্দগর ণনন্দচ ফন্দির নাম ণিিন্দব। ণে একজন ণিক্ষাথী
শ্রকান ফন্দির নান্দমর ন্দর কাগজ বসান্দত ণগন্দয় শ্রেন্দি শ্রসিান্দন আন্দগ শ্রথন্দকই অন্য ণিক্ষাথী কাগজ বণসন্দয়ন্দছ তিন শ্রস আন্দগর
ণিক্ষাথীর িাগান্দনা কাগন্দজর ঠিক উপন্দর তার কাগজটি বসান্দব ান্দত তা স্তন্দম্ভর আকার িারন কন্দর।

িাপ ৫

আে শন্দপপান্দর সব ণিক্ষাথীর কাগজ বসান্দনা শ্রিষ হন্দয় শ্রগন্দি ণজন্দজ্ঞস করুন, “শ্রবান্দে শ িাগান্দনা ণচত্রটি শ্রেন্দি বিন্দতা “শ্রকান
ফিটি শ্রবণি ণিক্ষাথীর পছে?” শ্র স্তভটি সবন্দচন্দয় শ্রবণি িম্বা হন্দব ণিক্ষাথীরা শ্রসই স্তম্ভটির কথাই বিন্দব। এরপর ণিক্ষক
বিন্দবন শ্র এটিই একটি স্তম্ভন্দিি এবং স্তম্ভন্দিন্দিটি শ্রেন্দিই আমরা সহন্দজই বুিন্দত পারণছ আমান্দের ক্লান্দসর ণিক্ষাথীন্দের
মন্দধ্য শ্রকান ফি শ্রবণি জনণপ্রয় এবং শ্রকানটি কম জনণপ্রয়।
কাগন্দজর উপন্দর ণিন্দরানাম ণেন্দবন ণিক্ষাথীন্দের পছন্দের ফন্দির স্তম্ভন্দিি। ক্লাস শ্রিন্দষ ণিক্ষক কাগজটিন্দক ক্লান্দস ঝুণিন্দয় ণেন।

িাপ ৬

িাপ ৭

মূল্যায়ন ও াচাই : পছন্দের ফি এর পণরবন্দত শ ফুি ণেন্দয় একই শ্রিিা শ্রিিান্দবন। ণকন্ত এইবার সামান্য পণরবতশন আসন্দব, কাগন্দজ ফুন্দির
ছণবর বেন্দি ণিক্ষাথীরা ফুন্দির নাম ণিিন্দব।

আইণেয়া ১১.৩: কাগন্দজর ণেন্দকে
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : উপাত্ত, স্তম্ভন্দিি
মূিকথা : এটি একটি প্রতীকী ণেন্দকে শ্রিিা। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রিিন্দত শ্রিিন্দত ট্যাণি ণচহ্ন শ্রেয়া ও ট্যাণি ণচহ শ্রথন্দক সংখ্যায় রূপান্তর
এবং স্তম্ভ শ্রিি দতণর করন্দত পারন্দব। ণিক্ষাথীরা শ্রেণিকন্দক্ষর বাইন্দরও এই শ্রিিাটি ণনন্দজন্দের মন্দধ্য শ্রিিন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য : এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাট্যাণি ণচহ্ন ব্যবহার পারন্দব।
স্তম্ভন্দিি দতণর করন্দত পারন্দব।
উপকরি : ণিক্ষাথী-প্রন্দতযন্দকর জন্য একটি কাগজ।
পূব শপ্রস্তুণত : ণিক্ষক-আে শ শ্রপপান্দর িাপ-২ এর ছণবর মত একটি বৃত্ত এঁন্দক ণনন্দবন া শ্রেন্দি ণিক্ষাথীরা এমন একটি শ্রিিার ছক বানান্দত পান্দর।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

প্রন্দতযক েন্দি ৪/৫ জন কন্দর থাকন্দব , এমনভান্দব েি ঠিক করুন ান্দত শ্রজাি সংখ্যক েি দতণর হয়। একটি েি অপর েন্দির
ণবপন্দক্ষ শ্রিিন্দব এবং ঠিক কন্দর শ্রেন্দবন ণেন শ্রকান েি শ্রকান েন্দির ণবপন্দক্ষ শ্রিিন্দব।

িাপ ২

দুই েন্দির মন্দধ্য েস হব শ্র েি েন্দস ণজতন্দব তারা প্রথন্দম ব্যাে ,
বৃত্তটিন্দক ঘুণরন্দয় ণেন্দব। শ্রচাি বন্ধ কন্দরই কিম তুন্দি বৃন্দত্তর মন্দধ্য
একটি ন্দর বসান্দবশ্র , ন্দর বসান্দব শ্রসই ন্দরর সংখ্যাটিই হন্দব তার
রান। আউন্দের ন্দর শ্রফিন্দি শ্রস আউে।
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িাপ ৩

শ্রকান একজন্দনর িাতায় প্রন্দতযক েি ণনন্দচর ছন্দকর মত একটি ছক দতণর করন্দব। প্রন্দতযন্দক এক বি শ্রিন্দি োণি কন্দর ণনন্দচর
ছন্দকর শ্রমাে কন্দর ণনন্দজন্দের রান এর ণহসাব রািন্দব। শ্র মনোঃ ক এর প্রথম বন্দি প্রাপ্ত রান ণে হয় ৪ তন্দব শ্রস ৪ টি োণির োগ
ণেন্দব। এরপর ি এর রান ণে হয় ৬, শ্রস শ্রসভান্দব োণি ণেন্দব।
ব্যােসম্যান

োণি ণচহ্ন

ক

\\\\

ি

\

শ্রমাে

িাপ ৪

এরপর পন্দররজন একই ভান্দব শ্রে্িন্দব। শ্র আউে হন্দয় শ্রগন্দছ শ্রস পন্দররবার সুন্দ াগ পান্দব না। সবাই শ্রমাে ছয়বি কন্দর, অথ শাৎ
এক ওভার কন্দর শ্রিিন্দত পারন্দব। এভান্দব এক টিন্দমর এক এক কন্দর সবাই একই ণসণরয়ান্দি শ্রিিন্দব। এক প শান্দয় একজন
বান্দে সবাই আউে হন্দয় ান্দব অথবা সকন্দির বরাি ৬ বি শ্রিষ হন্দয় ান্দব। শ্রিন্দষ সবার রান্দনর শ্র াগফি োাণি ণচহ্ন গুন্দি
‘শ্রমাে’ ন্দর বসান্দব।

িাপ ৮

একটি েন্দির শ্রিিা শ্রিষ হন্দি তান্দের ট্যাণিটি হন্দব ণনন্দচর উোহরন্দনর মত।
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িাপ ৫

প্রথম েন্দির শ্রিিা শ্রিষ হন্দয় শ্রগন্দি শ্রসই েন্দির ণবপক্ষ েি শ্রিিন্দব এবং প্রথম েি কাগজটি ঘুরান্দব। তারাও তান্দের রান্দনর
ণহসাব রািন্দব প্রথম েন্দির মত।

িাপ ৬

ণনন্দচর ছন্দকর মত একটি ছক শ্রবান্দে শ আঁকন্দব ার ণনন্দচর আিাআণি শ্ররিার সমান্তরান্দি সমান দূরন্দত্ব প্রন্দয়াজনীয় সংখ্যক
(১৫-২০ টি) িাইন থাকন্দব। উিম্ব বা িম্বািণম্ব শ্ররিাটি বরাবর আনুভূণমক শ্ররিা গুন্দি ৫,১০,১৫ সংখ্যাগুন্দিা থাকন্দব।
ণিক্ষাথীরাও তান্দের িাতায় ছকটি আঁকন্দব। ণিক্ষাথীরা ণনন্দচর আিাআণি শ্ররিা বরাবর ক ি ইতযাণের োন্দন তান্দের েন্দির ,
সেস্যান্দের নাম ণিিন্দব।

িাপ ৮

এবার এই স্তম্ভন্দিি শ্রথন্দক জানন্দত চান সবন্দচন্দয় শ্রবণি রান কন্দরন্দছ শ্রক? ণিক্ষাথীরা স্তম্ভন্দিি শ্রেন্দি উত্তর ণেন্দব।

