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ववर्ाग दसुरा 

१. ववभाज्य व ववभाजक ( मूळ व संयुक्त संख्या, दोन अंकी संख्यांिे ववभाजक शोिरे्.) 
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४. मापनािी उदाहररे् ( वजन, िारकता, लांबी यांच्या संदभाणत बेरीज, वजाबाकी, गुर्ाकार 

व भागाकार यांवर आिारीत प्रश्न ) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

संकल्पनाननहाय पाठ रचना िम 

ववर्ाग पहहला 

रोमन संख्याचचन्हे 

मूख्य कृती - 

१. रोमन संख्याचिन्हांवर आिारीत ष्व्हडीओदाखवून या चिन्हांिा शोि कसा लागला ते 
स्पटट करुरे्. रोमन संख्याचिन्हांच्याअथाणवर ििाण कररे्. 
जसे की,  

 पाि बोटं दाखववतांना अंगठा व बोटं यांमध्ये इंग्रजी अक्षरामिील ‘V’ असा 
आकार ददसतो.  

 दोन्ही हातांिी दहा बोटं असतात. दोन हात एकमेकांना तीरकस िरले तर 
इंग्रजी अक्षरामिील ‘X’ असा आकार ददसतो. यांवरुन पाि व दहािी संकल्पना 
स्पटट कररे्. 

 पाि आणर् एक- सहा होतात हे रोमन संख्याचिन्हांत V + I = VI असे मांडतात. 
तर पाि पेक्षा एक कमी म्हर्जेि V – I = IV असे मांडले जाते. येथे पािच्या 
पुढिी संख्या म्हर्जेि VI तर पाि च्या आिीिी संख्या ‘ IIII’ असे वविारात न 
घेता IV असे मलहीले जाते.  

 9, 14 व 19 या संख्यांच्या लेखनाबाबत ववद्यार्थयांमध्ये ििाण घडवून आरू्. 
Video link –  

For Roman number system- https://www.youtube.com/watch?v=1NzRH9gIob4 

२. मयान संख्या लेखन पध्दतीिा ष्व्हडीओ दाखववरे्. आपर् ष्स्वकारलेली दहदं-ू अरेत्रबक 
अंक पध्दती ही दहाच्या गटावर आिारीत आहे. रोमन सखं्या पध्दती ही पािच्या 
गटावर आिारीत आहे. याि पध्दतीने मयान संख्या पध्दती ही वीसच्या गटावर 
आिारीत आहे. यावर आिारीत ववद्यार्थयांशी ििाण करु. 
Video link –  

For Mayan number system-   https://www.youtube.com/watch?v=Ybvb7oy_WV0 
 

३. रोमन संख्याचिन्हांिे साबनावर ठसे तयार करुन आर्ण्यास सांगरे्. या चिन्हांिा वापर 
करुन संख्या तयार करण्याता सराव घेऊ. 
चिन्ह- I-1, V-5, X-10, L-50, C-100, D-500, M-1000 हे चिन्ह तयार करुन कोर्तीही िार 
अंकी संख्या तयार करण्यािा सराव देऊ. 

https://www.youtube.com/watch?v=1NzRH9gIob4
https://www.youtube.com/watch?v=Ybvb7oy_WV0


 
४. रोमन संख्यांवर आिारीत बार् व वतुणळ यांिा नेमबाजीिा खेळ. हा खेल ववद्यार्थयी 

पुठ्यािा वापर करुन शालेय तामसकेव्यतीररक्त उपलब्ि वेळेत खेळू शकतात. 

 
ववद्यार्थयांसाठी अचिक माहीती– 

१. मयान अंकपद्धती – 
मयान अंकलेखन पध्दती ही वीसिा गट यावर आिारीत संख्यालेखन पध्दती आहे. 
चििात दाखववल्याप्रमारे् चिन्हांिा वापर करुन संख्या मलहील्या जातात. 

 
 

२. इस्जस्शियन अंकपध्दती- 
इष्जष्शशयन अंकलेखन पध्दतीमध्ये प्रत्येक घरासाठी एक वेगळे चिन्ह असते. खालील 
चििात दाखववल्याप्रमारे् या चिन्हांिा वापर करुन संख्या मलहील्या जातात. 

