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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ
«£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ
ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï
¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è
PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è
CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV, JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼°
À è PÀ°PÁ £ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ
PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ
PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è
£ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ
vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄμÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR
¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ
gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ
JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ.
²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ
CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV
PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï,
¸À£Áä£åÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ,
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19
¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼Ézg
É ÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß
»A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÃÉ ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ
¥sÀ®” UÀ¼À£ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï
¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉU¼
À ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ
¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹
¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§
D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÄÀ UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ
¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï ¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÄÀ ,
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀ å
PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÄÀ , ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgª
À ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÄÀ ß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÄÀ ß ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À
¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÄÀ . F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªg
À ÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À
PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ
¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.

qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUw
À UÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F
J®è CqÉvq
À ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÄÀ ß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÄÀ ß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ
DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ
¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß
C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÄÀ ß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ
¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ
¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ
¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ
ªÀiÁ£Àå gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À
§zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀë tÂPÀ
G¥ÀPÀæªÄÀ UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ
¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPÀæªÀÄzÀ°è F
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À
DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸PÀ ÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ ÀÄªÀ
UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉU¼
À À£ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ
¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÉÆß¼ÀUÆ
É AqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼£
À ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À
PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä
J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F
PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼
À À£ÄÀ ß ¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
iv

भनषनां त र सशमती
मनगा दिा क
श्री. एम. एम. शसां ध ूर
र्प्नचनया , शजल्हन शिक्षण आशण र्प्शिक्षण सांस्थन ( DIET) बेळगनवी
सां य ोजक
श्री. र्प्कनि आर. पनटील
अशधव्यनख्यनतन, शजल्हन शिक्षण आशण र्प्शिक्षण सांस्थन ( DIET ) बेळगनवी
श्री. महनदे व एस. मे द नर
क्षेत्र समन्वयनशधकनरी , बेळगनवी ग्रनमीण
श्री. पी. एम. रजप ूत
शिक्षण सांयोजक , बेळगनवी ग्रनमीण
सनधनव्यक्ती गट
श्री. जे. एस. पनटील (TGT)
सरकनरी मरनठी उच्च र्प्नथशमक िनळन ,कांग्रनळी खुदा

श्री. ए. एच.यळ्ळूरकर(TGT)
सरकनरी मरनठी उच्च र्प्नथशमक िनळन,शहांडलगन

बेळगनवी ग्रनमीण

बेळगनवी ग्रनमीण

श्री. आर.टी.यळ्ळूरकर( TGT)

श्री. एस. आर . हरनडे (सह शिक्षक)

सरकनरी मरनठी उच्च र्प्नथशमक िनळन, मच्छे
बेळगनवी ग्रनमीण

सरकनरी मरनठी उच्च र्प्नथशमक िनळन,शहांडलगन
बेळगनवी ग्रनमीण

श्रीमती. मनधरु ी कनलकांु द्रीकर ( सह शिशक्षकन)
सरकनरी मरनठी उच्च र्प्नथशमक िनळन ,शनठूर तन: खनननपरू .
पररिीलन
श्रीमती. आर. एम.मन्नोळकर ( सह शिशक्षकन)
सरकनरी मरनठी उच्च र्प्नथशमक िनळन ,हांगरगन, बेळगनवी ग्रनमीण

v

अ.
न.
1

क्षे त्र

अनु क्र मशणकन
इयत्तन सहनवी - अध्ययन शनष्पत्ती
(इयत्तन - चौथी आशण पनचवी वगना तील मुख्य अध्ययन शनष्पत्तीसह)
अध्ययन शनष्पत्ती

प ृष्ठ क्र.

मोठ्यन सांख्येवरील मल
ू भत
ू शक्रयन सोडवतनत. बेरीज ,वजनबनकी, गण
ु नकनर, भनगनकनर
आशण सांख्यनांची रचनन व नमन
ु े समजन
ू घेतनत .

1-3

पण
ू नां कनांची ओळख करून घेऊन पण
ू नां कनवरील बेरीज आशण वजनबनकीवरीलउदनहरणे
सोडशवतनत.

3-9

सांयक्त
ु (शवभनज्य) आशण मळ
ू (अशवभनज्य) सांख्यन तसेच सांख्यनांचे अवयव आशण गण
ु क
ओळखतनत. शवशिष्ट सांदभना त म.सन.शव. आशण ल.सन.शव. चन वनपर समस्यन
सोडशवण्यनसनठी करतनत .
शदले ल्यन अपण
ू नां कनांचन समनन पण
ू नां क ओळखतनत. आशण अपण
ू ना कनांची तुलनन करतनत.

10-11

5

लनांबी,वजन, उष्णतन इत्यनदी दैनांशदन जीवननतील शवशवध सांदभना वर आधनररत अपणनां
ू क
आशण दिनांि यनांची बेरीज आशण वजनबनकी वरील उदनहरणे सोडशवतनत आशण परस्पर
रूपनांतर करतनत.

14-17

6

रे षन, रे षनखांड, कोन, शत्रकोण, चौकोन, वता ळ
ु इत्यनदी भशू मतीतील सांकल्पननांचे
सभोवतनलच्यन पररसरनतील शवशवध वस्तांच्ू यन उदनहरणनसह वणा न करतनत.
समनांतर रे षन ,लां ब रे षन आशण छे शदकन ओळखतनत .
कोननच्यन मनपनवरून कोननचे वगीकरण करतनत .45° , 90°, 180°च्यन कोननच्यन
सांदभना ने शदले ल्यन कोननचे अांदनजे मनप सनांगतनत. शदले लन कोन मोजतनत.
एक शकांवन त्यनपेक्षन जनस्त समशमती रे षन असले ल्यन शिशमतीय समशमती आकृत्यन
ओळखतनत .शिशमतीय आकृत्यनांची समशमती रे षन कनढतनत.
आजबू नजच्ू यन पररसरनत आढळणनऱ्यन आयतनकनर आकृत्यनांची पररशमती आशण
क्षेत्रफळ कनढतनत.
सांग्रशहत मनशहतीचे शवश्ले षण करून शचत्रनले ख कनढतनत. तसेच स्तांभनले खनचे
शवश्ले षण करतनत.

18-19
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मे 2022

2
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अध्ययन शनष्पत्ती
मोठ्यन सांख्येवरील मल
ू भत
ू शक्रयन सोडवतनत. बेरीज ,वजनबनकी, गण
ु नकनर,
भनगनकनर आशण सांख्यनांची रचनन व नमुने समजन
ू घेतनत .
पण
ू नां कनांची ओळख करून घेऊन पण
ू नां कनवरील बेरीज आशण वजनबनकीवरील
उदनहरणे सोडशवतनत.
सांयुक्त (शवभनज्य) आशण मळ
ू (अशवभनज्य) सांख्यन तसेच सांख्यनांचे अवयव
आशण गण
ु क ओळखतनत. शवशिष्ट सांदभना त म.सन.शव. आशण ल.सन.शव. चन
वनपर समस्यन सोडशवण्यनसनठी करतनत.
शदले ल्यन अपण
ू नां कनांचन समनन पण
ू नां क ओळखतनत. आशण अपण
ू ना कनांची तुलनन
करतनत
लनांबी,वजन, उष्णतन इत्यनदी दैनांशदन जीवननतील शवशवध सांदभना वर आधनररत
अपण
ू नां क आशण दिनांि यनांची बेरीज आशण वजनबनकी वरील उदनहरणे
सोडशवतनत आशण परस्पर रूपनांतर करतनत.
रे षन, रे षनखांड, कोन, शत्रकोण, चौकोन, वता ळ
ु इत्यनदी भशू मतीतील
सांकल्पननांचे सभोवतनलच्यन पररसरनतील शवशवध वस्तांच्ू यन उदनहरणनसह
वणा न करतनत.
समनांतर रे षन ,लां ब रे षन आशण छे शदकन ओळखतनत .
कोननच्यन मनपनवरून कोननचे वगीकरण करतनत .45° , 90°, 180° च्यन
कोननच्यन सांदभना ने शदले ल्यन कोननचे अांदनजे मनप सनांगतनत. शदले लन कोन
मोजतनत.
एक शकांवन त्यनपेक्षन जनस्त समशमती रे षन असलेल्यन शिशमतीय समशमती
आकृत्यन ओळखतनत .शिशमतीय आकृत्यनांची समशमती रे षन कनढतनत.
आजबू नजच्ू यन पररसरनत आढळणनऱ्यन आयतनकनर आकृत्यनांची पररशमती
आशण क्षेत्रफळ कनढतनत.
सांग्रशहत मनशहतीचे शवश्ले षण करून शचत्रनले ख कनढतनत तसेच स्तांभनले खनचे
शवश्ले षण करतनत.

( वरील वेळनपत्रकनमध्ये शिक्षण शवभनगनच्यन सच
ू नेनस
ु नर बदल होऊ िकतो .)
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FA / SA

FA1

FA 2
( सप्टेंबर दुसरन
आठवडन )
SA 1
(सप्टेंबर िेवटचन
आठवडन )

FA3
(शडसेंबर िेवटचन
आठवडन )

FA4
( मनचा दस
ु रन
आठवडन )
SA 2
( मनचा िेवटचन
आठवडन )

अध्ययन शनष्पत्ती : 1
मोठ्यन सांख्येवरील मल
ू भत
ू शक्रयन सोडवतनत बेरीज वजनबनकी गुणनकनर भनगनकनर आशण सांख्यनांची रचनन
समजन
ू घेतनत.
अध्ययन शनष्पत्तीची व्यनप्ती आशण महत्त्व:
यन अध्ययन शनष्पत्तीच्यन अध्ययनननांतर जीवननमध्ये सांख्यनांनन महत्त्वनचे स्थनन असन
ू सांख्यन ह्यन
जीवननचन अशवभनज्य भनग आहेत हे समजन
ू घेतनत.सांख्यनांिी सांबांशधत दैनांशदन जीवननतील पररशस्थतीलन
सनमोरे जनण्यनसनठी समथा होतनत.सम आशण शवषमसांख्यनांचन अथा समजन
ू घेऊन शदले ल्यन सांख्यनांचे सम
आशण शवषम सांख्यन असे वगीकरण करतनत. तसेच त्यनांच्यन शवभनज्यतेचे शनयम समजन
ू घेतनत .
कृ ती 1 : चनर शकांवन त्यनपेक्षन जनस्त अांकी सांख्यन वनचणे, शलशहणे आशण त्यनांची तुलनन करणे.
उद्दे ि : सांख्यन वनचतील, शलशहतील आशण त्यनांची तुलनन करतील.
कृतीचे शववरण: चनर अांकी, पनच अांकी सांख्यनांचन समनवेि असले ल्यन पररसरनतील शवशवध वस्तांच्ू यन शकमतींची
यनदी करण्यनस सनांगन
ू त्यन सांख्यन स्थनन कोष्टकनत मनांडून र्प्त्येक अांकनची स्थनशनक शकांमत ओळखन
ू
त्यननुसनर सांख्येचन शवस्तनर करून शलशहण्यनस मनगा दिा न करणे.शदले ल्यन सांख्येत स्वल्पशवरनम शलहू न
वनचन आशण ले खन करण्यनसनठी र्प्ेरणन देण.े सांख्येतील अांकनांचे स्थनन बदलेल त्यनर्प्मनणे त्यनांची स्थनशनक
शकांमतही बदलते, हे शवशवध उदनहरणनांिनरे समजन
ू देणे. मुलनांनन त्यनांच्यन पवू ा ज्ञनननचन वनपर करून वस्तांच्ू यन
शकांमतींची तल
ु नन करून योग्य शचन्ह (<,>,= ) वनपरून शलशहण्यनसनठी र्प्ेरणन देणे.
दैनांशदन जीवननतील शवशवध वस्तांच्ू यन शकमती वनचण्यनसनठी, शलशहण्यनसनठी आशण त्यनांची तुलनन
करण्यनसनठी सांख्यनज्ञनन असणे खपू महत्त्वनचे आहे, हे मल
ु नांमध्ये रुजवणे.
शवद्यनथी कृतीपशु स्तकेतील कृती क्रमनांक:1.1,1.2,1.3 ,1.4 ,1.5 , 1.6 , 1.7 ,1.8 1.9 ,1.10 1.11
कृ ती 2 : सांख्येची अांदनजे शकांमत िोधणे.
उद्दे ि:वस्तांच
ू ी अांदनजे शकांमत ओळखतील.
कृतीचे शववरण: मुलनांनन पेशन्सल, रबर, पुस्तक, पेन इत्यनदी वस्तांच्ू यन शकमती दनखवन
ू त्यनांच्यन अांदनजे
शकांमत शलशहण्यनस सनांगणे.
उदनहरणनथा  एकन पस्ु तकनची शकांमत 18 रुपये आहे आशण तम
ु च्यनजवळ 100 रूपये असल्यनस तम्ु ही शकती
पुस्तके शवकत घेऊ िकतन?
अिन रीतीने दैनांशदन जीवननतील शवशवध उदनहरणे देऊन अांदनजे शकांमत समजन
ू घेण्यनसनठी मल
ु नांनन
र्प्ेरणन देणे.
6,872 यन सांख्येच्यन शवशवध स्थनननिी सांबांशधत अांदनजे शकांमत शलहन.
सहस्त्र स्थनननची अांदनजे शकांमत ितक स्थनननची अांदनजे शकांमत दिक स्थनननची अांदनजे शकांमत
7000
900
70
अिन रीतीने वेगवेगळ्यन सांख्यन देऊन त्यनांच्यन अांदनजे शकांमती शलहू न घेणे.
शवद्यनथी कृतीपशु स्तकेतील कृती क्र.: 1.12, 1.13, 1.14
1

