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महाराष्ट्र शासन 

सेत ूअभ्यास (पुनर्रचित) 
(Bridge course)  

इयत्ता - िौथी 
विषय – गणित 

शैक्षणिक िषर  २०२२ – २०२३ 
 

र्ाज्य शैक्षणिक सशंोधन ि प्रशशक्षि परर्षद, 
महार्ाष्ट्र, पुिे 

३० दिवस 
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सेतू अभ्यास (ब्रिज कोसर) :  इयत्ता िौथी 
 

 प्रवर्तक   :  शालेय शशक्षि विभाग,महार्ाष्ट्र शासन  
 प्रकाशक  :  राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 
 प्रेरिा   :      मा.र्िशजतशसिंग देओल, (भा.प्र.स.े) 

सचिव, शालेय शशक्षि व क्रीडा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
 मागतदशतक  :  मा.सूर्ज मांढरे् , (भा.प्र.से.) 

आयुक्त (शशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
मा.कैलास पगारे्,(भा.प्र.से.) 
राज्य प्रकल्प संिालक,महाराष्ट्र प्राथचमक शशक्षि पररषद, मुंबई. 

 संपादक:  मा. एम.देिेंदर् शसिंह, (भा.प्र.से.) 
     संिालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 

 सहसंपादक  :  र्माकांत काठमोरे्  
सहसंिालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 

 कायतकारी संपादक:  विकास गर्ड, 
                               प्रािायत, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 

र्त्नप्रभा भालेर्ाि, 
              वररष्ठ अचधव्याख्यार्ा, गणिर् ववभाग, 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 
िृषाली गायकिाड 

                               अचधव्याख्यार्ा, गणिर् ववभाग, 
                               राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 

 संपादन सहाय्य :  िैशाली गाढिे, भक्ती जोशी, 
                               ववषय सहाय्यक,गणिर् ववभाग, 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 
 

 वनचमिर्ी सदस्य : शशिाजी ठाकुर्, अचधव्याख्यार्ा,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था, धुळे. 
                  संदीप र्ाऊत, शि. प. उ. प्राथ.शाळा हार्िी, कें द्र- ककन्होळा, पं.स. चिखली, शि. बुलडािा. 

                             बसिेश्वर् कल्यािकसु्तरे्,  शि. प. उ. प्राथ.शाळा, दाभोळे बु. नं. १, कें द्र- दाभोळे,  

                                                                 पं.स. संगमेश्वर, शि. रत्नावगरी. 

                              विश्वंभर् आळिे, शि. प. उ. प्राथ.शाळा वगराट, कें द्र- वगरोली, पं.स. मानोरा, शि. वाशीम. 

                              सुिरर्ता काळे, ववषय सहाय्यक, शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था, गडचिरोली. 
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विद्यार्थ्ाांशी हहतगुज 
ववद्याथी चमत्रांनो, मागील शैक्षणिक वषातर् रु्म्ही ऑनलाइन,ऑफलाईन व इर्र ववववध मागातन ेरु्मिं शशक्षि सुरू ठेवलंर्. या 

शैक्षणिक िषारच्या सुरुिातीला काही हदिस मागील इयते्तच्या पाठ्यक्रमािी उजळिी व्हािी आणि या िषीच्या इयते्तच्या 
पाठ्यक्रमािी पूिरतयार्ी हे उहिष्ट ठेिून तुमच्यासाठी हा सेतू अभ्यासक्रमािी पुनर्रिना कर्ण्यात आली आहे. 
1. पुनरतचिर् सेरू् अभ्यास एकूि ३० ददवसांिा (सुट्ट्या वगळून) असून त्यार् दोन िािण्ांिा समावेश आहे. 
2. मागील शैक्षणिक वषातर् रु्म्ही नेमके काय शशकला हे समिण्ासाठी आणि पुढील इयत्तेिा पाठ्यक्रम समिून घेण्ासाठी हा 

पुनरतचिर् सेरू् अभ्यास रु्म्हाला मदर् करिार आहे. 
3. हा पुनरतचिर् सेरू् अभ्यास ददवसवनहाय क्रमाने सोडवावा. 
4. यार् ददवस वनहाय र्यार केलेल्या कृवर्पकत्रकांिा समावेश आहे. र्ुम्ही ददलेल्या वनयोिनाप्रमािे कृवर्पकत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवाव्यार्. 
5. कृवर्पकत्रका सोडवर्ाना अडिि आल्यास शशक्षक ककिं वा पालकांिी मदर् घ्या. 
6. प्रत्येक कृवर्पकत्रकेर् ददलेला पाठ्याशं अचधक िांगल्या रीर्ीने समिून घेण्ासाठी णिडीओ शलिंक ददल्या आहेर्, त्यांिा उपयोग 

करून संकल्पना समिून घ्या. 
7. वनयोिनानुसार पूवतिाििी व उत्तरिाििी सोडवा. िाििी सोडवून झाल्यावर शशक्षकांकडून र्पासून घ्या. शेवटी ददलेल्या 

उत्तरसूिीच्या मदर्ीने आपल्या उत्तरािंी खात्री करा. 
8. न समिलेला ककिं वा अवघड वाटिारा भाग समिून घेण्ासाठी शशक्षकािंी ककिं वा पालकांिी मदर् घ्या. 

हा पुनर्रचित सेतू अभ्यास यशस्वीर्ीत्या पूिर कर्ण्यासाठी मन:पूिरक शुभेच्छा ! 
शशक्षकांशी हहतगुज 

               कोणिड-१९  च्या उद्भवलेल्या पररस्थस्थर्ीमुळे मागील शैक्षणिक वषातर् काही प्रमािार् प्रत्यक्ष ववद्याथी समोर असर्ाना वगत 
अध्यापन होऊ शकले नाही. मागील शैक्षणिक वषातर् आपि ऑनलाइन व ऑफलाईन माध्यमारू्न सवत ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि 
पोहोिवण्ासाठी ववववध प्रयत्न केलरे्. मागील शैक्षणिक िषारत विद्यार्थ्ाांनी केलेल्या अध्ययना िी उजळिी व्हािी तसेि निीन 
शैक्षणिक िषारत शशकाव्या लागिाऱ्या पाठ्यक्रमािी पूिरतयार्ी हा दुहेर्ी उिेश ठेिून हा सेतू अभ्यासक्रमािी पुनर्रिना कर्ण्यात 
आलेली  आहे. 

1. पुनरतचिर् सेरू् अभ्यास एकूि ३० ददवसांिा (सुट्ट्या वगळून) आहे. त्यार् दोन िािण्ांिा समावेश आहे.पवूत िाििी सदर 
अभ्यासक्रमासोबर् स्वरं्त्र ददली िाईल.उत्तर िाििी वनयोशिर् वेळेपूवी वेबसाईटवर अपलोड केली िाईल. 

2. पुनरतचिर् सेरू् अभ्यास हा मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमावर आधाररर् असून मागील इयत्तेिा पाठ्यक्रम व सध्याच्या इयत्तेिा 
पाठ्यक्रम यांना िोडिारा दवुा आहे. 

3. सदर  अभ्यास हा इयत्तावनहाय व ववषयवनहाय र्यार करण्ार् आला असून र्ो मागील इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकाशी संलग्न व 
त्यार्ील घटकांवर आधाररर् आहे. 

4.  सदर अभ्यासक्रमार् घटक व उपघटकवनहाय कृवर्पकत्रकांिा (वकत शीट) समावेश आहे. कृवर्पकत्रका या अध्ययन वनष्पत्ती / 
क्षमर्ा ववधाने डोळ्यासमोर ठेवून र्यार करण्ार् आल्या आहेर्. 

5.  कृवर्पकत्रका या सामान्यपिे सहा भागांर् ददलेल्या आहेर्. इयत्ता वनहाय  त्यार् थोडा फार फरक आढळून येईल.  
 पदहला भाग -अध्ययन वनष्पत्ती- ववद्याथी नेमके काय शशकिार आहे.  
 दसुरा भाग- थोड समिून घेऊ - सकंल्पनांिे स्पष्टीकरि  
 वर्सरा भाग - िला सराव करू - सरावासाठी उदाहरि े
 िौथा भाग – सोडवून पाहू - ववद्यार्थ्ाांना संकल्पना समिली की नाही हे पाहण्ासाठी प्रश्न / कृर्ी / स्वाध्याय. 
 पािवा भाग - थोडी मदर् - संकल्पना अचधक िांगल्या रीर्ीने समिून घेण्ासाठी मदर् हवी म्हिून णिडीओ शलिंक, क़्यु 

आर कोड इत्यादीिा समावेश. 
 सहावा भाग - हे मला समिले – ववद्यार्थ्ाांनी स्वयंमूल्यांकन करावे यासाठी अध्ययन वनष्पत्ती दशतक ववधाने. 

6. मागील शैक्षणिक वषातर् ववद्याथी नमेके काय शशकले हे समिण्ासाठी, त्यािी िािपिी करण्ासाठी आणि ववद्यार्थ्ाांना 
पुढील इयत्तेर्ील पाठ्यक्रम समिून घेण्ासाठी हा अभ्यास अत्यंर् महत्त्वािा ठरिार आहे. 

7. शशक्षकांनी प्रत्येक ववद्यार्थ्ाांकडून सदरिा पुनरतचिर् सेरू् अभ्यास ददवसवनहाय वनयोिनाप्रमािे पूित करून घ्यावा. 
8. ववद्याथी प्रत्येक कृवर्पकत्रका (वकत शीट) स्वप्रयत्नाने सोडवेल याकडे शशक्षकांनी लक्ष द्यावे, आवश्यक र्ेथे ववद्यार्थ्ाांना मदर् करावी. 
9. वनधातररर् कालावधीमध्ये िािण्ा ववद्यार्थ्ाांकडून सोडवून घ्याव्यार्, िािण्ा र्पासून ववद्याथीवनहाय गुिांिी नोंद स्वर्:कडे ठेवावी. 
10. िाििी र्पासर्ाना ववद्याथी वनहाय ववश्लेषि करून मागे पडलेल्या ववद्यार्थ्ाांना अवर्ररक्त पूरक मदर् करावी. 
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र्ाज्य शैक्षणिक संशोधन ि प्रशशक्षि परर्षद, महार्ाष्ट्र 
गणित सेतू अभ्यास (पुनर्रचित) – इयत्ता – िौथी सन २०२२ – २०२३ 

अनुक्रमणिका 

 
 

 

 

 

अ.क्र. हदिस उपघटक 
१ १ ला िौर्स, आयत, विकोि, ितुरळ 
२ २ र्ा शतकािी ओळख 
३ ३ र्ा तीन अंकी संख्ांिी ओळख 
४ ४ था संख्ांिा िढता ि उतर्ता क्रम 
५ ५ िा शाब्दिक उदाहर्िे- बेर्ीज  
६ ६ िा शाब्दिक उदाहर्िे-िजाबाकी 
७ ७ िा तीन अंकी संख्ांिी बेर्ीज (हातच्यािी ) 
८ ८ िा तीन अंकी संख्ांिी िजाबाकी ( हातच्यािी ) 
९ ९ िा  गुिाकार् ओळख 
१० १० िा  बेर्जेच्या साहाय्याने पाढा   
११ ११ िा  गुिाकार् गुिधमर     
१२ १२ िा  दशकांिा गुिाकार्     
१३ १३ िा  गुिाकार् उभी माडंिी    
१४ १४ िा  गुिाकार् क्रक्रया     
१५ १५ िा  भागाकार् ओळख 
१६ १६ िा  भागाकार्     
१७ १७ िा मापन 
१८ १८ िा लांबी मोजिे 
१९ १९ िा िजन (िसु्तमान) मापन 
२० २० िा आकार्मान ि धार्कता 
२१ २१ िा घड्याळािे िािन 
२२ २२ िा हदनदशशिकेिा उपयोग 
२३ २३ िा नािी ि नोटा 
२४ २४ िा  आकृवतबंध   
२५ २५ िा समब्रमत आकृत्या    
२६ २६ िा बंहदस्त आकृत्या   
२७ २७ िा अधार 
२८ २८ िा पाि ि पाऊि                                                                                                   
२९ २९ िा समूहातील अपूिाांक                                                                                                           
३० ३० िा माहहतीिे व्यिस्थापन 

विद्यार्थ्ाांच ेपूर्ण नाि – ................................................................................................................... 

           इ्त्ता – ..................... 

शाळेच ेनाि आवर् पत्ता -................................................................................................................ 

                                      ................................................................................................................. 
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क्षेिािे नाि – भूब्रमती    घटकािे नाि – भौब्रमवतक आकृत्यािंी ओळख                                                                                                     

उपघटक : िौकोन, विकोि, ितुरळ  हदिस – १ ला 

 संबोध कोपर्ा  
 खालील चििे पाहून त्यातील भौब्रमवतक आकृत्या ओळखून त्याखाली त्या आकृत्या काढा ि त्यांिी 

नािे शलहा. 
 

  

 

 

     

आयर्     
 िर्ील आकार्ांच्या परर्सर्ातील िस्तूंिी यादी कर्ा. 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

................................................                                                                                                                     
विविध िौकोन विविध विकोि ितुरळे 

  
 

 सर्ाि  कोपर्ा   

खालील चििातील ितुरळे लाल रं्गाने, 

विकोि हहर्व्या रं्गाने आणि िौकोन वपिळ्या रं्गाने रं्गि. 
 