 



दहदं-ूअरेत्रबक संख्यापध्दतीमध्ये एक ते नऊ आणर्शनू्य हे संख्याचिन्ह आणर् स्थाननक 
ककंमत व दशणनी ककंमत हे संख्यालेखनािे ननयम समजले तर इतर संख्यालेखन 
पध्दतींपेक्षा ही पध्दती कशी सोपी व सोईस्कर आहे हे ववद्यार्थयांना ददसून येईल. मूख्य 
म्हर्जे दहदं ू- अरेत्रबक संख्यापध्दती ही भारत आणर् अरेत्रबय लोकांनी जगासमोर मांडली.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

संख्याज्ञान 

सराव कृती - 

१. शभंरािी मण्यांिी माळा वापरून दोन अंकी संख्यािंा सराव घेरे्. 
 ददलेल्या संख्येमध्ये ट्प्शशयाने संख्या ममळववत जारे्. 

26 + 15 म्हर्जेि 26 पासून 15 मर्ीपठेु जातांना आपर् सुरुवातीला 10 मर्ी पुढे 
गेलो तर 36 मर्ी होतील. नंतर 5 मर्ा पुढे जातांना आिी 4 मर्ी पुढे गेलो की 
आपर् 40 मण्यांवर पोहोितो. मग 1 मर्ी पढे गेल्यावर 41 मण्यांवर पोहोितो. 
अशा पध्दतीने 26 + 15= 41 होतात असे ददसून येते. 

 
वरील कृती ही आपर् संख्यारेषेवर ििाण करत खालील पध्दतीने दाखवू शकतो. 

 
याि पध्दतीने ददलेल्या संख्येमिून मर्ी कमी कररे् ही कृती मण्यांच्या माळेवर 
घेऊन संख्यारेषेवर खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् सराव घेऊ. 

 
वरील उदाहरर्ात ददसून येते की, 43 मिून 17 इतके मर्ी कमी केले तर ककती 
मर्ी मशल्लक राहतात. या कियेमध्ये सुरुवातीला 43 मिून 10 कमी केले तर 33 
मर्ी मशल्लक राहतात. नंतर 7 मर्ी वजा करण्याऐवजी प्रथम 3 मर्ी व नंतर 4 
मर्ी वजा केले तर अनुिमे 30 व 26 मर्ी राहतात.  

म्हर्जेि 43 – 17 = 26 होय.  

अशाप्रकारे मण्यांच्या माळेच्या आिारे दोन अंकी संख्यांच्या बेरीज व वजाबाकीिा 
सराव घेऊ. 



 मनातली संख्या कमीत - कमी प्रश्न वविारून संख्या ओळखण्यािा खेळ : 

 ददलेल्या संख्येमध्ये ककती ममळववले तर 100 तयार होती ? 

 100 मण्यािी संख्यामाळ घेऊन सराव-  मध्यभागीिे काही मर्ी लपववरे्. आता 
न लपववलेले मर्ी दाखववले असता लपववलेले मर्ी ककती आहेत ते ओळखरे्.  

 एक रेषाखंड फलकावर काढून एका टोकाला ‘ 0 ’  व दसुऱ्या टोकाला ‘ 100 ’ ह्या 
संख्या मलहील्या तर त्या रेषाखंडावर 48 ही संख्या कुठे मलहीर्ीर असे प्रश्न 
वविारुन त्या संख्येिे रेषाखंडावर स्थान दशणववण्यास सांगरे्. अशा पध्दतीने दोन 
अंकी संख्यांिे स्थान संख्यारेषेवर दाखववण्यास सागंरे्.  

 
असे ववववि खेल मण्यांच्या माळेवर घेऊन दोन अकंी संख्यांिा सराव घेरे्. 

२. स्थाननक ककंमत ककट/ काड्या/ नार्ी व नोटा वापरून िार अंकी संख्या तयार 
करण्यािा, त्या संख्या वस्तूरुपात घरांमध्ये मांडण्यािा, अंकात नोंद करण्यािा सराव 
घेरे्. 
स्थाननक ककंमत ककट कमी असल्यास चििामध्ये हजारिा ठोकळा, शतकािी पाटी, 
दहािी दांडी व एकक ठोकळे तयार करुन त्यांद्वारे देखील संख्या तयार करण्यािा 
सराव घेऊ शकतो.  