कृ ती 3 : बेरीज आशण वजनबनकीची गशणते सोडशवणे.
उद्दे ि:बेरीज आशण वजनबनकीिी सांबांशधत दैनांशदन जीवननतील उदनहरणे सोडवतील.
कृतीचे शववरण: बेरीज आशण वजनबनकी वरील शवशवध उदनहरणे तोंडी आशण ले खी स्वरुपनत मल
ु े
सोडवतीलअिनररतीचे वनतनवरण वगना मध्ये शनमना ण करणे. कोणत्यनही दोन वस्तांच्ू यन शकांमतींची एकूण
बेरीज शकांवन त्यनांच्यनतील फरक िोधण्यनस सनांगणे.
शवद्यनथी कृतीपशु स्तकेतील कृती क्रमनांक: 1.15, 1.16 ,1.17
कृ ती 4: गुणनकनर आशण भनगनकनरनवरील उदनहरणे सोडशवणे.
उद्दे ि :दैनशां दन जीवननतील गुणनकनर आशण भनगनकनरनवरील उदनहरणे सोडवतील.
कृतीचे शववरण: कोणकोणत्यन टप्प्यनांचन शकांवन पनयऱ्यनांचन वनपर करून गुणनकनर आशण भनगनकनर करनवन, हे
शिक्षकनांनी वेगवेगळान उदनहरणनांच्यन सहनय्यनने मल
ु नांनन समजनवन
ू देऊन शवशवध उदनहरणे मल
ु नांकडून
सोडवन
ू घेणे.दैनांशदन जीवननतील उदनहरणनांचन वनपर करणे.
उदनहरणनथा :
 एकन केळ्यनची शकांमत 5 रुपये असल्यनस 10 केळ्यनांची शकांमत शकती?
 500 रुपये 4 जणनांमध्ये समनन वनटल्यनस र्प्त्येकनलन येणनरी रक्कम शकती?
अिन रीतीने दैनांशदन जीवननतील उदनहरणनांच्यन सहनय्यनने गुणनकनर आशण भनगनकनरनची उदनहरणे
सोडवन
ू घेणे.
शवद्यनथी कृतीपशु स्तकेतील कृती क्रमनांक: 1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25

कृ ती 5: वस्तच
ू ी दोनच्यन गटनत शवभनगणी करणे.
उद्दे ि: सम आशण शवषम सांख्यन ओळखतील.
कृ तीचे शववरण : मुलनांनन कनही शबयन (शचांचोके ) देऊन त्यनांचे दोन गट करण्यनस सनांगणे.
उदनहरण-सम सांख्यन

शवषमसांख्यन

कनही सांख्यन देऊन त्यनांचे सम आशण शवषमसांख्यन असे वगीकरण करून घेणे. सांख्येतील क्रम शकांवन
रचनन ओळखन
ू ररकनम्यन जनगी योग्य सांख्यन शलशहणे. अिन र्प्कनरे शवशवध उदनहरणे सोडशवण्यनसनठी
मुलनांनन र्प्ेरणन देणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक:1.26, 1.27 ,1.28, 1.29
पनठ्यपस्ु तकनतील सांबांशधत पनठ: 1. सांख्यन 2. पण
ू ा सांख्यन
2

म ूल् यमनपननचे स्तर :
स्तर एक

स्तर दोन

स्तर तीन

स्तर चनर

सांख्यन वनचतनत,
शलशहतनत आशण शवस्तनर
करतनत.क्रमवनर सम
आशणशवषम सांख्यन
ओळखतन येतनत.

सांख्येची अांदनजे शकांमत
ओळखतनत. उभी आशण
आडवी बेरीज आशण
वजनबनकी करतनत. एक
ते िांभर पयां तच्यन
क्रमवनर नसले ल्यन सम
सांख्यन शवषमसांख्यन
ओळखतनत .

दैनांशदन जीवननतील
वस्तांच्ू यन अांदनजे शकांमत
ओळखतनत. सांख्येचन
गण
ु लब्ध व भनगलब्ध
िोधतनत. सांख्यनांचे
सम- शवषम असें
वगीकरण करतनत.

दैनांशदन जीवननिी
सांबांशधत मल
ू भत
ू
शक्रयनांवरील शवशवध
उदनहरणे सोडवतनत.
सांख्यन क्रम, सांख्यन
नमन
ू न शकांवन सांख्यनांच्यन
रचनेवरील उदनहरणे
सोडवतनत.

अध्ययन शनष्पत्ती : 2
पण
ू नां कनांची ओळख करून घेऊन पण
ू नां कनवरील बेरीज आशण वजनबनकीवरील उदनहरणे सोडशवतनत.

अध्ययन शनष्पत्तीची व्यनप्ती आशण महत्त्व:
यन अध्ययन शनष्पत्तीच्यन अध्ययनननांतर शवद्यनथीधन आशण ऋण पण
ू नां क ओळखतनत. त्यनचबरोबर दैनांशदन
जीवननमध्ये धन आशण ऋण सांख्यनांचे महत्त्व ओळखतनत. दैनांशदन जीवननत िुन्यनपेक्षन लहनन आशण मोठान
सांख्येच्यन शकमती ओळखन
ू त्यनांचन वनपर करतनत .दैनांशदन जीवननत पण
ू नांकनांचन होणनरन वनपर िोधण्यनसनठी
मुलनांनन र्प्ोत्सनहन देणे .
मल
ु नांनन पण
ू नांक शिकशवण्यनअगोदर त्यनांनन स्वनभनशवक सांख्यन / नैसशगाक सांख्यन, पण
ू ा सांख्यन यनशवषयी
अशधक मनशहती असणे गरजेचे आहे .सांख्यन ज्ञनननमध्ये मल
ु े जर मनगे असतील तर शवशवध िैक्षशणक
सनशहत्यनांचन वनपर करून त्यनांनन सांख्यन, नैसशगा क सांख्यन, पण
ू ा सांख्यन यनशवषयी शवस्तत
ृ मनशहती देऊन
त्यनांचे सांख्यनज्ञनन पक्के करून घेणे .त्यनचबरोबर पण
ू नां कनांची कल्पनन स्पष्ट होण्यनसनठी जनस्तीत जनस्त
िैक्षशणक सनशहत्यनचन वनपर करणे योग्य होईल .
कृ ती 1: नैसशगा क सांख्यन आशण पण
ू ा सांख्यन यनांचन पररचय करून घेणे .
उद्दे ि : नैसशगा क सांख्यन आशण पण
ू ा सांख्यनांचन अथा समजन
ू घेतील
कृतीचे शववरण: नैसशगाक आशण पण
ू ा सांख्यनांचन पररचय करून देणे. नैसशगाक/पण
ू ा सांख्येच्यन मनगील आशण
पढ
ु ील सांख्यन ओळखण्यनस सनांगणे. दैनांशदन जीवननमध्ये िन्ु यनपेक्षन लहनन आशण मोठान सांख्येच्यन
शकांमती ओळखन
ू त्यनांचन वनपर करणे. इथे शिक्षकनांनी जनस्तीत जनस्त उदनहरणे देऊन सांकल्पनन स्पष्ट
होतील यनकडे अशधक लक्ष देणे.
नैसशगा क सांख्यन N={ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10……….}
पण
ू ा सांख्यन W = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 …………}
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अन
1
2

नैसशगा क सांख्यन

मनगील सांख्यन
12

13
237

पुढील सांख्यन
14

शवद्यनथी कृती पुस्तकनतील कृती क्रमनांक: 2.1

कृ ती 2:पण
ू ा सांख्यन सांख्यनरे षेवर दनखवणे
उद्दे ि : पण
ू ा सांख्यनांचन अथा ओळखन
ू पण
ू ा सांख्यन सांख्यनरे षेवर दनखवतील आशण ओळखतील.
कृतीचे शववरण: शिक्षकनांनी पण
ू ा सांख्यनांचन तसेच सांख्यन रे षेचन शवशवध उदनहरणनांिनरे पररचय करून देणे
.एक सांख्यन रे षन कनढून शतच्यन डनव्यन टोकनवर एक शबांद ू दनखवन
ू िुन्य म्हणन
ू दनखवणे .त्यननांतर
िुन्यनच्यन उजवीकडे समनन अांतरनवर क्रमवनर1,2,3,4............ अिन पण
ू ा सांख्यन दनखवणे. कोणत्यनही दोन
क्रमवनर सांख्येमधील अांतर एक एकक असे समजनवे.
0
0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

…

…

यनच सांख्यनरे षेवर सांख्यनांचे स्थनन आशण दोन सांख्यनांमधीलसांबांध योग्य शचन्हनांचन वनपर करून दनखवणे
आशण अध्ययन सोपे करणे.
अनां
1
2

सांख्यन
12, 8
12 , 16

सांख्यन रे षेवरील स्थनन
12 हे 8 च्यन उजवीकडे आहे

सांख्यनांमधील सांबांध
12>8

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 2.2 आशण 2.3
कृ ती तीन: पण
ू नां कनांचन अथा समजन
ू घेऊन पण
ू नां कनांचन वनपर करून उत्तर देणे.
उद्दे ि: दैनांशदन जीवननतील उदनहरणनांचन वनपर करून पण
ू नां कनांचन अथा समजन
ू घेतील आशण पण
ू नांकनांचन वनपर
करून उत्तरे देण्यनस समथा बनतील.
कृतीचे शववरण: मल
ु नांनन शचन्हनांचन योग्य वनपर समजण्यनसनठी यन कृतीचन वनपर करणे .दैनांशदन जीवननतील
उदनहरणनांच्यन सनहनय्यनने धन आशण ऋण पणनां
ू कनांचन पररचय करून देणे . समुद्रसपनटीपेक्षन उां चनवर असले ल्यन
वस्त ू दनखशवण्यनसनठी धन शचन्हनांचन वनपर करतील ,तसेच समुद्रसपनटीपेक्षन खनली असले ल्यन वस्तांच
ू े स्थनन
दनखवण्यनसनठी ऋण शचन्ह असले ल्यन सांख्यन वनपरतील.पररमनण शकांवन एककनांमध्ये िन्यनपे
क्षन कमी
ू
असले ल्यन सांख्यन ऋण शचन्ह वनपरून दनखवतील अिनर्प्कनरे शवशवध सांदभा आशण उदनहरणनांच्यन िनरे
धनपण
ू नां क आशण ऋण पण
ू नां कनांचन वनपर दृढ करणे.

4

कृ ती 2.5 मधील कोष्टकनच्यन सहनय्यनने पण
ू नां कनांचन मनगील आशण पढ
ु ील पण
ू नां क कोष्टकनमध्ये शलशहणे.
उदनहरणनथा मनगील सांख्यन

पण
ू नां क
-5
0
10
-73

पढ
ु ील सांख्यन

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्र: 2.4आशण 2.5
कृती 4: सांख्यन रे षेचन वनपर करून आशण सांख्यन रे षेचन वनपर न करतन योग्य शचन्हनांचन वनपर करून
पण
ू नां कशलशहणे.
उद्दे ि: सांख्यन रे षेचन वनपर करून आशण सांख्यन रे षन न वनपरतन पण
ू नां क योग्य शचन्हनिनरे दनखवतील .
कृतीचे शववरण: सांख्यन रे षेची शवशवध उदनहरणे घेऊन सांख्यनरे षेवर िुन्यनच्यन डनवीकडे असले ल्यन सांख्यन
ऋण पण
ू नां क आशण िन्ू यनच्यन उजवीकडे असले ल्यन सांख्यनांनन धनपण
ू नां क म्हणतनत, हे समजन
ू देणे .
मू ळ क िंदू शून्य

ऋण प ूणणां क (ककिंमत कमी होत जणते )

धन प ूणणां क ( ककिंमत वणढत जणते )
)JATE JATE
.
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कृती 2.7 आशण 2.8 मधील पण
ू नां क सांख्यन रे षेवर सांख्यनरे षेचन वनपर न करतन कोष्टकनच्यन सहनय्यनने
योग्य शचन्हनने दनखशवणे. कृती 2.9 मध्ये चक
ू की बरोबर हे ओळखणे.