মূল্যায়ন ও াচাই : প্রন্দতযক স্তম্ভন্দিি শ্রথন্দক শ্রসই েন্দির শ্রমাে রান সংখ্যা ণজন্দজ্ঞস করুন। এরপর শ্রকান গ্রুন্দপ শ্রকান েি ণবজয়ী তা বিন্দবন।
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১২.০ জযাণমণত (শ্ররিা, শ্রকাি ও ণত্রভূজ)
আইণেয়া ১২.১: শ্ররিার শ্রিিা ২
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্ররিা
মূিকথা: এটি একটি অনুিীিনমুিক কাজ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা সহজিভয উপকরি শ্র মন: েণি, েচ শিাইে ব্যবহার কন্দর শ্ররিা, শ্ররিাংি এবং
রণির িারিা িাভ করন্দব। ণিক্ষাথীন্দের প্রন্দয়াজনীয় ণনন্দে শিনা ণেন্দয় এবং শ্রবান্দে শ এন্দকঁ সহায়তা করন্দত হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্ররিা, শ্ররিাংি ও রণন ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
েচ শ ব্যবহার কন্দর রণি দতণর করন্দত পারন্দব।
উপকরি: েণি, েচ শ
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

প্রথন্দম দুইজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক েণি িন্দর োন
োন অবোয় োঁিান্দত বলুন।

এরপর শ্ররান্দে শ অনুরুপ ছণব আঁকুন এবং ণিক্ষাথীরাও
ণনন্দজন্দের িাতায় ছণবটি আঁকন্দব।
িাপ ২

এিন একজন ণিক্ষাথীন্দক েণি োন োন অবোয় শ্ররন্দি
ণপছান্দত বলুন। এবং অনুরুপ ছণবটি শ্রবান্দে শ আঁকুন।
ণপছান্দনার েনাটি তীরণচহ্ন ণেন্দয় শ্রবািান্দবন। ণিক্ষাথীরাও
ণনন্দজন্দের িাতায় ছণবটি আঁকন্দব।

িাপ ৩

এবার
দুইজন
ণিক্ষাথীন্দকই েণি োন
োন অবোয় শ্ররন্দি
ণপছান্দত বলুন এবং
অনুরুপ ছণবটি শ্রবান্দে শ
আঁকুন।
ণপছান্দনার
েনাটি তীরণচহ্ন ণেন্দয়
শ্রবািান্দবন।
এবারও
ণিক্ষাথীরা
ণনন্দজন্দের
িাতায় ছণবটি আঁকন্দব।

িাপ ৪

এিন এই ণতন েনার মান্দি ণক পাথ শকয ণক শ্রসো জানন্দত চান। এরপর তান্দের শ্রক শ্ররিা, শ্ররিাংি, রণন সিন্দকশ বলুন।

িাপ 5

এরপর ণিক্ষাথীন্দের িাতার শ্র ছণবগুন্দিা এঁন্দকন্দছ শ্রসইগুন্দিা শ্রকান প্রকান্দরর হন্দব শ্রসটি শ্রবর করন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও াচাই : চতুথ শ শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১৪৩ পৃষ্ঠার সান্দথ সমন্বয় করা ান্দব।
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টিপস : প্রন্দয়াজন্দন বাস্তব শ্রকান্দনা উোহরি ণেন্দয় ব্যপারো শ্রবািান্দত পান্দরন। শ্র মন েচ শ িাইে ণেন্দয় সহন্দজ রণি এবং শ্ররিাংি এর আইণেয়া
শ্রেয়া শ্র ন্দত পান্দর।

আইণেয়া ১২.২: েণির ণেন্দয় শ্রকাি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : সমান্তরাি শ্ররিা, শ্রকাি
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রিিার ছন্দি েণি ব্যবহার কন্দর সমান্তরাি শ্ররিা ও অসমান্তরাি শ্ররিা ণচনন্দত পারন্দব। এরপর
েণি ব্যবহার কন্দর শ্রকাি দতণর করন্দব। এভান্দব হান্দত কিন্দম কাজ করার মধ্য ণেন্দয় সমান্তরাি শ্ররিা এবং শ্রকান্দনর িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসমান্তরাি ও অসমান্তরাি শ্ররিা কী শ্রসো বিন্দত পারন্দব
শ্রকাি সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: েণি
পূব শপ্রস্তুণত: পণরমাি মত েণি ক্লান্দস ণনন্দয় আসন্দত হন্দব।
কা শপদ্ধণত:
িাপ ১

চারজন ণিক্ষাথীন্দক োকুন। দুইটি প্রায় শ্রেি ণমোর িম্বা েণির দুই মাথা চারজনন্দক িরন্দত বলুন।

িাপ ২

দুই জন কন্দর েণির এঁন্দকক প্রান্ত িন্দর োন োন করন্দব, শ্র ন েণিগুন্দিা সমান্তরাি ভান্দব থান্দক। আয়গর ক্ষর্য়ক সমান্তরাে ডবর্য়টি
আয়োচনা না কয়র এই কাজো করন্দত হন্দব।
শ্র সমান্দবন্দি শ্র মন একজন আন্দরকজন্দনর ণপছন্দন এক হাত দূন্দর থান্দক, শ্রতমণন েণির দুই প্রান্দন্ত ারা আন্দছ, এক প্রান্দন্তর ণেন্দক
সবাই এক হাত দূন্দর থাকন্দব। আবার ওইণেন্দকও একই রকম দূরন্দত্ব থাকন্দব। এজন্য, ণকছু ণিক্ষাথী (৫-৬ জন)-শ্রক বলুন এই সমান্তরাি
েণির ফাঁন্দকর মন্দধ্য ণেন্দয় শ্র ন্দত। বলুন শ্র ন ওরা এই ণবষয়ো িক্ষয কন্দর শ্র , দুইটি পািাপাণি েণির দূরত্ব পুন্দরাো জুন্দি সমান ণক
না। এই সময় শ্ররিার দুরত্ব সমান থাকন্দি তান্দের সমান্তরাি বন্দি, এো বলুন।

িাপ ৩

শ্র সকি ণিক্ষাথী েণি িন্দর নাই, তারা এই েণি ণনণমশত শ্ররিাগুন্দিার মধ্য ণেন্দয় ান্দব এবং শ্রেিন্দব শ্র েণিগুন্দিার দূরত্ব সমান আন্দছ
ণক না পুন্দরাো জুন্দি। এইভান্দব সমান্তরাি আন্দছ ণক না শ্রসো ওই ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় পরীক্ষা কন্দর সমান্তরাি করন্দব।

িাপ ৪

তারপর দুইজনন্দক শ্রবান্দে শ এই সমান্তরাি শ্ররিা দুইটি আঁকন্দত বলুন। একই সান্দথ বন্দস থাকা ণিক্ষাথীরাও ণনন্দজন্দের িাতায় আঁকন্দব।

িাপ ৫

এবার েণিগুন্দিা একো একো কন্দর েস করান্দত হন্দব। েস করান্দনার জন্য এক পান্দির দুইজন ঠিক থাকন্দব, অন্য পান্দির প্রণত দুইজন
তাঁন্দের ণনন্দজন্দের োন সাবিান্দন বেিা-বেণি করন্দব। েণিগুন্দিা এবার েস করন্দব। (এ িান্দপ আন্দগর চার জন্দনর বেন্দি নতুন চার
জনন্দকও ণনন্দয় আসন্দত পান্দরন।)

িাপ ৬

বন্দস থাকা ণিক্ষাথীন্দের মান্দি শ্রথন্দক একজনন্দক ণনন্দয় আসুন। আবার সামন্দন েণি মাি ণেন্দয় শ্র ন্দত বলুন, ণকন্তু ণিক্ষাথীরা শ্র ন্দত
পারন্দব না। তিন বলুন শ্র শ্ররিা দুইটি এক জায়গায় ণমণিত হন্দয়ন্দছ। মান্দি শ্র একো শ্রচািা বা শ্রকািা দতণর হন্দে শ্রসো িক্ষয করান্দবন।
এিান শ্রথন্দক শ্রকান্দির িারিা ণেন।

িাপ ৭

তারপর এক েণির দুইমাথার দুইজন্দনর অবোন পণরবতশন কন্দর শ্রকাি শ্রছাে বি কন্দর কণরন্দয় শ্রেিান।

িাপ ৮

এরপর আবার দুইজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক শ্রবান্দে শ শ্রকাি আঁণকন্দয় ণনন্দবন। বন্দস থাকা ণিক্ষাথীন্দের িাতায় আঁকন্দত বলুন।