 
३. स्थाननक ककंमत काडण वापरून सखं्या तयार करण्यािा खेळ घेरे् - 

या खेळात मशक्षक िार अंकी पयतंिी संख्या फलकावर मलहीतील. ववद्याथी ती संख्या 
स्थाननक ककंमत ककट वापरून तयार करतील. 

 

मूख्य कृती – 

१. आठ अंकी पयतंच्या संख्यांिी ओळख ष्व्हडीओ दाखवून कररे्. काडणपेपर/पुठ्ठा वापरून 
हजारच्या ठोकळ्याशी तुलना करत दहा हजार, लक्ष, दहा लक्ष हे आकार तयार कररे्. 



या आकारािे घन - इष्टटकाचिती तार ककंवा बांबूच्या काड्या वापरून देखील तयार करु 
शकतो. वगाणत एक ममटर व 10 सेमीिे िागे वापरून देखील घन व इष्टटकािीती 
तयार करण्यािा खेळ घेऊन ही संकल्पना स्पटट करु शकतो. 
( सूिना- ववद्याथी कृती करतांनािे चिि दाखववरे्.) 
You tube Video link –  
For large number introduction - https://www.youtube.com/watch?v=kmzNfokSuHA 
 

२. पाि अंकी संख्यांच्या नावािा सराव -     

रंगानुसार काडण वविारात घेऊन संख्या ओळखण्यािा खेळ. 

साहीत्य- ददलेल्या रंगािे वतुणळाकार काडण तयार कररे्. या काडणिी एक बाजू कोरी तर 
दसुरी बाजू चििात दाखववलेल्या रंगांप्रमारे् रंगववरे्.  

 

वरील चििात दाखववलेला खेळ कसा खेलर्ार- 

अ) संख्यांचा सराव-  

हा खेल दोन ककंवा अचिक खेळाडू खेळू शकतात. खेळाडू सवण टोकन एका वपशवीत 
ठेवर्ार. आता वपशवीमिून सवण काडण एका ठरावीक उंिीवरून टे्र मध्ये टाकर्ार. टे्र मध्ये 
रंगांच्या ददशेने जे काडण पडतील ते काडण दहाहजार-हजार-शतक-दशक-एकक या तक्त्यावर 
ठेऊन ती संख्या अंकात मलहीर्ार. खेळाडूला आपल्या संख्येिे नाव सांगायिे आहे. 
अशाप्रकारे खेळाडू स्वत:िा स्कोर लक्षात ठेवर्ार शेवटी कुर्ािा स्कोर जास्त आहे तो 
खेळाडू ष्जंकेल.  

 

 

आ) बेरीजेचा सराव- 

https://www.youtube.com/watch?v=kmzNfokSuHA


एकि खेळाडू दोन वेळा खेळून दोनसंख्या तयार करतील. त्या संख्यांिी बेरीज म्हर्जे त्या 
खेळाडूिा स्कोर होय. जास्त स्कोर असर्ारा खेळाडू ष्जकेल. 

इ) वजाबाकीिा सराव- 

एकि खेळाडू दोन वेळा खेळून तयार झालेल्या दोन संख्यांमिील फरक-वजाबाकी शोिर्ार. 
सवाणत कमी स्कोर असर्ारा खेळाडू ष्जंकेल.  

३. मोकळ्या जागेवर खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् पाि वतुणळं काढून संख्या तयार 
करण्यािा खेळ घेरे्.  

कसे खेळर्ार- वतुणळांिे दोन भाग केले आहेत. एक भाग ममळववरे् या अथाणने आहे. 
म्हर्जेि ममळववरे् या भागात ववद्याथी उभे राहीले तर ज्या घरात उभे आहेत ती 
संख्या तयार होईल. याववरूध्द एक भाग कमी कररे् या अथाणने वविारात घेतला आहे. 
म्हर्जेि या घरात ववद्याथी उभा राहीला तर नततके तयार झालेल्या संख्येतून कमी 
कररे्. 

