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

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

রচনা ও সংকিন
1.
2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.
8.
9.

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

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

সাবসাবসাবসাব-

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

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

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

প্রকািনা
প্রাথণমক ণিক্ষা অণিেপ্তর

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

16.

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

17.

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

18.

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

19.

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

20.

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

21.

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

22.

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

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

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

25.

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

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

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

28.

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

29.

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

30.

জনাব ফুহতাণসম ফুয়াে, একান্দেণমক সেস্য, বাংিান্দেি গণিত অণিণিয়াে কণমটি।
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১.০ গুি
আইণেয়া ১.১: সহজ গুন্দির যাদুযন্ত্র
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গুি
মূিকথা: ণকছু ণকছু গুি অে আন্দছ শ্রযগুন্দিান্দক আপাত দৃণষ্টন্দত শ্রেিন্দি মন্দন হয় অন্দনক জটিি। ণকন্তু আসন্দি এই সমস্যাগুন্দিার ণপছন্দনর লুণকন্দয়
থান্দক অন্দনক সহজ ণকছু যকৌেল শ্রযগুন্দিা প্রন্দয়াগ করন্দি এই কঠিন সমস্যাগুন্দিা খুব সহন্দজ সমিান করা যায়। আমরা সািারিত শ্রবান্দে শ ণিিন্দি
সকি ণিক্ষাথীন্দের মন্দনান্দযাগ থান্দক না। তাই একটু যাদু শ্রেিান্দনার শ্রকৌিি ব্যবহার কন্দর এই মজার গুিো ণিক্ষাথীরা করন্দত পারন্দব। কারি
একটু মজা কন্দর উপস্থাপনা করন্দি ণবষয়ো শ্রবণি শ্রবািগম্য হয়।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাবি সংখ্যার গুি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ, স্টাপ্লার ও মাকশার শ্রপন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

এই পান্দে আমরা একটি যন্ত্র ততণর করব যার নাম গুন্দির যাদুযন্ত্র। এই যন্ত্র ততণর করার জন্য একটি এন্দফার কাগজ কন্দয়কটি
ভাঁজ ণেন্দয় িান্দমর মন্দতা করন্দত হন্দব। তারপর শ্রসই িান্দমর একণেক ণপন ণেন্দয় শ্রজািা িাণগন্দয় ণেন্দত হন্দব এবং একণেক শ্রিািা
রািন্দত হন্দব। এরপর আন্দরকটি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ একই ভান্দব ৫ বার ভাঁজ কন্দর ৬টি িন্ড ণিঁন্দি আিাো করন্দত হন্দব শ্রযন,
কাগন্দজর িন্ডগুন্দিা িান্দমর ণভতর ণেন্দয় সহন্দজ যাওয়া-আসা করন্দত পান্দর। এবার কাগন্দজর িন্ডগুন্দিান্দত সহজ পদ্ধণতন্দত গুন্দির
একো সমস্যার প্রণতো িাইন একো একো িন্দন্ডর উপর ণিণি। তারপর প্রথম িাইন্দনর িন্দন্ডর পর ২য় িাইন্দনর িন্ড, তারপর
৩য় িাইন্দনর িন্ড, এভান্দব সবগুন্দিা িণ্ড সাণজন্দয় িান্দমর ণভতর রাণি এবং িান্দমর উপর এটির নাম ণিণি “গুন্দির যাদুযন্ত্র”।
িাইপগুন্দিা শ্রেিন্দত ণনন্দচর ছণবর মন্দতা হন্দব।

িাপ-২

এবার ক্লান্দস ণিক্ষাথীন্দের শ্রেণিন্দয় ছু-মন্তর-ছু বন্দি উপন্দরর কাগজো িীন্দর িীন্দর শ্রেন্দন শ্রবর করুন এবং সবাই শ্রেিন্দব তান্দত
একো গুন্দির সমস্যা শ্রিিা আন্দছ। আপনার স্টাইন্দপ যা শ্রিিা থাকন্দব ণিক্ষাথীরা তা হুবহু িাতায় ণিিন্দব।

িাপ-৩

আবার “ছু-মন্তর-ছু” বন্দি কাগন্দজর প্রথম িন্ডো ণভতন্দর শ্ররন্দি পন্দররো িীন্দর িীন্দর শ্রবর কন্দর আনুন। তাহন্দি ণক পণরবতশন
হন্দয়ন্দছ তা সবাইন্দক বুণিন্দয় ণেন।

িাপ-৪

২য় িণ্ড কাগজ শ্রেিান্দনা হন্দয় শ্রগন্দি আন্দগর মন্দতা এোর ণভতন্দর শ্ররন্দি ণেন এবং পন্দররো অথ শাৎ ৩য় িন্ড কাগজ িীন্দর িীন্দর
শ্রবর কন্দর আনুন। তন্দব শ্রবর করা সময় “ছু-মন্তর-ছু” বিন্দত বিন্দত শ্রবর করন্দবন প্রণতবার।
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িাপ-৫

একই ণনয়ন্দম ৩য় িণ্ড কাগজ শ্রেিান্দনা হন্দয় শ্রগন্দি ণভতন্দর শ্ররন্দি ণেন এবং“ছু-মন্তর-ছু” বিন্দত বিন্দত পন্দররো িীন্দর িীন্দর শ্রবর
কন্দর আনুন। সকি ণিক্ষাথী শ্রেিন্দত পারন্দছ ণকনা শ্রিয়াি রাখুন প্রণতবার।

িাপ-৭

কন্দয়ক বার এই কাজ করন্দত থাকন্দি শ্রিষ িান্দপ গুিফি শ্রবর হন্দব। এবার সবাইন্দক বলুন, শ্রেন্দিন্দছা আণম যাদু ণেন্দয় ণকভান্দব
একো গুি কন্দর শ্রফিিাম। জটিি একো গুি খুব সহজ ণনয়ন্দম শ্রভন্দঙ্গ শ্রভন্দঙ্গ গুিফি শ্রবর করা যায়।

িাপ-৮

ণিক্ষাথীন্দের েিীয়ভান্দব গুন্দির যাদুযন্ত্র ততণর করন্দত বলুন এবং প্রন্দতযক েিন্দক আিাো অনুরূপ সমস্যা ণেন্দয় প্রণতন্দযাণগতার
ণভণত্তন্দত সমািান করন্দত বলুন। শ্রয েি প্রথন্দম করন্দত শ্রপন্দরন্দছ শ্রস েিন্দক ণবজয়ী শ্র াষিা করুন এবং তান্দের ততণরকৃত গুি
যন্দন্ত্রর মাধ্যন্দম সমস্যা সমািান্দনর িাপগুন্দিা শ্রেিান্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের পঞ্চম শ্রেণি গণিত পাঠ্যবইন্দয়র ৪ নম্বর পৃষ্ঠার গুন্দির সমস্যাগুন্দিা করন্দত ণেন।

আইণেয়া ১.২: শ্রক্ষত্রফি/বক্স/ণগ্রে মন্দেি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গুি
মূিকথা: এটি একটি আনেোয়ক শ্রিিা। এই শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ৪/৫ জন কন্দর েন্দি বাস্তব বস্তু/উপকরি (এন্দফার সাইন্দজর কাগজ)
ব্যবহার কন্দর শ্রিিাটি শ্রিিন্দব। এই শ্রিিাটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা উপকরি ব্যবহার কন্দর বি গুন্দির সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব। ণভন্ন উপান্দয়
বা ণভন্ন গাণিণতক প্রণিয়ায় সমস্যা সমািান্দনর শ্রকৌিি সিন্দকশ ণিক্ষাথীরা জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাউপকরি ব্যবহার কন্দর বি গুন্দির সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: মাকশার, কাগজ, পুিণপন শ্রবােশ।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

শুরুন্দত ণিক্ষাথীন্দের একটি শ্রছাে গুন্দির সমস্যা করন্দত ণেন।
শ্রযমনোঃ ৮২×৩৫ সমস্যান্দক সমািান্দনর জন্য মন্দেন্দি গুণ্য
৮২ এবং গুিক ৩৫ শ্রক ণবণভন্ন স্থানীয় মান্দন শ্রভংন্দগ ণিিন্দত
হন্দব। এজন্য ৮২ শ্রক ৮০ ও ২ এবং ৩৫ শ্রক ৩০ ও ৫ আকান্দর
সংখ্যা কােশ ততণর করন্দত হন্দব। এবার এন্দফার সাইন্দজর
কাগজ পুিণপন শ্রবান্দে শ িাগান্দত হন্দব। পুিণপন শ্রবান্দে শর
কাগন্দজ কিাম ও সাণর বরাবর গুণ্য (৮২) শ্রক ৮০ ও ২ এবং
গুিক (৩৫) শ্রক ৩০ ও ৫ এর স্থানীয় মান্দনর সংখ্যা কােশগুন্দিা
বক্স এর র ণবন্দবচনা কন্দর পুিণপন শ্রবান্দে শ বসান্দত হন্দব।
স্থানীয় মান্দনর সংখ্যার সান্দথ বক্স এর রগুন্দিার সাইন্দজর
তুিনার ণবষয়টির ণেন্দক ণবন্দিষ িক্ষয রািন্দত হন্দব।
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িাপ-২

এবার স্থানীয় মান্দনর সংখ্যা কােশ গুন্দিা সাণর ও কিান্দম ৩০
ও ৫ এবং ৮০ ও ২ বণসন্দয় প্রন্দতযক বান্দক্সর স্ব স্ব
স্থানীয়মানগুন্দিা গুি কন্দর আিাো আিাো গুিফি শ্রবর কন্দর
শ্রক্ষত্রফি বান্দক্স ণিিন্দত হন্দব।
এরপর সকি গুিফিগুন্দিা শ্রযাগ কন্দর চুিান্ত গুিফি ণনি শয়
করন্দত হন্দব।

এভান্দব ণিক্ষাথীরা বি গুন্দির সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
দুটি েিন্দক এরুপ একটি সমস্যা ণেন্দয় প্রণতন্দযাণগতার
আন্দয়াজন করা যায়।
িাপ-৩

শ্রবান্দে শ একটি সমস্যা ণিন্দি ণেন এবং ণিক্ষাথীন্দের েিীয়ভান্দব গুন্দির স্থানীয় মান্দনর সংখ্যা কােশ ততণর করন্দত বলুন। প্রন্দতযক
েিন্দক প্রণতন্দযাণগতার ণভণত্তন্দত সমািান করন্দত বলুন। শ্রয েি প্রথন্দম সমািান করন্দত পারন্দব, শ্রস েিন্দক ণবজয়ী শ্র াষিা করুন।
এরপর তান্দের ততণরকৃত কান্দেরশ মাধ্যন্দম সমস্যা সমািান্দনর িাপগুন্দিা পুিণপন শ্রবান্দে শ শ্রেিান্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: পঞ্চম শ্রেণি গণিত পাঠ্যবইন্দয়র ২ নম্বর পৃষ্ঠার গুন্দনর সমস্যাগুন্দিা করন্দত ণেন।

আইণেয়া ১.৩: গুি পন্দকে
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গুি (িাণি র পুরি)
িাণি র পূরি:
চতুথ শ শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা গুি পন্দকে আইণেয়া (আইণেয়া নং- …) ব্যবহার কন্দর িাণি ন্দরর গুন্দির সমস্যাগুন্দিা সমািান কন্দরন্দছ। পঞ্চম
শ্রেণিন্দত ণিক্ষাথীরা অনুরূপ প্রণিয়া ব্যবহার কন্দর ট্রায়াি এন্ড এরর এর মাধ্যন্দম পঞ্চম শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তন্দকর সমস্যাগুন্দিা সমািান্দনর
পািাপাণি িাণি ন্দরর নতুন সমস্যা ততণর করন্দব এবং অপর ণিক্ষাথীন্দক চযান্দিঞ্জ করন্দব।
চতুথ শ শ্রেণির জন্য আনন্দে গণিত ণিণি কনন্দেন্ট শ্রেণিভাণর বইন্দয়র ‘গুি পন্দকে’ (আইণেয়া নং-…) আইণেয়ার অনুরূন্দপ ণিক্ষাথীন্দের
শ্রিিাটি শ্রিিন্দত ণেন।
এছািাও ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজন্দের মন্দধ্য িাণি ন্দরর সমস্যা ততণর করন্দত ণেন এবং শ্রজািায় শ্রজািায় এন্দক অপরন্দক ণনন্দজন্দের ততণর সমস্যা
সমািান করার জন্য চযান্দিঞ্জ ণহন্দসন্দব প্রোন করুন। অল্প সমন্দয় শ্রয ণিক্ষাথী অপর ণিক্ষাথীর ততণরকৃত সমস্যাটি সমািান করন্দত পারন্দব
তান্দক ণবজয়ী ণহন্দসন্দব শ্র াষিা করুন।
মূল্যায়ন ও যাচাই: পঞ্চম শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তন্দকর ৫ ও ৬ নং পৃষ্ঠার িাণি ন্দরর সমস্যাগুন্দিা সমািান করন্দত ণেন।
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২.০ ভাগ
আইণেয়া ২.১: ভাগ কণর-৩
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ভাগ (এক/দুই অন্দের সংখ্যা ণেন্দয় চার/তন্দতাণিক অন্দের সংখ্যান্দক ভাগ)
মূিকথা: এটি প্রচণিত ণনয়ন্দম ভাগ শ্রিিান্দনার একটি আইণেয়া। ণিক্ষক প্রথন্দম ণিক্ষাথীন্দের প্রচণিত ণনয়ন্দম ভাগ করার পদ্ধণতটি ণনন্দয় আন্দিাচনা
করুন। এরপর ণিক্ষাথীন্দের অংিগ্রহন্দির মাধ্যন্দম কাজটি করান্দবন, ফন্দি ণিক্ষাথীরা প্রচণিত ণনয়ম ব্যবহার কন্দর বি সংখ্যান্দক শ্রছাে শ্রকান
সংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করন্দত ণিিন্দব। প্রকৃতপন্দক্ষ পঞ্চম শ্রেণিন্দত ণিক্ষািম ও পাঠ্যপুস্তন্দকর ণিক্ষাথীন্দের জন্য অজশন উপন্দযাগী ণনি শাণরত ণিিন
শ্রযাগ্যতা অনুযায়ী অনুিীিন্দনর উপর গুরুে ণেন্দত হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাচার অন্দের বা তন্দতাণিক অন্দের সংখ্যান্দক এক অন্দের বা দুই অন্দের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: ভাগ এবং স্থানীয়মান এর িারিা ণিক্ষক পুনরান্দিাচনা কন্দর ণনন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রথন্দম ভাজয আর ভাজকন্দক ণনন্দচর ণচন্দত্রর মত কন্দর ণিখুন। শ্রযমনোঃ এিান্দন ৬ ভাজক, ২৪১৫৮ ভাজয।

িাপ-২

অতোঃপর, ভান্দজযর সব শ বান্দমর সংখ্যান্দক ভাজক ণেন্দয় ভাগ করুন।

যণে ভাজক ভান্দজযর সব শবান্দমর সংখ্যার শ্রচন্দয় বি হয় তন্দব প্রন্দয়াজনীয় সংখ্যক োন্দনর অন্দের স্থানীয়মান ণনন্দয় তারপর শ্রসই
সংখ্যান্দক ভাগ ণেন্দবন। শ্রযমনোঃ এিান্দন ২, ৬ দ্বারা ণবভাজয নয় বন্দি ২৪ শ্রক শ্রনয়া হন্দয়ন্দছ।
এরপর ণবন্দয়াগফি ণিন্দি োন শ্রথন্দক আন্দরকটি অেন্দক ণবন্দয়াগফন্দির পান্দি ণিখুন। শ্রযমনোঃ এিান্দন ১ শ্রক ণবন্দয়াগফন্দির পান্দি
শ্রিিা হন্দয়ন্দছ।
শ্রিয়াি রািন্দত হন্দব, োনণেন্দকর সব শন্দিষ শ্রয সংখ্যান্দক ভাগ করার জন্য িরা হন্দয়ন্দছ, তার ঠিক উপন্দর ভাগফি ণিিন্দত হন্দব,
অথ শাৎ ভাগফি োন্দনর সংখ্যার স্থানীয় মান্দন রািন্দত হন্দব। শ্রযমন এিান্দন ভাগফি ৪, ভাঁজন্দকর হাজান্দরর ন্দরর ৪ এর ঠিক
উপন্দর বন্দসন্দছ।

িাপ-৩

তারপর নতুন সংখ্যান্দক ভাজক ণেন্দয় প্রচণিত পদ্ধণতর মতই ভাগ করন্দবন।
এিান্দন ০১ শ্রক ৬ ণেন্দয় শুন্যবার ভাগ করা যায়। তাই ঠিক িতন্দকর ন্দরর ১ উপন্দর শুন্য শ্রিিা হন্দয়ন্দছ।
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এইভান্দব বাণক ভাগটুকুও বণি শত ণনয়মানুযায়ী করন্দত হন্দব।

িাপ-৪

শ্রিষ িান্দপ আমরা ভাগফি ও ভাগন্দিষ পাব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজন্দেরন্দক েন্দি ভাগ কন্দর ণনন্দজন্দেরন্দকই ভাগ অে ততণর কন্দর সমািান করন্দত বিন্দবন। প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা
করন্দবন। েি গুন্দিান্দক তান্দের পদ্ধণত ক্লান্দসর সবার সামন্দন বি শনা করন্দত ণেন্দবন।
টিপস: শ্রকান ণিক্ষাথী আন্দগ শ্রথন্দক স্থানীয়মান বা পূন্দব শর কাজগুন্দিান্দত কম েক্ষ হন্দি তার প্রণত বািণত যত্নিীি হন্দত হন্দব।
পরবতী কাজ: চতুথ শ ও পঞ্চম উভয় শ্রেণির বইন্দয়র “ভাগ” এর অধ্যান্দয়র “কাজ” ও অনুিীিন সমূহ।

আইণেয়া ২.২: ভান্দগ স্থানীয়মান
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: স্থানীয় মান্দনর সান্দথ ভান্দগর সিকশ
মূিকথা: শ্রযাগ, ণবন্দয়াগ ও গুি করার সময় আমরা োন ণেক শ্রথন্দক কন্দর থাণক। ণকন্তু ভাগ করার সময় বাম ণেক শ্রথন্দক শুরু করা হয়। এভান্দব
শুরু করার অথ শ হন্দিা, শ্রয ন্দরর ণনন্দচ ভাঁজন্দকর সান্দথ ভাগফন্দির গুিফি শ্রিিা হয় ওই ন্দরর স্থানীয়মান ণনন্দয় কাজ করা হন্দে। এই আইণেয়ার
মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের মান্দি স্থানীয়মান্দনর সান্দথ ভান্দগর সিন্দকশর িারিা পণরস্কার হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাভান্দগর প্রণতটি িান্দপর স্থানীয়মান সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ভান্দগর একটি সমস্যা শ্রবান্দে শ ণিখুন। ভাজয আর ভাজকন্দক ণনন্দচর ণচন্দত্রর মত কন্দর ণিখুন।
শ্রযমনোঃ এিান্দন ৬ ভাজক, ৮৩৩৪ ভাজয।
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িাপ-২

এরপর ৬ ণেন্দয় সব শবান্দমর অথ শাৎ হাজার স্থানীয় সংখ্যান্দক ভাগ করন্দত হন্দব। এিান্দন ৬ ণেন্দয় হাজার স্থানীয় মান্দন সংখ্যা ৮ শ্রক
ভাগ করা যায়। অথ শাৎ ভাগ করন্দি ভাগফন্দি হাজান্দরর স্থানীয়মান ণবদ্যমান। কারি, ভাজক ৬ ণেন্দয় আমরা যণে ১০০০ শ্রক গুি
কণর, তাহন্দি ৬০০০ পাওয়া যায় যা ৮৩৩৪ অন্দপক্ষা শ্রছাে। তাই ভাগফন্দির হাজান্দরর স্থানীয় মান্দন ১ ণিখুন। ভাজয ও ভাগফন্দির
গুিফি স্থানীয়মানসহ আিাোভান্দব বান্দম শ্রেিান এবং সব শোন্দন ভাগফন্দির হাজান্দরর স্থানীয়মান কত শ্রসো শ্রেিান্দবন।

িাপ-৩

এরপর ভাজয শ্রথন্দক, অথ শাৎ ৮৩৩৪ শ্রথন্দক হাজান্দরর স্থানীয়মান্দনর ভাগফি ণবন্দয়াগ কন্দর ণনন্দচ ণিিন্দবন।

িাপ-৪

এরপর িতন্দকর ন্দর ভাগফন্দির সংখ্যা উপন্দর ণিিন্দবন এবং একই পদ্ধণতন্দত ভাগফন্দির স্থানীয়মান োন্দন ণিিন্দবন।

এরপর এভান্দব ভাগফন্দির েিন্দকর স্থানীয়মান শ্রেিান্দবন।

িাপ-৫

একইভান্দব ভাগ প্রণিয়াটি সিন্ন কন্দর ভাগফি ও ভাগন্দিষ শ্রবর করন্দবন। এভান্দব ভাগফন্দির স্থানীয়মান্দনর িারিা ও িমান্বন্দয়
ণবন্দয়াগ করাই শ্রয ভাগ এো ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ আন্দরা ভান্দিাভান্দব উপস্থান করা যায়

িাপ-৭

এরপর ভাজক ও ভাজয ণেন্দয় ভান্দগর এরূপ সমস্যা ণেন্দবন এবং িাতায় সমািান করন্দত বিন্দবন।
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৩.০ চার প্রণিয়া

আইণেয়া ৩.১: বয়স ণনি শয়
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: চার প্রণিয়া
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা শ্রজািায় এই িাঁিাঁটি ণনন্দয় কাজ করন্দব। এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ট্রায়াি এন্ড এরর এর মাধ্যন্দম সমস্যা সমািান করন্দত উদ্বুদ্ধ
হন্দব। প্রন্দতযন্দকই শ্রকান না শ্রকান সমস্যার সমািান শ্রবর কন্দর এর আনে উপন্দভাগ করার মাধ্যন্দম গণিণতক চার প্রণিয়ার শ্রকৌিি সিন্দকশ িারিা
িাভ করন্দব। এন্দক্ষন্দত্র ণিক্ষকগি শ্রকান অবস্থান্দতই সমািান্দনর শ্রকৌিিটি ণিক্ষাথীন্দের বিন্দবন না, বরং ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরাই শ্রকৌিিটি শ্রবর
করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাশ্রযাগ, ণবন্দয়াগ, গুি ও ভাগ এর গাণিণতক সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

এই কাজটি শ্রজািায় করান্দবন। তাই প্রথন্দমই পুন্দরা ক্লান্দস সবাইন্দক শ্রজািায় শ্রজািায় বসন্দত বলুন।

িাপ ২

প্রথন্দম শ্রয শ্রকান একজন ণিক্ষাথীন্দক ণনন্দয় শ্রিিাটি শ্রিলুন। তান্দক ণনন্দনাক্ত িাপ অনুযায়ী ণহসাব করন্দত বিন্দবন। অন্যান্য
সবাইন্দক িাপগুন্দিা ভান্দিাভান্দব শুনন্দত বিন্দবন। ণিক্ষাথীন্দক বলুন•

তুণম শ্রতামার বয়ন্দসর সান্দথ মন্দন মন্দন ১০ গুি কন্দরা। গুিফি কত হন্দিা কাউন্দক বিার েরকার নাই।

•

এবার তুণম শ্রতামার ণপ্রয় মানুন্দসর নাম কল্পনা কন্দরা। ণপ্রয় মানুন্দষর নান্দম শ্রয কয়ো অক্ষর বা বি শ আন্দছ তার সান্দথ
৯ দ্বারা গুি কন্দরা।

•

এবার প্রথম গুিফি শ্রথন্দক ণদ্বতীয় গুিফি ণবন্দয়াগ কন্দরা।

•

চূিান্ত ণবন্দয়াগফিটি আমান্দক বন্দিা। তাহন্দি আণম শ্রতামার বয়স বন্দি ণেন্দত পারন্দবা।

িাপ ৩

ওই ণিক্ষাথী বিন্দিা ণবন্দয়াগফি হন্দিা ৮২। ণিক্ষক বিি, তাহন্দি শ্রতামার বয়স ১০ বছর। ণিক্ষাথী বিন্দিা, হযাঁ সঠিক হন্দয়ন্দছ।
সবাই অবাক হন্দয় জানন্দত চাইন্দিা কীভান্দব করা যায়।

িাপ ৪

,এবার বলুন, শ্রয শ্রকান্দনা সংখ্যার ১০ গুণিতক শ্রথন্দক ৯ গুণিতক শ্রয শ্রকান্দনা সংখ্যা ণবন্দয়াগ করন্দি ণবন্দয়াগফন্দিই প্রথম সংখ্যা
লুণকন্দয় থান্দক। যণে কান্দরা চূিান্ত ণবন্দয়াগফি হয় ২৩৪, তাহন্দি তার বয়স হন্দব ২৭ বছর। ণনয়ম হন্দিা একক স্থানীয় অেটি
তার বান্দম শ্রয সংখ্যা থাকন্দব তার সান্দথ শ্রযাগ হন্দব। এিান্দন ৪ তার বান্দমর সংখ্যা ২৩ এর সান্দথ শ্রযাগ হন্দয়ন্দছ। ২৩+৪=২৭।

িাপ ৫

শ্রয ণিক্ষাথী বিন্দিা তার চূিান্ত ণবন্দয়াগফি ৮২, তার শ্রক্ষন্দত্র একক স্থানীয় অে ২ তার বান্দমর সংখ্যা ৮ এর সান্দথ শ্রযাগ হন্দয়ন্দছ।
৮+২=১০। অথ শাৎ ওই ণিক্ষাথীর বয়স হন্দিা ১০ বছর।

িাপ ৬

এবার প্রণত শ্রজািায় সঠিক িাপ অনুসরি কন্দর কাজটি করন্দত ণেন এবং ঘুন্দর ঘুন্দর শ্রেখুন। এিান্দন শ্রয গাণিণতক চার প্রণিয়া
আন্দছ তা ণিন্দি ণিন্দি বুণিন্দয় ণেন।
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আইণেয়া ৩.২: গাণিণতক ভাষার সমস্যা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: চার প্রণিয়া
মূিকথা: গাণিণতক ভাষার সমস্যার সমািান্দন ণিক্ষাথীন্দের েক্ষতা বৃণদ্ধর জন্য অনুিীিন্দনর ণবকল্প শ্রনই। তাই এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম
ণিক্ষাথীরা অনুিীিন কন্দর গাণিণতক ভাষার সমস্যার সমািান্দন েক্ষ হন্দয় উেন্দব। চার প্রণিয়া ব্যবহার কন্দর শ্রকান সমস্যা সমািান্দনর শ্রক্ষন্দত্র
সমস্যাটি দৃশ্যমান করার জন্য বার মন্দেি একটি কায শকর ণিিন-ন্দিিান্দনা পদ্ধণত। বার মন্দেি পদ্ধণতর ব্যবহার কীভান্দব করন্দত হয় তা
ণিক্ষাথীন্দের স্পষ্ট িারিা শ্রেওয়া প্রন্দয়াজন। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম পাঠ্যপুস্তন্দকর একটি সমস্যা ণনন্দয় শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ, কীভান্দব ণিক্ষাথীরা
কথার অংন্দক এই পদ্ধণত প্রন্দয়াগ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক ভাষার সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম পাঠ্যপুস্তন্দকর ১৯ নম্বর পৃষ্ঠার ৫ নং সমস্যাটি ণিক্ষাথীন্দের পিন্দত বলুন।

িাপ ২

এবার ণনন্দচর ছণবর মত কন্দর বার মন্দেন্দির সাহান্দে সমস্যাটি সমািান কন্দর শ্রেিান্দবন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ১৯ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীর সমস্যাগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের পন্দি পন্দি অনুরূপভান্দব সমািান করন্দত ণেন।

আইণেয়া ৩.৩: ঐণকক ণনয়ন্দমর সমস্যা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ঐণকক ণনয়ম
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা ইন্দতামন্দধ্যই সািারি ভগ্াংি ও েিণমক ভগ্াংন্দির িারিা িাভ কন্দরন্দছ। এরই িারবাণহকতায় ঐণকক ণনয়ন্দম সমস্যা
সমািান্দনর জন্য ণিক্ষাথীন্দের অনুিীিন করা প্রন্দয়াজন। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা কাগন্দজর ব্লক ব্যবহার কন্দর বার মন্দেন্দির িারিা
প্রন্দয়াগ কন্দর ঐণকক ণনয়ন্দমর সমস্যার সমািান্দনর করন্দত পারন্দব। পুন্দব শর বার মন্দেন্দির িারিা ণনন্দয় পুনরান্দিাচনা কন্দর তা কীভান্দব ঐণকক
ণনয়ন্দম ব্যবহার করন্দত হন্দব তা শ্রেণিন্দয় ণেন্দত হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাঐণকক ণনয়ন্দমর সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব।
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কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম শ্রবান্দে শ ণনন্দচর সমস্যাটির মত একটি সমস্যা ণিখুন।
”এক হাণি বা ৪টি ণেন্দমর োম ৩২ োকা হন্দি, এক েজন বা ১২টি ণেন্দমর োম কত?”

িাপ ২

এবার ণনন্দচর ছণবর মত কন্দর বার মন্দেন্দির সাহান্দে সমস্যাটি সমািান কন্দর শ্রেিান্দবন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ১৯ নং পৃষ্ঠার অনুিীিনীর সমস্যাগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের পন্দি পন্দি অনুরূপভান্দব সমািান করন্দত ণেন

অনুন্দেে ৩.৪: BODMAS – ণনয়মো ণক সঠিক
-------------------------------------------------------------------------------------পােীগণিত বা বীজগণিন্দতর সরি অন্দে শ্রযাগ-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 ভুি হন্দয় শ্রগি? হযাঁ। BODMAS এর শ্রভতন্দর আন্দগ D
আন্দছ, তাই Division বা ভান্দগর কাজ আন্দগ হন্দব, এোই সবাইন্দক শ্রিিান্দনা হয়, শ্রযো অপ্রন্দয়াজনীয়। আসন্দি গুি ও ভান্দগর অগ্রাণিকার একই।
শ্রযাগ-ণবন্দয়ান্দগর অগ্রাণিকারও একই। তন্দব গুি-ভান্দগর অগ্রাণিকার শ্রযাগ-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)
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৪) শ্রযাগ-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 যিন 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 যিন জানিাম গুি আর ভান্দগর অগ্রাণিকার একই, তিন বুিিাম দুন্দো
ণনয়ম আসন্দি একই কথা বন্দি।
তাহন্দি যণে এমন একো অে থান্দক 2×8÷2÷2 কীভান্দব করব? যারা জান্দনন শ্রয ভাগ আন্দগ করন্দত হয়, তারা এবান্দর একটু ণদ্বিাগ্রস্ত হন্দয়
যান্দবন 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. শ্রয অপান্দরিন্দনর অগ্রাণিকার শ্রবণি, তান্দক আন্দগ ণহন্দসব করন্দত হন্দব।
২. যণে একই অগ্রাণিকান্দরর অন্দনকগুন্দিা অপান্দরিন থান্দক তাহন্দি ‘বাম শ্রথন্দক োন্দন’ ণহন্দসব করন্দত হন্দব
------------------------------------------------------------------শ্রযমন এিান্দন আন্দছ শুধু গুি আর ভাগ, যান্দের অগ্রাণিকার একই। ২ নম্বর ণনয়মো এিান্দন িােন্দব। তাহন্দি বাম শ্রথন্দক োন্দন ণহন্দসব কন্দর শ্রযন্দত
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 শ্রি য়াি রািন্দত
পান্দরন। আর উত্তর ণবশ্বাস না হন্দি পৃণথবীর শ্রযন্দকান্দনা কযািকুন্দিেন্দর পরীক্ষা কন্দর শ্রেিন্দত পান্দরন।
আন্দরকটু ণচন্তািীি মানুষন্দের জন্য বিন্দত পাণর, গুি-ভান্দগর অগ্রাণিকার আিাো হবার শ্রয কারি শ্রনই শ্রসো আপনারা অনুভব করন্দত পারন্দবন
ভাগ কী শ্রসো বুিন্দি। আেন্দত field theory শ্রত ভাগ বন্দি ণকছু নাই, ভাগন্দক ভাবা যায় ণবপরীতন্দকর গুি ণহসান্দব। 8÷2=8×½। যত
জায়গায় ÷2 আন্দছ, সব জায়গায় ×½ বণসন্দয় ভাবন্দত পান্দরন। আর সব যণে গুি হন্দয় যায়, তিন শ্রতা আর আন্দগ-পন্দরর ব্যাপার থাকন্দব না।
------------------------------------------------------------------কথা ২: শ্রযাগ আন্দগ, ণবন্দয়াগ পন্দর এমন শ্রকান্দনা কথা নাই
------------------------------------------------------------------গুিভান্দগর কথাো শ্রযাগ আর ণবন্দয়ান্দগর জন্দন্যও সণতয। একো অন্দের কথা ভাবুন।
13-5+3-2+2
এমন অে শ্রেিন্দি আণম শ্রছােন্দবিায় প্রায়ই ণদ্বিাণন্বত হন্দয় শ্রযতাম। শ্রযন্দহতু আণম জানতাম শ্রযাগ আন্দগ, তাই মান্দি 5 আর 3 ণকংবা শ্রিন্দষর
2 আর 2 আন্দগ শ্রযাগ কন্দর শ্রফিতাম। পন্দর অবশ্য স্যান্দররা ণিণিন্দয়ণছন্দিন আন্দগ শ্রযাগগুন্দিা একসান্দথ কন্দর ণনন্দত
13-5+3-2+2
= 13+3+2-5-2
= 18-7
= 11
এোন্দত ঠিক উত্তর পাওয়া যায়, সন্দেহ শ্রনই। ণকন্তু কণিউোর যিন ণহন্দসব কন্দর শ্রস ণকন্তু এমন সাণজন্দয় শ্রনয় না। কারি পদ্ধণতো আরও সহজ।
শ্রযন্দহতু শ্রযাগ-ণবন্দয়ান্দগর অগ্রাণিকার একই, আপণন শ্রেফ বাম শ্রথন্দক োন্দন ণহন্দসব কন্দর যান।
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 ভুি ণকছুই আন্দসণন।
এিান্দনও ণচন্তািীি মানুষন্দের জন্য বিন্দত পাণর, শ্রযাগ-ণবন্দয়ান্দগর অগ্রাণিকার আিাো হবার কারি শ্রনই। ণবন্দয়াগন্দক ভাবা যায় ঋিাত্মন্দকর শ্রযাগ
ণহসান্দব 13-5=13+(-5)। যত জায়গায় -2 আন্দছ, সব জায়গায় +(-2) বণসন্দয় ভাবন্দত পান্দরন। 13-5+3-2+2=13+(-5)+3+(-2)+2।
সবাই এিন শ্রযাগ।
------------------------------------------------------------------কথা ৩: শ্রযাগ-ণবন্দয়াগ আর গুি-ভাগ দুন্দোই থাকন্দি?
-------------------------------------------------------------------
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ণচন্তা কী? উপন্দরর ১ নম্বর ণনয়মো ভাবুন। যার অগ্রাণিকার শ্রবি শ্রস আন্দগ। গুি-ভান্দগর অগ্রাণিকার শ্রবণি তাই গুি-ভাগ আন্দগ করন্দবন। তারপর
শ্রযাগ-ণবন্দয়াগ। বাম শ্রথন্দক োন্দন যাওয়ার ণনয়মো শুধুমাত্র তান্দের জন্য সণতয শ্রযিান্দন অগ্রাণিকার একই। একো উোহরি শ্রেিা যাক।
12÷2÷3×4-6+5×7
এিান্দন গুিভাগ-ওয়ািা অংিগুন্দিান্দক শ্রযমন (12÷2÷3×4) এবং (5×7) শ্রক আন্দগ আিাো কন্দর ণনন। প্রন্দয়াজন্দন ব্র্যান্দকে ণেন্দয় ণনন্দত পান্দরন।
শ্রসগুন্দিার ণভতন্দর যণে গুিভাগ দুই-ই থান্দক তাহন্দি বাম শ্রথন্দক োন্দন শ্রযন্দত 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 শ্রযাগ-ণবন্দয়াগ। যান্দের অগ্রাণিকার একই। সুতরাং বাম শ্রথন্দক োন্দন শ্রযন্দত পান্দরন।
8-6+35
= 2+35
= 37
এো জানন্দি আর খুব একো ণদ্বিায় 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,
শ্রযো আেন্দত ‘গুি’ অপান্দরিন। শ্রযমন (১২ এর ১/ ৩)=১২ x ১/৩ = ৪। এই ‘এর’ এর ইংন্দরণজ ‘of’।
‘10 এর ½’ এো মান্দন শ্রয 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’, ‘ন্দথন্দক বাে’ এগুন্দিা
হন্দে কথা বিার বা শ্রিিার ভাষা, শ্রযোন্দক গণিন্দত আমরা গুি, শ্রযাগ, বা ণবন্দয়াগ অপান্দরিনগুন্দিা ণেন্দয় ভাবণছ।
আিাো কন্দর একো ‘এর’ অপান্দরিন রািা অথ শহীন। অন্দনন্দক যুণক্ত ণেন্দত পান্দরন ‘এর’ একো গুি শ্রযো সািারি গুন্দির শ্রথন্দক শ্রবণি ক্ষমতার
অণিকারী (অগ্রাণিকার শ্রবণি, আন্দগ ণহন্দসব করন্দত হন্দব)। শ্রসোও শ্রিান্দপটিকন্দব না কারি আপণন 10 এর ½ না ণিন্দি একো ব্র্যান্দকেসন্দমত
(10× ½) ণিিন্দিই শ্রসো হয়।
আমান্দের উপমহান্দেন্দি O শ্রত ‘Of’ যণেও প্রচণিত, ণবন্দশ্বর আর সব জায়গায় ণকন্তু এমন না। অন্দিণিয়া এবং পণিম আণিকার শ্রেিগুন্দিান্দতও
BODMAS প্রচণিত। শ্রসিান্দন তারা O মান্দন জান্দন Order বা সূচক। ইংল্যান্দন্ড এোন্দক বন্দি BIDMAS, শ্রসিান্দন ণদ্বতীয় অক্ষরো
অথ শাৎ ‘I’ এর মান্দন হন্দিা Indices বা সূচক। কানাো, ণনউণজল্যান্দন্ড প্রচণিত হন্দিা BEDMAS, শ্রযিান্দন E এর মান্দন Exponent
বা সূচক, যুিরান্দে প্রচণিত হন্দিা PEMDAS, শ্রসিান্দনও E মান্দন Exponent বা সূচক। অথ শাৎ বাণক সবাই জান্দন ব্র্যান্দকন্দের পর
সূচন্দকর কাজ, অথ শহীন ‘এর’ন্দক শ্রকউই রান্দিণন।
আমরা of জানায় সমস্যা যা হন্দয়ন্দছ- O ণেন্দয় Order-ও শ্রবািায় শ্রসই ব্যাপারো অন্দনন্দকর জানা হয়ণন। BODMAS এর এই
Order বিন্দছ শ্রয গুি/ভাগ ণকংবা শ্রযাগ/ণবন্দয়ান্দগর আন্দগ সূচন্দকর কাজ করন্দত হন্দব।
শ্রযমন:
2³÷4+3
= 8÷4+3
= 2+3
=5
------------------------------------------------------------------বাম শ্রথন্দক োন্দনর ব্যণতিম
------------------------------------------------------------------উপন্দর শ্রযন্দহতু সূচন্দকর ব্যপারো এন্দসন্দছ, তাই শ্রস সংিান্ত একো কথা বন্দি রাণি। আন্দগ বন্দিণছ শ্রয শ্রযাগ-ণবন্দয়াগ বা গুি-ভান্দগর শ্রবিায় একই
অগ্রাণিকার-ওয়ািা অপান্দরিন্দনর শ্রক্ষন্দত্র ‘বাম শ্রথন্দক োন’ শ্রযন্দত হন্দব। এই ব্যাপারোর একো শ্রছাট্ট ব্যণতিম আন্দছ সূচন্দকর শ্রক্ষন্দত্র।
যিন পাওয়ান্দরর উপর পাওয়ার থান্দক তিন সবার উপন্দরর পাওয়ারো আন্দগ ণহসাব করন্দত হয়। আমরা শ্রযন্দহতু পাওয়ারগুন্দিান্দক শ্রকান্দনা
সংখ্যার উপন্দর োনণেন্দক ণিণি তাই এন্দক্ষন্দত্র োন শ্রথন্দক বাম আসন্দত হয়। শ্রযমন 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: 2^1^3^2 = 2^1^9 =
2^1 = 2, এিান্দন বাম শ্রথন্দক োন্দন শ্রগন্দি শ্রচৌষণট্ট শ্রপন্দয় যান্দবন, শ্রযো ঠিক না।
------------------------------------------------------------------6÷2(1+2) = ?
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------------------------------------------------------------------শ্রিষ করা যাক 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 প্রশ্ন 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 শ্রয গুিো আন্দছ, শ্রসো যণে আমরা স্পষ্ট কন্দর বণসন্দয় ণেই, তাহন্দি সব কযািকুন্দিের
একই মান শ্রেয়। 6/2×(1+2) এো ণিিন্দি সবাই উত্তর শ্রেন্দব 9। কারও তিন শ্রকান্দনা ণদ্বিা থান্দক না।
যিন 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। শ্রযমন 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 অন্দের ণহন্দসবো োঁিায় এমন: 6÷2(1+2)= 6÷2(3) = 6÷6 =
1। ণকন্তু এমন Implicit multiplication এর শ্রক্ষন্দত্র অগ্রাণিকার আন্দগ হন্দব, এমন 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 ণনভশরন্দযাগ্য সাইেগুন্দিান্দত 6/2(1+2) এভান্দব ণিন্দি শ্রিাঁজ করুন, উত্তর সবসময়
9-ই পান্দবন। আর যণে 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 গণিতযাত্রা।
শ্রিিক: ে. চমক হাসান, একান্দেণমক কাউণন্সির, বাংিান্দেি গণিত অণিণিয়াে কণমটি।
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৪.০ সমস্যা সমািান শ্রকৌিি
আইণেয়া ৪.১: সপ্তান্দহর সাত ণেন্দনর ম্যাণজক
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সমস্যা সমািান শ্রকৌিি
মূিকথা: এটি একটি িাঁিাঁ/ম্যাণজক, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা পয শন্দবক্ষি ও ণবন্দিষি কন্দর িাঁিাঁ/ম্যাণজকটির রহস্য উে ােন করন্দত পারন্দব। এই
প্রণিয়ায় ট্রায়াি এন্ড এরর এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা রহস্যটি শ্রবর করন্দত পারন্দব। তাছািা অনুমান্দনর সঠিকতা যাচাই করার মাধ্যন্দম তারা
নানামুিী ণচন্তার অনুিীিন করন্দব। এ িরন্দির সমস্যা সমািান্দনর শ্রক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীন্দের বার বার ণভন্নভান্দব অনুিীিন করন্দত উৎসাণহত করুন।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

শুরুন্দত শ্রযন্দকান একজন ণিক্ষাথীন্দক বলুন,
‘‘সপ্তান্দহর ৭ ণেন্দনর মন্দধ্য শ্রতামার পছন্দের
ণেন শ্রকানটি শ্রসো িাতায় শ্রিন্দিা। তন্দব িাতায়
শ্রকান ণেন্দনর নাম ণিন্দিছ শ্রসো আমান্দক
শ্রেিান্দব না এবং বিন্দবও না’’।
এবার পান্দির ছণব শ্রেণিন্দয় ঐ ণিক্ষাথীন্দক
ণজন্দজ্ঞস করুন, ‘‘শ্রতামার পছন্দের ণেনটি
শ্রগাি, অি শবৃত্ত এবং চারন্দকানা এই ণতনটি
আকৃণতর মন্দধ্য শ্রকান শ্রকান আকৃণতন্দত শ্রিিা
আন্দছ’’
ণিক্ষাথী উত্তর ণেন্দি িাপ-২ এ বণি শত
ম্যাণজন্দকর শ্রকৌিন্দির পছন্দের ণেন শ্রকানটি
শ্রসো বন্দি ণেন।

িাপ ২

ম্যাণজন্দকর শ্রকৌিি:
ণিক্ষাথী শ্রয শ্রয আকৃণত উত্তর ণেন্দব শ্রসই আকৃণতগুন্দিা, কতগুণি শ্ররিা ণেন্দয় ততণর তার শ্রযাগফি শ্রবর করুন।
প্রেত্ত ণচন্দত্র িক্ষয কন্দর শ্রেখুনআকৃণতর ছণব
আকৃণতর নাম
কয়টি শ্ররিা ণেন্দয় ততণর
শ্রমাে শ্ররিার সংখ্যা
শ্রগাি

1টি বিন্দরিা

১

অি শবৃত্ত

১টি সরিন্দরিা ও
১টি বিন্দরিা

২

চারন্দকানা

৪টি সরিন্দরিা

৪

শ্রযমন: িরা যাক, শ্রকান ণিক্ষাথী বিন্দিা তার পছন্দের ণেনটি শ্রগাি এবং চারন্দকানা আকৃণতন্দত আন্দছ।
তাহন্দি, আমান্দের শ্রযাগফি হন্দব, ১+৪=৫।
এবান্দর, ণিক্ষাথীর পছন্দের ণেন হন্দব সপ্তান্দহর ৫ম ণেন অথ শাৎ বুিবার।
চাইন্দি ণনন্দচর শ্রেণবি শ্রথন্দক সাহাে শ্রনওয়া শ্রযন্দত পান্দর।
শ্রযাগফি