 
आज मी हे शशकलो/शशकले  

 मला विकोि, िौर्स, आयत ि ितुरळ 
यासार्खे आकार् ओळखता येतात. 
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क्षेिािे नाि – सखं्ाज्ञान    घटकाि ेनाि – शतकािी ओळख  हदिस – २ र्ा 
 

 संबोध कोपर्ा  
 रर्काम्या िौकटी भर्. 

दशक एकक संख्ा संख्ांिे िािन विस्तारर्त मांडिी 
१ ८ १८ अठरा १०  +  ८ 
२ २  बावीस + 
३ ४ ३४  + 
  ७७ सत्त्याहत्तर + 

 शतकािी ओळख 
दहा सुया काड्या      
दहा एकक      

दहा काड्यांिा समूह (गठ्ठा) 
एक दशक  

 
 

 

  

नऊ दशक अचधक एक दशक एक शर्क 
 
 

 
 

दहा दशक 

 
 

एक शर्क 

 
१ शतक   =  १०० एकक 

 
 

       
 
 
 

१ शतक  = १० दशक  =  १०० एकक 
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 सर्ाि कोपर्ा  
 सोडिून हदलेल्या उदाहर्िािे वनर्ीक्षि करून रर्काम्या िौकटी पूिर कर्. 

दहा दशक = एक शर्क म्हििे एकशे (शंभर) 
१० दशक   =    १००                

िाळीस दशक = िार शर्क म्हििे िारशे 
४० दशक     =     ४०० 

१) र्ीस दशक =   शर्क म्हििे र्ीनशे  
  ३० दशक  =                    

४) सत्तर दशक =    शर्क म्हििे  
दशक     =    ७०० 

२)        दशक  =  सहा शर्क म्हििे सहाशे  
 साठ दशक     =              

८) नव्वद दशक    =         शर्क म्हििे नऊश े
९०  दशक    =  

 आज मी हे शशकलो/शशकले  
 मला शर्कािी ओळख झाली.  
 हे करून बघ  
१) १६ दशक  =  २) २५ दशक =  
३) ५० दशक  =    ४) ६ शर्क   =    

५) ६६ दशक  =                                    ६) ४५ दशक =  
७) ९० दशक  =    ८ ) ७ शर्क   =    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२० 

दशक     

=    

२०० 

 

२० 

दशक     

=    

२०० 

 

२० 

दशक     

=    

२०० 

 

२० 

दशक     

=    

२०० 

 

२० 

दशक     

=    

२०० 

 

२० 

दशक     

=    

२०० 

 

२० 

दशक     

=    

२०० 
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क्षेिािे नाि – सखं्ा ज्ञान    घटकाि ेनाि – तीन अंकी संख्ािंी ओळख 

हदिस – ३ र्ा 

 संबोध कोपर्ा  
श. द. ए. संख्या संख्यांिे वािन ववस्ताररर् मांडिी 

१ ० १ १०१ एकशे एक १०० + ० + १ 

२ १ ३ २१३ दोनशे र्ेरा २०० + १० + ३ 

६ ४ ९ ६४९ सहाशे एकोिपन्नास ६०० + ४० + ९ 

९ ९ ८ ९९८ नऊशे अठ्ठ्ठ्याण्णव ९०० + ९० + ८ 

 सर्ाि कोपर्ा  
 रर्काम्या िौकटी भर्.  
श. द. ए. संख्या संख्यािंे वािन ववस्ताररर् मांडिी 
१ ० ८ १०८ एकशे आठ १०० + ०० + ८ 
२ ० २  दोनशे दोन  
३ १ ४ ३१४           
   ७७७ सार्शे सत्त्याहत्तर  
४ ८ ८   ४०० + ८० + ८ 
८ ३ ६  आठशे छत्तीस  

 हे करून बघ  
 ददलेल्या अंकांच्या समूहार्ील प्रत्येक अंक एकदाि वापरून िास्तीर् िास्त र्ीन अंकी संख्या र्यार कर. 
१)         (६,   ७,    २)                  २)         ( ५, ४,  ८)   
३)         (३,   ९,    १)                  ४)         (७,  ०,  ९) 

 मी हे शशकलो/शशकले  
 मला ९९९ पयांतच्या संख्ा स्थावनक क्रकमतीिा उपयोग करून िािता ि शलहहता येतात. 
 थोडी मदत  

 Diksha app link : 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130347807159500801108  

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130347976966881281160  

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313019928062984192113  

 
 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130347807159500801108
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130347976966881281160
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313019928062984192113


                                राज्य शैक्षणिक सशंोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पिुे                                          Page 9  

 
क्षेिािे नाि – सखं्ा ज्ञान  घटकािे नाि – सखं्ांिा िढता  ि उतर्ता क्रम 

हदिस – ४ था 

 संबोध कोपर्ा  
  ४१५, ७२८, ६१९ 

 स्थानाप्रमािे एकाखाली एक संख्या शलही, िसे 
 मोठ्या स्थानाकडून क्रमाने स्थानािे वनरीक्षि कर.    
 स्थानावरील संख्येच्या लहान-मोठेपिावरून संख्यांिा लहान-

मोठेपिा ठरव. 
सवातर् लहान संख्या  ४१५       सवातर् मोठी संख्या     ७२८ 
िढत्या क्रमामध्ये आधी सवातर् लहान संख्या आणि शेवटी सवातर् मोठी संख्या शलही. 
म्हिून िढर्ा क्रम -   ४१५, ६१९,  ७२८     
आणि उर्रत्या क्रमामध्ये आधी सवातर् मोठी संख्या आणि शेवटी सवातर् लहान संख्या शलही. 
म्हिून उर्रर्ा क्रम -   ७२८,  ६१९,  ४१५ 
 हदलेल्या संख्ांिा िढता ि उतर्ता क्रम लाि. 

संख्ा िढता क्रम उतर्ता क्रम 

२१७, २११, २१५   

३१७, ३७१, ३७०   

५००, ५०१, ४९९   

 आज मी हे शशकलो/शशकले  
 मला ९९९ पयांतच्या संख्ांच्या स्थावनक क्रकमतीिा उपयोग करून तुलना कर्ता येते. 

 हे करून बघ  
९, २, ४ हे अंक फक्त एकदाि वापरून र्ीन अंकी िास्तीर् िास्त संख्या र्यार करून त्यांिा िढर्ा व उर्रर्ा 
क्रम लाव. 

िढर्ा क्रम  -                                                             उर्रर्ा क्रम - 

 थोडी मदत  
Diksha app link: 
https://diksha.gov.in/play/content/do_3129159570160107521124?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content 
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129159570160107521124?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
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क्षेिािे नाि – सखं्ांिर्ील क्रक्रया  घटकािे नाि - शाब्दिक उदाहर्िे  

उपघटक – शाब्दिक उदाहर्िे बेर्ीज  हदिस – ५ िा
 

 संबोध कोपर्ा –  
अहमद फुलांिा व्यापारी आहे. त्याने गुलाबािी २३ फुले, 
िाफ्यािी ५१ फुले व कमळािी १० फुले  ववकली. र्र अहमदने 
एकूि ककर्ी फुले ववकली ? 

   द ए  
२ 

+  ५ 
+१ 

३ 
१ 
० 

गुलाब  
िाफा  
कमळ 

८ ४ फुले  
 

 सर्ाि कोपर्ा -  
 खालील उदाहर्िे सोडि. 
 
 
 
१ 

एका आठवडा बािारार् २४ व्यक्ती पालेभाज्या  ववकर् 
होर्े. १२ व्यक्ती फळे  ववकर् होर्े. ४१ व्यक्ती फळभािी 
ववकर् होर्ी. र्र बािारार् एकूि ककर्ी ववके्रर्े होर्े ?  

 

  द ए  
 
+ 

  

   

 
 
 
२  

 
 
एका शाळेर् १०७ मुले व १०५ मुली शशकर् आहेर्. त्या 
शाळेर् एकूि ककर्ी मुले व मुली शशकर् आहेर् ? 

 
 

  श द ए  
 
+ 

   

    

 पुढील  उदाहर्िे सोडि.  
१. स्वराकडे परीपके्षा ४५ मिी अचधक आहेर्, िर परीकडे ९९ मिी असर्ील, र्र 
दोघींकडील एकूि मिी ककर्ी? 
 
 
 
 
२. रमािवळ ३९७ गोया आहेर्, यशिवळ १७८ गोया आहेर् र्र दोघांिवळ चमळून 
ककर्ी गोया आहेर्? 
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३.राधाकडील गाईंची संख्या हरीपेक्षा ९ ने जास्त आह,े राधाकडे २७ 

गायी आहते. दोघांच्या मिळून एकूण गायी ककती? 

   
 

 
 
४. संिनाने दुकानार्ून ११४ रु. िी साखर, २३८ रु. िे शेंगदािे खरेदी केले. र्र वर्ने 
एकूि ककर्ी रुपयांिी खरेदी केली? 
 
 
 
५. अहमदन ेरत्नावगरीला िाण्ासाठी नागपूरहून कोल्हापूरपयांर् रेल्वेन े१०७२ ककमी 
आणि कोल्हापूरहून रत्नावगरीपयांर् बसन े१३९ ककमी प्रवास केला र्र अहमदन ेएकूि 
ककर्ी ककमी प्रवास केला? 
 
 
 
 
 

 आज मी हे शशकलो  
     मी जे शशकलो त्या त्या िौकटीत √ अशी खुि केली आहे. 

१. मला शाब्दिक उदाहरिार् ददलेली मादहर्ी समिली.  
२. मला उदाहरि सोडवण्ासाठी कोिर्ी कक्रया करायिी हे समिले. 
३. मला उदाहरि सोडवण्ासाठी उदाहरिािी मांडिी करर्ा आली. 
४. मला मांडिी केलेले उदाहरि सोडवून उत्तर चमळाले. 

 करून बघ  
मी क्रीडांगिावर खेळायला गेलो र्ेिा र्ेथे कक्रकेटिे १०१ खेळाडू होर्े. ११२ खेळाडू हॉकीिे होर्े व 
कबड्डीिे ४० खेळाडू होर्े. र्र मैदानावर एकूि ककर्ी खेळाडू होर्े ? 

 थोडी मदर्    
दीक्षा अप् शलिंक https://diksha.gov.in/play/content/do_3129004825506037761812  

 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129004825506037761812
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क्षेिािे नाि–संख्ांिर्ील क्रक्रया  घटकािे नाि-शाब्दिक उदाहर्ि े         
उपघटक– शाब्दिक उदाहर्िे- िजाबाकी      हदिस – ६ िा

 

 संबोध कोपरा –  
एका कागदावर लाल व काळे  ७८३ रठपके आहेर्. 
त्यार्ील १५५ रठपके हे लाल रंगािे  आहेर् व उवतररर् 
रठपके हे काळ्या रंगािे आहे. र्र काळ्या रंगािे 
रठपक्ांिी संख्या ककर्ी आहे ? 
 

श द ए  

 ७ १३  
७ 

-१ 
८ 
५ 

३ 
५ 

एकूि रठपके  
लाल रठपके  

६ २ ८ काळे रठपके  
 

 

सराव कोपरा -  
 खालील उदाहरिे सोडवा. 

 
 
 
१ 

 
मनीषाकडे ८९ गोष्टींिी  पुस्तके आहेर्. त्यार्ील १९ 
पुस्तके संदीपला भेट ददलीर्. र्र आर्ा मनीषाकडे 
ककर्ी पुस्तके शशल्लक रादहली  ? 

 
श द ए  

 
- 

   

    
 

 
 
 
२  

 
 
मेरीकडे ५८७ रुपये आहेर् त्यार्ील  १७८ रुपये 
संियला ददलेर्. र्र मरेीकडे ककर्ी रुपये शशल्लक 
राहीले ? 
 

 
श द ए  

 
- 

   

    
 

 
 
 
३ 

 
एका टोपलीर् ४४४ मिी होर्े. त्यार्ील १८९ मिी 
काढून घेर्ले. आर्ा  टोपलीर् ककर्ी मिी शशल्लक 
रादहल े?  
 
 

 
 

श द ए  
 
- 
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 आि मी हे शशकलो  
 मी िे शशकलो त्या त्या िौकटीर् √ अशी खुि केली आहे. 

१. मला शाब्दिक उदाहरिार् ददलेली मादहर्ी समिली.  
२. मला उदाहरि सोडवण्ासाठी विाबाकीिी  कृर्ी करायिी हे समिले. 
३. मला उदाहरि सोडवण्ासाठी उदाहरिािी मांडिी करर्ा येर्े. 
४. मला मांडिी केलेले उदाहरि सोडवून उत्तर काढर्ा येर्े. 
 

 करून बघ  
 एका खेळाच्या मैदानावर ५८५ मुली रांगेर् उभ्या होत्या. त्यार्ील १२२ मुलींनी लाल व २०३ मुलीनी 

पांढऱ्या रंगािे कपडे घार्ले होर्े. उवतररर् मुलीनी वपवळ्या रंगािे कपडे घार्ले आहेर्. र्र वपवळे कपडे 
घालिाऱ्या मुलींिी संख्या ककर्ी ? 
 