 
वरील चििामध्ये 23,829 ही संख्या तयार करतांना 800 तयार करण्यासाठी 8 
ववद्याथी 100च्या ममळववरे् या भागात उभे राहरे् अपेक्षक्षत आहेत. परंतू नततके 
ववद्याथी न वापरता. हजारच्या घरात ममळववरे् या बाजूने िार ववद्याथी उभे राहीले.  
शभंराच्या घरात कमी कररे् या बाजूने दोन ववद्याथी उभे राहीले आहेत. म्हर्जेि 
िार हजार मिून दोनशे गेले तर तीन हजार आठशे होतात. अशाि पध्दतीने 
एकोर्तीस ही संख्या देखील िाळीस मिून एक कमी करुन तयार केली आहे. 
असा संख्या तयार करण्यािा खेल िालू राहील.  

“गरे्श म्हर्तो संख्या बनवा.पाि अंकी संख्या बनवा.” 

असे म्हर्तववद्याथी वतुणळाभोवती कफरतील. वरील वाक्य िार वेळा म्हटल्यानंतर 
गरे्श कोर्तीही पाि अंकी संख्या सांगेल व गरे्श पासूनिे मागिे ववद्याथी ती 
संख्या तयार करतील. संख्या बरोबर आहे की नाही ते गरे्श पाहर्ार. पुन्हा असाि 
खेळ िालर्ार. 



“दशणना म्हर्तो संख्या बनवा.पाि अंकी संख्या बनवा.”........... 
 

४. स्थाननक ककंमत काडण वापरुन कोटी पयतंच्या संख्या तयार कररे्, स्थाननक व दशणनी 
ककंमत यांिा सराव व संख्यांिा िढता व उतरता िम यावर आिारीत ििाण कररे्. 
 

 
 

५. अबॅकसवर संख्या तयार करण्यािा त्या संख्यांिे नाव यांिा सराव घेरे्.अबॅकसऐवजी 
मॅथमॅट / फलकावर घर तयार करुन दटबंाच्या द्वारे देखील सराव घेऊ शकतो. 
 

 
 

६. संख्यांिे बंद व सटु्प्टे रुप यावर आिारीत स्थाननक ककंमत ककट, नार्ी व नोटा यांिा 
आिार घेऊन स्पटट कररे्. 
 

 
“मी कोर् ते ओळखा” हा खेळ-  



 

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

बेरीज व वजाबाकी 

सराव कृती- 

१. एक अंकी संख्यांिी बेरीज व २० पयतंच्या संख्यांिी वजाबाकी करण्याच्या ववववि 
पध्दतींवर आिारीत ििाण कररे्. यासाठी दहािी पट्प्टी आणर् रंगोमेदट्रिे िौरस वापरु 
शकतो. वीसिी मण्यांिी माळा, २० िी गणर्त रॅक यांिा देखील पररर्ामकारक वापर 
करुन सराव घेऊ शकतो.  

दोन ववद्यार्थयीं ममळून खेळरे्- ददलेली संख्या पािच्या टशशयात तोडून बेरीज कररे्. 

 

इतर पध्दती-  

खालील ववववि पध्दती वापरून तोंडी व िटकन बेरीज करता येते यािा सराव खालील 
पध्दतीने ववद्यार्थयांसोबत घेऊ. 

बेरजेचा सराव - 



 

समजा 6 + 8 = ?  ही बेरीज तोंडी करायिी आङे तर कसे करर्ार? 

 पाििा टशपा वविारात घेऊन- 
6 + 8 = 5 + 1 + 5 + 3………..( पाि च्या ट्प्शयानुसार संख्येि खोड केली.) 
             = 10 + 1 + 3 ………….. (आिी पाि-पाि िी बेरीज करुन घेतली.) 
= 10 + 4 …………( 3 व 1 िी बेरीज केली.) 
             = 14 

 दहािा टशपा वविारात घेऊन-  

या प्रकारानुसार दोन पध्दतीने बेरीज करता येते. 
अ) 6 + 8 =  4 + 2 + 8 ………( 8 या अंकापासून दहा तयार होण्यासाठी 2 कमी आहेत.                                           

.                    म्हरू्न 6 िी खोड 4 + 2 याप्रमारे् केली.)  

= 4 + 10  
             = 14 

आ) 6 + 8 = 6 + 4 + 4   

 = 10 + 4 
              = 14 

 संख्येिी दशुपट करुन- 
6 + 8 = 6 + 6 + 2 ………..( 6 िी दशुपट करण्यासाठी 8 िी खोड 6 + 2 अशी केली.) 
= 12 + 2  
             = 14 

अशाप्रकारे दोन एक अंकी संख्यांिी बेरीज 10 पेक्षा मोठी असेल तर त्यांिी बेरीज आपल्याला 
सोपी वाटेल त्या पध्दतीने करु शकतो यावर ििाण कररे्. 