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

বার

িণন

রণব

শ্রসাম

মঙ্গি

বুি

বৃহস্পণত

শুি

এভান্দব আন্দরা কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক ম্যাণজকটি শ্রেিান।
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িাপ ৩

এিনর মেক্ষনর্থীশদরশক িলুন তনরন ম্যনমিশকর যকৌেল যির করশত পনশর মকনন। তশি কনউশকই সিনধনন িশল যদও ন নশি নন।
মিন্তনর সুশ নগ কশর মদশত হশি। আর যকউ মদ সঠিক যকৌেলও িশল তশি শুরুশত কখশননই সরনসমর সঠিক নন ভুল িলশিন নন।
িরাং অন্যশদর কনশছ মিশেস করুন তনরনও এিন িশন কশর মকনন। সনিমিক মিন্তনর সুশ নগ মদশিন এিাং ব্যনখ্যন করশত িলশিন
যকন ঐ মেক্ষনর্থীর এিন িশন হশলন।

আইণেয়া ৪.২: জাদুকন্দরর শ্রমামবাণত
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সমস্যা সমািান শ্রকৌিি
মূিকথা: গন্দল্পর মাধ্যন্দম একটি েনা বি শনা করা হন্দব। গন্দল্পর শ্রিন্দষ থাকন্দব একটি প্রশ্ন। এই প্রন্দশ্নর উত্তর খুন্দুঁ জ ণনন্দব ণিক্ষাথীরা ণনন্দজ ণনন্দজ।
বাস্তব েনা শ্রথন্দক সমস্যা ণচণহ্নত করার মধ্য ণেন্দয় পয শন্দবক্ষি েক্ষতা অজশন করন্দব। ট্রায়াি আন্ড এরর প্রণিয়ায় বার বার শ্রচষ্টার মাধ্যন্দম
ণচন্তািণক্তর ণবকাি োন্দব এবং সমস্যা সমািান শ্রকৌিি সিন্দকশ িারিা অজশন করন্দব। সমস্যা সমািান েক্ষতা বািান্দত এরূপ নন-রুটিন সমস্যা
অন্দনক কায শকর। নন-রুটিন সমস্যা হন্দিা এমন সব সমস্যা শ্রযিান্দন ণকভান্দব সমািান করন্দত হন্দব শ্রসই উপায়োও জানা থান্দক না। ণচন্তা কন্দর
শ্রবর করন্দত হয়, কারি শ্রকান িরাবাঁিা ণনয়ন্দম সমািান হন্দব তা পূন্দব শ শ্রথন্দক ণনণিত কন্দর বিা যায় না।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ২০টি শ্রমামবাণত, একটি ম্যাচ বা িাইোর, ১-২০ পয শন্ত শ্রিিা ২০টি শ্রছাে কাগন্দজর টুকরা।
কায শপদ্ধণত
িাপ ১

শুরুন্দত শ্রেণবন্দির উপর ২০টি শ্রমামবাণত একই সাণরন্দত সাজান্দবন। প্রন্দয়াজন্দন শ্রমামবাণতর ণনন্দচর অংি সামান্য গণিন্দয় শ্রেণবন্দির
উপর িক্ত কন্দর িাণগন্দয় ণেন। এরপর শ্রমামবাণতর সামন্দন কাগন্দজর টুকরাগুন্দিা ১, ২, ৩, ... এভান্দব রাখুন।
প্রন্দয়াজন্দন শ্রমামবাণতর পণরবন্দত শ শ্রবান্দে শ এঁন্দকও শ্রেিান্দত পান্দরন।

িাপ ২

এবার একটি গল্প বলুন।
“অন্দনক কাি আন্দগর কথা। সাত সাগর, শ্রতন্দরা নেী পার হন্দয় একো পাহান্দির পান্দি এক রাজয ণছন্দিা। শ্রসই রান্দজযর রাজা
ণছন্দিন খুবই ভান্দিা মানুষ। রাজার েরবান্দর একণেন একজন জাদুকর আসন্দিা। ওই জাদুকর একটি জাদু শ্রেিান্দত চাইন্দিা। রাজা
জাদু শ্রেিান্দত অনুমণত ণেন্দিন।
রাজার পান্দিই ণছি একো িম্বা শ্রেণবি, শ্রযিান্দন বন্দস রাজা মন্ত্রীন্দের ণনন্দয় ণমটিং করন্দতন। ওই শ্রেণবন্দি সাণর শ্রেঁন্দি ২০ো
শ্রমামবাণত রািা হন্দিা। শ্রমামবাণতগুন্দিা শুরুন্দত শ্রনভান্দনা ণছি। জাদুকর ণগন্দয় শ্রেণবন্দির একপাি শ্রথন্দক একো ফুুঁ ণেন্দিা।
জাদুকন্দরর ফুুঁ-শ্রত সবগুন্দিা শ্রমামবাণত জ্বন্দি উেি। (এই সমন্দয় ণিক্ষক সবগুন্দিা শ্রমামবাণত জ্বাণিন্দয় ণেন্দবন)।
জাদুকন্দরর জাদুন্দত সবাই মুগ্ধ হন্দয় জাদুকরন্দক বাহবা ণেন্দত িাগি। ণকন্তু রাজা শ্রবণি মুগ্ধ হন্দিন না। ণতণন চুপ কন্দর বন্দস রইন্দিন।
ব্যাপারটি জাদুকন্দরর শ্রচান্দি পরি।
শ্রযন্দহতু রাজা খুণি হন নাই, তাই জাদুকর আবার ফুুঁ ণেন্দিা। ণকন্তু এবার ফুুঁ ণেন্দিা ২টি। এবার ণকন্তু আর ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২,
১৪, ১৬, ১৮ এবং ২০ নম্বর শ্রমামবাণতগুন্দিা ণনন্দভ শ্রগন্দিা। রাজা এবার খুণিন্দত “চমৎকার” বন্দি ণচৎকার কন্দর োঁণিন্দয় শ্রগন্দিন।
(ণিক্ষক এই পয শান্দয় ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮ এবং ২০ নম্বন্দর থাকা শ্রমামবাণতগুন্দিা ণনণভন্দয় ণেন্দবন)।
আমান্দের গন্দল্পর এই রাজা ভান্দিা গণিত জানন্দতন। ণতণন বুিন্দত পারন্দিন, ২ো ফুুঁ শ্রেওয়ায় শুধু ২ ণেন্দয় গুি কন্দর পাওয়া যায়
এমন নম্বন্দর থাকা শ্রমামবাণতগুন্দিার উপর জাদু কাজ করন্দছ। রাজা ব্যাপারো ণচন্তা কন্দর শ্রেিন্দিন শ্রয ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪,
১৬, ১৮ নম্বর শ্রমামবাণতগুন্দিা শ্রযন্দহতু জ্বিণছি তাই ফুুঁ শ্রেওয়ান্দত তারা ণনন্দভ শ্রগন্দিা। অথ শাৎ, জাদুর ফুুঁ যিন শ্রয শ্রমামবাণতর উপর
কাজ কন্দর শ্রসো জ্বিন্ত থাকন্দি ণনন্দভ যায়। রাজা ভাবন্দিন যণে জাদুর ফুুঁ কাজ করন্দি জ্বিন্ত শ্রমামবাণত ণনন্দভ যায় তাহন্দি
শ্রনভান্দনা শ্রমামবাণত জ্বন্দি ওোর কথা। ণতণন শ্রেিন্দত চাইন্দিন তার িারিা ঠিক ণকনা। এবার জাদুকরন্দক বিন্দিন এিন ণতনো ফুুঁ
ণেন্দি কী হন্দব শ্রেিাও শ্রতা।
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এবার রাজা জাদুকরন্দক ৩ো ফুুঁ ণেন্দত বিন্দিন। জাদুকর ণতনো ফুুঁ ণেন্দিা। ণিক্ষাথীরা, শ্রতামরা বিন্দত পারন্দব, জাদুকন্দরর ণতনো
ফুুঁ-শ্রত কী হন্দিা?”
ণকছুক্ষি অন্দপক্ষা করন্দি অণিকাংি ণিক্ষাথীই বিন্দত পারন্দব, ৩, ৯, ১৫ নম্বর শ্রমামবাণত ণনন্দভ যান্দব কারি তারা জ্বিন্ত ণছি।
আর ৬, ১২, ১৮ নম্বর শ্রমামবাণত জ্বন্দি উেন্দব কারি শ্রসগুন্দিা ণনন্দভ ণছন্দিা।
(ণিক্ষক জাদুকন্দরর মত ণতনো ফুুঁ ণেন্দবন, এবং ৩, ৯, ১৫ নম্বর শ্রমামবাণত ণনণভন্দয় ণেন্দবন আর ৬, ১২, ১৮ নম্বর শ্রমামবাণত
জ্বাণিন্দয় ণেন্দবন।)
এবার ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ জানন্দত চাইন্দবন, ৪টি ফুুঁ ণেন্দি কী হন্দব?
একজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন এন্দন চারটি ফুুঁ ণেন্দি শ্রকান শ্রমামবাণতগুন্দিা জ্বন্দি উেন্দব তা শ্রেিান্দত বিন্দবন।
সবন্দিন্দষ জাদুকর রাজান্দক প্রশ্ন করন্দিা, "আপণন ণক বিন্দত পারন্দবন আণম যিন এভান্দব ২০টি ফুুঁ ণেন্দবা তারপর শ্রকান শ্রকান
শ্রমামবাণত জ্বিন্ত থাকন্দব?"
ণিক্ষক এবান্দর প্রথন্দম ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ আণক্টণভটিটি সম্পুি শ করন্দবন। এভান্দব সরাসণর শ্রেিান্দবন শ্রয শ্রকান শ্রকান শ্রমামবাণত
শ্রিন্দষ জ্বিন্ত থান্দক।
শ্রনাে: এন্দক্ষন্দত্র ণিক্ষকন্দক অতযন্ত সতকশতার সন্দঙ্গ ণনরাপত্তা ণনণিত করন্দত হন্দব। একসন্দঙ্গ যান্দত শ্রকানভান্দবই একাণিক ণিক্ষাথী
সামন্দন না আন্দস, তা ণনণিত করন্দত হন্দব। দু শেনা এিান্দত ণিক্ষাথী শ্রমামবাণত িরান্দনার সময় ণিক্ষক সব শো কাছাকাণছ থাকন্দবন।
যণে ণিক্ষন্দকর মন্দন হয়, ণনরাপত্তা ণনণিত করা সম্ভব হন্দে না, তাহন্দি ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় শ্রমামবাণত জ্বািান্দনা বা ণনভান্দনার
কাজ করান্দনা যান্দব না।
িাপ ৩

সরাসণর শ্রমামবাণত ণেন্দয় জাদু শ্রেিান্দনার পর এিন শ্রমামবাণত জ্বািান্দনার পণরবন্দত শ শ্রবান্দে শ ২০টি শ্রমামবাণতর ছণবসহ নম্বর ণনন্দচর
মন্দতা এঁন্দক জাদুটি শ্রেিান্দবন। এন্দক্ষন্দত্রটিক ণচহ্ন (✓) ণেন্দয় শ্রমামবাণত জ্বিন্দছ এবং িস ণচহ্ন (x) ণেন্দয় শ্রমামবাণত শ্রনভা শ্রবািান্দনা
যায়।

মূল্যায়ন ও যাচাই: শুরুন্দত ৩০টি শ্রমামবাণত থাকন্দি জাদু শ্রিন্দষ শ্রকান শ্রকান শ্রমামবাণত জ্বিন্দব শ্রসো সমািান করন্দত বলুন। জ্বন্দি থাকা
শ্রমামবাণতর নম্বন্দরর শ্রকান ণবন্দিষে আন্দছ ণকনা ণজন্দজ্ঞস করুন। তন্দব শ্রকান প্রকার উত্তর বন্দি শ্রেয়া বা সাহাে করার প্রন্দয়াজন শ্রনই, ণিক্ষাথীরা
ণনন্দজরাই ণচন্তা কন্দর শ্রবর করন্দব।

আইণেয়া ৪.৩: ণতন কান্দে শর ম্যাণজক
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সমস্যা সমািান শ্রকৌিি
মূিকথা: ম্যাণজন্দকর রহস্য উে ােন্দনর প্রণিয়ায় ণিক্ষাথীন্দের পয শন্দবক্ষি ও ণবন্দিষিী ক্ষমতার চচ শা হন্দব। সমস্যা সমািান্দনর শ্রক্ষন্দত্র নানারকম
গাণিণতক েক্ষতার (শ্রযাগ, ণবন্দয়াগ, গুি, ভাগ ইতযাণে) সমন্বয় করা খুবই গুরুেপুি শ ণবষয়। এই ম্যাণজন্দকর মাধ্যন্দম সংখ্যার তুিনা ও ণবন্দয়ান্দগর
েক্ষতা একসান্দথ যাচাই করা সম্ভব হন্দব। পািাপাণি অনুমান্দনর সঠিকতা যাচাই করার মাধ্যন্দম তান্দের নানামুিী ণচন্তার ণবকাি েন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত: শ্রেণিকন্দক্ষ প্রন্দবন্দির পুন্দব শ ম্যাণজকটি ভান্দিাভান্দব অনুিীিন করুন।
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কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

শুরুন্দত ণিক্ষাথীন্দেরন্দক শ্রজািায় শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন। প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক একটি কাগজন্দক আে টুকন্দরা করন্দত বলুন।
আে টুকন্দরা কাগজ এর উপর ১ শ্রথন্দক ৮ পয শন্ত সংখ্যাগুন্দিা ণিিন্দত বলুন।

িাপ ২

এরপর ণিক্ষাথীরা এই আে টুকন্দরা কাগজ শ্রথন্দক ইোমত ণতনটি কাগজ ণনব শাচন করন্দব।
প্রণত শ্রজািায় ণিক্ষাথীরা ণতনটি কাগন্দজ শ্রয ণতনটি সংখ্যা রন্দয়ন্দছ শ্রসগুন্দিা ণেন্দয় ণতন অন্দের সবন্দচন্দয় বি সংখ্যা এবং
সবন্দচন্দয় শ্রছাে সংখ্যা ততরী করন্দব।

িাপ ৩

এরপর বৃহত্তম সংখ্যা শ্রথন্দক ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ণবন্দয়াগ করন্দত বলুন।

িাপ ৪

এবার শুধুমাত্র ণবন্দয়াগফন্দির একক স্থানীয় অেটি বিন্দত বলুন।
ণচন্দত্র প্রেণিশত উোহরন্দির শ্রক্ষন্দত্র একক স্থানীয় অে হন্দব = ৬।
এবার, ম্যাণজক শ্রেিান্দনার পািা।
ণনন্দচ শ্রেিান্দনা মজার শ্রকৌিন্দির মাধ্যন্দম শুধুমাত্র একক স্থানীয় সংখ্যাটি জানা থাকন্দিই বাণক দুইটি অে (েিক ও িতক
স্থানীয়) বন্দি শ্রেওয়া সম্ভব।
ম্যাণজন্দকর শ্রকৌিিোঃ
⚫ েিক স্থানীয় অে সবসমন্দয়ই হন্দব ৯।
⚫ িতক স্থানীয় অে = ৯ - একক স্থানীয় অে
উপন্দরর শ্রকৌিন্দির সাহান্দে ণিক্ষাথীন্দের প্রণতটি েিন্দক েিক ও িতক স্থান্দনর অে বন্দি শ্রেওয়ার ম্যাণজকটি শ্রেিান।
এভান্দব আন্দরা কন্দয়কবার ম্যাণজকটি শ্রেিান।
তারপর ণিক্ষাথীন্দেরন্দক কীভান্দব ম্যাণজকটি কাজ করন্দছ শ্রসটি ণনন্দয় ণচন্তা করন্দত বলুন।
তন্দব শ্রকান অবস্থান্দতই সমািান বন্দি শ্রেওয়া যান্দব না। তান্দের সামণষ্টক ণচন্তা এবং আন্দিাচনার সুন্দযাগ ণেন।
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৫.০ গাণিণতক প্রতীক

আইণেয়া ৫.১: অন্দের শ্রেন্দির অজানা সংখ্যা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গাণিণতক শ্রিািা বাকয (ক িন্দর)
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম অন্দের শ্রেন্দির গন্দল্পর িারাবাণহকতা বজায় শ্ররন্দি িমান্বন্দয় জঠিি সমস্যা সিন্দকশ ণিক্ষাথীরা িারিা িাভ
করন্দব। ণবন্দিষ কন্দর ‘ক’ িন্দর গাণিণতক শ্রিািা বাকয শ্রিিা ও সমািান করা সিন্দকশ ণিক্ষাথীরা জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিা শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক শ্রিািা বান্দকযর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

অন্দের শ্রেন্দির গল্পটি চতুথ শ শ্রেণিন্দত পণিন্দয় থাকন্দিও মন্দন কণরন্দয় ণেন্দবন বা নতুন কন্দর বিন্দবন। বলুন।
এরপর বলুন, শ্রসন্দেন্দির মানুষ আরও কঠিন কঠিন ভাষা ণিিন্দছ। আমরা শ্রযমন শ্রকান একো ণজণনস না জানন্দি শ্রসো ণনন্দয়
আমরা প্রশ্ন কণর। ণকন্তু অন্দের শ্রেন্দির মানুন্দষরা শ্রকান প্রশ্ন না কন্দরই না জানা ণবষয় ণনন্দয় শ্রিািা বাকয ততণর কন্দর। এন্দক্ষন্দত্র
তারা শ্রেন্দিন্দছ, তান্দের বি শমািায় নতুন অক্ষর েরকার। তাই তারা বাংিা শ্রথন্দক ক, ি এরকম কন্দয়কটি বি শ ণনন্দয়ন্দছ। তন্দব
শ্রসটি তারা আমান্দের মত কন্দর ব্যবহার কন্দরনা। তারা শ্রয ণজণনসটি জান্দননা, শ্রসটির সংখ্যা ণহন্দসন্দব তারা এই ‘ক’ ব্যবহার
কন্দর। এভান্দব ব্যবহার করন্দি, তান্দের আর নতুন কন্দর প্রশ্নটি অন্য কাউন্দক ণজন্দজ্ঞস করন্দত হয়না, ণনন্দজরাই উত্তর শ্রবর করন্দত
পান্দর।
আমরা আন্দগ শ্রেন্দিণছিাম, যণে একো গাণিণতক বান্দকয একো সংখ্যা না জানা থান্দক, তন্দব আমরা একো ফাঁকা র শ্ররন্দি
শ্রেই। ণকন্তু শ্রসো অন্দের শ্রেন্দির ভাষায় সহন্দজই একো ‘ক’ ব্যবহার কন্দর ণহন্দসব কন্দর শ্রফিা যায়। শ্রযমন আন্দগ এরকম অে
আমরা শ্রেন্দিণছ, ২২-☐=৭
এো আমান্দের ণহসাব করার জন্য ণনন্দজন্দের মত কন্দর সাণজন্দয় শ্রযাগ-ণবন্দয়াগ ণনন্দত হয়। ণকন্তু অন্দের শ্রেন্দির ভাষায় গাণিণতক
বাকযো শ্রিিাই হয় এমন কন্দর শ্রযন শ্রসো সহন্দজই সমািান কন্দর শ্রফিা যায় ণনণে শষ্ট ণনয়ম অনুসরি কন্দর।
শ্রযমন তারা যিন জান্দননা, একো ণেন্দমর োম কত, তিন তারা চারটি ণেন্দমর োম শ্রকমন কন্দর ণিিন্দব? তারা ণিিন্দব ৪ক।

িাপ ২

শ্রযমন- তান্দেরন্দক যণে ণজন্দজ্ঞস করা হয়, ২০ োকা শ্রথন্দক কত োকা শ্রতামান্দক ণেন্দয় ণেন্দি একজন্দনর কান্দছ ৫ োকা থাকন্দব?
শ্রতামান্দক কত োকা ণেন্দয় ণেি শ্রসো ণকন্তু আন্দগ জানা শ্রনই। এই না জানা সংখ্যাটিন্দক বিা হন্দব ‘ক’। তাই বাকযটি তারা
ণিিন্দব, ২০-ক=৫
এবার পাঠ্যবইন্দয়র ২২ নং পৃষ্ঠার ১ নং কান্দজর বাকযগুন্দিা ণিক্ষাথীন্দেরন্দক অন্দের শ্রেন্দির ভাষায় রূপান্তর কন্দর শ্রেিান।

িাপ ৩

এবার ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক কন্দয়কটি বাকয ণনন্দয় শ্রসগুন্দিা শ্রিািা বান্দকয রূপান্তর কন্দর শ্রেিান্দবন। অনুরূপভান্দব কন্দয়কটি
শ্রিািা বাকয ণেন্দয় ণিক্ষাথীন্দের অনুিীিন করন্দত ণেন।
এিরন্দির সমীকরি সমািান করার ণনয়মগুন্দিা শ্রবািান্দবন ও সমািান কন্দর শ্রেিান্দবন।
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আইণেয়া ৫.২: গাণিণতক বান্দকযর চযান্দিঞ্জ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গাণিণতক বাকয
মূিকথা: ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দয় ৩ জন্দনর েি গেন কন্দর শ্রিিাটি শ্রিিান্দনা হন্দব। ণিক্ষাথীরা ণতনটি সরবরাহকৃত সংখ্যা ও চারটি 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 ততণর 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 রঙ এর ২টি কন্দর শ্রমাে ৪টি রণঙন এন্দফার কাগজ, ১টি সাো কাগজ, মাকশার, ১৫-২০টি পুিণপন, পুিণপন শ্রবােশ।
পূব শপ্রস্তুণত: প্রথন্দম ২ রন্দঙর ২টি এন্দফার কাগজ ণনন্দয় প্রণতটিন্দক আে ভাগ করুন। মন্দন কণর কমিা ও হলুে রন্দঙর কাগজ ণছি। কমিা রঙ 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 রঙ এর টুকন্দরাগুন্দিান্দতও একই সংখ্যা ণিিন্দবন। আবার কমিা ও হলুে
উভয় রঙ এর ৪টি কন্দর কাগন্দজই +, -, ×, ÷ ণিিন্দবন। একই মান্দপর সাো দুই টুকন্দরা কাগন্দজ = ও < এই ণচহ্ন দুটি ণিিন্দবন।
কায শপদ্ধণত:

ণেন- ১
িাপ ১

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

িাপ ২

পুিণপন শ্রবান্দে শর মািিান্দন একটি ণনন্দে শিক ণপন বণসন্দয়
ণেন। 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 শ্রয শ্রকান দুইটি প্রতীক ব্যবহার কন্দর একটি গাণিণতক বাকয ততণর করা। তান্দের শ্রচষ্টা
থাকন্দব, বাকযটির মান যত বি সম্ভব বানান্দনা। তারা িাতায় রাফ কন্দর ণহসাব করন্দত পারন্দব। ণনন্দে শিক ণপন্দনর দুই পান্দি
পুিণপন ণেন্দয় আেন্দক তারা বাকযটি ততণর করন্দব।

িাপ ৪

ক্লান্দসর সব ণিক্ষাথীরা োনপক্ষ ও বামপন্দক্ষর মান ণহসাব করন্দব। শ্রস অনুযায়ী 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। শ্রয েন্দির গাণিণতক বান্দকযর মান বি হন্দয়ন্দছ, তান্দেরন্দক ণবজয়ী বিা হন্দব। যণে দুই পান্দির েি একই
মান পায় তাহন্দি ম্যাচ ড্র হন্দব।
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িাপ ৫

এভান্দব আবারও ৫ জনন্দক সামন্দন এন্দন শ্রিিাটি শ্রিিন্দত ণেন।

িাপ ৬

এরপন্দর আবারও ৫ জনন্দক এন্দন এবার × ণচহ্নটিন্দক সণরন্দয় ণেন্দবন। এিন ৩টি প্রতীক থাকন্দব। এভান্দব শ্রিিাটি ণিক্ষাথীন্দেরন্দক
শুধু শ্রযাগ, শুধু ণবন্দয়াগ ও শুধু ভাগ বাে ণেন্দয় শ্রিিন্দত ণেন্দত হন্দব। নতুন সংখ্যার শ্রসে ণেন্দয় কােশ ততণর করন্দত পান্দরন। তন্দব
নতুন সংখ্যার শ্রক্ষন্দত্র সংখ্যাগুন্দিা সবন্দচন্দয় শ্রছাে সংখ্যাটির গুণিতক হন্দব। শ্রযমন ৪, ১৬, ২০ অথবা ৬, ৩০, ৫৪ এরকম।

িাপ ৭

এবার শ্রবান্দে শ ৩টি সংখ্যা ণিন্দি ণেন (এবারও বি দুটি সংখ্যা শ্রছাে সংখ্যাটির গুণিতক হন্দব)। ণিক্ষাথীরা ণনন্দজ ণনন্দজ গাণিণতক
বাকয ততণর কন্দর মান ণনি শয় করন্দব। প্রণত প্রতীক ণিক্ষাথী মাত্র একবার ব্যবহার করন্দত পারন্দব শ্রসটি বন্দি ণেন্দত হন্দব। সবন্দচন্দয়
বি মানটি শ্রক ততণর করন্দত শ্রপন্দরন্দছ শ্রসটি শ্রেিন্দবন। এভান্দব আরও কন্দয়কটি সংখ্যা ণেন্দত হন্দব এবং এবান্দর একটি কন্দর প্রতীক
বাে ণেন্দয় শ্রিিন্দত ণেন্দত হন্দব।
শ্রযমন: ৫, ১০, ২০ (× ণচহ্ন বাে ণেন্দয়)
১২, ৩৬, ৭২ (÷ণচহ্ন বাে ণেন্দয়)

ণেন- ২
িাপ ১

নতুন একন্দসে কােশ ততণর করুন। এবান্দর শ্রসন্দে ৮টি সংখ্যা থাকন্দব। শ্রসগুন্দিা ণেন্দয় দুইপান্দি দুইটি গাণিণতক বাকয ততণর
করন্দবন। মািিান্দন সিকশ প্রতীক ণহন্দসন্দব = (সমান) ণচহ্ন ণেন্দবন। ণকন্তু এবার শ্রয শ্রকান একটি র ফাঁকা রাখুন। 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 যাক, আেটি সংখ্যা (৩, ৯, ১৮, ২০, ২৪, ২৬, ৩০, ৯০) ণেন্দয় কােশ শ্রসেটি ততণর কন্দরন্দছন, এন্দক্ষন্দত্র২৬-২৪+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 যিন িাণি ন্দর ভুি সংখ্যা বসান্দব, তিন ভুি বাকয ও সঠিক বাকয এর িারিা ণেন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: িাপ ৭ এর অনুিীিনটি ণিক্ষাথীন্দের িাতা যাচাই কন্দর শ্রেিন্দবন।
টিপস: এই শ্রিিাগুন্দিা ১ ণেন্দন শ্রিষ নাও হন্দত পান্দর। কান্দেরশ শ্রসে শ্ররন্দি ণেন। িাপ ৮ এর শ্রিিাটি আিাো একটি শ্রিিা ণহন্দসন্দব গণ্য করা
শ্রযন্দত পান্দর।

আইণেয়া ৫.৩: সংখ্যার িাঁিাঁ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গাণিণতক বাকয
মূিকথা: এটি একটি প্রচণিত পাজি বা শ্রিিা যা ণিক্ষাথীরা শ্রজািায় শ্রিিন্দব। এন্দত একটি ছক ণেন্দয় যতগুন্দিা সম্ভব গাণিণতক বাকয খুন্দুঁ জ শ্রবর
করাই চযান্দিঞ্জ। শ্রয শ্রবণি খুন্দুঁ জ পান্দব শ্রস ণজতন্দব। এই ছকটি ণিক্ষাথীন্দের দ্বারা ততণর করন্দত উদ্ভুদ্ধ করুন, শ্রযন একজন্দনর ততণর করা ছন্দক
অন্যজন প্রণতন্দযাণগতার মানণসকতা ণনন্দয় শ্রিন্দি গাণিণতক বান্দকযর স্পষ্ট িারিা িাভ করন্দত পান্দর।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক বাকয ততণর করন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: শ্রিিার ছকটি ণপ্রন্ট কন্দর সকি ণিক্ষাথীর জন্য ণনন্দয় আসন্দবন। যণে ণপ্রন্ট করা সম্ভব না হয় তন্দব ছণবো শ্রবােশ এ ণিন্দি শ্রেন্দবন।
ণিক্ষাথীরা িাতায় তুন্দি শ্রিিন্দব।
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কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

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

সংখ্যার িাঁিা

ছন্দকর
কাোন্দমা

ণিক্ষাথীর নামোঃ
বাছাই করা ণচহ্নোঃ
পন্দয়ন্টোঃ

ণিক্ষাথীর নামোঃ
বাছাই করা ণচহ্নোঃ
পন্দয়ন্টোঃ

িাপ ২

দুই ণিক্ষাথী দুইটি ণচহ্ন ণনি শারি করন্দব। শ্রযমন একজন আয়ত, অন্যজন শ্রগাি ণচহ্ন ণনন্দত পান্দর।

িাপ ৩

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

িাপ ৪

দুইজন একইসন্দঙ্গ শ্রিিন্দত থাকন্দব। সময় শ্রিষ হওয়া পয শন্ত শ্রয যতগুন্দিা পান্দর গাণিণতক বাকয ততণর করন্দব। ণনচ শ্রথন্দক ওপর,
ুঁ ত হন্দব। এিান্দন সবগুন্দিা পরপর সংখ্যার জন্যই শ্রয গাণিণতক বাকয ততণর করা যান্দব
বাম শ্রথন্দক োন্দন এরকম কন্দরও খুজন্দ
শ্রতমন নয়। এছািা ণিক্ষাথীরা শুধুমাত্র প্রতীক বসান্দত পারন্দব। নতুন শ্রকান সংখ্যা বসান্দনা যান্দবনা।

সংখ্যার িাঁিা
ণিক্ষাথীর নামোঃ
বাছাই করা ণচহ্নোঃ
পন্দয়ন্টোঃ

ণিক্ষাথীর নামোঃ
বাছাই করা ণচহ্নোঃ
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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৬.০ িসাগু গসাগু
আইণেয়া ৬.১: গসাগু ণট্র
সংণিষ্ট ণবষয়: গসাগু ণনি শয়
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা পূব শবতী শ্রেণিন্দত কাজ করা উৎপােক ণট্র ব্যবহার কন্দর শ্রমৌণিক উৎপােন্দক ণবন্দিষি কন্দরন্দছ। শ্রসই আইণেয়াই ব্যবহার
কন্দর ণিক্ষাথীরা গুসাগু ণনি শয় করন্দব। গসাগু ণনি শন্দয়র জন্য একটি গসাগু ণট্র ততণর কন্দর এর মাধ্যন্দম শ্রমৌণিক উৎপােন্দক ণবন্দিষি অন্দপক্ষাকৃত
সহজ।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা দুই বা তন্দতাণিক সংখ্যার গসাগু ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ণিক্ষাথীন্দের উৎপােন্দক বা গুিনীয়ক ণবন্দিষি করার ণনয়মটি বুণিন্দয় ণেন। ণনয়মটি হি যতক্ষি না পয শন্ত শ্রমৌণিক সংখ্যার
গুিফি আকান্দর প্রকাি করা যায় ততক্ষি পয শন্ত একটি সংখ্যান্দক দুটি সংখ্যার গুিফি আকান্দর প্রকাি করন্দত হন্দব এবং পুন্দরা
প্রণিয়াটি একটি ণট্রর মাধ্যন্দম শ্রেিান্দনা হন্দব।

িাপ ২

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

িাপ ২

ণিক্ষাথীরা যণে ১২ শ্রক ২ এবং ৪ এ ভাগ করন্দি ৪ শ্রক পুনরায় ২ এবং ২ এর গুিফি 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 যায়।

িাপ ৩

অনুরূপভান্দব আন্দরকটি সংখ্যার জন্য এভান্দব আন্দরকটি উৎপােন্দকর ণট্র ততণর করন্দত ণেন। শ্রযমন ১৮ সংখ্যাটির জন্য একটি ণট্র
ততণর করন্দব।
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এবার দুইটি সংখ্যার ণট্র শ্রথন্দক গসাগু ণনি শন্দয়র প্রণিয়াটি বন্দি ণেন। সংখ্যাগুন্দিা শ্রথন্দক প্রাপ্ত সব শন্দিষ শ্রমৌণিক সংখ্যাগুন্দিা ণচণহ্নত
কন্দর শ্রসগুন্দিা শ্রথন্দক সািারি উৎপােকগুন্দিা ণচণহ্নত করন্দত হন্দব। সািারি উৎপােকগুন্দিার গুিফিই ঐ সংখ্যার গসাগু।

িাপ ৪

আইণেয়া ৬.২: িসাগু ণট্র
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: িসাগু
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা পূব শবতী শ্রেণিন্দত কাজ করা উৎপােক ণট্র ব্যবহার কন্দর শ্রমৌণিক উৎপােন্দক ণবন্দিষি কন্দরন্দছ। শ্রসই আইণেয়াই ব্যবহার
কন্দর ণিক্ষাথীরা িসাগু ণনি শয় করন্দব। দুই তন্দতাণিক সংখ্যার িসাগু ণনি শন্দয়র পদ্ধণতটি ণকভান্দব কাজ কন্দর তা ণিক্ষাথীরা বুিন্দত পান্দরনা।
অণিকাংি শ্রক্ষন্দত্রই ণনয়ম মুিস্ত করার মত কন্দরই তারা দুই বা তন্দতাণিক সংখ্যার িসাগু ণনি শয় কন্দর। এই আইণেয়ান্দত একটি িসাগু ণট্র ততণর
কন্দর এর মাধ্যন্দম িসাগু ণনি শয় করন্দত পারন্দব এবং িসাগু ণনি শন্দয়র প্রচণিত পদ্ধণতর সান্দথ সিকশ বুিন্দত পারার পািাপাণি ণিক্ষাথীরা প্রচণিত
পদ্ধণতন্দত িসাগু ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরািসাগু ণনি শন্দয়র পদ্ধণত ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দব।
িসাগু ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত পূন্দব শর গুণিতক ও িসাগু ণনন্দয় আন্দিাচনা করুন।

িাপ ২

এরপর ক্লান্দস সবাইন্দক ণনন্দচর মন্দতা কন্দর ছক শ্রবান্দে শ আঁকন্দবন ও সবাইন্দক আঁকন্দত বিন্দবন। ছন্দকর িাণি কিান্দম হযাঁ/না
আকান্দর উত্তর ণিিন্দত বিন্দবন।
১ম সংখ্যা

২য় সংখ্যা

২

২

৩

৩

২

৩

২

৪

২য় সংখ্যা ণক ১ম সংখ্যার গুণিতক?
অথবা, ১ম সংখ্যা ণক ২য় সংখ্যার উৎপােক?

৪
৬
এিান্দন ১ম সংখ্যা ২য় সংখ্যা শ্রথন্দক শ্রছাে শ্রেয়াই উত্তম।
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িাপ ৩

এরপর ণিক্ষাথীরা তান্দের গুণিতক এর িারিা শ্রথন্দক
হযাঁ/না উত্তর করন্দব। এন্দক্ষন্দত্র সংখ্যাগুন্দিান্দক ণনন্দয়
ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ সান্দথ সান্দথ শ্রমৌণিক উৎপােন্দকর
ণট্র আঁকন্দত বিন্দবন এবং উৎপােকগুন্দিা শ্রিয়াি
কন্দর বিন্দবন। এরপর ণিক্ষকও ক্লান্দস শ্রবান্দে শ ণনন্দচর
মন্দতা কন্দর শ্রমৌণিক উৎপােন্দক শ্রেিান্দবন এবং এই
সমস্যা এর উত্তর ণকভান্দব শ্রবর করা যায় শ্রেিান্দবন।
২য় সংখ্যা ১ম সংখ্যার সািারি উৎপােক হন্দত হন্দি
শ্রয ১ম সংখ্যার সব উৎপােক ২য় সংখ্যায় থাকন্দত
হন্দব শ্রসো ণিক্ষাথী ণনন্দজ িক্ষয করন্দব। ণিক্ষাথী
বুিন্দত না পারন্দি ণিক্ষক এো বুণিন্দয় ণেন্দবন।

িাপ ৫

এরপর ণিক্ষাথীন্দের সংখ্যাগুন্দিার আবার শ্রমৌণিক উৎপােন্দকর ণট্র আঁকন্দত বিন্দবন। এবার সান্দথ ণনন্দচ িসাগুর একো বাক্স ও
আিাো আঁকন্দত বিন্দবন শ্রযিান্দন িসাগুর শ্রমৌণিক উৎপােকগুন্দিা থাকন্দব। পূন্দব শর আইণেয়া এর কনন্দসপ্ট শ্রথন্দক তারা ১ম
সংখ্যা শ্রথন্দক উৎপােক ণনন্দব এবং তার গুণিতক শ্রবর করার জন্য ২য় সংখ্যায় একই উৎপােক থাকন্দি তা ১ম সংখ্যার
উৎপােন্দকর সান্দথ ণমিান্দব এবং ২য় সংখ্যায় আন্দরা শ্রমৌণিক উৎপােক থাকন্দি ১ম সংখ্যার গুণিতক বানান্দনার জন্য তা ণনন্দচ
িসাগুর বান্দক্স নামান্দব। এন্দক্ষন্দত্র ণিক্ষক প্রথন্দম ণিক্ষাথীন্দের শ্রেণিন্দয় ণেন্দবন।

িাপ-৬

এন্দক্ষন্দত্র শ্রিয়াি করন্দবন শ্রয ণনন্দচর মন্দতা কন্দর আন্দগ ১ম সংখ্যার উৎপােক নামান্দবন। এরপর ২য় সংখ্যার ণগন্দয় একই উৎপােক
থাকন্দি তা ১ম সংখ্যার সান্দথ ণমিান্দবন। আন্দরা অবণিষ্ট থাকন্দি ১ম সংখ্যার গুণিতক বানান্দনার জন্য শ্রসো ণনন্দচ নামান্দবন।
এিান্দন ১ম সংখ্যা ৪ শ্রথন্দক প্রথন্দম ২, ২ শ্রমৌণিক উৎপােক ণনন্দচ আসন্দব। এরপর ২য় সংখ্যা ৬ শ্রথন্দক একই শ্রমৌণিক উৎপােক
২ ণমিান্দব এবং ৩ ণনন্দচ নামান্দবন।

িাপ-৭

ণিক্ষাথীরা এভান্দব িসাগু করন্দত পারন্দি দুইটি বি সংখ্যা ণেন। িরা যাক সংখ্যা দুইটি ৩০ ও ৪৫। প্রথন্দম ণিক্ষাথীরা এই
সংখ্যা দুইটির শ্রমৌণিক উৎপােক এর ণট্র বানান্দব।
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এরপর আন্দগর বণি শত ণনয়ম অনুসান্দর আন্দগ প্রথম সংখ্যা শ্রথন্দক শ্রমৌণিক উৎপােক িসাগুর বাক্স নামান্দব। এরপর ণদ্বতীয় সংখ্যা
শ্রথন্দক একই শ্রমৌণিক উৎপােক ণমি করন্দব ও অবণিষ্ট শ্রমৌণিক উৎপােক নামান্দব।
এরপর িসাগুর শ্রমৌণিক উৎপােক শ্রথন্দক িসাগু শ্রবর করন্দব।

িাপ-৮

এভান্দব িসাগু শ্রবর করার মাধ্যন্দম সািারি গুণিতক শ্রবর কন্দর িসাগু শ্রবর করার সান্দথ ণিক্ষাথীরা শ্রমৌণিক উৎপােক শ্রথন্দক
িসাগু শ্রবর করার মন্দধ্য সিকশ স্থাপন করন্দত পারন্দব। এরপর একইভান্দব িসাগুর শ্রমৌণিক উৎপােক ১ম সংখ্যা ও ২য় সংখ্যায়
একইসান্দথ শ্রিয়াি করন্দি। একই শ্রমৌণিক উৎপােক পাওয়া শ্রগন্দি তীর ণচহ্ন ণেন্দয় শ্রসো বান্দক্স নামান্দব, একই না পাওয়া শ্রগন্দি
শুধু শ্রসো তীর ণচহ্ন ণেন্দয় শ্রসো নামান্দব। এভান্দব িসাগু শ্রবর করন্দিও শ্রেিন্দব শ্রয একই িসাগু আন্দস।

িাপ-৯

এভান্দব ণিক্ষাথীরা ৫ম শ্রেণির বই এর 18, 12, 14 এর িসাগু ণনি শয় করার উপায় এর একো িারিা ও পান্দব।
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আইণেয়া ৬.৩: সমস্যার সমািান
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সািারি গুণিতক ও িসাগু

সিস্যন: একটি িনস যেেন যর্থশক ক যকনম্পনমনর িনস ১৫ মিমনট পরপর এিাং খ যকনম্পনমনর িনস ২৫ মিমনট পরপর ছনশে। মদ সকনল ৮.৪৫
এ দুইটি যকনম্পনমনর িনস একসনশর্থ ছনশে, পরিতীশত কখন পুনরন একসনশর্থ ছনেশি ?
সিনধনন:

প্রথন্দম সমস্যাটির ছণব আঁকুন। উপন্দরর ছণবন্দত প্রথম শ্রকািাণনর বান্দসর থামার সময়গুন্দিা শ্রেিান্দনা হি। এরপর ণদ্বতীয় শ্রকািাণনর বান্দসর
সময়গুন্দিা প্রথম ছণবর সমন্দয়র সান্দপন্দক্ষ শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ। ছণবন্দত শ্রেিা যায়, দুটি শ্রকািাণনর বাস ঠিক ১০ো বান্দজ একন্দত্র ণমণিত হয়। এভান্দব
ণিক্ষাথীরা ছণব এঁন্দক ণবণভন্ন সমস্যার সমািান করন্দব।
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৭.০ সািারি ভগ্াংি
আইণেয়া ৭.১: অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের
সাংমিি মিষ িস্তু: সনধনরর্ ভগ্নাংে
মূলকর্থন: এটি একটি কনি, নর িনধ্যশি মেক্ষনর্থীরন িনস্তি উপকরর্ ব্যিহনর কশর অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের প্রনর্থমিক ধনরর্ন পনশি। কনগশির
মিপ ততমর কশর দলী কন ণক্রশির িনধ্যশি মেক্ষনর্থীরন অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের গনমর্মতক প্রকনশের মিষশ মেখশত পনরশি।
উশেশ্য: এই কনিটি যেশষ মেক্ষনর্থীরনঅপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের ধনরর্ন ব্যনখ্যন করশত পনরশি।
উপকরর্: এশ নর কনগি।
পূি ণপ্রস্তুমত: কনগি যকশট মিপ িনমনশ আনুন (প্রমত মেক্ষনর্থীর িন্য ২/৩টি কশর)
কন ণপদ্ধমত:
ধনপ 1

মেক্ষনর্থীশদর যিনেন ভনগ কশর মদন। যিনেনর প্রশতেকশক মিমভন্ন গমর্তমিদশদর ননিননুসনশর ননি যদ ন য শত পনশর, য িন:
একিশনর ননি হশি আ ণভট্ট, অন্যিন হশি রনিননুিন।

ধনপ 2

প্রশতেক দশল মতনটি একই আকৃমতর মিপ র্থনকশি। দুইটি মিপ দশলর দুইিন পনশি, অন্যটন র্থনকশি তুলনন করনর িন্য।

ধনপ 3

প্রশতেশক মনশির মিপটন সিনন ৪ ভনগ কশর প্রমত ভনশগর ওপশর মলখশি। িনমক য মিপটি আশছ যসটিশকও সিনন ৪ ভনশগ
৪
ভাঁি মদশ যরশখ মদশি।

ধনপ 4

এিনর মনশদ ণেনন মদন, দশল নর ননি রনিননুিন—যস আ ণভট্টশক য ন অাংশের ১টি টুকরন মদশ যদ । এরপর সি দশলর
৪
উশেশশ্য প্রশ্ন করুন, আ ণভট্ট আর রনিননুিন—কনর কনশছ মিশপর যিনট কত অাংে আশছ? মেক্ষনর্থীরন উত্তর মদশি এিাং
মনশিশদর দশল উত্তশরর সঠিকতন নিনই করশি।

ধনপ 5

প্রশতেক দশলর রনিননুিশনর হনশত ৪ ভনশগর ৩ ভনগ র্থনকশি—অর্থ ণনৎ ৪ অাংে, আ ণভশট্টর কনশছ ৪ ভনশগর ৫ ভনগ র্থনকশি।
এিনর প্রশ্ন করুন, আ ণভশট্টর কনশছ র্থনকন মিশপর অাংেগুশলনশক মকভনশি ভগ্নাংশে প্রকনে করন নশি? আশলনিনন করনর িন্য
মেক্ষনর্থীশদর প ণনপ্ত সি মদন।