টিপস : ক্লাস রুন্দম শ্রকান ায়গায় েণি ণেন্দয় শ্ররিা এবং শ্রকান বানান্দনা ায় তা একটু বুন্দি করন্দত হন্দব। ক্লাস রুন্দমর মান্দি জায়গা কম হন্দি
সামন্দনর ণিক্ষন্দকর শ্রেণবি শ্রচয়ার এক সাইন্দে ণনন্দয় শ্রসিান্দন জায়গা দতণর করা ান্দব।
শ্রিয়াি রািন্দত হন্দব সব ণিক্ষাথী শ্র ন ঘুণরন্দয় ণফণরন্দয় সামন্দন আন্দস। ান্দক একবার শ্রকান কান্দজ িাগান্দনা হন্দয়ন্দছ, তান্দক বণসন্দয় শ্ররন্দি অন্য
কাউন্দক আনার শ্রচষ্টা করন্দত হন্দব। বন্দস থাকা সবাইন্দক কা শেন্দমর সান্দথ সংযুক্ত করন্দত হন্দব।
েণিগুন্দিা শ্র শ্ররিা ণনন্দে শি কন্দর তা বন্দি ণেন্দত পান্দরন, ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক শুনন্দতও পান্দরন প্রথন্দম এই ব্যাপান্দর।
তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১০৭ শ্রক এর সান্দথ সমন্বয় করা ান্দব।
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আইণেয়া ১২.৩: েণি ণেন্দয় আরও শ্রকাি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : েণি ব্যবহার কন্দর ণবণভন্ন শ্রকাি দতণর করন্দব এবং িাতায় আঁকন্দব।
মূিকথা: এই কাজটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা একটি েণির মান্দি আন্দরকটি েণি শ্রেঁন্দি সণন্নণহত শ্রকাি, সম্পূরক শ্রকাি, পূরক শ্রকাি এবং
ণবপ্রতীপ শ্রকাি গঠন করন্দত পারন্দব। এগুন্দিা ণনন্দয় আন্দিাচনার মাধ্যন্দম তা ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসণন্নণহত শ্রকাি, সম্পূরক শ্রকাি, পূরক শ্রকাি এবং ণবপ্রতীপ শ্রকাি ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি: দুই টুকরা েণি, একটির দে শয অপরটির প্রায় অন্দি শক।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

প্রথন্দম একো বি েণি দুইজনন্দক োন কন্দর িন্দর থাকন্দত বলুন। এিান্দন শ্রকাি আন্দছ ণকনা শ্রসটি জানন্দত চান। না পারন্দি এো
সরি শ্রকাি হন্দব শ্রসটি বন্দি ণেন।

িাপ ২

আন্দরক জনন্দক োকুন, একজনন্দক শ্রসই েণির মান্দি ণগে ণেন্দয় আন্দরকটি েণি শ্রেঁন্দি ণেন্দত হন্দব। তারপর সণন্নণহত শ্রকান উৎপন্ন
হন্দব এবং তা সবাইন্দক বলুন। এবার কী শ্রকাি হি শ্রকান? হন্দি কয়টি? কীভান্দব আন্দছ?

িাপ ৩

মান্দি একজন ণনন্দয় আসন্দত হন্দব, শ্রস েণি বাঁিার জায়গাো িন্দর
রািব। শ্রছাে েণির মাথা িন্দর রািার জন ণবণভন্ন জায়গায় োঁণিন্দয়
ণবণভন্ন শ্রকাি বানান্দব এবং ণিক্ষাথীরা শ্রসই শ্রকািগুন্দিা িাতায়
আঁকন্দব। সণন্নণহত শ্রকান্দির সময় বি েণি িরা একজন এবং
মান্দির েণি বাঁিার জায়গা িন্দর রািা ণিক্ষাথী ণনন্দজর জায়গায়
থাকন্দব, এবং েণি োন কন্দর িন্দর রািা বাণক দুইজন ণিক্ষাথী
ণনন্দজর জায়গা পণরবতশন কন্দর ণবণভন্ন মান্দনর শ্রকাি বানান্দব।

িাপ ৪

সণন্নণহত শ্রকান্দির িারিা শ্রপন্দয় শ্রগন্দি, একইভান্দব সম্পূরক এবং পূরক শ্রকান্দির কাজ একই ভান্দব দতণর করন্দত ণেন্দত হন্দব। প্রথন্দম
সম্পূরক শ্রকাি বানান্দনা হন্দব। এই সময় বি েণি িন্দর রািা দুইজন েণিটি োন োন কন্দর রািন্দব এবং অপর েণির মাথা িন্দর
রািা ণিক্ষাথী জায়গা শ্রচঞ্জ কন্দর ণবণভন্ন সম্পূরক শ্রকাি করন্দব। এিান্দনও আন্দগর মত ণক িরন্দনর শ্রকাি হন্দে, আন্দগর সান্দথ ণক
ণক পাথ শকয হন্দে তাও জানন্দত চান।

িাপ ৫

পূরক শ্রকাি বানান্দনার সময় বি েণির দুইজন দুই মাথা,
একজন েণি বাঁিার জায়গা িন্দর রািন্দব োন কন্দর শ্র ন শ্রসই
েণিো সমন্দকাি দতণর কন্দর। অপর জন শ্রসই সমন্দকাি এর
মান্দি থাকন্দব এবং এন্দত পূরক শ্রকাি দতণর হন্দব। বলুন পূরক
শ্রকান্দির কথা এবং ণিক্ষাথীন্দের এই শ্রকািগুন্দিা তান্দের িাতায়
আঁকন্দত বলুন।

িাপ ৬

সমান্তরাি শ্ররিার িারিা শ্রেয়ার সময়
শ্রমাে চারজন দুইটি রণির চার প্রান্ত িন্দর
ণছি। এবার শ্রসই একই কাজটি করন্দত
বলুন। এবান্দর পািাপাণি দুইজনন্দক েণি
িন্দর থাকা অবোয় অবো পণরবতশন
করন্দত বলুন। এবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক
ণজজ্ঞাসা করুন শ্র , শ্রকান্দনা শ্রকাি দতরী
হন্দয়ন্দছ ণকনা।
ণিক্ষাথীন্দের ণবণভন্ন শ্রকাি দতণর কন্দর
িাতায় আঁকন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও াচাই : চতুথ শ শ্রেণির ১৫৪ পৃষ্ঠার এই িরন্দনর শ্রকািগুন্দিা শ্রবান্দে শ এঁন্দক তা শ্রকানো ণক ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ জানন্দত চান্দবন।
ণিক্ষাথীরা িাতায় আঁকন্দব এবং শ্রকানো শ্রকাি শ্রকান তা ণিিন্দব।
টিপস : েণির পণরবন্দত শ সুতা, িম্বা িাঠি বা এইরকম অন্য শ্র শ্রকান্দনা ণকছু ব্যবহার করা শ্র ন্দত পান্দর।

। আনন্দে গণিত ণিণি (চতুর্ থ শ্রেণি) | 123

আইণেয়া ১২.৪: কাগন্দজর ণেন্দকে
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : সূক্ষন্দকাি, সমন্দকাি ও েূিন্দকাি
মূিকথা: এই শ্রিিাটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রজািায় শ্রজািায় জনণপ্রয় ণেন্দকে শ্রিিার মধ্য ণেন্দয় ণবণভন্ন িরন্দনর শ্রকাি আঁকন্দত এবং ণচণহ্নত
করন্দত পারন্দব। ফন্দি তান্দের শ্রকান্দির িারিা স্পষ্ট হন্দব। এই শ্রিিাটি শ্রজািায় অথবা ৩/৪ জন ণিক্ষাথী একন্দত্রও শ্রিিন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসমন্দকাি, েুিন্দকাি এবং সুক্ষন্দকাি ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি: েণি, কাগজ, কিম।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

শ্রেণিকন্দক্ষ সুতা ণনন্দয় আসুন। সবান্দক একো শ্রিিার মাঠ আঁকা শ্রিিান্দবন। মাঠ
আঁকার জন্য শ্রবান্দে শ একটি বৃত্ত আঁকুন। বৃত্ত আকার জন্য একটি েণির মাথায় চক
শ্রেঁন্দি শ্রবান্দে শ একটি ণবন্দু ণেন্দয় শ্রসই শ্রসই ণবন্দুন্দত েণির এক মাথা বসান্দবন এবং
আন্দরক মাথা, শ্র োয় চক বািা আন্দছ তা ঘুরান। তাহন্দি বৃত্ত দতণর হন্দয় ান্দব।
ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজন্দের িাতায় শ্রসই বৃত্ত আঁকন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা তান্দের েণির
সান্দথ শ্রপণন্সি শ্রেঁন্দি ণিক্ষন্দকর মত কন্দর বৃত্ত আঁকন্দব।

িাপ ২

এরপর শ্রবান্দেরশ বৃন্দত্ত একটি সমন্দকাি, দুইটি সুক্ষন্দকাি এবং দুইটি েূিন্দকাি আঁকুন। ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজন্দের িাতায় শ্রসরকম কন্দর
বৃত্ত এঁন্দক শ্রকাি আঁকন্দত বলুন।