वजाबाकीचा सराव – 

11 ते 20 या संख्यांमिून कोर्तीही एक अंकी संख्या वजा कररे्- 

15 – 8 ही वजाबाकी करायिी आहे. 

 वजा करण्याच्या एक अंकी संख्येिी खोड कररे्- 



 
 ज्या संख्येतून वजा करायिी आहे त्या संख्येिी 10 + ? या पध्दतीने खोड कररे्- 

 
 वजाबाकीिा बेरीज हा उलट अथण वविारात घेऊन- 

 
अशा पध्दतीने तोंडी एक अंकी संख्यांिी वजाबाकी करण्यािा सराव हा हातच्यािी 
वजाबाकी करतांना ववद्यार्थयांना पटकन उत्तर शोिण्यास उपयुक्त ठरतो. ववद्यार्थयांना 
वजाबाकी करतांना आत्मववश्वास वाढतो. 

कार्ाचा खेळ – 

१ ते ९ हे काडण वापरून बेरीज करण्यािा खेळ, १ ते २० हे काडण वापरून संख्या ओळखण्यािा 
खेळ हे कसे खेळायिे ते ववद्यार्थयांना सांगरे्. ववद्यार्थयींना गणर्ताच्या तासाव्यनतररक्त 
उपलब्ि वेळेत खेळ खेलण्यास प्रोत्साहीत करु शकतो. 

२. मण्यांिी माळा व 1 ते 100 िा बोडण वापरून दोन अंकी संख्यांिी तोंडी बेरीज- 
वजाबाकी करण्याच्या ववववि पध्दतींवर ववद्यार्थयांशी ििाण कररे्. 

 बेरीज – 
आपर्ास 37 + 28 या संख्यांिी बेरीज करायिी आहे. तर आपर् ही बेरीज करतांना 
ववद्यार्थयांना सुरुवातीला अंदाज करायला सांगू की, या दोन संख्यांिी बेरीज अंदाजे 
ककती असेल ? 

ववद्यार्थयांना अंदाज करु देत की, 37 ही 40 च्या जवळिी संख्या आहे व 28 ही 30 
च्या जवळिी संख्या आहे म्हर्जेि अंदाजे उत्तर हे 60 ते 70 च्या दरम्यान असेल.  

अशा पध्दतीने ििाण झाल्यानंतर खालील पध्दतींनी सराव देत ववद्यार्थयांना तोंडी 
उत्तरापयतं पोहोिण्यास प्रोत्साहीत करु. 
अ) संख्यारेषा वापरून-   

37+ 28 ही बेरीज करतांना  

- 37 मध्ये 20 ममळववले तर 57 होतात.  

- पुढे 8 ममळववण्यापेक्षा 8 िी खोड 3 + 5 याप्रमारे् केली. 



- आता 57 मध्ये 3 ममळवून 60 होतात.  

- 60 मध्ये 5 ममळववले की, 65 होतील.  

 
यािप्रमारे् ववद्यार्थयी असेही वविार करु शकतात की, 28 ही संख्या 30 पेक्षा दोन 
ने लहान आहे. म्हरू्न 37 मध्ये 30 ममळवून 67 होतील व 67 मध्ये 2 जास्त 
ममळववलेत म्हर्जेि उत्तर 65 आहे. या पध्दतींनी शोिलेले उत्तर खालील चििात 
ददसून येते. 
 

 
 

आ) स्थाननक ककंमत ककट वापरून- 
वरील पध्दतीनेि वविार करत आपर् स्थाननक ककंमत ककट ने देखील उत्तर शोिू 
शकतो. 

 

यापध्दतीने संख्यारेषा व स्थाननक ककंमत ककट द्वारे वजाबाकी करण्यािा सराव घेऊ. 