अन

पण
ू नां क

1

-13 , 9

2

14 ,19

सांख्यन रे षेवरील
स्थनन
9 हे -13 च्यन
उजवीकडे आहे

सांख्येमधील 0
9 > -13

>

-7

-53

-9

3

-19

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 2.6 , 2.7, 2.8 , 2.9
कृ ती 5: पण
ू नां क चढत्यन आशण उतरत्यन क्रमनत शलशहणे.
उद्दे ि: सांख्यनरे षेच्यन सहनय्यनने आशणसांख्यनरे षेचन वनपर न करतन शदलेले पण
ू नां क चढत्यन आशण उतरत्यन
क्रमनत शलहीतील.
कृ तीचे शववरण: कनही पण
ू नां क देऊन ते सांख्यनरे षेवर दनखवन
ू त्यनांची तुलनन करून त्यनांचन लहनन मोठे पणन
ठरवन
ू चढतन व उतरतन क्रम शलहू न घेणे .नांतर सांख्यनरे षन न देतन पण
ू नां कनांचन लहनन मोठे पणन ठरवन
ू त्यनिनरे
त्यनांचन चढतन व उतरतन क्रम शलहू न घेणे.

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 2.10, 2.11आशण 2.12
कृ ती 6: सांख्यनांच्यन मध्ये येणनरे पण
ू नां क ओळखन
ू शलशहणे.
उद्दे ि: शदले ल्यन सांख्यनांच्यन मध्ये येणनरे पण
ू नां क ओळखन
ू त्यनांची यनदी करून शलशहतील.
कृ तीचे शववरण: कृती 2.13 मध्ये शदले ल्यन कोष्टकनचन वनपर करून त्यनमध्ये शदले ल्यन सांख्यनांच्यन मध्ये
येणनऱ्यन पण
ू नां कनांची यनदी मुलनांकडून करून घेणे.
0 आशण9
-6 आशण 6
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तसेच कृती 2.14मध्ये कनही र्प्श्न शदले असन
ू त्यन र्प्श्ननांची उत्तरे घेऊन पण
ू नां कनशवषयीचे ज्ञनन वशृ धांगत
करणे.
 -15 पेक्षन मोठे असले ले चनर पण
ू नां क -................................................................................
 -10 पेक्षन लहनन असले ले पनच पण
ू नां क -...............................................................................
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक : 2.13आशण 2.14

कृ ती 7: सांख्यनरे षेच्यन सहनय्यनने पण
ू नां कनांची बेरीज आशण वजनबनकीवरील उदनहरणे सोडशवणे.
उद्दे ि : पण
ू नां कनांची बेरीज आशण वजनबनकीवरील उदनहरणे सांख्यनरे षेचन वनपर करून सोडवतील .
कृतीचे शववरण: शिक्षकननी र्प्थम शवशवध पण
ू नां कनांची बेरीज आशण वजनबनकीची उदनहरणे सांख्यनरे षेवर
सोडवन
ू दनखवणे आशण त्यननांतर मल
ु नांच्यन सरनवनसनठी शवशवध उदनहरणे देऊन त्यनांनन मनगा दिा न करून
सोडवन
ू घेणे.
(+5)+(+3)

कृती 2.17 मध्ये सनमनन्य शनयम वनपरून पण
ू नां कनांची बेरीज कोष्टकनत शदले ली आहे. त्यनची उत्तरे मुलनांकडून
सोडवन
ू घेणे.
(+10) + (-19)
(-7)+( -4)
(-53)+ (+53)
(-17) + (-43)
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 2.15 , 2.16, आशण 2.17
कृ ती 8: सांख्यन रे षेचन वनपर करून पण
ू नां कनांची वजनबनकी सोडशवणे.
उद्दे ि: सांख्यन रे षेचन वनपर करून पण
ू नां कनवरील वजनबनकीची उदनहरणे सोडवतील .
कृतीचे शववरण: पण
ू नां कनांची शवशवध उदनहरणे घेऊन सांख्यनरे षेच्यन सहनय्यनने पण
ू नांकनांची वजनबनकी किी
करनवी हे समजन
ू देऊन नांतर शवशवध उदनहरणेदेऊन मुलनांकडून सरनव करून घेणे .
दोन धन पण
ू नां क, दोन ऋण पणनां
ू क, धन आशण ऋण पण
ू नां क अिी वेगवेगळी उदनहरणे घेऊन वजनबनकी करून
घेणे
(+5) + (-3) =+2
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कृती 2.19 मध्ये सनमनन्य शनयम वनपरून पण
ू ना कनांच्यन वजनबनकीचे कोष्टक देण्यनत आले लन आहे. त्यनमध्ये
मुलनांकडून उत्तरे शलहू न घेणे.

(6)-(+2)
(100) - (-60)
(-63) - (+23)
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक:2.18 आशण 2.19
कृ ती 9: पण
ू नां कनांची बेरीज आशण वजनबनकीवरील उदनहरणे सोडवतननन योग्य शचन्हे (<,>) वनपरून सोडशवणे.
उद्दे ि : पण
ू नां कनांची बेरीज आशण वजनबकी करतननन योग्य शचन्ह(<,>) वनपरून उदनहरणे सोडवतील.
कृतीचे शववरण: पुणनां कनवरील बेरीज शकांवन वजनबनकीची दोन - दोन उदनहरणे देऊन ती सोडवन
ू घेऊन
त्यनांच्यन आले ल्यन उत्तरनमध्ये योग्य शचन्हे शलहू न तुलनन करून घेणे.
1) (-4) + (-6)........... (-3) – (-6)

2) (-21) – (-10)............ (-31) + (-11)

3) (-8) –(______) = + 4

4) ( _____) - (-16) = -10

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 2.20 आशण 2.21
कृती 10:शपरॅ शमड आशण कोष्टकनच्यन सहनय्यनने पण
ू नां कनांच्यन बेरीज आशण वजनबनकीवरील उदनहरणे
सोडशवणे.
उद्दे ि : शपरॅ शमड आशण कोष्टकनचनवनपर करून पण
ू नांकनांच्यन बेरीज आशण वजनबनकीवरील उदनहरणे
सोडवतील .
कृतीचे शववरण: कृतीमध्ये पण
ू नांकनांच्यन बेरीज आशण वजनबनकीवर आधनररत शदलेले शपरॅ शमड भरून घेऊन
पण
ू नां कनांच्यन बेरीज आशण वजनबनकी वरील उदनहरणे सोडशवण्यनच्यन सनमर्थयनां चे दृढीकरण करणे .
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खनलील कृतीमध्ये पण
ू नां कनांची बेरीज आशण वजनबनकीवर आधनररत कोष्टक देण्यनत आले असन
ू हे कोष्टक
मुलनांकडून भरून घेऊन त्यनिनरे त्यनांच्यन अध्ययननचे दृढीकरण करून घेणे .
+
41
29
-12
+29
-29
उदनहरण:(-12) + (+41)= 29

38
+26

48

58
+46

66

71
+59

पनठ्यपुस्तकनतील सांबांशधत पनठ: 6 पण
ू नां क
म ूल् यमनपननचे स्तर:
स्तर 1
पण
ू नां कनांचन अथा धन
आशण ऋण पण
ू नां क
ओळखतनत.

स्तर 2
स्तर 3
स्तर 4
शदले ले पण
सांख्यन रे षेचन वनपर
पण
ू नां क सांख्यन
ू नां कनवरील मलभ
ू तू
रे षेवर दनखवतनत आशण करून पण
ू नां कनांची बेरीज शक्रयन- बेरीज आशण
योग्य शचन्हनांचन वनपर आशण वजनबनकी वरील वजनबनकी सोडवतनत.
करून पण
उदनहरणे शचन्हनांचन वनपर
आशण दैनांशदन
ू नां कनांची
तल
करून सोडवतनत.
जीवननतील
ु नन करतनत .
पण
ू नां कनवरील सांबांशधत
उदनहरणे सोडवतनत.
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अध्ययन शनष्पत्ती 3
सां यु क्त (शवभनज्य) आशण मळ
ू (अशवभनज्य) सांख्यन तसेच सांख्यनांचे अवयव आशण गुणक ओळखतनत. शवशिष्ट
सां द भना त म.सन.शव. आशण ल.सन.शव. चन वनपर समस्यन सोडशवण्यनसनठी करतनत.

अध्ययन शनष्पत्तीची व्यनप्ती आशण महत्त्व:
अवयव म्हणजे कनय ? हे समजन
ू घेतल्यनमळ
ु े शदले ल्यन सांख्येलन कोणकोणत्यन इतर सांख्येनी भनग जनतो हे
समजन
ू घेण्यनसनठी मदत होते.तसेच यनमळ
ु े दैनांशदन जीवननतील भनगनकनरनिी सांबांशधत गशणते
सोडवण्यनसनठीसुधन मदत होते.शवभनज्य - अशवभनज्य सांख्यनआशण सांख्यनांचे अवयव आशण पट समजन
ू
घेतल्यनमळ
ु े सांख्यनक्रमनवर आधनररत शकांवन सांख्येच्यन रचनेवर आधनररत उदनहरणे सोडशवण्यनसनठी सहनय्य
होते. म.सन.शव. आशण ल.सन.शव. यन सांकल्पनन समजनवन
ू देऊन दैनांशदन जीवननतील समस्यन
सोडशवण्यनसनठी त्यनांचन वनपर करण्यनस समथा बनवणे .
कृ ती 1 :शवशवध सांख्यनांचे गुणक शलशहणे .
उद्दे ि : दैनांशदन जीवननतील शवशवध उदनहरणनांसह सांख्यनांचीपट (गुणक) समजन
ू घेतील.
कृतीचे शववरण: दैनांशदन जीवननतील शवशवध सांदभा आशण उदनहरणनांच्यनिनरे शदले ल्यन सांख्यनां ची पट
शवद्यनर्थयनां कडून शलहू न घेणे .
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक : 3.1 ,3.2, 3.3 ,3.4, 3.5,3.6

कृ ती 2: शवशवध सांख्यनांचे अवयव िोधणे.
उद्दे ि : शदले ल्यन सांख्यनांचे अवयव िोधन
ू शलशहतील.
कृतींचे शववरण: मुलनांनन शवशवध उदनहरणे व दैनांशदन जीवननतील सांदभा देऊन त्यनिनरे अवयव म्हणजे कनय ?
ही सांकल्पनन स्पष्ट करणे.त्यनचबरोबर शदले ल्यन सांख्यनांचे अवयव िोधण्यनस सनांगणे आशण अवयव वक्ष
ृ पण
ू ा
करून घेणे . चौरस कनगदनवर शदले ल्यन सांख्येचे शवशवध अवयव रां ग लनवन
ू त्यनिनरे िोधण्यनस र्प्ेरणन देणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्र: 3.7, 3.8, 3.9,3.10,3.11,3.12, 3.13, 3.14

कृ ती 3: सांख्यनांचे शवभनज्य सांख्यन आशणअशवभनज्य सांख्यन असे वगीकरण करणे.
उद्दे ि : शदले ल्यन सांख्यन शवभनज्य आशण अशवभनज्य अिन दोन गटनत वगीकरण करतील.
कृतीचेशववरण: वगना तील र्प्त्येक मल
ां यनांचे अवयव शदले ल्यन
ु नलन एकेक सांख्यन देऊन त्यन सवा सख्
कोष्टकनमध्ये शलशहण्यनस सनांगणे . त्यननांतर ज्यन सांख्यनांचे केवळ दोनच अवयव आहेत, त्यनांनन अशवभनज्य
सांख्यन असे म्हणतनत आशण दोनपेक्षन जनस्त अवयव असले ल्यन सांख्यनांनन शवभनज्य सांख्यन असे म्हणतनत, हे
समजनवन
ू देणे आशणशवभनज्य आशण अशवभनज्य सांख्यन ओळखण्यनचन सरनव शवद्यनर्थयनां कडून करून घेणे .
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 3.15 , 3.16
कृ ती 4: शवशवध सांदभना मध्ये म.सन.शव िोधणे .
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उद्दे ि : दैनांशदन जीवननतील शवशवध सांदभना मध्ये म.सन.शव चन उपयोग समजन
ू मसनवी कनढतनत.
कृतीचे शववरण : शदले ल्यन सांख्यनांचन म.सन.शव म्हणजे त्यन सांख्यनांच्यन अवयवनतील सवनां त मोठन सनमनईक
अवयव होय, हे शवशवध उदनहरणनांच्यनिनरे समजनवन
ू देऊन मल
ु नांकडून शवशवध सांख्यनांचे अवयव यनदी करून
घेऊन त्यनिनरे सवना त मोठन सनमनईक अवयव िोधन
ू म.सन.शव कनढण्यनस सनांगणे.शवशवध पधतींचन अवलां ब
करून म.सन.शव कनढणे .दैनांशदन जीवननतील शवशवध समस्यन म.सन.शव पध्दतीचन वनपर करून सोडशवणे .
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 3.17, 3.18, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26
कृ ती 5 :शवशवध सांदभना मध्ये शवशवध सांख्यनांचन ल.सन.शव कनढणे .
उद्दे ि: दैनांशदन जीवननमध्ये ल.सन.शव चन उपयोग समजन
ू घेऊन शवशवध सांख्यनांचन ल.सन.शव कनढतील.
कृतीचे शववरण: शदले ल्यन सांख्यनांचन ल.सन.शव म्हणजे त्यनांच्यन सनमनईक अवयवनतील अत्यांत लहनन सांख्यन
असते, हे शवशवध उदनहरणनांच्यन सहनय्यनने मुलनांनन समजनवन
ू देऊन शवशवध सांख्यनांची ल.सन.शव
िोधण्यनसनठी र्प्ेरणन देणे .
ल.सन.शव कनढण्यनच्यन शवशवध पध्दती समजनवन
ू सनांगन
ू त्यनिनरे मुलनांकडून ल.सन.शव कनढून घेणे आशण
दैनांशदन जीवननतील ल.सन.शव िी सांबांशधत समस्यन सोडवण्यनस र्प्ेरणन देणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 , 3.23, 3.24, 3.27
पनठ्यपुस्तकनतील सांबांशधत पनठ : 3सांख्यनांची खेळ
म ल्ू यमनपननचे स्तर:
स्तर 1
शवभनज्य आशण
अशवभनज्य सांख्यन असे
वगीकरण करतनत.