িাপ ৩

ণিক্ষাথীরা প্রথন্দম িাতায় চারটি সমন্দকাি
আঁকন্দব। সমন্দকাি আঁকন্দব িাতা ভাঁজ কন্দর।
(তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র ১০৯ পৃষ্ঠার মত কন্দর।)
তারপর শ্রসই সমন্দকািগুন্দিার একটি শ্রত ণচন্দত্রর
মত কন্দর ৩টি শ্ররিা শ্রেন্দন দুইটি েূিন্দকাি এবং
দুইটি সূক্ষন্দকাি পাওয়া ান্দব।

িাপ ৪

শ্রবান্দে শ আঁকা বৃন্দত্তর শ্রকান অংন্দির (শ্রকান্দির) কত শ্রোর (রান, আউে) তা ণিন্দি
ণেন। বন্দি ণেন শ্রকানো শ্রকান িরন্দনর শ্রকাি। শ্রবান্দে শ শ্রকািগুন্দিান্দত রান শ্রিিার
সান্দথ শ্রিিা থাকন্দব শ্রকানো শ্রকান িরন্দনর শ্রকাি।
বৃন্দত্তর সমন্দকান্দির (নীি) ণবপরীত অংিন্দক চার ভাগ করা হন্দব ান্দত দুটি
েূিন্দকাি (সবুজ, হলুে) এবং দুটি সূক্ষ্ণন্দকাি (িাি, শ্রবগুনী) দতণর হয়। এইরং
শুধু এিান্দন শ্রবািান্দনার জন্য শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ। িাতায় রং করার প্রন্দয়াজন
শ্রনই।

িাপ ৫

শ্রিিার ণনয়ম: একজন ণিক্ষাথী মান্দঠর ঠিক মািিান্দন
(শ্রকন্দন্দ্র) শ্রপনণসি বা কিন্দমর ণনব শ্ররন্দি শ্রচাি বন্ধ
করন্দব। শ্রচাি বন্ধ করার পর অন্য শ্রিন্দিায়ািরা মাঠটি
(িাতায় আঁকা) শ্র ারান্দব। শ্র ারান্দনা শ্রিষ হন্দি প্রথম
ণিক্ষাথী শ্রচাি বন্ধ অবোন্দতই কিন্দমর ণনবটি তুন্দি
মান্দঠর শ্র ন্দকান্দনা এক জায়গায় শ্রফিন্দব। কিমটি
মান্দঠর শ্র ই অংন্দি পিন্দব শ্রসই অংন্দির শ্রোর
ণিক্ষাথীর শ্রোন্দরর সান্দথ শ্র াগ হন্দব।

িাপ ৬

শ্রছােন্দবিায় শ্রিিা ণেন্দকে শ্রিিার মত হন্দব। সবার কাগন্দজ বৃত্ত এবং শ্রকাি আঁকা শ্রিষ হন্দি সবাই একসান্দথ শ্রিিা শুরু হন্দব।
ণিক্ষাথীরা ৬-৭ জন্দনর েন্দি ভাগ হন্দয় শ্রিিন্দব। প্রন্দতযন্দকর রান আিাো কন্দর ণহন্দসব হন্দব। প্রণত শ্রিিায় একো কাগন্দজ সবাই
ণনন্দজর নাম ণিন্দি রান কত হি তা ণিন্দি ান্দব। সবাই ৪ বি কন্দর শ্রিিন্দব। এই সময় ঘুন্দর ঘুন্দর শ্রিিা প শন্দবক্ষি করুন। শ্রিিা
শ্রিন্দষ প্রণত শ্রিিা শ্রথন্দক শ্রক ণজতি তা সবার সামন্দন ণনন্দয় শ্রেিান্দত পান্দরন।

টিপস : ● দুইটি কন্দর শ্রবঞ্চ ণমন্দি এক শ্রিিা শ্রিিান্দত পান্দরন। সামন্দনর শ্রবন্দঞ্চর সবাই ণপছন্দন ঘুন্দর মুন্দিামুণি হন্দব। বসার েম ণহন্দসন্দব শ্রক আন্দগ
শ্রিিন্দব, শ্রক পন্দর শ্রিিন্দব তা ঠিক কন্দর বন্দি ণেন।
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● েণি ণেন্দয় বৃত্ত আঁকা সময়সান্দপক্ষ বা অন্য শ্রকান কারন্দন সুণবিাজনক না হন্দি এমণন িাণি হাত ণেন্দয়ই বৃত্ত আঁকান্দনা শ্র ন্দত পান্দর। এ শ্রক্ষন্দত্র
সাহায্য করন্দত পান্দরন, শ্রকউ বৃত্ত আঁকন্দত না পারন্দিও শ্রকািগুন্দিা অবশ্যই ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরা আঁকন্দব এবং শ্রকানো শ্রকান িরন্দনর শ্রকাি তা
ণনন্দজরাই ণিিন্দব।
● শুরুন্দত ণিক্ষাথীরা বুিন্দত নাও পান্দর ণক করন্দত হন্দব? না বুিন্দি েন্দির/শ্রবন্দঞ্চর কান্দছ ণগন্দয় বুণিন্দয় ণেন।
● তৃতীয় শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১০৯ এবং চতুথ শ শ্রেণির পৃষ্ঠা ১৫৪ শ্রক এর সান্দথ সমন্বয় করা ান্দব।

আইণেয়া ১২.৫: ণতন কাঠিন্দত ণত্রভূজ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণত্রভূজ
মূিকথা: এই শ্রিিাটির জন্য প্রণত ণিক্ষাথীর সমান ৩টি কাঠি প্রন্দয়াজন হন্দব। ণনন্দজর কাঠিগুন্দিা ণেন্দয় একটি ণত্রভূজ বানান্দব। তার োনপান্দির
একটি কাঠি ণবণনময় কন্দর আবার ণত্রভূজ বানান্দব এবং এটি শ্রকান িরন্দনর ণত্রভূজ তা ণচণহ্নত করন্দব। একই ভান্দব বামপান্দি কাঠি ণবণনময় কন্দর
পূিরায় ণত্রভূজ আঁকন্দব এবং এটি শ্রকান িরন্দনর ণত্রভূজ তা ণচণহ্নত করন্দব। ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের িাতায় ণত্রভূজগুন্দিা আঁকন্দব এবং ণচণহ্নত করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন িরন্দির ণত্রর্ভন্দজর আঁকন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণিক্ষক ছয় সাতো ণবণভন্ন আকৃণতর িাঠি/কাঠি/শ্রেি ণনন্দয় আসন্দবন। অন্তত ণতনো কাঠির আকৃণত সমান হন্দব। কন্দয়কো কাঠি হন্দব
তুিনামূিক শ্রছাে আকৃণতর। ণিক্ষাথীরা ণতনটি কন্দর কাঠি ণনন্দয় আসন্দব। ণিক্ষক ণিক্ষাথীন্দের পূন্দব শর ক্লান্দস কাঠি ণনন্দয় আসার কথা বন্দি ণেন্দবন।
তন্দব কাঠি শ্র ন খুব শ্রবণি বি না হয়।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক ণনন্দজন্দের ণনন্দয় আসা ণতনটি কাঠি ণেন্দয় একটি
সবন্দচন্দয় বি জায়গা আবদ্ধ করন্দত বলুন। প্রন্দয়াজন্দন প্রথন্দম ণনন্দজ একবার
শ্রেণিন্দয় ণেন।

িাপ ২

এরপর প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক তান্দের আবদ্ধ জায়গাটির অনুণিণপ িাতায় আঁকন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা প্রন্দয়াজন্দন পান্দির ণিক্ষাথীর
সাহায্য ণনন্দব। প্রন্দয়াজন্দন শ্রবােশ এ কতগুন্দিা (২-৩ ো) উোহরি এন্দকঁ শ্রেিান।

িাপ ৩

এরপর সব ণিক্ষাথীন্দেরন্দক তার দুইপান্দির দুইজন্দনর সন্দঙ্গ একো কন্দর কাঠি অেি-বেি করন্দত বলুন। এন্দত কন্দর ণিক্ষাথীন্দের
কান্দছ একো ণনন্দজর কাঠি, এবং দুইো অপরজন্দনর কাঠি থাকন্দব।