ধনপ 6

সিনইশক িলুন, আ ণভশট্টর কনশছ র্থনকন মিশপর প্রশতেক অাংে

১

১

৩

িারিা অনুসান্দর আমরা এটিন্দক ণিিন্দত পাণর

৫
৪

১
৪

এবং এরকম টুকরা শ্রমাে ৫টি আন্দছ। তাহন্দি, ভগ্াংন্দির

ণহন্দসন্দব।

প্রমতটি দশল যগনটন য মিপটি মছশলন—যসটনর সনশর্থ তুলনন কশর সিনইশক যদখশত িলুন,

৫
৪

আসশল কতটুকু। প্রমতটি দল

মনশদ ণেনন অনু ন ী কনিটি করশি এিাং যিশপ যদখশি য , ভগ্নাংেটি একটি পুর্ ণ অাংে এিাং আশরন একটি অমতমরক্ত
৫

১
৪

এর

সমান। কাজটি করার পর ণিক্ষাথীরা ণিন্দপর মন্দতা কন্দর িাতায় ৪ এর জন্য একটি ছণব আঁকন্দব এবং পান্দি ভগ্াংিটি ণিিন্দব।
৫

ধনপ 7

মেক্ষনর্থীশদর িলুন, য শহতু ৪ ঠিক “১টন পূর্ ণ মিমনশসর ভনগ করন অাংে নন” এিাং এটির লি হশরর যিশ ও িে হ , তনই
এরকি ভগ্নাংেশক আিরন অপ্রকৃত ভগ্নাংে িমল। অপ্রকৃত ভগ্নাংে ১-এর যিশ িে হ ।

ধনপ 8

কাগন্দজর ণিন্দপর মাধ্যন্দম অপ্রকৃত ভগ্াংন্দির িারিা শ্রেয়ার পর একইভান্দব বৃত্তাকার কাগজ ব্যবহার কন্দর এই িারিাটি ণেন।
শ্রসন্দক্ষন্দত্র, পুিণপন শ্রবােশ ব্যবহার কন্দর সবার উন্দিন্দশ্য কাজটি কন্দর শ্রেিান। ণিক্ষাথীরা িাতায় এর ছণব আঁকন্দব।

ধনপ 9

এিনর িলুন, শ্রযন্দহতু পুশরন ১টন মিপ/বৃত্তনকনর কনগি ( ) এিাং আরও একটি -এর সিনন—তনই আিরন -শক এভনশিও

৫
৪

মলখশত পনমর— ১

১
৪

৪
৪

১
৪

৫
৪

১

মেক্ষনর্থীশদর িলুন, য শহতু এই ভগ্নাংশে একটি পূর্ ণসাংখ্যন (১) এিাং একটি ভগ্নাংে (৪) আশছ—তনই এটনশক “মিশ্র ভগ্নাংে”
িশল িনকন হ । পূর্ ণ অাংে তগুশলন আশছ তত সাংখ্যনটি শুরুশত মলশখ পরিতীশত ভগ্নাংশের অাংেটুকু যলখনর িনধ্যশি অপ্রকৃত
ভগ্নাংেশক মিশ্র ভগ্নাংশে প্রকনে করন হ ।
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মূল্যন ন ও নিনই: মেক্ষনর্থীশদর িইশ র ৩৯ নম্বর পৃষ্ঠনর কনি ১ করশত মদন
টিপস: এটি মেক্ষনর্থীশদর িন্য একটি নতুন ধনরর্ন, তনই ধীশর ধীশর এই ধনরর্ন যদ নর কনিটি করশত করশত হশি।

আইণেয়া ৭.২: অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের রূপনন্তর
সাংমিি মিষ িস্তু: সনধনরর্ ভগ্নাংে
মূলকর্থন: এটি একটি কনি, নর িনধ্যশি মেক্ষনর্থীরন অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের পনরস্পমরক রূপনন্তর সম্পশকণ ধনরর্ন পনশি। মিমভন্ন দলী
কন ণক্রশির িধ্য মদশ িনস্তি উপকরর্ ব্যিহনশরর িনধ্যশি মেক্ষনর্থীরন এই দুইটি ভগ্নাংশের রূপনন্তর মেখশি।
উশেশ্য: এই কনিটি যেশষ মেক্ষনর্থীরনঅপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের পনরস্পমরক রূপনন্তর করশত পনরশি।
উপকরর্: এশ নর কনগি, িনকণনর, রঙ যপমিল
কন ণপদ্ধমত:
ধনপ 1

মেক্ষনর্থীশদর যিনেন ভনগ কশর মদন। প্রশতেক যিনেনর কনশছ ৫টি সিনন আকৃমতর কনগশির টুকরন/মিপ র্থনকশি।

ধনপ 2

মেক্ষনর্থীশদর িলুন, যিনেনর একিন একটি টুকরন/মিপ সিনন ৪ ভনগ কশর যসটনর ৪ অাংে একিন মনশি, অপরিন ৪ অাংে
মনশি। িনমক ৪টি যগনটন মিপ প্রশতেশক দুইটি কশর মনশি।

ধনপ 3

এিনর িলুন, প্রমত যিনেনর একিশনর কনশছ ২টন পুশরন মিপ আর যেঁেন মিশপর অাংে আশছ, অপরিশনর কনশছ ২টন পুশরন

১

৩

১
৪

৩

মিপ আর যেঁেন মিশপর অাংে আশছ। ণিক্ষাথীন্দের প্রশ্ন করুন, প্রন্দতযন্দকর কান্দছ থাকা ণিপন্দক যণে ণমে ভগ্াংন্দি প্রকাি
৪
কণর তাহন্দি ণকভান্দব ণিিন্দত হন্দব? ণিক্ষাথীরা পুন্দব শর ক্লান্দস পাওয়া ণমে ভগ্াংন্দির িারিা শ্রথন্দক উত্তর শ্রেয়ার শ্রচষ্টা করন্দব।
১

৩

সবন্দিন্দষ শ্রবান্দে শ ণিখুন, প্রণত শ্রজািার একজন ণিিন্দব ২ ৪ এিাং অন্যিন মলখশি ২ ৪ । প্রন্দতযন্দক ণনন্দজর ণিন্দপর সান্দথ
ণমণিন্দয় ণমে ভগ্াংিটি িাতায় ণিিন্দব।
ধনপ 4

১

৩

মেক্ষনর্থীশদর উশেশশ্য িলুন, প্রশতেশকর কনশছ য শহতু ২টন আস্ত মিপ আশছ এিাং কনশরন কনশছ ৪ অাংে িন ৪ অাংে আশছ—
এই দুইটি মিমনসশক এভনশি যলখন ন —
১

১

৩

৩

যিনেনর প্রর্থি মেক্ষনর্থীর কনশছ আশছ: ২ + ৪ = ১ + ১ + ৪
যিনেনর মিতী মেক্ষনর্থীর কনশছ আশছ: ২ + ৪ = ১ + ১ + ৪

১

মেক্ষনর্থীরন মনশির মিপ অনু ন ী মহশসিটি খনতন মলখশি। মেক্ষনর্থীশদর বুঝশত অসুমিধন হশল প্রর্থশি ‘ ২ + ৪’ এর
৩

ব্যনপনরটি ব্যনখ্যন করুন। পরিতীশত, ‘ ২ + ৪ ’ এর ব্যনপনরটি ব্যনখ্যন করুন।
ধনপ 5

মেক্ষনর্থীশদর মনশদ ণেনন মদন, প্রশতেশকর কনশছ র্থনকন ২টি আস্ত মিশপর প্রমতটিশক ৪ ভনগ কশর ভনগ কশর রনখশত (শকউ
িনইশল ভাঁি মদশ ও যরশখ মদশত পনশর)। তখন পনেনপনমে মিপগুশলন সনিনশল এরকি ভনশি যিনশিণ যলখন নশি—
১

৪

৩

৪
৪

যিনেনর প্রর্থি মেক্ষনর্থীর কনশছ আশছ: ১ + ১ + ৪ =
যিনেনর মিতী মেক্ষনর্থীর কনশছ আশছ: ১ + ১ + ৪ =

৪

৪

১

৪

৩

+৪+৪
+৪+৪

ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের িাতায়ও এই ণহন্দসবটি ণিিন্দব। সবাই ঠিকভান্দব ণিিন্দত পারন্দছ ণক না তা যাচাই করুন।
ধনপ 6

মেক্ষনর্থীরন পুশি ণই সিহশরর ভগ্নাংে য নগ করশত পনশর। প্রশতেশক য নগ কশর যদখশি,

যিনেনর প্রর্থি মেক্ষনর্থীর কনশছ আশছ:
যিনেনর মিতী মেক্ষনর্থীর কনশছ আশছ:

৪
৪
৪
৪

৪

১

৯

৪

৩

৪
১১

+৪+৪ =
+৪+৪ =

৪

মেক্ষনর্থীরন মনশিশদর যিনেন এই য নশগর সঠিকতন নিনই করশি। এশক্ষশে, আপমন প্রশ নিনী সহশ নমগতন করুন।
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ধনপ 7

এখনন যর্থশক মেক্ষনর্থীশদর যদখনন য , ২

১
৪

=

৯

এবং ২

৪

৩
৪

=

১১
৪

এভনশি মেক্ষনর্থীরন মিশ্র যর্থশক অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপনন্তর করনর প্রমক্র ন মেখশি। িনইশল পুশরন প্রমক্র নটি বৃত্তনকনর কনগি
ব্যিহনর কশরও যদখনশত পনশরন।
ধনপ 8

এিনর মেক্ষনর্থীশদরশক অপ্রকৃত যর্থশক মিশ্র ভগ্নাংশে রূপনন্তর করনর উশেশশ্য যিনশিণ একটি ভগ্নাংে মলখুন। য িন:
১২
৫
এই অপ্রকৃত ভগ্নাংেটিশক মকভনশি মিশ্র ভগ্নাংশে প্রকনে করশত হ তন মেক্ষনর্থীশদর কনশছ িননশত িনন। মেক্ষনর্থীরন
মিমভন্নভনশি এটি সিনধনন করনর যিিন করশি, এশক্ষশে মিন্তন ও আশলনিনন করনর িন্য প ণনপ্ত সি মদন।
এিনর িলুন, এই ভগ্নাংশের হর হশে ‘৫’। কনশিই এটনশক আিরন এভনশিই মিন্তন করশত পনমর য , আিনশদর কনশছ সিনন ৫
ভনগ করন হশ শছ এরকি কশ কটি মিশপর যিনট ১২ টুকরন আশছ।

ধনপ 9

মেক্ষনর্থীশদর ৫ এর গুে িনননশননর মনশদ ণেনন মদন। একটি গুে হও ন িনশন একটি পুর্ ণ মিপ পনও ন, এভনশি লশির িনন ‘১২’
১

প ণন্ত য শত হশি। মেক্ষনর্থীরন মহশসি কশর ‘৫’ এর ২টি গুে পনশি এিাং ২টি এর অংি অবণিষ্ট পান্দব। এরপর
৫
শ্রবান্দে শ এভান্দব ণিখুন—

১২
৫

শ্রক

৫ ৫ ২
+ +
৫ ৫ ৫
=১+১ +

২
৫

২
৫
২
=২
৫
মেক্ষনর্থীশদর কনশছ মিষ টি পমরষ্কনর করনর িন্য আশরন মকছু উদনহরশর্র সনহনশে কনিটির পুনরনবৃমত্ত করুন। এরপর, এ
সম্পমকণত কশ কটি উদনহরর্ তনশদর মদশ কমরশ মনন।
=২+

মূল্যন ন ও নিনই: মেক্ষনর্থীশদর িইশ র ৪০ নম্বর পৃষ্ঠনর কনি ২, ৩ এিাং ৪১ নম্বর পৃষ্ঠনর অনুেীলন ১ ও ২ করশত মদন

আইণেয়া ৭.৩: অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের য নগ-মিশ নগ
সাংমিি মিষ িস্তু: সনধনরর্ ভগ্নাংে
মূলকর্থন: এটি অনুেীলনমূলক একটি কনি, এর িনধ্যশি মেক্ষনর্থীরন অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের য নগ-মিশ নগ সম্পশকণ ধনরর্ন পনশি। সনধনরর্
ভগ্নাংশের য নগ-মিশ নশগর ধনরর্নশক কনশি লনমগশ মেক্ষনর্থীরন প্রিমলত পদ্ধমতশত এই য নগ-মিশ নশগর কনিটি করশি।
উশেশ্য: এই কনিটি যেশষ মেক্ষনর্থীরনঅপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের য নগ-মিশ নগ করশত পনরশি।
উপকরর্: এশ নর কনগি।
কন ণপদ্ধমত:
ধনপ 1

ণিক্ষাথীরা পূন্দব শর ক্লান্দস অপ্রকৃত ও ণমে ভগ্াংন্দির পারস্পণরক রুপান্তন্দরর িারিা শ্রপন্দয়ন্দছ। তান্দের প্রশ্ন করুন, এই ভগ্াংিগুন্দিা
যণে শ্রযাগ করন্দত চাই ণকংবা ণবন্দয়াগ করন্দত চাই তাহন্দি ণকভান্দব করন্দবা? শ্রবান্দে শ একটি শ্রযান্দগর সমস্যা ণিখুন:
১ ৫
+ =?
৪ ৩
ণিক্ষাথীন্দের সমস্যাটি ণনন্দয় ণচন্তা করার জন্য পয শাপ্ত সময় ণেন এবং এ সংিান্ত প্রশ্ন করন্দত উৎসাণহত করুন।
১

। আনন্দে গণিত ণিণি (৫ম শ্রেণি) | 28

ধনপ 2

ণিক্ষাথীন্দের বলুন, সবার আন্দগ আমান্দের ভগ্াংিগুন্দিান্দক একই রুন্দপ আনন্দত হন্দব। এিান্দন একটি ণমে ও একটি অপ্রকৃত
ভগ্াংি শ্রেয়া আন্দছ। ণমে ভগ্াংিটিন্দক আমরা অপ্রকৃত ভগ্াংন্দি পণরিত করন্দবা, দুইটি ভগ্াংি এক িরন্দির হন্দি তিন
আমান্দের শ্রযাগ করন্দত সুণবিা হন্দব। এবার শ্রবান্দে শ ণিখুন:
১
=

১ ৫
+
৪ ৩

৫ ৫
+
৪ ৩

ধনপ 3

ণিক্ষাথীরা শ্রযন্দহতু দুইটি ণভন্ন হর ণবণিষ্ট ভগ্াংি শ্রযাগ করন্দত পান্দর, তাই সহন্দজই তারা এই শ্রযাগ অেটি করন্দত পারন্দব।
পয শাপ্ত সময় শ্রেয়ার পর ণিক্ষাথীন্দের পান্দিরজন্দনর সান্দথ উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করন্দত বলুন। সবন্দিন্দষ, শ্রবান্দে শ সমস্যাটি
কন্দর শ্রেিান এবং সবাইন্দক উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই কন্দর ণনন্দত বলুন—
৫ ৫
+
৪ ৩
১৫ ২০
=
+
১২ ১২
১৫ + ২০
=
১২
৩৫
=
১২
এরকম কন্দয়কটি উোহরি ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় কণরন্দয় ণনন এবং পান্দিরজন্দনর সান্দথ উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করন্দত বলুন।
সবন্দিন্দষ, সবার উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করুন।

ধনপ 4

মিশ নগ করনর যক্ষশেও একইভনশি যিনশিণ একটি সিস্যন মদন এিাং মেক্ষনর্থীশদর সনশর্থ সিস্যনটি সিনধনন করনর পদ্ধমত মনশ
আশলনিনন করুন। প ণনপ্ত সি যদ নর পর যিনশিণ একটি সিস্যন যদমখশ মদন—
১
৭
২ −
৩
৬
৭ ৭
= −
৩ ৬
১৪ ৭
=
−
৬ ৬
৭
=
৬
এরকম আন্দরা ণকছু উোহরি ণিক্ষাথীরা ণনন্দজ করন্দব এবং পান্দিরজন্দনর সান্দথ উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করন্দব। সবন্দিন্দষ,
সবার উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করুন।

ধনপ 5

ণিক্ষাথীন্দের শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন্দয় শ্রযাগ-ণবন্দয়ান্দগর কাজটি করান। েন্দির একজন শ্রযাগ করন্দব, অপরজন ণবন্দয়াগ করন্দব।
এরপর, প্রন্দতযন্দক এন্দক অপন্দরর উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করন্দব।

মূল্যন ন ও নিনই: মেক্ষনর্থীশদর িইশ র ৪১ নম্বর পৃষ্ঠনর অনুেীলন ৩, ৪২ পৃষ্ঠনর অনুেীলন ৪ করশত মদন।

আইণেয়া ৭.৪: ভগ্নাংে ও পূর্ ণসাংখ্যনর গুর্
সাংমিি মিষ িস্তু: সনধনরর্ ভগ্নাংে
মূলকর্থন: এটি একটি কনি, এর িনধ্যশি মেক্ষনর্থীরন ভগ্নাংশের সনশর্থ পূর্ ণসাংখ্যনর গুশর্র ধনরর্ন পনশি। শুরুশত, মেক্ষনর্থীরন িনর িনর য নগ কশর
গুশর্র কনিটি করশি। পরিতীশত, িনস্তি উপকরর্ ব্যিহনর কশর হনশত-কলশি তনরন গুর্ ল যির করশি। সিশেশষ, প্রিমলত পদ্ধমতশত তনরন
গুর্ ল যির করন মেখশি।
উশেশ্য: এই কনিটি যেশষ মেক্ষনর্থীরনভগ্নাংশের সনশর্থ পূর্ ণসাংখ্যন গুর্ করশত পনরশি।
উপকরর্: এশ নর কনগি, যপনেনর যপপনর, িনকণনর
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কন ণপদ্ধমত:
ধনপ 1

যিনশিণ একটন সিস্যন মলখুন—

২
×
৫

৩

এরপর মেক্ষনর্থীশদর মিশেস করুন, এ ধরশর্র গুর্ অঙ্ক আিরন মকভনশি করশত পনমর? মেক্ষনর্থীরন মিমভন্নভনশি উত্তর যদ নর
যিিন করশি।
ধনপ 2

ণিক্ষাথীন্দের ‘বার বার শ্রযাগ কন্দর গুিফি শ্রবর করার পদ্ধণত’ এর কথা মন্দন কণরন্দয় ণেন। আপণন ব্যাখ্যা করুন:
২

২

২

× ৩ এর অথ শ হন্দে ৫ শ্রক ৩ বার শ্রনয়া। অথ শাৎ ৫ শ্রক ৩ বার শ্রযাগ করন্দিই আমরা গুিফি শ্রপন্দয় যান্দবা। ণিক্ষাথীরা
৫
সবাই িাতায় এই শ্রযাগ অেটি করন্দব—

২

৫

২

+

=
=

+

২

৫ ৫
২×৩
৫
৬
৫

এরপর আপণন শ্রবান্দে শ ণিখুন এবং ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের িাতায় ণিিন্দব—

২
×
৫

৩ =

৬
৫

এিনর সিনইশক মিশেস করুন, কনগশির মিপ মকাংিন বৃত্তনকনর কনগি ব্যিহনর কশর মকভনশি এই সিস্যনটির সিনধনন করন
ন ? মেক্ষনর্থীরন সিনই মনশিশদর িশতন কশর কনগশির মিপ মনশ এই কনিটি করনর যিিন করশি। ২টি মিপ মনশ
প্রশতেকটিশক তনরন সিনন ৫ ভনগ করশি। এিনর, মেক্ষনর্থীরন
১

২

৫

এর ৩টি গুে ততমর করশি (২টি

১

৫

এর টুকরন মনশ

২

৫

এর

একটি গুে ততমর হশি, এরকি যিনট ৩টি গুে হশি)। ৫-এর মিপ ব্যিহনর করশল সিনধননটি যদখশত এরকি হশি—

১

২

৫

৫

মেক্ষনর্থীরন টুকশরনগুশলন গুশর্ যদখশি, যিনট ৬টি - এর টুকরন আশছ িন

এর ৩টি গুে আন্দছ। অর্থ ণনৎ—

২
৬
×৩ =
৫
৫
শ্রবােশ/পুিণপন শ্রবােশ ব্যবহার কন্দর ণিক্ষাথীন্দের বৃত্তাকার কাগন্দজর মাধ্যন্দম একই সমস্যাটির সমািান কন্দর শ্রেিান।
ধনপ 3

মেক্ষনর্থীশদর িলুন, িনইশল এই গুর্ লশক এভনশি যলখন ন —
২
১
=
এর ২ একক
৫
৫
২
১
তাহলে, × ৩ = এর (২ × ৩)একক
৫
৫
১
= এর ৬ একক
৫
৬
=
৫
ণসাংখ্যনর
এখনন যর্থশক মেক্ষনর্থীশদর যদখনন য , ভগ্নাংশের সনশর্থ পূর্
গুর্ করনর সি মূলত ভগ্নাংশের লশির সনশর্থ পূর্ ণসাংখ্যনর
গুর্ করশলই গুর্ ল পনও ন ন , হশরর যকনন পমরিতণন হ নন। অর্থ ণনৎ—
২
২ ×৩ ৬
×৩= ৫ =৫
৫

ধনপ 4

যিনশিণ এিন আরও মকছু সিস্যন মলখুন, মেক্ষনর্থীরন যসগুশলন খনতন মলশখ সিনধনন করশি। মেক্ষনর্থীরন লশির সনশর্থ পূর্ ণসাংখ্যন
গুর্ কশর গুর্ ল যির করশত পনরশছ মক নন যসমদশক মিশেষভনশি লক্ষে রনখুন।

মূল্যন ন ও নিনই: মেক্ষনর্থীশদর িইশ র ৪৫ নম্বর পৃষ্ঠনর অনুেীলন ১ এিাং ৪৬ নম্বর পৃষ্ঠনর অনুেীলন ২ এর কনিটি করশত মদন।
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আইণেয়া ৭.৫: ভগ্নাংে ও পূর্ ণসাংখ্যনর ভনগ
সাংমিি মিষ িস্তু: সািারি ভগ্াংি
মূলকর্থন: এটি একটি অনুেীলনমুলক কনি, এর িনধ্যশি মেক্ষনর্থীরন ভগ্নাংশের সনশর্থ পূর্ ণসাংখ্যনর ভনশগর ধনরর্ন পনশি। এখনশন, মেক্ষনর্থীরন িনস্তি
উপকরর্ ব্যিহনর কশর হনশত-কলশি ভনগ ল যির করশি। এছনেন, প্রিমলত পদ্ধমতশত মকভনশি ভনগ করশত হ যসটিও যদখনশনন হশ শছ।
উশেশ্য: এই কনিটি যেশষ মেক্ষনর্থীরনভগ্নাংশের সনশর্থ পূর্ ণসাংখ্যন ভনগ করশত পনরশি।
উপকরর্: এশ নর কনগি, যপনেনর যপপনর, িনকণনর
কন ণপদ্ধমত:
িাপ-১

মেক্ষনর্থীশদর পুশি ণর ক্লনশস করন ‘ভগ্নাংশের সনশর্থ পূর্ ণসাংখ্যনর গুর্’ এর কর্থন িশন কমরশ মদন। এরপর িলুন, আিরন িনইশল
ভগ্নাংেশক পূর্ ণসাংখ্যন িনরন ভনগও করশত পনমর। এরপর যিনশিণ একটি সিস্যন মলখুন—
৪
÷২
৫
মেক্ষনর্থীশদর প্রশ্ন করুন, এরকি ভনগ আিরন মকভনশি করশত পনমর? মেক্ষনর্থীরন মিমভন্নভনশি উত্তর যদ নর যিিন করশি, মিন্তন
করনর িন্য তনশদর প ণনপ্ত সি মদন।
৪

িাপ-২

মেক্ষনর্থীশদর িলুন, প্রশতেশক একটি কশর কনগশির মিপ মনশ তনর অংি ণচণহ্নত করন্দত হন্দব। এবার বলুন, এই ণচণহ্নত
৫
অংিটুকুন্দক ণকভান্দব ২ ভাগ করা যায়? ণিক্ষাথীরা ণবণভন্নভান্দব শ্রচষ্টা করন্দব, অন্দনন্দকই সমািান করন্দত পারন্দব, অন্দনন্দকই
পারন্দব না, ণচন্তা করার জন্য পয শাপ্ত সময় ণেন।

িাপ-৩

যিনশিণ একটি এর ণিন্দপর ছণব এঁন্দক তান্দক ২ ভাগ কন্দর শ্রেিান। ছণব শ্রথন্দক ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব শ্রয, অংি কন্দর প্রণতভান্দগ

৪
৫

৪
৫

২
৫

পিন্দছ। এরপর বলুন, শ্রক ২ ণেন্দয় ভাগ করার সময় িবন্দক ২ ণেন্দয় ভাগ করন্দিই আমরা উত্তর শ্রপন্দয় যাণে, হরন্দক পণরবতশন
করার েরকার হন্দে না। অথ শাৎ—

৪÷২
৫

=

২

৫

পুনরন িলুন, িনইশল আিরন এই মহশসিটিশক এভনশিও মলখশত পনমর—
৪
÷২
৫
১×৪

=
=

৫

÷২

১
এর (৪ ÷ ২)
৫
=
৫

২
৫
৮

এরকি আশরন কশ কটি উদনহরর্ করশত মদন (শ িন: ৮ ÷ ৫, ১০ ÷ ২ ইতেনমদ), য খনশন মেক্ষনর্থীরন শুধুিনে লিশক ভনগ
কশরই উত্তর যপশ নশি। মেক্ষনর্থীরন প্রর্থশি কনগশির মিপ ব্যিহনর কশর যদখশি এিাং পরিতীশত খনতন যসগুশলনর মহশসি
মলখশি।
িাপ-৪

এিনর যিনশিণ আশরন একটি সিস্যন মলখুন এিাং মেক্ষনর্থীশদর তন সিনধনন করশত িলুন—

৫
৮

÷৪

ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব তারা আন্দগর মন্দতা শুধু িবন্দক ভাগ কন্দর এই সমস্যার সমািান করন্দত পারন্দছ না, কারি ৫ ÷ ৪ এর
উত্তর যকনন পূর্ ণসাংখ্যন নন।
মেক্ষনর্থীশদর সিতুল ভগ্নাংশের কর্থন িশন কমরশ মদন। তনশদর িলুন, এরকি সিস্যনর সিনধনশনর িন্য (শ সি যক্ষশে
সরনসমর ভনগ ন নন) আিরন ভগ্নাংেটিশক সিতুল ভগ্নাংশে পমরর্ত কশর তনরপর ভনগ করশত পনমর।
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পুনরন তনশদর িলুন, সিতুল িনননশননর যক্ষশে আিনশদর যদখশত হশি যকনন সাংখ্যন মদশ ভগ্নাংেটিশক ভনগ করন হশে।
আিনশদরশক যসই সাংখ্যন মদশ ই ভগ্নাংশের হর-লিশক গুর্ কশর সিতুল ভগ্নাংে িনননশত হশি।
িাপ-৫

৫
÷৪
৮

মেক্ষনর্থীরন মনশদ ণেনন অনুসনশর সিস্যনটির সিনধনন করনর যিিন করশি।
সিশেশষ, যিনশিণ এই প্রমক্র নটি যদমখশ মদন—
=

৫×৪
÷৪
৮×৪

=

৫×৪÷৪
৮×৪
২০ ÷ ৪
৩২

=
এই পদ্ধমতশত মেক্ষনর্থীশদর আশরন কশ কটি সিস্যনর সিনধনন করশত
মদন, এরপর উত্তশরর সঠিকতন নিনই করুন।
িাপ-৬

মেক্ষক মেক্ষনর্থীশদর উশেশশ্য িলশিন, আিরন িনইশল এই কনিটিশক
আশরন সহশি করশত পনমর। এরকি ভনগ সিস্যনর সিনধনন করনর সি
আিরন পূর্ ণসাংখ্যনটিশক ভগ্নাংশের হশরর সনশর্থ গুর্ করশলই ভনগ ল যপশ
নশিন, লশির যকনন পমরিতণন হশি নন। এরপর, মেক্ষক পুশি ণর উদনহরর্টি
আিনর যিনশিণ সিনধনন করশিন—
ণিক্ষক আবান্দরা কন্দয়কটি সমস্যা সমািান করন্দত ণেন্দবন, ণিক্ষাথীরা
ণনন্দজন্দের িাতায় এই পদ্ধণতন্দত সমািান করন্দব। ণিক্ষাথীরা প্রন্দতযন্দক
পান্দিরজন্দনর উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করন্দব, সবন্দিন্দষ ণিক্ষক সবার
উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করন্দবন।

=

৫
৩২

৫
÷৪
৮
=

৫
৮×৪

=

৫
৩২

মূল্যন ন ও নিনই: মেক্ষনর্থীশদর িইশ র ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠনর অনুেীল ১ এিাং ৪৯ নম্বর পৃষ্ঠনর অনুেীলন ২ এর কনিটি করশত মদন

আইণেয়া ৭.৬: ভগ্নাংশে ভগ্নাংশে গুর্
সাংমিি মিষ িস্তু: সািারি ভগ্াংি
মূলকর্থন: এটি একটি কনি, এর িনধ্যশি মেক্ষনর্থীরন একটি ভগ্নাংশের সনশর্থ অন্য একটি ভগ্নাংশের গুশর্র ধনরর্ন পনশি। এখনশন, হনশত-কলশি
আ তনকনর ছক িন মগ্রি-এ রাং কশর মকভনশি গুর্ ল যির করশত হ তন যদখনশনন হশ শছ। এছনেন, প্রিমলত পদ্ধমতশত মকভনশি এ গুর্ ল যির
করশত হ যসটিও যদখনশনন হশ শছ।
উশেশ্য: এই কনিটি যেশষ মেক্ষনর্থীরনভগ্নাংশের সনশর্থ ভগ্নাংে গুর্ করশত পনরশি।
উপকরর্: যপনেনর যপপনর, এশ নর কনগি, িনকণনর, রঙ যপমিল।
কন ণপদ্ধমত:
ধনপ 1

মেক্ষনর্থীশদর পুশি ণর ক্লনসগুশলনশত করন ‘ভগ্নাংশের সনশর্থ পূর্ ণসাংখ্যনর গুর্ ও ভনগ’ এর কর্থন িশন কমরশ মদন। এরপর িলুন,
আিরন িনইশল ভগ্নাংেশক ভগ্নাংে মদশ গুর্ করশত পনমর। এিনর, যিনশিণ একটি সিস্যন মলখুন—

২
৩

×

৪
৫

এই সিস্যনটি মকভনশি সিনধনন করন ন তন মনশ মেক্ষনর্থীশদর মিন্তন করশত িলুন।
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ধনপ 2

এিনর যিনশিণ একটি মগ্রি আঁকুন। যসটিশক ৩ ভনগ কশর ২ ভনগ রঙ করুন এিাং
মেক্ষনর্থীশদর মিশেস করুন, এই মগ্রশি রঙ করন অাংেশক ভগ্নাংশে প্রকনে
২

করশল কত হশি? মেক্ষনর্থীরন ৩ উত্তর মদশি। এরপর িননশত িনন, মকভনশি
৪

এই মগ্রশি ৫ এর গুি শ্রেিান্দনা যান্দব? মেক্ষনর্থীশদর মিষ টন মিন্তন করনর িন্য
প ণনপ্ত সি মদন।
ধনপ 3

২

৪

এরপর যিনশিণর মগ্রশি ৩ এর ৫ অাংে রঙ করুন এিাং দুইটি ভগ্নাংশের সনধনরর্ অাংেটুকু গনঢ় কশর মিমিত করুন—

মেক্ষনর্থীরনও মনশিশদর খনতন এই মগ্রিটি আঁকশি এিাং সনধনরর্ অাংেটুকু আলনদন কশর গনঢ় কশর মদশি।
২

৪

ধনপ 4

মেক্ষনর্থীরন ইশতনিশধ্য িনশন, ভগ্নাংশের যক্ষশে গুর্ মদশ “এর” যিনঝন । কনশিই মগ্রশি ৩ এর ৫ য দুইটি ভগ্নাংশের
সনধনরর্ অাংশের গনঢ় মিমিত ঘরগুশলন, যসটন তনরন বুঝশত পনরশি। নন বুঝশল পুনরন আশলনিনন করুন এিাং প্রশশ্ননত্তশরর
িনধ্যশি এটি পমরষ্কনর করুন।।

ধনপ 5

এিনর মেক্ষনর্থীরন গুশর্ যদখশি সনধনরর্ গনঢ় অাংশের ঘর (দুইটি ভগ্নাংশের িধ্যিতী ঘরগুশলন) আশছ ৮টি, সি ণশিনট ঘর আশছ
১৫টি। এটিশক ভগ্নাংশে প্রকনে করশত িলুন, সিনই খনতন মলখশি—

এরকি আশরন মকছু উদনহুরর্ মেক্ষনর্থীশদর মদশ কমরশ মনন, সিগুশলনই তনরন মগ্রি এঁশক সিনধনন করশি। (শুরুশত সহি
মকছু গুর্ মদশত হশি, ক্রিনন্বশ এর কনঠিন্য িনেশি)
ধনপ 6

ণিক্ষাথীন্দের বলুন, চাইন্দি এই গুিফন্দির ণহন্দসব এভান্দবও করা যায়—

ধনপ 7

এরপর মেক্ষনর্থীশদর িলুন, যতনিরন মক সিগুশলন গুশর্র িশধ্য যকনন মিল পনশেন? এই গুর্ অঙ্কগুশলন মক আশরন সহশি করন
সম্ভি িশল িশন হ ? সিসি ঘর এঁশক রঙ নন কশরও মক এসশির সিনধনন করন নশি?
মেক্ষনর্থীশদর মিষ টন মিন্তন করনর িন্য প ণনপ্ত সি মদন। মিমভন্ন প্রশশ্নর িনধ্যশি তনশদর কনছ যর্থশকই উত্তর যির করনর যিিন
করুন।
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ধনপ 8

সিশেশষ িলুন, এরকি সিস্যন সিনধনশনর সি একটি ভগ্নাংশের লিশক অপর ভগ্নাংশের
লি মদশ গুর্ করশত হ এিাং হরশক অপর ভগ্নাংশের হর মদশ গুর্ করশত হ , তনহশলই
কনমিত উত্তর পনও ন ন । পুশি ণ যদখনশনন উদনহরর্টি আিনর যিনশিণ সিনধনন কশর
যদখনন—
এবারও কন্দয়কটি সমস্যা সমািান করন্দত ণেন, ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের িাতায় এই পদ্ধণতন্দত
সমািান করন্দব। ণিক্ষাথীরা প্রন্দতযন্দক পান্দিরজন্দনর উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করন্দব।
সবন্দিন্দষ, সবার উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করুন।

মূল্যন ন ও নিনই: মেক্ষনর্থীশদর িইশ র ৫২ নম্বর পৃষ্ঠনর অনুেীলন ১ ও ২ এিাং ৫৩ নম্বর পৃষ্ঠনর অনুেীলন ৩ এর কনিটি করশত মদন।

আইণেয়া ৭.৭: মিপরীত ভগ্নাংে
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সািারি ভগ্াংি
মূিকথা: এই আইণেয়াটি মূিত একটি কাজ, যার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ণবপরীত ভগ্াংন্দির িারিা পান্দব। কাগন্দজর ণিপ বণসন্দয় বণসন্দয় ণিক্ষাথীরা
ণবপরীত ভগ্াংি সিন্দকশ প্রাথণমক িারিা িাভ করন্দব। সবন্দিন্দষ, দুইটি ভগ্াংন্দির গুিফি কিন ১ হয় শ্রসটিও তারা জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কনিটি যেশষ মেক্ষনর্থীরনমিপরীত ভগ্নাংশের ধনরর্ন ব্যনখ্যন করশত পনরশি।
উপকরি: এন্দফার কাগজ, শ্রপাস্টার শ্রপপার, মাকশার
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দসর শুরুন্দত সবাইন্দক একই আকান্দরর দুইটি কন্দর কাগন্দজর টুকরা/ণিপ ততণর করন্দত বলুন। এরপর, কাগন্দজর ণিপগুন্দিান্দক সমান
ভান্দব আে ভাঁজ করন্দত বলুন।

িাপ ২

এবান্দর, প্রথম ণিন্দপর ভাঁজকৃত অংিন্দক আিাো করন্দত বলুন। তাহন্দি সবার কান্দছ ৮ এর শ্রমাে ৮টি টুকরা থাকন্দব। এবার, ৮ টুকরার
প্রন্দতযকটিন্দক সমান দুই ভাঁজ কন্দর এক ভাগ রঙ করন্দত বলুন।

১

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক শুধুমাত্র এই রণঙ্গন কাগন্দজর টুকন্দরা ব্যবহার কন্দর ণদ্বতীয় ণিপটিন্দক রঙ করন্দত বলুন। তন্দব এন্দক্ষন্দত্র ণনন্দে শিনা ণেন
শ্রয ণদ্বতীয় ণিন্দপর ভাঁজকৃত অংন্দির মন্দধ্য শ্রকান অংন্দি শ্রযন আংণিক পণরমাি রঙ না থান্দক। হয় সম্পূি শ রণঙ্গন হন্দত হন্দব অথবা
রঙহীন শ্রথন্দক যান্দব।
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িাপ ৩

ণিক্ষাথী প্রথন্দম ণনন্দজরা ণকছুক্ষি শ্রচষ্টা করন্দব। প্রন্দয়াজন্দন ণকছু ণনন্দে শিনা ণেন। শ্রযমন: রঙ্গীন কাগজটি অপর কাগন্দজর ণিন্দপর উপর
বণসন্দয় ছাপ ণেন্দয় পন্দর রঙ করা শ্রযন্দত পান্দর। রঙ করার পর ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব ২ বার ব্যবহার কন্দরই ভাঁজকৃত কাগন্দজর একটি
ভাগন্দক সুেরভান্দব ণনন্দে শিনা শ্রমন্দন রঙ করা যায়।

এবার, শ্রবান্দে শ এই পুন্দরা ব্যাপারটি গাণিণতক ভান্দব ণিখুন:
১

১

১

প্রথন্দম ২ অংি শ্রনয়া হয়। পন্দর এই ২ শ্রক ২ বার ব্যবহার কন্দর এক টুকন্দরা কাগজন্দক রঙ করা যায়। অথ শাৎ ২ × ২ = ১
িাপ ৪

এবার আন্দরকটি উোহরি শ্রেিান। সকি ণিক্ষাথীন্দক প্রথম ণিন্দপর শ্রথন্দক একটি অংি ণনন্দয় শ্রসটিন্দক সমান ণতন ভাগ কন্দর এক
ভাগ আিাো রঙ করন্দত বলুন।

িাপ ৫

ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরা ণকছুক্ষি শ্রচষ্টা করন্দব। রঙ করার পর ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব ৩ বার ব্যবহার কন্দরই ভাঁজকৃত কাগন্দজর একটি ভাগন্দক
সুেরভান্দব ণনন্দে শিনা শ্রমন্দন রঙ করা যায়।

এবার, শ্রবান্দে শ এই পুন্দরা ব্যাপারটি গাণিণতক ভান্দব ণিখুন।
প্রথন্দম
িাপ ৬

১
অংি
৩

শ্রনয়া হয়। পন্দর এই

১
শ্রক
৩

ণতন বার ব্যবহার কন্দর এক টুকন্দরা কাগজন্দক রঙ করা যায়। অথ শাৎ

১
৩

× ৩ = ১।

এবার আন্দরকটি উোহরি শ্রেিান।

। আনন্দে গণিত ণিণি (৫ম শ্রেণি) | 35

সকি ণিক্ষাথীন্দক প্রথম ণিন্দপর শ্রথন্দক একটি অংি ণনন্দয় শ্রসটিন্দক সমান চার ভাগ কন্দর ণতন ভাগ আিাো রঙ করন্দত বলুন। এবান্দর,
ণিক্ষাথী শ্রেিন্দব চার বার ব্যহবার কন্দর ণনন্দে শিনা মত রঙ করা যান্দে। এবং ণতনটি সমান কাগন্দজর টুকরা রঙ করা ণগন্দয়ন্দছ। তাহন্দি,
একটি টুকরা পাওয়ার জন্য এবার শুধুমাত্র ণতনভাগ করন্দি হন্দয় যান্দব।

এবার, শ্রবান্দে শ এই পুন্দরা ব্যাপারটি গাণিণতক ভান্দব ণিখুন:
৩

৩

৩

প্রথন্দম ৪ অংি শ্রনয়া হয়। পন্দর এই ৪ শ্রক ৪ বার ব্যবহার কন্দর ণতন টুকন্দরা কাগজ সম্পূি শ রঙ করা যায়: অথ শাৎ, ৪ × ৪
পন্দর ণতন টুকন্দরা কাগজ শ্রক এই টুকন্দরা পাওয়ার জন্য ণতন ণেন্দয় ভাগ করা হয়: অথ শাৎ

৩ ×৪
÷৩
৪

৩

অথ শাৎ, কাগন্দজর ৪ অংিন্দক ৪ বার ণনন্দয় পন্দর ৩ ভাগ করন্দি সম্পূি শ কাগজটি পাওয়া যায়। এই বাকযটি এভান্দব শ্রিিা যায়:

৩ ৪
× =১
৪ ৩
এিান শ্রথন্দক ণিক্ষাথীন্দের বলুন, ভাগ করার সময় ভগ্াংিন্দক ণবপরীত ভগ্াংি ণহন্দসন্দব গুি করন্দি ণহন্দসব করন্দত সুণবিা হয়।
মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ৫৪ নম্বর পৃষ্ঠার অনুিীিন ৪ ও ৫ এর কাজটি করন্দত ণেন

আইণেয়া ৭.৮: ভগ্নাংশে ভগ্নাংশে ভনগ
সাংমিি মিষ িস্তু: সনধনরর্ ভগ্নাংে
মূিকথা: এটি একটি অনুেীলনমূলক কনি, এর িনধ্যশি মেক্ষনর্থীরন একটি ভগ্নাংশের সনশর্থ অন্য একটি ভগ্নাংে মকভনশি ভনগ করশত হ যস
প্রমক্র ন সম্পশকণ ধনরর্ন লনভ করশি। এছনেনও, প্রিমলত পদ্ধমতশত মকভনশি ভগ্নাংশের ভনগ ল যির করশত হ যস সম্পশকণও িননশত পনরশি।
উন্দিশ্য: এই কনিটি যেশষ মেক্ষনর্থীরনএকটি ভগ্নাংশের সনশর্থ অন্য একটি ভগ্নাংে ভনগ করশত পনরশি।
উপকরি: এন্দফার কাগজ

। আনন্দে গণিত ণিণি (৫ম শ্রেণি) | 36

কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

মেক্ষনর্থীশদর ‘ভগ্নাংশের সনশর্থ পূর্ ণসাংখ্যনর ভনগ’ এর কর্থন িশন কমরশ মদন। এরপর প্রশ্ন করুন, ভগ্নাংেশক মক পূর্ ণসাংখ্যনর
পমরিশতণ ভগ্নাংে মদশ ই ভনগ করন ন ?
যিনশিণ একটি সিস্যন মলখুন—

৩
৫

÷

২
৪

সবাইন্দক প্রশ্ন করুন, এই ভাগটি ণকভান্দব করা যায়? ণিক্ষাথীন্দের এই সমস্যাটি ণনন্দয় ণচন্তা করন্দত বলুন এবং আন্দিাচনার জন্য
পয শাপ্ত সময় ণেন।
িাপ ২

ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য শ্রবান্দে শ ণিখুন—

৩
৫

÷

২

৪
৩
১
= ÷ ( এর ২)
৫
৪
৩
১
=
÷
৫×২
৪
৩
=
× ৪
৫×২
৩× ৪
=
৫×২
১২
=
১০
ণিক্ষাথীন্দের শ্রকউ না বুন্দি থাকন্দি প্রন্দশ্নাত্তন্দরর মাধ্যন্দম এই প্রণিয়াটি সবার কান্দছ পণরষ্কার করুন। এরপর, এরুপ কন্দয়কটি
উোহরি ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় কণরন্দয় ণনন।
িাপ ৩

ণিক্ষাথীন্দের প্রশ্ন করুন, এই সমস্যাগুন্দিা ণক আন্দরা সহন্দজ করা যায়? মেক্ষনর্থীশদর মিষ টন মিন্তন করনর িন্য প ণনপ্ত সি মদন।
মিমভন্ন প্রশশ্নর িনধ্যশি তনশদর কনছ যর্থশকই উত্তর যির করনর যিিন করুন।

িাপ ৪

সিশেশষ িলুন, দুইটি ভগ্নাংশের ভনগ করনর সি প্রর্থি ভগ্নাংেশক মিতী ভগ্নাংশের মিপরীত
ভগ্নাংে মদশ গুর্ করশলই কনমিত উত্তর পনও ন ন । পুশি ণ যদখনশনন উদনহরর্টি আিনর যিনশিণ
সিনধনন কশর যদখনন—
এরকি আশরন কশ কটি উদনহরর্ মেক্ষনর্থীশদর করশত মদন। মেক্ষনর্থীরন পনশেরিশনর সনশর্থ
উত্তশরর সঠিকতন নিনই করশিন, সিশেশষ সিনর কনশির সঠিকতন নিনই করুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ৫৯ নম্বর পৃষ্ঠার অনুিীিন ১ এর কাজটি সমািান করন্দত ণেন।