स्तर 2
स्तर 3
शदले ल्यन सांख्यनांचे
दोन शकांवन त्यनपेक्षन
अवयव आशण त्यनांची
जनस्त सांख्यन शदल्यन
गुणक िोधन
ू शलशहतनत असतन त्यनांचे सनमनन्य
.
अवयव तसेच सनमनईक
गुणक िोधन
ू
शलशहतनत.
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स्तर 4
अशवभनज्य अवयव
पधत वनपरून
ल.सन.शव
आशणम.सन.शव
कनढतनत आशण
त्यनिनरे शदले ल्यन
समस्यन सोडशवतनत.

अध्ययन शनष्पत्ती 4
शदले ल्यन अपण
ू नां कनां चन समनन अपण
ू नां क ओळखतनत आशण अपणना
ू कनांची तुलनन करतनत.
अध्ययन शनष्पत्तीची व्यनप्ती आशण महत्त्व:
यन अध्ययन शनष्पत्तीच्यन अध्ययनननांतर शवद्यनथी आपल्यन दैनांशदन जीवननतील कोणत्यनही सांदभना त
अपण
ू नां क ओळखतनत आशण अपण
ू नाकनांची तल
ु नन करतनत.शदले ल्यन अपण
ू नांकनलन समनन अपण
ू नां क शलशहतनत.
यनसनठी शिक्षकनांनी शवशवध आकृत्यनांचन आशण िैक्षशणक सनधननांचन भरपरू वनपर करून अपण
ू नाकनांची
सांकल्पनन स्पष्ट करनवी .
कृ ती 1: शदले ल्यन आकृतींच्यन ¼, ½,¾भनगनांनन रां ग देणे.
उद्दे ि : शवशवध अपण
ू नां क समजन
ू घेतील.
कृतीचे शववरण: र्प्त्येक शवद्यनर्थयना लन एक पण
ू ा वस्त ू देऊन त्यनांचे समनन भनग करण्यनस सनांगन
ू शमळनले ल्यन¼
, ½, ¾ भनग रां गशवण्यनस सनांगणे .केवळ पनठ्यपुस्तकनांिीसांबांधीतन रनहतन दैनांशदन जीवननतील
वेगवेगळ्यन वस्तांच
ू े भनग करून त्यनिनरे शवशवध अपण
ू ना कनांची रूपे रां ग भरून दनखवन
ू त्यनिनरे अपण
ू नाकनांची
सांकल्पनन स्पष्ट करून घेण्यनस मदत करणे .
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक:4.1 ते4.8

कृ ती 2: एकन पण
ू ा वस्तच
ू े केले ले समनन भनग आशण रां गशवले ले भनग अपण
ू नां क रुपनत शलहीणे
उद्दे ि: कोणतीही आकृती आशण शतचे केले ले समनन भनग शदले असतन त्यनिनरे अपण
ू नां क रुपनत शलशहतील.
कृतीचे शववरण: र्प्त्येक शवद्यनर्थयना लन समनन भनग केलेली एकेक वस्त ू देऊन त्यन वस्तच्ू यन आकृतीतील
एकूण भनग आशण रां गवले ल्यन भनगनांची मनांडणी अपण
ू नां क रूपनत करून घेणे .र्प्त्येक शवद्यनर्थयनालन योग्य सांधी
देणे .
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्र: 4.9, 4.10, 4.11

कृ ती 3: आकृती कनढून त्यनचे भनग रां गवन
ू शदले ले अपणनां
ू क आकृतीिनरे दनखशवणे.
उद्दे ि : शदले ल्यन अपण
ू नां कनवर आधनररत आकृती कनढून भनग रां गवतील.
कृतीचे शववरण: मुलनांनन कनहीअपण
ू नां क सांख्यन देऊन त्यनअपण
ू नां कनवर आधनररत आकृती कनढून त्यन
आकृतीमध्ये शदले ल्यन अपण
ू नांकन एवढे रां ग भरून घेणे .शवशवध िैक्षशणक सनमग्रीचन वनपर करून सांकल्पनन
स्पष्ट होण्यनसनठी मनगा दिा न करणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 4.12, 4.13, 4.14
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कृ ती 4: आकृती रूपनतील अपणना
ू कनांची तुलनन करून लहनन व मोठन पण
ू नां क ओळखणे.
उद्दे ि : लहनन व मोठन पण
ू नां क ओळखतील.
कृतीचे शववरण: अपण
ू नां कनवर आधनररतरां ग भरले ल्यन आकृत्यन देऊन त्यन आकृतीतील अपण
ू नां क
ओळखण्यनस सनांगनवे. नांतर सवा अपण
ू नां कनतील लहनन व मोठन अपण
ू नां क ओळखण्यनस सनांगणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 4.15, 4.16 , 4.17
कृ ती 5 : शदले ल्यन अपण
ू नां कनांच्यन गटनतील शवशवध पण
ू नां क ओळखन
ू त्यन अपण
ू नां कनांचन र्प्कनर शलशहणे.
उद्दे ि : अपण
ू नां कनांचन र्प्कनर ओळखतील.
कृतीचे शववरण: शवशवध उदनहरणनांच्यन सनहनय्यनने अपण
ू ना कनांचे र्प्कनर समजनवन
ू देऊन नांतर शदले ले अपण
ू नां क
त्यनांच्यन र्प्कनरननुसनर वगीकरण करून शलशहण्यनस सनांगणे.शवशवध उदनहरणे देणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 4.18
कृ ती 6: शदले ल्यन आकृतीतील अपण
ू नां क ओळखन
ू त्यन पण
ू ा अांकनलन समनन अपण
ू नां क िोधन
ू शलहीणे.
उद्दे ि: शदले ल्यन अपण
ू नां कनचे समनन अपण
ू नां क शलशहतील.
कृ तीचे शववरण:
शदले ल्यन अपण
ू नां कनलन समनन अपण
ू नांक शलशहतननन आकृतीच्यन सहनय्यनने समजनवन
ू देण.े एकमेकनलन समनन
असले ल्यन अपण
ू नां कनांच्यन आकृती कनढून ते अपण
ू नांक कसे समनन आहेत हे आकृतीिनरे मल
ु नांनन समजनवन
ू
देणे. त्यननांतर शवशवध अपण
ू नां क देऊन त्यन अपण
ू नांकनांननआकृत्यन कनढून समनन अपण
ू नांक शलहू न घेण.े
त्यनचबरोबर शदले ल्यन अपण
ू नां कनच्यन अांिनलन आशण छे दनलन एकनच सांख्येने गुणन
ू त्यनिनरे समननअपण
ू नां क
िोधण्यनची पधत समजनवन
ू देऊन सरनव करून घेणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्र: 4.19 ते 4.27

कृ ती 7: शदले ल्यन अपण
ू नां कनांच्यन आकृती मधन
ू लहनन आशण मोठन अपण
ू नां क ओळखन
ू शलशहणे.
उद्दे ि : लहनन आशण मोठनअपण
ू नां क ओळखतील.
कृ तीचे शववरण:
शवद्यनर्थयनां नन शवशवध अपण
ू नांकनांच्यन आकृत्यन देऊन त्यन आकृत्यनांचे शनरीक्षण करून त्यनतील अपण
ू नाकनांची
तुलनन करून लहनन व मोठन अपण
ू नां क ओळखण्यनस सनांगणे .अपण
ू नां क आकृती रूपनत असल्यनमळ
ु े शवद्यनथी
त्यनांची तुलनन सहजपणे करून लहनन व मोठन पण
ू नांक ओळखतनत आशण अपण
ू नांकनांचन चढतन आशण उतरतन
क्रम शलशहतनत.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक : 4.28 ते 4.30
पनठ्यपस्ु तकनतील सांबशधत पनठ: 7 अपण
ू नां क
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म ूल् यमनपननचे स्तर:
स्तर 1
स्तर 2
स्तर 3
शदले ल्यन आकृतीवरून
शदले ल्यन
शदले ल्यन अपण
ू ना कनांची
अपण
ू नां क ओळखतनत . अपण
ू नां कनांवरआधनररत तुलनन करून लहनन व
आकृती कनढून भनग
मोठन पण
ू नां क
रां गवतनत.
ओळखतनत, तसेच
अपण
ू नां कनांचन र्प्कनर
ओळखतनत.
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स्तर 4
शदले ल्यन अपण
ू नां कनांचन समनन
अपण
ू नां क िोधन
ू शलशहतनत

अध्ययन शनष्पत्ती 5

लनांबी ,वजन, उष्णतन इत्यनदी दैनांशदन जीवननतील शवशवध सांदभना वर आधनररत अपण
ू नां क आशण दिनांिनच्यन
बेरीज आशण वजनबनकीवरील उदनहरणे सोडशवतनत आशण परस्पररूपनांतर करतनत.

अध्ययन शनष्पत्तीची व्यनप्ती आशण महत्त्व:
यनआधी शनष्पत्तीच्यन अध्ययनननांतर शवद्यनथी आपल्यन दैनांशदन जीवननमध्ये अपण
ू नांक आशण दिनांिनवरील
शचत्रे आशण सांख्यन ओळखतनत. त्यनचबरोबर त्यनांचे परस्पर रूपनांतर करतनत. अपण
ू नांक आशण दिनांि यनवरील
दैनांशदन जीवननतील समस्यन सोडवतनत .लनांबी, वजन इत्यनदींवरील अपण
ू नाकनांची व दिनांिनवरील बेरीज
आशण वजनबनकी करतनत .
कृती 1: चौरस असले ल्यन कनगदनवर कनही चौरस छनयनांशकतकरून शकांवन रां गवन
ू शदले असतन त्यन भनगनांचे
अपण
ू नां क रूप शलशहतनत.तसेच रां गवलेले चौरस मोजन
ू त्यनिनरे अपणना
ू कनांचीबेरीज समजन
ू घेतनत .
उद्दे ि : अपण
ू ना कनांची बेरीज समजन
ू घेतील.
कृतीचे शववरण: रां गवलेले चौरस शकांवन छनयनांशकत केले ले चौरस असलेलन कनगद मल
ु नांनन देऊन रां गवले ले
चौरस मोजन
ू त्यनिनरे अपण
ू नाकनांची बेरीज मल
ु नांकडून करून घ्यनवी .समनन छे द असले ल्यन अपण
ू नांकनांची
बेरीज करतननन त्यनांचन छे द एकदनच घेऊन अांिनांची बेरीज करून अिन अपण
ू नांकनांची बेरीज करनवी. अिी
अनेक उदनहरणे देऊन मल
ु नांकडून समनन छे द असलेल्यन अपण
ू नां कनांच्यनबेरजेचन सरनव करून घ्यनवन.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्र: 5.1 ते 5.3
कृ ती 2: चौरस कनगदनच्यन सहनय्यनने अपण
ू ना कनांची वजनबनकी करणे.
कृतीचे शववरण : चौरस असले ल्यन कनगदनवर छनयनांशकत केलेले भनग पनहू न शवद्यनथी त्यनिनरे त्यनचे
अपण
ू नां कनत रूपनांतर करतील आशण त्यननांतर छनयनांशकत भनग खोडून कनढून त्यनिनरे अपण
ू नाकनांची
वजनबनकी करतील .समनन छे द असले ल्यन अपण
ू नाकनांची वजनबनकी करतननन छे द एकदनच शलहू न अांिनांची
वजनबनकी करनवी व अपण
ू ना कनांची वजनबनकी करनवी.अिी अनेक उदनहरणे देऊन मल
ु नांकडून भरपरू सरनव
करून घ्यनवन .
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 5.4 ते 5.6
कृ ती 3: छे द असमनन असतननन छे द समनन करुन घेऊन अपण
ू ना कनांची बेरीज व वजनबनकी करणे .
उद्दे ि : असमनन छे द असणनऱ्यनअपणनां
ू कनांची बेरीज ववजनबनकी करतील.
कृतीचे शववरण: असमनन छे द असलेले अपणनां
ू क शदले असतन त्यनांच्यन अांि आशण छे दनलन एकनच सांख्येने
गुणन
ू छेद समनन करुन घेऊन त्यननांतर अांिनांची बेरीज शकांवन वजनबनकी करनवी .अिन रीतीने अनेक
उदनहरणे घेऊन मल
ु नांकडून भरपरू सरनव करून घ्यनवन.
शवद्यनथी कृतीपुस्तकनतील कृती क्रमनांक : 5.7ते 5.10
15

कृ ती 4: शवशवध आकृत्यनांची मोजमनपे मोजपट्टीच्यन सहनय्यनने मोजन
ू त्यनांची लनांबी दिनांि रूपनत शलशहणे.
उद्दे ि : वस्तांच
ू ी शकांवन आकृत्यनांची लनांबी मोजन
ू त्यनचे दिनांि रुपनत लेखन करतील.
कृतीचे शववरण: आपल्यन दैनांशदन जीवननत उपयोगी पडणनऱ्यन दोरन ,पेन, पस्ु तक,टेबल, कनपड यनसनरख्यन
वस्तांच
ू ी लनांबी व रुांदी मल
ु े स्वतः मोजपट्टीच्यन सहनय्यनने मोजतील आशण ती लनांबी शकांवन रुांदी दिनांि
रुपनमध्ये शलशहतील.शलशहलेली सांख्यन दिनांि रुपनत वनचन
ू दनखवतील.