 थोडी मदर्  
 
 ई बालभारर्ी शलिंक http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 
 दीक्षा अप् शलिंक https://diksha.gov.in/play/content/do_3130639272980643841430  

 करून बघ.  
रमेशकडे २०१ पुस्तके आहेर् त्यार्ील ४९ पुस्तके उस्मान व  ४० पुस्तके िॉन घेऊन गेला. आर्ा 
रमेशकडे ककर्ी पुस्तके शशल्लक रादहली ? 
 

 थोडी मदत.  
इ बालभारर्ी शलिंक http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 
दीक्षा अॅप शलिं क https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139855795896321152   

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130639272980643841430
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139855795896321152
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क्षेिािे नाि – सखं्ांिर्ील क्रक्रया  घटकािे नाि - बरे्ीज 

उपघटक – तीन अंकी संख्ांिी बेर्ीज ( हातच्यािी ) हदिस – ७ िा  
 

 संबोध कोपरा –  
श  द ए 

 १  
३ 

+२ 
१ 
 

४ 

८ 
 

९ 
५ ६ ७ 

 सराव कोपरा –  
 पुढील उदाहर्िे सोडि.             

श  द ए  श  द ए  श  द ए  श  द ए  श  द ए 
               
७ 

+ 
८  ३ 

९  
३ 

+ 
१ 
९  

५ 
८  

१ 
+ 
+ 

१ 
९ 

१ 
९ 
३ 

५ 
+ 
+ 

५ 
५ 
५ 

५ 
० 
५ 

४ 
+१ 
+३ 

५ 
२ 
६ 

७ 
३ 

६ 
               

 
 उभी मांडिी करून बेर्ीज कर्. 

२१२+१२+११०            ७७७+१३१+२८        ३५५ +४६७+२००      १११+२००+५९९          २१५+२७४+५५५   
श  द ए                 
               
 
+ 
+ 

              

               
 

 आडव्या मांडिीने उदाहर्ि सोडि. (हातिा मनात धर्.) 
१) ७८४ + ९  २) ८०६ + ८  ३) ७७६ + १९   ४) ३५४ + २४७ ५) २१२ + १८  

 खालील उदाहर्िात १०० बेर्ीज असिाऱ्या उदाहर्िाला            अशी खूि कर्. 
१) ५३ + ४७     २) ४५ + ६६   ३) १०० + ०   ४) ९९ + ११   ५) ५५ + ४५  
६ ) ९० + १०    ७) ५२ + ४५   ८) ३४ + ८८   ९) ५५ + ५५  १०) ८९ + १२ 



                                राज्य शैक्षणिक सशंोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पिुे                                          Page 15  

 आज मी हे शशकलो  
 मी जे शशकलो त्या त्या िौकटीत √ अशी खूि केली आहे. 
१. मला र्ीन अंकी संख्या व  एक अंकी संख्या यांिी बेरीि करर्ा येर्े. 
२. मला र्ीन अंकी संख्या व दोन अंकी संख्या यांिी बेरीि करर्ा येर्े. 
३. मला र्ीन अंकी दोन संख्यांिी बेरीि करर्ा येर्े.  
४. मला र्ीन अंकी संख्या व दोन अंकी दोन संख्या यांिी बेरीि करर्ा येर्े. 
५. मला र्ीन अंकी र्ीन संख्यांिी  बेरीि करर्ा येर्े.  
६. मला संख्यांिी बेरीि करर्ाना हार्िा मनार् धरर्ा येर्ो. 

 करून बघ.  
१ र्े ९  अंकार्ून कोिर्ेही ३ अंक वनवडून लहानार् लहान एक संख्या व मोठ्यार् मोठी एक संख्या 
र्यार कर. र्सेि र्झु्या आवडीिी एक र्ीन अंकी संख्या र्यार कर. र्यार झालेल्या वर्न्ही संख्यांिी 
बेरीि कर. 

 थोडी मदत.   
 ई बालभारर्ी शलिंक http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 
दीक्षा अॅप शलिंक https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139904311132161191 

  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130139904311132161191
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क्षेिािे नाि – सखं्ांिर्ील क्रक्रया   घटकाि ेनाि- िजाबाकी                          

उपघटक– तीन अंकी सखं्ांिी िजाबाकी (हातच्यािी) हदिस – ८ िा 
 

 संबोध कोपर्ा –  
श द ए 

 १ १२ 
४ 

-२ 
२ 
१ 

२ 
५ 

 २ ० ७ 

 सर्ाि कोपर्ा –  
 पुढील उदाहर्िे सोडि. 

श  द ए                 
               

४  
-१ 

७ 
० 

२ 
३ 

७ 
-५ 

६ 
१ 

८ 
९ 

६ 
-३ 

६ 
७ 

६ 
८ 

४ 
-२ 

० 
२ 

० 
२ 

५ 
-२ 

० 
१ 

२ 
५ 

               
 

 उभी मांडिी करून िजाबाकी कर्. 
१) ५१३ - ४७   २) ४१५ - ६६    ३) १११ – २२    ४) ९१८ – २९    ५) ७१२ - ५९  
६) १८० - ९१   ७) ५१६ - ४७    ८) ३१४ - ८८    ९) ५१५ – ६६   १०) ८०६ – १७  

आज मी हे शशकलो  
 मी िे शशकलो त्या त्या िौकटीर् √ अशी खूि केली आहे. 

१. मला मोठ्या र्ीन अंकी संख्येर्ून लहान र्ीन अंकी संख्या कमी करर्ा येर्े. 
२. मला र्ीन अंकी संख्येर्ून दोन अंकी संख्या विा करर्ा येर्े. 

 करून बघ.  
 खालील िौकटीर् अशा दोन संख्या शलहा ज्यांिी विाबाकी ३४५ येईल. 

१.             -             = ३४५                

 थोडी मदत  
दीक्षा अॅप शलिं क  https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076687086387218  

                    https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076648946892816  
                    https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076643359129617  

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076687086387218
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076648946892816
https://diksha.gov.in/play/content/do_31300076643359129617
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क्षेि – संख्ांिर्ील क्रक्रया     घटक – गुिाकार् 
उपघटक - गिुाकार् ओळख    हदिस – ९ िा 

 संबोध कोपर्ा  
यशने त्याच्या वाढददवसाला प्रत्येक चमत्रमैकत्रिींला  २-२ फुगे ददले. 

                             
सदू: एकूि ककर्ी फुगे झाले? 
रािू: प्रत्येकाला २ फुगे असे िार ििांि ेचमळून ८ फुगे झाले. 
रमा: एकूि िार ििांिे फुगे म्हििेि २ फुगे ४ वेळा घेऊन केलेली बेरीि होय. 
        २+२+२+२=८ 
र्ाई: २+२+२+२ हे २×४ असे शलदहर्ार्. 
म्हििेि ८ ही संख्या २ आणि ४ िा गुिाकार आहे.  
 
 
                        
 
 
          
 
 
गुिाकार म्हििेि समान गटांिी पुन्हा पुन्हा केलेली बेरीि. समान गटांिी वारंवार बेरीि करण्ापेक्षा 
लवकर उत्तर चमळवर्ा यावे म्हिून आपि गुिाकार करूया. 
२×४=८  यािे वािन आपि २ गुणिले ४ बर्ोबर् ८ असे करूया. 
यािा अथत २ फुगे ४ वेळा घेर्ल्यास एकूि ८ फुगे चमळर्ार्. 
२ ही संख्या ४ वेळा म्हििे ८ होय. 
२ िी ४ पट म्हििे ८. 
२ ला ४ ने गुिले असर्ा ८ ही संख्या चमळर्े. 
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 सर्ाि कोपर्ा 
 चििे बघ. सार्िी पूिर कर्. 

चिि े काय हदसल े
बेर्ीज 
रूप 

गुिाकार् 
रूप 

एकूि िािन 

 

३ मधमाश्या २ वेळा ३+३ ३×२ ६ ३ गुणिले २ बरोबर ६ 

 

 ५+५+५  १५  

 

४ मासे ४ वेळा  ४×४   

 

६ फुलपाखरे ३ 
वेळा 

   ६ गुणिले ३ बरोबर 
१८ 

 

 ३+३+३  ९  

 
चिि पहा. गुिाकार् कर्. 
उदा. १. यशला िाढहदिसाला ब्रमळालेल्या िसू्त त्याने ३-३ च्या गटात मांडून ठेिल्या. 

 
 
प्रत्येक गटार् ३ भेटवस्तू म्हििे एकूि ककर्ी भेटवस्तू? 
       ३+३+३+३+३= १५ 
५ वेळा ३ घेऊन केलेली बेरीि म्हििे ३ िी पाि पट. 
म्हििे ३×५ =१५. (र्ीन पािे पंधरा). 
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उदा. २. प्रत्येक बशीत ६ शलिं बे तर् ४ बशीमधील शलिं बे क्रकती? 

 
 
६+६+६+६=          वेळा             म्हििेि सहािी          पट. 
म्हििेि ६×          =              ( ६ िोक         ) 
उदा. ३. सार् फुलांिा एक हार र्यार केला. याप्रमािे ५ हार र्यार केले. र्र सवत हार र्यार करण्ासाठी ककर्ी 
फुले लागली? 
सार् फुलांिा एक हार याप्रमािे पाि हार र्यार केले 
म्हििे सार् फुले ५ वेळा घेर्ले. 
७ िी ...... पट,         ७ पािे ......... ,    ७ × ....... = ....... 
म्हिून सवत हार र्यार करण्ासाठी ...... फुले लागली. 

 चित्र पहा. उदाहरि र्यार करून सोडव. 
 

 
 एका पेनिी ककिं मर् ७ रुपये आहे, अशा ८ पेनांिी ककिं मर् ककर्ी? 

७ ही संख्या ८ वेळा घेऊन केलेली बेरीि म्हििे ७ × ८. 
७ × ८=५६ 
म्हिून ८ पेनांिी ककिं मर् ५६ रुपये. 

 संबोध कोपर्ा  
 पाढे 

 
इयत्ता २ री मधे्य आपल्याला २,३,४,५ आणि १० िे पाढे समिले आहेर्. आर्ा आपि ६,७,८,९ िे पाढे समिून घऊे. 

६ िा पाढा 

 
६×१ सहा, एक वेळा ६ सहा एके सहा 

 
६×२ सहा, दोन वेळा १२ सहा दुिे बारा 

 
६×३ सहा, र्ीन वेळा १८ सहा कत्रक अठरा 

 
६×४ सहा, िार वेळा २४ सहा िोक िोवीस 

पाढे म्हणजे क्रिाने केलेला गणुाकारच आहते. तयाचं्या िदतीने आपण िोठ्या संख्यांचा गुणाकार करू शकतो. 
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६×५ सहा, पाि वेळा ३० सहा पािे र्ीस 

 
६×६ सहा, सहा वेळा ३६ सहा साहे छत्तीस 

 
६×७ सहा, सार् वेळा ४२ सहा सार्े बेिाळीस 

 
६×८ सहा, आठ वेळा ४८ सहा आठे अठे्ठिाळीस 

 
६×९ सहा, नऊ वेळा ५४ सहा नवे िोपन्न 

 
६×१० सहा, दहा वेळा ६० सहा दाहे साठ 

अशाि प्रकारे र्ुला ७,८ व ९ िे पाढे सहि र्यार करर्ा येर्ील. 
 सर्ाि कोपर्ा.  

 ७, ८, ९ आणि १० िा पाढा र्यार कर. 

 
 अध्ययन वनष्पत्ती/हे मला समजले   
दैनंददन िीवनार्ील वस्तूंच्या सहाय्याने २,३,४,५ आणि १० यांिे पाढे र्यार करर्ा येर्ार् व र्े वापरर्ा येर्ार्. 
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क्षेि – संख्ांिर्ील क्रक्रया      घटक – गुिाकार्                      
उपघटक- बरे्जेच्या साहाय्याने पाढा  हदिस -  १० िा 

 संबोध कोपर्ा       
 बेर्जेच्या साहाय्याने पाढा. 

      आपल्याला मादहर् असलेल्या दोन पाढ्ांच्या बेरिेने नवीन पाढे र्यार करर्ा येर्ार्. 
७ िा पाढा र्यार करर्ाना, आपि वविार करूया की कोि कोित्या संख्यांिी बेरीि ७ येर्े? 
िसे- १ + ६ = ७, २ + ५ = ७, ३ + ४ = ७, ४ + ३ = ७, ५ + २ = ७, ६ + १ =७, 
     ० + ७ = ७. 
आपि ५ व २ च्या पाढ्ांनी ७ िा पाढा र्यार करूया.  
 

५ िा पाढा २ िा पाढा बेर्ीज ७ िा पाढा 
५ २ ५+२=७ ७ 
१० ४ १०+४=१४ १४ 
१५ ६ १५+६=२१ २१ 
२० ८ २०+८=२८ २८ 
२५ १० २५+१०=३५ ३५ 
३० १२ ३०+१२=४२ ४२ 
३५ १४ ३५+१४=४९ ४९ 
४० १६ ४०+१६=५६ ५६ 
४५ १८ ४५+१८=६३ ६३ 
५० २० ५०+२०=७० ७० 

     अशा प्रकारे दोन पाढ्ांच्या बेरिेच्या साहाय्याने नवीन पाढा र्यार करर्ा येर्ो. 
 दोन पाढ्ांच्या बेर्जेच्या साहाय्याने ५,६ ि ८  िे पाढे तयार् कर्. 