িাপ ৪

পুনরায় প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক ণতনটি কাঠি ণেন্দয় একটি জায়গা আবদ্ধ করন্দত বলুন এবং ণিক্ষাথীন্দক তান্দের আবদ্ধ জায়গাটির
অনুণিণপ িাতায় আঁকন্দত বলুন। এবার শ্রেিা ান্দব কন্দয়কজন ণিক্ষাথী (দুই বাহুর শ্র াগফি অপর বাহুর তুিনায় কম হওয়ায়)
ণত্রভূজ বানান্দত পারন্দব না।

িাপ ৫

এিন তান্দের শ্রবািান্দবন ণত্রর্ভন্দজর বাহুর কথা। বলুন প্রণতো কাঠি ণেন্দয় তারা আসন্দি একো কন্দর বাহু বাণনন্দয়ন্দছন। বাহু অথ শ
হাত। ণত্রর্ভন্দজর ণতনো হাত থান্দক।

িাপ ৬

ক্লান্দসর কাজ ণহন্দসন্দব প্রন্দতযক েি তান্দের িাতায় আঁকা ণত্রভূজগুন্দিার মন্দধ্য শ্র শ্রকান্দনা একটির ণতন বাহুর দে শয শ্রেন্দির
সাহান্দয্য শ্রবর করন্দব। (শ্রেি বইন্দয়র ণপছন্দন শ্রেয়া আন্দছ।)

মূল্যায়ন ও াচাই : দে শয শ্রবর করা শ্রিষ হন্দি প্রন্দতযক েি তান্দের িাতাগুন্দিা অন্য েন্দির সান্দথ পণরবতশন কন্দর মুল্যায়ন করন্দব। প শন্দবক্ষি
করুন এবং মূল্যায়ন্দন সহয়তা করুন।
টিপস : ● ণিক্ষকন্দক শ্রিয়াি রািন্দত হন্দব শ্র কাঠি ণেন্দয় শ্র ন ণিক্ষাথীরা আবদ্ধ জায়গা দতণর কন্দর।
● সবসময় শ্র ন্দকান ণতনটি কাঠি ণেন্দয় ণত্রভূজ বানান্দনা সম্ভব নয় শ্রসো স্পষ্ট কন্দর শ্রবািান্দত হন্দব।
● আবদ্ধ জায়গা দতণর করার সময় শ্র ন কাঠির প্রান্তগুন্দিা সংযুক্ত থান্দক শ্রসণেন্দক শ্রিয়াি রািন্দত হন্দব।
● বাণির কাজ ণেন্দত পান্দরন। বাণির কাজ ণহন্দসন্দব তান্দের িাতায় বাণক শ্র ছণব/ণত্রভূজ আঁকা ণছি, শ্রসগুন্দিার ণতন বাহুর দে শয শ্রবর কন্দর
পরবতী ক্লান্দস ণনন্দয় আসন্দব।

। আনন্দে গণিত ণিণি (চতুর্ থ শ্রেণি) | 125

আইণেয়া ১২.৬: ইন্দেমত ণত্রভূজ বানাই
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ণত্রভূজ
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ৩জন্দনর েন্দি ণত্রর্ভজ দতণর করন্দত পারন্দব এবং এর দবণিষট্যগুন্দিা সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব। এই
শ্রিিার মাধ্যন্দম বাহুন্দভন্দে ণবণভন্ন প্রকার ণত্রর্ভন্দজর িারিা িাভ করন্দব। তন্দব ণিক্ষাথীন্দের এই শ্রিিাটি শ্রেণিকন্দক্ষর বাইন্দর, শ্রমন্দি/কণরন্দোন্দর
ণফতা বা েণি ব্যবহার কন্দর ইন্দেমত ণত্রভূজ দতণর করন্দত উৎসাণহত করুন।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন প্রকার ণত্রভূজ আঁকন্দত পারন্দব।
ণবণভন্ন প্রকার ণত্রভূন্দজর দবণিষট্যগুন্দিা বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণতনটি ণভন্ন/একই দে শ এর েণি/সুতা ণনন্দয় আসান্দত হন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: আন্দগর ণেন ক্লান্দসর সবাইন্দক ণতন টুকরা েণি ণনন্দয় আসন্দত বিন্দবন। (শ্র ার এর মত দুরত্ব এর ণনন্দয় আন্দস্ত পারন্দব। শ্রকান্দনা
দে শয এর ব্যাপান্দর বন্দি ণেন্দব না, ণকন্তু বলুন শ্র ন সবাই শ্রবিী বি/শ্রছাে েণি না ণনন্দয় আন্দস)।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১
িাপ ২

সবাইন্দক পািাপাণি ণতন জন্দনর েি কন্দর
ণেন্দবন। এরপর প্রণতটি েিন্দক ইন্দেমত
শ্রছাে আকৃণতর ণতনটি েণি/সূতা ণনন্দয়
শ্রসইগুন্দিার প্রান্তগুন্দিান্দত ণগে ণেন্দত বলুন।
প্রন্দতযন্দকর শ্রথন্দক একটি েণি/সূতা ণনন্দয়
(শ্রমাে ণতনটি েণি হন্দব) শ্রসইগুন্দিার
প্রান্তগুন্দিান্দত ণগে ণেন্দত বিা হন্দব।

িাপ ৩

এরপর ণিক্ষাথীন্দেরন্দক তান্দের ণগেগুন্দিা তান্দের িাতার কাগন্দজর উপর বসান্দত বলুন এমনভান্দব, শ্র ন েণিগূন্দিা োন োন অবো
থান্দক। তারপর তান্দেরন্দক শ্রপণন্সি ণেন্দয় েণি বরাবর শ্ররিা আকঁন্দত বলুন।

িাপ ৪

প্রন্দয়াজন্দন ণিক্ষাথীন্দেরন্দক সাহায্য করুন। কন্দয়কজনন্দক শ্রবান্দে শ োকুন, প্রন্দতযকন্দক একটি কন্দর ইন্দেমত ণত্রভূজ আঁকন্দত বলুন। এভান্দব
শ্রমাে ৭-৮টি ণত্রভূজ আঁকান্দত হন্দব শ্রবান্দে।শ

িাপ ৫

ণিক্ষাথীরা শ্র ণচত্রটি িাতায়/শ্রবান্দে শ এঁন্দকন্দছ শ্রসো শ্রক কী বন্দি তা জানন্দত চান। না পারন্দি বন্দি ণেন, ণত্রভূজ বন্দি। শ্রকন ণত্রভূজ বন্দি
শ্রসোর কারি ও জানন্দত চান। না পারন্দি বন্দি ণেন শ্র ণতনটি বাহুর আন্দছ এবং ণতন বাহুর ণেন্দয় একটি সীমাবদ্ধ জায়গা আন্দছ।

িাপ ৬

তারপর তান্দেরক শ্রবান্দে শ আঁকা ছণবগুন্দিান্দক শ্রেণিন্দয় আন্দরা শ্রকান্দনা তথ্য পাওয়া ায় ণক না শ্রসো বলুন (শ্র মন সবই শ্রতা ণত্রভূজ ণকন্তু
পাথ শকযো কী? সব ণচত্র শ্রতা শ্রেিন্দত একই রকম না।)

িাপ ৭

শ্রকউ ণে ণকছু বিন্দত না পান্দর তিন ণকছু ইণঙ্গত ণেন্দত পান্দরন। শ্র মন, িক্ষ কর শ্র , সব ণত্রভূজ ণক এক রকম/সবার বাহুগুন্দিা ণক
একই রকম?

িাপ ৮

প্রন্দনাত্তর/আন্দিাচনার মাধ্যন্দম এরপর তান্দেরন্দক সমবাহু/সমণিবাহু/ণবষমবাহু ণত্রভূজ শ্রচনান্দবন এবং শ্রবান্দে শ আকাঁ ণচত্রগুন্দিা (৪-৫ো
ণচত্র) শ্রকান িরন্দির ণত্রভূজ তা বলুন এবং বাকী ণচত্রগুন্দিা শ্রকান প্রকান্দর ণত্রভূজ তা ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণজজ্ঞাসা করুন।

িাপ ৯

ক্লান্দসর কাজ ণহন্দসন্দব প্রন্দতযক েি তান্দের িাতায় আঁকা ণত্রভূজগুন্দিার মন্দধ্য শ্র শ্রকান্দনা একটির ণতন বাহুর দে শয শ্রেন্দির সাহান্দয্য
শ্রবর করন্দব (শ্রেি গণিত বইন্দয়র ণপছন্দন আন্দছ।) এবং শ্রসটি শ্রকান িরন্দনর ণত্রভূজ হন্দব তা শ্রবর করার শ্রচষ্টা করন্দব।