अिनर्प्कनरे शवशवध सांदभा वगना मध्ये तयनर करून मुलनांनन मोजपट्टीच्यन सहनय्यनने मोजमनप करण्यनस सनांगणे.
मोजमनप करत असतननन कोणती दक्षतन/खबरदनरी घ्यनवी यनची मनशहती देऊन त्यननांतर मोजमनप करण्यनस
सनांगन
ू त्यनचे दिनांिनत ले खन व वनचन करून घ्यनवे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 5.10 , 5.11
कृती 5: शदले ल्यन ब्लॉकच्यन भनगनांनन रां ग लनवन
ू त्यनचे अपण
ू नांकनत आशण दिनांि ले खन करणे आशण त्यनतील
स्थनन मल्ू य ओळखणे.
उद्दे ि: शदले ल्यन वस्तांच
ू े भनग पनहू न त्यनचे अपण
ू नां कनत आशण दिनांि रुपनत ले खन करणे
कृतीचे शववरण: शदले ल्यन ब्लॉकमध्ये एकन ब्लॉकपनसन
ू उजवीकडे दहन भनग गेले असतन शकांमत दहन पटीने
कमी होते आशण अपण
ू नांक आशण दिनांि अपण
ू ना क शमळतनत. त्यनचर्प्मनणे शदले ल्यन ब्लॉकमध्ये डनवीकडे जनत
असतननन दहनपटीने शकांमत जनस्त होत जनते. रां ग भरले ल्यन भनगनांनन अपण
ू नां क आशण दिनांि अपण
ू नां कनत
शलहू न त्यनांचन अथा समजन
ू घेणे .दिनांि सांख्यन स्थननमल्ू य कोष्टकनमध्ये शलहू न स्थननमल्ू य समजनवन
ू घेणे.
अपूणनाक=

दिनांि = 0.2

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 5.12आशण 5.13
कृती 6: अपण
ू ना कनांचेदिनांिनत आशण दिनांिनचे अपण
ू नांकनत परस्पर रूपनांतर करणे आशण दिनांि सांख्यन
वनचणे.
उद्दे ि : अपण
ू नां क आशण दिनांि अपण
ू ना क यनांचे परस्पर रुपनांतर करून वनचतील.
कृतीचे शववरण: समनन भनग केले ल्यन शवशवध आकृत्यन मुलनांनन हनतनळण्यनस देऊन त्यनिनरे त्यनांचे
अपण
ू नां कनत आशण नांतर दिनांि अपण
ू नांकनत रूपनांतर कसे करनवे ही शवशवध उदनहरणनांसह दनखवन
ू मुलनांनन
शवशवध आकृत्यन देऊन त्यनांच्यनकडून भरपरू सरनव करून घ्यनवन .दैनांशदन जीवननतील शवशवध उदनहरणे
देऊन अपण
ू नां क आशण दिनांि अपण
ू नां कनत परस्पर रूपनांतर करून घ्यनवे .
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 5.14ते 5.18
कृती 7: दिनांिनांची तल
ु नन करून लहनन व मोठन अपण
ू नां क ओळखन
ू दिनांि अपण
ू नाक चढत्यन व उतरत्यन
क्रमनत शलशहणे.
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उद्दे ि : लहनन व मोठन दिनांि अपण
ू ना क ओळखतील.
कृतीचे शववरण: चौरस कनगदनवर कनही भनग रां गवले ल्यन आकृत्यन देऊन मल
ु नांनन त्यनचेदिनांिनत ले खन
करण्यनस सनांगणे नांतर वेगवेगळ्यन दिनांिनांचीतल
ु नन करून लहनन व मोठन दिनांि अपण
ू ना क ओळखन
ू ते
अपण
ू नां क चढत्यन व उतरत्यन क्रमनने शलशहण्यनस सनांगणे .
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 5.19, 5.20 ,5.21
कृती 8: रूपयनांचे पैिनत, मीटरचे सेंटीमीटरमध्ये, शकलोमीटरचे मीटर आशण शकलोग्रॅमचे ग्रॅममध्ये रुपनांतर
करून दिनांि रूपनत शलशहणे.
उद्दे ि : दिनांि अपण
ू ना क शवशवध रूपनत रुपनांतररत करतील.
कृतीचे शववरण:दैनांशदन जीवननमध्ये लनांबी - रुांदी मोजणे, पैसे मोजणे ,वजन मोजणे इत्यनदी गोष्टी करत
असतननन दिनांिनांचन होणनरन उपयोग समजनवन
ू देऊन वेगवेगळ्यन रूपनमध्ये दिनांि अपण
ू ना क कसे
रूपनांतररत करनवेत हे उदनहरणनसह दनखवन
ू देण.े शकलोमीटरचे मीटर, मीटरचे सेंशटमीटर, शकलोग्रॅमचे
ग्रॅममध्ये ,रूपयनांचे पैसे असे परस्पर रुपनांतर करून घेण्यनसनठी भरपरू उदनहरणे देऊन मल
ु नांकडून सरनव
करून घेणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 5.22
कृ ती 9: शवशवध सांदभना त दिनांिनांची बेरीज करणे .
उद्दे ि : दिनांि यनांची बेरीज करतील.
कृतीचे शववरण: वगना मध्ये मुलनांनन कनही सटु ान वस्त ू देऊन त्यन ठरनशवक मल
ु नांनन समनन वनटण्यनस सनांगन
ू
त्यनिनरे दिनांि अपण
ू ना कनांची कल्पनन देऊन दिनिनांत शलहू न घेणे.. मल
ु नांचे दोन गट करून रां ग शदले ल्यन
ब्लॉक त्यनांनन देऊन त्यनत भनगनांची बेरीज शक्रयन करून मल
ु नांनन दिनांिनांची बेरीज किी करनवी हे दनखवन
ू
शवशवध उदनहरणे देऊन त्यनांच्यनकडून सरनव करून घेणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 5.23, 5.24, 5.25, 5.26
कृ ती 10: दिनांिनांची वजनबनकी करणे.
उद्दे ि : दिनांिनांची वजनबनकी करतील.
कृतीचे शववरण: रां ग भरले ल्यन शकांवन छनयनांशकत केले ल्यन शवशवध आकृत्यन देऊन त्यन आकृत्यनांचे दिनांिनत
ले खन करून घेणे आशण आकृत्यनांिनरे च दिनांिनांची वजनबकी किी करतन येते हे स्पष्ट करून देऊन शवशवध

आकृत्यनांच्यन सहनय्यनने मल
ु नांकडून दिनांिनांची वजनबनकी करून घेणे .एकन शदले ल्यन आकृतीतील समनन
भनगनपैकी कनही भनग कनढून घेऊन शकांवन कनपन
ू दिनिनांची वजनबनकी किी करनवी हे दनखवन
ू सांकल्पनन
स्पष्ट करणे .
उदनहरणनथा : एकन वस्तच्ू यन केले ल्यन समनन दहन भनगनपैकी 2भनग कनढून घेतले असतन उत्तर शकती येईल ?
हे शवद्यनर्थयनां नन आकृतीिनरे दनखवन
ू अिी अनेक उदनहरणे देऊन त्यनांच्यनकडून सरनव करून घ्यनवन.
17

शवद्यनथी कृतीपशु स्तकन कृती क्रमनांक: 5-275.28
पनठ्यपुस्तकनतील सांबांशधत पनठ: 7-अपण
ू नां क आशण 8 –दिनांि

म ूल् यमनपननचे स्तर :
स्तर 1
अपण
ू नां क आशण दिनांि
सांख्यन ओळखतनत.

स्तर 2
स्तर 3
अपण
ू नां कनचेदिनांिनतरुपनांतर अपण
ू नां क आशण दिनांि
करतनत.
यनवरील बेरीज आशण
वजनबनकीच्यन समस्यन
आशण उदनहरणे
सोडवतनत.
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स्तर 4
दैनांशदन जीवननिी
सांबांशधत शवशवध
सांदभना मध्ये अपण
ू नां क
आशण दिनांि सांख्यनांची
रचनन करतनत आशण
त्यनांच्यन बेरीज
वजनबनकी वरील
उदनहरणे सोडवतनत.

अध्ययन शनष्पत्ती : 6

रे षन, रे षनखांड, कोन, शत्रकोण, चौकोन, वता ळ
ु इत्यनदी भशू मतीतील सांकल्पननांचे सभोवतनलच्यन पररसरनतील
शवशवध वस्तांच्ू यन उदनहरणनसह वणा न करतनत.

अध्ययन शनष्पत्तीची व्यनप्ती आशण महत्त्व:
अध्ययन शनष्पत्तीच्यन अध्ययनननांतर शवद्यनथी आपल्यन पररसरनत असले ल्यन इमनरती ,र्प्नणी, झनडे , शभांती
,जमीन ,मैदनन इत्यनदी वस्तम
ू धील शवशवध आकनर ओळखतील. तसेच अिन वस्तांन
ू ी समनशवष्ट केलेले शबांद,ू
बनज,ू कोन यनांच्यन सांख्यन समजन
ू घेतील . शदले ल्यन शचत्रनचे शनरीक्षण करतील आशण स्वतः शचत्र रचण्यनचे
कौिल्य र्प्नप्त करतील.
कृ ती 1: भशू मतीतील मल
ू भत
ू सांकल्पनन ओळखणे व ननव देणे.
उद्दे ि : दैनांशदन जीवननतील भशू मतीच्यन मल
ू भत
ू सांकल्पनन ओळखतील.
कृतीचे शववरण: शवद्यनर्थयनां नन शत्रकोण, चौकोन, पांचकोन इत्यनदी भौशमशतक आकृतीतील शबांद ू रे षनखांड कोन
इत्यनदी ओळखण्यनसनठी मनगा दिा न करणे.तसेच आपल्यन सभोवतनली शदसणनऱ्यन पनच वस्तच
ू ी शचत्रे कनढून
त्यनतील शबांद,ू बनज,ू कोन ओळखण्यनस व दनखवण्यनस सनांगणे.
आजबू नजच्ू यन पररसरनत शदसणनऱ्यन भशू मतीच्यन मल
ू भत
ू सांकल्पनन समजन
ू घेण्यनस मनगा दिा न करणे
उदनहरण : िनळे लन जनणनरन रस्तन - शकरण