আইমি ন ৭.৯: সুির্ ণপুশরর িাঁমেও নলন
সাংমিি মিষ িস্তু: সনধনরর্ ভগ্নাংে (সিস্যন সিনধনন)
মূলকর্থন: এটি একটি গল্পিলন মেখন-শেখনশনন যকৌেল, নর িনধ্যশি মেক্ষনর্থীরন গশল্প গশল্প ভগ্নাংশের কর্থনর অশঙ্কর সিস্যন সিনধনশনর যকৌেশলর
সনশর্থ পমরমিত হশি। এই প্রমক্র নটি ব্যিহনর কশর পনঠ্যপুস্তশকর ভগ্নাংশের কর্থনর অশঙ্কর সিস্যন সিনধনন করশত পনরশি।
উন্দিশ্য: এই কনিটি যেশষ মেক্ষনর্থীরনভগ্নাংশের কর্থনর অশঙ্কর সিস্যন সিনধনন করশত পনরশি।
উপকরি: এন্দফার কাগজ, শ্রপাস্টার শ্রপপার, মাকশার।
পূব শপ্রস্তুণত: কায শপদ্ধণতর িাপ ২ এ বিা গন্দল্পর সান্দথ ণমণিন্দয় একটি ছণব এঁন্দক (যণে সম্ভব হয়) শ্রেণিকন্দক্ষ ণনন্দয় আসুন।
কন ণপদ্ধমত:
িাপ ১

মেক্ষনর্থীশদর িলুন, ‘আিশক আিরন সুির্ ণপুর গ্রনশির এক িাঁমেও নলনর গল্প শুনশিন। সিনইশক খুি িশননশ নগ মদশ শুনশত
হশি।’

। আনন্দে গণিত ণিণি (৫ম শ্রেণি) | 37

িাপ ২

এরপর, গল্পটি িলন শুরু করুন__
সুির্ ণপুর গ্রনশি এক রনখনল মছশলন, ননি তনর িমের। িমের খুি যভনশর গরুর পনল মনশ িনশে ন আর সশযে ননিনর আশগ িনমে
ম শর আশস। গ্রনশির সিনই অিশ্য িমেরশক িাঁমেিনদক রনখনল মহশসশি যিশন। কনরর্ িমের অিসর যপশলই িাঁমে িনিন , অদ্ভুত
সুন্দর তনর িাঁমের সুর। দুপুশর গুরুগুশলন খন িনশে আপনিশন ঘনস যখশত র্থনশক, িমের তখন গনশছর ছন ন িশস আর ঝুমল
যর্থশক তনর িাঁমে যির কশর। িাঁমেশত ফু মদশতই যির হশ আশস িনদুকমর সি সুর, তখন পর্থ মদশ যকউ যগশল যস সুর শুশন
দাঁেনশত িনধ্য হ ।
একমদন সুির্ ণপুশরর রনিন ঐ িনশের পনে মদশ নমেশলন। সি টন দুপুশরর মদশক, প্রমতমদশনর িশতনই িমেশরর গরুর পনল
িনশে িশর যিেনমেশলন আর িমের আপনিশন িাঁমে িনিনমেশলন। রনিন িাঁমের সুর শুশনই র্থিশক যগশলন, এশতন সুন্দর সুর
আশগ কখশনন মতমন শুশননমন! সনশর্থ সনশর্থ মতমন তনর উমিরশক পনেনশলন খির আননর িন্য, তাঁর রনশিে যক এশতন সুন্দর িাঁমে
িনিন ? উমির িমেরশক মনশ রনিনর সনিশন আসশলন। িমের যতন ভশ ই যেষ, রনিনর সনিশন তনশক মনশ আসন হশলন, যস
যভশি পনমেশলন নন মক ভুল যস কশরশছ। রনিন তখন িমেরশক অভ মদশলন, তনর িাঁমের খুি প্রোংসন করশলন এিাং পরমদন
তনশক রনিদরিনশর এশস সিনর সনিশন িাঁমে িনিনশননর আিন্ত্রর্ িনমনশ যসখনন যর্থশক মিদন মনশলন।

িাপ ৩

গল্পটি চিন্দত থাকন্দব:
বণির খুব খুণি হন্দিা কারি শ্রস রাজেরবান্দর এর আন্দগ কিন্দনা যায় ণন। ণকন্তু পরক্ষন্দিই শ্রস ণচন্তায় পন্দি শ্রগন্দিা। কারি
রাজেরবান্দর যাওয়ার মন্দতা তার কান্দছ ভান্দিা শ্রকান শ্রপািাক শ্রনই, জুতা শ্রনই, এমনণক এন্দতা দূন্দরর পথ পাণি শ্রেয়ার জন্য
শ্রকান গাণি/বাহনও শ্রনই!
বণির মাে শ্রথন্দক গরু ণনন্দয় দ্রুত তার বাণিন্দত শ্রগন্দিা। এরপর আন্দসপান্দির প্রণতন্দবণিন্দের ব্যাপারটি জানান্দিা এবং তান্দের
কান্দছ সাহাে চাইন্দিা।
একজন বুণিমা এণগন্দয় এন্দিন। ণতণন বিন্দিন, ‘আণম শ্রতামান্দক সুের একো জামা বাণনন্দয় ণেন্দবা। ণকন্তু এর ণবণনমন্দয় তুণম
যা পুরষ্কার পান্দব তার েি ভান্দগর এক ভাগ আমান্দক ণেন্দত হন্দব।’ বণির মন্দন মন্দন ণহন্দসব করন্দিা, ‘আণম যণে ৫০টি স্বি শমুদ্রা
পাই তাহন্দি বৃদ্ধান্দক ণেন্দত হন্দব ___টি।’ বণির বুণিমার প্রস্তান্দব রাণজ হন্দিা। (ণিক্ষক এিান্দন ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় এই ণহন্দসবটি
কণরন্দয় শ্রনন্দবন)
এরপর একজন মুণচ এণগন্দয় এন্দিন। শ্রস বিন্দিা, ‘আণম শ্রতামান্দক একটি জুতা ততণর কন্দর ণেন্দবা। ণকন্তু এর ণবণনমন্দয় তুণম যা
পুরষ্কার পান্দব তার েি ভান্দগর দুই ভাগ আমান্দক ণেন্দত হন্দব।’ বণির মন্দন মন্দন ণহন্দসব করন্দিা, ‘আণম যণে ৫০টি স্বি শমুদ্রা পাই
তাহন্দি মুণচন্দক ণেন্দত হন্দব ___টি।’ বণির মুণচর প্রস্তান্দবও রাণজ হন্দিা।
সবন্দিন্দষ, একজন কামার এণগন্দয় এন্দিন। শ্রস বিন্দিা, ‘আণম শ্রতামান্দক খুব মজবুত একো বাহন ততণর কন্দর ণেন্দবা। ণকন্তু এর
ণবণনমন্দয় তুণম যা পুরষ্কার পান্দব তার পাঁচ ভান্দগর এক ভাগ আমান্দক ণেন্দত হন্দব।’ বণির মন্দন মন্দন ণহন্দসব করন্দিা, ‘আণম যণে
৫০টি স্বি শমুদ্রা পাই তাহন্দি কামারন্দক ণেন্দত হন্দব ___টি।’ বণির কামান্দরর প্রস্তান্দবও রাণজ হন্দিা।
পরমদন িমের নতুন িনিন-জুতন-িনহন মনশ রনিনর দরিনশর যগশলন। রনিনর অনুিমত মনশ সিনইশক িাঁমে িনমিশ শুননশলন।
রনি দরিনশর সিনই খুি খুমে হশলন। রনিন খুমে হশ িমেরশক ১০০টি স্বর্ ণমুদ্রন উপহনর মদশলন। িমেরও এই উপহনর যপশ খুি
খুমে হশলন।

িাপ ৪

এবার ণিক্ষাথীন্দের প্রশ্ন করুন, বণির কান্দক কতগুন্দিা স্বি শমুদ্রা ণেন্দব? বুণিমা কয়টি পান্দব? মুণচ কয়টি পান্দব? কামার কয়টি
পান্দব? বণিন্দরর কান্দছ অবণিষ্ট কয়টি থাকন্দব?
ণিক্ষাথীরা শ্রচষ্টা করন্দব সমস্যাটি সমািান করন্দত। ণচন্তা করার জন্য পয শাপ্ত সময় শ্রেয়ার পর শ্রবান্দে শ পুন্দরা ণহন্দসব শ্রেণিন্দয় ণেন:
বুমেিন পনশি ১০০ এর

১
১০

অাংে, অর্থ ণনৎ ১০০ ×
২

১
১০

= ১০টি স্বর্ ণমুদ্রন,
২

মুমি পনশি পনশি ১০০ এর ১০ অাংে, অর্থ ণনৎ ১০০ × ১০ = ২০টি স্বর্ ণমুদ্রন,
১

১

কনিনর পনশি ১০০ এর ৫ অাংে, অর্থ ণনৎ ১০০ × ৫ = ২০টি স্বর্ ণমুদ্রন,
তনহশল, িমেশরর কনশছ র্থনকশি, ১০০-(১০+২০+২০)টি = ৫০টি স্বর্ ণমুদ্রন।
স্বর্ ণমুদ্রনর সাংখ্যন িদশল মদশ (শ িন: ১০০ এর পমরিশতণ ২০০/৫০০) মহশসিটি আিনর মেক্ষনর্থীশদর করশত মদন এিাং িমেশরর
কনশছ সিশেশষ কতগুশলন স্বর্ ণমুদ্রন র্থনকশি তন মনর্ ণ করশত িলুন। মেক্ষনর্থীরন পনশের মেক্ষনর্থীর সনশর্থ মনশির উত্তশরর সঠিকতন
নিনই করশি। মেক্ষনর্থীশদর যকউ গশল্পর িনধ্যশি সিস্যন উপস্থনপন করশত িনইশল তনশক উৎসনহ মদন।
মূল্যন ন ও নিনই: মেক্ষনর্থীশদর িইশ র ৪৬ নম্বর পৃষ্ঠনর অনুেীলন ৩ ও ৪ এিাং ৫৫ নম্বর পৃষ্ঠনর অনুেীলন ৬ ও ৭ করশত মদন
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আইমি ন ৭.১০: সম্পদ ভনগনভনমগ (অমিনপুশরর বৃদ্ধন ও তনর ছনগশলর পনল)
সাংমিি মিষ িস্তু: সনধনরর্ ভগ্নাংে (সিস্যন সিনধনন)
মূলকর্থন: এটি একটি কনি, নর িনধ্যশি মেক্ষনর্থীরন গশল্প গশল্প ভগ্নাংশের কর্থনর অশঙ্কর সিস্যন সিনধনশনর যকৌেশলর ধনরর্ন আশরন স্পি ও
স্থন ী করশত পনরশি। একটি সিস্যন সিনধনশন মভন্ন িনেন প্রশ নগ কশর সিনধনশনর উপন যির করশত পনরশি।
উশেশ্য: এই কনিটি যেশষ মেক্ষনর্থীরনভগ্নাংশের মিমভন্ন কর্থনর সিস্যন সিনধনন করশত পনরশি।
উপকরর্: যপনেনর যপপনর, এশ নর কনগি, িনকণনর।
পূি ণপ্রস্তুমত: কায শপদ্ধণতর িাপ ২ এ বিা গন্দল্পর সান্দথ ণমণিন্দয় একটি ছণব এঁন্দক (যণে সম্ভব হয়) শ্রেণিকন্দক্ষ ণনন্দয় আসুন
কন ণপদ্ধমত:
িাপ ১

যশ্রমর্কশক্ষ এশস সিনইশক মনশির গল্পটি িলুন, এিাং সম্ভি হশল মেক্ষনর্থীশদর মদশ অমভন করনশত পনশরন—
“অমিনপুর ননশি এক গাঁশ এক বৃদ্ধন িনস করশতন। তনর মতন কূশল যকউ মছশলন নন—যকিল ৩ যিশ মছশলন, আর মছশলন ১৯টন
ছনগল। যসই বৃদ্ধন একমদন ঠিক করশলন—সিকটন ছনগল ভনগ কশর যস তনর যিশ শদর মদশ মদশি। বৃদ্ধন িলশলন,
১

িে যিশ পনশি আিনর ছনগশলর ২ অাংে,
১
৪

যিশিন যিশ পনশি আিনর ছনগশলর অাংে,
১

আর যছনট যিশ পনশি আিনর ছনগশলর ৫ অাংে।
শুশন যিশ রন একটু ঘনিশে যগশলন। ১৯টন ছনগলশক নন করন ন ২ ভনগ, নন ৪ ভনগ, নন ৫ ভনগ! তনরন কীভনশি এখন ছনগল
ভনগ কশর মনশি?” মেক্ষনর্থীশদর এই মিষ টি মিন্তন করনর িন্য একটু সি মদন।
িাপ ২

গশল্পর িনমক অাংে সিনইশক আিনর িলন শুরু করুন,
“বৃদ্ধনর মতন যিশ মকভনশি ১৯টি ছনগলশক বৃদ্ধনর যদ ন েতণ অনুসনশর ভনগ করশি তনর যকনন কুল-মকননরন পনমেলনন। এিন
সি যসখনন যর্থশক ঐ একই পনেনর তনশদর প্রমতশিেী যছনট্ট একটি যছশল তনর যপনষন ছনগল মনশ নমেল। যছনট্ট যছশলটি বৃদ্ধনর
মতন যিশ শক মিমন্তত যদশখ তনর কনরর্ মিশেস করশলন। যছনট্ট যছশলটন তনশদর কনশছ সিস্ত ঘটনন শুশন িলশলন, এটন যকনশনন
সিস্যনই নন। যতনিরন আিনর ছনগলটন ননও, তনহশল যিনট ছনগল হশলন ২০টন। এিনর যতনিনশদর িন য িন যিশ শছন—ওভনশি
ছনগল ভনগ কশরন।”
এইটুকু িশল আিনর সিনইশক মিন্তন করনর সুশ নগ মদন—এিনশর ভনগ করন ন মকনন মেক্ষনর্থীরন তন যভশি যির করশি।

িাপ ৩

মেক্ষনর্থীশদর অশনশকই এিনর কনিটন করশত পনরশি। তনশদর সনশর্থ সনশর্থ যিনশিণ ব্যনপনরটন মলখুন—
১

১

িে যিশ পনশি ২০ এর ২ অাংে, অর্থ ণনৎ ২০ × ২ = ১০টন ছনগল,
১

১

যিশিন যিশ পনশি ২০ এর ৪ অাংে, অর্থ ণনৎ ২০ × ৪ = ৫টন ছনগল,
১

১

এিাং যছনট যিশ পনশি ২০ এর ৫ অাংে, অর্থ ণনৎ ২০ × ৫ = ৪টন ছনগল।
তনহশল যিনট ছনগল হশলন ১০ + ৫ + ৪ = ১৯টন।
গল্পটি যেষ করনর িন্য িলুন,
“এরপর পনেনর যসই যছনট্ট যছশলটি িলশলন, তনহশল িনমক ১টন ছনগল আিনর। িশল যছশলটন তনর ছনগল মনশ িশল যগশলন।”
িাপ ৪

পুশরন ব্যনপনরটন কীভনশি ঘটশলন যসটন মেক্ষনর্থীশদর মিন্তন করশত উৎসনমহত করুন। মেক্ষনর্থীশদর যকউ এরকি গশল্পর িনধ্যশি
সিস্যন ততমর করশত িনইশল তনশক উৎসনহ মদন।

মূল্যন ন ও নিনই: মেক্ষনর্থীশদর িইশ র ৬৩ নম্বর পৃষ্ঠনর অনুেীলনী ৬ (খ) এর ২-৪ সিস্যনগুশলন করশত মদন।
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৮.০ েিণমক ভগ্াংি
আইমি ন ৮.১: েিণমক ভগ্াংি ও পূি শ সংখ্যার গুি
সাংমিি মিষ িস্তু: দেমিক ভগ্নাংে
মূলকর্থন: এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েিণমক ভগ্াংিন্দক শ্রকান পূি শসংখ্যা ণেন্দয় গুি করন্দি ণক হয় শ্রস সিন্দকশ িারিা পান্দব।
তাছািা েিণমন্দকর গুি ব্যাপারটি ণকভান্দব কাজ কন্দর শ্রসটি বিন্দত পারন্দব। এিান্দন সংখ্যান্দরিার মাধ্যন্দম েিণমন্দকর ভগ্াংিন্দক পূি শসংখ্যা দ্বারা
গুন্দির ণবষয়টি দৃশ্যমান করা হন্দয়ন্দছ। ণিক্ষাথীরা সংখ্যান্দরিার মাধ্যন্দম পয শায়িণমক শ্রযান্দগর িারিা প্রন্দয়াগ কন্দর েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির গুি
সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব। ণবষয়টি ণিক্ষাথীন্দের ণনকে আন্দরা স্পষ্ট করার জন্য ণতনটি ণগ্রন্দে অেন কন্দর শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ।
উশেশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমক ভগ্াংিন্দক পুি শসংখ্যা দ্বারা গুি করন্দত পারন্দব।
উপকরর্: শ্রপাস্টার শ্রপপার, এন্দফার কাগজ, মাকশার, রণঙন শ্রপণন্সি, পুিণপন শ্রবােশ।
পূি ণপ্রস্তুমত: একটি শ্রপাস্টার শ্রপপান্দর িাপ ২ এর মত একটি সংখ্যান্দরিা এঁন্দক শ্রেণিকন্দক্ষ ণনন্দয় আসুন।
কন ণপদ্ধমত:
ধনপ ১

প্রর্থশি যিনশিণ একটি সিস্যন মলখুন, ০.৪ × ৩ = ? এিাং মেক্ষনর্থীশদর প্রশ্ন করুন “এখনশন ০.৪ যক কতিনর যন ন হশ শছ?”
মেক্ষনর্থীরন গুশর্র ধনরর্নর সনশর্থ পমরমিত, তনই তনরন উত্তর মদশত পনরশি য , এখনশন ০.৪ যক ৩ িনর যন ন হশ শছ।

ধনপ ২

সিস্যনটি সিনধনশনর প্রমক্র ন দৃশ্যিনন করনর িশন্য মনশির মিশের িত একটি সাংখ্যনশরখন আঁকুন। এরপর ০.৪ যক ৩ িনর যন নর
শল সাংখ্যনশরখন য স্থনন পনও ন যগল যসটি মিমিত করুন এবং ণিক্ষাথীন্দের গুন্দি শ্রেিন্দত বলুন শ্রমাে কয়টি র পাওয়া শ্রগন্দছ।
এরপর, ০.৪ × ৩=১.২ যিনশিণ মলশখ যদখনন—

মেক্ষনর্থীরনও মনশিশদর খনতন এটি আঁকশি এিাং গুর্ ল খনতন মলখশি।
ধনপ ৩

মগ্রি িন আ তনকনর ঘশরর সনহনশে দেমিশকর গুশর্র ধনরর্ন আশরনও স্পি করন ন । এশক্ষশে, যিনশিণ মতনটি িনক্স আঁকুন নশদর
প্রশতেকটি দেভনগ ভনগ করন র্থনকশি। মেক্ষনর্থীরনও একই মগ্রি খনতন মলখশি।

ধনপ ৪

এিনর মেক্ষনর্থীশদর মনশদ ণেনন মদন, প্রশতেকটি মগ্রি যর্থশক ০.৪ অাংে মিমিত করশত হশি। সিনর সুমিধনশর্থ ণ একটি কশর যদমখশ
মদন, মেক্ষনর্থীরন মনশদ ণেনন অনু ন ী কনিটি সম্পন্ন করশি—
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ধনপ ৫

এিনর প্রশ্ন করুন, ০.৪ যক কতিনর মনশত হশি? মেক্ষনর্থীরন উত্তর মদশি, ৩ িনর। এরপর, তনশদর গুশর্ যদখশত িলুন ০.৪ যক ৩
িনর মনশল কত হ । তনরন গুশর্ যদখশি িন ০.৪ যক ৩ িনর য নগ করশি। সিশেশষ, মগ্রশির িনধ্যশি তনরন এটি এঁশক যদখশি
গুর্ ল আসশল কত হ ।

ধনপ ৬

মেক্ষনর্থীশদর িলুন, িনইশল এই গুর্ অশঙ্কর সিস্যনটি এভনশিও সিনধনন করন ন —

এই উপান্দয় ণিক্ষাথীন্দের শ্রবি কন্দয়কটি উোহরি করন্দত ণেন। এরপর, সবার উত্তন্দরর
সঠিকতা যাচাই করুন।

ধনপ ৭

এরপর মেক্ষনর্থীশদর ০.৪ × ৩=১.২ গুর্টি করনর প্রিমলত পদ্ধমত ব্যনখ্যন করুন—
•

দেমিক মিন্দুর কর্থন মিন্তন নন কশর সাংখ্যনগুশলন সনধনরর্ গুশর্র িশতন গুর্ করশত হশি। য িন: ৪× ৩=১২

• গুশের য স্থনশনর দেমিক মিন্দু আশছ গুর্ শলর যস স্থনশন (ঘর গুশর্) দেমিক মিন্দু িসনশত হশি অর্থ ণনৎ ০.৪× ৩= ১.২
মেক্ষনর্থীশদর এরকি কশ কটি উদনহরর্ করশত মদন। তনরন মকভনশি গুর্ ল যির করশছ তন লক্ষে রনখুন। সিশেশষ, সিনর উত্তশরর
সঠিকতন নিনই করুন।
মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ৬৬ পৃষ্ঠার অনুিীিন ১, ৬৭ পৃষ্ঠার অনুিীিন ৪ এর কাজগুন্দিা অনুিীিন করন্দত ণেন।

আইমি ন ৮.২: দেমিক ভগ্নাংে ও পুর্ ণসাংখ্যনর ভনগ
সাংমিি মিষ িস্তু: দেমিক ভগ্নাংে
মূলকর্থন: এটি একটি কাজ, এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েিণমক ভগ্াংিন্দক শ্রকান পূি শসংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করন্দি ণক হয় শ্রস সিন্দকশ িারিা পান্দব।
তাছািা েিণমন্দকর ভাগ ব্যাপারটি ণকভান্দব কাজ কন্দর শ্রসটি বিন্দত পারন্দব। এিান্দন সংখ্যান্দরিার মাধ্যন্দম েিণমন্দকর ভগ্াংিন্দক পূি শসংখ্যা
দ্বারা ভান্দগর ণবষয়টি দৃশ্যমান করা হন্দয়ন্দছ। ণবষয়টি ণিক্ষাথীন্দের ণনকে আন্দরা স্পষ্ট করার জন্য ণতনটি ণগ্রন্দে অেন কন্দর শ্রেিান্দনা হন্দয়ন্দছ।
উশেশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমক ভগ্াংিন্দক পুি শসংখ্যা দ্বারা ভাগ করন্দত পারন্দব।
উপকরর্: এশ নর সনইশির কনগি, শ্রপাস্টার শ্রপপার, মাকশার, রঙ শ্রপণন্সি।
পূি ণপ্রস্তুমত: একটি শ্রপাস্টার শ্রপপান্দর িাপ ২ এর মত একটি সংখ্যান্দরিা এঁন্দক শ্রেণিকন্দক্ষ ণনন্দয় আসুন
কন ণপদ্ধমত:
ধনপ ১

যিনশিণ একটি সিস্যন মলখুন, ০.৬ ÷ ৩ = ?
মেক্ষনর্থীশদর প্রশ্ন করুন “০.৬ যক ৩ মদশ ভনগ করনর িনশন মক?” সিনই ভনশগর ধনরর্নর সনশর্থ পমরমিত, কনশিই তনরন উত্তর
মদশত পনরশি।

ধনপ ২

সিস্যনটি সিনধনশনর প্রমক্র ন দৃশ্যিনন করনর িন্য যিনশিণ একটি সাংখ্যনশরখন আঁকুন:

ধনপ ৩

এিনর মেক্ষনর্থীশদর মিশেস করুন, ০.৬ যক কত ভনশগ ভনগ করশত হশি? মেক্ষনর্থীরন উত্তর মদশি ৩ ভনশগ ভনগ করশত হশি।
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ধনপ ৪

মেক্ষনর্থীশদর উত্তর পনও নর পর যরখনটিশক মতন ভনগ কশর যদখনন:

ধনপ ৫

এিনর পুশরন ব্যনপনরটিশক ব্যনখ্যন করুন, ০.৬ যক ৩ ভনশগ ভনগ করশল প্রমত ভনশগ ০.২ কশর পনও ন ন । মেক্ষনর্থীশদর সনশর্থ
প্রশশ্ননত্তশরর িনধ্যশি এই ব্যনপনরটি পমরষ্কনর করুন।

ধনপ ৬

এিনর এই সিস্যনটি মগ্রশি উপস্থনপন কশর
যদখনন। যিনশিণ মনশির মিশের িশতন একটি
মগ্রি আকশিন। মেক্ষনর্থীরনও তনশদর খনতন
এই মগ্রি আঁকশি। এরপর, এখনন যর্থশক ০.৬
অাংে রঙ করশি।

ধনপ ৭

এিনর প্রশতেক মেক্ষনর্থীশক ০.৬ অশঙ্ক মতন
ভনগ করশত িলুন। এিাং মিশেস করুন
“প্রমত ভনশগ কত অাংে কশর পশেশছ?”
মগ্রশি ভনগ করনর পর যসটি মনশের মিশের
িত যদখনশি:
মেক্ষনর্থীরন মিে যর্থশক যদখশি য তনশদর
প্রশশ্নর উত্তর তনরন ছমিশতই এঁশক য শলশছ।

িাপ ৮

মেক্ষনর্থীশদর িলুন, িনইশল এই ভনগ অশঙ্কর সিস্যনটি এভনশিও সিনধনন করন ন —
০.৬ ÷ ৩
=
=

৬
১০

÷৩

৬
১০×৩
২

= ১০
= ০.২
এই উপান্দয় ণিক্ষাথীন্দের শ্রবি কন্দয়কটি উোহরি সমািান করন্দত ণেন। এরপর, সবার উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করুন।
িাপ ৯

এরপর, মেক্ষনর্থীশদর ০.৬ ÷ ৩ =০.২ ভনগ অঙ্কটি সিনধনন করনর প্রিমলত পদ্ধমত ব্যনখ্যন করুন—
•
•

দেমিক মিন্দুর কর্থন মিন্তন নন কশর সাংখ্যনগুশলন সনধনরর্ ভনশগর িশতন ভনগ করশত হশি। য িন: ৬÷ ৩= ২
ভনশিের য স্থনশন দেমিক মিন্দু আশছ (মকাংিন ভনশিের দেমিশকর পর তগুশলন ঘর আশছ) ভনগ শলর যস স্থনশন
দেমিক মিন্দু িসনশত হশি অর্থ ণনৎ ০.৬ ÷ ৩ = ০.২

মেক্ষনর্থীশদর এরকি কশ কটি উদনহরর্ করশত মদন। তনরন মকভনশি ভনগ ল যির করশছ তন লক্ষে রনখুন। সিশেশষ, সিনর
উত্তশরর সঠিকতন নিনই করুন।
মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ৭০ পৃষ্ঠার অনুিীিন ১, ৭১ পৃষ্ঠার অনুিীিন ৪ এর কাজটি করন্দত ণেন।
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আইমি ন ৮.৩: দেমিশক দেমিশক গুর্
সাংমিি মিষ িস্তু: দেমিক ভগ্নাংে
মূলকর্থন: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েিণমক ভগ্াংন্দির সান্দথ েিণমক ভগ্াংন্দির গুি সিন্দকশ িারিা পান্দব। এিান্দন ণিক্ষাথীরা
অনুিীিন্দনর মাধ্যন্দম একটি েিণমন্দকর ভগ্াংন্দির সান্দথ অন্য একটি েিণমক ভগ্াংন্দির গুি করার প্রণিয়া সিন্দকশ জানন্দব। তাছািাও, প্রচণিত
পদ্ধণতন্দত ণকভান্দব গুিটি করন্দত হয় তাও শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ।
উশেশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমক ভগ্াংিন্দক েিণমক ভগ্াংি দ্বারা গুি করন্দত পারন্দব।
উপকরর্: এন্দফার সাইন্দজর কাগজ, পুিণপন শ্রবােশ, মাকশার
কন ণপদ্ধমত:
ধনপ ১

মেক্ষনর্থীশদর পুশি ণ ক্লনশস কশর আসন ‘দেমিক ভগ্নাংশের সনশর্থ পুর্ ণসাংখ্যনর গুর্’ এর কর্থন িশন কমরশ মদন। এরপর প্রশ্ন করুন,
দেমিক ভগ্নাংশের সনশর্থ অন্য একটি দেমিক ভগ্নাংে মকভনশি গুর্ করন ন ? পূর্ ণসাংখ্যনর গুশর্র িশতনই ননমক অন্য যকনন
উপনশ ? যিনশিণ একটি সিস্যন মলখুন— ০.৪ × ০.৩ =?
মেক্ষনর্থীশদর এই সিস্যনটি মনশ মিন্তন করনর িন্য প ণনপ্ত সি মদন এিাং আশলনিনন করশত উৎসনমহত করুন।

ধনপ ২

এরপর শ্রবান্দে শ সমস্যাটি সমািান কন্দর শ্রেিান—

ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় এরকম আন্দরা কন্দয়কটি উোহরি কণরন্দয় ণনন। ণিক্ষাথীরা
পান্দিরজন্দনর সান্দথ উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই করন্দব, সবন্দিন্দষ আপণন সবার
কান্দজর সঠিকতা যাচাই করুন।
ধনপ ৩ এরপর, মেক্ষনর্থীশদর ০.৪ × ০.৩ = ০.১২ গুর্ অঙ্কটি সিনধনন করনর প্রিমলত পদ্ধমত ব্যনখ্যন করুন—
•
•

দেমিক মিন্দুর কর্থন মিন্তন নন কশর সাংখ্যনগুশলন সনধনরর্ গুশর্র িশতন গুর্ করশত হশি। য িন: ৪ × ৩ = ১২
গুে ও গুর্শকর য স্থনশন দেমিক মিন্দু আশছ তনশদর ঘর সাংখ্যন মহশসি কশর (দেমিশকর পর কত ঘর প ণন্ত অঙ্ক
আশছ তন গুে ও গুর্শকর উভশ র যক্ষশে মহশসি করশত হশি) গুর্ শলর িনন মদক যর্থশক তত ঘর িনশি এশস দেমিক
মিন্দু িসনশত হশি। অর্থ ণনৎ ০.৪ × ০.৩ = ০.১২

মেক্ষনর্থীশদর এরকি কশ কটি উদনহরর্ করশত মদন। প্রিমলত পদ্ধমতশত তনরন গুর্ করশত পনরশছ মক নন তন লক্ষে রনখুন। সিশেশষ,
সিনর উত্তশরর সঠিকতন নিনই করুন।
মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ৮১ পৃষ্ঠার অনুিীিন ৩ এর কাজটি করন্দত ণেন।

আইমি ন ৮.৪: দেমিশক দেমিশক ভনগ
সাংমিি মিষ িস্তু: দেমিক ভগ্নাংে
মূলকর্থন: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা েিণমক ভগ্াংন্দির সান্দথ েিণমক ভগ্াংন্দির ভাগ সিন্দকশ িারিা পান্দব। এিান্দন ণিক্ষাথীরা
অনুিীিন্দনর মাধ্যন্দম একটি েিণমন্দকর ভগ্াংিন্দক অন্য একটি েিণমক ভগ্াংি দ্বারা ভাগ করার প্রণিয়া সিন্দকশ জানন্দব। তাছািাও, প্রচণিত
পদ্ধণতন্দত ণকভান্দব ভাগটি করন্দত হয় তাও শ্রেয়া হন্দয়ন্দছ।
উশেশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরােিণমক ভগ্াংিন্দক েিণমক ভগ্াংি দ্বারা ভাগ করন্দত পারন্দব।
উপকরর্: এন্দফার সাইন্দজর কাগজ, পুিণপন শ্রবােশ, মাকশার।
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কন ণপদ্ধমত:
ধনপ ১

মেক্ষনর্থীশদর পুশি ণ ক্লনশস কশর আসন ‘দেমিক ভগ্নাংশের সনশর্থ পুর্ ণসাংখ্যনর ভনগ’ এর কর্থন িশন কমরশ মদন। এরপর প্রশ্ন করুন,
দেমিক ভগ্নাংশের সনশর্থ অন্য একটি দেমিক ভগ্নাংে মকভনশি ভনগ করন ন ? পূর্ ণসাংখ্যনর ভনশগর িশতনই ননমক অন্য যকনন
উপনশ ? যিনশিণ একটি সিস্যন মলখুন—
১.২ ÷ ০.৩ =?
মেক্ষনর্থীশদর এই সিস্যনটি মনশ মিন্তন করনর িন্য প ণনপ্ত সি মদন এিাং আশলনিনন করশত উৎসনমহত করুন।

ধনপ ২

এরপর শ্রবান্দে শ সমস্যাটি সমািান কন্দর শ্রেিান—
১.২ ÷ ০.৩
=

১২
১০
১২

÷

= ১০ ×
=

৩
১০
১০
৩

১২
৩

=৪
ণিক্ষাথীন্দের ণেন্দয় এরকম আন্দরা কন্দয়কটি উোহরি কণরন্দয় ণনন। ণিক্ষাথীরা পান্দিরজন্দনর সান্দথ উত্তন্দরর সঠিকতা যাচাই
করন্দব, সবন্দিন্দষ আপণন সবার কান্দজর সঠিকতা যাচাই করুন।
ধনপ ৩

এরপর, মেক্ষনর্থীশদর ১.২ ÷ ০.৩ = ৪ ভনগ অঙ্কটি সিনধনন করনর প্রিমলত পদ্ধমত ব্যনখ্যন করুন—
•
•
•

ভনিে এিাং ভনিক উভ শক দেমিক ভগ্নাংে যর্থশক ( মদ দুইটিই দেমিক ভগ্নাংে হ ) সনধনরর্ ভগ্নাংশে পমরর্ত
করশত হশি। য িন: ১.২ এিাং ০.৩ উভ শকই উপশর সনধনরর্ ভগ্নাংশে প্রকনে করন হশ শছ।
দুইটি ভগ্নাংশের ভনগ য ভনশি করশত হ যসভনশি এই ভনগটি করশত হশি।
ভনগ ল পূর্ ণসাংখ্যন আসশল যসভনশিই যরশখ মদশত হশি। আর, ভগ্নাংশে আসশল যসটিশক দেমিক ভগ্নাংশে পমরর্ত
কশর লন ল মলখশত হশি।

মেক্ষনর্থীশদর কশ কটি উদনহরর্ করশত মদন। মেক্ষনর্থীরন সিনধনন করশত পনরশছ মক নন তন যখ নল করুন। সিশেশষ, সিনর
উত্তশরর সঠিকতন নিনই করুন।
মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের বইন্দয়র ৮৬ পৃষ্ঠার অনুিীিন ৫ এর কাজটি করন্দত ণেন
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৯.০ গি
আইমি ন ৯.১: গি ণিণি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গি
মূিকথা: এটি একটি কাজ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা গাণিণতক গন্দি প্রাথণমক িারিা ভাি করন্দব। গি ণেন্দয় গণিন্দত ব্যবহৃত এমন একটি সংখ্যান্দক
শ্রবািায় যা সংখ্যার শ্রগাষ্ঠী বা োো শ্রসে এর সািারি প্রণতণনণিে কন্দর। ণকছু রাণি একত্র তান্দের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করন্দত হয়। এই িারিা
ণিক্ষাথীন্দের মান্দি সহন্দজ স্পষ্ট করার জন্য সহজিভয উপকরি ব্যবহার কন্দর হান্দত কিন্দম করান্দনার প্রয়াস শ্রনওয়া হন্দয়ন্দছ। এিান্দন প্রথম ও
ণদ্বতীয় শ্রেণিন্দত অণজশত শ্রযাগ ও ভান্দগর িারিা প্রন্দয়াগ কন্দর ণকভান্দব গি ণনি শয় করন্দত হয় তা স্পষ্ট করন্দত হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগন্দির প্রাথণমক িারিা সিন্দকশ বি শনা ণেন্দত পারন্দব।
উপকরি: ২০টি মান্দব শি/ শ্রেঁতুি/ জিপাই/ ণসন্দমর বীণচ।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

প্রথন্দমই সকি ণিক্ষাথীন্দের ৪জন্দনর েন্দি ভাগ কন্দর ণেন। েন্দির একজন ১৬টি, অন্যজন ১৮টি, আন্দরকজন ১৮টি ও আন্দরকজন
২০টি কন্দর মান্দব শি/শ্রেঁতুি/জিপাই/ণসন্দমর বীণচ শ্রবর করন্দত বলুন। এরপর সবাইন্দক েন্দির ণনন্দজন্দের মান্দি মান্দব শি/ শ্রেঁতুি/
জিপাই/ ণসন্দমর বীণচ সমান ভান্দগ ভাগ কন্দর ণনন্দত বলুন। এরপর সবাইন্দক েন্দির ণনন্দজন্দের মান্দি এগুন্দিা সমান ভান্দগ ভাগ
কন্দর ণনন্দত বলুন। কাজটি করার জন্য তান্দের ণকছুক্ষি সময় ণেন।

িাপ-২

ণকছুক্ষি পর ণজন্দজ্ঞস করুন শ্রক শ্রক করন্দত শ্রপন্দরন্দছ? শ্রকউ যণে পান্দর, তন্দব তান্দের ক্লান্দস সবার সামন্দন এন্দস ণকভান্দব তারা
কন্দরন্দছ তা সবাইন্দক শ্রেিান্দত বলুন। অন্য সবাইন্দক অনুরুপভান্দব তা করন্দত বলুন। সবাই করন্দত শ্রপন্দরন্দছ ণকনা ণজজ্ঞাসা কন্দর
শ্রজন্দন ণনন।

িাপ-৩

শ্রকউ যণে না পান্দর বা ণবষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য একটি েিন্দক শ্রেন্দক ক্লান্দসর সামন্দন ণনন্দয় আসুন। ণিক্ষাথীন্দের সবার
কান্দছ ণভন্ন ণভন্ন সংখ্যক মান্দব শি/শ্রেঁতুি/জিপাই/ণসন্দমর বীণচ আন্দছ। এটি শ্রেণির সকিন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন েন্দির কার কান্দছ কত
গুন্দিা মান্দব শি আন্দছ তা সবাইন্দক শ্রেিান্দত এবং বিন্দত বলুন। এরপর বলুন শ্রয, শ্রযন্দহতু তান্দের মান্দি কম-শ্রবণি ণভন্ন ণভন্ন সংখ্যক
মান্দব শি আন্দছ তাই সবার কান্দছ মান্দব শি সমান ভান্দগ ভাগ কন্দর শ্রেয়ার জন্য মান্দব শি গুন্দিা একত্র করার জন্য জমা ণনন্দবন এবং এই
বন্দি জমা ণনন্দয় ণনন। বলুন সবাইন্দক সমানভান্দব ভাগ কন্দর ণেন্দত হন্দি আন্দগ সবগুন্দিা একত্র করন্দত হয়। শ্রযান্দগর িারিা শ্রেওয়ার
সময় আমরা ণিন্দিণছিাম একত্র করন্দত হন্দি শ্রযাগ করন্দত হন্দব। এরপর এগুন্দিা ৪জনন্দক সমান ভাগ কন্দর ণেন্দত হন্দব। এই বন্দি
একটি একটি কন্দর ৪ জন শ্রক ১৮টি কন্দর মান্দব শি শ্রফরত ণেন্দবন।

িাপ-৪

এবার ণিক্ষক শ্রবান্দে শ ণিন্দি এই েনাটির ণিণিত রুপ প্রকাি কন্দর শ্রেিান্দবন। অন্দনকো এইভান্দব,
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িাপ-৫

এবার ণিক্ষাথীন্দের অনুরূপভান্দব িাতায় ণিিন্দত বলুন। প্রণত েন্দির সবারই আিাোআিাো কন্দর শ্রেিান্দত বলুন। এবার
ণিক্ষাথীন্দের গন্দির সমস্যা সমািান্দনর প্রণিয়া সিন্দকশ বিন্দত বলুন। প্রন্দয়াজন্দন সহায়তা করুন।

িাপ-৬

এবার সবাইন্দক প্রণিয়াটি আবার বুণিন্দয় বলুন এভান্দব ণভন্ন ণভন্ন সংখ্যক বস্তুন্দক একত্র কন্দর সমান ভান্দব ভাগ কন্দর শ্রেয়াই গি
করা।

মূল্যায়ন ও যাচাই: সবাই বুিন্দত পারন্দি সবার কান্দছ বই ও িাতার সংখ্যার গি শ্রবর করন্দত বলুন। ণভন্ন ণভন্ন বস্তুর গি শ্রবর করন্দত ণেন্দয়
যাচাই করুন।
টিপস: মান্দব শি বা শ্রেঁতুন্দির ণবণচর মত অন্যান্য বস্তুর সাহান্দে গন্দির িারিা শ্রেয়া যান্দব। তন্দব শুরুন্দত গন্দির মান শ্রযন ভগ্াংি না আন্দস শ্রসণেন্দক
শ্রিয়াি রািন্দত হন্দব।

আইমি ন ৯.২: ণভন্নভান্দব গি কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গি
মূিকথা: এই কাজ এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা একটু ণভন্ন উপান্দয় গি ণনি শয় করার শ্রকৌিি সিন্দকশ জানন্দব। প্রকৃত অন্দথ শ অসমান বন্টন শ্রথন্দক
সমান বন্টন্দন যাওয়াই গি। গি করার সময় পুন্দরা সংখ্যাগুন্দিাই শ্রযাগ না কন্দর আন্দরা সহন্দজ একটি ণনণে শষ্ট অংি বাে ণেন্দয় বাণকো িন্দরও গি
করা সম্ভব। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ণনন্দজ শ্রথন্দকই এই সহজ প্রণিয়ায় শ্রপৌুঁছান্দত পারন্দব এবং ণকছু সংখ্যা বা পণরমাি শ্রেন্দিই তান্দের
গি ণহন্দসব না কন্দরও একটি অনুমান শ্রবর করার েক্ষতা অজশন করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগি ণনি শন্দয় ণভন্ন উপায় সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: রণঙন কাগন্দজর ব্লক ও শ্রপণন্সি, স্কচন্দেপ বা মাণস্কং শ্রেপ।
পূব শপ্রস্তুণত: ক্লান্দসর শুরুন্দত এই আইণেয়ার শ্রিন্দষ যুক্ত র করা কাগজন্দক কন্দয়কটি রণঙন কাগন্দজ ফন্দোকণপ কন্দর িম্বা িম্বা কাগন্দজর ণিপ
শ্রকন্দে ণনন্দয় আসন্দত হন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ণভন্ন ণভন্ন তেন্দ শযর ণচকন োগ কাো
কাগন্দজর ণিপ ণহন্দসন্দব ব্যবহার করন্দত
হন্দব। ণিপ গুন্দিা আন্দগ শ্রথন্দক শ্রকন্দে আনন্দত
হন্দব, ণিন্দপ োগ গুন্দিার সংখ্যা ণহন্দসব
করন্দত হন্দব। বি সংখ্যা শ্রমিান্দত ণিপ
শ্রকন্দে স্কচ শ্রেপ ণেন্দয় িাণগন্দয় ণনন্দত হন্দব।
এই ণিপ গুন্দিা শ্রেণিন্দয় বিন্দবন, “এগুন্দিা
হি িম্বা কাগজ। এিন আণম এগুন্দিা
শ্রতামান্দের মান্দি ভাগ কন্দর ণেব”। এই বন্দি
ক্লান্দসর সবাইন্দক একটি কন্দর োগ কাো
কাগজ ণেন্দবন। এবার সবাইন্দক ৫ জন্দনর
েন্দি ভাগ কন্দর ণেন্দবন। শ্রিয়াি রািন্দবন ৫
জন্দনর েন্দি শ্রযন ণভন্ন ণভন্ন মান্দপর কাগন্দজর
ণিপ পায়। েন্দির সবার শ্রয ণভন্ন ণভন্ন
মান্দপর কাগন্দজর ণিপ আন্দছ এটি বলুন।
এরপর বলুন, প্রণত েন্দির সবাইন্দক সমান
সমান কাগজ ণনন্দত হন্দব। শ্রকউ কম শ্রকউ
শ্রবণি তা হন্দব না, েরকার পিন্দি শ্রকন্দে
ণনন্দত হন্দব।

িাপ-২

এই কাজটি ণিক্ষাথীরা ণকভান্দব করন্দব তা জানন্দত চাইন্দবন। কন্দয়কজন এর পদ্ধণত শ্রেিন্দবন। অন্দনন্দকই অন্দনকভান্দব গি কন্দর
থাকন্দব। ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য বলুন, কাগন্দজর ণিপগুন্দিা আরও সহন্দজ ভাগ করা যায়। এই বন্দি একটি েি শ্রথন্দক সবার
কাগন্দজর ণিপ ণনন্দয় বি শ্রথন্দক শ্রছাে একটির উপর আন্দরকটি শ্ররন্দি শ্রেিান।
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িাপ-৩