 िा पाढा  िा पाढा बेर्ीज ५ िा पाढा 
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६ िा पाढा 

 
८ िा पाढा. 

 
 सोडिून पाहू...   
  
 

 विाबाकीच्या साहाय्याने ४ िा पाढा र्यार कर. 

 
 
 
 

 

दोन पाढ्ाांच््ा वजाबाकीच््ा साहाय््ाने सदु्धा नवीन पाढे त्ार करता ्ेतात. 
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   सर्ाि कोपर्ा 
 ददलेल्या चित्रावरून गुिाकारािी उदाहरिे र्यार कर व सोडव. 

१.                                                                                                                                              
                                                                                                  उदाहर्ि-  एका ओळीर् ६ पुस्तके      

      र्र अशा ५ ओळीर्ील एकूि 
 पुस्तकांिी संख्या ककर्ी? 

                                                                                             
                                                           एका ओळीर्ील पुस्तके 
                                            × 
                                                            एकूि ओळी                                                                                 
                                                            एकूि पुस्तके 
                                                                                                    
                                                                           म्हिून एकूि पुस्तकांिी संख्या            आहे. 

 

२.          एका ओळीर् ३ खुच्यात र्र ६ ओळीर्ील एकूि खुच्याांिी संख्या ककर्ी? 
                                                                               एका ओळीर् 
                                                                                           ×                                                                                                   
                                                                               एकूि ओळी 
                                                                   
                                                                                 एकूि खुच्यात                      
                                                       
 
                                                                                        ६ ओळीर्ील खुच्याांिी संख्या           आहे.                            
 
  
 
 

 
   २. एका मेहंदी कोनािी ककिं मर् ५ रुपये र्र अशा ३ मेहंदी कोनािी ककिं मर् ककर्ी? 

                                                                     एका मेहंदी कोनािी ककिं मर्         
                                              x                                   एकूि मेहंदी कोन 
                                            
                                                                                        एकूि रुपये 
 
 
                                                                                    ३ मेहंदी कोनांिी ककिं मर्             रुपये होईल. 
 
 

५ 

रुपय े

५ 

रुपय े
५ रुपय े
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 गुिाकार कर.   
                 
                                                                                              

                                                                                                        
 
 

 पुढील गुिाकारािे झाड पूित कर. 
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क्षेि – संख्ांिर्ील क्रक्रया      घटक – गुिाकार् 
उपघटक - गिुाकार् गिुधमर    हदिस -  ११ िा 

 
  संबोध कोपर्ा          

िल, गुिाकाराच्या आिखी गंमर्ी पाहू. 
 
 
        १       +         १         +          १      +            १  

आपि पाहीलं, १ िेंडू ४ वेळा आहे.  म्हििेि १ × ४ = ४  
अशाि प्रकारे िार िेंडू एकाि बशीर् म्हििे िार िेंडू एकाि वेळ 
म्हििेि ४ × १ = ४ 
वरील उदाहरिावरून र्ू असे म्हिू शकर्ोस की, कोित्याही 
संख्येला १ ने गुिले असर्ा गुिाकार र्ीि संख्या चमळर्े. 

      

सोबर्च्या बशीर् एक िेंडू आहे परंर्ु 
पुढील िारही बशींमध्ये एकही िेंडू नाही. म्हििे 
प्रत्येक बशीर् शून्य िेंडू. 

 
                   
                           ० िेंडू                     ० िेंडू                      ० िेंडू                     ० िेंडू                          
शून्य िेंडू िार वेळा ककिं वा ४ वेळा ० िेंडू. 
म्हििेि ०×४ =०  ककिं वा ४×० =०   
म्हििेि कोित्याही संख्ेला ‘शून्याने’ गुिले क्रकिं िा ‘शून्याला’ कोित्याही संख्ेने गुिले तर् गुिाकार् शून्य 
येतो. 
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 सर्ाि कोपर्ा 
 गुिाकार् कर्. 

    ५ × १  = ५       ३ × १  =       १० × ०  = 
    ८ × ०  =         ७ × ०  =        ९ × १  = 
   ४ × ३  =          ६ × ७  =        ७ × ६  = 

 

× ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
१ ० १ २ ३ ४      
२ ० २ ४ ६ ८      
३ ० ३ ६ ९ १२      
४ ०          
५           
६           
७           
८           
९           

 
 
 
 
 
 
 



                                राज्य शैक्षणिक सशंोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पिुे                                          Page 27  

                                 क्षेि – संख्ांिर्ील क्रक्रया    घटक – गुिाकार् 
उपघटक – दशकािंा गिुाकार्    हदिस -  १२ िा 

 
 संबोध कोपर्ा 
 दशकांिा गुिाकार. 
           २×१० म्हििे २ िी १० पट म्हििेि २ दाहे वीस. 
           ६×१० म्हििे ६ िी १० पट म्हििेि ६ दाहे ६०. 
           १२×१० म्हििे १२ िी १० पट म्हििेि १२ दाहे १२०. 
          ३०×१० म्हििे ३० िी १० पट म्हििेि ३० दाहे ३००. 
  ‘एखाद्या संख्ेला १० ने गुिले म्हिजे त्या संख्ेच्या पुढे एक शून्य शलहहतात.’ 
           िर गुिाकारार् दोन्ही संख्यांच्या एकक स्थानी शून्य असेल र्र? 
 िसे १)  १०× ३० म्हििे ३००. 
म्हििेि १ द × ३ द = ३ शर्क  
       २) ६० × ४० = ६ द × ४ द = २४ शर्क = २४०० 
       ३) ७० × ५० = ७ द × ५ द = ३५ शर्क = ३५०० 
‘जर् गुिाकार्ात दोन्ही संख्ांमध्ये एकक स्थानी शून्य असेल तर् त्यांिा गुिाकार् कर्ताना दशक स्थानाच्या 
अंकांिा गुिाकार् करून त्याच्यापुढे दोन िेळा शून्य शलहहतात.’   
 सर्ाि कोपर्ा 

 गुिाकार कर. 
 ७ × ३० =                                        ६ × २० = 

४ द × ५ द =                                      ४० × ८० = 

९ द × ३ द =                                      ५० × ५० = 

६० × ९० =                                        ३८ × १० =  

५० × २० =                                        ४० × ७ = 

 संबोध कोपर्ा 
 िौकट पद्धत (लॅरटस पद्धत) 

एका वगातर्ील प्रत्येक ववद्यार्थ्ातला २ फळे देण्ार् आली. िर वगातर् २४ ववद्याथी असर्ील र्र एकूि 
ककर्ी फळे ददली असर्ील? 
यांसाठी आपल्याला २ आणि २४ यांिा गुिाकार करावा लागेल. इथे आपि आपल्या सोयीसाठी 
संख्यांिे दशकार्ील खुले रूप करूया म्हििे फोड करूया. िसे २४=२०+४.  

×     २० 
(२ दशक) 

    ४ 
(४ एकक) 

  २   (२०×२) 
     ४० 

(२ × ४) 
     ८ 
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प्रथम २० ला २ ने गुिूया म्हििे ४० आले. 
र्र ४ ला २ ने गुिूया म्हििे ८ आले.  
आर्ा ४० व ८ यांिी बेरीि केली. ४०+८=४८. 
म्हिून २४ × २ = ४८.  
र्र सवत ववद्यार्थ्ाांना एकूि ४८ फळे ददली. 
 

 सर्ाि कोपर्ा 
 िौकट पद्धत िापरून गुिाकार् कर्. 

 
१) २३ × ४ 

 
                                                                                                               
   
 
  २) ४७ × २            
 
 
 
  
 ३) ६५× ३                                                            
 
 
 
४) ३४ × ६    
 
 
    
 
 थोडे आठिूया. 

 िौकट पद्धतीने आिखी काही उदाहर्िे सोडिूया. 
कोरोनाबाचधर् व्यक्तींना मदर् देण्ासाठी एका गावार्ील ४७ ििांनी प्रत्येकी ७५ रुपये याप्रमािे वनधी िमा 

केला. र्र सवाांनी चमळून ककर्ी रुपये वनधी िमा केला? 

इथे एकूि वनधीिी रक्कम मादहर् करून घेण्ासाठी ७५ × ४७ हा गुिाकार करावा लागेल. 

× 
२०  ३ 

४ ८० १२ 

८० 

+१२ 

९२ 

×    

   

 

+ 

 

×    

   

 

+ 

 

×    

   

 

+ 
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आपल्याला 

मादहर् आहे 

की मोठ्या 

संख्यांिा गुिाकार करर्ाना आपल्या सोयीसाठी आपि त्या संख्यांिी फोड करर्ो. इथहेी सोयीिे भाग करून 

िौकट पद्धर्ीने गुिाकार करू. 

७५= ७०+५  आणि ४७=४०+७ 
× ७० ५ 

४० २८०० २०० 
७ ४९०   ३५ 

                      
म्हिून ७५ × ४७ = ३५२५ 

र्र सवाांनी चमळून ३५२५ रुपये वनधी िमा केला. 

 सर्ाि कोपर्ा 
 िौकट पद्धर्ीने गुिाकार कर.  

१) २८ × १५                         २) ४२ ×१७                                                                                               
                                                                                               
                                                                                                                               
 
 

३) ३२ × १९                         ४) ४२ × १७ 
 

 
  
 

 
 
 

  

२८०० 

+२०० 

+४९० 

+ ३५ 

३५२५ 
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क्षेि – संख्ांिर्ील क्रक्रया    घटक – गुिाकार् 

उपघटक- गुिाकार् उभी मांडिी   हदिस – १३ िा 
 संबोध कोपर्ा 

 आपि आर्ा उभ्या मांडिीर्ील गुिाकार समिून घेऊ. 
 २४ × २ हा गुिाकार सोडवू. 
प्रथम एकक स्थानार्ील ४ ला २ ने गुिू. बे िोक आठ. म्हिून रेघेखाली 
एककार् ८ शलहू. 
आर्ा २ ने दशकार्ील २ ला गुिू. बे दुिे ४. हे िार दशकार् रेघेखाली 
शलहू. गुिाकार चमळाला ४८. 

 सर्ाि कोपर्ा.  
अशाि प्रकारे आिखी गुिाकारािे उदाहरि सोडव. 

 
 संबोध कोपर्ा 

 एका दुकानार् खोडरबरिी ककिं मर् ३ रुपये आहे. वनलूने ३४ खोडरबर खरेदी केल्यास वर्ला दुकानदारास एकूि 
ककर्ी रुपये द्यावे लागर्ील? 
आपल्याला ३४ × ३ हा गुिाकार करावा लागेल. आर्ा आपि उभा मांडिीर् गुिाकार करूया. 

प्रथम एकक ४ ला ३ ने गुिू. ३ िोक बारा. १२ एकक म्हििे १ दशक व २ एकक. म्हिून 
एककाच्या घरार् रेघेखाली २ शलहू व दशकाच्या घरार् वर १ शलहू. आर्ा ३ ने दशकाच्या 
घरार्ील ३ ला गुिू. ३ कत्रक ९. ९ आणि वरर्ी दशकाच्या घरार् आलेला १ असे दोन्ही 
चमळून झालेले १० दशक रेघेखाली शलहू. म्हिून गुिाकार  ३४ × ३= १०२. 
र्र ३४ खोडरबर खरेदी केल्यास दुकानदारास १०२ रुपये द्यावे लागर्ील. 

 
 
 

दशक  एकक 
  

३ 
× 

४ 
३ 
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  आिखी एक उदाहरि पाहू. ३७ × ५=? 
प्रथम ७ एककास  ५ ने गुिू. ५ सार्े ३५. ३५ म्हििे ३ दशक ५ एकक म्हिून र्े ३ दशक 
दशकाच्या घरार् वरर्ी शलहू आणि एककाच्या घरार् रेघेखाली ५ एकक शलहू.  
आर्ा दशकाच्या घरार्ील ३ ला ५ ने गुिू. ५ कत्रक १५. म्हििे १५ दशक आले. १५ द 
आणि वर शलदहलेले ३ द चमळून १८ दशक होर्ार्. र्े दशकाच्या घरार् रेघेखाली शलहू.   
३७ × ५= १८५. 

 
 सर्ाि कोपर्ा  

 गुिाकार कर. 
                   
                                                                                        
                                      
 
    
 

 

                                          

 

 

  

दशक  एकक 
  

३ 
× 

७ 
५ 

१८ ५ 

दशक  एकक 
  

५ 
× 

८ 
३ 

  

दशक  एकक 
  

३ 
× 

७ 
३ 

  

दशक  एकक 
  

६ 
× 

७ 
२ 

  

दशक  एकक 
  

२ 
× 

९ 
४ 

  

दशक  एकक 
  

५ 
× 

८ 
३ 

  

दशक  एकक 
  

६ 
× 

२ 
५ 

  

दशक  एकक 
  

७ 
× 

० 
८ 

  

दशक  एकक 
  

४ 
× 

८ 
१ 
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क्षेि – संख्ांिर्ील क्रक्रया   घटक – गुिाकार् 
उपघटक - गिुाकार् क्रक्रया    हदिस – १४ िा 

 
 सर्ाि कोपर्ा 

 सोडि.  
 