मूख्य कृती- 

१. तीन व िार अंकी संख्यांच्या बेरजेिा ववववि पध्दतींनी सराव- 
अ) संख्यारेषा वापरून-  

362 + 271ही बेरीज तोंडी करतांना ववद्यार्थयांशी खालील पद्ितीने ििाण करुन 
उत्तर शोिू. 
अंदाजे उत्तर शोिून घेरे्. ( 271 हे  300 च्या जवळ व 362 हे 350 च्या जवळ 
आहेत. म्हर्जेि अंदाजे उत्तर हे 650 च्या जवळपास असेल.) 
यानंतर संख्यारेषेिा वापर करुन खालील पध्दतीने उत्तर शोिू. 



 

 

आ) स्थाननक ककंमत व ववस्तारीत रुप वविारात घेऊन बेरीज कररे्- 
 

 
 

२. स्थाननक ककंमत ककट वापरून बेरीज व वजाबाकी- 

तीन व िार अंकी संख्यांिी बेरीज व वजाबाकी स्थाननक ककंमत ककंट ककंवा नार्ी व नोटांिा 
वापर करुन खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् सराव घेऊ. 

 

वरीलप्रमारे् बेरीज करण्यािा सराव जममनीवर संख्या तयार करुन घेऊ. बेरीज करत असतांना 
साहीत्याद्वारे संख्यांवर केलेल्या कृतीिी फलकावर अंकरुपात नोंद कररे्. यािप्रमारे् वजाबाकी 
करण्यािी कृती घेऊ. 

वजाबाकी करतांना माि काही वेळा शतक ककंवा दशक सुट्प्टा करुन वजा करावा लागतो. ती 
कृती केल्यानंतर वजाबाकी करु शकतो.  



 

साहीत्यामिून कृती करुन बेरीज - वजाबाकी करण्यािा सराव ददल्यानंतर ववद्यार्थयांना फक्त 
अंकरुपात बेरीज व वजाबाकीिा सराव देऊ. आवश्यकता भासल्यास ववद्याथी खाली चििात 
दाखववल्याप्रमारे् शतक पाटी, दशक दांडी व एकक ठोकळा यांिे चिि काढून वजाबाकी 
करतील. 

 

 

३. अबॅकसिा वापर करुन पाि अंकी पयतंच्या संख्यांिी बेरीज व वजाबाकी करण्यािा 
सराव घेरे्. ( अबॅकस म्हरू्न मॅथमॅटिा देखील वापर करु शकतो.) 

 अबॅकस / मॅथमॅटिी मांडर्ी – एका रांगेत 9 मर्ी अशा दोन रांगांमध्ये एका 
घरासाठी एकूर् 18 मर्ी ददले आङेत.  

 



बेरीज – 

 सािी बेरीज – 

 

वरील चििात दाखववल्याप्रमारे् अबॅकस/मॅथमॅटवर आपर् एक संख्या तयार करर्ार. जी 
संख्या ममळवायिी आहे ती फलकावर मलहीर्ार. फलकावर मलहीलेल्या संख्येइतके मर्ी 
अबॅकसवर तयार केलेल्या संख्येत ममळववर्ार. . अशा प्रकारे अबॅकसवर तयार झालेली नवीन 
संख्या म्हर्जे त्या दोन सखं्यांिी बेरीज होय. 

वरील प्रमारे् िार ते पाि गणर्तांिा अबॅकसवर सराव झाल्यानंतर खालील चििात 
दाखववल्याप्रमारे् ववद्यार्थयांना बेरजेिी उदाहररे्देऊन सोडववण्यास सांगरे्. उदाहरर् 
सोडववण्यासाठी ववद्याथी अबॅकसप्रमारे् चिि काढूनउत्तरापयतं पोहोिू शकतो. 

 

 हातच्यािी बेरीज – 

 



हातच्यािी बेरीज करतांना फरक इतकाि आहे की अबॅकसवर एका घरात दहा ककंवा दहा पेक्षा 
जास्त मर्ी झाले की, ते दहा मर्ी काढून त्या घराच्या पुढच्या घरात एक मर्ी ठेवरे्. 
म्हर्जेि, दहा सुट्प्या मण्यांच्या ऐवजी आपर् पुढच्या घरात एक मर्ी घेऊन संख्या बदं 
रुपात रुपांतरीत करतो. िार- पाि उदाहरर्ांनंतर फक्त अंकांमध्ये बेरीज करण्यािा सराव घेऊ. 
आवश्यकता वाटल्यास ववद्याथी खाली चििात दाखववल्याप्रमारे् चिि पध्दतीिा वापर करुन 
उदाहररे् सोडवू शकतात. 