এবার ওই েন্দির ৫ জন্দনর যার যার
কাগন্দজর ণিপ শ্রথন্দক ১০টি র ণিঁন্দি ৫
জনন্দক ণেন।
এবার বাণক গুন্দিা আবার আন্দগর মত
শ্রেিান।
এরপর আবার ১০টি র ণিঁন্দি ৫ জনন্দক
একটি একটি কন্দর ণেন্দয় ণেন। এবার বলুন
শ্রযন্দহতু সবাই সমান সমান কাগন্দজর ণিপ
পান্দব, এর অথ শ যার কাগন্দজর ণিপ সবন্দচন্দয়
শ্রছাে সবাই অন্ততোঃ ততটুকু কাগন্দজর ণিপ
পান্দবই।
এরপর বলুন, শ্রেি সবাই ণকছু একো অংি
আন্দগই যণে সণরন্দয় নাও, তন্দব গি করন্দত
খুব একো ণহন্দসব করন্দত হয় না।

িাপ-৪

িরা যাক, প্রণত েন্দি ৫ জন কন্দর রন্দয়ন্দছ। তান্দের শ্রক ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ তেন্দ শযর কাগন্দজর ণিপ শ্রেয়া হন্দয়ণছি। েন্দির
সেস্যরা প্রথন্দমই ণিন্দপর ণনচ শ্রথন্দক ২০ তেন্দ শযর সমান অংি শ্রকন্দে ণনন্দয় বন্টন করন্দব। এরপর ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ তেন্দ শযর
অবণিষ্ট অংিগুন্দিান্দক একত্র করন্দব। এরপর ণহন্দসব কন্দর সমান ৫ ভান্দগ ভাগ করন্দব।
এন্দক্ষন্দত্র, ২০টি শ্রনয়ার পর অবণিষ্ট অংিগুন্দিার গি হন্দব ৫। প্রথন্দম বন্টন করা ২০ এবং পন্দর ভাগ করা ৫ একত্র কন্দর তারা
কাগন্দজর ণিন্দপর গি তে শয পান্দব ২০+৫=২৫

িাপ-৫

একইভান্দব তারা অন্য শ্রকান্দনা বি সািারি অংি শ্রকন্দে ণনন্দত পান্দর। উপন্দরর উোহরিটিন্দতই ণিক্ষাথীরা প্রথন্দম প্রণতটি
কাগন্দজর ণিপ বার শ্রথন্দক ২৩ তেন্দ শযর অংি শ্রকন্দে ণনন্দত পারন্দতা। ণিক্ষক ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ণবণভন্ন ভান্দব কাোর কাজটি
করন্দত উৎসাণহত করন্দবন। ণবণভন্ন ভান্দব গি করন্দি একই ফিাফি আসন্দব ণকনা তা যাচাই করন্দত বলুন।

িাপ-৬

এই আইণেয়া শ্রিন্দষ গি শ্রক শ্রমাে সংখ্যা ণেন্দয় গুি কন্দর শ্রয সমষ্ঠী পাওয়া যায় তা বুণিন্দয় ণেন। ২৫ শ্রক ৫ ণেন্দয় গুি কন্দর
গুিফি ণিখুন এবং এটি শ্রয আসন্দি সবগুন্দিা সংখ্যার শ্রযাগফি তা ণনন্দয় আন্দিাচনা করুন।

আরও ণকছু/ ণবকল্প: গি শ্রিন্দষর ণগ্রেটি ফন্দোকণপ কন্দর ণনন্দয় আসন্দবন।
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আইমি ন ৯.৩: িাইন গুণি গি কণর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: গি
মূিকথা: এই শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের গন্দির িারিা আন্দরা স্পষ্ট হন্দব। কন্দয়কটি সংখ্যার গি শ্রথন্দক শ্রয একই রকম অন্দনকগুন্দিা রাণির
সমণষ্ঠ অনুমান করা যায় তার িারিা পাওয়া যান্দব। এভান্দব শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের গণিত ভীণত দূর হন্দব এবং সমস্যা সমািান েক্ষতাও
বৃণদ্ধ পান্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিা শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাগাণিণতক গন্দির িারিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: পাঠ্যপুস্তক (এিান্দন প্রাথণমক গণিত বই ছািা অন্য শ্রকান বই ব্যবহার করন্দত হন্দব)
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রেণিন্দত সবার উন্দিন্দশ্য বলুন, “আমরা এিন একটি শ্রিিা শ্রিিব। সবাই ণনন্দজর প্রাথণমক বাংিা বইটি শ্রবর কণর। আমরা
প্রন্দতযন্দক একটি পৃষ্টা শ্রবর কন্দর এক পৃষ্ঠায় কয়টি িাইন আন্দছ তা গুিব”।

এবার এইভান্দব ণিন্দরানাম, ছণব, ইিান্দিিন বাে ণেন্দয় ণকভান্দব িাইন গুিন্দত হয় শ্রেণিন্দয় ণেন।
িাপ-২

ণিক্ষাথীরা শ্রজািায় শ্রিিাটি শ্রিিন্দব। ণিক্ষাথীদ্বয় বই উণিন্দয় শ্রয শ্রকান একটি পৃষ্ঠা শ্রবর করন্দব। বাম পান্দির পৃষ্ঠায় কয়টি িাইন
আন্দছ তারা গুিন্দব। পৃষ্ঠা নম্বর িাইন সংখ্যা ণনন্দজর িাতায় ণিন্দি রািন্দব।

িাপ-৩

একই কাজ একবার একবার কন্দর আন্দরা চারবার করন্দব। অথ শাৎ শ্রমাে ৫ বার কাজটি প্রন্দতযক ণিক্ষাথী করন্দব। এরপর প্রন্দতযন্দক
এই ৫টি সংখ্যার গি শ্রবর করন্দব এবং িাতায় ণিিন্দব।

িাপ-৪

দুইজন ণিক্ষাথীর মান্দি শ্রয আন্দগ সঠিকভান্দব গি শ্রবর করন্দত পারন্দব শ্রস ণবজয়ী হন্দব। গন্দির ফিাফি সঠিক হন্দয়ন্দছ ণকনা তা
যাচাইন্দয়র জন্য এন্দক অপন্দরর কাজ যাচাই করন্দব।

িাপ-৫

এরপর ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য বলুন, “শ্রতামান্দের শ্রকউ ণক বিন্দত পারন্দব, শ্রতামার বাংিা বইন্দত শ্রমাে কতগুন্দিা িাইন আন্দছ?
শ্রক সবন্দচন্দয় দ্রুত বিন্দত পান্দরা শ্রেণি”। ণিক্ষক আন্দগ শ্রথন্দক ণহসাব কন্দর একো িারিা রািন্দবন। শ্রকউ যণে শ্রবর করন্দত পান্দর
তার কান্দছ ণগন্দয় শুনুন। যারা পারন্দব না তান্দের ণচন্তা কন্দর শ্রবর করন্দত বলুন। তান্দের কান্দরা শ্রথন্দক সাহাে ণনন্দত ণনরুৎসাণহত
করুন।

িাপ-৬

পন্দরর ক্লান্দস এন্দস আন্দগর ক্লান্দস শ্রেয়া শ্রিিাটি ণনন্দয় আবার কথা বলুন। শ্রকউ করন্দত শ্রপন্দরন্দছ ণকনা তা আবার ণজন্দজ্ঞস করুন।
প্রণত পৃষ্ঠার গিন্দক ব্যবহার কন্দর সম্পূি শ বইন্দয়র শ্রমাে িাইন সংখ্যা ণকভান্দব শ্রবর করন্দব তা বুণিন্দয় ণেন।
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িাপ-৭

এই কাজ সবাই ভান্দিাভান্দব করন্দত পারন্দি ণিক্ষাথীন্দের ণজন্দজ্ঞস করুন, “শ্রতামরা ণক একটি চযান্দিঞ্জ ণনন্দত চাও?” এরপর তার
শ্রয শ্রকান একটি বইন্দত কয়টি িব্দ আন্দছ তা অনুমান করন্দত ণেন।

আইমি ন ৯.৪: গন্দি গন্দি গি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: আিাো আিাো েন্দির গি শ্রথন্দক সাণব শক গি ণনি শয়
মূিকথা: এটি একটি শ্রিিা, যার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের গাণিণতক গন্দির িারিা আন্দরা স্পষ্ট হন্দব। Trail and error এর মাধ্যন্দম শ্রমাে সংখ্যার
শ্রযাগফি সংখ্যা ণেন্দয় ভাগ করন্দিই প্রকৃত গি শ্রবর হয় তা বুিন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণভন্ন ণভন্ন গি শ্রথন্দক শ্রমাে গন্দির িারিা সিন্দকশ বি শনা করন্দত পারন্দব।
উপকরি: সংখ্যা কােশ
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষক আন্দগ শ্রথন্দক ণিক্ষাথী সংখ্যার সমান বা তার শ্রবণি কােশ ণনন্দয় আসন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

শুরুন্দত ক্লান্দসর ণিক্ষাথীন্দের ২টি কিান্দম আিাো েন্দি ভাগ কন্দর ণেন এবং দুইটি েিন্দক আিাো আিাো বসন্দত বলুন। এমন
ভান্দব ভাগ কন্দর ণেন্দবন শ্রযন একপান্দির ণিক্ষাথী সংখ্যা অন্য পান্দির ণিক্ষাথী সংখ্যা শ্রথন্দক শ্রবণি হয়। প্রণত ণিক্ষাথীন্দক একটি
কন্দর সংখ্যা কােশ ণেন্দবন। শ্রয েন্দি ণিক্ষাথী সংখ্যা শ্রবণি তান্দের শ্রয সংখ্যা কােশ গুন্দিা ণেন্দবন ওইগুন্দিায় সংখ্যাগুন্দিা থাকন্দব
১০ শ্রথন্দক ১৫ এর মান্দি। শ্রয েন্দির ণিক্ষাথী সংখ্যা কম তান্দের সংখ্যা কােশ গুন্দিা ণেন্দবন ২০ শ্রথন্দক ২৫ এর মান্দি।

িাপ ২

এবার ণিক্ষাথীন্দের সবাইন্দক একজন একজন কন্দর তান্দের কান্দেরশ সংখ্যাটি বিন্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা এন্দক এন্দক তান্দের সংখ্যা
বিন্দব এবং ণিক্ষক তা শ্রবান্দে শ দুইটি র কন্দর েি অনুযায়ী ণিিন্দবন। এবার ণিক্ষাথীন্দের বিন্দবন, “শ্রয যার িাতায় ণনন্দজর
েন্দির প্রাপ্ত সংখ্যার গি শ্রবর কর”। গি শ্রবর করা হন্দয় শ্রগন্দি দুই েন্দির কন্দয়কজন শ্রথন্দক তান্দের ফিাফি শুনুন এবং তান্দের
ফিাফি যাচাই করুন। এরপর প্রাপ্ত গি শ্রবান্দে শ েি অনুযায়ী ন্দর পািাপাণি ণিখুন।

িাপ ৩

এবার ক্লান্দসর সবার উন্দিন্দশ্য ণজন্দজ্ঞস করুন, “শ্রতামরা শ্রকউ ণক বিন্দত পারন্দব শ্রতামান্দের ক্লান্দসর সবার সংখ্যার গি কত?”।
শ্রবর করন্দত সময় ণেন। এরপর তান্দের উত্তর গুন্দিা শুনুন। শ্রকউ হয়ন্দতা দুইটি গি শ্রযাগ কন্দর দুই ণেন্দয় ভাগ কন্দর শ্রমাে গি শ্রবর
করন্দব। এইভান্দব শ্রবর করা গি আিাোভান্দব শ্রবান্দে শ ণিখুন। কন্দয়কজন শ্রথন্দক উত্তর শুন্দন বলুন, “যণে শ্রকউ সবার গি শ্রবর
করার জন্য আিাো আিাো গিন্দক শ্রযাগ কন্দরা তাহন্দি ভুি হন্দব। শ্রকন ভুি হন্দব চি শ্রেন্দি শ্রনই”।

িাপ ৪

এবার শ্রবান্দে শ েি আিাো করা িাইন গুন্দিা মুন্দছ ণেন এবং বলুন, “িন্দরা এইবার শ্রতামরা পুন্দরা ক্লাস ণমন্দি একটি েি। এবার
শ্রতামরা পুন্দরা ক্লান্দসর গি শ্রবর কন্দর শ্রেি শ্রতা কত আন্দস?” এবান্দরর গি আন্দগর শ্রিিা গি এর সান্দথ ণিখুন এবং তুিনা কন্দর
শ্রেিান। দুইটি আিাো গি শ্রথন্দক সমণষ্ট শ্রবর কন্দর আবার শ্রয পুন্দরা গি শ্রবর করন্দত হয় এটি শ্রবান্দে শ ণিন্দি িারিাটি পুনরায়
আন্দিাচনা করুন।
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১০.০ িতকরা
আইণেয়া ১০.১: ১০০ ণগ্রন্দে িতকরা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: িতকরা
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রিিার মাধ্যন্দম িতকরার িারিা পান্দব। ইন্দতামন্দধ্য ণিক্ষাথীরা সািারি ভগ্াংি ও েিণমন্দকর
ভগ্াংন্দির িারিা িাভ কন্দরন্দছ। এর িারাবাণহকতায় ১০০ ন্দরর ণগ্রন্দের মাধ্যন্দম শ্রিিাটি ণিক্ষাথীরা শ্রিিন্দব। শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা িোরীন্দত
প্রাপ্ত সংখ্যা রং করার মাধ্যন্দম িতকরা সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরািতকরার িারিা সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
সািারি ভগ্াংিন্দক িতকরায় রূপান্তর করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণিক্ষকোঃ প্রন্দয়াজনীয় সংখ্যক এন্দফার সাইন্দজর কাগজ (প্রণতটিন্দত ১০০ ন্দরর ছক ণবণিষ্ট), ১-১০ পয শন্ত শ্রিিা ১০টি কাগন্দজর শ্রছাে
টুকরা, প্রন্দয়াজনীয় সংখ্যক রঙ শ্রপণন্সি (দুই রন্দঙর)।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম ক্লান্দস ণগন্দয় ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ পুব শ পান্দের পুনরান্দিাচনা কন্দর বলুন আজ আমরা একটি মজার শ্রিিা শ্রিিন্দবা। শ্রিিাটি
শ্রিিন্দত হন্দব শ্রজািায় শ্রজািায়। সবাই যার যার পান্দির সহপাঠির সান্দথ শ্রিিন্দব।

িাপ ২

পূন্দব শই ক্লান্দসর ণিক্ষাথী সংখ্যা অনুযায়ী প্রণত শ্রজািার জন্য একটি এন্দফার সাইন্দজর কাগন্দজ ১০০ ন্দরর একটি ছক ততণর কন্দর
ণনন্দয় যান্দবন। প্রণত শ্রজািার জন্য একটি কন্দর কাগজ ণেন্দয় ণেন।

িাপ 3

এবার প্রন্দয়াজনীয় ণনন্দে শিনা ণেন। শ্রজািার দুইজন ণিক্ষাথীর হান্দত দুই রন্দঙর রং শ্রপণন্সি থাকন্দব। ১-১০ পয শন্ত শ্রিিা ১০টি
কাগন্দজর শ্রছাে টুকরা থাকন্দব। এই ১০টি কাগন্দজর টুকরা ভাঁজ কন্দর দুইজন্দনর মন্দধ্য িোণর করন্দত হন্দব। শ্রয ণিক্ষাথী শ্রয
সংখ্যা পান্দব শ্রস ছন্দকর ততগুন্দিা র তার হান্দতর রং শ্রপণন্সি ণেন্দয় ভরাে করন্দব। তারপর আবার িোণর করন্দব। এবারও
যার যার সংখ্যা অনুযায়ী হান্দত থাকা রং শ্রপণন্সি ণেন্দয় রং করন্দব। এভান্দব সবগুন্দিা র ভরাে হওয়া পয শন্ত চিন্দত থাকন্দব।

িাপ 4

শ্রিিন্দত শ্রিিন্দত ছন্দকর শ্রিষ পয শান্দয় ণগন্দয় শ্রয কয়টি র বাঁণক থান্দক িোণরর মাধ্যন্দম তান্দক শ্রসই সংখ্যাটিই শ্রপন্দত হন্দব।
তাহন্দিই শ্রস রং শ্রপণন্সি ণেন্দয় ভরাে করন্দত পারন্দব। প্রন্দয়াজনীয় সংখ্যাটি না শ্রপন্দি পুনরায় িোণর করন্দত হন্দব।

। আনন্দে গণিত ণিণি (৫ম শ্রেণি) | 50

িাপ 5

এবার বলুন, এিান্দন শ্রমাে ১০০টি র ণছি।
শ্রতামরা ণনন্দজর রং শ্রপণন্সি ণেন্দয় ভরাে করা
রগুন্দিা গিনা কন্দর শ্রেি শ্রক কতগুন্দিা কন্দর র
রং করন্দত শ্রপন্দরন্দছা। দুই জন্দনর রং করা ন্দরর
শ্রযাগফি ১০০ হন্দব। অথ শাৎ ১০০ োর মন্দধ্য শ্রক
কতগুন্দিা রং কন্দরন্দছ তা শ্রবর করন্দত হন্দব।

িাপ 6

ণনন্দচ প্রেত্ত এমন একটি ছন্দক দুইজন তান্দের রং করা ন্দরর সংখ্যা ণিিন্দব।

িাপ 7

শ্রমাে র

আণবর

শ্রনান্দবি

১০০

৫৬

৪৪

এবার বলুন, শ্রমাে র ণছি ১০০টি। আণবর রং করন্দত শ্রপন্দরন্দছ ১০০ এর মন্দধ্য ৫৬টি, আর শ্রনান্দবি রং করন্দত শ্রপন্দরন্দছ ১০০
৫৬

৪৪

এর মন্দধ্য ৪৪টি। এো আমরা এভান্দব ণিিন্দত পাণর– আণবর শ্রপন্দরন্দছ ১০০ টি, আর ন ালেে নেলরলে ১০০ টি।
িাপ 8

এ পয শান্দয় বলুন, ‘িতকরা হন্দিা এমন একটি ভগ্াংি যার হর ১০০’
প্রন্দয়াজন্দন আরও বুণিন্দয় ণেন, ১০০ এর মন্দধ্য কত অংি, তাই হি িতকরা।

িাপ 9

ণিক্ষাথীন্দের িতকরা প্রতীক ণচণনন্দয় ণেন।
িতকরা প্রতীক হন্দিা ‘%’।
এন্দক্ষন্দত্র, % ণচহ্ন দ্বারা ১০০ এর মন্দধ্য ১ অংি বা
১
শ্রবািান্দনা
১০০

ণচন্দত্র % বা

হয়।

১
১০০

শ্রেিান্দনা হিোঃ

২/১ ো উোহরন্দির মাধ্যন্দম িতকরা প্রতীকসহ অনুিীিন করান্দত পান্দরন।
১

১৫

৮০

শ্রযমন, ১%= ১০০ , ১৫%= ১০০ , ৮০%= ১০০।
িাপ 10

এবার শ্রবান্দে শ ১০টি ন্দরর আন্দরকো ছক আঁকন্দবন এবং সকি ণিক্ষাথীন্দক যার যার িাতায় আঁকন্দত বিন্দবন। ণনন্দে শিনা ণেন
শ্রয, এবার শ্রতামরা এিান শ্রথন্দক শ্রযন্দকান্দনা ৬টি র রং কন্দর শ্রফন্দিা। সবাই রং করার পন্দর বলুন, শ্রতামরা ১০টি ন্দরর ৬টি
৬

র রং কন্দরন্দছা, এো আমরা কীভান্দব প্রকাি করন্দত পাণর? সবাই বিন্দবন ১০ আকান্দর ণিিন্দত পাণর।
িাপ 11

এোন্দক আমরা কীভান্দব িতকরায় প্রকাি করন্দত পাণর? ণিক্ষন্দকর সহায়তায় ণিক্ষাথীরা বিন্দব
হন্দব। শ্রস শ্রক্ষন্দত্র হর ও িবন্দক ১০ দ্বারা গুি করন্দি হন্দব
রং করা মান্দন হন্দিা

৬
১০

বা

৬০
১০০

৬০
।
১০০

৬
এর
১০

হর ১০০ বানান্দত

এিন সবাই ণমন্দি ণসদ্ধান্ত ণনন্দত হন্দব শ্রয ১০টি ন্দরর ৬টি র

রং করা বা ৬০% রং করা।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ৫ম শ্রেণির বইন্দয়র ৯৪ পৃষ্ঠার ১,২,৩ ও ৪ নং কাজগুণি ণিক্ষাথীন্দের করন্দত বলুন।

। আনন্দে গণিত ণিণি (৫ম শ্রেণি) | 51

আইণেয়া ১০.২: শ্রিিন্দত শ্রিিন্দত িতকরায় রূপান্তর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: িতকরা
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রিিার মাধ্যন্দম িতকরায় রূপান্তর করন্দত পারন্দব। কাগন্দজর টুকরায় ভগ্াংি ও িতকরা শ্রিিা
থাকন্দব। তারা শ্রিিার মাধ্যন্দম শ্রযন্দকান্দনা ভগ্াংি ও েিণমক ভগ্াংিন্দক িতকরায় রূপান্তর করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসািারি ভগ্াংিন্দক িতকরায় এবং িতকরান্দক সািারি ভগ্াংন্দি প্রকাি করন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: ক্লান্দস যতজন ণিক্ষাথী আন্দছ ততটি কাগন্দজর টুকরা কন্দর ণনন্দয় আসুন। যতগুন্দিা কাগন্দজর টুকরা থাকন্দব তার অন্দি শন্দক শ্রিিা
থাকন্দব িতকরা, বাঁণক অন্দি শন্দক শ্রিিা থাকন্দব ভগ্াংি।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম ক্লান্দস ণগন্দয় ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ আন্দবগ ততণর কন্দর বলুন, আজ আমরা একটি মজার শ্রিিা শ্রিিন্দবা। ক্লান্দস যতজন
ণিক্ষাথী আন্দছ ততটি কাগন্দজর টুকরা কন্দর ণনন্দয় আসন্দবন। যতগুন্দিা কাগন্দজর টুকরা থাকন্দব তার অন্দি শন্দক শ্রিিা থাকন্দব
িতকরা, বাঁণক অন্দি শন্দক শ্রিিা থাকন্দব ভগ্াংি।

িাপ ২

প্রথন্দম কাগজগুন্দিান্দক বন্দির মত কন্দর ভাঁজ কন্দর শ্রফিন্দবন। এবার কান্দজর ণনন্দে শিনা ণেন এবং কাগন্দজর টুকরাগুন্দিা সকন্দির
উন্দিন্দশ্য ছুন্দি ণেন। প্রন্দতযক ণিক্ষাথী একটি কন্দর কাগন্দজর টুকরা িরন্দব বা কুণিন্দয় ণনন্দব।

িাপ ৩

এবার বলুন, “আণম শ্রবান্দে শ শ্রয সংখ্যা ণিিন্দবা, শ্রতামরা কাগন্দজর বিগুন্দিা খুন্দি শ্রয যা শ্রিিা পান্দব শ্রসই অনুযায়ী শ্রবান্দে শ
২৪

শ্রিিা সংখ্যাটি শ্রতামান্দের িাতায় ণিন্দি প্রকাি করন্দব। শ্রযমন, আণম শ্রবান্দে শ ণিিিাম ১০০। শ্রতামান্দের যার কাগন্দজ শ্রিিা
২৪

আন্দছ িতকরা শ্রস ১০০ শ্রক িতকরায় প্রকাি কন্দর ণিিন্দব। যার কাগন্দজ ভগ্াংি শ্রিিা আন্দছ শ্রস এোন্দক ওভান্দবই শ্ররন্দি
শ্রেন্দব।
িাপ ৪

এবার ণিক্ষাথীন্দের বলুন, ‘শ্রতামরা ণনন্দজরা এন্দক অন্দন্যর ণেন্দক কাগন্দজর শ্রছাে বিটি ছুন্দি োও এবং অন্যরা তা িন্দরা।’
শ্রবান্দে শ অন্য একটি সংখ্যা ণিিন্দবন, ণিক্ষাথীরা কাগন্দজর বিগুন্দিা খুন্দি শ্রয যা শ্রিিা পান্দব শ্রসই অনুযায়ী শ্রবান্দে শ শ্রিিা
সংখ্যাটি ণনজ ণনজ িাতায় ণিন্দি প্রকাি করন্দব। শ্রযমন, শ্রবান্দে শ ণিখুন ০.৫৪। এবার ণিক্ষাথীন্দের যার কাগন্দজ শ্রিিা আন্দছ
ভগ্াংি, শ্রস তার িাতায় এোন্দক
০.৫৪ শ্রক প্রথন্দম

িাপ ৫

৫৪
১০০

৫৪
১০০

আকান্দর ণিন্দি প্রকাি করন্দব। আর যার কাগন্দজ শ্রিিা আন্দছ িতকরা, শ্রস তার িাতায়

ণিন্দি তারপর ৫৪% ণিিন্দব।

২১
এভান্দব শ্রবি কন্দয়কবার কাজটি করান্দত পান্দরন। শ্রবান্দে শ সংখ্যা পণরবতশন কন্দর শ্রেন্দবন। শ্রযমন, ১০০
, ০. ৩ ইতযাণে।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষক ৫ম শ্রেণির বইন্দয়র ৯৫ পৃষ্ঠার ১ নং অনুিীিনটি করান্দবন।

আইণেয়া ১০.৩: ণিন্দপ িতকরা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: িতকরা
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম সমতুি ভগ্াংন্দির মাধ্যন্দম িতকরার িারিা শ্রেওয়া হন্দব। এই কাজটি কাগন্দজর ণিপ ব্যবহার কন্দর
ণিক্ষাথীরা হান্দত কিন্দম অনুিীিন করন্দব। শ্রয শ্রকান একটি ভগ্াংিন্দক 100 সংখ্যার সমতুি ভগ্াংন্দি রূপান্তর করা হন্দব। এই রূপান্তন্দরর
মাধ্যন্দমই ণিক্ষাথীরা িতকরার িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসািারি ভগ্াংিন্দক সমতুি ভগ্াংন্দি রূপান্তর কন্দর িতকরা ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: িাতা, শ্রস্কি, রং
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কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম ক্লান্দস ণগন্দয় ণিক্ষাথীন্দের সান্দথ আন্দবগ ততণর কন্দর শ্র াষিা ণেন শ্রয এবার আমরা একটি একক কাজ করন্দবা। প্রন্দতযন্দক
যার যার িাতায় কাজটি করন্দব। সকি ণিক্ষাথীন্দের িাতা ও শ্রস্কি শ্রবর করন্দত বিন্দবন।

িাপ ২

এ পয শান্দয় প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক িাতায় ১০ শ্রসণন্টণমোন্দরর একটি ণিপ আঁকন্দত বিন্দবন। সবাই শ্রস্কি ব্যবহার কন্দর িাতায় ১০
শ্রসণন্টণমোন্দরর একটি ণিপ আঁকন্দব।

িাপ ৩

শ্রবান্দে শ একটি ভগ্াংি ণিিন্দব। শ্রযমন, ২০। ণিক্ষাথীন্দের বিন্দবন তান্দের বানান্দনা ণিপ ২০ ভাগ কন্দর তার ১১ ভাগ রং
করন্দব। ণিক্ষাথীরা ২০ ভাগ কন্দর ১১ ভাগ রং করন্দব।

িাপ ৪

এবার একইভান্দব িাতায় সমান আন্দরকটি ণিপ আঁকন্দত বিন্দবন। ণিপটিন্দক ১০০ ভাগ কন্দর তার ৫৫ ভাগ রং করন্দত
বিন্দবন। ণিক্ষাথীরা ১০০ করন্দত ণগন্দয় ণনন্দজরাই বুিন্দব এো অন্দনক শ্রছাে শ্রছাে র হন্দয় যায়। তাই যণে সম্ভব হয় তারা ১০০
র বা ভাগ করন্দব, না হন্দি তারা শ্রস্কি িন্দর ৫৫ ণমণিণমোর পয শন্ত োগ ণেন্দয় রং করন্দব। শ্রযন্দহতু পুন্দরা ণিপটি ১০
শ্রসণন্টণমোর বা ১০০ ণমণিণমোর।

১১

িাপ ৫
এবার দুইো ণিপ একোর সান্দথ আন্দরকোর ণমিান্দত বলুন। ণিক্ষাথীরা শ্রেিন্দব, রং করা অংন্দির পণরমাি ণমন্দি শ্রগন্দছ।
১১

৫৫

ণিক্ষাথীরা বুিন্দত পারন্দব শ্রয, ২০ আর ১০০ আসন্দি একই পণরমাি বা অংি। তান্দের ণসদ্ধান্ত ণনন্দত সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর পৃষ্ঠা নং - ৯৫ এর (২) ও (৩) সমস্যা অনুিীিন করান্দবন।

আইণেয়া ১০.৪: শ্রকনান্দবচায় িাভ ও ক্ষণত
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: িাভ ও ক্ষণত
মূিকথা: এটি একটি েিীয় শ্রিিা, যার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা পূন্দব শ প্রাপ্ত অণরগ্যাণমর িারিা শ্রথন্দক ণবণভন্ন বস্তু ততণর করন্দব। একেি অন্যেন্দির
ণনকে শ্রথন্দক োকার কান্দে শর অন্দথ শর ণবণনময় িয়-ণবিয় করন্দব এবং িাভ-ক্ষণত ণনি শয় করন্দব। ণিক্ষাথীন্দের ততণরকৃত উপকরি প্রতীণক িয়ণবিন্দয়র মাধ্যন্দম িাভ-ক্ষণত িতকরায় প্রকাি করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরািতকরা ব্যবহার কন্দর িাভ-ক্ষণত, মুনাফা ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: অণরগ্যাণমর সাহান্দে ততণর কাগন্দজর বস্তু, কাগন্দজর শ্রনাে
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম ক্লান্দস ণগন্দয় আন্দবগ ততণর কন্দর বলুন, আজন্দক আমরা একো মজার কাজ করন্দবা। তারপর সকি ণিক্ষাথীন্দের ৫টি
েন্দি ভাগ কন্দর ণেন। প্রন্দতযক েিন্দক অণরগ্যাণমর িারিা শ্রথন্দক ণবণভন্ন িরন্দির কাগন্দজর বস্তু ততণর করন্দত বিন্দবন।
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িাপ ২

প্রণতেন্দির কান্দছ পয শাপ্ত পণরমাি কাগন্দজর শ্রনাে থাকন্দব। এবার একটি েন্দির একজন অন্য েন্দির কান্দছ ণগন্দয় ৫০ োকা ণেন্দয়
একটি বস্তু বা দ্রব্য ণকন্দন আনন্দব। শ্রস দ্রব্যটি এবার অন্য আন্দরক েন্দির কান্দছ ণগন্দয় ৫৬ োকায় ণবণি করন্দব। ণক ণক কাজ
হন্দিা তা পুন্দরা ক্লান্দসর সকি ণিক্ষাথীন্দের বিন্দবন।

িাপ ৩

এবার সকিন্দক ণজজ্ঞাসা করুন তার িাভ হন্দয়ন্দছ নাণক ক্ষণত হন্দয়ন্দছ। িাভ হন্দি কত োকা িাভ হন্দয়ন্দছ? সবাই ণহসাব কন্দর
বিন্দব ৬ োকা িাভ হন্দয়ন্দছ।

িাপ ৪

৫০ োকায় ৬ োকা িাভ হন্দিা, তাহন্দি ১০০ োকায় কয় োকা িাভ হন্দব? সবাই বিন্দব ১২ োকা। তাহন্দি এোন্দক ‘ িতকরা
১২% িাভ হন্দিা’ এভান্দব বিা যায়।

িাপ ৫

একই ভান্দব অন্য আন্দরক েন্দির একজন ণগন্দয় ণভন্ন একটি েন্দির কাছ শ্রথন্দক একটি বস্তু বা ণজণনস শ্রবণি োন্দম ণকন্দন কম
োন্দম আন্দরক েন্দির কান্দছ ণবণি করন্দি ক্ষণত হয় শ্রসো সবাইন্দক বলুন এবং িতকরা কত ক্ষণত হন্দিা তা শ্রবর করন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ৯৮ পৃষ্ঠার ১ নং কাজ করান্দবন।

আইণেয়া ১০.৫: ণপথান্দগারান্দসর পেকা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: িাভ ও ক্ষণত
মূিকথা: গণিন্দতর ণবখ্যাত ব্যণক্তন্দের নাম ব্যবহার কন্দর এই শ্রিিাটি প্রণত েন্দি ৩জন ণিক্ষাথী ণনন্দয় েিীয়ভান্দব শ্রিিন্দত হন্দব। এ শ্রিিায়
ণিক্ষাথীরা প্রথন্দম ণনণে শষ্ট পণরমান কাগন্দজর োকা ততণর করন্দব এবং পেকা ততণর করন্দব। এরপন্দর ভূণমকাণভনন্দয়র মাধ্যন্দম পেকা িয়ণবিন্দয়র শ্রিিাটি শ্রিন্দি িাভ ও ক্ষণতর িারিা িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরািতকরা ব্যবহার কন্দর িাভ-ক্ষণত, মুনাফা ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: অণরগ্যাণমর সাহান্দে ততণর কাগন্দজর পেকা, কাগন্দজর শ্রনাে
পূব শপ্রস্তুণত: ক্লান্দস যতজন ণিক্ষাথী আন্দছ— তার এক-তৃতীয়াংন্দির শ্রবণি কাগন্দজর পেকা বাণনন্দয় আনুন। প্রণতটি পেকার গান্দয় োম শ্রিিা
থাকন্দব—২০০ োকা।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দসর সবাইন্দক ৩ জন্দনর েন্দি ভাগ কন্দর ণেন—যান্দের নাম হন্দব যথািন্দম ণপথান্দগারাস, আয শভট্ট এবং ইউণক্লে।

িাপ ২

প্রণত েি কাগজ ব্যবহার কন্দর ণনন্দচর শ্রনােগুন্দিা বানান্দব—
●

১০০ োকার ৬টি (২টি ণনন্দব ণপথান্দগারাস, ২টি আয শভট্ট, ২টি ইউণক্লে)

●

২০ োকার ৯টি (৩টি ণনন্দব ণপথান্দগারাস, ৩টি আয শভট্ট, ৩টি ইউণক্লে)

●

১০ োকার ৯টি (৩টি ণনন্দব ণপথান্দগারাস, ৩টি আয শভট্ট, ৩টি ইউণক্লে)

(শ্রমাে ৬ + ৯ + ৯ = ২৪টি শ্রনাে বানান্দত হন্দব—সুতরাং অন্তত দুইটি এন্দফার কাগজ ণনন্দয় প্রণতটিন্দক ১৬ টুকরা করন্দত
হন্দব। ৩২ টুকরার মন্দধ্য ২৪টি ব্যবহার হন্দব, বাণক ৮টির আপাতত েরকার হন্দব না।)
িাপ ৩

প্রণত েন্দির ণপথান্দগারান্দসর কান্দছ পেকাটি ণবণি করন্দবন—তার গান্দয় শ্রিিা োম ২০০ োকা ণেন্দয়।

িাপ ৪

এরপর বলুন, আয শভন্দট্টর খুব িি—শ্রস পেকা ফাোন্দব। ণপথান্দগারাস ঠিক করন্দিা, পেকাটি ১০% িান্দভ আয শভন্দট্টর কান্দছ
ণবণি করন্দব।
েন্দির সবাই ণমন্দি ণহসাব কন্দর শ্রবর করন্দব—পেকাটি ণপথান্দগারাসন্দক কত োকা ণেন্দয় ণবণি করন্দত হন্দব। এরপর আয শভট্ট
শ্রসই পণরমাি োকা ণপথান্দগারাসন্দক ণেন্দয় পেকা ণকনন্দব।

িাপ ৫

পেকার গান্দয় শ্রিিা োম একোন্দন শ্রকন্দে আয শভট্ট ণনন্দচ নতুন োম ণিিন্দব, এভান্দব— ২২০
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িাপ ৬

আয শভন্দট্টরা যতবার খুণি পেকাটি ফাোন্দব। ফন্দি পেকা একটু দুব শি হন্দয় যান্দব—আন্দগর মন্দতা আর ফােন্দব না।

িাপ ৭

এরপর বলুন, ইউণক্লন্দেরও িি—শ্রসও পেকা ফাোন্দব। ণকন্তু শ্রযন্দহতু পেকা আর আন্দগর মন্দতা িব্দ করন্দছ না—তাই ইউণক্লে
২২০ োকা ণেন্দয় ণকনন্দত চায় না, একটু কম োম ণেন্দত চায়।
আয শভট্ট ভাবন্দিা, ১০% ক্ষণতন্দত পেকাটি শ্রস ইউণক্লন্দের কান্দছ শ্রবন্দচ ণেন্দব।
েন্দির সবাই ণমন্দি ণহসাব করন্দব—পেকাটি আয শভট্টন্দক কত োকা ণেন্দয় ণবণি করন্দত হন্দব। এরপর ইউণক্লে শ্রসই পণরমাি
োকা আয শভট্টন্দক ণেন্দয় পেকা ণকনন্দব, এবং পেকার পুরন্দনা োম আন্দগর মন্দতাই একোন্দন শ্রকন্দে ণেন্দয় ণনন্দচ নতুন োম
ণিিন্দব।

িাপ ৮

সবাইন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন, ২০০ োকা োন্দমর পেকাটি প্রথন্দম ১০% িান্দভ এবং পন্দর ১০% ক্ষণতন্দত ণবণি করা হন্দিা—ণকন্তু
শ্রসোর োম ২০০ োকায় ণফন্দর আসন্দিা না শ্রকন।
সমস্যাটির সমািান তক্ষুণি ণেন্দবন না। ণিক্ষাথীন্দের যতণেন প্রন্দয়াজন হয়—তারা এই ণনন্দয় ণচন্তা করন্দত থাকন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর ৯৮ পৃষ্ঠার উোহরি ও কাজ করান্দবন।

আইণেয়া ১০.৬: সরি মুনাফায় রাজভান্ডার
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: িাভ ও ক্ষণত
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা শ্রিিার মাধ্যন্দম িাভ ক্ষণতর ণহসাব করন্দত পারন্দব। রাজন্দকাষ শ্রকাোি শ্রিিার পূব শ অণভজ্ঞতা
কান্দজ িাণগন্দয় িাভ-ক্ষণতর ণহসাব িতকরায় প্রকাি করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরািতকরা ব্যবহার কন্দর িাভ-ক্ষণত, মুনাফা ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: রাজন্দকাষ শ্রকাোি শ্রিিার জন্য প্রন্দয়াজনীয় কাগন্দজর শ্রনাে
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম ক্লান্দস ণগন্দয় আন্দবগ ততণর কন্দর বলুন, আজন্দক আমরা একটি শ্রিিা শ্রিিন্দবা। আমান্দের শ্রিিায় একটি শ্রকাষাগার থাকন্দব
এবং একজন শ্রকাোি থাকন্দব।

িাপ ২

একজন শ্রকাোি হন্দব।
সবাই তার কাছ শ্রথন্দক োকা িার বা ঋি ণনন্দত পারন্দব।

িাপ ৩

ণকন্তু একো মজার ণনয়ম আন্দছ। োকা ণনন্দয় শ্রকান না শ্রকান কাজ করন্দত হন্দব বা শ্রকান কান্দজ িাগান্দত হন্দব। ণনণে শষ্ট সময়
পর শ্রকাোিন্দক একো মুনাফা ণেন্দত হন্দব।

িাপ ৪

শ্রযমন ১০০ োকা শ্রকাোন্দির কাছ শ্রথন্দক ণনন্দয় ণনণে শষ্ট সময় পর ৫ োকা মুনাফা ণেন্দত হন্দব।

িাপ ৫

ক্লান্দস এো হন্দত পান্দর ৫ ণমণনে সময়। বাস্তব জীবন্দন সময়ো হন্দব ১ বছর।
এভান্দব তান্দের ণনণে শষ্ট সময় পর মুনাফার ণবষয়টি উোহরন্দির সাহান্দে স্পষ্ট করন্দত হন্দব।

িাপ ৫

এবার অন্যভান্দবও কাজটি করন্দত হন্দব। শ্রকাোন্দির কাছ শ্রথন্দক একজন োকা ণনন্দয় যান্দব ণকন্তু কত োকা ণনন্দিা শ্রসো অন্য
কাউন্দক জানান্দব না।ন্দস ণনণে শষ্ট সময় পর ১০ োকা শ্রফরত ণেন্দিা। তাহন্দি বাণকরা সময় ণহসাব কন্দর বিন্দব শ্রয শ্রস কত োকা
ঋি ণনন্দয়ণছি।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তন্দকর পৃষ্ঠা -৯৬ ও পৃষ্ঠা-৯৭ এর কাজগুণি করান্দবন।
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১১.০ জযাণমণত
আইণেয়া ১১.১: চতুভূশজ ণচণন
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সামান্তণরক ও ট্রাণপণজয়ান্দমর িারিা
মূিকথা: এই আইণেয়ার মান্দধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা জযাণমণতক আকৃণতর িারিা পান্দব, ণবন্দিষ কন্দর চতুভুশন্দজর তবণিষ্টয সিন্দকশ ণিক্ষাথীরা বিন্দত
পারন্দব। সহজিভয উপকরি ব্যবহার কন্দর ণিক্ষাথীরাই রুিার/গণিত বই ও মাকশার ণেন্দয় ণবণভন্ন আকৃণত ততণর করন্দব। ট্রাণপণজয়াম ও
সামন্তণরক সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব। এন্দক্ষন্দত্র ট্রান্সপান্দরন্ট সীে ব্যবহার করন্দত পারন্দি কাজটি সুেরভান্দব করা যান্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন আকৃণত ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
ণবণভন্ন আকৃণতগুন্দিার মন্দধ্য পাথ শকয বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষাথীন্দেরন্দক একটি কন্দর পণরষ্কার কাগজ ণনন্দয় আসন্দত বলুন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

বি একটি সাো কাগজ শ্রকন্দে ণতন টুকন্দরা করুন। টুকন্দরাগুন্দিার
ওপর পামশান্দনন্ট মাকশার ণেন্দয় দুইটি ণভন্ন মান্দপর আয়ত আঁকুন
আয়ত দুটির তে শয সমান হন্দব ও প্রস্থ ণভন্ন হন্দব। অন্য টুকন্দরাোর
ওপর একটি সমণদ্ববাহু ণত্রভূজ আঁকুন এই কাজগুন্দিা ণিক্ষাথীরা
শ্রযন ভান্দিা কন্দর শ্রেিন্দত পায় ও বুিন্দত পান্দর, শ্রসটি িক্ষয রািন্দত
হন্দব। কারি এরপন্দরই ণিক্ষাথীরা ণনন্দজরা এগুন্দিা ততণর করন্দব।

িাপ ২

ক্লাসন্দক চারজন্দনর েন্দি ভাগ করুন। িক্ষয করুন শ্রযন প্রণত েন্দি অন্তত একটি কন্দর রুিার/গণিত বই ও মাকশার থান্দক। ণিক্ষাথীরা
ণনন্দজরা সাো কাগন্দজ এর ণনন্দে শিনা অনুসান্দর আয়ত এবং ণত্রভূজ আকার জন্য কাগন্দজর টুকরা ততণর করন্দব

িাপ ৩

প্রণত েিন্দক অনুরূপ কন্দর ণতনটি আকৃণত আঁকন্দত হন্দব। এজন্য ণনন্দে শিনা ণেন ও সাহাে করুন। শ্রবান্দে শ আকৃণতগুন্দিা এঁন্দক শ্রেন্দবন।
শ্রসগুন্দিা শ্রেন্দি ওরা আঁকন্দব।

িাপ ৪

এবার সামন্দনর শ্রেয়ান্দি বা শ্রবান্দেরশ ওপর একটির ওপর আন্দরকটি বণসন্দয় শ্রেণিকন্দক্ষর িাইন্দের ণবপরীন্দত অথবা সুন্দয শর আন্দিার
ণবপরীন্দত শ্ররন্দি শ্রভতন্দর ততণর হওয়া নতুন আকৃণত শ্রেিান ণিক্ষাথীন্দের বলুন একোর ওপর আন্দরকো বণসন্দয় এমন কন্দর কতগুন্দিা
আকৃণত বানান্দনা যায় শ্রসো শ্রবর করার শ্রচষ্টা করন্দব।

িাপ ৫

এই আকৃণতগুন্দিা ণিক্ষাথীরা শুধুমাত্র শ্রস্কি ও শ্রপণন্সি ব্যবহার কন্দর িাতায় আঁকার শ্রচষ্টা করন্দব।