 
 
१) एका खोक्ार् ४८ आंबे यांप्रमािे ७ 
खोक्ार्ील एकूि आंबे ककर्ी? 

        
  
एका खोक्ार्ील 
आंबे 
एकूि खोके  
एकूि आंबे 
      

 म्हिून ७ खोक्ार्ील एकूि आंबे ३३६. 

शर्क दशक  एकक 
    ५  

 ४ 
× 

८ 
७ 

३ ३ ६ 

२) मधूने पोस्टािी वर्ककटे गोळा करून एका 
वहीर्ील २४ पानांवर चिकटवली. प्रत्येक 
पानावर ८ वर्ककटे चिकटवली आहेर् र्र 
त्याने एकूि ककर्ी पोष्टािी वर्ककटे 
चिकटवली? 

 
   
                                                                                            
  
  
 

शर्क दशक  एकक 
      

 २ 
× 

४ 
८ 

              

३) करीमने दररोि २८ उदाहरिे यांप्रमािे ३ 
आठवडे उदाहरिे सोडवली. र्र त्याने सवत 
चमळून ककर्ी उदाहरिे सोडवली? 

 

शर्क दशक  एकक 
      

  

× 

 
 

   

 
४) सदूने एका पेटीर् प्रत्येकी ४९ सफरिदें 
यांप्रमािे ६ पेया सफरिंदाचं्या भरल्या. 
र्र सदूने एकूि ककर्ी सफरिदं भरली? 
 

 

शर्क दशक  एकक 
      

  

× 
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 सोडिून पाहू...  
 ददलेल्या मादहर्ीवरून गुिाकारािी उदाहरिे र्यार करून सोडव. 

१) एका बरिीर् ४२ गोया, बरण्ा ७. 
   उदाहरि – एका बरिीर्  ४२ गोया र्र अशा ७ बरण्ार् एकूि ककर्ी गोया भरर्ा येर्ील? 

       
     
 
एका बरिीर्ील गोया  
एकूि बरण्ा  
 
एकूि गोया 

   म्हिून ७ बरण्ार् एकूि २९४ गोया भरल्या. 
२) एका टेंपोमध्ये ६८ पोर्ी, ८ टेंपो. 

 
 
 
३) एक र्ास ६० चमवनटे,    ४ र्ास 

 
 
 
४) एक वही ४८ पाने,   ९ वह्या. 
 
 

 
 

 सोडिून पाहू...  
 २, ३, ४ हे अंक ददलेल्या िौकटीर् एकेकदाि वापरून गुिाकारािी उदाहरिे र्यार करून सोडव. 

१)           ×       =    
 
२)            × =  
 
३)            ×         =  
   सवाांर् लहान संख्या असलेले उत्तर –  
   सवाांर् मोठी संख्या असलेले उत्तर – 

  

शर्क दशक  एकक 
 २   १   

 ४ 
× 

२ 
७ 

२ ९ ४ 
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क्षेि – संख्ािर्ील क्रक्रया    घटक – भागाकार् 
उपघटक- भागाकार् ओळख    हदिस – १५ िा 

    

 थोडे आठिूया  
१)                                                                                       
                                           एकूि दहा िेंडू आहेर्.                                                                  
                                         २ समान गट आहेर्.                                                                                  

                                        प्रत्येक गटार् ५ िेंडू आहेर्. 

 
२)                                   एकूि फुले .............                                             

                                            एकूि समान गट .......... 
                                            प्रत्येक गटार्ील फुले ........... 
 
 
३)                                  एकूि लाडू .......... 
                             

                                           एकूि  समान गट........... 
                                           प्रत्येक गटार्ील लाडू ........... 
४) १८ िांदण्ा काढ. त्यांिे २ समान गट कर. 
 
 
 संबोध कोपर्ा  

‘समान भाग’ म्हििेि भागाकार. िला आि आपि भागाकाराबद्दल अचधक समिून घेऊया. 
१) समान वाटिी : 
  १२ केळी बाबू, रािू, शाम आणि अनु यांना वाटले. सवतप्रथम प्रत्येकाला १ केळी वाटली. 

बाबू रािू शाम अनु 

                                      
        
 आर्ा ८  केळी अिून बाकी होर्ी, म्हिून प्रत्येकाला आिखी १-१ केळी ददली. 

बाबू रािू शाम अनु 

                  
           
 र्रीही ४ केळी शशल्लक रादहलीि, पुन्हा प्रत्येकाला एक-एक केळी वाटून टाकली. 
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बाबू रािू शाम अनु 

      
आर्ा सवत केळी वाटून संपली. १२ केळी ४ मुलांना समान वाटली र्र प्रत्येकाला ३ केळी चमळाली. 
प्रत्येकाला ‘समान भाग’ चमळाले. 
२) समान गट ककिं वा समान गटार् ववभागिी: 
आपल्याकडे १२ फुगे आहेर्. 
 
 
आपि त्यांिी समान गटार् ववभागिी करूया.  
१२ फुग्ांिे ३-३ िे समान गट केले र्र एकूि ४ गट होर्ार्.  
परंर्ु  
१२ फुग्ांिे ४-४ िे समान गट केले र्र एकूि ३ गट होर्ार्. 
प्रत्येक गट म्हििेि ‘समान भाग’. 
 
 
  

                                                                                
३) समान गट ककिं वा एकि संख्या पुन्हा पुन्हा विा:- 
एका खोक्ार् १२ मेिबत्त्या आहेर्.  
दरवेळी त्यार्ून ३ मेिबत्त्या काढू. 
प्रथम त्यामधून ३ मेिबत्त्या काढून घेर्ल्या  
१२ – ३ = ९  
आर्ा ९ मेिबत्या रादहल्या. 
दुसऱ्या वेळी ९ मेिबत्त्यामधून ३ मेिबत्त्या काढल्या.  
९ – ३ = ६ 
आर्ा ६ मेिबत्त्या रादहल्या.  
वर्सऱ्या वेळी ६ मेिबत्त्यामधून ३ मेिबत्त्या काढल्या.  
६ – ३ = ३  
आर्ा ३ मेिबत्त्या रादहल्या. 
िौर्थ्ा वेळी ३ मेिबत्त्यामधून ३ मेिबत्त्या काढल्या.      
३ – ३ = ० 
मेिबत्त्या शशल्लकि रादहल्या नाहीर् म्हििे शून्य मेिबत्त्या रादहल्या. 
१२ मेिबत्त्यांर्ून प्रत्येक वेळी ३ मेिबत्त्या काढल्या र्र फक्त ४ वेळा काढर्ा आल्या. 
प्रत्येक वेळी ३ मेिबत्त्या एवढा ‘समान भाग’ पुन्हा पुन्हा विा केला.     
 
आता आपल्याला समजले की समान िाटिी कर्िे, समान गट कर्िे आणि समान गट पुन्हा पुन्हा िजा 
कर्िे यालाि भागाकार् म्हितात. 
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उदा. १) १२ केळी ४ ििांर् समान वाटली र्र प्रत्येकाला समान  ३ केळी चमळाली. 
     म्हििेि १२ ÷ ४, (इथे ४ िा पाढा १२ येईपयांर् म्हिायिे. ४ कत्रक १२). 
     म्हिून १२ ÷ ४ = ३ 
     यार् १२ हे भाज्य आहे. 
     ४ हे भािक आहे. र्र ३ हा भागाकार आहे. शशल्लक काहीि रादहले नाही म्हििे बाकी   शून्य. यािी मांडिी 
अशी करर्ार्. 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                
                                                                                                                 
                                                                                                          
                                                                                                                                         
उदा. २) २० रुपये ५ ििारं् वाटल.े 
           २० ÷ ५ = ? 
          ५ िा पाढा २० येईपयांर् म्हिायि.े 
    ५ िोक २०.  
                                                                                                                  
                                                                                                                                                           
                                                                                       
म्हिून    २० ÷ ५ = ४.  
उदा. ३) एका टोपलीर् २२ आंबे आहेर्. र्े िार ििांर् समान वाटायिे आहेर्. प्रत्येकी ५ याप्रमािे २० आंबे 
वाटल्यास २ आंबे उरर्ील, म्हििे पूित आंब्ांिी समान वाटिी करर्ा येर् नाही. २ आंबे उरर्ार्. टोपलीर् २०ि 
आंबे असर्े र्र समान वाटिी करर्ाना आंबे बाकी उरले नसर्े. समान वाटिी करर्ाना कधी कधी वस्तू 
शशल्लक राहर्ार्. या शशल्लक रादहलेल्या वस्तूंिी संख्या म्हििे बाकी. 
  
 
                           २२ ÷ ४ = ?  
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क्षेि – संख्ािर्ील क्रक्रया    घटक – भागाकार् 
उपघटक- भागाकार्        हदिस -  १६ िा 

 सर्ाि कोपर्ा. 
 वस्तूंिे गट पहा. ररकाम्या िागी योग् संख्या शलही. 

                                                                                    १)  एकूि अननस = ........ 
                                                            
                                                                                            प्रत्येक गटार्ील अननस =......... 
                                                                                           एकूि गट = ............ 
                                                         १० मध्ये २ िे ककर्ी समान भाग आहेर्? = .............. 
                                                                                                           १० ÷ २ = ............. 
२)  
 
 
 
 
३)  
 
 
 

 
     सर्ाि कोपर्ा            

 भागाकार कर. 
१) २४ ÷ ४                         २) २७ ÷ ३                            
 
 
 
३) १५ ÷ ५        ४) ३० ÷ ६  
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                          सोडिून पाहू...  
 उत्साही प्राण्ाचं्या उड्या- 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१) ककर्ी उड्या मध्ये बेडूक ३० पयांर् पोहोिेल?        ........... 
२) ककर्ी उड्या मध्ये खारुर्ाई २७ पयांर् पोहोिेल?     ............. 
३) दोन उड्यांमध्ये कांगारू कोित्या संख्यावर पोहोिेल? .............. 
४) पंधरा या संख्येवर कोि कोि उड्या मारर्ील?   ................................ 
५) १८ या संख्येवर सशािी उडी पडेल का?   होय/नाही    ........... 
६) घोड्याच्या एका उडी मध्ये सशाच्या ककर्ी उड्या होर्ील? .......... 
७) कांगारूच्या एका उडी मध्ये घोड्याच्या ककर्ी उड्या होर्ील ?  ......... 
८) अशी कोिर्ी सवातर् लहान संख्या आहे शिथे खारुर्ाई व 
 बेडूक भेटर्ील? ......... 
अध्ययन वनष्पत्ती/हे मला समजले   

 मला समान गट ककिं वा वाटिीच्या मदर्ीने भागाकार कक्रयेिा अथत स्पष्ट करर्ा येर्ो आणि पुन्हा पुन्हा 
विाबाकीच्या कक्रयेद्वारे भागाकारािा अथत शोधून काढर्ा येर्ो. 

 थोडी मदत  
१. भागाकार ओळख https://bit.ly/2SrubVK         २. भागाकार भाग १ https://bit.ly/3fncOOT 
३. भागाकार भाग २   https://bit.ly/3yFv51y 
४. भागाकार भाग ३ https://bit.ly/3wDeYQ2 
५. भागाकार- व्यावहाररक उदाहरि ेभाग १ https://bit.ly/34niQc5 
६. भागाकार - व्यावहाररक उदाहरिे भाग २ https://bit.ly/34jDTMB 

https://bit.ly/2SrubVK
https://bit.ly/3fncOOT
https://bit.ly/3yFv51y
https://bit.ly/3wDeYQ2
https://bit.ly/34niQc5
https://bit.ly/34jDTMB
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 संबोध कोपर्ा  
दररोि आपि ककर्ीर्री वस्तू मोिर्ो / मापर्ो म्हििेि आपि वनश्चिर् केलेल्या एककाच्या सहाय्याने 

त्यांिी र्ुलना करर्ो आणि र् ेत्या ठरवलेल्या एककाच्या र्ुलनेर् ककर्ी आहे वनश्चिर् करून सांगर्ो, िसे- १0 आंबे 
आिले, म्हििे एका आंब्ासारखे दहा आंबे; टाकीर् ५ घागरी पािी भरले,  म्हििे एका घागरीसारख्या पाि 
घागरी पािी ककिं वा एक घागर पािी पाि वेळा; 3 मीटर दोरी आिली, म्हििे एक मीटर पट्टी एवढ्ा लांबीच्या 
र्ुलनेर् र्ीन वेळा भरेल एवढी दोरी; ७ ककलोग्रॅम गहू दळून आिले, म्हििेि एक ककलोग्रॅम विनाएवढे सार् वेळा 
भरर्ील एवढे गहू.  

दोन्ही बािूला समान विन आहे म्हिून विनकायािी  सुई मध्ये 
आहे. 
 
 
 

सर्ाि कोपर्ा   
 आपल्याला दैनंददन िीवनार् कोिकोित्या बाबी िे मापन ककिं वा मोिमाप करावे लागर्े त्या साधनांिी 

यादी कर. 
 मापन ककिं वा मोिमाप करण्ासाठी कोिकोिर्ी साधने वापरर्ार्. 