টিপস : ● ণিক্ষকন্দক শ্রিয়াি রািন্দত হন্দব শ্র , ণতন প্রকান্দরর ণত্রভূজ (সমবাহু,সমণিবাহু,ণবষমবাহু) এর ণচত্র শ্র ন শ্রবান্দে শ আঁকা থান্দক।
● সবার আকা ছণব/ণচত্র শ্র ন একই িরন্দির ণত্রভূজ না হয় শ্রসণেন্দক শ্রিয়াি রািন্দব।
● ণিক্ষাথীন্দের েণিগুন্দিা ণগে ণেন্দত সমস্যা হন্দত পান্দর, এজন্য ক্লান্দসর প্রথন্দম একবার শ্রেণিন্দয় ণেন।
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● শ্রেন্দির সাহান্দয্য দে শয পণরমাপ করন্দত সমস্যা হন্দত পান্দর, এজন্য ক্লান্দসর প্রথন্দম একবার শ্রেণিন্দয় ণেন।
● চতুথ শ শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১৫৬ এবং অনুিীিনীর ২ নম্বর প্রনন্দক এর সান্দথ সমন্বয় করা ান্দব।

আইণেয়া ১২.৭: শ্রতন্দরা ণগন্দের ণত্রভূজ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণত্রভূজ
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ণবন্দনােন্দনর মধ্য ণেন্দয় ণবণভন্ন প্রকার ণত্রর্ভন্দজর িারিা অজশন করন্দব। প্রথন্দম কীভান্দব একটি
েণিন্দক সমান শ্রতর ভান্দগ ভাগ করা ায়, শ্রসটি শ্রেিান্দবন তারপর ণিক্ষাথীরা সমান দূরন্দত্ব েণি বা সুতার মন্দধ্য ১৩টি ণগে ণেন্দয় ণবণভন্ন
আকৃণতর ণত্রভূজ দতণর করন্দব। এরপর শ্রবান্দে/শ িাতায় ণিক্ষাথীন্দের এই িরন্দনর ণত্রভূজ আঁকন্দত ণেন। এ শ্রিিাটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ণত্রর্ভন্দজর
দবণিষ্টয সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাউপকরি ব্যবহার কন্দর ণত্রর্ভন্দজর দতণর করন্দত পারন্দব।
ণত্রর্ভন্দজর দবণিষ্টয বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: এক বা একাণিক েণি/সুতা (৫০ শ্রসণম এর মত)
পূব শপ্রস্তুণত: আন্দগর ক্লাস শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীন্দের সবাইন্দক একটি কন্দর েণি ণনন্দয় আসন্দত বন্দি ণেন্দবন, তন্দব েণি ান্দত খুব শ্রবণি শ্রছাে না হয়।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর
শুরুন্দত
ণিক্ষাথীন্দেরন্দক
তান্দের েণিগুন্দিান্দক
কীভান্দব সমান ১৩
ভাগ করন্দত হয় শ্রসটি
শ্রেণি ণেন। ১৩ ণগে
করার িাপ এিান্দন
শ্রেিান্দনা হি।

১। প্রথন্দম একটি েণি ণনন্দয় তার দুই মাথায় দুইটি ণগে ণেন্দত হন্দব।

২। তারপর েণির দুই প্রান্দন্তর দুই ণগে একসান্দথ কন্দর েণির মািঅংি ণচণহ্নত করন্দত হন্দব এবং শ্রসিান্দন একটি ণগে ণেন্দত হন্দব।
মান্দির ণগন্দের দুইপান্দি েণিটির দুইটি অন্দি শক অংন্দির সৃণষ্ট হন্দব এন্দত।

৩। মান্দির ণগন্দের সান্দথ এক প্রান্দন্তর ণগে একসান্দথ করন্দত হন্দব এবং েণির এক চতুথ শাংি ণচণহ্নত করন্দত হন্দব। শ্রসই এক
চতুথ শাংন্দি একটি ণগে ণেন্দত হন্দব।
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৪। িাপ ণতন্দনর মত কন্দর একইভান্দব মান্দির ণগন্দের সান্দথ অপরপ্রান্ত ণমণিন্দয় আন্দরক চতুথ শাংন্দি ণগে ণেন্দত হন্দব।

৫। ণচন্দত্রর মত কন্দর ইণতমন্দধ্য ৫টি ণগে শ্রেয়া েণির শ্র ন্দকান এক প্রান্দন্তর এক চতুথ শাংিন্দক ণতনটি সমান ভান্দগ ভাগ করন্দত
হন্দব।

৬। িাপ ৫ এ এক চতুভশান্দগ ণগে শ্রেয়া হন্দয় ান্দব। শ্রসই এক চতুথ শাংি অন্য চতুথ শাংিগুন্দিান্দত বণসন্দয় ণগে শ্রেয়ার ায়গা ণচণহ্নত
কন্দর বাণক ণগেগুন্দিা ণেন্দত হন্দব। ণগেগুন্দিা অন্য শ্রকান রং ণেন্দয় ণচণহ্নত কন্দর ণেন্দি শ্রেিন্দত এবং বুিন্দত সুণবিা হন্দব।

িাপ ২

সব ণিক্ষাথী সমান ১৩ ভান্দগ ভাগ করন্দত পারন্দি এরপর সবাইন্দক সমণিবাহু ণত্রভূজ গঠন কন্দর শ্রেিান। প্রন্দয়াজন্দন শ্রবান্দে শ এ ছণব
এন্দকঁ সকি ছাত্রন্দেরন্দক বুণিন্দয় ণেন।

িাপ ৩

এরপর প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক তান্দের ণত্রভূজটি িাতায় বণসন্দয় আঁকন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা প্রন্দয়াজন্দন পান্দির ণিক্ষাথীর/ণিক্ষন্দকর
সাহায্য ণনন্দব

িাপ ৪

এরপর ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ১৩ ণগন্দের েণি ণেন্দয় সমবাহু ণত্রভূজ গঠন করন্দত বলুন।
সমাবাহু ণত্রভূজ বা অন্য শ্র ন্দকান আকৃণত বানান্দনার জন্য দুই প্রান্দন্তর দুটি ণগে একসান্দথ
করন্দত হন্দব। সমবাহু ণত্রভূজ বানান্দনার জন্য এক শ্রকািা শ্রথন্দক আন্দরক শ্রকািার মান্দি
ণতনটি কন্দর ণগে থাকন্দব।

িাপ ৫

শ্র সব ণিক্ষাথী সমাবাহু ণত্রভূজ গঠন করন্দত পারন্দব না তান্দেরন্দক ণতণন শ্রেণিন্দয় ণেন কীভান্দব সমবাহু ণত্রভূজ গঠন করা ায়।
প্রন্দয়াজন্দন শ্রবান্দে শ এ ছণব এন্দকঁ সকি ছাত্রন্দেরন্দক বুণিন্দয় ণেন।
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িাপ ৬

এর পন্দর একটি ণত্রভূজ বানান্দত বলুন ার
দুই বাহু সমান। ণিক্ষাথীরা শ্রচষ্টা করন্দব।
ণে না পান্দর তাহন্দি শ্রেণিন্দয় ণেন। নমুনা
ণত্রভন্দজর ছণব শ্রেয়া হি।

মূল্যায়ন ও াচাই : ১৩ ণগন্দের েণি ণেন্দয় কীভান্দব সমন্দকাি আঁকা ায় শ্রসো বাসার কাজ ণহন্দসন্দব ণেন। পরবতী শ্রকািন্দভন্দে ণত্রভূজ এর ক্লান্দস
সবাইন্দক একবার ণজন্দজ্ঞস কন্দর ণনন্দজই শ্রেণিন্দয় ণেন।
টিপস : থাসম্ভব এমন জায়গায় েণি ণেন্দয় ণত্রভূজগুন্দিা বাণনন্দয় শ্রেিান্দত হন্দব শ্র ন সবাই শ্রেিন্দত পান্দর। সবার অংিগ্রহন্দির ণেন্দক নজর রািন্দত
হন্দব।
ণিক্ষাথীরা ণগেগুন্দিা নম্বর ণেন্দয় গুিন্দত পান্দর। ণিক্ষাথীন্দের ণনজ ণনজ হান্দতর বাম হান্দত শ্র প্রান্ত থাকন্দব তান্দক ১ িন্দর প শায়েন্দম পন্দরর
ণগেগুন্দিান্দক নম্বর ণেন্দত পান্দর।