িাপ ৬

পাঠ্যবইন্দয়র ১০২ ও ১০৩ নং পৃষ্ঠা ণেন্দয় আকৃণতগুন্দিা শ্রবািান্দবন। পাঠ্যবইন্দয়র সংজ্ঞানুযায়ী ট্রাণপণজয়াম ও সামান্তণরক ব্যাখ্যা
করুন। ণিক্ষাথীরা িাতায় ৬টি আকৃণত আঁকন্দত শ্রপন্দরণছি ণকনা শ্রসটি শ্রেিন্দবন। ণিক্ষাথীরা কাগন্দজ ততণর আকৃণতগুন্দিা সংরক্ষি
করন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: সব ণিক্ষাথী সবগুন্দিা আকৃণত িাতায় এঁন্দকন্দছ ণকনা শ্রসটি অবশ্যই যাচাই করুন।
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আইণেয়া ১১.২: চতুভূশজ ণচণন-২
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: রম্বস ও বন্দগরশ তবণিষ্টয জানা
মূিকথা: এটি একটি িারাবাণহক কাজ এর মাধ্যশি মেক্ষনর্থীরন আশরন মকছু নতুন জযাণমণতক আকৃণত সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব। এন্দক্ষন্দত্র
রম্বস ও বগ শ আঁকন্দত পারন্দব এবং এগুন্দিার তবণিষ্টয সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরারম্বস ও বন্দগরশ পাথ শকয বি শনা করন্দত পারন্দব।
উপকরি: স্বে কাগজ।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষাথীন্দেরন্দক একটি কন্দর পণরষ্কার কাগজ ণনন্দয় আসন্দত বলুন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ট্রাণপণজয়াম ও আয়ত শ্রিিার ক্লান্দস শ্রয কাগন্দজর শ্রসেটি ততণর কন্দরণছি, শ্রসটি ণিক্ষাথীরা শ্রবর করন্দব এবং তার ততণর বি শ্রসেটি
ণনন্দয় আসুন।

িাপ ২

ণিিাথীন্দেরন্দক বি আয়তটি ণনন্দত বলুন। আন্দরক
টুকন্দরা কাগজ ণনন্দত বলুন।
আন্দগর ক্লান্দস (পাঠ্যবইন্দয়র ১০৪ ও ১০৫ নং পৃষ্ঠা)
তারা চতুভূশন্দজর বাহু পণরমাপ করন্দত ণিন্দিন্দছ।
কাগন্দজর টুকন্দরায় এই বি আয়তটির একেম সমান
মাপ কন্দর একটি আয়ত আঁকন্দব।

িাপ ৩

আন্দগর মত একোর ওপর অন্যো বণসন্দয় নতুন
আকৃণত বুিবার শ্রচষ্টা করন্দব।
আকৃণতগুন্দিা শুধু শ্রস্কি ও শ্রপণন্সি ব্যবহার কন্দর
িাতায় আঁকন্দব।

িাপ ৪

একোর ওপর অন্যো বণসন্দয় শ্রভতন্দর শ্রয নতুন আকৃণতগুন্দিা পাওয়া যায় ণিক্ষাথীরা শ্রসগুন্দিার বাহুগুন্দিার তে শয পণরমাপ করন্দব।
এরপর রম্বন্দসর িারিাটি ব্যাখ্যা করুন।

িাপ ৫

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক পাঠ্যবইন্দয়র ১০৬ নং পৃষ্ঠার ১ নং কাজটি করন্দত বলুন। তারা প্রন্দতযন্দক তান্দের িাতায় রম্বন্দসর ণবপরীত বাহু
ও ণবপরীত শ্রকািগুন্দিা শ্রকমন হয় তা ণিিন্দব। সবাই ণনজ ণনজ িাতায় ণনজ শ্রথন্দক ণিন্দিন্দছ ণকনা শ্রসটি যাচাই করুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: সবাই ণনজ ণনজ িাতায় রম্বন্দসর কাজটি ণনজ শ্রথন্দক ণিন্দিন্দছ ণকনা শ্রসটি যাচাই করুন।
আরও ণকছু/ ণবকল্প: এই শ্রসেটি ণিক্ষাথীরা সংরক্ষি করন্দব। পরবতী ক্লাসগুন্দিান্দত শ্রয শ্রকান আকৃণত ও তার তবণিষ্টয ব্যাখ্যা করন্দত ও
ণিক্ষাথীন্দেরন্দক শ্রসসব অনুিাবন করান্দত এই শ্রসেটি ব্যবহার করান্দনা শ্রযন্দত পান্দর।

আইণেয়া ১১.৩: শ্রেণক্সবি চতুভূশজ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: আয়ত, সামান্তণরক, রম্বস ও বগ শ
মূিকথা: সহজিভে উপকরর্ মদশ অর্থ ণনৎ কাগন্দজর ণিপ ণেন্দয় ণিক্ষাথীরা শ্রেণক্সবি চতুভূশজ বানান্দত পারন্দব। এ কান্দজর মধ্য ণেন্দয় শ্রকাি
পণরবতশন কন্দর আয়ত শ্রথন্দক সামান্তণরক ও বগ শ শ্রথন্দক রম্বন্দসর ততণর করন্দত পারন্দব। ফন্দি হান্দত-কিন্দম এগূন্দিার পারস্পণরক সিকশ জানন্দত
পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাবগ শ শ্রথন্দক রম্বস ততণরর জন্য শ্রকান্দির িারাবাণহক পণরবতশন সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
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উপকরি: িক্ত কাগজ/আে শ শ্রপপার, এনটি কাোর, শ্রস্কি, পুিণপন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

িক্ত কাগজ, পুরাতন িাতা বা বইন্দয়র মিাে বা আে শ শ্রপপার ব্যবহার কন্দর
ণিক্ষাথীরা িম্বা কন্দর ণিপ ততণর করন্দব। এরমন্দধ্য চারটি ণিন্দপর তে শয হন্দব
সমান ও দুইটি অন্য দুটি ণিপ হন্দব একটু কম তেন্দ শযর ও সমান।

িাপ ২

চারটি সমান তেন্দ শযর ণিপ পুিণপন ণেন্দয় শ্রজািা ণেন্দয় একটি চতুভূশজ ততণর করন্দত হন্দব। একটি বাণনন্দয় শ্রেিান

িাপ ৩

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ৫-১০ জন্দনর েন্দি ভাগ করন্দত হন্দব। প্রণত েিন্দক আিাো কন্দর সামন্দন এন্দন শ্রেিান।

িাপ ৪

এিান্দন ততণর হওয়া বন্দগরশ বাহুগুন্দিা িক্ষয করন্দত বলুন। এগুন্দিা সমান। এছািা সবগুন্দিা শ্রকাি সমন্দকাি।

িাপ ৫

এবার ণবপরীত শ্রকান্দির দুইটি ণপন িন্দর পান্দির ণেন্দক শ্রেন্দন ণেন। তান্দত এটি রম্বন্দস
রূপান্তণরত হন্দব। এর আন্দগ ণপনগুন্দিা একটু ঘুণরন্দয় ঘুণরন্দয় হািকা কন্দর শ্রনন্দবন, শ্রযন
এটি সহন্দজ বাঁকা করা যায়।
রম্বন্দস শ্রয ণবপরীত শ্রকািগুন্দিা সমান হয় শ্রসটি বি শনা করুন। সবগুন্দিা বাহুই শ্রয সমান
আন্দছ শ্রসটিও শ্রেিান এবার ণবপণরত শ্রকান্দির ণপন িন্দর যত োনা হন্দব, শ্রেিা যান্দব
ণবপণরত দুটি শ্রকাি শ্রছাে হন্দয় আসন্দছ। একই সান্দথ অন্য দুটি শ্রকাি বি হন্দয় আসন্দব।
দুটি শ্রকান সূক্ষ্ণন্দকাি হন্দি অন্য দুটি শ্রকাি শ্রয স্থুিন্দকাি হন্দয় যান্দে শ্রসটি ণিক্ষাথীন্দেরন্দক
শ্রেিান এবং দুটি ণবপরীত শ্রকাি শ্রয সবসময় সমান থাকন্দছ শ্রসটি ব্যখ্যা করুন।
এভান্দব বারবার শ্রকাি বি শ্রছাে কন্দর শ্রেণিন্দয় ণিক্ষাথীন্দক বাহু সমান অবস্থায় শ্রকাি
বি-শ্রছাে কন্দর রম্বস শ্রথন্দক বগ,শ আবারও রম্বন্দসর পণরিত করার ব্যাপারটি শ্রবািান্দবন।

িাপ ৬

দুটি বাহু খুন্দি শ্রছাে মান্দপর বাহু দুটি িাণগন্দয় আয়ত ও সামান্তণরক বানান্দনা যান্দব। এগুন্দিাও বাণনন্দয় শ্রেিান।

টিপস: এটি ণেন্দয় একই বাহুর আয়ত ও সামান্তণরন্দকর শ্রক্ষত্রফি শ্রয একই হন্দব শ্রসটি ব্যখ্যা করা যান্দব। রম্বস-বন্দগরশ শ্রক্ষত্রফিও ব্যখ্যা করা
যান্দব।

আইণেয়া ১১.৪: শ্রতন্দরা ণগন্দের চতুভূশজ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: চতুভূশজ
মূিকথা: তৃতীয় শ্রেণিন্দত ততণরকৃত ১৩ ণগন্দের েণি/সুতা ণেন্দয় ণিক্ষাথীরা ণত্রভূজ ততণর কন্দরণছি। শ্রসটির সাহান্দে চতুভূশজও ততণর করা যায়।
এন্দক্ষন্দত্র ণিক্ষকন্দক শ্রিয়াি রািন্দত হন্দব ণত্রভূজ ততণরর পর শ্রযন চতুভূশজ ততণরর কাজ ণিক্ষাথীরা সিন্ন কন্দর। এ শ্রিিাটির আকষ শিীয় ণেক হন্দিা
চতুভূশন্দজর তবণিষ্টয সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের িারিা অজশন করা।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাচতুভূশজ ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
ণবণভন্ন িরন্দির চতুভূশজ সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
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উপকরি: েণি
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

প্রথন্দম চার জন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন ণনন্দয় আসুন এবং তান্দের ণতন জনন্দক েণির ণতনটি ণগে িরন্দত বলুন। শ্রকানার ণগে দুইটি এক
জন িরন্দব। সবার জন্য ণজন্দজ্ঞস করুন চারটি বাহু ণমন্দি ণক হি এো? না পারন্দি বলুন শ্রয চার পাি/বাহু/সাইে ণমন্দি যা হি তা
চতুভূশজ।

িাপ
২

প্রথন্দম েণির ততণর বগ শ বা আয়তন্দক্ষত্র ছািা এমণন একটি চতুভূশজ থাকন্দব। পন্দর
ণিক্ষক শ্রসটি ণেন্দয় একটি বগ শ ততণর করন্দবন। এন্দক্ষন্দত্র েণি িন্দর থাকা চারজনন্দক
শ্রেণিন্দয় ণেন শ্রক শ্রকান ণগে িরন্দব। বগ শ বানান্দনার পর একজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন
োকুন শ্রেন্দক ণজন্দজ্ঞস করুন সব বাহুর মাপ সমান ণকনা? ণিক্ষাথী শ্রমন্দপ শ্রেন্দি
বিন্দব সব সমান। তিন বলুন শ্রয সব পাি সমান হন্দি আমরা তান্দক বগ শ বিব।
ণতণন আন্দরকজন ণিক্ষাথীন্দক শ্রেন্দক শ্রকান মাপন্দত বলুন। ণিক্ষাথী বিন্দব শ্রয শ্রকাি
গুন্দিা সমন্দকাি। তিন বলুন বন্দগরশ শ্রকািগুন্দিা সমন্দকাি হয়। এই বগ শ িব্দটি
কন্দয়কবার উচ্চারি কণরন্দয় ণনন্দবন ণিক্ষাথীন্দের দ্বারা।

িাপ
৩

এরপর একটি আয়ত আঁকুন শ্রসই েণি ণেন্দয়, চারজনন্দক এমন ভান্দব
েণিটি িরন্দত বিন্দবন শ্রযন, তার আকৃণত আয়তন্দক্ষত্র-এর মত হয়।
পূন্দব শর িাপ অনুসান্দর কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দের োকুন এবং ণজন্দজ্ঞস
করুন: এই চতুভূশন্দজটির সান্দথ পূন্দব শ শ্রেিান্দনা বন্দগরশ সান্দথ পাথ শকয কী?
ণিক্ষাথীরা শ্রকাি শ্রমন্দপ শ্রেিন্দব এিান্দনও সব শ্রকাি সমন্দকাি। এরপন্দর
বাহু শ্রমন্দপ শ্রেিন্দব দুইটি কন্দর বাহু সমান। এবার ণিক্ষাথীন্দের
আয়তন্দক্ষন্দত্রর সান্দথ পণরণচত করান। ণিক্ষাথীন্দের উন্দিন্দশ্য বলুন
চতুভূশন্দজর চারটি শ্রকাি সমন্দকাি এবং দুইটি কন্দর ণবপরীত বাহু সমান
হন্দি তান্দক আমার আয়তন্দক্ষত্র বণি।

িাপ ৪

একটি বগ শ এবং আয়তন্দক্ষত্র আঁকুন শ্রবান্দে।শ ণজন্দজ্ঞস করুন শ্রকানো কী? ণিক্ষাথীরা বিার পর ণজন্দজ্ঞস করুন, আমরা ণক
এগুন্দিান্দক চতুভূশজ বিন্দত পাণর? ণিক্ষাথীরা ণনন্দজন্দের মত উত্তর ণেন্দব। একটু পন্দর বন্দি ণেন, এই সব গুন্দিাই চতুভূশজ। বগ শ
এবং আয়তন্দক্ষত্র হন্দিা আিাো আিাো িরন্দির চতুভূশজ।

িাপ
৫

চতুভূশজ, বগ,শ আয়তন্দক্ষত্র পণরচয় কণরন্দয় শ্রেয়ার পর ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দজন্দের িাতায় এসন্দবর ছণব আঁকন্দত বলুন। আঁকার পন্দর
কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক সামন্দন শ্রেন্দক একটি আয়তন্দক্ষত্র এবং একটি বগ শ আঁকন্দত বলুন। এসময় সাহাে করুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: শ্রযন্দহতু এ অংন্দি মূিত ণিক্ষাথীন্দেরন্দক আমরা চতুভূশজ এবং এর তবণিষ্টাণের সান্দথ পণরণচত করণছ, এরপন্দর ণিক্ষাথীন্দের
দ্বারা পাণরপাণশ্বশক অবস্থা শ্রথন্দক চতুভূশন্দজর আকৃণতর ণবণভন্ন বস্তুন্দক খুন্দুঁ জ শ্রবর কন্দর তান্দেরন্দক আয়তন্দক্ষত্র, বগন্দশ ক্ষত্র ণকংবা এন্দের শ্রকান্দনাটিই
নয়, এমন অংন্দি পৃথক করন্দত ণেন্দত পাণর।
টিপস: যথাসম্ভব এমন জায়গায় েণি ণেন্দয় আকারগুন্দিা ততণর কন্দর শ্রেিান্দত হন্দব শ্রযন সবাই শ্রেিন্দত পান্দর।
এই কাজ করান্দনার পর তৃতীয় শ্রেণির ১১১ এবং ১১২ পৃষ্ঠার ণনন্দে শিনা অনুযায়ী কাজ করান্দত পান্দরন। সবার অংিগ্রহন্দির ণেন্দক নজর রািন্দত
হন্দব।

আইণেয়া ১১.৫: চারকাঠির শ্রিিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তুোঃ ণবণভন্ন আকৃণতর চতুভূশজ
মূিকথাোঃ পূন্দব শর আইণেয়ান্দত আমরা ণিক্ষাথীন্দের ১৩ ণগন্দের েণি/সুতা ণেন্দয় চতুভূশজও ততণর করা শ্রকৌিি সিন্দকশ জানন্দত শ্রপন্দরন্দছ।
এপয শান্দয় ণিক্ষাথীরা কাঠি, সুতা বা শ্রসণম শ্রস্কি ব্যবহার কন্দর ণবণভন্ন িরন্দনর চতুভূশজ ততণর করন্দত পারন্দব। এই আইণেয়াটির মাধ্যন্দম
ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন আকৃণতর চতুভূশজ এবং তান্দের সান্দথ সিণকশত পণরমাপ ণনি শয় সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্যোঃ এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণবণভন্ন আকৃণতর চতুভূশজ-এর বাহু ও শ্রকান্দির পণরমাপ ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরিোঃ নাণরন্দকি পাতার কাঠি বা িাড়ুর কাঠি, শ্রসিাই করার সুতা, শ্রসণম শ্রস্কি।
পূব শপ্রস্তুণতোঃ ণিক্ষাথীন্দেরন্দক আন্দগ শ্রথন্দক কাঠি ণনন্দয় আসন্দত বিন্দত হন্দব।
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কায শপদ্ধণতোঃ
িাপ-১

ণিক্ষাথীন্দেরন্দক চারটি নারন্দকি পাতার কাঠিন্দত
শ্রস্কন্দির সাহান্দে ১ন্দসণম পরপর োগ ণেন্দত
ণনন্দে শিনা ণেন। (ণচত্র-১ দ্রষ্টব্য)

চারটি কাঠির মান্দি দুইটির একপ্রান্ত কাপি
শ্রসিাই করার সুতা ণেন্দয় শ্রেঁণচন্দয় ছণবর মন্দতা
কন্দর যুক্ত করন্দত হন্দব। (ণচত্র-২ দ্রষ্টব্য)
িাপ ২

ণচত্র-১

ণচত্র-২

ণচত্র-3

ণচত্র-4

এরপর অপর একটি কাঠিন্দক ঐ কাঠি দুইটির
শ্রযন্দকানও একটির সান্দথ সুতার সাহান্দে যুক্ত
করন্দত হন্দব। (ণচত্র-3 দ্রষ্টব্য)

এবার শ্রিষ কাঠিটিন্দক দুইপ্রান্দন্ত একইভান্দব এক
প্রান্ত উন্মুক্ত কাঠির সান্দথ বািন্দত হন্দব। (ণচত্র-4
দ্রষ্টব্য)
িাপ ৩

এবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দকও উপন্দরর িাপ অনুসরি কন্দর একইভান্দব কাঠি চারটিন্দক যুক্ত করন্দত বলুন।

িাপ ৪

এিন ণিক্ষাথীন্দেরন্দক এই চার কাঠির সাহান্দে ণবণভন্ন মান্দপর জযাণমণতক আকৃণতর শ্রিিা শ্রেিান এবং ণিক্ষাথীরা শ্রসটি
অনুসরি করন্দব। শ্রিিাগুন্দিা এমন –
১। চারটি কাঠিন্দক সমান ণতন োগ পরপর শ্ররন্দি যণে কাঠিগুন্দিার শ্রযন্দকানও একটিন্দক অন্যটির সান্দথ িম্বভান্দব শ্ররন্দি সকন্দি
শ্রসটি তুন্দি িরন্দব ক্লান্দস। এরপর বলুন এটি একটি ৩ন্দসণম বাহু ণবণিষ্ট বগন্দশ ক্ষত্র।
২। এইবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক এই বগন্দশ ক্ষন্দত্রর শ্রযন্দকানও একটি বাহুন্দক অন্য একটি বাহুর সান্দথ চাোর সাহান্দে ৬০ণেগ্রী শ্রকান্দি
শ্ররন্দি তুন্দি িরন্দত বলুন। সকন্দি তুন্দি িরন্দি বলুন এটি একটি ৬০ণেগ্রী শ্রকাি এবং ৩ন্দসণম বাহু ণবণিষ্ট একটি বগ।শ
৩। এইকবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক ৩ন্দসণম ও ৪ন্দসণম বাহুণবণিষ্ট একটি আয়তন্দক্ষত্র বানান্দত বলুন এবং ণিক্ষাথীরা শ্রসটি বাণনন্দয়
ক্লান্দস তুন্দি িরন্দব।
৪(ক)। একইভান্দব এবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক বলুন ৩ন্দসণম ও ৪ন্দসণম বাহু এবং ৬০ণেগ্রী শ্রকাি ণবণিষ্ট একটি সামান্তণরক আঁকন্দত,
ণিক্ষাথীরাব শ্রসণত আঁকন্দব এবং ক্লান্দস তুন্দি িরন্দব।
৪(ি)। ৪(ক)শ্রত বানান্দনা সামান্তণরন্দকর উচ্চতা ণিক্ষাথীরা শ্রস্কন্দির সাহান্দে পণরমাপ করন্দব এবং শ্রক শ্রসই পণরমাপ জানান্দব।

িাপ ৫

িাপ ৬ এ অণজশত জ্ঞান এবং বানান্দনা চারকাঠির যন্দন্ত্রর সাহন্দে ণিক্ষাথীরা ১০১ পৃষ্ঠার ১ এর সমস্যাগুন্দিা, ১০৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠার
সমস্যা এবং অনুিীিনী ১০ এর ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং সমস্যাগুন্দিা সমািান করন্দব।

আইণেয়া ১১.৬: বাস্তন্দব নানা আকান্দরর চতুভূশজ ততণর
ণিন্দরানাম: বাস্তন্দব নানা আকান্দরর চতুভূশজ ততণর
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা ণবণভন্ন মান্দপর কাঠি ণেন্দয় নানান মান্দপর চতুভূশজ ততণর করন্দব । এসময় ণিক্ষাথীরা আয়ন্দতর ণবপরীত বাহু ও শ্রকান্দনর
সিকশগুন্দিা সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব। তাছািা ণনি শাণরত মান্দপর চতুভুশজ আঁকন্দত পারন্দব এবং চতুভুশন্দজর বাহুর তে শয পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাউপকরি ব্যবহার কন্দর চতুভূশজ ততণর করন্দত পারন্দব।
চতুভূশন্দজর বাহু পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাঠি, রুিার।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষাথীরা বাসা শ্রথন্দক কন্দয়কটি কাঠি ণনন্দয় আসন্দব। এছািা সম্ভব হন্দি জযাণমণত বাক্স ও সাইন শ্রপন আনন্দব।
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কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লাসন্দক ২/৩ জন্দনর েন্দি ভাগ করন্দত হন্দব। প্রন্দতযক েন্দির কাঠিগুন্দিা একসন্দঙ্গ করন্দব। এরপর ণিক্ষাথীরা রুিার ব্যবহার কন্দর
কাঠিগুন্দিান্দক শ্রভন্দঙ্গ ২ শ্রসণম, ৩ শ্রসণম, ৪ শ্রসণম, ৫ শ্রসণম, ৬ শ্রসণমর প্রণতটির চারটি কন্দর কাঠি ততরী করন্দব।

িাপ ২

মাপ কন্দর কাো সব কাঠিগুন্দিান্দক একসন্দঙ্গ ণমণিন্দয় এন্দিান্দমন্দিা করন্দত হন্দব।

িাপ ৩

এবার পাঠ্যবইন্দয়র ১০১ নং পৃষ্ঠার ১ নং সমস্যার ণতনটি আয়ত ও বগ শ ততরী করন্দত হন্দব।

িাপ ৪

প্রন্দতযক েি তান্দের িাতার ওপর জযাণমণতক ণচত্রগুন্দিা ততরী করন্দব। ততরী করার সময় প্রণতটি কাঠি রুিার ণেন্দয় শ্রমন্দপ শ্রমন্দপ
প্রন্দয়াজনীয় কাঠি খুন্দুঁ জ শ্রবর করন্দব। সমন্দকাি ততরীর জন্য বইন্দয়র শ্রকান্দির সাহাে ব্যবহার করন্দত পান্দর।

িাপ ৫

শ্রসই ণচত্র শ্রেন্দি শ্রেন্দি আবার িাতায় আঁকন্দব।

িাপ ৬

এরপর প্রন্দতযকন্দক বইন্দয় শ্রনই এমন একটি সাইন্দজর আয়ত ও বগ শ ততণর করন্দত ও শ্রসটি িাতায় আঁকন্দত ণেন।

িাপ ৭

শ্রকাি ব্যবহার কন্দর চতুভূশজ আঁকা শ্রিিান্দনার পর ১০৪ ও ১০৫ নং পৃষ্ঠার চতুভূশজগুন্দিা আঁকন্দত ণেন। এসময় ণিক্ষাথীরা চাঁো
ব্যবহার করন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষক সবাই ঠিকমত ততরী করন্দত পারন্দছ ণকনা শ্রসটি অবশ্যই যাচাই করন্দবন। সবাই িাতায় আঁকন্দছ ণকনা শ্রসটিও
যাচাই করন্দবন।
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আইণেয়া ১১.৭: বৃত্ত পণরণচণত
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: জযাণমণত
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যশি ণিক্ষাথীরা বৃত্ত ও এর ণবণভন্ন অংি সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব। কাগজ ও সহজিভয উপকরি ব্যবহার কন্দর
বৃত্ত আঁকন্দব এবং এর ণবণভন্ন অংি ণচণহ্নত করন্দব। এভান্দবই জযা ও ব্যাসাি শ সিন্দকশ িারর্ন িাভ করন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা
বৃত্ত এবং এর অংি ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি: রণঙন কাগজ ও কাগজ কাঁোর উপকরি
কায শপদ্ধণতোঃ
িাপ ১

শুরুন্দত শ্রগািাকার বস্তু (শ্রযমনোঃচুণি,শ্রপ্লে)এ কাগজ শ্ররন্দি অথবা কাঁো কিাস ণেন্দয় বৃত্ত এঁন্দক কিম ণেন্দয় বারবার োগ ণেন্দয়
ণছন্দি ণনন।

িাপ ২

এবান্দর ঐ বৃত্তাকার কাগজন্দক ণচন্দত্রর মন্দতা দুইটি ভাঁজ ণেন্দয় সমান চার ভান্দগ ভাঁজ করুন এবং দুইটি ভাঁন্দজর শ্রছেণবন্দুন্দক
শ্রকন্দ্র ণচণহ্নত করুন।

িাপ ৩

এবান্দর ণচন্দত্রর মন্দতা কন্দর শ্রগািাকার কন্দর শ্রকন্দে ণনন্দত হন্দব যান্দত মান্দি ণকছু অংি না কাঁো থান্দক।ছণবর মন্দতা কন্দর
কােন্দবন।
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িাপ ৪

এবান্দর ছণবর মন্দতা শ্রকন্দে বৃন্দত্তর একটি জযা ও ব্যাসাি শ ণচণহ্নত করন্দবন। এন্দক্ষন্দত্র ণবণভন্ন রঙন্দয়র কাগজ ব্যবহার করন্দবন।

িাপ ৫

এবান্দর সকি ণিক্ষাথীন্দক কাগজ শ্রকন্দে/ণছন্দি এটি ততণর করন্দত বলুন এবং সবাইন্দক বৃন্দত্তর অংিগুন্দিা ণচণহ্নত করন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: কিান্দসর সাহান্দে বৃত্ত এঁন্দক অথবা শ্রকন্দে নানা আকৃণতর নকিা ততণর করন্দত ণেন। পাঠ্যপুস্তন্দকর পৃষ্ঠা- ১১১ ও পৃষ্ঠা-১১৪
এর ১০ নং সমস্যা অনুিীিন করান।
টিপস: ণিক্ষক শ্রেণিকন্দক্ষ আে শ শ্রপপার ণেন্দয় বি আকৃণতর একটি বৃত্ত ততণর কন্দর ব্যাসাি শ, শ্রকন্দ্র, জযা ও ব্যাস প্রেিশন্দনর জন্য সংরক্ষি করুন।

আইণেয়া ১১.৮: বৃন্দত্তর ব্যাসাি শ মাপা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: বৃত্ত
মূিকথা: এই আইণেয়ার মাধ্যশ্রম ণিক্ষাথীরা বৃন্দত্তর ব্যাস ও ব্যাসাি শ সিন্দকশ িারিা িাভ করন্দব এবং এগূন্দিা পণরমাপ করন্দত পারন্দব। এই
কাজটির জন্য যিনতশলর মছমপ এিাং যেল ব্যিহনর কশর শ্রবাতন্দির ণছণপ পািাপাণি শ্ররন্দি শ্রসগুন্দিার ব্যাস ও ব্যাসাি শ পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
বাস্তব অণভজ্ঞতার ণভণত্তন্দত শ্রগাি বস্তুর অথ শাৎ বৃন্দত্তর ব্যাসাি শ পণরমাপ কন্দর অন্দনকগুন্দিা বৃন্দত্তর তে শয পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরািন্দব
বৃন্দত্তর ব্যাসাি শ ও ব্যাস পণরমাপ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: শ্রবাতন্দির ণছণপ, কাঠি ও রুিার
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষাথীরা বাসা শ্রথন্দক কন্দয়কটি কন্দর শ্রবাতন্দির ণছণপ ণনন্দয় আসন্দব।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

পূন্দব শর ক্লান্দস প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক কন্দয়কটি কন্দর পাণনর শ্রবাতন্দির ণছণপ আনন্দত বলুন।

িাপ ২

ণিক্ষাথীন্দের দুই জন কন্দর শ্রজািায় ভাগ কন্দর ণেন। প্রন্দতযক েন্দি অন্তত পাঁচটি শ্রবাতন্দির ণছণপ থাকন্দব।

িাপ ৩

ণিক্ষাথীন্দের কাগন্দজর উপর ণছণপগুন্দিা পািাপাণি সাজান্দত বিন্দবন। ণছণপগুন্দিা প্রন্দতযকটির সান্দথ প্রতযাকটি শ্রযন ণমন্দি
থান্দক। শ্রসাজা শ্রবািার জন্য দুই পান্দি দুন্দো কাঠি ণেন্দত বলুন।
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িাপ ৪

শ্রযিান শ্রথন্দক ণছণপ সাজান্দব এবং শ্রযিান্দন ণছণপ সাজান্দনা শ্রিষ হন্দয়ন্দছ শ্রসই পয শন্ত একো শ্রস্কন্দির সাহান্দে শ্রমন্দপ ণনন্দত বলুন।
ণিক্ষাথীন্দের প্রাপ্ত ফিাফি িাতায় ণিিন্দত বলুন। মাপার সময় কাঠি বা বইন্দয়র এক িান্দরর সাহাে শ্রনয়া শ্রযন্দত পান্দর
শ্রসাজাসুণজ হন্দয়ন্দছ ণকনা শ্রবািার জন্য।

িাপ ৫

এবার ণিক্ষাথীন্দের ণতনটি ণছণপ ণচন্দত্রর মন্দতা কন্দর এমনভান্দব রািন্দত বলুন শ্রযন প্রন্দতযকটি অন্য দুটিন্দক স্পিশ কন্দর থান্দক।
এবার উপন্দরর প্রথম ণছণপর শ্রকন্দ্র হন্দত ণনন্দচর প্রথম ণছণপর শ্রকন্দ্র পয শন্ত দূরে ণনি শয় করন্দত বলুন।
ণছণপগুণির ব্যাসান্দি শর সমান কন্দর কাো কাগন্দজর ণিন্দপর সাহান্দে ণচন্দত্রর মন্দতা কন্দর দূরে ণনি শয় করন্দত হয় ণকভান্দব শ্রসো
শ্রেণিন্দয় ণেন।

িাপ ৬

এভান্দব পাঠ্যপুস্তন্দকর পঞ্চম শ্রেণির ১১১ পৃষ্ঠার ৩ নম্বর সমস্যা এবং ১১৪ পৃষ্ঠার ৮ ও ৯ নং সমস্যা সমািান করন্দত বলুন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষক ণবণভন্ন মান্দপর কন্দয়কটি কন্দর বৃত্ত কাগজ শ্রকন্দে ততরী কন্দর ণিক্ষাথীন্দের মান্দি ণবতরি করন্দবন। তান্দেরন্দক
বৃত্তগুন্দিা সাণজন্দয় ব্যাসাি শগুন্দিা ণনি শয় করন্দত বিন্দবন।
সমস্যা সমািান চযান্দিঞ্জ: একই আকান্দরর অন্দনকগুন্দিা ণছণপ ণনন। এবার শ্রকান একো ণছণপন্দক মািিান্দন শ্ররন্দি তার চারপান্দি সন্দব শাচ্চ
কতগুন্দিা ণছণপ রািা সম্ভব শ্রযন প্রন্দতযকটিই ঐ ণছণপন্দক স্পিশ কন্দর?

আইণেয়া ১১.৯: বৃত্ত ণেন্দয় বগ শ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: বৃত্ত
মূিকথা: এটি একটি হান্দতর সুণনপুন কাজ এর মাধ্যশ্রম প্রথন্দম কাগন্দজর ণিপ ণেন্দয় বৃত্ত ততণর কন্দর আিাআণি িাণগন্দয় মাি বরাবর শ্রকন্দে
কীভান্দব বৃন্দত্ত রূপান্তর করা যায় শ্রস সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব। পঞ্চি যশ্রমর্র পনঠ্যপুস্তশক মেক্ষনর্থীশদর বৃত্ত যর্থশক নকসন ও ছমি আঁকশত উদ্ভুদ্ধ
করন হশ শছ, য ন মেক্ষনর্থীরন ব্যনস, ব্যনসনধ ণ, যকন্দ্র, িেন, বৃত্তিনপ ইতেনমদ সম্পশকণ স্পি ধনরর্ন লনভ করশত পনরশি। এখনশন মভন্ন উপনশ বৃত্ত
ততমর কশর যসগুশলন যকশট একটি িতুভুণি িনননশনন ন যস সম্পশকণ ধনরর্ন লনভ করশি।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা
জযাণমণতর নানা আকৃণত ততণর করন্দত পারন্দব।
উপকরি: এন্দফার কাগজ (িাতার পুরন্দনা পৃষ্ঠা ণেন্দয়ও চিন্দব), গাম, কাঁণচ
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ক্লান্দস প্রথন্দম এই এণক্টণভটি কন্দর শ্রেিান্দবন। একটি কাগজন্দক শ্রকন্দে িম্বা চার ভাগ করন্দত হন্দব। চারটি ণিপ ততরী হন্দব।
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িাপ ২

একটি ণিপ ণনন্দয় শ্রগাি কন্দর গাম/আো ণেন্দয় জুন্দি ণেন্দয় বৃত্ত ততরী করন্দত হন্দব। এরকম দুটি ণিপ ততরী হন্দব।

িাপ ৩

বৃন্দত্তর বাইন্দরর ণেন্দক মাি বরাবর োগ ণেন্দয় ণেন্দত হন্দব।

িাপ ৪

বৃত্ত দুটিন্দক পািাপাণি গাম ণেন্দয় িাণগন্দয় ণেন্দত হন্দব। একো আন্দরকোর সন্দঙ্গ আিাআণি কন্দর িাগান্দত হন্দব।

িাপ ৫

এবার োগ বরাবর শ্রকন্দে দুই ভাগ করার শ্রচষ্টা করন্দত হন্দব বৃত্ত দুটিন্দক। ণিক্ষক ণজন্দজ্ঞস করন্দবন, এই দুইটি োগ বরাবর
কােন্দি কী ততরী হন্দব? সািারিভান্দব সব ণিক্ষাথীই বিন্দব দুটি ণেন্দয় শ্রমাে চারটি বৃত্ত হন্দব। এরপর কােন্দত হন্দব।
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িাপ ৬

োগ বরাবর কােন্দি শ্রেিা যান্দব একটি বগ শ ততরী হন্দয় শ্রগন্দছ।

িাপ ৭

এবার ণিক্ষাথীরা এই ণজণনসটি ততরী করন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষক ণিক্ষাথীন্দেরন্দক বিন্দবন বাসায় এটি বারবার ততরী কন্দর বুিবার শ্রচষ্টা করা, শ্রকমন কন্দর বৃত্ত বন্দগ শ রূপ ণনন্দে।
এজন্য তারা দুটি ণিপ দুই রঙন্দয়র কাগজ ণেন্দয় ণনন্দয় শ্রেিন্দত পান্দর।
আন্দরকটি শ্রহামওয়াকশ থাকন্দব, কী করন্দি এটি বগ শ না হন্দয় আয়ত হন্দয় যান্দব। ওন্দেরন্দক এব্যপান্দর শ্রকান সাহাে করা যান্দবনা। ওরা ণনন্দজরাই
শ্রচষ্টা করন্দব।
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১২.০ পণরমাপ
আইণেয়া ১২.১: পণরমান্দপর হাণি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: পণরমাপ
মূিকথা: নামতার হাণি িারিান্দক কান্দজ িাণগন্দয় প্রন্দতযক ণিক্ষাথী পণরমান্দপর ণবণভন্ন একন্দকর িাইপ ততণর করন্দব এবং ণনন্দজর কান্দছ রািন্দব।
পণরমান্দপর একন্দকর িাইপটি ততণর করা খুবই সহজ কাজ এবং একেমই ব্যয়সান্দপক্ষ নয়। এই িাইপটি তান্দের একক সমূন্দহর রূপান্তর আত্মস্থ
করন্দত সহন্দযাণগতা করন্দব এবং পরবতীন্দত িাণি র পূরি এবং ণভন্ন একন্দক রূপান্তর এর শ্রক্ষন্দত্র ব্যবহার করন্দত পারন্দব। ণিক্ষাথীরা িাইপটি
‘পণরমান্দপর হাণি” নান্দম ণচনন্দব।
একজন ণিক্ষাথী ণনন্দজ এই পণরমান্দপর হাণি বানান্দনার সময় একবার তার অনুিীিন হন্দব। ণনন্দজর কান্দছ এটি রািার জন্য শ্রস যিনই এটি
একবার খুন্দি শ্রেিন্দব অবন্দচতন মন্দনই তার আরও একবার অনুিীিন হন্দব। এই উপকরিটি তার ণনন্দজর ততণর, তাই এই ণজণনসটির প্রণত ণিক্ষাথী
একো মাণিকানা অনুভব করন্দব। এসব কারন্দনই আত্মস্থ করার শ্রক্ষন্দত্র বইন্দয় ছাপান্দনা সািারি চান্দে শর শ্রচন্দয় এই পণরমান্দপর হাণি একজন ণিশুর
জন্য শ্রবিী কায শকরী।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাপণরমান্দপর ণবণভন্ন একক সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণিক্ষক - স্টযাপিার, শ্রবলুন।
ণিক্ষাথী -১. দুইটি কন্দর এন্দফার সাইন্দজর কাগজ। সম্ভব না হন্দি িাতার কাগজ ণেন্দয় কাজটি করান্দনা যান্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষক -অণফস রুম শ্রথন্দক স্টযাপিার ণনন্দয় যান্দবন.
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

সকি ণিক্ষাথীন্দের ৬টি েন্দি ভাগ কন্দর ণেন। পূন্দব শই ৬টি শ্রবলুন্দনর শ্রভতর একটি কন্দর কাগজ রািন্দবন। কাগজ গুন্দিান্দত শ্রিিা
থাকন্দব - ণকন্দিাণমোর, শ্রহন্দক্টাণমোর,শ্রেকা ণমোর, শ্রেণসণমোর, শ্রসণন্টণমোর,ণমণি ণমোর। প্রণত েিন্দক একটি শ্রবলুন শ্রেয়া
হন্দব।প্রথম েি শ্রক বিন্দবন শ্রবলুনটি ফুোন্দত। ফুোন্দনার পর শ্রয কাগজ পাওয়া যান্দব শ্রসটিন্দত ণক শ্রিিা আন্দছ বিন্দত বিন্দবন।
শ্রযমন িণর প্রথম েন্দির কাগন্দজ শ্রিিা শ্রহন্দক্টাণমোর। শ্রবান্দে শ ণিিন্দবন ১ শ্রহন্দক্টাণমোর= এবার সমান ণচন্দহ্নর পন্দর ১০০ ণমোর
শ্রিিার আন্দগ ব্যাখ্যা করন্দবন ৩য় এবং ৪থ শ শ্রেণিন্দত আমরা শ্রযমন শ্রেন্দিণছ ১০০ শ্রসণম এ ১ ণমোর হয় শ্রতমণন ১০০ ণমোর এ ১
শ্রহন্দক্টাণমোর হয়। এভান্দব পয শায়িন্দম সব েি কাগন্দজ ণক শ্রিিা আন্দছ তা বিন্দব এবং শ্রবান্দে শ ণিিন্দবন। িক্ষিীয় শ্রয ণমোর এর
শ্রচন্দয় শ্রছাে একক শ্রিিার সময় শ্রযমন ১ শ্রেণস ণমোর এর জন্য ব্যাখ্যা এইভান্দব শ্রেয়া যায় শ্রয ১ ণমোর শ্রক ১০ ভাগ করন্দি প্রণত
১ ভাগ শ্রকই ১ শ্রেণস ণমোর বন্দি। তাই শ্রেণসণমোর শ্রক ণমোন্দর ণনন্দত হন্দি ১০ ণেন্দয় ভাগ ণেন্দত হয়।
(কায শিন্দমর শুরুন্দত শ্রবলুন সহজিভয না হন্দি সািারি িোণরর মাধ্যন্দমও কাজটি করা যায়)

িাপ-২

ক্লান্দস প্রন্দতযকটি ণিক্ষাথীন্দক তান্দের িাতা শ্রথন্দক একটি কন্দর কাগজ ণনন্দত বলুন। সম্ভব হন্দি এন্দফার সাইন্দজর কাগজ ব্যবহার
করা শ্রযন্দত পান্দর।
এবার ণিক্ষাথীন্দক একটি কাগজ মাি বরাবর এক ভাঁজ ণেন্দয় পুনরায় আবান্দরা আন্দরক ভাঁজ ণেন্দত বলুন। এভান্দব কাগজটিন্দত
৪টি ভাগ ততণর হন্দব।

িাপ-৩

ণিক্ষাথীরা এবার ভাঁজ িন্দর িন্দর কাগজটির ৪ টুকরা করন্দব। ণিক্ষাথীন্দেরন্দক কাগন্দজর টুকরাগুন্দিা একসান্দথ সমান কন্দর
িরন্দত বলুন। আপণন এক শ্রকানায় স্টযাপি কন্দর ণেন।

িাপ-৪

এবার ণিক্ষাথীন্দেরন্দক বই এর সাহান্দে প্রথম িাইন্দপ তে শয ণনি শন্দয়র একক গুন্দিা িমান্বন্দয় ণিিন্দত বলুন। শ্রবান্দে শ শ্রেণিন্দয় ণেন।

িাপ-৫

পণরমাপ িাইপটির নাম ণেন “পণরমান্দপর হাণি”। সকি ণিক্ষাথীন্দক ণনজ ণনজ বানান্দনা পণরমান্দপর হাণি সংরক্ষি করন্দত
বলুন। পরবতী ক্লান্দস ব্যান্দগ কন্দর ণনন্দয় আসন্দত ণনন্দে শিনা ণেন। ওজন এবং আয়তন্দনর পান্দেও যথািন্দম ২য়,৩য় িাইপ এ
একক এর রূপান্তন্দরর চাে শ শ্রিিা হন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ৫ম শ্রেণির গণিত বইন্দয়র তে শয সংিান্ত সমস্যা সমািান্দন এই িাইপটি ব্যবহার কন্দর সমস্যা সমািান করা যান্দব।
আরও ণকছু/ ণবকল্প: ণিক্ষাথীরা চাইন্দি পণরমাপ িাইন্দপ ণবণভন্ন রণঙন কাগজ বা রণঙন কিম ব্যবহার করন্দত পান্দর। িক্ত কাগজ ব্যবহার করা
শ্রগন্দি নামতার িাইপটি েী শস্থায়ী হন্দব।
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আইণেয়া ১২.২: দূরন্দের পাজি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: তে শয পণরমাপ
মূিকথাোঃ এটি একটি একক/েিগত কাজ। এই কাজটির মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ম্যাপ ব্যবহার কন্দর দূরন্দের ণবণভন্ন একক ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
এই িারিা কান্দজ িাণগন্দয় দূরন্দের ণবণভন্ন একন্দকর রূপান্তর করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাদূরন্দের ণবণভন্ন একন্দকর রূপান্তর করন্দত পারন্দব।
ণবণভন্ন স্থান্দনর দূরে শ্রযাগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি:ব্লাক শ্রবােশ,ণমোর শ্রস্কি।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষক একটি ম্যাপ শ্রবান্দে শ এন্দক ণনন্দবন অথবা বি একটি আে শ শ্রপপান্দর আঁকা ম্যাপ পুি ণপন শ্রবান্দে শ আেন্দক ণেন্দবন।

কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ম্যাপ শ্রেণিন্দয় একটি গল্প বিন্দবনএকণেন সকান্দি শুভ ভাবন্দিা সকান্দির বাসায় যান্দব। তাই শ্রস সকাি শ্রক শ্রফান ণেন্দয় বাসার ঠিকানা জানন্দত চাইন্দিা। সকাি
তান্দক ঠিকানা ণেন্দয় বন্দি আমার বাসায় আসার অন্দনক গুন্দিা রাস্তা আন্দছ। একটি রাস্তায় দুরে ৬০০০ ণমোর। অন্য একো রাস্তায়
দুরত্ম ৮০ শ্রেকা ণমোর। এিন শুভ শ্রতা ণচন্তায় পন্দি শ্রগন্দিা। শ্রকান রাস্তায় শ্রগন্দি তার কম সময় িাগন্দব।
সবাই শ্রভন্দব বি শ্রতা শ্রকান রাস্তার দুরত্ম ণকন্দিাণমোর একন্দক কম?
ণিক্ষাথীরা ৬০০০ ণমোর এবং ৮০ শ্রেকা ণমোর শ্রক ণকন্দিাণমোর এ রূপান্তর কন্দর উত্তর বিন্দব।
এন্দক্ষন্দত্র তান্দের বইন্দয় শ্রেয়া চাে শ এর সাহাে ণনন্দত বিন্দবন।
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িাপ-২

এবার আবান্দরা ম্যাপ শ্রেণিন্দয় গল্প বলুনণমতু সকান্দির বাসায় যান্দব ণকন্তু পাণন ভয় পায় তাই শ্রযসব যায়গায় শ্রনৌকা শ্রনই,পাণন শ্রনই শ্রস শ্রকবি শ্রসইসব রাস্তায় যান্দব এিন
বি শ্রতা শ্রস শ্রকান শ্রকান রাস্তা ণেন্দয় যান্দব। তান্দের ণকছুক্ষি ণচন্তা করার সময় ণেন এরপর তান্দের কাছ শ্রথন্দক উত্তর গুন্দিা জানার
শ্রচষ্টা করুন।

িাপ-৩

আন্দরা ণকছু প্রশ্ন তান্দের ণজন্দজ্ঞস করুন ১/ ম্যাপ শ্রেন্দি বি শ্রতা ণমতুর বাসা শ্রথন্দক দুগ শ কত শ্রহক্টাণমোর?
২/ সুণস্মর বাসা শ্রথন্দক শ্রোকান কত শ্রেণসণমোর?
৩/ শুভর বাসা শ্রথন্দক বেতিা কত ণকন্দিাণমোর,কত শ্রহক্টাণমোর?