शाळे ला जाणारा
रस्ता

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 6.1 , 6.2
कृ ती 2: मोकळ्यन आशण बांशदस्त (सांवत्त
ृ ) आकृत्यन असे वगीकरण करणे .
उद्दे ि : दैनांशदन शवशवध सांदभना तील मोकळ्यन आशण बांशदस्त (सांवत्त
ृ ) आकृत्यन ओळखतील .
कृतीचे शववरण: मल
ु नांनन दोरन,दोरी शकांवन दोरखांड वनपरून शवशवध पनच मोकळ्यन आशण बांशदस्त (सांवत्तृ )
भौशमशतक आकृत्यन कनढण्यनसनठी मनगा दिा न करणे . शवशवध आकृत्यन देऊन त्यनांचे खुल्यन आशण बांद भम
ू ीत
भौशमशतक आकृत्यन असे वगीकरण मुलनांकडून करून घेणे.
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शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक:6.3 आशण 6.4
कृ ती 3: शत्रकोणनच्यन बनज ू मोजन
ू नांतर कोन मोजन
ू त्यननुसनर शत्रकोणनांचे र्प्कनर ओळखणे आशण त्यनांनन
ननवे देणे.
उद्दे ि : शत्रकोणनचे शवशवध र्प्कनर ओळखतील व ननवे देतील.
कृतींचे शववरण: शवद्यनर्थयनां नन पठ्ठु े देऊन त्यनपनसन
ू शत्रकोणनचे शवशवध नमन
ु े तयनर करण्यनस सनांगन
ू र्प्त्येक
शत्रकोणनचे शिरोशबांद ू ,बनज,कोन
ओळखण्यनस आशण त्यनांनन ननव देण्यनस र्प्ोत्सनहन देणे . शत्रकोणनच्यन बनज ू
ू
आशण कोननवरून र्प्कनर ओळखण्यनस मनगा दिा न करणे.दैनांशदन जीवननतील शत्रकोणनच्यन शवशवध
उदनहरणनांची यनदी करणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 6.5, 6.6 , 6.7,6.8
कृ ती 4:चौकोननतील शिरोशबांद ू , बनज,ू कोन आशण कणा ओळखणे .
उद्दे ि: चौकोननच्यन सवा वैशिष्टानांचन पररचय करून घेतील.
कृतीचे शववरण: शवद्यनर्थयनां नन चेस बोडा , कॅरम बोडा इत्यनदी वस्त ू दनखवन
ू त्यनमधील कोणत्यन आकृत्यन
समनन आहेत ?मल
ु नांनन शवशवध र्प्श्न शवचनरून कोणकोणत्यन आकृत्यनांचे शिरोशबांद ू ,कोन, बनज ू समनन
आहेत? व त्यनवरून कोणकोणत्यन आकृत्यन एकमेकनांिी समनन आहेत हेओळखण्यनस सनांगणे .
पररसरनतील चौकोननकृती वस्तांच्ू यन उदनहरणनांची यनदी करण्यनस सनांगणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 6.9
कृ ती 5: वता ळ
ु नच्यन भनगनांनन ननवे देणे .
उद्दे ि : दैनांशदन जीवननत आढळणनऱ्यन वता ळ
ु नकनर वस्तांच्ू यन ननवनांची यनदी करतील. त्यनचबरोबर वताळ
ु नचे
भनग ओळखतील .
कृतीचे शववरण:ननण्यनच्यन आकनरनच्यन शवशवध वस्त ू यनदी करण्यनस सनांगणे.बनांगडी पेपरवर ठे वन
ू
पेशन्सलच्यन सहनय्यनने ट्रेस करून कनत्रीने तेवढन आकनर कनपण्यनस सनांगणे.नांतर तो कनगद घडी घनलून
दोन आशण चनर समनन भनगनांमध्ये घडीघनलून त्यनिनरे वताळ
ु नचे केंद्र, शत्रज्यन, व्यनस,शत्रज्यनांतर खांड आशण
परीघ यनांची ओळख करून देण.े शजओ बोडा च्यन सहनय्यनने वताळ
ु रचन
ू वताळ
ु नच्यन परीघ, वता ळ
ु केंद्र, शत्रज्यन,
व्यनस,शत्रज्यनांतर खांड इत्यनदी वता ळ
ु नच्यन भनगनांची ओळख करून घेणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 6.10
पनठ्यपुस्तकनतील सां बांशधत पनठ:4 भशू मतीच्यन मल
ू भत
ू सांकल्पनन , 5- मुलभत
ू आकनरनांचे ज्ञनन
म ूल् यमनपननचे स्तर :
स्तर 1
स्तर 2
भशू मतीच्यन मल
रे षन, रे षनखांड, शबांद,ू
ू भत
ू
सांकल्पनन असले ले शबांद,ू
शकरण आशण कोन
शिरोशबांद ू ,रे षन,
ओळखतनत. तसेच
रे षनखांड,शकरण आशण शत्रकोण, चौकोन, वता ळ
ु
कोन ओळखतनत.
यनांचे भनग ओळखतनत.

स्तर 3
स्तर 4
शत्रकोणनचे कोननांवरून
दैनांशदन जीवननत
र्प्कनर ओळखतनत.
आढळणनऱ्यन भौशमशतक
कोनआशण बनजच्ू यन आकृत्यन ओळखतनत आशण
मनपनवरून शत्रकोणनचे
त्यनांची ननवे
वगीकरण करतनत.
सनांगतनत.चौकोन, वता ळ
ु
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यनांचे भनग ओळखन
ू ननवे
देतनत.
अध्ययन शनष्पत्ती 7
समनां त र रे षन ,लां ब रे षन आशण छे शदकन ओळखतनत .

अध्ययन शनष्पत्तीची व्यनप्ती आशण महत्त्व:
यन अध्ययन शनष्पत्तीच्यन अध्ययनननांतर शवद्यनथी समनांतर रे षन ,लां ब रे षन आशण छे दनरे षन ओळखिकतील.
ू
त्यनचबरोबर दैनांशदन जीवननमध्ये वेगवेगळ्यन शठकनणी येणनऱ्यन समनांतररे षन, लां बरे षन, छे दन रे षन ओळखन
ू
ननवे सनांगतील.
मल
ु नांनन समनांतर रे षन, लांब रे षन आशण छे दन रे षन शिकवण्यनअगोदर त्यनांनन रे षन आशण रे षनांचे र्प्कनर यनशवषयी
अशधक मनशहती असणे गरजेचे आहे .एखनद्यन वेळेस यन सांकल्पननांच्यन ज्ञनननपनसन
ू मुले दरू असतील तर
शवशवध भौशमशतक सनधननांचन वनपर करून भशू मतीच्यन मल
ू भत
ू सांकल्पननांशवषयीचे ज्ञनन मुलनांमध्ये दृढ
करनवे.समनांतर रे षन, लां ब रे षन आशण छे दन रे षन यन सांकल्पनन स्पष्ट करण्यनसनठी अशधकनशधक भौशमशतक
सनशहत्यनचन वनपर करून मुलनांकडून सरनव करून घेणे.
कृती 1: शवशवध र्प्शतकृती आशण आकृती पनहू न समनांतर रे षनांचनअथा समजन
ू घेणे आशण समनांतर रे षन ओळखणे
.
उद्दे ि : समनांतर रे षेचन अथा समजन
ू घेतील व समनांतर रे षन ओळखतील.
कृतीचे शववरण: शिक्षक वगनां मध्ये असणनऱ्यनसमनांतर रे षनांची वस्त ू ,आकृत्यन शकांवन फ्लॅि कनडा दनखवतील
आशण त्यनिनरे समनांतर रे षेचन अथा शवद्यनर्थयनां नन समजनवन
ू सनांगतील .अिनच र्प्कनरच्यन इतर समनांतर
आकृत्यनांची उदनहरणे दैनांशदन जीवननतील वेगवेगळ्यन सांदभना नुसनर शवद्यनर्थयनां कडून घेतील.
उदनहरणनथा - पोस्टकनडा , मोजपट्टी, शखडकीचे गज, रे ल्वे रूळ इत्यनदी.

पोस्टकनडा , मोजपट्टी यनांच्यन समोरनसमोरील बनज ू दनखवन
ू त्यन बनज ू दोन्ही बनजुलन शकतीही वनढशवल्यन तरी
एकमेकनांनन कधीच शमळत ननहीत ,अिन रे षनांनन समनांतर रे षन म्हणतनत हे पटवन
ू देण.े त्यननांतर
शवद्यनर्थयनां कडून दैनांशदन जीवननमध्ये त्यनांच्यन शनरीक्षणनत आले ल्यन समनांतर रे षनांची उदनहरणे जनणन
ू घेण.े
शिक्षकनांनी शवद्यनर्थयनां नन शवशवध रे षनांची शचत्रे देऊन त्यनतील समनांतर रे षन ओळखण्यनस मनगा दिा न करणे .
त्यनचबरोबर शवशवध रे षन कनढून त्यनतील समनांतर रे षन ओळखण्यनस सनांगणे व मल
ु नांचे ज्ञनन पक्के करणे.
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शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक : 7.1

कृ ती 2: नमन
ु न उदनहरण पनहू न शदलेली इतर उदनहरणे सोडशवणे .
उद्दे ि: समनांतर रे षन ओळखतील .
कृतीचे शववरण : यनमध्ये एक नमुनन उदनहरण शदलेले असन
ू शिक्षकनांनी यनच र्प्कनरची इतर उदनहरणे
फळ्यनवर देऊन मल
ु नांकडून समनांतर रे षन ओळखन
ू घेणे आशण समनांतर रे षन शचन्ह रुपनत शलशहण्यनची पधत
समजनवन
ू देणे .

यन शचत्रनत AB ही CD समनांतर रे षन आहे शकांवन CD ही AB समनांतर रे षन आहे हेच शचन्ह रुपनत
खनलीलर्प्मनणे शलशहतन येईल .AB ║ CD शकांवन CD║ AB
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक:7.2
कृ ती 3: लां बरे षेची ओळख करून घेणे .
उद्दे ि: लां ब रे षन ओळखतील.
कृतीचे शववरण: शिक्षक एक आयतनकनर कनगद घेऊन वेगवेगळ्यन टप्प्यनांमध्ये तो कनगद घडी घनलन
ू
त्यनिनरे शनमना ण होणनऱ्यन लां ब रे षन वगना त शवद्यनर्थयनां नन दनखवतील आशण लां ब रे षेचन अथा समजनवन
ू सनांगतील.

यनबरोबरच लां ब रे षन असले ली शवशवध शचत्रे वगना मध्ये दनखवन
ू शवद्यनर्थयनां नन लां ब रे षन ओळखण्यनस सनांगतील .
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उदनहरणनथा - लां ब रे षेमुळे तयनर होणनरी इां ग्रजी वणना क्षरे

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 7.3

कृ ती 4:नमुनन उदनहरण पनहू न इतर उदनहरणे सोडशवणे.
उद्दे ि: लां ब रे षन सनांकेशतक रूपनत शकांवन शचन्हनांिनरे शलशहतील.
कृतीचे शववरण : यन कृतीमध्ये एक नमुनन उदनहरण शदलेले असन
ू शिक्षकनांनी यन आधनरनवर अिी अनेक
उदनहरणे फळ्यनवर देऊन शकांवन दनखवन
ू त्यनिनरे लां बरे षन ओळखण्यनस सनांगणे आशण ती लां ब रे षन
सनांकेशतक शचन्हनच्यन रूपनत शलशहण्यनस र्प्ोत्सनशहत करणे .

यन शचत्रनत NL रे षन AB लन M मधन
ू लां बरूपनत जनते.
हे सनांकेशतक शचन्ह रुपनत NL⟂AB
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्र:7.4
कृ ती 5: छे दन रे षेशवषयी समजन
ू घेणे
उद्दे ि : छे दन रे षेचन अथा समजन
ू घेऊन छे दन रे षन कनढतील.
कृ तीचे शववरण: शिक्षक फळ्यनवर एकन सनमनन्य शबांदत
ू जनणनऱ्यन दोन, तीन शकांवन त्यनपेक्षन जनस्त रे षन
ू न
कनढतील आशण त्यनिनरे छे दन रे षनांची मनशहती स्पष्ट करून सनांगतील.

त्यनचबरोबर छे दन रे षेवर आधनररत शवशवध आकृत्यन दनखवन
ू छे दन रे षन ओळखन
ू घेतील.
समनांतर रे षन,लां ब रे षन आशण छे दन रे षन एकत्रअसलेल्यन शवशवध आकृत्यन दनखवन
ू त्यनतील रे षनांचे वगीकरण
करून घेणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक:7.5
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कृ ती 6: आकृत्यन रचणे
उद्दे ि : समनांतर रे षन ,लांब रे षन आशण छे दन रे षन असलेल्यन आकृत्यन कनढतील.
कृतीचे शववरण: यनमध्ये शिक्षक शवद्यनर्थयनां नन शवशवध र्प्कनरच्यन समनांतर रे षन.लांब रे षन आशण छे दन रे षन
असले ल्यन आकृत्यन वहीमध्ये शकांवन कनगदनवर कनढण्यनस सनांगतील आशण वगना मध्ये त्यनांचे र्प्दिा न
करण्यनस सनांगतील .

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्र:7.6
कृ ती 7: आकृती पनहू न र्प्श्ननांनन उत्तरे देणे
उद्दे ि : समनांतर रे षन, लां ब रे षन आशण छे दन रे षेवर आधनररत र्प्श्ननांची उत्तरे देतील.
कृतीचे शववरण: समनांतर रे षन, लां ब रे षन आशण छे दन रे षन असलेली शचत्रे शवद्यनर्थयनां नन देऊन त्यनतील रे षनांचे
वगीकरण करून त्यनवर आधनररत शवचनरले ल्यन र्प्श्ननांनन उत्तरे देण्यनसनठी मनगा दिा न करणे .अिन र्प्कनरच्यन
इतर अनेक आकृत्यन देऊन मुलनकडून सरनव करून घेणे .

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक : 7.7
पनठ्यपुस्तकनतील सांबांशधत पनठ: 5 मल
ू भत
ू भौशमशतक सांकल्पनन
म ूल् यमनपननचे स्तर:
स्तर 1
समनांतर रे षन, लां ब रे षन
आशण छे दन रे षन
यनमधील फक्त समनांतर
रे षनच ओळखतनत .

स्तर 2
समनांतर रे षन, लां ब रे षन
आशण छे दन रे षन
यनमधील समनांतर रे षन
आशणलां ब रे षन
ओळखतनत.