 

 सािी वजाबाकी – 

 

- वरील चििात दाखववल्याप्रमारे् अबॅकसवर सखं्या तयार करुन घेरे्.  

- आता जी संख्या वजा करायिी आहे ती संख्या फलकावर मलहीरे्.  

- फलकावर मलहीलेल्या संख्येइतके मर्ी अबॅकसवरुन काढरे्.  

- आता अबॅकसवर जी मशल्लक   राहीलेली संख्या म्हर्जे वजाबाकी होय. 

 



 हातच्यािी वजाबाकी – 

 

वजाबाकी करतांना ववद्यार्थयांिे एका गोटटीकडे लक्ष कें द्रीत करायिे की, जर एखाद्या घरात 
आपल्याला वजा करण्याइतके मर्ी नसतील तर आपर् त्या घराच्या आिीच्या घरातील एक 
मर्ी सुट्प्टा करायिा. त्या एका मण्याच्या ककंमतीिे दहा मर्ी घरात मांडरे्.  

वरील चििात ददसनू येते की,  

- शतकाच्या घरात तीनि मर्ी आहेत. म्हर्जेि तीनशे मिून सहाशे वजा 
करायिे आहेत.  

- हजारच्या घरातील एक मर्ी सुट्प्टा करुन शतकाच्या घरात दहा मर्ी घेतले. 
- अशा पध्दतीने शतकाच्या घरात तेरा शतक झाले.  

- तेरा शतकांमिून आता आपर् सहा शतक काढू शकतो. 

जर ववद्यार्थयांना ही किया अवघड जात असेल तर पुन्हा आपर् नार्ी व नोटा ककंवा 
स्थाननक ककंमत ककट वापरुन बंद व सुट्प्टे रुप यांिा सराव घेऊ.ववद्यार्थयांना अबॅकसवर ही 
किया समजल्यानंतर खालील प्रमारे् ववद्याथी उदाहररे् सोडवू शकतात. आवश्यकता वाटल्याि 
चिि काढून सोडवतील व नंतर अंकात उत्तर शोितील. 

 

अशा प्रकारे आठ अंकी संख्यांपयतंिी बेरीज व वजाबाकी वरील पध्दतीिा आिार घेऊन करु 
शकतो. तसे पाहता ववद्यार्थयाण िार अंकी संख्यांपयतंि बेरीज व वजाबाकी करण्यािा ननयम 
समजतात व पुढे ते स्वत:ि बेरीज वजाबाकी करतात. पर् काही ववद्यार्थयांना वस्तूरुपात -
चििरुपात समजण्यास तुलनात्मक जास्त सोपे जाते. अशा ववद्यार्थयांना या पध्दतीिा आिार 
देऊन बेरीज व वजाबाकीमध्ये सक्षम बनवू शकतो. 

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



गुिाकर व र्ागाकार 

सराव कृती- 

१. शभंरिी मण्यांिी माळा वापरून दोन अंकी संख्यांपयतंिा गुर्ाकार व भागाकार यांिा 
सराव घेरे्. लेखी रुपात गुर्ाकार व भागाकाराच्या मांडर्ीवर आिारीत ििाण कररे्. 

गुिाकार – 

तीन वेळा िार मर्ी घेतले तर एकूर् ककती मर्ी होतात?“िार वस्तंूिे तीन गट” म्हर्जेि 
एकूर् 12 वस्तू होतात. येथे िार वस्तंूिे तीन गट आहेत. म्हरू्न एकूर् वस्तू ककती हे 
शोितांना दोन पध्दतीने आपर् नोंद करु शकतो.  

अ) 4 + 4 + 4 = 12 

आ) 3 x 4 = 12 

 

वरील कृतीत एकाि अंकािी बेरीज होतांना ददसते म्हरू्न ही नोंद आपर् गुर्ाकार रुपात 
करतो. ते म्हर्जे 3 x 4ही पध्दत होय. 3हा अंक ककती गट आहे हे दशणववतो. तर 4 हा 
अंक एका गटात ककती वस्तू आहेत हे दशणववतो. 