িাপ-৪

ণিক্ষাথীন্দের ৫ জন্দনর েন্দি ভাগ কন্দর ণেন। েিগত ভান্দব কাজ ণেন। তান্দের প্রশ্ন করুন১/ সুণস্ম ণমতু,শুভ এবং সকাি শ্রক বাসা শ্রথন্দক ণনন্দয় আয়না মহি যান্দব।এিন ণকভান্দব শ্রগন্দি তার সবন্দচন্দয় কম সময় িাগন্দব।
যণে শ্রস শ্রকান রাস্তা ২ য় বার ব্যবহার করন্দত না চায়?
২/ কার বাসা শ্রথন্দক আয়না মহি সবন্দচন্দয় কান্দছ?

মূল্যায়ন ও যাচাই: ৫ম শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১১৬ পৃষ্ঠার সমস্যাগুন্দিা সমািান করন্দত ণেন।

আইণেয়া ১২.৩: ওজন্দনর একন্দকর সিকশ ও রূপান্তর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ওজন পণরমাপ
মূিকথা: এই প্রণিয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ওজন্দনর ণবণভন্ন একন্দকর মধ্যকার শ্রয সিকশগুন্দিা রন্দয়ন্দছ শ্রসগুন্দিা জানন্দত পারন্দব। এন্দক্ষন্দত্র রূপান্তর
এর পািাপাণি ওজন্দনর পণরমাপ সংিান্ত শ্রযাগ, ণবন্দয়াগ, গুি, ভাগ সহন্দজ এবং আনেোয়ক উপান্দয় করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাওজন্দনর ণবণভন্ন একন্দকর রূপান্তর করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ, পণরমান্দপর হাণি।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষক শ্রবলুন্দনর মন্দধ্য কাগজ প্রস্তুত রািন্দবন অথবা িোণরর কাগজ প্রস্তুত রািন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১ ণিক্ষাথীন্দের এই ৬টি েন্দি ভাগ করা হন্দব। শ্রবলুন্দনর মন্দধ্য ২টি কন্দর কাগন্দজ ণকন্দিাগ্রাম, শ্রহন্দক্টাগ্রাম, শ্রেকাগ্রাম ণিন্দি রািা হন্দব। প্রণত
েন্দি একটি কন্দর শ্রবলুন শ্রেয়া হন্দব। শ্রবলুন ফুোন্দনার পর েিগুন্দিা শ্রক শ্রকান কাগজ শ্রপন্দয়ন্দছ ণজন্দজ্ঞস করন্দবন। শ্রযমন- ২টি েি োণিন্দয়
বিন্দব তারা শ্রেকাগ্রাম শ্রপন্দয়ন্দছ। ণিক্ষক শ্রবান্দে শ ণিিন্দবন ১ন্দেকাগ্রাম = ১০ গ্রাম।
িাপ-২ এবার সবাইন্দক “পণরমান্দপর হাণি” শ্রবর কন্দর এটির ২য় ণিন্দপ ওজন্দনর একন্দকর এই চাে শটি তুন্দি শ্রফিন্দত বিন্দবন।
িাপ-৩ প্রণত েন্দি থাকা ণিক্ষাথী সংখ্যার অনুপান্দত ৪/৫/৬টি ণভন্ন ণভন্ন ওজন্দনর মান শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন্দবন। শ্রযমন৫২৮৫ গ্রাম
২ শ্রকণজ ৪৫৬ গ্রাম
৮৭০ গ্রাম
২৫ শ্রকণজ ৭৭ শ্রেকাগ্রাম
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এই মান গুন্দিা ণিক্ষাথীন্দের িাতায় তুিন্দত বিন্দবন তন্দব সান্দথ ণকছু ণনন্দে শিনা থাকন্দব। ১টি েন্দির সেস্য ৪ জন হন্দি ৪টি সমস্যা
শ্রবান্দে শ শ্রেয়া হন্দব এবং একজন ণিক্ষাথী শ্রযন্দকান একটি মান িাতায় তুিন্দব। এণক েন্দির প্রন্দতযন্দকর িাতায় শ্রতািা মান শ্রযন ণভন্ন ণভন্ন
হয়।
িাপ-৪ সবার িাতায় মান শ্রিিা হন্দি ণনন্দে শিনা ণেন্দবন শ্রয েন্দির নাম ণকন্দিাগ্রাম তারা এই মান শ্রক ণকন্দিাগ্রান্দম রূপান্তর কন্দর ণিিন্দব। এণক
ভান্দব অন্য েন্দির সেস্যরাও ণনজ ণনজ েন্দির নাম অনুসান্দর িাতায় শ্রিিা মান এর একন্দকর রূপান্তর করন্দব। এই কান্দজর জন্য ণিক্ষক
ণনণে শষ্ট সময় শ্রেঁন্দি ণেন্দবন। এর মন্দধ্য শ্রযই েন্দির সেস্য রা সবন্দচন্দয় শ্রবণি সংখ্যক মান রূপান্তর সঠিক ভান্দব করন্দত পারন্দব শ্রসই েি
ণবজয়ী।
িাপ-৪ ণনণে শষ্ট সময় শ্রিন্দষ ণিক্ষক একই নান্দমর দুই েন্দির মন্দধ্য িাতা ণবণনময় করন্দত বিন্দবন। এক েি অন্য েন্দির উত্তর সঠিক হন্দয়ন্দছ
ণকনা মূল্যায়ন করন্দব। ণিক্ষক ঘুন্দর ঘুন্দর পয শন্দবক্ষি করন্দবন।
িাপ-৫

শ্রবান্দে শ দুইটি মান ণিিন্দবন শ্রযমন - ৩.৬ এবং ১৬০০

প্রশ্ন করন্দবন শ্রকানটি বি। ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক উত্তর জানার শ্রচষ্টা করন্দবন। এবার দুইটি মান্দনর পান্দি একক ণিিন্দবন।
আবান্দরা প্রশ্ন করন্দবন শ্রকানটি শ্রবণি ?

ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক উত্তর জানন্দবন। এরপর সঠিক উত্তর বিার আন্দগ ব্যাখ্যা ণেন্দবন”দুটি মান্দনর মন্দধ্য শ্রকানটি বি এটি শ্রবািার জন্য আমান্দের একন্দকর ণেন্দক িক্ষয রািন্দত হন্দব। দুটি মান্দনর একই একক হন্দি তুিনা
করা সম্ভব। তাই শ্রকানটি শ্রছাে এবং শ্রকানটি বি এটি যাচাই এর আন্দগ আমান্দের শ্রযন্দকান একটি একন্দক রূপান্তর কন্দর অপর একন্দক
প্রকাি করন্দত হন্দব। এিান্দন ৩.৬ শ্রকণজ এবং ১৬০০ গ্রাম এর মন্দধ্য শ্রকানটি বি? তা বুিন্দত আমরা যণে ১৬০০ গ্রামন্দক শ্রকণজন্দত
রূপান্তর কণর তন্দব কত হয়??? উত্তর ণিক্ষাথীন্দের শ্রবর করন্দত ণেন।তারা ১.৬ শ্রকণজ বিন্দত না পািা পয শন্ত সহন্দযাণগতা করুন। এরপর
৩.৬ শ্রকণজ এবং ১.৬ শ্রকণজর মন্দধ্য শ্রকানটি শ্রবণি প্রশ্ন করুন। “
ুঁ ব করন্দত সক্ষম হন্দে
মূল্যায়ন ও যাচাই: এন্দক্ষন্দত্র, ণিক্ষন্দকর মূল্যায়ন্দনর দুটি ণবষয় থাকন্দব। প্রথমত ণিক্ষাথীরা চাে শ ব্যবহার কতো ণনখুতভান্দ
তা মূল্যায়ন করন্দবন এবং ণদ্বতীয়ত সমন্বন্দয়র ব্যাপারটি ণিক্ষাথীরা কত েক্ষতা সান্দথ করন্দত পারন্দছ তা মূল্যায়ন করন্দব। সব শন্দিন্দষ ণিক্ষাথীরা
এর শ্রপ্রণক্ষন্দত বইন্দয়র অেগুন্দিা ণকভান্দব সমািান করন্দত পারন্দছ তা যাচাই করন্দবন।
টিপস: পঞ্চম শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১১৭ এবং ১১৮ নম্বর পৃষ্ঠার একন্দকর মধ্যবতী রুপান্তন্দরর ণবষন্দয় িারিা শ্রপন্দত এই প্রণিয়াটি ব্যবহার করা
যান্দব।
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আইণেয়া ১২.৪: ওজন্দনর শ্রযাগ ণবন্দয়াগ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: ওজন পণরমাপ
মূিকথা: গণিত ণিিন-শ্রিিান্দনা কায শিন্দমর এই পয শান্দয় ণিক্ষাথীরা সংখ্যার মাধ্যন্দম কম শ্রবণি তুিনা করন্দত পান্দর। এই পয শান্দয় বােিািা
ণচন্দন ণকন্তু িাতায় একসান্দথ শ্রিিার জন্য তান্দের শ্রকণজ এবং গ্রান্দমর ণভন্নতা সিন্দকশ িারিা থাকা প্রন্দয়াজন। এই আইণেয়ার মাধ্যন্দম রূপান্তর
এর পািাপাণি ওজন্দনর পণরমাপ সংিান্ত শ্রযাগ, ণবন্দয়াগ সহন্দজ ও আনেোয়ক উপান্দয় ণিিন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাওজন্দনর ণবণভন্ন পণরমাি শ্রযাগ ও ণবন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ, পণরমান্দপর হাণি।
পূব শপ্রস্তুণতোঃ শ্রবান্দে শ ণনন্দচর শ্রেিান্দনা ণনয়ন্দম পািা পাণি ৩টি ছক এন্দক রািন্দবন। ১০ শ্রথন্দক ১২টি কাগন্দজ ণকছু ওজন্দনর মান ণিন্দি রািন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ণিক্ষাথীন্দের পূন্দব শর মত ৬টি েন্দি ভাগ করুন। প্রথম িান্দপ ৩টি েিন্দক ণনন্দয় শ্রিিাটি হন্দব। অপর ৩ েি পয শন্দবক্ষি করন্দব। শ্রেণবন্দির উপর ৬টি
-১ িোণরর কাগন্দজ ণবণভন্ন ওজন্দনর মান শ্রিিা থাকন্দব।
িাপ শ্রিিাটির ণনয়ম ণননরুপ-২
শ্রিিা শুরুর সংন্দকত ণেন্দতই প্রণত েন্দির ১ম সেস্য শ্রেণবন্দি রািা িোণরর একটি কাগজ তুিন্দব শ্রসই কাগন্দজ থাকা মান শ্রবান্দেরশ ছন্দক ণিিন্দব।
শ্রযমন - একজন্দনর কাগন্দজ শ্রিিা “+ ২২৬৬ গ্রাম” শ্রস এই মান শ্রবান্দে শর ছন্দক থাকা মান্দনর ণনন্দচ ণিন্দি শ্রযাগফি ণিিন্দব। ১ম জন জায়গায়
ণফন্দর শ্রগন্দি ২য় জন আসন্দব পুনরায় িোণরর কাগজ তুিন্দব কাগন্দজ থাকা মান আন্দগর জন্দনর শ্রযাগফন্দির সান্দথ শ্রযাগ/ ণবন্দয়াগ করন্দব। এভান্দব
শ্রযই েন্দির সকি সেস্য সবার আন্দগ তান্দের শ্রযাগ ণবন্দয়াগ শ্রিষ করন্দত পারন্দব শ্রসই েি ণবজয়ী।

িাপ এভান্দব প্রথম ৩ েন্দির শ্রিিা শ্রিষ হন্দয় যাওয়ার পর অপর ৩ েি শ্রিিন্দব এবং ১ম ৩ েি পয শন্দবক্ষি করন্দব। িোণরর শ্রয ৬টি কাগজ ব্যবহার
-৩ করা হন্দয়ণছি শ্রসগুি পণরবতশন কন্দর শ্রেয়া হন্দব।
মূল্যায়ন ও যাচাই: এন্দক্ষন্দত্র, ণিক্ষন্দকর মূল্যায়ন্দনর দুটি ণবষয় থাকন্দব। প্রথমত ণিক্ষাথীরা কতো দ্রুততার সান্দথ শ্রযাগ ণবন্দয়াগ করন্দত সক্ষম
হন্দে তা মূল্যায়ন করন্দবন এবং ণদ্বতীয়ত সমন্বন্দয়র ব্যাপারটি ণিক্ষাথীরা কত েক্ষতা সান্দথ করন্দত পারন্দছ তা মূল্যায়ন করন্দব। সব শন্দিন্দষ
ণিক্ষাথীরা এর শ্রপ্রণক্ষন্দত বইন্দয়র অেগুন্দিা ণকভান্দব সমািান করন্দত পারন্দছ তা যাচাই করন্দবন।
টিপস: পঞ্চম শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১১৮ নম্বর পৃষ্ঠার সমস্যার সমািান করন্দত ণেন্দবন।
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আইণেয়া ১২.৫: আয়তন্দনর একক রূপান্তর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: তরন্দির আয়তন পণরমাপ
মূিকথা: এটি একটি েিগত কাজ। ণিক্ষাথীরা আয়তন্দনর অন্দনকগুন্দিা ণভন্ন ণভন্ন একন্দকর সান্দথ ৫ম শ্রেণিন্দতই প্রথমবান্দরর মত পণরণচত হয়।
এই একন্দক পণরমান্দপর িারিা ণেন্দত এবং রুপান্তন্দরর জন্য এই কাজটি শ্রেণিকন্দক্ষ করান্দনা হন্দব। এই প্রণিয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা আয়তন্দনর
ণবণভন্ন একন্দকর মধ্যকার শ্রয সিকশগুন্দিা রন্দয়ন্দছ শ্রসগুন্দিা ণিিন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাআয়তন্দনর ণবণভন্ন একক এর রূপান্তর করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ,শ্রবলুন।
পূব শপ্রস্তুণত: িোণরর কাগজ প্রস্তুত কন্দর শ্রবলুন্দনর মন্দধ্য রাখুন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

সকি ণিক্ষাথীন্দের ৬টি েন্দি ভাগ কন্দর শ্রেয়া হন্দব। পূন্দব শই ৬টি শ্রবলুন্দনর শ্রভতর একটি কন্দর কাগজ রািন্দবন। কাগজ গুন্দিান্দত শ্রিিা
থাকন্দব - ণকন্দিাণিোর, শ্রহন্দক্টাণিোর,শ্রেকাণিোর, শ্রেণসণিোর, শ্রসণন্টণিোর,ণমণি ণিোর। প্রণত েিন্দক একটি শ্রবলুন শ্রেয়া হন্দব।প্রথম
েি শ্রক বিন্দবন শ্রবলুনটি ফুোন্দত। ফুোন্দনার পর শ্রয কাগজ পাওয়া যান্দব শ্রসটিন্দত ণক শ্রিিা আন্দছ বিন্দত বিন্দবন। শ্রযমন িণর প্রথম
েন্দির কাগন্দজ শ্রিিা শ্রহন্দক্টাণিোর। শ্রবান্দে শ ণিিন্দবন ১ শ্রহন্দক্টাণিোর= এবার সমান ণচন্দহ্নর পন্দর ১০০ ণিোর শ্রিিার আন্দগ ব্যাখ্যা
করন্দবন ৪থ শ শ্রেণিন্দত আমরা শ্রযমন শ্রেন্দিণছ ১০০০ ণি্ণি ণিোর এ ১ ণিোর হয় শ্রতমণন ১০০ ণিোর এ ১ শ্রহন্দক্টাণিোর হয়। এভান্দব
পয শায়িন্দম সব েি কাগন্দজ ণক শ্রিিা আন্দছ তা বিন্দব এবং শ্রবান্দে শ ণিিন্দবন। িক্ষিীয় শ্রয ণিোর এর শ্রচন্দয় শ্রছাে একক শ্রিিার সময়
শ্রযমন ১ শ্রেণস ণিোর এর জন্য ব্যাখ্যা এইভান্দব শ্রেয়া যায় শ্রয ১ ণিোর শ্রক ১০ ভাগ করন্দি প্রণত ১ ভাগ শ্রকই ১ শ্রেণস ণিোর বন্দি।
তাই শ্রেণসণিোরন্দক ণিোর ণনন্দত হন্দি ১০ ণেন্দয় ভাগ ণেন্দত হয়।
(কায শিন্দমর শুরুন্দত শ্রবলুন সহজিভয না হন্দি সািারি িোণরর মাধ্যন্দমও কাজটি করা যায়)

িাপ-২

এবার সবাইন্দক “পণরমান্দপর হাণি” শ্রবর কন্দর এটির ৩য় ণিন্দপ আয়তন্দনরএকন্দকর এই চাে শটি তুন্দি শ্রফিন্দত বিন্দবন।

িাপ-৩

ণিক্ষাথীন্দের সহায়তায় এন্দফার সাইন্দজর একটি কাগজ শ্রক ১৬ টুকন্দরা করা হন্দব। প্রণত ণিক্ষাথীন্দক ১টি কাগজ শ্রেয়া হন্দব। এটি হন্দব
একটি একক কাজ।ণিক্ষক শ্রবান্দে শ ণিিন্দবন ৯৫০ শ্রস ণি
২৭২ ণমণি
৪ ণিোর ৭৫ ণমণি
৪৩৫৬ শ্রহন্দক্টাণিোর
৯১ শ্রেণস ণি
২৫.৪৮ ণিোর
ক্লাসরুন্দমর প্রথম শ্রবন্দঞ্চর সব শ োন বা সব শ বাম এর ণিক্ষাথীন্দক বিন্দবন শ্রবান্দে শ শ্রিিা ১ম মানটি সবাইন্দক শুণনন্দয় বি। এভান্দব তার
ণপছন্দনর জনন্দক বিা হন্দব ২য় মানটি বি। পয শায়িন্দম তার ণপছন্দনর জনন্দক ৩য় মান বিন্দত বিা হন্দব। এভান্দব ৬ ষ্ঠ জন বিার পর
তার ণপছন্দনর জন ১ম মানটি বিন্দব। এই ভান্দব ণসণরয়াণি সামন্দন শ্রথন্দক শ্রপছন্দন ণগন্দয় আবান্দরা শ্রপছন শ্রথন্দক সামন্দন সবাই এক এক
কন্দর মান োণিন্দয় বিন্দব। সবার বিা শ্রিষ হন্দয় যাওয়ার পর ণিক্ষক ণনন্দে শিনা ণেন্দবন তান্দের কান্দছ থাকা কান্দে শ তারা শ্রয মানটি
সবাইন্দক শুণনন্দয় বন্দিন্দছ তা ণিন্দি শ্রফিন্দত।

িাপ-৪ সবার শ্রিিা শ্রিষ হন্দি শ্রবান্দেরশ অন্য পান্দি ণিন্দি ণেন
____ণকণি ___শ্রেকা ণি
______ ণি
______ণমণি
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_______শ্রেকা ণি
_________ শ্রসণন্ট ণি
পূন্দব শর ণসণরয়াি অনুসরি কন্দর এক জন্দনর ণপন্দছ অন্য জন ণনজ ণনজ কান্দে শর উিন্দো ণপন্দে শ্রবান্দে শ শ্রিিা একক ও শুন্যস্থান ণিন্দি
শ্রফিন্দত ণনন্দে শিনা ণেন। সবার শ্রিিা শ্রিষ হন্দি সকি ণিক্ষাথীন্দক ণনন্দে শিনা ণেন কান্দেরশ একপান্দি থাকা আয়তন্দনর মান অপর
পান্দি থাকা একন্দক রূপান্তর কন্দর শুন্যস্থান পূরি করন্দত।

িাপ-৫

সকন্দির কান্দে শ থাকা শুন্যস্থান পূরি শ্রিষ হন্দি পান্দির জন্দনর সান্দথ ণবণনময় করন্দত বলুন। যান্দের পান্দি ণিক্ষাথী শ্রনই তারা
ণপছন্দনর জন্দনর সান্দথ ণবণনময় করন্দব। ণবণনময় শ্রিষ হওয়ার পর ণনন্দে শিনা ণেন সকন্দি ণনন্দজর কান্দছ থাকা কােশ এর উত্তর সঠিক
ণকনা তা শ্রয যাচাই কন্দর।যাচাই এর শ্রিন্দষ কােশ গুন্দিা তান্দের মাণিন্দকর কান্দছ শ্রফরত ণেন্দয় ণেন্দত হন্দব।

িাপ-৪ ণিক্ষাথীরা যিন সঠিক উত্তর যাচাই করন্দব ণিক্ষক ক্লাসরুন্দম ঘুন্দর ঘুন্দর পয শন্দবক্ষি করন্দবন।
িাপ-৫

শ্রবান্দে শ দুইটি মান ণিিন্দবন শ্রযমন -

প্রশ্ন করন্দবন শ্রকানটি বি। ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক উত্তর জানার শ্রচষ্টা করন্দবন। এবার দুইটি মান্দনর পান্দি একক ণিিন্দবন।আবান্দরা
প্রশ্ন করন্দবন শ্রকানটি শ্রবণি?
ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক উত্তর জানন্দবন। এরপর সঠিক উত্তর বিার আন্দগ ব্যাখ্যা ণেন্দবন”দুটি মান্দনর মন্দধ্য শ্রকানটি বি এটি শ্রবািার জন্য আমান্দের একন্দকর ণেন্দক িক্ষয রািন্দত হন্দব। দুটি মান্দনর একই একক হন্দি
তুিনা করা সম্ভব। তাই শ্রকানটি শ্রছাে এবং শ্রকানটি বি এটি যাচাই এর আন্দগ আমান্দের শ্রযন্দকান একটি একক শ্রক রূপান্তর কন্দর
অপর একন্দক প্রকাি করন্দত হন্দব। এিান্দন ৫০ণিোর এবং ২ ণকন্দিা ণিোর এর মন্দধ্য শ্রকানটি বি তা বুিন্দত আমরা যণে ২ন্দক
ণিোন্দর রূপান্তর কণর তন্দব কত হয়??? উত্তর ণিক্ষাথীন্দের শ্রবর করন্দত ণেন।তারা ২০০০ ণিোর বিন্দত না পারা পয শন্ত সহন্দযাণগতা
করুন। এরপর ৫০ ণিোর এবং ২০০০ ণিোর এর মন্দধ্য শ্রকানটি শ্রবণি প্রশ্ন করুন। “

ুঁ ব করন্দত সক্ষম
মূল্যায়ন ও যাচাই: এন্দক্ষন্দত্র, ণিক্ষন্দকর মূল্যায়ন্দনর দুটি ণবষয় থাকন্দব। প্রথমত ণিক্ষাথীরা চান্দে শর ব্যবহার কতো ণনখুতভান্দ
হন্দে তা মূল্যায়ন করন্দবন এবং ণদ্বতীয়ত সমন্বন্দয়র ব্যাপারটি ণিক্ষাথীরা কত েক্ষতা সান্দথ করন্দত পারন্দছ তা মূল্যায়ন করন্দব। সব শন্দিন্দষ
ণিক্ষাথীরা এর শ্রপ্রণক্ষন্দত বইন্দয়র অেগুন্দিা ণকভান্দব সমািান করন্দত পারন্দছ তা যাচাই করন্দবন।
টিপস: পঞ্চম শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১১৯ এবং ১২০ নম্বর পৃষ্ঠার একন্দকর মধ্যবতী রুপান্তন্দরর ণবষন্দয় িারিা শ্রপন্দত ব্যবহার করা যান্দব।
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আইণেয়া ১২.৬: বহুভুজ আকৃণতর শ্রক্ষত্রফি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: পণরমাপ
মূিকথা: একটি গাণিণতক সমস্যা সমািান করা সহজ হয় তিনই, যিন তা ভািভান্দব দৃশ্যমান হয়। প্রমাি করার সাহান্দে ণসদ্ধান্ত গ্রহন্দি
ণিক্ষাথীন্দের শ্রযৌণক্তক ণচন্তার ণবকাি িাভ করন্দব।পূন্দব শর কায শিম এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা আয়ত এবং বন্দগরশ শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় ণিন্দিন্দছ। আয়ন্দতর
শ্রক্ষত্রফি ণনি শন্দয়র সুত্র ব্যবহার কন্দর ৪ এর অণিক বাহু ণবণিষ্ট আকৃণতর শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় শ্রিিান্দনার জন্য এই কাজটি শ্রেণিকন্দক্ষ করান্দনা হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাণভন্ন ণভন্ন আকৃণতর শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ,
পূব শপ্রস্তুণত: শ্রবান্দে শ ৪ এর অণিক বাহু ণবণিষ্ট আকৃণত এন্দক রাখুন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রবান্দে শ ণনন্দচর শ্রেিান্দনা ণচন্দত্রর মত একটি আকৃণত আকুন এবং ণনন্দে শিনা ণেন সবাইন্দক িাতায় তা তুিন্দত।

িাপ-২

ণনন্দে শিনা ণেন োগ শ্রেন্দন এই আকৃণতন্দক কন্দয়কটি আয়তন্দত ভাগ করন্দত। আয়ত আকৃণতন্দত ভাগ হন্দয় যাওয়ার পর সবগুন্দিা
আয়ন্দতর বাহুর তে শয ণহন্দসব কন্দর শ্রবর করন্দত।

সব আয়ন্দতর বাহুর তে শয ণনি শয় করার পর আয়ত গুন্দিার শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করন্দত বলুন।
সবন্দিন্দষ সবগুন্দিা আয়ন্দতর শ্রক্ষত্রফি শ্রযাগ কন্দর সম্পূি শ আকৃণতর শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করন্দত বলুন।
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প্রন্দয়াজন্দন ণিক্ষক প্রথন্দম একটি আকৃণতর শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় কন্দর শ্রেণিন্দয় ণেন।
িাপ-৩

সবন্দিন্দষ সকি ণিক্ষাথীন্দক ১টি কন্দর কাগজ সরবরাহ করুন এবং শ্রবান্দে শ ণকছু আকৃণত এন্দক ণেন। প্রণতটি আকৃণতর সান্দথ সংণিষ্ট
ণকছু প্রশ্ন ও ণিন্দি ণেন। সবাইন্দক ণনন্দে শি ণেন শ্রবান্দে শ শ্রিিা আকৃণত এবং প্রশ্ন সরবরাহ করা কাগন্দজ তুন্দি শ্রফিন্দত।
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সবার শ্রতািা শ্রিষ হন্দি এটি ওয়াকশিীে ণহন্দসন্দব পূরি কন্দর জমা ণেন্দত বলুন। সবার ওয়াকশিীে সংগ্রহ কন্দর মূল্যায়ন্দনর জন্য
ণনন্দজর কান্দছ সংরক্ষি করুন।
মূল্যায়ন ও যাচাই:পঞ্চম শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১২৪ নম্বর পৃষ্ঠার সমস্যা সমািান করন্দত ণেন

আইণেয়া ১২.৭: সামান্তণরক ও ণত্রভুন্দজর শ্রক্ষত্রফি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: পণরমাপ
মূিকথা: একটি গাণিণতক সমস্যা সমািান করা সহজ হয় তিনই, যিন তা ভািভান্দব দৃশ্যমান হয়। প্রমাি করার সাহান্দে ণসদ্ধান্ত গ্রহন্দি
ণিক্ষাথীন্দের শ্রযৌণক্তক ণচন্তার ণবকাি িাভ করন্দব। পূন্দব শর কায শিম এর মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা আয়ত এবং বন্দগরশ শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় ণিন্দিন্দছ। আয়ন্দতর
শ্রক্ষত্রফি ণনি শন্দয়র সুত্র ব্যবহার কন্দর সামান্তণরন্দকর শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করার শ্রকৌিি শ্রিিান্দনা।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাআয়ত, সামান্তণরক ও ণত্রভুন্দজর শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ,ণগ্রে শ্রপপার
পূব শপ্রস্তুণত: ণবণভন্ন শ্রিন্দপর ণিক্ষক কাগজ শ্রকন্দে ণনন্দয় আসন্দব, কাণচ, ণগ্রে শ্রপপার(১ বগ শ শ্রস ণম র)
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ক্লান্দস ণিক্ষাথীন্দের ৩-৪ জন্দনর েন্দি ভাগ করুন। প্রণত েিন্দক ণনন্দচর মন্দতা এন্দফার সাইন্দজর কাগন্দজ একটি ণগ্রে বাসা শ্রথন্দক
শ
বাণনন্দয় আনন্দত বিন্দবন। শ্রযিান্দন ণগ্রন্দের প্রণত র ১ বগএকক।
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ণিক্ষক শ্রবান্দে শ আঁকা ণগ্রে বা পুি ণপন শ্রবান্দে শ আেকান্দনা ণগ্রে কাগন্দজ একটি সামান্তণরক বসান্দবন। সামান্তণরকটির আকৃণত বি
হন্দব শ্রযন ক্লান্দসর সবাই শ্রেিন্দত পায়।
িাপ-২

একটি সামান্তণরক আকৃণতর কাগজ ণগ্রে এর উপর িন্দর কয়টি বগ শ র শ্রঢন্দক শ্রেয় তা ণচণহ্নত করুন ণচন্দত্রর শ্রেিান্দনা উপান্দয়।

ণচন্দত্রর শ্রেিান্দনা ণনয়ন্দম সামান্তণরক এর শ্রয শ্রকান এক পান্দির ভাঁজ কন্দর ভাঁজ করা অংিটি ণিঁন্দি আিাো করন্দত হন্দব।

শ্রছিা অংি টুকু অন্য পান্দি শ্রজািা ণেন্দি আমরা একটি আয়ত পাব। এবং ণগ্রন্দের বগ শ র গুন্দি আয়ন্দতর শ্রক্ষত্রফি ণনি শয় করা যান্দব।
এর মাধ্যন্দম আমরা শ্রেিন্দত পাণর আয়ত এবং সামান্তণরক এর শ্রক্ষত্রফি একই উপান্দয় ণনি শয় করা যায়।
শ্রবান্দে শ ণিিন্দবন সামান্তণরক এর শ্রক্ষত্রফি = তে শয × প্রস্থ
ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দে শিনা ণেন্দবন তারা ণনজ ণনজ সামান্তণরক ণগ্রে এর মাধ্যন্দম ণনি শয় কর।
িাপ-৩

পুনরায় এবার একটি ণত্রভূজ আকৃণত ণনন্দয় ণগ্রন্দে রািন্দবন। একটি সমন্দকািী ণত্রভূজ ণগ্রন্দে শ্ররন্দি তা
তে শ ও প্রস্থ বরাবর কয়টি বগ শ র তা শ্রপণন্সি এর সাহান্দে োগ ণেন্দত হন্দব।

ণত্রভুন্দজর উপন্দরর অংন্দি ণচন্দত্র শ্রেিান্দনা ণনয়ন্দম একটি ভাঁজ ণেন।
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ভাঁজ বরাবর অংিটি ণিঁন্দি আিাো করুন।

আন্দরা একটি শ্রছাে আকৃণতর ণত্রভূজ পাওয়া যান্দব। শ্রসই ণত্রভূজ এর মাি বরাবর ভাঁজ কন্দর তা ণিঁন্দি আিাো করুন। দুই টুকন্দরা
কাগজ ণচন্দত্রর শ্রেিান্দনা ণনয়ন্দম শ্রজািা ণেন্দি তা পূন্দব শর ণচণহ্নত আয়ত আকৃণতর অন্দি শক পণরমাি জায়গা েিি কন্দর।

অথ শাৎ একটি ণত্রভুন্দজর শ্রক্ষত্রফি=১/২ আয়তন্দক্ষন্দত্রর শ্রক্ষত্রফি = ১/২(তে শয × প্রস্থ)
একই ভান্দব পূন্দব শর ৪থ শ শ্রেণিন্দত শ্রেিান্দনা উপান্দয় একটি বগ শ আকৃণত এবং আয়ত আকৃণতর কাগজ শ্রক কি শ বরাবর ভাঁজ কন্দর তা
ণিঁন্দি আিাো কন্দর দুইটি ণত্রভূজ পাওয়া যায়। এভান্দব তান্দের িারিা শ্রেয়া যায় ণত্রভুন্দজর শ্রক্ষত্রফি আয়ন্দতর শ্রক্ষত্রফন্দির অন্দি শক।
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এিান্দন ণগ্রে এর র গুন্দি ণত্রভুন্দজর ভূণম পণরমাপ ণকভান্দব করন্দত হন্দব তা শ্রেণিন্দয় ণেন। ণত্রভুন্দজর এবং ণত্রভূজটি িম্বায় কতটি বগ শ
র তা হন্দব ণত্রভুন্দজর উচ্চতা।আয়ন্দতর শ্রক্ষন্দত্র যা প্রস্থ ণত্রভুন্দজর তা ভূণম এবং আয়ন্দতর শ্রক্ষন্দত্র যা তে শয তা ণত্রভুন্দজর উচ্চতা।
সুতরাং একটি ণত্রভুন্দজর শ্রক্ষত্রফি= ১/২(ভূণম × উচ্চতা)

িাপ-৪

ণিক্ষাথীন্দের ণনন্দে শিনার সুণবিান্দথ শ ণতণন ণনন্দনর ণচন্দত্রর মন্দতা একো কন্দর ণত্রভূজ, আয়তন্দক্ষত্র ও সামান্তণরক এঁন্দক শ্রেিান্দত পান্দরন।

িাপ-৫

ঘুন্দর ঘুন্দর শ্রেিন্দবন শ্রয, সবাই ণনন্দে শিনামন্দতা জযাণমণতক আকৃণতগুন্দিা আঁকন্দত এবং রঙ করন্দত পারন্দছ ণক না। ণিক্ষাথীরা ণকভান্দব
তান্দের আকৃণত শ্রকাথায় বসান্দব তা বন্দি ণেন্দবন না।

িাপ-৬

কাগজ শ্রকন্দে ণনন্দয় আসুন, যা হন্দব ণত্রভূজ আকৃণতর। প্রণত েিন্দক একটি কন্দর কাগজ শ্রেয়া হন্দব শ্রক্ষত্রফি ণনি শন্দয়র জন্য।

মূল্যায়ন ও যাচাই:পঞ্চম শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১২৫-১২৯ নম্বর পৃষ্ঠার সমস্যা সমািান করন্দত ণেন।

আইণেয়া ১২.৮ : বাংিা বছন্দরর মাস এবং ণেনসংখ্যা ণবষয়ক ণিক্ষি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: পণরমাপ (সময়)
মূিকথা: এটি একটি একক প্রণিয়া। এই প্রণিয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা বাংিা বছন্দরর মান্দসর নামগুন্দিা জানন্দত পারন্দব এবং তার পািাপাণি
শ্রকান মান্দস কতগুন্দিা ণেন রন্দয়ন্দছ তা সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব। এটি মূিত একটি বাণির কাজ ণহন্দসন্দব গণ্য করা শ্রযন্দত পান্দর।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাবাংিা কযান্দিন্ডার বা বষ শপণঞ্জ সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: পূন্দব শর শ্রেণিন্দত ব্যবহৃত বাংিা মান্দসর কােশ, এ শ্রফার সাইন্দজর কাগজ।
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কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

পুন্দব শর ণনন্দে শিনা শ্রমাতান্দবক প্রন্দতযক ণিক্ষাথী ণনন্দজর বাংিা বষ শপণঞ্জ ণহন্দসন্দব জন্ম মাস এবং শ্রসই মান্দসর ণেনসংখ্যা সিণকশত ণিণিত
তথ্য জমা ণেন্দব। সংগৃহীত তথ্যাণে যাচাই পুব শক আন্দিাচনা করুন।

িাপ-২

এক শ্রসে বাংিা মান্দসর কােশ ণনন্দয় আসুন। প্রণতটি কােশ প্রেিশন করুন এবং এই মান্দস কত ণেন, শ্রকান ঋতু তা বলুন। এভান্দব ১২টি কােশ
শ্রেিান্দনা হন্দয় যাওয়ার পর আবান্দরা শ্রেিান।

িাপ-৩ শ্রেিীকন্দক্ষ কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক োি কণরন্দয় শ্রয শ্রকান একটি কােশ তুন্দি িরুন। কান্দে শ শ্রয মান্দসর নাম শ্রিিা শ্রসই মাস ণনন্দয় ণকছু বিন্দত
বলুন।
িাপ-৪

এই পয শান্দয় সকি ণিক্ষাথীন্দক একটি এ শ্রফার আকৃণতর কাগজ সরবরাহ করুন। শ্রবান্দে শ ণকছু প্রশ্ন ণিন্দি ণেন এবং ণনন্দে শিনা ণেন সকি
ণিক্ষাথী শ্রযন তা কাগন্দজ ণিন্দি শ্রফন্দি। এভান্দব একটি ওয়াকশিীে তান্দের ণেন্দয় ততণর করান। পয শন্দবক্ষি করুন শ্রযন সবাই সঠিকভান্দব সকি
প্রশ্ন কাগন্দজ ণিিন্দত পান্দর। ণনন্দচ নমুনা প্রশ্ন ণহন্দসন্দব একটি ওয়াকশ ণিন্দের ছণব শ্রেয়া হন্দিা-

মূল্যায়ন ও যাচাই: এন্দক্ষন্দত্র যাচাইন্দয়র ব্যাপারটি মূিত ণিক্ষাথীন্দের জানার এবং শ্রিিার প্রণত আগ্রহ।এছািাও পঞ্চম শ্রেিীর গণিত
পাঠ্যবইন্দয়র ১৪১ পৃষ্ঠার ১ ও ২ নাম্বার সমস্যার সমািান করন্দত ণেন।

আইণেয়া ১২.৯: ইংন্দরণজ বছন্দরর মাস এবং ণেনসংখ্যা ণবষয়ক ণিক্ষি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : পণরমাপ (সময়)
মূিকথা: এটি একটি একক প্রণিয়া। এই প্রণিয়ার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা ইংন্দরণজ বছন্দরর মান্দসর নামগুন্দিা জানন্দত পারন্দব এবং তার পািাপাণি
শ্রকান মান্দস কতগুন্দিা ণেন রন্দয়ন্দছ তা সিন্দকশ জানন্দত পারন্দব। এটি মূিত একটি বাণির কাজ ণহন্দসন্দব গণ্য করা শ্রযন্দত পান্দর।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাইংন্দরণজ কযান্দিন্ডার বা বষ শপণঞ্জ সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: পূন্দব শর শ্রেণিন্দত ব্যবহৃত মান্দসর কােশ।
পূব শপ্রস্তুণত: প্রন্দতযক ণিক্ষাথী ণনন্দজর ইংন্দরণজ বষ শপণঞ্জ ণহন্দসন্দব ণনন্দজর জন্ম মাস এবং শ্রসই মান্দসর ণেনসংখ্যা জানন্দব এবং ণিন্দি আনন্দব।
কায শপদ্ধণত:

। আনন্দে গণিত ণিণি (৫ম শ্রেণি) | 80

িাপ-১

পুন্দব শর ণনন্দে শিনা শ্রমাতান্দবক প্রন্দতযক ণিক্ষাথী ণনন্দজর ইংন্দরণজ বষ শপণঞ্জ ণহন্দসন্দব জন্ম মাস এবং শ্রসই মান্দসর ণেনসংখ্যা সিণকশত ণিণিত
তথ্য জমা ণেন্দব। সংগৃহীত তথ্যাণে যাচাই পুব শক আন্দিাচনা করুন।

িাপ-২

এক শ্রসে ইংন্দরণজ মান্দসর কােশ ণনন্দয় আসন্দবন। প্রণতটি কােশ প্রেিশন করন্দবন এবং এই মান্দস কত ণেন, শ্রকান ঋতু তা বলুন। এভান্দব ১২টি
কােশ শ্রেিান্দনা হন্দয় যাওয়ার পর আবান্দরা শ্রেিান্দবন।

িাপ-৩
িাপ-৪

শ্রেিীকন্দক্ষ কন্দয়কজন ণিক্ষাথীন্দক োি কণরন্দয় শ্রয শ্রকান একটি কােশ তুন্দি িরুন। কান্দে শ শ্রয মান্দসর নাম শ্রিিা শ্রসই মাস ণনন্দয় ণকছু বিন্দত
বলুন।
এই পয শান্দয় শ্রয সকি ণিক্ষাথীন্দক একটি এ শ্রফার আকৃণতর কাগজ সরবরাহ করুন। শ্রবান্দে শ ণকছু প্রশ্ন ণিন্দি ণেন এবং ণনন্দে শিনা ণেন সকি
ণিক্ষাথী শ্রযন তা কাগন্দজ ণিন্দি শ্রফন্দি। এভান্দব একটি ওয়াকশিীে তান্দের ণেন্দয় ততণর করান। পয শন্দবক্ষি করুন শ্রযন সবাই সঠিক ভান্দব
সকি প্রশ্ন কাগন্দজ ণিিন্দত পান্দর। ণনন্দচ নমুনা প্রশ্ন ণহন্দসন্দব একটি ওয়াকশ ণিন্দের ছণব শ্রেয়া হন্দিা-

মূল্যায়ন ও যাচাই: এন্দক্ষন্দত্র যাচাইন্দয়র ব্যাপারটি মূিত ণিক্ষাথীন্দের জানার এবং শ্রিিার প্রণত আগ্রহ। এছািাও পঞ্চম শ্রেিীর গণিত
পাঠ্যবইন্দয়র ১৪১ পৃষ্ঠার ১ ও ২ নাম্বার সমস্যার সমািান করন্দত ণেন।

আইণেয়া ১২.১০: অণিবষ শ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: পণরমাপ (সময়)
মূিকথা: এটি একটি েিগত কাজ। যার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীরা অণিবষ শ ণবষন্দয় ব্যবহাণরকভান্দব একটি স্পষ্ট িারিা িাভ করন্দব। শ্রসই িারিার
ণভণত্তন্দত ণকভান্দব অথবা কত বছর পর পর অণিবষ শ হয় শ্রসটি বুিন্দত পারন্দব এবং শ্রসই শ্রপ্রণক্ষন্দত অণিবষ শ ণবষয়ক িারিা প্রন্দয়াগ করন্দত পারন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাঅণিবষ শ সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
পূব শপ্রস্তুণত: ণনন্দচর শ্রেিান্দন চাে শটি প্রস্তুত করন্দত হন্দব।পুি ণপন শ্রবান্দে শ চাে শটি রািা হন্দব।
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কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ক্লান্দসর শুরুন্দত প্রশ্ন করুন আমান্দের ১ ণেন= কত ণ্টা? সবাই উত্তর ণেন্দব ২৪ ণ্টা।
আবান্দরা প্রশ্ন করুন সূয শ পৃণথবীর চাণরণেন্দক ঘুন্দর আসন্দত কতণেন সময় শ্রনয় ? ণিক্ষাথীন্দের কাছ শ্রথন্দক উত্তর জানার শ্রচষ্টা করন্দবন।
এরপর ণনন্দজ উত্তরটি ণেন্দবনআমান্দের ১ বছন্দর ৩৬৫ ণেন।কারি সূয শ পৃণথবীর চাণরণেন্দক ঘুন্দর আসন্দত সময় িান্দগ ৩৬৫ ণেন। তাই আমরা কযান্দিন্ডার ততণর
কন্দরণছ ৩৬৫ ণেন্দনর। এিন আসন্দিই পুন্দরা ৩৬৫ ণেন নয় এর শ্রচন্দয়ও ণকছু সময় শ্রবণি িান্দগ শ্রসই সময়টি হন্দি ৩৬৫ ণেন ৫ ণ্টা
৫৯ ণমণনে ১৬ শ্রসন্দকন্ড।(এই সময়টি শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন) এিন এটি শ্রতা প্রায় ৬ ণ্টা ণকন্তু আমান্দের ১ ণেন হওয়ার জন্য কত িান্দগ?
ণিক্ষাথীরা প্রন্দশ্নর উত্তর শ্রেয়ার শ্রচষ্টা করন্দব। পুনরায় আবার আন্দিাচনা শুরু করুন।
শ্রযন্দহতু এটি ২৪ ণ্টার কম তাই ণেন্দনর সান্দথ শ্রতা শ্রযাগ করা যায় না তাই সময়টি জণমন্দয় রািা হয়। এভান্দব প্রণত ১ বছর ৬ ণ্টা
কন্দর সময় জন্দম।তাহন্দি বি শ্রতা ১ ণেন মান্দন ২৪ ণ্টা হওয়ার জন্য কত ভর সময় জমান্দনা িাগন্দব?
ণিক্ষাথীরা ণহন্দসব কন্দর উত্তর শ্রেয়ার শ্রচষ্টা করন্দব। আবান্দরা আন্দিাচনা শুরু করুন:
৪ বছর পর পর ২৪ ণ্টা সময় জন্দম, তিন এই ২৪ ণ্টা সময় মান্দন ১ ণেন শ্রক কযান্দিন্ডান্দর শ্রযাগ করা হয় শ্রফব্রুয়াণর মান্দসর সান্দথ।
এভান্দবই আমরা পাই ণিপ ইয়ার বা অণিবষ শ। শ্রকান সাি ৪ দ্বারা ণবভাজয হন্দি তান্দক অণিবষ শ বিা হয়।
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িাপ-২