আইণেয়া ১২.৮: শ্রকান্দির পণরমাপ ১
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রকান্দির মান
মূিকথা: এটি একটি হান্দত কিন্দম করার কাজ এর মাধ্যন্দম দুটি ণভন্ন রংন্দয়র কাগজ ব্যবহার কন্দর ণিক্ষাথীন্দের শ্রকান বানান্দত পারন্দব এবং
এর িারিা স্পষ্ট হন্দব। ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন প্রকার শ্রকাি দতণর করন্দব এবং এগুন্দিা পণরমাপ করন্দত পারন্দব। ণবন্দিষভান্দব উন্দল্লখ্য শ্র , ণিক্ষা
উপকরি দতণর শ্রক্ষন্দত্র তা শ্র ন ণিক্ষাথীরা দতণর কন্দর শ্রসণেন্দক সবসময় শ্রজার ণেন্দত হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণনণে শষ্ট মান্দপর শ্রকাি আঁকন্দত পারন্দব।
উপকরি: চাঁো
পূব শপ্রস্তুণত:
দুইটি বৃত্তাকার কাগজ ক্লান্দস আসার আন্দগই
বাণনন্দয় আনন্দবন। এটি ক্লান্দস বানান্দত শ্রগন্দি
অন্দনক সময় শ্রিন্দগ ান্দব, শ্রসজন্য আন্দগ
শ্রথন্দক বাণনন্দয় আনা সুণবিাজনক। দুইটি ণভন্ন
রন্দির কাগজ ণেন্দয় একই মান্দপর দুইটি বৃত্ত
দতণর কন্দর আনন্দবন। ণচন্দত্রর মত কন্দর
ব্যাসাধ্যশ বরাবর শ্রকন্দ্র প শন্ত শ্রকন্দে ণনন্দত
হন্দব।

কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দতই এই বৃত্ত ণেন্দয় শ্রকান বাণনন্দয় শ্রেিান শ্রকাি
বানান্দনার জন্য কাগজ দুইটির কাো অংন্দির একটির মান্দি
আন্দরকটি ঢুণকন্দয় ণেন্দত হন্দব।
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িাপ ২

প্রথন্দম শ্রছাে শ্রকাি ণেন্দয় শুরু করুন। তারপর এক সমন্দকাি প শন্ত
ান্দবন। তিন ণজন্দজ্ঞস করুন, “এই শ্রকািটিন্দক কী বন্দি?”
ণিক্ষাথীরা তৃতীয় শ্রেণিন্দত সমন্দকাি ণনন্দয় পন্দি এন্দসন্দছ।
ণিক্ষাথীরা বিন্দত না পারন্দি ণতণন আবার বলুন শ্র এো সমন্দকাি,
এবং ণতণন এক সমন্দকাি আঁকান্দনা শ্রিিান্দবন। একটি পাঠ্যপুস্তক
শ্রবান্দেরশ সামন্দন িন্দর তার শ্রকািা বরাবর শ্রবান্দে শ চক ণেন্দয় োগ ণেন্দয়
সমন্দকাি দতণর করুন।

িাপ ৩

তারপর ণতণন সমন্দকান্দির শ্রচন্দয় শ্রছাে এবং বি ণকছু শ্রকাি দতণর করুন এবং ণজন্দজ্ঞস করুন সব শ্রকাি ণক সমান? সবাই বিন্দব
সব সমান না, ণকছু শ্রছাে এবং ণকছু বি। তিন বলুন তাহন্দি আমরা কীভান্দব বুিন্দত পাণর শ্রকানো শ্রছাে শ্রকানটি বি? শ্রবান্দে শ
চারটি শ্রকাি আঁকুন িাণি হান্দত, শ্রকািগুন্দিা প্রায় ৯০,১২০,৬০, ৪৫ ণেগ্রী মান্দপর হন্দব। তারপর ণিক্ষাথীন্দের বলুন কীভান্দব
বুিন্দবা শ্রকানটি শ্রছাে শ্রকানটি বি?

িাপ ৪

ণিক্ষাথীরা অন্দনন্দকই অন্দনক ণকছু বিন্দত পান্দর। সবার কথা শুনন্দবন, শুন্দন বলুন ির, ১ম (শ্র োর মান প্রায় ৯০ ণেগ্রী) এর মান
৯০ ণেগ্রী (ণেগ্রী িব্দটি শ্রবি কন্দয়কবার বলুন)। জানন্দত চান ১ম শ্রকান্দির অন্দি শন্দকর মত শ্রকান শ্রকািটি? সবাই বিার পর বলুন,
এোর অন্দি শক হি ৪থ শ শ্রকািটি, তাহন্দি এর মান কত হন্দব? ণিক্ষাথীরা অন্দনন্দকই বিন্দত পারন্দব, অন্দনন্দকই পারন্দব না। সবার
কথা শুন্দন বলুন শ্র এর মান তাহন্দি ৪৫ ণেগ্রী। তারপন্দর ণতণন ২য় এবং ৩য় শ্রকান্দির মান অনুমান করন্দত বলুন। সবাই ণনন্দজর
িাতায় অনুমান কন্দর ণিখুন। পন্দর সবার কথা শুন্দন বন্দি ণেন শ্র এন্দের মান ১২০ এবং ৬০ ণেগ্রী।

িাপ ৫

এরপর বৃত্তাকার কাগজ দুইটি ণেন্দয় একটি সরি শ্রকাি বানান।
বাণনন্দয় ণজন্দজ্ঞস করুন মান কত হন্দত পান্দর? অন্দনন্দকই অন্দনক
মান বিন্দত পান্দর, বন্দি ণেন শ্র এোর মান ১৮০ ণেগ্রী।

িাপ ৬

তারপর একটি চাঁো ণনন্দবন। এই চাঁোটি িাপ ৫ এর ১৮০ ণেগ্রী শ্রকান্দির উপর বসান্দবন। এবার ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান শ্র , বৃন্দত্তর
সান্দথ ণমন্দি শ্রগন্দছ। তারপর বলুন তাহন্দি চাঁোয় শ্রকাি আন্দছ ১৮০ ণেগ্রী।
এরপর বলুন, চাঁোয় ১ শ্রথন্দক ১৮০ ণেগ্রী প শন্ত শ্রকাি আঁকা আন্দছ। এিন আমরা শ্রবান্দে শ আঁকা শ্রকাি চারটি শ্রমন্দপ শ্রেিন্দবা।

িাপ ৭

ণিক্ষাথীন্দের চাঁো ণেন্দয় কীভান্দব মাপন্দত হয় তা শ্রবান্দে শ একটি শ্রকাি এঁন্দক শ্রমন্দপ শ্রেিান। প্রথন্দম শ্রকান্দির িীষ শণবন্দুন্দত চাঁোর
শ্রকন্দ্রণবন্দু বসান্দবন, একটি বাহুন্দক চাঁোর শুন্য ণেগ্রীর সান্দথ ণমিান্দবন। তারপর শ্রকাি মাপন্দবন। ণিক্ষক এই িান্দপর কাজ বইন্দয়র
১৪৯ পৃষ্ঠার মত কন্দর শ্রকান্দির নাম কিগ ণেন্দয় ণনন্দে শি কন্দরও শ্রেিান্দত পান্দরন।

িাপ ৮

১৪৯ পৃষ্ঠার ১ নং কাজ ণিক্ষাথীন্দের করন্দত ণেন। ণিক্ষাথীরা বই এ চাঁো বণসন্দয় শ্রকান্দির মান শ্রবর করন্দব এবং তা ণনন্দজন্দের
িাতায় ণিিন্দব। এন্দক্ষন্দত্র দুইজন কন্দর একন্দত্র কাজ করন্দব এবং শ্রকান্দির মান কত হন্দব তারা দুইজন ণমন্দি ণসদ্ধান্ত ণনন্দব।

িাপ ৯

শ্রবান্দে শ একটি ৫০ ণেগ্রী শ্রকাি আঁকুন এবং বলুন এোর মান ৫০ ণেগ্রী, শ্রতামরা ণনন্দজরাও িাতায় আঁক। প্রথন্দম একটি শ্ররিাংি
আঁকন্দত বলুন। শ্রসই শ্ররিাংি এর এক মাথান্দত চাঁোর শ্রকন্দ্র বণসন্দয় শুন্য ণেগ্রীর সান্দথ শ্ররিাংিটি ণমিান্দবন। তারপর চাঁো
অনুসান্দর ৫০ ণেগ্রী এর উপন্দর একটি ণবন্দু আঁকুন। তারপর চাঁো সণরন্দয় শ্ররিাংন্দির মাথা শ্রথন্দক ণবন্দুটি শ্র াগ করান্দবন। (১৫১
পৃষ্ঠার মত কন্দর কাজটি করুন)। ণিক্ষাথীরা ণিক্ষকন্দক শ্রেন্দি ণনন্দজরা আঁকন্দব।