मापन के्षि िापर्ली जािार्ी साधने. 
लांबी  
विन   
आकामान / धारकर्ा  
कालमापन   

 केलेले यादीर्ून पारंपाररक व आधुवनक साधने वेगवेगळी कर.  
पारं्पारर्क साधने आधुवनक साधने 

  

 सोडिून पाहू...  
र्ू खालील यादीर्ील वस्तू र्ू कोित्या एककाच्या सहाय्याने मोिशील ? 

िस्तू  / बाब मोजण्यासाठी मी िापर्िारे् एकक 

शाळेच्या क्रीडांगिािी लांबी  
आिी / आिोबांिे वय   
पेढे / चमठाई विन   
पेट्रोल   
स्वर्:िी उंिी   
पािी   
र्ांदूळ  

 
 

घटकािे नाि – मापन 
उपघटक – मापन 

क्षेिािे नाि – मापन       
हदिस – १६ िा                                                                    
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 संबोध कोपर्ा  
प्रमाणिर् एककामध्ये सवतमान्य एकक आहेर्- सेंटीमीटर, मीटर व ककलोमीटर. काही वेळा र्ू इंि , फुट 
ही एकके सुद्धा ऐकर्ो.  

१०० सेंटीमीटर्  =१ मीटर्  

 सर्ाि कोपर्ा   
 र्ू घरी ककिं वा शाळेर् ककिं वा पररसरार् कोि कोित्या वस्तूंिी ककिं वा बाबींिी लांबी मोिर् असर्ाना 

पादहल ेआहे?  ककमान 5 उदाहरिे नोंदव, लांबी मोिण्ासाठी कोिकोित्या साधनांिा उपयोग 

र्ुझ्यासमोर करण्ार् आला होर्ा, त्यांिी नावे शलही. 

 लांबी मोिण्ाच्या संदभातने र्ू आिपयांर् वापरलेल्या आणि ऐकलेल्या सवत शिांिी यादी र्यार कर. 

 कृर्ी क्रमांक १) घरार्ील एक टॉवेल घे, र्ो  िचमनीवर अंथरून  त्यािी लांबी र्ुझ्या ववर्ीने मोि आणि 
नोंद कर. त्यानंर्र त्याि टॉवले िी लांबी आईला ककिं वा बाबांना त्यांच्या ववर्ीने मोिण्ािी ववनंर्ी कर व 

ककर्ी ववर्ी भरर्े यािी नोंद कर. आलेल्या नोंदी िे वनरीक्षि करून काय वनष्कषत वनघाला यािी 

वहीमध्ये नोंद घे.  

 आपि िर कापड दुकानदाराकडून ववर्ीने मोिून कापड ववकर् घेर्ले र्र काय होईल ?  
 र्ुमच्याकडे असलेल्या /र्ुझ्याकडे असलेल्या पुस्तकािी वहीिी लांबी आणि रंुदी मोिपट्टी च्या 

साहाय्याने मोि व शलही. 

 घरार्ील िटई, बैठक रूम, टॉवेल, हार् रुमाल इत्यादी लांबी रंुदी मोि व वहीमध्ये नोंद कर. 

 र्ू वही िी लांबी कशाने मोििार ? 
 र्ुझी उंिी ककर्ी आहे मोिून शलही. 

 घरापासून र्े िवळच्या ककरािा दुकानापयांर्िे अंर्र मोिण्ासाठी कोिर्े साधन वापरशील ? 

 
 
 

 थोडी मदत  
● E-book बालभारर्ी शलिंक  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/301020004.pdf 
● DIKSHA App शलिंक  

लांबीिे मापन (अप्रमाणित एकके)|Part 1/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991621
46242561294 

घटकािे नाि – मापन  
उपघटक - लांबी मोििे 

क्षेिािे नाि- मापन       
हदिस – १८ वा                                                                     

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/301020004.pdf
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199162146242561294
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199162146242561294
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लांबीिे मापन (अप्रमाणित एकके)|Part 2/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991628
4575744184 
लांबीिे मापन (अप्रमाणित एकके)|Part 3/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991635
24956161882 
लांबीिे मापन (प्रमाणित एकके)|Part 1 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991703
80595201467 
लांबीिे मापन (प्रमाणित एकके)|Part 2 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991709
95978241883 
सेंरटमीटर्िी समज|Part 1/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991642
13411841786 
सेंरटमीटर्िी समज|Part 2/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991647
48021761851 
सेंरटमीटर्िी समज|Part 3/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991653
0507776185 
मीटर्िी समज|Part 1/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991658
97932801295 
मीटर्िी समज|Part 2/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199166
624317441787 
मीटर्िी समज|Part 3/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991672
10045441968 

 सोडिून / करून पाहू...  
 र्ुटलेल्या मोिपट्टी च्या साह्याने पेन िी लांबी मोिण्ािी कृर्ी शलही. 
 आपल्या घरार्ील वडीलधाऱ्या व्यक्तींच्या सहाय्याने, खालील पररमािार् कोि कोित्या वस्तू / बाबी 

मोिर्ार् त्यांिी यादी र्यार कर. 
१) सेंटीमीटर मध्ये = .................................................................................................................... 
२) मीटर मध्ये. = .................................................................................................................... 
३) ककलोमीटर मध्ये = .................................................................................................................... 

 टाकाऊ वस्तूपासून १ मीटर मापािे साधन बनव. 

 अध्ययन वनष्पत्ती/हे मला समजले   
सेंटीमीटर व मीटर या प्रमाणिर् एककांच्या सहाय्याने लांबी व अंर्र मोिर्ार् ककिं वा अंदाि करर्ार् 
आणि एककार्ील संबंध ओळखर्ार्. 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313019916284575744184
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313019916284575744184
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199163524956161882
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199163524956161882
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199170380595201467
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199170380595201467
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199170995978241883
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199170995978241883
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199164213411841786
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199164213411841786
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199164748021761851
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199164748021761851
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313019916530507776185
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313019916530507776185
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199165897932801295
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199165897932801295
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199166624317441787
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199166624317441787
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199167210045441968
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199167210045441968
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 संबोध कोपर्ा   
आपि पररसरामध्ये विन करण्ासाठी खालील चित्रार् दाखवल्याप्रमािे साधने वापरर्ाना पाहर्ो. 
 
दुकानार्ून विन करून वस्तू / सामान आिर्ो र्ेिा पुढीलप्रमािे शि कानावर पडर्ार्.- िसे  १० ग्रॅम 
ववलायिी, २५० ग्रॅम हळदी पावडर, २ ककलोग्रॅम पोहे, ३० ककलोग्रॅम र्ांदूळ, २ स्थविं टल गहू इ.   यामधून 
काय लक्षार् येर्े.  

 
 
 
 
 

१००० ग्रॅम = १ क्रकलोगॅ्रम,                
  १०० क्रकलोगॅ्रम = १ क्विंटल. 

सर्ाि कोपर्ा  

✔ र्ू  कोिकोित्या वस्तूिे विन (वस्तुमान) मापन करर्ाना पादहले आहे? 

✔ र्ू विन करण्ासाठी कोिकोित्या साधनांिा उपयोग होर्ाना पादहले आहे, त्यािी यादी करा. 

✔ र्ू  वेगवेगळ्या रठकािी ववववध वस्तूंिी विने करण्ासाठी वापरलेल्या र्रािूंिी नावे शलही. 
✔ र्ू विन (वस्तुमान) मोिण्ासाठी कोिर्े पररमाि वापरिार ? 

 सोडिून / करून पाहू... 
 मला आपल्या घरार् मोठ्या व्यक्ती खालील पररमािार् कोि कोित्या वस्तू ववकर् आिर्ार् ककिं वा ववक्री 

करर्ार् त्यांिी यादी र्यार कर. 

१) ग्रॅम मध्ये = .................................................................................................................... 
२) ककलोग्रॅम मध्ये = .................................................................................................................... 
३) स्थविं टल मध्ये = .................................................................................................................... 

  टाकाऊ वस्तूपासून र्रािू बनव. 

 अध्ययन वनष्पत्ती/हे मला समजले   
वस्तूिे साध्या र्रािूच्या सहाय्याने ग्रॅम व ककलोग्रॅम ही प्रमाणिर् एकके वापरून विन करर्ार्. 

 थोडी मदत  

● DIKSHA App शलिंक  

घटकािे नाि – मापन 
उपघटक - विन (वस्तुमान) मापन 

क्षेिाि ेनाि – मापन       
हदिस – १९ वा                                                               
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िजनािा अंदाज लाििे (अप्रमाणित एकके)|Part 1/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199285175091201900 
िजनािा अंदाज लाििे (अप्रमाणित एकके)|Part 2/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199286032302081862  
िजनािा अंदाज लाििे (अप्रमाणित एकके)|Part 3/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199287146905601901  
िजन (प्रमाणित एकके)|Part 1 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991873962803216 

िजन (प्रमाणित एकके)|Part 2 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199188400046081898   

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199285175091201900
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199286032302081862
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199287146905601901
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31301991873962803216
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199188400046081898
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 संबोध कोपर्ा  

वरील चित्रािे बारकाईने वनरीक्षि कर. 

खालील कृर्ी करून पहा. 
 १) आपल्या घरार्ील एक बादली घे. र्ी  बादली ककर्ी ग्लास पािी ओर्ल्यानंर्र भरेल यािी नोंद कर. 
त्यानंर्र र्ीि बादली ररकामी करून, चमत्राच्या घरार्ील ग्लास च्या साह्याने भर, ककर्ी ग्लास पािी 
ओर्ल्यानंर्र भरेल नोंद कर. दोन्ही नोंदीर्ील फरक पहा.  
 २)  त्यानंर्र र्ीि बादली एक लीटर च्या पािी बॉटल च्या साहाय्याने भर. बादली ककर्ी बॉटल पािी 
ओर्ल्यानंर्र भरेल नोंद कर. त्यानंर्र र्ीि बादली ररकामी करून पुन्हा त्याि एक लीटर च्या पािी बॉटल च्या 
साहाय्याने भर. बादली ककर्ी बॉटल पािी ओर्ल्यानंर्र भरेल यािी नोंद कर. दोन्ही नोंदीर्ील फरक पहा.  
३)  एक लीटर च्या पािी बॉटल च्या साहाय्याने घरार्ील बादली, घागर, हंडा / कळशी इत्यादी वस्तू भर. ककर्ी 
बॉटल पािी ओर्ल्यानंर्र त्या वस्तू भरर्ार् यािी  नोंद कर. या कृर्ी नंर्र काय लक्षार् आले र्े आपल्या 
घरार्ील इर्र सदस्यांना  सांग व आपल्या वहीमध्ये शलहून ठेव. 
खालील चित्रार्ील वस्तू आपि कोठे कोठे उपयोगार् आिर्ाना पादहल्या आहेर् व त्यांिा उपयोग का करर्ार्. 

 
दुकानार् ककिं वा घरी पुढीलप्रमािे शि कानावर पडर्ार्.- िसे  १०० ml (चमलीलीटर) खोबरेल र्ेल, २ 
लीटर दुध, ५ लीटर  रॉकेल, 1 लीटरिा गोडेर्ेल पुडा, आदी. 
यामधून काय लक्षार् येर्े.  
 

१००० ब्रमलीलीटर् = १ लीटर्,                 १००० लीटर् = १ क्रकलोलीटर्. 
 

   घटकािे नाि – मापन 
उपघटक - आकारमान व धारकर्ा                         

क्षेिाि ेनाि – मापन       
हदिस –   २० वा                                                                    
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 सर्ाि कोपर्ा   
 आपल्या दैनंददन िीवनार् ज्यांिा संबंध येर्ो अशा पार्ळ / र्रल /द्रव पदाथाांिी नावे शलही. 

 पार्ळ / र्रल /द्रव पदाथाांिी मोिमाप करण्ासाठी कोिकोिर्ी साधने वापरर्ार्, नावे शलही. 

 थोडी मदत  
 E-book बालभारर्ी शलिंक  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/301020004.pdf 

 DIKSHA App शलिंक  
समान क्षमतेिी भांडी |Part 1/1 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199287961190401800  
लीटर्िी समज|Part 1/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199194776371201345  
लीटर्िी समज|Part 2/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199195498987521972  
लीटर्िी समज|Part 3/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199196225617921899  
लीटर्मध्ये क्षमता मोजिे |Part 1/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199196965109761346   
लीटर्मध्ये क्षमता मोजिे |Part 2/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199197628989441888  

लीटर्मध्ये क्षमता मोजिे |Part 3/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199198384537601973  

 सोडिून / करून पाहू...  
● मला आपल्या घरार्ील मोठ्या व्यक्तींच्या सहाय्याने, आपल्या घरी खालील पररमािार् कोि कोित्या 

वस्तू मोिर्ार् त्यांिी यादी र्यार कर. 
१) चमलीलीटर मध्ये = .................................................................................................................... 
२) लीटर मध्ये = ............................................................................................................................. 
३) ककलोलीटर  मध्ये = .................................................................................................................... 

 टाकाऊ वस्तूपासून १ लीटर धारकर्ेिे माप बनव. 

 अध्ययन वनष्पत्ती/हे मला समजले   
कप, िमिा, बदली या एकाि मापािी अप्रमाणिर् एकके वापरून भांडे, वपिं प इत्यादींिी धारकर्ा मोिर्ार् 
व त्यांच्या धारकर्ांिा अंदाि करर्ार्. अप्रमाणिर् एककाच्या मदर्ीने ववववध भांड्यांच्या 
धारकर्ा/क्षमर्ांिी र्ुलना करर्ार्. 