स्तर 3
समनांतर रे षन, लां ब रे षन
आशण छे दन रे षन
शतन्हीही ओळखन
ू ननवे
देतनत.
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स्तर 4
समनांतर रे षन आशण लां ब
रे षन सनांकेशतक शचन्ह
रुपनत शलशहतनत. तसेच
दैनांशदन जीवनन मध्ये
समनांतर रे षन, लां ब रे षन
आशण छे दन रे षन
ओळखतनत.

अध्ययन शनष्पत्ती 8
कोननच्यन मनपनवरून कोननचे वगीकरण करतनत .45° , 90°, 180° च्यन कोननच्यन सां दभना ने शदलेल्यन
कोननचे अांदनजे मनप सनांगतनत. शदले लन कोन मोजतनत.

अध्ययन शनष्पत्तीची व्यनप्ती आशण महत्त्व: यन अध्ययन शनष्पत्तीच्यनअध्ययनननांतर शवद्यनथी लघक
ु ोन,
कनटकोन ,शविनल कोन आशण सरळकोन असे वगीकरण करतनत. 45° , 90°, 180° कोननच्यन आधनरे
शदले ल्यन कोननचे अांदनजे मनप सनांगतनत .दैनांशदन जीवननमध्ये वेगवेगळ्यन सांदभना मध्ये आढळणनऱ्यन वस्तत
ू ील
लघुकोन, कनटकोन, शविनल कोन आशण सरळकोन यनांची उदनहरणे सनांगतनत व वगीकरण करतनत .
मल
ु नांनन लघक
ु ोन, कनटकोन, शविनलकोन आशण सरळ कोननशवषयी मनशहती देण्यनअगोदर भशू मतीतील
शबांद,ू रे षनखांड, सरळ रे षन ,वक्र रे षन, शकरण,कोन यनांच्यन सांकल्पनन स्पष्ट झनली आहे कन यनची खनत्री करून
घेणे.. जर मुलनांनन यन सांकल्पनन स्पष्ट झनल्यन नसतील तर वेगवेगळी िैक्षशणक सनशहत्य वनपरून यन
सांकल्पनन स्पष्ट होतील यनकडे अशधक लक्ष देणे.
कृ ती 1: कोनमनपकनच्यन सहनय्यनने कोननचे मनपन करणे.
उद्दे ि : कोनमनपक वनपरून वेगवेगळ्यन र्प्कनरचे कोन मोजतील.
कृतीचे शववरण : कृती पुस्तकनमध्ये शदले ले शवशवध कोन शवद्यनथी कोनमनपकनचन वनपर करून मोजतील .हे
मोजमनप करत असतननन कोनमनपक वनपरण्यनची पधत शिक्षकनांनी शवशवध उदनहरणनांसह समजनवन
ू
द्यनवी.फळ्यनवर शवशवध कोननच्यन आकृत्यन कनढून मल
ु नांकडे कोनमनपक देऊन त्यन कोननची मनपे मोजन
ू
शलशहण्यनस मनगा दिा न करणे

.

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक:8.1
कृ ती 2: कोननच्यन र्प्कनरनांची व्यनख्यन समजनवन
ू घेणे .
उद्दे ि : कोननच्यन शवशवध र्प्कनरनांची व्यनख्यन समजन
ू घेतील.
कृतीचे शववरण: यन कृतीच्यन आधनरे शिक्षकनांनी शवद्यनर्थयनां नन 90° अांिनांपेक्षन लहनन,90° चनकोन,90° अांिनपेक्षन
मोठे कोन,180° अांिनांपेक्षन लहनन आशण 180° अांिनचे कोन दनखवन
ू त्यनांची ननवे ओळखन
ू घेणे.
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शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक:8.2

कृ ती 3: कोननच्यन र्प्कनरचे वगीकरण करणे.
उद्दे ि : वेगवेगळ्यन कोननच्यन आकृत्यन शदल्यन असतन त्यनांचे लघुकोन, कनटकोन,शविनल कोन आशण
सरळकोन असे वगीकरण करतील .
कृतीचे शववरण: कोननची शवशवध मनपे शदली असतन त्यनांच्यन मनपनचे शनरीक्षण करून शवद्यनथी लघक
ु ोन,
कनटकोन ,शविनल कोन आशण सरळ कोन असे वगीकरण करून शलशहतील .त्यनचबरोबर कोननांची शवशवध
शचत्रे शदली असतन त्यनतील कोननांची मनपे पनहू न त्यन आकृतींचे लघुकोन, कनटकोन, शविनलकोन आशण
सरळ कोन असे वगीकरण करून घेणे .अिन र्प्कनरच्यन शवशवध आकृत्यन देऊन शकांवन फळ्यनवर कनढून
मुलनांकडून सरनव करून घेणे.

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्र: 8.3आशण 8.5
कृ ती 4: कोण कोणत्यन गटनत आहे ?
उद्दे ि: लघक
ु ोन, कनटकोन ,शविनल कोन आशण सरळ कोन असे वगीकरण करून शलशहतील.
कृतीचे शववरण: शवशवध कोननांची शचत्रे मल
ु नांनन देऊन त्यन शचत्रनांच्यन मनपनचे शनरीक्षण करून त्यनिनरे लघुकोन
,कनटकोन,शविनल कोन आशण सरळकोन अिन गटनत बसणनऱ्यन कोननचे वगीकरण करून शलशहण्यनस
मनगा दिा न करणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 8.4
कृ ती 5:शचत्र पनहू न कोननचे मनप आशण कोननचन र्प्कनर ओळखणे .
उद्दे ि : एखनद्यन कोननचे शचत्र शदले असतन त्यन शचत्रनिनरे कोननचे मनप ओळखन
ू कोननचन र्प्कनर ओळखतील
.
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कृतीचे शववरण:अनेक कोन समनशवष्ट असलेली आकृती शवद्यनर्थयनां नन दनखवन
ू शकांवन फळ्यनवर कनढून
त्यनमध्ये असलेले शवशवध कोन , त्यनांची मनपे आशण त्यनांचे र्प्कनर ओळखन
ू शलशहण्यनस शवद्यनर्थयनां नन मनगा दिा न
करणे .अिन र्प्कनरच्यन शवशवध आकृत्यन तयनर करून शवद्यनर्थयनां कडून सरनव करून घेणे .
कोन

मनप

कोणनचन र्प्कनर

शवद्यनथी कृती पुस्तकनतील कृती क्र: 8.6
कृ ती 6: घड्यनळ्यनच्यन कनट्यनतील कोन ओळखणे .
उद्दे ि: दैनांशदन जीवननत शवशवध सांदभना त शवशवध शठकनणी आढळणनऱ्यन कोननचे र्प्कनर ओळखतील .
कृतीचे शववरण: वगना मध्ये शभांतीवरील घड्यनळ्यनच्यन कनट्यनमध्ये वेगवेगळ्यन वेळी कोणकोणतन कोन तयनर
होतो ? यनची चचना करून त्यन कोननचन र्प्कनर ओळखण्यनस शवद्यनर्थयनां नन र्प्ोत्सनशहत करणे .
घड्यनळ्यनव्यशतररक्त इतर दैनांशदन जीवननतील वस्तम
ू ध्ये तयनर होणनरे कोन ओळखन
ू घेणे .

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 8.7
पनठ्यपुस्तकनतील सांबांशधत पनठ: मल
ू भत
ू आकनरनांचे ज्ञनन
म ूल् यमनपननचे स्तर:
स्तर 1
स्तर 2
मोजमनपन वरून
लघुकोन
लघुकोन
कनटकोन शविनल
कनटकोन
कोणनची
शविनलकोन आशण सरळकोन असे
सरळ कनन असे वगीकरण करून
वगीकरण करतनत
कोणनची ननवे
सनांगतनत

स्तर 3
स्तर 4
लघु कोन कनटकोन
दैनांशदन जीवननतील शवशवध
शविनल कोन आशण
सांदभना त तयनर होणनरे
सरळकोन यनांची
लघुकोन कनटकोन शविनल
सांदभना नस
कोन आशण सरळकोन
ु नर अांदनजे मनपे
सनांगतनत
ओळखतनत

27

अध्ययन शनष्पत्ती 9
एक शकांवन त्यनपेक्षन जनस्त समशमती रे षन असले ल्यन शिशमतीय समशमती आकृत्यन ओळखतनत .शिशमतीय
आकृ त्यनांची समशमती रे षन कनढतनत.

अध्ययन शनष्पत्तीची व्यनप्ती आशण महत्त्व:
दैनांशदन जीवननमध्ये समशमतीचे महत्त्व ओळखतनत .दैनांशदन जीवननत समशमतीची उपयोग ओळखतनत
.वनस्त ू ,इमनरती, शचत्रे ,आकृत्यन सुांदर आशण आकषा क होण्यनसनठी समशमती किी कनरणीभत
ू ठरते हे
समजन
ू घेतनत.आरिनतील र्प्शतशबांबीत समशमती समजन
ू घेतनत. स्वतः समशमती आकृत्यनांची रचनन करतनत
.
कृ ती 1: दैनांशदन जीवननत मनशहती असलेली व समशमती आकृत्यन ओळखणे .
उद्दे ि: शवद्यनथी दैनांशदन जीवननत त्यनांनन मनशहती असले ल्यन समशमती असलेली शचत्रे ओळखतील आशण
समशमती आकृतीशवषयी जनणन
ू घेतील .
कृतीचे शववरण: शिक्षक दैनांशदन जीवननत पनशहले ल्यन शवशवध वस्त ू आशण शचत्रनांच्यन आकनरनच्यन सनहनय्यनने
सशमतीचन अथा मल
ु नांननसमजनवन
ू देतील.शवशवध आकषाक इमनरती, सनडान, रां गीबेरांगी िटा, इत्यनदीमध्ये
समशमती समनशवष्ट असते ,हे समजनवन
ू देतील .यन सवा वस्त ू आकषा क शदसण्यनसनठी समशमती हेच कनरण
आहे हे समजनवन
ू घेतील .

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 9.1
कृ ती 2: समशमती आशण असमशमती आकृत्यन
उद्दे ि: समशमती आशण असमशमती आकृत्यन समजन
ू घेतील .
कृतीचे शववरण: शिक्षक शवद्यनर्थयनां नन कनही आकृत्यन देतील शकांवन त्यन आकृत्यन फळ्यनवर कनढतील. र्प्त्येक
आकृतीचे सक्ष्ू म शनरीक्षण करून शवद्यनथी त्यनांचे समशमती आकृत्यन आशण असमशमतीआकृत्यन असे
वगीकरण करतील.अिन र्प्कनरच्यन दैनांशदन जीवननतील आजुबनजच्ू यन पररसरनतील शवशवध वस्तांच
ू ी शचत्रे,
आकृत्यन शवद्यनर्थयनां नन देऊन त्यनांच्यनकडून समशमती आशण असमशमतीअसे वगीकरण करून घेणे .

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 9.2
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कृ ती: 3शदले ल्यन आकृतीत समशमती अक्ष कनढणे.
उद्दे ि: समशमती अक्षनचन अथा समजन
ू घेऊन शदले ल्यन आकृतीत समशमती अक्ष कनढतील.
कृ तीचे शववरण: शिक्षक शवद्यनर्थयनां नन कनही आकृत्यन देतील.शवद्यनथी त्यन आकृत्यनांचे शनरीक्षण करून त्यन
आकृतीमध्ये समशमती अक्ष आहेत की ननहीत हे ठरवतील .समशमती अक्ष शकती आहेत हे ठरवन
ू त्यननुसनर
शिक्षकनांच्यन मनगा दिा ननखनली त्यन आकृतीमध्ये समशमती अक्ष कनढतील .

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 9.3 , 9.5 , 9.7
कृ ती 4: समशमती आकृत्यनांची रचनन
उद्दे ि: शवद्यनथी समशमती आकृत्यनांचन अधना भनग पण
ू ा करतील शकांवन जुळवतील आशण स्वतः समशमती
आकृत्यन कनढतील .
कृतीचे शववरण: शवशवध समशमती आकृत्यनांचन अधना भनग शवद्यनर्थयनां नन देऊन शकांवन फळ्यनवर कनढून त्यन
आकृतीचे शनरीक्षण करून रनशहलेलन अधना भनग पण
ू ा करण्यनस सनांगणे .त्यनचबरोबर कनगद, पठ्ठु न, कनडा िीट
इत्यनदीिनरे समशमती आकृत्यनांचे अधे- अधे भनग तयनर करून ती मल
ु नांनन देऊन समशमती आकृत्यन तयनर
करण्यनस र्प्ोत्सनहन देणे. िनई,दोरन ,रां ग यनांच्यन सहनय्यनने शवशवध समशमती नमन
ु े तयनर करून घेणे .

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 9.4, 9.6 , 9.8 , 9.9 , 9.10
पनठ्यपुस्तकनतील सांबशां धत पनठ: 13 समशमती
म ूल् यमनपननचे स्तर :
स्तर 1
आजबू नजच्ू यन
पररसरनतील समशमती
आकृत्यन ओळखतनत.