িাপ ১০

তারপর একইভান্দব আন্দরকটি ৫০ ণেগ্রী শ্রকান আঁকন্দত বলুন। সবাই আঁকার পর শ্রেি ণেন্দয় শ্রকান্দির বাহু দুইটির মান মাপন্দত
বলুন। ণজন্দজ্ঞস করুন আন্দগর আর পন্দরর মাপ ণক সমান? সবার সমান হন্দবনা। বলুন শ্র শ্রকাি সমান হন্দত বাহুর মান সমান না
হন্দিও হন্দব। আবার শ্রবান্দেরশ ৫০ ণেগ্রী শ্রকান্দির বাহু একটু কন্দর বাণিন্দয় শ্রেিান শ্র শ্রকান্দির মান আবান্দরা ৫০ ণেগ্রী।

িাপ ১১

সবন্দিন্দষ চতুথ শ শ্রেণির ১৫১ পৃষ্ঠার ৩ নং কাজ করন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও াচাই : বইন্দয়র কাজগুন্দিা করান্দনার মাধ্যন্দম াচাই করন্দত পারন্দবন ণিক্ষাথীরা ণিিন্দত পারি ণকনা।
টিপস : িাপ ১-৭ প্রথম ক্লান্দস, পন্দরর িাপগুন্দিা ণিতীয় ক্লান্দস করান্দত পান্দরন। চতুথ শ শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১৪৭-১৫১ এর সান্দথ সমন্বয় করা
ান্দব।
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আইণেয়া ১২.৯: শ্রকান্দির পণরমাপ ২
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : শ্রকাি, চাঁোর সাহান্দয্য শ্রকাি পণরমাপ, ণত্রভূজ
মূিকথা: পুন্দব শর আইণেয়ান্দত ণিক্ষাথীরা ণনজস্ব উপকরি দতণর কন্দর ণবণভন্ন মান্দপর শ্রকাি এঁন্দকন্দছ। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম চাঁোর সাহান্দয্য
এগুন্দিা পণরমাপ করন্দত পারন্দব। তাছািা ণিক্ষন্দকর সহায়তায় প্রন্দতযক ণিক্ষাথী ণবণভন্ন পণরমান্দপর শ্রকাি দতণর ও পণরমান্দপর িারিা অজশন
করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাচাঁোর সাহান্দয্য শ্রকাি পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: চাোঁ,শ্রপণন্সি
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

ণিক্ষাথীরা তান্দেরন্দক আন্দগর ণেন্দনর আঁকা ণত্রভূজগুন্দিার শ্র শ্রকান্দনা একটি ণত্রর্ভন্দজর ণতনটি শ্রকান্দির মান চাঁোর সাহান্দয্য শ্রবর করন্দব।
প্রন্দয়াজন্দন শ্রবান্দে শ আন্দরকবার শ্রেণিন্দয় ণেন।

িাপ ২

এরপর শ্রবান্দে শ ণতনটি ণত্রভূজ আঁকন্দব (সমন্দকািী, েুিন্দকািী, সুক্ষন্দকািী ণত্রভূজ) এবং ণিক্ষাথীরা তান্দের িাতায় অনুরুপ ণত্রভূজ আঁকন্দব।

িাপ ৩

এিন ণিক্ষাথীরা ণতনজন্দনর েি কন্দর ণতনটি ণত্রভূজ এর শ্রকািগুন্দিা পণরমাপ করন্দব। েিগুন্দিার িাতাগুন্দিা অেি-বেি কন্দর ণিক্ষাথীন্দের
ণেন্দয়ই িাতা মুল্যায়ন করান্দবন।

িাপ ৪

এিন তান্দেরন্দক সমন্দকাি, সূক্ষন্দকাি, েুিন্দকাি সিন্দকশ ণজজ্ঞাসা করুন এবং তারা শ্র শ্রকািগূন্দিা শ্রবর কন্দরন্দছ শ্রসইগুন্দিা শ্রকান
প্রকান্দরর শ্রকাি শ্রসো জানন্দত চাইন্দব এবং তারা িাতায় ণিিন্দব।

িাপ ৫

এরপর তান্দেরন্দক প্রণতটি ণত্রর্ভন্দজর শ্রকািগুন্দিার মান শ্রকমন শ্রসোর ণেন্দক িক্ষ করন্দত বলুন সব শ্রকািগুন্দিা ণক ৯০ ণেগ্রী এর শ্রচন্দয়
কম, নাণক সমান, নাণক বি?

িাপ ৬

এরপর তান্দের শ্রক সমন্দকািী, েুিন্দকািী, সুক্ষন্দকািী ণত্রভূজ সিন্দকশ বলুন।

িাপ ৭

এরপর ণিক্ষাথীন্দের িাতার বাকী ণত্রভূজগুন্দিা শ্রকান প্রকান্দরর শ্রকািন্দভন্দে ণত্রভূজ শ্রসটি শ্রবর করন্দত বলুন

মূল্যায়ন ও াচাই : শ্রেণিকন্দক্ষর কাজগুন্দিা করান্দনার মাধ্যন্দম াচাই করন্দত পারন্দবন ণিক্ষাথীরা ণিিন্দত পারি ণকনা।
টিপস : চতুথ শ শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১৪৯ শ্রক এর সান্দথ সমন্বয় করা ান্দব।
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আইণেয়া ১২.১০: সরি কিান্দস ণত্রভূজ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : ণত্রভূজ
মূিকথা: এটি একটি অনুিীিনমুিক শ্রিিা এর মাধ্যন্দম ণিক্ষ্ররথীরা সরি কিাস ণেন্দয় ণত্রভূজ আঁকন্দত পারন্দব। ণিক্ষাথী সবাই িক্ত কাগজ বা
কােশন্দবােশ শ্রছাে শ্রছাে ণছদ্র কন্দর সরি কিাস দতণর কন্দর ণনন্দয় আসন্দব। শ্রেণিন্দত ণিক্ষন্দকর সহায়তায় প্রন্দতযক ণিক্ষাথী এই সরি কিাস
ব্যবহার কন্দর ণত্রভূজ আঁকন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন িরন্দনর ণত্রভূজ আঁকন্দত পারন্দব।
উপকরি: কােশন্দবােশ, শ্রপণন্সি, শ্রেি।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষাথীরা তান্দের পণরমান্দপর ক্লান্দস আন্দগই কােশন্দবান্দে শ শ্রছাে শ্রছাে ণছদ্র কন্দর সরি কিাস দতণর কন্দরন্দছ, া ণত্রর্ভন্দজর এই ক্লান্দস
সহায়ক হন্দব।
কা শপদ্ধণত :
িাপ ১

প্রথন্দম সরি কিাসটি ব্যবহার কন্দর একটি ণত্রভূজ এঁন্দক ণিক্ষাথীন্দের শ্রেিান

িাপ ২

ণিক্ষাথীন্দের ণবণভন্ন দে শয উন্দল্লি কন্দর ণেন্দয় ণত্রভূজ আঁকন্দত বলুন।
শ্র মন: ৬ শ্রসোঃণমোঃ বাহু ণবণিষ্ট সমবাহু ণত্রভূজ, ৫ শ্রসোঃণমোঃ এবং ২টি ৭ শ্রসোঃণমোঃ বাহু ণবণিষ্ট সমণিবাহু ণত্রভূজ ইতযাণে।

িাপ ৩

৭ শ্রসোঃণমোঃ, ৩ শ্রসোঃণমোঃ, ২ শ্রসোঃণমোঃ বাহু ণবণিষ্ট ণত্রভূজ ণিক্ষাথীন্দের আঁকন্দত বিা হন্দব। এন্দক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীরা ণত্রভূজ আঁকন্দত
পারন্দব না। শ্রকন তা করন্দত পারন্দছ না শ্রস সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের মতামত শুনুন। এবার ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ আন্দিাচনা কন্দর
ণবষয়টি স্পষ্ট করুন শ্র ণত্রর্ভন্দজর শ্র শ্রকান দুই বাহুর শ্র াগফি তৃতীয় বাহুর শ্রথন্দক বি না হন্দি শ্র ণত্রভূজ দতণর করা সম্ভব নয়।

মূল্যায়ন ও াচাই : ণিক্ষাথীরা থা থ ভান্দব ণত্রভূজ আঁকন্দত পারন্দছ ণক না শ্রসিান শ্রথন্দকই মূল্যয়ন করন্দত পারন্দবন।
টিপস : এটি মূিত চতুথ শ শ্রেণির বইন্দয়র পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৮ এর একটি কাজ।
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গডণত অডেডিয়াি সাব-কয়িায়নন্ট 1.5 (Numeracy skills development by World Math Olympiad)
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