                                 
  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/301020004.pdf
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199287961190401800
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199194776371201345
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199195498987521972
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199196225617921899
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199196965109761346
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199197628989441888
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199198384537601973
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 संबोध कोपर्ा  
 

 
 
 
र्लुा आर्ा ककर्ी वािले असर्ील, हा प्रश्न केिा केिा पडर्ो ? असा प्रश्न पडल्यानंर्र र्ू काय करर्ो / 
करर्े ? 
        घरार्ील र्ुझ्यापेक्षा िी वररष्ठ मंडळी आहेर्, त्यांच्याकडून घड्याळािे वािन कसे करावे हे समिून घे.  
वरील चित्रार् १२ र्ाशी घड्याळ दाखवले आहे, यासारखे घड्याळ र्ू दररोि पहार् असिार. या घड्याळार् 
१ र् े१२ वर्ुतळाकारार् क्रमाने अंक छापलेले आहेर्, त्यामध्ये स्वर्ःच्या आसाभोवर्ी कफरिारे  र्ीन काटे 
आहेर्, वरील चित्रार् त्यांिी नावे ददसर् आहेर्. घरी ककिं वा िवळपास असलेल्या घड्याळार्ील कफरिाऱ्या 
वर्न्ही कायांिे बारकाईने कर. घड्याळ समिून घे वरील घड्याळार् १० वािले आहेर्. घड्याळ वािनािा 
सराव कर. 

सेकंद - ब्रमवनट - तास ही वेळ मोिण्ािी एकके आहेर्. 
६० सेकंद = १ ब्रमवनट;       ६० ब्रमवनट = १ तास;            २४ तास = १ हदिस. 

 सर्ाि कोपर्ा   
 वेळ मोिण्ािी एकके कोिकोिर्ी आहेर् ? 
 आईला सकाळिा स्वयंपाक करण्ासाठी ककर्ी वेळ लागर्ो यािी नोंद कर. 
 दहा चमवनटार् र्ू पुस्तकार्ील ककर्ी शि वािू शकर्ो यािी नोंद घे. 
 र्ू सकाळी झोपेर्ून ककर्ी वािर्ा उठर्ो ? र्ुझी शाळा ककर्ी वािर्ा भरर्े आणि ककर्ी वािर्ा सुटर्े ? 

याच्या नोंदी कर.  
 

 
 

   घटकािे नाि – मापन 
उपघटक - घड्याळािे िािन                       

क्षेिाि ेनाि – कालमापन       
हदिस – २१ िा                                                                    
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 थोडी मदत  
 E-book बालभारर्ी शलिंक  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/301020004.pdf 

 DIKSHA App शलिंक  
कालमापन ppt 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3124183287462133762482  
घटनांिा कालािधी1 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199183384494081854  
घटनांिा कालािधी2 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199184229007361970   
िेळ कशी पहायिी? |Part 1/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130347809424015361105   
िेळ कशी पहायिी? |Part 2/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130347809859993601111  

िेळ कशी पहायिी? |Part 3/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130347810303836161112   

 
 

 पुठठयािे घड्याळ र्यार कर व त्यावर घड्याळ वािनािा सराव कर. 
 
 

 अध्ययन वनष्पत्ती/हे मला समजले   
 मला चभिं र्ीवरील / हार्ार्ील घड्याळावरून पूित र्ासार् अिूक वेळ सांगर्ार्. 
 
  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/301020004.pdf
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3124183287462133762482
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199183384494081854
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130199184229007361970
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130347809424015361105
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130347809859993601111
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_3130347810303836161112
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 संबोध कोपर्ा  
संपूित वषतभरािी मदहना, सप्ताह वनहाय सुटसुटीर् मांडिी म्हििे ददनदशशिका. 

र्ुझ्या घरी असलेल्या ददनदशशि केिे बारकाईने वनरीक्षि कर,  
त्यामध्ये वषत, मदहना, ददनांक आणि वार यांिा मेळ कसा घार्लेला आहे हे पहा.  
घरार्ील ददनदशशिका पाहून आििा ददनांक आणि वार शलही. 
ददनदशशि के मध्ये र्ुझा वाढददवस शोधून काढ. 
वय मादहर् होण्ासाठी िन्मवषातपासून पुढे िालू वषत येईपयांर् मोिावे. 

 सर्ाि कोपर्ा   
 र्ुझे वय ककर्ी आहे ? र्ुझ्या आईिे व बाबांिे वय ककर्ी आहे त्यांना वविारून शलही. 
 र्ुझ्या शाळेला उन्हाळ्यािी सुट्टी ककर्ी ददवस होर्ी ? 
 वेळ मोिण्ासाठी कोिकोिर्ी साधने आहेर् ? 
 िालू मदहन्याच्या गुरुवारी कोिकोित्या र्ारखा आहेर्, नोंद कर. 
 या वषीिा स्वार्ंत्र्यददन कोित्या वारी आहे ? 
 िालू वषीच्या िुलै मदहन्यार् ककर्ी रवववार आहेर्?  
 र्ुझ्या दोन चमत्रांिे वाढददवस त्यांना वविारून घरच्या ददनदशशि के मध्ये नोंद कर. 
 खालील सारिीर् ददलेल्या व्यक्तींिी िालू (२०२१) वषीिी वये नोंदव. 

नाव  राम िोसेफ सववर्ा शबाना िास्स्मिंदर समीर 
िन्म वषत  २००१ २००६ १९९७ २०१५ २०११ १९९३ 
वय       

 
 सोडिून / करून पाहू... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  लीप वषातिी मादहर्ी चमळव आणि फेबु्रवारी २०२१ या मदहन्यार् ककर्ी ददवस होर्े ? 
 एका वषातर् ककर्ी ददवस असर्ार् ? ददनदशशि केच्या मदर्ीने शोध. 
 ग्रेगररयन वषत आणि भारर्ीय शके यामधील फरक मादहर्ी करून घे. 

 

घटकािे नाि – मापन 
उपघटक - ददनदशशि केिा उपयोग                                             

के्षिािे नाि – हदनदशशिका        
हदिस – २२ िा                                                                    
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 अध्ययन वनष्पत्ती/हे मला समजले   
मला ददनदशशि केर्ील ववशशष्ट ददवस आणि र्ारीख ओळखर्ा येर्ार्.  

 थोडी मदत  
 E-book बालभारर्ी शलिंक  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/301020004.pdf 

 DIKSHA App शलिंक  
हदनदशशिका  ppt 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31221344885232435212153  

हदनदशशिका|Part 1/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313006599911555072199   
हदनदशशिका|Part 2/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313006600037326848180   
हदनदशशिका|Part 3/3 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313006600153579520178  
हदनदशशिका आकृवतबंध|Part 1 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313006600286535680192  
हदनदशशिका आकृवतबंध|Part 2 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313006600382488576172    

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/301020004.pdf
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31221344885232435212153
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313006599911555072199
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313006600037326848180
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313006600153579520178
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313006600286535680192
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_313006600382488576172
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 संबोध कोपर्ा  
     र्ू अनेक वेळा वेगवेगळे नािी व नोटा वापरून / देऊन / खिूतन दुकानार्ून आवश्यक वस्तू खरेदी केल्या 
असर्ील. घरार्ील आई-बाबांच्या मदर्ीने त्यांच्या ररकाम्या वेळेनुसार सध्या िलनार् असलेल्या नािी व नोटांिी 
बारकाईने ओळख करून घे. 
खालील चित्रार् दाखवलेले नािी व नोटांिे मूल्य ओळखून शलही. 

...............      ................       ...................        .................               ................ 

...............           ...............        ...............      ...............       ............... 

  ..............            ................            ...................         ............. 

 सर्ाि कोपर्ा   

 चित्रार् ददलेल्या नािी व नोटांिे एकूि मूल्य त्यासमोरील िोकोनार् शलह. 

घटकािे नाि – मापन 
उपघटक - नािी ि नोटा 

क्षेिाि ेनाि – नािी ि नोटा         
हदिस – २३ िा                                                                    
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क्षेिािे नाि – आकृवतबधं    घटकाि ेनाि – आकृवतबधं                                                                                                           

उपघटकाि ेनाि – आकृवतबंध  हदिस – २४ िा 

 संबोध कोपर्ा  
आपि आपल्या पररसरार् ववववध आकारािे, रंगांिे आणि मांडिीिे आकृवर्बंध पहार् असर्ो. उदाहरि म्हिून 
खाली काही चित्रे ददली आहेर्, र्ी अभ्यास. त्यामध्ये कोिर्े आकृवर्बंध र्ुला ददसर्ार् यावर ििात कर. गरि 
भासल्यास मोठ्यांिी मदर् घे.  

 

 

 

 आईच्या साडीच्या पदरार्, र्ाईच्या ककिं वा दादाच्या कपड्यार् सुद्धा असेि काही आकृवर्बंध आहेर्, र्े 
बघूया. उदाहरि म्हिून काही चित्रे बघ. 

 

 

 

झाडांच्या फांद्या, पानांिी रिना ककिं वा फुलार्ील पाकळ्यांिी मांडिी असे ववववध आकृवर्बंध सुद्धा आपल्याला 
वनसगातर् बघायला चमळर्ार्. र्ुमच्या घराच्या पररसरार् अिून कुठे कुठे असे आकृवर्बंध ददसर्ार् र्े शोध. 
पुढील ररकाम्या िागेर् र्े शलहून ठेव. 
 

 सर्ाि  कोपर्ा   
 पुढे ददलेल्या अक्षरांमध्ये कोिर्ा आकृवर्बंध आहे र्े शोध. 

 
A B A B A B A B A B 
A A B A A B A A B A 
A B B A B B A B B A 
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 पुढील चित्रे बघून त्यांच्यार् असलेला आकृवर्बंध AAB, ABA, ABB यापैकी कोिर्ा र्े ओळखून 
पुढील िौकटीर् शलही. 

 
      AAB 

       

       

      
 

 
 खालील िौकटीर् खडे, चििंिोके ककिं वा वबया मांडून आकृवर्बंध पूित करा. 

 

आकृर्ीिा क्रम १ २ ३ ४ ५ ६ 

खडे मांडिी    
   

खड्यांिी संख्या १ ३ ५    

 पुढील आकृर्ीबंधािे वनरीक्षि कर, आणि पुढील ररकाम्या िागेर् आकृवर्बंध पूित कर. 
ABBC या आकृवर्बंधासारखी चित्रे पुढील िौकटीर् काढ. 

 थोडी मदत  
E-book बालभारर्ी शलिंक http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx  
DIKSHA App शलिंक  
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251521226901913615944  

 हे करून बघ  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251521226901913615944
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पुढे ददलेल्या आकारांिा उपयोग करून अचधकाचधक आकृवर्बंध र्यार करून पुढील िागेर् शलही. रंग 
उपलब्ध असल्यास रंगव. 
 

 
 

 

 थोडी मदत  
E-book बालभारर्ी शलिंक http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx  
DIKSHA App शलिंक  
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251521226901913615944  

 हे करून बघ  
पुढे हदलेल्या हदनदशशिकेत तार्खांच्या बाबतीत एक गंमत लक्षात घे. 9 तार्खेच्या वतर्प्या मांडिीतील संख्ािी बेर्ीज सार्खी 
आहे. जसे 1+9+17,  3+9+15 उभ्या आणि आडव्या मांडिीत सुद्धा हाि आकृवतबंध आहे का? हदनदशशिकेत असे अजून 
काही आकृवतबंध आहेत का? असल्यास पेन्सिलीने खुिा कर्. 
 
                                                               

 आज मी हे शशकलो/शशकले    
मला साधे आकार आणि आकृवर्बंध यांिा ववस्तार करर्ा येर्ो. 

  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251521226901913615944
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क्षेिािे नाि – भूब्रमती  घटकािे नाि – समब्रमती  

उपघटकाि ेनाि – समब्रमत आकृत्या   हदिस – २५ िा 
      

 संबोध कोपर्ा  
सोबर् च्या चित्रार् दाखवल्याप्रमािे कोिर्ेही एक झाडािे पान घे. 
या पानाला अशी घडी घाल की ज्यामुळे त्यािे अगदी र्ंर्ोर्ंर् दोन  
समान भाग झाले पादहिे. र्ुझ्या काय लक्षार् आले?  
पानाच्या शशरेवर असे दोन भाग करर्ा येर्ार्.  
खालील आकारािे कागद कापून घे, आणि कोित्या रेषेवर त्यांिे दोन समान भाग होर्ार् र्े करून पहा. शिथ े
समान भाग झाले वर्थे पेस्थिलने र्ुटक रेषा काढ. एक आकृर्ी करून दाखवली आहे. 
  

  

 सर्ाि  कोपर्ा   
 पुढे ददलेल्या आकृर्ीिे वनरीक्षि कर. त्यार्ील कोित्या आकृत्या समचमर् आहेर् त्यांच्याखाली िौकटीर् 

 असे चिन्ह काढ. 
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 पुढील आकृत्यांपैकी ज्या आकृत्या समचमर् आहेर् त्यांच्या समचमर् रेषेवर पेस्थिलने र्ुटक रेषा काढ. ज्या 

समचमर् नाहीर् त्यांच्या िौकटीर् X अशी खूि कर. 