स्तर 2
समशमती आशण
असमशमती आकृत्यन
असे वगीकरण
करतनत..

स्तर 3
समशमती आकृत्यनांनन
अक्ष कनढतनत.
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स्तर 4
समशमती आकृत्यन
स्वतः रचतनत.

अध्ययन शनष्पत्ती 10

आज ब
ू नजच्ू यन पररसरनतील आयतनकनर आकृत्यनांची पररशमती आशण क्षे त्रफळ िोधतनत .

अध्ययन शनष्पत्तीचीव्यनप्ती आशण महत्त्व:
दैनांशदन जीवननत आपल्यनलन शदसणनऱ्यन वस्त ू यन जनस्तीत जनस्त शत्रशमतीय असल्यन तरी आपण त्यनांनन
शिशमतीय समजतो .शिशमतीय आशण शत्रशमतीय आकृत्यनांचन अथा समजन
ू घेण्यनसनठी त्यनांचे गुणधमा समजन
ू
घेणे गरजेचे आहे. र्प्मुखपणे शिशमतीय आकृतीने व्यनपलेली जनगन आशण त्यन आकृतीच्यन सीमनरे षन
यनांच्यनशवषयी जनणन
ू घेणे गरजेचे आहे. आयत आशण चौरसनची पररशमती आशण त्यनचे क्षेत्रफळ औपचनररक
आशण अनौपचनररक पध्दतीने कसे कनढतन येते यनशवषयी जनणन
ू घेतनत .पररशमती आशण क्षेत्रफळ यनांचन अथा
समजन
ू घेऊन दोन्हींमधील सांबांध आशण फरक समजन
ू घेतनत .
कृ ती1: शवशवध आकृतीची पररशमती अनौपचनररकरीत्यन मोजणे
उद्दे ि: दैनांशदन जीवननत येणनऱ्यन शवशवध आकृत्यनांची पररशमती मोजन
ू शलहीतील .
कृतीचे शववरण: वगा खोली, िनळे चे मैदनन, टेबलनचन पष्ठ
ृ भनग, पुस्तकनचन पष्ठ
ृ भनग, शखडकी, दरवनजन, फळन
यनसनरख्यन वस्तांच
ू ी पररशमती त्यनांच्यन चनरही बनजांच
ू ी लनांबी मोजन
ू िोधण्यनस मनगा दिा न करणे.यनसनठी
शवद्यनथी धनगन , दोरन, दोरी शकांवन पट्टी यनांचन वनपर करु िकतनत.

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

कृ ती 2: सत्र
ू वनपरून आयत आशण चौरसनची पररशमती िोधणे .
उद्दे ि : शवद्यनथी सत्र
ू वनपरून आयत आशण चौरसनची पररशमती िोधतील .
कृतीचे शववरण: आयत आशण चौरसनची पररशमती कनढण्यनसनठी पररशमतीची सत्र
ू े शवद्यनर्थयनां कडून तयनर
करून घेण्यनसनठी आशण त्यन सत्र
ू नचन वनपर करून आयत आशण चौरसनची पररशमती कनढण्यनसनठी
मनगा दिा न करनवे.
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बाजू ची आकृती पाहून उत्तरे ललहा –
रिंदी

१) आयताला......बाजू असतात.

b
l

२) आयताची पररलिती = ....+.....+....+....
३) आयताची पररलिती = 2( ) + 2( )

लणिं ी

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 10.7 , 10.8
कृ ती3: चौरस कनगद शकांवन आले ख कनगदनवर आयत आशण चौरसनच्यन आकृती कनढून पररशमती मोजणे .
उद्दे ि: शवद्यनथी आलेख कनगदनवर शकांवन चौरस कनगदनवर आकृत्यन कनढून त्यनिनरे परीशमतीची तुलनन
करतील .
कृतीचे शववरण: शवद्यनर्थयनां नन चौरस कनगदनवर शकांवन आले ख कनगदनवर शवशवध आकृत्यन कनढण्यनस सनांगन
ू
त्यनिनरे त्यन आकृतीच्यन पररशमती कनढून सवा आकृतींचन पररशमतीची तुलनन करण्यनस मनगा दिा न करणे.

शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 10.9
कृ ती 4: आकृतीचे क्षेत्रफळ अनौपचनररकपणे िोधणे.
उद्दे ि : कोणत्यनही आकृतीचे क्षेत्रफळ सत्रनचन
वनपर न करतन अनौपचनररकपणे िोधतील.
ू
कृतीचे शववरण: चौरस कनगद शकांवन आले ख कनगदनवर वेगवेगळ्यन शनयशमत आकनरनच्यन आशण अशनयशमत
आकनरनच्यन आकृती कनढण्यनस सनांगन
ू त्यन कनढले ल्यन आकृत्यनांचे क्षेत्रफळ त्यनतीलचौरस मोजन
ू
कनढण्यनस मनगा दिा न करणे .शवशवध र्प्कनरच्यन आकृत्यन देऊन मुलनांकडून सरनव करून घेणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 10.10., 10.11, 10.20,10.21
कृ ती 5 :सत्र
ू वनपरून आयत आशण चौरसनचे क्षेत्रफळ कनढणे .
उद्दे ि: क्षेत्रफळनच्यन सत्र
ू नचन वनपर करून आयत आशण चौरसनचे क्षेत्रफळ िोधतील .
कृतीचे शववरण: सत्र
ू नचन वनपर करून आयतनचेआशण चौरसनचे क्षेत्रफळ कसे कनढनवेहेशवशवध उदनहरणनांच्यन
सहनय्यनने शिक्षकनांनी सवार्प्थम मल
ु नांनन समजनवन
ू द्यनवे आशण नांतर मल
ु नांकडून शवशवध उदनहरणे देऊन
सरनव करून घ्यनवन .
आयतनच क्षेत्रफळ = लनांबी रुांदी चौरस एकक
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चौरसनचे क्षेत्रफळ = बनज ू बनज ू चौरस एकक
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्र :10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17
कृ ती 6: पररशमती आशण क्षेत्रफळनतील परस्परसांबांध आशण उपयोजन
उद्दे ि: पररशमती आशण क्षेत्रफळनतील परस्पर सांबांध आशण त्यनांचे उपयोजन समजन
ू घेतील .
कृतीचे शववरण: आलेख कनगद शकांवन चौरस कनगदनवर कनढले ल्यन आकृत्यनांची पररशमती आशण त्यनांचे
क्षेत्रफळ कनढून त्यनमधील सहसांबांध समजन
ू घेणे .पररशमती आशण क्षेत्रफळनवर आधनररत दैनांशदन
जीवननतील समस्यन आशण उदनहरणे सोडशवणे .
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 10.18, 10.19
पनठ्यपुस्तकनतील सांबांशधत पनठ: 10 क्षेत्रफळ

म ूल् यमनपननचे स्तर:
स्तर 1
स्तर 2
स्तर 3
स्तर 4
सत्र
ू नचन वनपर न करतन सत्र
ू नचन वनपर करून पररणीती आशण क्षेत्रफळ दैनांशदन जीवननतील
अनौपचनररकपणे
आयनत आशण चौरसनचे
यनमधील सहसांबांध
वेगवेगळ्यन सांदभना मध्ये
कोणत्यनही आकृतीची पररशमती आशण क्षेत्रफळ लक्षनत घेवन
पररशमती अनेक
ू उदनहरणे
पररशमती आशण क्षेत्रफळ
िोधतनत.
सोडवतनत
क्षेत्रफळ कनढण्यनची
कनढतनत .
सनमर्थया र्प्नप्त करतन.
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अध्ययन शनष्पत्ती 11
सां ग्र शहत मनशहतीचे शवश्ले षण करून शचत्रनले ख कनढतनत, तसेच स्तांभनले खनचे शवश्ले षण करतनत.

अध्ययन शनष्पत्तीची व्यनप्ती आशण महत्त्व:
यन अध्ययन शनष्पत्तीच्यन अध्ययनननांतर शवद्यनथी कोणत्यनही सांदभना तील मनशहतीचे शवश्ले षण करून उत्तर
देण्यनस समथा बनतील.येथे फक्त गशणत रूपनतील उदनहरणनांनन महत्त्व न देतन दैनांशदन जीवननतील शवशवध
सांदभना तील समस्यन देऊन मुलनांनन त्यन मनशहतीचे शवश्ले षण करण्यनसनठी समथा बनवणे. तसेच शचत्रनले ख
आशण स्तांभनले ख कनढून शदले ल्यन समस्येवर उपनय िोधतील यनकडे लक्ष देणे.
कृ ती 1 : शवशवध भनज्यनांची मनशहती एकत्र करून त्यनांचेशवश्ले षण करणे.
उद्दे ि :
भनज्यनांची शचत्रे दनखवन
ू त्यन सांख्यनरूपनत व्यक्त करून शमळवले ल्यन मनशहतीचे शवश्ले षण
करणे.अिनच र्प्कनरे आपल्यन दैनांशदन जीवननतील शवशवध वस्तशू वषयी शचत्ररूपनतील, सांख्यन रुपनतील
मनशहती सांग्रशहत करून चचेिनरे त्यनचे शवश्ले षण करण्यनसनठी शवद्यनर्थयनां नन समथा बनवणे. यनसनठी
शिक्षकनांनी शवद्यनर्थयनां नन वेगवेगळ्यन र्प्कनरचे योजनन कनया देऊन मनशहतीचे शवश्ले षण करण्यनसनठी र्प्ोत्सनहन
देणे .
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्र: 11.1 , 11.2 , 11.3
कृ ती 2 : शचत्रन ले खनतील मनशहतीचे शवश्ले षण करून अथा समजन
ू घेणे .
उद्दे ि : शचत्रनले खनचे शवश्ले षण करून उत्तर देतील.
कृतीचे शववरण : यन कृतीमध्ये पनळीव र्प्नणी, शवशवध इतर सजीव, दैनांशदन हवनमनन ,वनपरनवयनची वनहने,
मुलनांचे मत्ृ य ू र्प्मनण, आवडणनऱ्यन आकृती यनसांबांधीचे शचत्रनले ख देऊन मुलनांनन त्यनशवषयी चचना करून
शवश्ले षण करण्यनस आशण त्यन शवश्ले षणनवरून र्प्श्ननांची देण्यनस समथा बनवणे. त्यनबरोबरच मुलनांनन
दैनांशदन जीवननिी सांबांशधत इतर अनेक आले ख देऊन त्यनांचे शवश्ले षण करण्यनसनठी र्प्ोत्सनशहत करणे .
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक : 11.4 , 11.5
कृ ती 3: कोणत्यनही शवषयनलन अनुसरून शदले ल्यन सांख्यनरुपनतील मनशहतीवरून शचत्रनलेख कनढणे आशण
शवश्ले षण करणे.
उद्दे ि : मनशहतीचे शवश्ले षण करून शचत्रनले ख कनढतनत.
कृतीचे शववरण : मुलनांनन खेळण्यनची शचत्ररूपनतील मनशहती देऊन त्यनिनरे मनशहतीचे सांग्रहण आशण शवश्ले षण
करून शचत्रनले ख कनढून घेणे .त्यनर्प्मनणे अिनच र्प्कनरची दैनांशदन जीवननतील वेगवेगळी उदनहरणे देऊन
त्यनांचन शचतत्रनले ख कनढून घेणे .तसेच शचत्रनले खनवर शवचनरले ल्यन र्प्श्ननांची उत्तरे शचत्रले खनचे शनरीक्षण करून
देण्यनसनठी मनगा दिा न करणे.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक: 11.6
कृ ती चनर : दैनांशदन जीवननतील मनशहतीवर आधनररत कनढले ल्यन स्तांभनले खनचे शवश्ले षण करून उत्तरे देणे
उद्दे ि : स्तांभनले खनचे शवश्ले षण करतील.
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कृ तीचे शववरण : यन कृतीमध्ये रनज्यनतील मशहलनांच्यन सनक्षरतेचे र्प्मनण देण्यनत आले आहे.मुले यन स्तांभन
ले खनचेशनरीक्षण करून चचना करून त्यनिनरे शवचनरलेल्यन र्प्श्ननांची उत्तरे देतील.
शवद्यनथी कृतीपस्ु तकनतील कृती क्रमनांक : 11.7 , 11.8
पनठ्यपुस्तकनतील सांबांशधत पनठ : सांग्रशहत मनशहती हनतनळणे
म ल्ू यमनपननचेस्तर:
स्तर 1
शचत्रनले ख आशण
स्तांभनले ख ओळखतनत.

स्तर 2
मनशहती सांकशलत
करून एकशत्रत
करतनत .

स्तर 3
स्तर 4
शचत्रनले खनचे शवश्ले षण दैनांशदन जीवननतील शवशवध
करून चचेिनरे समजन
मनशहतीचे सांकलनआशण
ू
घेतनत .
शवश्ले षण करून शचत्रनले ख
कनढतनत आशण
स्तांभनले खनचे शवश्ले षण
करतनत .
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