সকি ণিক্ষাথীন্দক একটি কন্দর সাি শ্রিিা ণচরকুে ণেন্দয় বলুন সবাই শ্রবর কর শ্রক শ্রক অণিবন্দষ শর ণচরকুে শ্রপন্দয়ছ। তান্দের উত্তরগুন্দিা
শুনুন এবং আন্দিাচনা করুন। পুি ণপন শ্রবান্দে শ থাকা চাে শ শ্রথন্দক তান্দের উত্তর জানান। ণচরকুন্দে িতন্দকর সাি শ্রযমন ১৬০০,১৭০০
ণেন্দবন না।

িাপ-৩

উপন্দরর কাজটি শ্রিন্দষ অণিবন্দষ শর একটি জঠিি ণহসাব ণনন্দয় আন্দিাচনার জন্য ণনন্দচর কাজ করুন। এবার শ্রবান্দে শ ণিখুন
১৪০০,১৫০০,১৬০০,১৭০০,১৮০০,১৯০০,২০০০। এবং ণজন্দজ্ঞস করুন এর মন্দধ্য শ্রকানটি অণিবষ শ। ণিক্ষাথীরা ৪ ণেন্দয় ভাগ কন্দর
উত্তর ণেন্দব সব গুন্দিা।
তিন তান্দের উত্তর ণেন, না
এবার ব্যািা করুন িতন্দকর ন্দরর সাি ৪ ণেন্দয় ভাগ করা শ্রগন্দিও ো ণিপ ইয়ার না কারি একটি সময় ফাঁে। পূন্দব শ উন্দল্লি করা সূয শ
পৃণথবীন্দক প্রেণক্ষন এর সময়টি আবান্দরা উন্দল্লি করুন এবং শ্রবান্দে শ শ্রেিান৩৬৫ ণেন ৫ ণ্টা ৫৯ ণমণনে ১৬ শ্রসন্দকন্ড।
এিান্দন ৫ ণ্টা ৫৯ ণমণনে ১৬ শ্রসন্দকন্ডন্দক ণহন্দসন্দবর সুণবিার জন্য ৬ ণ্টা ণহন্দসব কন্দর প্রণত ৪ বছর পর অণিবন্দষ শ ১ ণেন শ্রযাগ করা
হয়। এভান্দব প্রণত চার বছন্দর অণতণরক্ত শ্রযাগ হন্দয় যায় ১৭৬ শ্রসন্দকন্ড। এই ১৭৬ শ্রসন্দকন্ড এর অণতরক্ত শ্রযাগ সংন্দিািন এর জন্য
িতন্দকর সািগুন্দিান্দত প্রণত ৪০০ বছর পর পর অণিবষ শ আন্দস। আর তাই ১৬০০ অণিবষ শ হন্দিও ১৭০০,১৮০০,১৯০০ সাি অণিবষ শ
না।আবার ২০০০ সাি অণিবষ শ। তাই অণিবষ শ ণনি শন্দয়র শ্রক্ষন্দত্র িতন্দকর সািগুন্দিা শ্রক শুধুমাত্র ৪ দ্বারা ভাগ করন্দি সঠিক উত্তর পাওয়া
যায় না ৪০০ দ্বারা ভাগ করন্দত হয়।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীন্দের ণকছু সাি িাতায় ণিিন্দত ণেন্দয় অণিবষ শ ণনি শয় করন্দত ণেন। তারা ণনিয়টি কতটুকু অনুিাবন করন্দত পারন্দব
শ্রসটি হি মূল্যায়ন্দনর ণবষয়।

আইণেয়া ১২.১১ : সময় রূপান্তর
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু : সময়
মূিকথা: ণিক্ষাথীরা সমন্দয়র একন্দকর মন্দধ্য সিকশগুন্দিা পূন্দব শর ক্লান্দস ণিন্দিন্দছ। এই রূপান্তন্দর অভযস্ত হওয়ার জন্য মুিত একটি ওয়াকশ ণিে
তান্দের শ্রেয়া হন্দব। এটি সহজিভয কাগন্দজর মাধ্যন্দমই হান্দত কিন্দম উপকরি ব্যবহার কন্দর সমন্দয়র একন্দকর রূপান্তর সিন্দকশ ণিক্ষাথীন্দের
েক্ষতা মুল্যায়ন যাচাই করার জন্য ব্যবহার করা যান্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসমন্দয়র ণবণভন্ন একন্দকর মন্দধ্য রূপান্তর করন্দত পারন্দব।
উপকরি :কাগজ
পূব শপ্রস্তুণতোঃ ৫ম শ্রেণির উপন্দযাগী প্রশ্ন ণেন্দয় ৬ শ্রসে ওয়াকশিীে পূন্দব শই ততণর কন্দর রািন্দবন। এছািাও ণভন্ন ণকছু প্রশ্ন ণেন্দয় আন্দরা একটি ওয়াকশ
ণিে শ্রবান্দে শ ততণর কন্দর রািন্দবন বা পুি ণপন শ্রবান্দে শ ঝুণিন্দয় ণেন্দবন।
কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

শ্রেিীকন্দক্ষর সকি ণিক্ষাথীন্দক ৬টি েন্দি ভাগ কন্দর শ্রফলুন। প্রণতটি েিন্দক একসান্দথ বসার ণনন্দে শিনা ণেন। পূন্দব শই ততণর কন্দর রািা
ওয়াকশিীে প্রণত েন্দি একটি কন্দর সরবরাহ করুন।
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িাপ-২

সব েি ওয়াকশিীে পাওয়ার পর শ্র াষিা ণেন শ্রয েি ওয়াকশিীে সঠিক ভান্দব পূরি কন্দর সবার আন্দগ জমা ণেন্দত পারন্দব শ্রসই েি
ণবজয়ী। িক্ষিীয় ণবষয় সকি প্রন্দশ্নর সঠিক উত্তর না ণিিন্দত পারন্দি শ্রকান েি যণে আন্দগ জমা শ্রেয় তারা ণেসন্দকায়াণিফাইে
হন্দব। েিগুন্দিা তান্দের ওয়াকশিীে জমা শ্রেয়ার পর তাৎক্ষণনক মুল্যায়ন কন্দর ফিাফি শ্র াষিা ণেন।

িাপ-৩

এই পয শান্দয় সকি ণিক্ষাথীন্দক একটি কন্দর এন্দফার আকৃণতর কাগজ সরবরাহ করুন। কাগজটির উপন্দর সবার নাম ণিন্দি শ্রফিন্দত
বলুন।

িাপ-৪

শ্রবান্দে শ বা পুি ণপন শ্রবান্দে শ ওয়াকশ ণিেটি জুণিন্দয় ণেন এবং সবাইন্দক ণনজ ণনজ কাগন্দজ তুন্দি শ্রফিার ণনন্দে শিনা ণেন। পয শন্দবক্ষি
করুন সবাই সঠিকভান্দব তুিন্দত পারন্দছ ণকনা।

িাপ-৫

এবার প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক এই ওয়াকশিীেটি পূরি করার ণনন্দে শিনা ণেন। সকন্দির পূরি করা হন্দয় শ্রগন্দি সংগ্রহ কন্দর ণনন্দজর কান্দছ
মুল্যায়ন্দনর জন্য রাখুন ।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা কত দ্রুততার সান্দথ সঠিক ভান্দব ওয়াকশ ণিে পূরি করন্দত পারন্দছ যাচাই করুন। ৫ম শ্রেণির পাঠ্যবইন্দয়র ১৩৮
পৃষ্ঠার সমস্যা গুন্দিা সমািান করন্দত ণেন

আইণেয়া ১২.১২: ২৪ ন্টার ণি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: সময়
মূিকথা: আন্তজশাণতক সময় রীণতর ণিক্ষাথীন্দের জন্য নতুন একটি িারনা। এর পূন্দব শ তারা ১২ ণ্টার সময় এর সান্দথ পণরণচত ণছি তান্দের
আন্তজশাণতক সময় ণরণত অনুযায়ী ২৪ ণ্টা সময় রীণতর সান্দথ পণরচয় করান্দনার জন্য এই কাজটি শ্রেণিকন্দক্ষ করান্দনা হন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাআন্তজশাণতক সময় রীণত সিন্দকশ বিন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ, ণি
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষক সমন্দয়র ণিপটি আন্দগই ততণর কন্দর আনন্দবন শ্রেিান্দনার জন্য
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কায শপদ্ধণত:
িাপ-১

ক্লান্দস এন্দস একাটি গল্প বলুন।
এক শ্রছন্দির নাম ণছি শ্ররজা। শ্রস ঘুরন্দত খুব পছে করত। একণেন শ্রস শুনি শ্রয তার বাবা তান্দের ণনন্দয় োোবাণি শ্রবিান্দত
যান্দব। শ্রযণেন যাবার কথা শ্রসণেন তান্দের শ্রট্রন ণছি ৫ো ৩০ ণমণনন্দে। তারা শ্রট্রন শ্রস্টিন্দন তপাছান্দিা ঠিক ণবকাি ৫ো ১৫
ণমণনন্দে। তারা শ্রট্রন ণমস করি। তারা অবাক হন্দয় শ্রগন্দিা। তারপর তারা শ্রস্টিন মাস্টান্দরর কান্দছ শ্রগন্দিা জানার জন্য শ্রয শ্রকন
তারা শ্রট্রন ণমস কন্দরন্দছ। তিন শ্রস্টিন মাস্টার তান্দের বুণিন্দয় বিি শ্রয তান্দের শ্রট্রন আন্তজশাণতক সময় অনুযায়ী ৫ো ৩০
ণমণনন্দে না শ্রছন্দি চন্দি ণগন্দয়ন্দছ। তার শ্রস্টিন্দন শ্রপৌন্দছন্দছ আন্তজশাণতক সময় অনুযায়ী ১৭ো ১৫ ণমণনন্দে শ্রছন্দি শ্রগন্দছ। তাই শ্রট্রন
ণমস কন্দরন্দছ।

িাপ-২
িাপ-৩

এরপর তান্দের সান্দথ আন্তজশাণতক সময় রীণতর সান্দথ পণরচয় কন্দর ণেন্দবন। আন্তজশাণতক সময় রীণতন্দত ২৪ ন্টান্দক ০ শ্রথন্দক
২৩ দ্বারা ভাগ করা হন্দয়ন্দছ। যা প্রচণিত ণনয়ন্দম একণেন রাত ১২ ো শ্রথন্দক পন্দরর ণেন রাত ১২ ো পয শন্ত িরা হয়।
এরপর ণিক্ষক বইন্দয়র ১৩৯ পৃষ্টার ২৪ ণ্টার এবং ১২ ণ্টার সমন্দয়র সিরন্দকর ছক শ্রেিান্দবন

তারপর তান্দের কান্দছ প্রশ্ন কন্দর জানন্দত চাইন্দবন তারা শ্রকান পাথ শকয খুন্দজ শ্রপন্দয়ন্দছ ণক না। না পারন্দি তান্দের সাহাে করুন।
িাপ-৪

এই ছকটি তান্দের এই েণপকটি তান্দের বুিন্দত সাহাে করন্দব

মূল্যায়ন ও যাচাই: পাঠ্যবইন্দয়র ১৩৯ এবং ১৪০ পৃষ্ঠার সমস্যা সমািান্দনর শ্রচষ্টা করন্দব ণিক্ষাথীরা
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১৩.০ উপাত্ত সাংগ্রহ এিাং মিন্যস্তকরর্
অনুন্দেে ১৩.১: উপাত্ত সংগ্রহ এবং ণবন্যস্তকরি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: উপাত্ত সংগ্রহ এবং ণবন্যস্তকরি
উপনত্ত সাংগ্রহ এিাং মিন্যস্তকরর্:
মেক্ষনর্থীরন িতুর্থ ণ যশ্রমর্শত ট্যনমল এিাং স্তম্ভশলশখর ব্যিহনর করশত কশর। পঞ্চি যশ্রমর্শত মেক্ষনর্থীশদর আ তশলশখর ধনরর্ন এিাং উপনত্ত
ব্যিহনর কশর মিমভন্ন সিস্যন সিনধনশনর যকৌেল সম্পশকণ ধনরর্ন মদশত হশি।
স্তম্ভশলশখ মভন্ন মভন্ন প্রকনশরর উপকরশর্র উপনত্ত তুলননর করন ন । এশক্ষশে যলখটির অনুভূমিক যরখনর মনশি র্থনশক মভন্ন মভন্ন উপকরশর্র
ননি এিাং উলম্ব যরখন িরনির প্রকনে করন হ উপকরশর্র সাংখ্যন িন পমরিনর্। য িন, ক্লনশসর মেক্ষনর্থীশদর িশধ্য আি, মলচু, কিলন, কলন
ইতেনমদ শলর িশধ্য যকনন যকনন ল যিমে মেক্ষনর্থী পছন্দ কশর তন সহশিই মনশির স্তম্ভশলখটি হশত যিনঝন ন ।

আ তশলশখর িনধ্যশি আিরন সাংখ্যনর মনমদ ণি সীিনর িশধ্য যকনন উপকরর্ কতটি কশর আশছ তন প্রকনে করশত পনমর। আ তশলখ ততমরর
যক্ষশে অনুভূমি িরনির যরখন মনমদ ণি দূরত্ব সাংখ্যনর মনমদ ণি সীিন যিনঝন । আর উলম্ব যরখন িরনির যসই মনমদ ণি সীিন যকনন উপকরর্ কতটি
িন মক পমরিনর্ আশছ তন প্রকনে করন হ । য িন মনশির আ তশলখটিশত ওিশনর মিমভন্ন সীিন যশ্রমর্র মেক্ষনর্থীর সাংখ্যন প্রকনে করন
হশ শছ।
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আইণেয়া ১৩.২: কাগন্দজর ণিন্দকে (২)
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: উপাত্ত, আয়তন্দিি
মূিকথা: মেক্ষনর্থীরন িতুর্থ ণ যশ্রমর্শত ‘কনগশির মক্রশকট’ যখলনটিশত প্রশতেক মেক্ষনর্থী কত রনন কশরশছ এর ট্যনমল মদশ উপনত্ত সাংগ্রহ কশর
স্তম্বশলশখর িনধ্যশি প্রকনে কশরশছ। এই আইমি নর িনধ্যশি পঞ্চি যশ্রমর্শত মেক্ষনর্থীরন অনুরূপ যখলনটিই যখলশি, তশি এ প ণনশ মেক্ষনর্থীরন
যখলনটি হশত প্রনপ্ত মিমভন্ন উপনত্তগুশলনশক একটি সাংখ্যনশরখন যদখনশি।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাসংগৃহীত উপাত্ত সংখ্যান্দরিায় প্রকাি করন্দত পারন্দব।
পূব শপ্রস্তুণত: ণিক্ষক-আে শ শ্রপপান্দর িাপ-২ এর ছণবর মত একটি বৃত্ত এঁন্দক ণনন্দবন যা শ্রেন্দি ণিক্ষাথীরা এমন একটি শ্রিিার ছক বানান্দত পান্দর।
কায শপদ্ধণত:
ধনপ ১

মেক্ষনর্থীরন িতুর্থ ণ যশ্রমর্শত যখলন কনগশির মক্রশকট এর ধনপ ১ এিাং ধনপ ২ অনুসরর্ কশর দল গেন করশি এিাং ছক ততমর
করশি।

িাপ-২

ধনপ ৩

যকনন একটি দল সশি ণনচ্চ ৫ ওভনর িন ৩০ িল কশর যখলশি। প্রশতেকদশলর একিশনর খনতন মনশির ছশকর িত একটি ছক
ততমর করশি। ছশকর উপশরর ঘশর ১ যর্থশক ৩০ প ণন্ত িল সাংখ্যন এিাং মনশির ঘশর প্রশতেক িশল রনন সাংখ্যন মলখশি।
বি সংখ্যা

১

২

৩

.

.

.

২৮

২৯

৩০

রান সংখ্যা
ধনপ ৪

ধরন নক য দল ব্যনটিাং প্রর্থশি ব্যনটিাং করশছ তনশদর প্রর্থি মেক্ষনর্থী প্রর্থিিনশর ২ রনন যপশ শছ, যস প্রর্থি িল সাংখ্যনর মনশি
মলখশি ২, এরপর মিতী মেক্ষনর্থী যখলশি এিাং যস ধমর যস করল ৪ রনন- তনহশল যস িল সাংখ্যন ২ এর মনশি মলখশি িনর।
এভনশি দশলর প্রশতেক মেক্ষনর্থী একিশনর পর আশরকিন এক একিল কশর যখলশি। সিনর একিল কশর যখলন হশল পূনরন
যখলশি। মদ যকনন মেক্ষনর্থী আউট হশ ন যস পরিতীশত আর ব্যনটিাং করশত পনরশিনন। য িশল যকনন মেক্ষনর্থী আউট হশি
যস িল সাংখ্যনর মনশি ০ মলখশত হশি।
এক প ণনশ একিন িনশদ সিনই আউট হশ নশি অর্থিন সকশলর িরনে ৩০ িল যেষ হশ নশি।

ধনপ ৮

একদশলর ব্যনটিাং যেষ হশল ছকটি অশনকটন মনশির ছশকর িত হশি।

ধনপ ৫

বি সংখ্যা

১

২

৩

রান সংখ্যা

২

৪

০

.

.

.

২৮

২৯

৩০

১

২

৬

এভনশি দুইদশলর যখলন যেষ হশল প্রশতেক মেক্ষনর্থী ৫ ঘর পরপর সাংখ্যন মলশখ ০ যর্থশক ৩০ এর সাংখ্যনশরখন ততমর করশি।
এিনর মনি মনি দশলর রনশনর ছক যর্থশক প্রশতেকটি রনশনর িন্য একটি কশর যছনট বৃত্ত সাংখ্যনশরখনর উপর িসনশি।
সাংখ্যনশরখনগুশলন যদখশত অশনকটন মনশি যদখনশনন সাংখ্যনশরখনর িত হশি।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা পঞ্চম শ্রেণির বইন্দয়র ১৪৩ পৃষ্ঠার ১ নম্বর সমস্যাটি করন্দব।
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আইণেয়া ১৩.৩: উচ্চতার আয়তন্দিি
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: উপাত্ত, আয়তন্দিি
মূিকথা: মেক্ষনর্থীরন পমরিনপ অধ্যনশ কনগশির মিটনর ও যসমিমিটনর যেল ততমর কশর যদ নশল লনমগশ যরশখমছল এিাং তনশদর উচ্চতন

পমরিনপ কশরমছল। এই আইমি নর িনধ্যশি ক্লনশস সকল মেক্ষনর্থী তনশদর সিনর উচ্চতন পমরিনপ করশি এিাং যিনশিণ ট্যনমল মিশির িনধ্যশি
উপনত্ত মিন্যনস করশি। মেক্ষনর্থীরন উচ্চতনর উপনত্ত হশত আ তশলখ ততমরর িনধ্যশি এর ধনরর্ন লনভ করশি।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরা-

সংগৃহীত উপাত্ত শ্রথন্দক আয়তন্দিি ততণর করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণিক্ষাথীন্দের উচ্চতা পণরমাপক শ্রসণন্টণমোর শ্রস্কি।
কায শপদ্ধণত:
ধনপ ১

ক্লনশসর প্রশতেক মেক্ষনর্থী এক এক কশর এশস যসমিমিটনর যেশল তনশদর উচ্চতন িনপশি এিাং প্রশতেক মেক্ষনর্থীর উচ্চতন যিনশিণ
মলশখ রনখুন।

ধনপ ২

ণিক্ষাথীন্দের প্রন্দতযন্দকর উচ্চতা পণরমাপ শ্রিষ হন্দি শ্রবান্দে শ ণনন্দচর ছন্দকর অনুরূপ একটি ছক আঁকুন এবং প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক
ণনন্দচর ছন্দকর মত একটি ছক আঁকন্দত বলুন। (ণিক্ষাথীন্দের মন্দধ্য সব শণনন এবং সন্দব শাচ্চ উচ্চতার পাথ শন্দকযর উপর ণনভশর কন্দর
ছন্দক প্রণত ন্দর উচ্চতার সীমা ণনি শারন করন্দত হন্দব)। প্রন্দয়াজন্দন ণিক্ষাথীন্দের কন্দয়কটি উচ্চতার তথ্য ছন্দক শ্রেণিন্দয় ণেন যান্দত
তারা প্রণিয়াটি ঠিকমত বুিন্দত পান্দর।
উচ্চতন
(শসমিমিটনর)

টনমল মিি

যিনট

১২১-১২৫
১২৬-১৩০
১৩১-১৩৫
১৩৬-১৪০
ধনপ ৩

ছকটি আঁকা শ্রিষ হন্দি িাপ ১ এ শ্রবান্দে শ শ্রিিা উচ্চতাগুন্দিার ণেন্দক িক্ষ করন্দত বলুন। িণর শ্রবান্দে শ প্রথম উচ্চতাটি ১২৪
শ্রসণন্টণমোর- ণিক্ষাথী)। ১২১-১২৫ শ্রসণন্টণমোর এর পান্দির ন্দর একটি ট্যাণি ণচহ্ন ণেন্দব। এভান্দব প্রন্দতযক ণিক্ষাথীর উচ্চতা
শ্রকান না শ্রকান সীমার মন্দধ্য পিন্দব এবং প্রন্দতযক ণিক্ষাথীর জন্য শ্রসই সীমার মন্দধ্য একটি কন্দর ট্যাণি ণচহ্ন ণেন্দত হন্দব।

ধনপ ৪

সকল মেক্ষনর্থীর উচ্চতন ছশক প্রকনে করনর পর মেক্ষনর্থীরন প্রশতেক সীিন যিনট মেক্ষনর্থীর সাংখ্যন ট্যনমলগুশন যির করশি।

িাপ ৫

এিনর অনুভূমিক অশক্ষ মেক্ষনর্থীর উচ্চতনর সীিন এিাং উলম্ব অশক্ষ মেক্ষনর্থীর সাংখ্যন িমসশ মেক্ষনর্থীশদর অাংেগ্রহশর্ একটি
আ তশলখ ততমর করুন।
মেক্ষনর্থীশদর আ তশলখ এিাং স্তম্ভশলশখর পনর্থ ণকেগুশলন বুমঝশ মদন।
মূল্যায়ন ও যাচাই: ণিক্ষাথীরা ৫ম শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১৪৬ পৃষ্ঠার ৪ নম্বর সমস্যাটির আয়তন্দিি অেন করন্দব এবং ১৪৭ পৃষ্ঠার ৫ এবং ৬
নম্বর সমস্যাগুন্দিা সমািান করন্দব।
•

ণিক্ষাথীন্দের জনসংখ্যার নন্দের সংজ্ঞা ণেন এবং ৫ম শ্রেণির গণিত বইন্দয়র ১৪৯ পৃষ্ঠার জনসংখ্যা সংিান্ত ২ নম্বর সমস্যা
সমািান করন্দত ণেন।

আরও ণকছু/ ণবকল্প: ণিক্ষাথীন্দের ওজন শ্রমন্দপও ওজন্দনর ণবণভন্ন সীমায় ণিক্ষাথী সংখ্যা শ্রেণিন্দয় কাজটি করা যায়।
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১৪.০ কণিউোর ও কযািকুন্দিের
আইণেয়া ১৪.১: অদ্ভুত গান্দছর গল্প
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: কযািকুন্দিেন্দরর সান্দথ পণরণচত করা
মূিকথা: কযািকুন্দিের আণবষ্কার আমান্দের ণহন্দসব ণনন্দকি কন্দর ণেন্দয়ন্দছ অন্দনক সহজ। অন্দনক বি বি ণহসাব আমরা ণনন্দমন্দষ কন্দর শ্রফিন্দত
পাণর কযািকুন্দিেন্দরর মাধ্যন্দম। এই আইণেয়াটিন্দত ণিক্ষাথীন্দের একটি গন্দল্পর মাধ্যন্দম কযািকুন্দিেন্দরর সান্দথ পণরণচত করা হন্দব। এই
আইণেয়াটিন্দত শ্রেিা যায় প্রথন্দম ণকছু জটিি ণহসাব করন্দত বিা হয় এবং পরবতীন্দত গন্দল্প ‘জাদুর কাঠির’ মাধ্যন্দম ঋণষ খুব দ্রুত কাজটি কন্দর
শ্রফন্দি।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাকযািকুন্দিের ব্যবহান্দরর পদ্ধণত ব্যাখ্যা করন্দত পারন্দব।
উপকরি: একটি সান্দয়ণন্টণফক এবং একটি সািারি কযািকুন্দিের।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

একটি গল্প ণেন্দয় ক্লান্দসর কায শিম শুরু করুন। গল্পটি হন্দব এমনএক শ্রেন্দি ণছন্দিা এক রাজা। রাজার রান্দজয ণছন্দিা ণবিাি এক বাগান। বাগান্দন ণছন্দিা এক অদ্ভুত িরন্দনর গাছ। গান্দছর এন্দকক
োন্দি ণভন্ন ণভন্ন িরন্দনর ফি িন্দর আন্দছ থন্দর থন্দর। আর গান্দছর মগ োন্দি বাসা শ্রেঁন্দি বাস করত ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গণম। একণেন
ণবন্দকন্দি ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গণমন্দক বিন্দছ ‘বিন্দত পান্দরা েণক্ষন্দির োন্দি কতগুন্দিা ণিচু আন্দছ?’ ব্যঙ্গণম বিি, ‘ হযাঁ বিন্দত পাণর,
৬৩৪৭৮টি ণিচু আন্দছ’। এবার ব্যঙ্গণম বন্দি তাহন্দি তুণম বন্দিান্দতা উত্তর োন্দি আম আন্দছ কন্দতাটি? শ্রচাি বন্ধ কন্দর একটু শ্রভন্দব
ব্যঙ্গমা বন্দি ণেন্দিা ‘আম আন্দছ ৮৭৯২৩টি’। এবার ব্যঙ্গমা ও ব্যঙ্গণম উন্দি ণগন্দয় পণিন্দমর োন্দি বসি, এই োন্দি িন্দরন্দছ
শ্রপয়ারা। ব্যঙ্গণম আবার ব্যঙ্গমান্দক বিি, ‘বন্দিান্দতা আমান্দের এই োন্দি কতটি শ্রপয়ারা আন্দছ?’ এবার ব্যঙ্গমা আকান্দির ণেন্দক
তাণকন্দয় বন্দি ণেন্দিা ‘ এই োন্দি ণিচুর ৩৪১ গুি শ্রপয়ারা আন্দছ। এবার তারা শ্রেিন্দত শ্রপন্দিা পূন্দব শর োন্দির ণনন্দচ এন্দস বন্দসন্দছ এক
েরন্দবি। েরন্দবি শ্রসই োন্দি থাকা কামরাঙ্গা শ্রিন্দত শুরু করন্দিা। এবার ব্যঙ্গণম েরন্দবিন্দক ণজন্দজ্ঞস করন্দিা ‘বন্দিান্দতা ঐ োন্দি
কন্দতাটি কামরাঙ্গা আন্দছ?’ েরন্দবি তার ঝুণি শ্রথন্দক একটি যাদুর কােী শ্রবর করন্দিা। কােীটি গান্দছর োন্দি কন্দয়ক বার িাণগন্দয়
ণচৎকার কন্দর বন্দি ণেন্দিা ‘কামরাঙ্গা আন্দছ ৮১২৪৯টি’।
এবার ব্যঙ্গমা ছিা কােন্দিা:
অদ্ভুত এই গান্দছ ণবণভন্ন ফি
গুিন্দত গুিন্দত শ্রচান্দি আন্দস জি।।
গুন্দি যণে শ্রকউ বন্দি ণেন্দত পান্দরা
শ্রেন্দবা তান্দক িাি ফি জ্ঞানী হন্দব আরও।।

িাপ ২

গল্প বিার পন্দর ণিক্ষক ণকন্দসর সাহান্দে এই ণহসাবটি করা যায় তা ণিক্ষাথীন্দের কান্দছ জানন্দত শ্রচন্দয় কযািকুন্দিের ব্যবহান্দরর
ণবষয়টি বিন্দত সহায়তা করন্দবন।

িাপ ৩

ণিক্ষক বইন্দয় শ্রেওয়া সািারি কযািকুন্দিেন্দরর একটি ছণব প্রেিশন কন্দর প্রন্দতযক ণিক্ষাথীন্দক আঁকন্দত ণেন্দবন।

িাপ ৪

ণিক্ষাথীন্দের আঁকা শ্রিষ হন্দি তান্দের বই খুিন্দত বলুন এবং বইন্দয় শ্রেওয়া সািারি কযািকুন্দিের ও তবজ্ঞাণনক কযািকুন্দিেন্দরর
শ্রবাতাম তুিনা করন্দত বলুন।

িাপ ৫

সািারি কযিকুন্দিের এবং তবজ্ঞাণনক কযািকুন্দিেন্দরর শ্রবাতান্দমর ণভন্নতার কারন্দি শ্রয ব্যবহান্দরর ণভন্নতা আন্দছ তা ব্যখ্যা
করুন।

িাপ ৬

পাঠ্যপুস্তন্দক প্রেত্ত ণহসাবটি শ্রবান্দে শ ণিন্দি ণেন্দয় তা সমািান্দনর জন্য কতটি শ্রবাতাম চাপন্দত হন্দব তা পাঠ্যপুস্তন্দক শ্রেওয়া সমািান
অনুসরি কন্দর অণেত কযািকুন্দিের ব্যবহার কন্দর ণনি শারি কন্দর ণিক্ষাথীন্দের িাতায় ণিিন্দত বলুন।

িাপ ৭

শ্রবাতাম সংখ্যা সঠিক হি ণকনা তা পান্দির ণিক্ষাথী দ্বার যাচাই কণরন্দয় ণিক্ষাথীন্দের কযািকুন্দিের ণবষন্দয় িারিা স্পষ্ট করুন।
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আইণেয়া ১৪.২: েন্দি ণমন্দি কণর কাজ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: কযািকুন্দিেন্দরর ব্যবহার কন্দর তেনণেন ণহসাব ণনকাি করা
মূিকথা: কযািকুন্দিের এর সান্দথ পণরণচত হওয়ার পর আমান্দের মূি কাজ ণিক্ষাথীন্দের অনুিীিন করান্দনা। এই আইণেয়াটিন্দত ণিক্ষাথীন্দের
কযািকুন্দিের ণেন্দয় শ্রযাগ, ণবন্দয়াগ, গুি, ভাগ সংিান্ত ণবণভন্ন ণহন্দসব করান্দনা হন্দব যান্দত তারা কযািকুন্দিের ব্যবহান্দর েক্ষ হন্দয় উন্দে।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাকযািকুন্দিের ব্যবহার কন্দর শ্রযাগ, ণবন্দয়াগ, গুি, ভাগ করন্দত পারন্দব।
উপকরি: ণিক্ষাথী সংখ্যা অনুসান্দর কন্দয়কটি কযািকুন্দিের।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

শ্রেণির সকি ণিক্ষাথীন্দের ৫/৬টি েন্দি ভাগ করন্দবন। প্রণত েন্দি একটি কন্দর কযািকুন্দিের ণেন।

িাপ ২

শ্রবান্দে শ ণনন্দচর গাণিণতক বাকযটি ণিন্দি ণেন।
(২৭×৩২-৩১×১৫+১)÷৪০

িাপ ৩

এবার প্রণত েন্দির একজন ণিক্ষাথীন্দক ২৭×৩২ অংিটি কযািকুন্দিেন্দরর শ্রবাতাম শ্রচন্দপ প্রাপ্ত ফিাফি িাতায় ণিিন্দত বিন্দবন।
অপর ণিক্ষাথীন্দক ৩১×১৫ অংিটির ফিাফি িাতায় ণিিন্দত বিন্দবন।

িাপ ৪

প্রাপ্ত ফিাফি অপর একজন ণিক্ষাথীন্দক িাতায় ণিিন্দত বলুন। ণিক্ষাথীন্দক (৮৬৪-৪৬৫+১)÷৪০ অংিটুকু ণিিন্দত সহায়তা
করুন। এক্ষন্দত্র ণিক্ষাথীন্দের সরন্দির চার প্রণিয়ার ব্যবহার স্মরি কণরন্দয় ণেন।

িাপ ৫

েন্দির অপর এক ণিক্ষাথী দ্বারা ৮৬৪-৪৬৫+১ অংি কযািকুন্দিন্দের শ্রবাতাম চাপ ণেন্দয় ফিাফি শ্রবর কন্দর িাতায় ণিিন্দত
বলুন।

িাপ ৬

এবার চূিান্ত ফিাফি অপর একজনন্দক শ্রবর কন্দর িাতায় ণিিন্দত বলুন।

আইণেয়া ১৪.৩: কণিউোর শ্রমিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: কণিউোন্দরর ণবণভন্ন অংন্দির সান্দথ পণরণচণত।
মূিকথা: কণিউোর শ্রয শ্রকান ণিক্ষাথীর জন্যই আগ্রন্দহািীপক। ণিক্ষাথীন্দের মন্দধ্য তাই কণিউোন্দরর আগ্রহ বাণিন্দয় শ্রেয়ার জন্য ণিক্ষাথীরা
এই শ্রিিাটি শ্রিিন্দব।
উন্দিশ্য: এই শ্রিিাটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাকণিউোন্দরর ণবণভন্ন অংি ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কণিউোন্দরর ণবণভন্ন অংন্দির ছণব (রণঙন)।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ণিক্ষক কণিউোন্দরর ণবণভন্ন অংন্দির মন্দেি ততণর/সংগ্রহ কন্দর ক্লান্দস ণনন্দয় আসন্দবন। সম্ভব না হন্দি কতগুন্দিা রণঙন ছণব ণনন্দয়
যান্দবন।

িাপ ২

ণিক্ষাথীন্দের েন্দি ভাগ কন্দর ণেন্দয় কণিউোন্দরর মন্দেিগুন্দিা শ্রেণিন্দয় কণিউোন্দরর ছণব আঁকন্দত বিন্দবন। েন্দির সংখ্যা অবশ্যই
শ্রজাি সংখ্যক হন্দব ৪,৬,৮ ইতযাণে।

িাপ ৩

আঁকা অংিগুন্দিা ণেন্দয় শ্রমিার মন্দতা সাণজন্দয় ণবণভন্ন অংি প্রেিশন করন্দত বিন্দবন। মন্দেিগুন্দিার নােণনকতা ণবচান্দর এবং
ণবণভন্ন অংি ণচণহ্নতকরি ণবষন্দয় প্রণতন্দযাণগতা শ্র াষিা কন্দর শ্রসরা ণনব শাচন করা হন্দব।

িাপ ৪

ণবণভন্ন অংি ণচণহ্নতকরন্দির জন্য দুই েন্দি কুইজ প্রণতন্দযাণগতা পণরচািনা করন্দত হন্দব। ণিক্ষক েিীয় প্রণতন্দযাণগতা শ্রিন্দষ
একেিন্দক ণবজয়ী শ্র াষিা করন্দবন?

। আনন্দে গণিত ণিণি (৫ম শ্রেণি) | 90

আইণেয়া ১৪.৪: যাদুর বাক্স (২)
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: কণিউোন্দরর ণবণভন্ন অংন্দির সান্দথ পণরণচণত।
মূিকথা: কণিউোর শ্রয শ্রকান ণিক্ষাথীর জন্যই আগ্রন্দহািীপক। ণিক্ষাথীন্দের মন্দধ্য তাই ল্যাপেন্দপর আগ্রহ বাণিন্দয় শ্রেয়ার জন্য ণিক্ষাথীরা
এই শ্রিিাটি শ্রিিন্দব।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাল্যাপেন্দপর ণবণভন্ন অংি ণচণহ্নত করন্দত পারন্দব।
উপকরি: একটি ল্যাপেপ
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ণবদ্যািন্দয়র ল্যাপেপ শ্রেণিকন্দক্ষ ণনন্দয় আসন্দবন। ণিক্ষাথীন্দের েন্দি ভাগ করুন।

িাপ ২

এক এক েিন্দক শ্রেন্দক এন্দন ল্যাপেন্দপর ণবণভন্ন অংন্দির সান্দথ পণরণচত করান্দবন।

িাপ ৩

ল্যাপেন্দপর ণবণভন্ন অংি ণচণহ্নতকরন্দির জন্য দুই েন্দি কুইজ প্রণতন্দযাণগতা পণরচািনা করুন।

িাপ ৪

ণিক্ষাথীরা স্বােন্দে আন্দিাচনা করন্দব:
মানুষ শ্রকান উন্দিন্দশ্য কণিউোর ব্যবহার কন্দর?
আমরা ভণবষ্যন্দত কণিউোর ব্যবহার কন্দর কী করন্দত পারব বন্দি আমরা মন্দন কণর?

িাপ ৫

কণিউোর ব্যবহার কন্দর শ্রয সকি কাজ করা যায় তার একটি তাণিকা ণিক্ষক িাতায় ণিিন্দত ণেন্দবন।

আইণেয়া ১৪.৫: মান্দব শন্দির প্যান্দকজ
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: কযািকুন্দিেন্দরর ব্যবহার কন্দর তেনণেন ণহসাব ণনকাি করা
মূিকথা: কযািকুন্দিেন্দর অন্দপক্ষাকৃত সহজ শ্রযাগ, ণবন্দয়াগ, গুি, ভাগ করন্দত পারন্দিও ণকছুো জটিি গাণিণতক সমস্যা বা গাণিণতক বাকয
সমািান্দন ণিক্ষাথীরা সমস্যার সম্মুিীন হয়। গাণিণতক বাকয বা ণবণভন্ন জটিি সমস্যা সমািান্দনর অনুিীিন্দনর জন্য এই আইণেয়াটিন্দত প্রথন্দম
ণিক্ষাথীন্দের একটি সমস্যার সম্মুিীন কন্দর পরবতীন্দর তা কযািকুন্দিেন্দরর মাধ্যন্দম সমািান করা হন্দয়ন্দছ।
উন্দিশ্য: এই কাজটি শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাকযািকুন্দিের ব্যবহার কন্দর গাণিণতক সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কযািকুন্দিের।
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

ণিক্ষক ণিক্ষাথীন্দের প্রথন্দম তুিনা করার জন্য একটি গাণিণতক সমস্যা মুন্দি বিন্দবন ণনন্দনর মত কন্দর।
িন্দরা শ্রতামান্দের মন্দধ্য দুই বন্ধু মান্দব শি শ্রিিন্দত অন্দনক পছে কন্দর। এক শ্রোকান্দন তারা মান্দব শি ণকনন্দত শ্রগন্দিা। শ্রোকান্দন দুইটি
অফার ণবদ্যমান। ১০ ণেন্দনর প্যান্দকজ।
প্রথম বন্ধু প্রথম অফারটি ণনন্দিা শ্রযিান্দন তান্দক প্রণত ণেন ১০০০টি মান্দব শি শ্রেয়া হন্দব।
ণদ্বতীয় বন্ধু ণনন্দিা ণদ্বতীয় প্যান্দকজটি। এন্দত প্রথমণেন তান্দক শ্রেয়া হন্দব ১০টি মান্দব শি এবং এরপর প্রণতণেন তার পুন্দব শর ণেন্দনর
ণদ্বগুি মান্দব শি শ্রেয়া হন্দব।
দুইটি প্যান্দকন্দজর োম সমান। তাহন্দি ১০ ণেন শ্রিন্দষ শ্রকান বন্ধুর মান্দব শি বা শ্রকান প্যান্দকন্দজ মান্দব শি শ্রবণি পাওয়া যান্দব?

িাপ ২

গল্পটি বিা শ্রিন্দষ ণিক্ষক প্রথন্দম দুই শ্রক্ষন্দত্রই ণিক্ষাথীন্দের গাণিণতক বাকয ণিিন্দত বিন্দবন।
সব ণিক্ষাথী ণিিন্দত পারন্দছ ণকনা যাচাই কন্দর শ্রেিন্দবন। যাচাই কন্দর ণনন্দয় এরপর ণতণন তান্দের কন্দয়কটি েন্দি ভাগ করন্দবন।

িাপ ৩

ণদ্বতীয় অফান্দরর শ্রক্ষন্দত্র সবার গাণিণতক বান্দকয ণেন অনুযায়ী শ্রয ণহসান্দবর পণরবতশন হন্দব, তা বুণিন্দয় বিন্দবন।
চার প্রণিয়ার ণনয়ম অনুযায়ী: ১০+(১০*২)+(১০*২*২)+...+(১০*২*২*২*২*২*২*২*২*২)
এিান্দন প্রথমটি প্রথম ণেন, পন্দররটি ণদ্বতীয় ণেন এভান্দব ণিক্ষাথীরা ণচণহ্নত করন্দত পারন্দছ ণকনা শ্রসটি ণচণহ্নত করন্দবন এবং
সবাইন্দক চার প্রণিয়ার ণনয়ম বুণিন্দয় বিন্দবন।
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িাপ ৪

এরপর ণিক্ষাথীন্দের প্রন্দতযক েি শ্রথন্দক একজন কন্দর এক এক ণেন্দনর ণহসাব কযািকুন্দিের ব্যবহার কন্দর ণনি শয় করন্দত
বিন্দবন। সব শ্রিন্দষ গাণিণতক বান্দকয শুধু শ্রযাগ অবণিষ্ট থাকন্দব এবং শ্রযাগগুন্দিা একন্দত্র কণরন্দয় ণনন্দবন।

িাপ ৫

সহন্দজ ফিাফি অনুিাবন্দনর জন্য প্রন্দয়াজন্দন ১৫৩ পৃষ্ঠার ন্যায় ছক বানান শ্রযন্দত পান্দর। সবন্দিন্দষ দুই শ্রক্ষন্দত্র তুিনা সিােন
করন্দত হন্দব।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ১৫৫ পৃষ্ঠার অনুিীিনীর ২ এর ২নং অংন্দির সমস্যাগুন্দিা সমািান করান্দত পান্দরন।

আইণেয়া ১৪.৬: মজার শ্রিিা
সংণিষ্ট ণবষয়বস্তু: কযািকুন্দিেন্দরর সংখ্যা ব্যবহার কন্দর ণহসাব ণনকাি
মূিকথা: ণিক্ষাথীন্দের কযািকুন্দিেন্দরর সান্দথ পণরণচত করার পর কযািকুন্দিের ব্যবহার করার শ্রক্ষন্দত্র শ্রিিার মাধ্যন্দম ণিক্ষাথীন্দের
কযািকুন্দিেন্দর ব্যবহৃত শ্রবাতামগুন্দিার মাধ্যন্দম প্রণিয়াগুন্দিার সান্দথ অভযস্ত কন্দর শ্রতািা। এই শ্রিিাটির মূি উন্দিশ্য তা শ্রথন্দকই উৎসাণরত।
উন্দিশ্য: এই কাজ শ্রিন্দষ ণিক্ষাথীরাকযািকুন্দিের ব্যবহার কন্দর সমস্যা সমািান করন্দত পারন্দব।
উপকরি: কাগজ
কায শপদ্ধণত:
িাপ ১

কযািকুন্দিেন্দরর মন্দতা ১ শ্রথন্দক ৯ পয শন্ত সংখ্যাগুন্দিা প্রেত্ত ছন্দকর মন্দতা কন্দর িাতায় ণিিন্দত ণেন।

িাপ ২

চার শ্রকািা শ্রথন্দক চারটি সংখ্যা (১, ৩, ৭, ৯) ণনব শাচন করন্দত সহায়তা করুন।

িাপ ৩

প্রন্দতযকন্দক ণনব শাণচত সংখ্যাগুন্দিা ণেন্দয় শুরু কন্দর ণির কাোর ণবপরীত ণেক অনুসান্দর ণতন অেণবণিষ্ট সংখ্যা চারবার
ণিিন্দত বলুন।

িাপ ৪

এবার কন্দয়কটি েি গেন কন্দর প্রণত শ্রক্ষন্দত্র শ্রযাগফি কত হয় তা শ্রবর করন্দত ণেন্দয় শ্রকন এমন হয়, ণচন্তা করন্দত ণেন। শ্রয েি
আন্দগ কাজ সম্মন্ন কন্দর কারি বিন্দত পারন্দব তান্দের ণবজয়ী শ্র াষিা করুন।

িাপ ৫

সংখ্যার তাণিকা:

িাপ ৬

এভান্দব পাঠ্যপুস্তন্দক প্রেত্ত ২(২) নম্বর সমস্যাটি সমািান করন্দত ণেন।

মূল্যায়ন ও যাচাই: ১৫৫ পৃষ্ঠার অনুিীিনীর ২ এর ১নং অংন্দির সমস্যাগুন্দিা সমািান করান্দত পান্দরন।
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