 

 थोडी मदत  
E-book बालभारर्ी शलिंक http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx  
DIKSHA App शलिंक https://diksha.gov.in/play/content/do_31251483275948032015731 

 हे करून बघ  
  ददलेल्या आकाराच्या ककर्ी समचमर् दाखववर्ा येईल र्ेथे र्ुटक रेषा काढ.   

 

 

आज मी हे शशकलो/शशकले      

 मला समचमर्ीवर आधाररर् भौचमवर्क आकृर्ीबंधािे वनरीक्षि करर्ा येर्े. िािून घेर्ा येर्े, व ववस्तार 

करर्ा येर्ो.  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251483275948032015731


                                राज्य शैक्षणिक सशंोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पिुे                                          Page 57  

 
क्षेिािे नाि – भूब्रमती  घटकािे नाि – समब्रमती  

उपघटकाि ेनाि – बंहदस्त आकृत्या  हदिस – २६ िा 
      

 संबोध कोपर्ा  
 

सोबर्च्या चित्रांिे 

वनरीक्षि कर. 

घराभोवर्ी असलेले 
कंुपि फाटक लावलेले 

असर्े र्ेिा बंददस्त 

असर्े. र्र फाटक 

उघडल्यावर र्े खुले 
होर्े.  

 अगदी र्सेि 

बंददस्त आकृत्या मध्ये कुठून शशरर्ा येर् नाही. खुल्या आकृर्ीमध्ये सहि शशरर्ा येर्े. 

 र्ुझ्या वहीर् काही बंददस्त आकृत्या काढ. मोठ्यांना दाखव. 

 सर्ाि  कोपर्ा   
 खालील कोित्या चित्रार् आकृर्ीच्या आर्ील आणि बाहेरील वबिं दू िोडर्ा येर्ार्? िोडून 

बघ. 
 

बंहदस्त आकृती      खुली आकृती 

 खाली ददलेल्या आकृत्यापंैकी बदंदस्त आकृर्ीच्या खालील िौकटीर्  अशी खूि कर. 
    

    

 थोडी मदत  
E-book बालभारर्ी शलिंक http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx  
 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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कोणतयाही वस्तचू ेसिान दोन भाग केल्यास तयातील एका भागाला अधाा (मनम्िा) म्हणतात. 

 
क्षेिािे नाि – अपूिाांक   घटकािे नाि – अपिूाांक      उपघटक – अधार 

हदिस – २७ िा
 

 संबोध  कोपर्ा   
खालील चििांिे वनर्ीक्षि कर्ा. 

  

  

चित्रार् डावीकडे पूित वस्तू आणि उिवीकडे त्यािे दोन भाग केलेले ददसर्ार्. िर दोन्ही भाग सारखेि असर्ील 
र्र त्याला आपि अधात भाग म्हिर्ो. दोन समान अध्यात भागांनी एक पूित भाग होर्ो. 

 
 सर्ाि कोपर्ा  

खालील चििात दाखिल्याप्रमािे एक कागद घ्या. त्यािे दोन समान भाग कर्ा. त्यातल्या एका 
भागाला अधार म्हिूया. क्रकती पद्धतीने अधे कर्ता येतील? पुढील िौकटीत चिि काढून दाखिा. 

  

  

  

 
 पुढीलपैकी कोिते भाग अधे आहेत त्याखाली  अशी खिु कर्ा. 
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के्षिािे नाि – अपूिाांक   घटकाि ेनाि – अपिूाांक   उपघटक - पाि ि पाऊि                                                                                                  
हदिस – २८ िा 

 

 संबोध कोपर्ा  
 खालील चििांिे वनर्ीक्षि कर्. 

   

पूित       िार समान भाग  पूित       िार समान भाग पूित       िार समान भाग 

या चित्रार् प्रत्येक वस्तूिे समान िार भाग केलेले ददसर्ार्. िार भागापैकी एका भागाला आपि पाि असे 
म्हिर्ो. र्ुम्ही सुद्धा रफ कागद घेऊन त्यािे घडी घालून िार समान भाग करा. त्यार्ील एक भाग रंगवा, त्यावर 
पाव असे शलहा.  
िार पाव भाग एकत्र केले र्र काय चमळाले?  

 खालील चििािे वनर्ीक्षि कर्ा. यामध्य ेआपि एका शलिंबाि ेसमान िार् भाग केले 
आहेत.  

पूित  

पाव  

अधात  

पाऊि  

 
 
 
 

सर्ाि  कोपर्ा   
 खालील चििात हदलेल्या भागांपैकी पाि भाग रं्गिा.  

  
 
 
 
 

एका वस्तूच ेसमान चार भाग केले आणि त्यातील तीन भाग घेतले तर त्याला 
पाऊि असे म्हितात. 
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 पुढील आकृतीमधील पाऊि भाग रं्गिा. 
    

 थोडी मदत  
E-book बालभारर्ी शलिंक http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx  
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 हे करून बघ  
पुढे हदलेल्या आकृतीिे वनर्ीक्षि करून त्यातील पाि आणि पाऊि भाग रं्गिा. 

आकृती पाि पाउि 

   

   

   
   

 
  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31245082549309440017664
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क्षेिािे नाि – अपूिाांक घटकािे नाि – अपूिाांक उपघटक – समूहातील अपूिाांक                                                                                                          

हदिस – २९ िा 
 

 संबोध कोपर्ा  
खालील गोळ्यांिे समान भाग कर्ा. त्या समान भागाला काय म्हिता येईल? 
बािूच्या चित्रार् 8 गोळ्या आहेर्. त्यािे समान भाग  
करूया. 
 
 
समान 2 भाग केल्यास वनम्मा ककिं वा अधात होईल. 
 
 
 
समान 4 भाग केल्यास पाव ककिं वा  
िर्कोर भाग होईल. 
 
 
समान 4 भाग करून त्यार्ील 3 भाग घेर्ल्यास  
पाऊि भाग होईल.  
 
 
 

 सर्ाि  कोपर्ा   
पुढील िसू्त समूहािे सांब्रगतल्याप्रमािे अधार, पाि क्रकिं िा पाऊि भाग रर्िंगि करून दाखिा. 

अधात   

पाव  
 

पाऊि 
 

पाव   

 थोडी मदत  
DIKSHA App शलिंक 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31245082549309440017664 

 

अधाा, पाव ककंवा पाऊण पणूा वस्तूचं ेसिान भाग करून मिळवता यतेात, तसचे सिहूाच ेसदु्धा सिान भाग करून मिळवता यतेात. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31245082549309440017664
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क्षेिािे नाि – माहहतीि ेव्यिस्थापन  घटकाि ेनाि - माहहतीि ेव्यिस्थापन                                                                                     

उपघटकाि ेनाि - माहहतीिे व्यिस्थापन हदिस – ३० िा                                                                                 
 

 संबोध कोपर्ा  
आि सरांनी वगातर् एक मिेदार कृर्ी घेर्ली. दुपारच्या िेविाच्या डब्ामध्ये कोित्या  भाज्या आिल्या ही 
मादहर्ी घेर्ली. ही मादहर्ी फळ्यावर शलहावी असे ठरले. शलहून झाल्यावर हीि मादहर्ी सरांनी खालीलप्रमािे 
एका र्क्त्यार् शलहून काढली. 

भािीिे नाव मुलांिी नावे संख्या 
वांग्ािी भािी  गिेश, स्स्मर्ा, उस्मान, रघु, अस्स्मर्ा, रािू 6 

पालकािी भािी अलका, िोसेफ, वनशलमा  3 
कोबीिी भािी  चििं टू, शैलेश, मनीष, प्रज्ञा, रशीद, गीर्ा 6 

बटायािी भािी  शाशलनी, कैवल्य, आिल, रमेश, वनखील, मोमीन, ऋर्ुिा, धम्मरत्न, सलीम  10 
सर म्हिाले मादहर्ी र्क्ार् शलदहल्याने ककर्ी मुलांनी ककर्ी आणि कोिकोित्या भाज्या आिल्या िटकन 
पाहर्ा येर्े. र्ुला काय वाटर्े? 

 सर्ाि  कोपर्ा   
तुमच्या घर्ी दादा, ताई, आई, बाबा, आजी, आजोबा इत्यादी कुटंुबातील व्यक्तीकडे कोिकोित्या रं्गािे 
कपडे आहेत यािी माहहती घे. घेतलेली माहहती खालील तक्त्यात मांड. 

कुटंुब सदस्य  कपड्यािे रं्ग  एकूि  

आई   
बाबा   

   
   

 
िर्ील तक्त्यािरून काय काय माहहती समजते? ती तुझ्या शिात शलही. 

 

 थोडी मदत  
DIKSHA App शलिंक  
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528209273569280153289?contentId=do_31245082549309440017664 
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 संबोध कोपर्ा  
सर म्हिाले मादहर्ी र्क्ार् शलदहल्याने ककर्ी मुलांनी ककर्ी आणि कोिकोित्या भाज्या आिल्या िटकन 

पाहर्ा येर्े. र्ुम्हाला काय वाटर्े? 

यापेक्षा अचधक मादहर्ी गोळा करायिी असल्यास नावे शलदहण्ाच्या ऐविी र्ाळ्याच्या खुिा करिे िास्त 

सोयीिे असर्े. यासाठी एक खुि म्हिून एक रेघ  I ओढायिी. 

 उदाहरि म्हिून पुढील र्क्ता पहा. 
सिारत आिडीिे फळ ताळ्याच्या खुिा एकूि 

आंबा IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ३२ 
द्राक्ष IIIIIIIIIII ११ 
केळी IIIIIIIIIIIIIIIII १६ 
पपई IIIIIIII ८ 

 सर्ाि  कोपर्ा   
 र्ुम्ही सुद्धा घरार्ील भांड्यांिी मादहर्ी वरीलप्रमािे र्क्ता बनवून शलहा. 

िसे – ग्लास, वाया, र्ाट इत्यादी. 

भांड्यािी नािे ताळयाच्या खुिा एकूि 

   
   

   

संबोध कोपर्ा  
मादहर्ी अचधक आकषतक व वािायला सोपी िावी म्हिून चित्रांच्या आधारे सुद्धा मांडर्ा येर्े. पुढील उदाहरि 

अभ्यासा. 

 गुरुवार च्या ददवशी गिवेशाच्या ऐविी रंगीर् कपडे घालून यायला सूट ददलेली होर्ी. मुलांनी इयत्ता 

िौथी च्या वगातर् खालीलप्रमािे रंगीर् कपडे घार्ले होर्े. 

वपवळा  

लाल  

दहरवा  

वनळा  

पांढरा  
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 सर्ाि  कोपर्ा   
 वरील र्क्त्यावरून पुढील प्रश्नांिी उत्तरे द्या. 

1) मुलांनी कोित्या रंगािे कपडे सवातचधक घार्ले?  
2) मुलांनी कोित्या रंगािे कपडे सवातर् कमी घार्ले?  
3) लाल आणि पांढरा रंग सोडून इर्र रंगािे कपडे ककर्ी?  
4) इयत्ता 4 थी च्या मुलांिी एकूि संख्या ककर्ी? 

 पुढील चित्र र्के्त अभ्यासा आणि त्यावरून प्रश्नांिी उत्तरे द्या. 
चमहीरने परसबागेर् फुलझाडे लावली. फुलझाडांिी संख्या चित्रांच्या सहाय्याने पुढील र्क्त्यार् 
शलदहली. 

फुलझाडांिी नािे संख्ा 

गुलाब  

मोगरा  
झेंडू   

सदाफुली  

           
       १) सवातर् कमी संख्या असलेले फुलझाड कोिर्े?  

२) सवातर् अचधक संख्या असलेले फुलझाड कोिर्े?  
३) गुलाब आणि झेंडू यांच्यार् ककर्ीिा फरक आहे?  

                 ४) एकूि फुलझाडांिी संख्या ककर्ी आहे?  
५) गुलाब वगळर्ा इर्र फुलझाडांिी एकूि संख्या ककर्ी?  

 

 थोडी मदत  
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 हे करून बघ  
 पुढे ददलेल्या बाबींिी मादहर्ी गोळा करून र्क्त्यार् मांडिी करा. संख्यारुपार्, र्ाळा रुपार् आणि चित्र 

रुपार् मांडिी करा.  
1) र्ुमच्या वगातर्ील चमत्र व मैकत्रिींच्या घरी कोिकोिर्े वाहन उपलब्ध आहे? 
2) र्ुमच्या पररसरार्ील 8 र्े 10 कुटंुबार् चमत्रांिे/मैकत्रिींिे ककर्ी ककर्ी आणि कोि कोि सदस्य 
आहेर्. िसे आई, बाबा, भाऊ, इत्यादी. 
3) र्ुमच्या पररसरार् कोिकोित्या प्रकारिी झाडे आहेर्? ककर्ी आहेर्? 

 आज मी हे शशकलो/शशकले    
मला र्ाळ्यािा खुिांच्या सहाय्याने मादहर्ीिी नोंद करर्ा येर्े. चित्रांच्या सहाय्याने मादहर्ी दाखवर्ा येर्े 
आणि वनष्कषत काढर्ा येर्ार्. 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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