र्ागाकार – 

आपल्याकडे एकूर् 24 मर्ी आहेत. या मण्यांपासून 6-6 िे गट तयार करायिे आहे. तर 
24 मण्यांपासून 6 वस्तू असलेले ककती गट तयार होतील. यावर आिारीत ििाण कररे्. 
ववद्याथी 6- 6 वस्तंूिे गट करत जातील व शेवटी त्यांना ददसून येईल की 4 गट तयार 
होतात.  

 



वरील पध्दतीने ददलेल्या वस्तंूिे समान गट कररे् हा अथण वविारात घेऊन भागाकार 
करुया. या कियेिी नोंद आपर् खालील पध्दतीने करु शकतो. 

 

24 वस्तंूपासून 6-6 वस्तंूिे गट तयार करतांना आपर् 24 मिून 6-6 वस्तू कमी करत 
जातो. म्हर्जेि पून्हा- पून्हा वजाबाकी होतांना ददसून येते. ही वजाबाकी करतांना ककती 
गट तयार होतात यािी आपर्ास स्वतंि नोंद ठेवावी लागते. त्याि पध्दतीने वजा झालेली 
संख्या वविारात घेऊन मशल्लक ककती राहतात यािी देखील आपर् नोंद करतो.  

परंतू वजाबाकी रुपात मोठी नोंद करण्यापेक्षा वजाबाकीिी आपर् सोशया पध्दतीत नोंद 
करु शकतो. ही नोंद करण्यािी ववशेष पध्दती म्हर्जे ‘भागाकार’ होय. 

भागाकार करतांना आपर्ास ददसून येते की, 

 24 ही संख्या आपल्याकडे ककती वस्तू आहेत हे दशणववते. 
 6 हा अंक आपर्ास एका गटात ककती वस्तू घ्यायच्या आहेत. थोडक्यात ककती 

वस्तंूिा गट तयार करायिे आहे हे सूिववतो. 
 4 हा अंक ककती गट तयार झालेत ते सांगतो.  

काही वेळा गट तयार होऊन मशल्लक देखील राहू शकते. म्हर्जेि 25 मण्यांपासून 6-6 
मण्यांिे गट तयार केले असते तर 4 गट तयार झाले असते. माि या दठकार्ी 1 मर्ी 
मशल्लक राहीला असता. यािी नोंद खालील चििात दाखववल्याप्रर्ारे् केली असती. 

 
२. पाढयांिा सरावासाठी खेळ– 



ज्या ववद्यार्थयांिे 9 पयतं पाढे येत नसतील त्या ववद्यार्थयांना खालील ववववि खेळांिा 
वापर करुन पाढयांिा सराव देऊ. हे खेळ ववद्यार्थयांना कसे खेळायिे ते सांगरे्. 
फावळ्या वेळास हे खेळ खेळत ववद्यार्थयी पाढे मशकतील. 
 

अ) डॉममनोज खेळ –गटामध्ये ववद्यार्थयांना खालील काडण देरे्. काडणवरील प्रश्न व त्यािे 
उत्तर वविारात घेऊन काडण िमानुसार जोडायिे आहेत. 

 

आ) मर्ी हारण्यािा खेळ - 
हा खेळ दोन खेळाडू खेळतील. एका खेळाडूने पाि ककंवा सहा ठोकळे घेरे्. खालील 
खेळ हा 9 च्या पाढयाच्या सरावावर आिारीत आहे. खेळाडूने एक काडण उिलने व 
त्या काडण वरील संख्या यांिा गुर्ाकार करुन आलेल्या उत्तरावर एक ठोकळा 
ठेवायिा आहे.  

खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् खेळाडूला 7 हा काडण आला आहे. 9 x7 = 63 
म्हरू्न खेळाडूने 63 या संख्येवर ठोकळा ठेवला आहे. अशा पध्दतीने खेळ 
िालर्ार.  

 
एक वेळ अशी येईल की, आलेल्या काडण वरील संख्येवर आगोदरि ठोकळा ठेवलेला 
असेल. अशा वेळी त्या खेळाडूने त्या संख्येवरील ठोकळा आपल्याकडे उिलून 
घ्यायिा आहे.  

म्हर्जेि जेव्हा खेळाडूकडील सवण ठोकळे संपतील तेव्हा तो खेळाडू ष्जंकेल. 
इ) त्रबगंो खेळ – 

खालील खेळ हा 9 च्या पाढयाच्या सरावर आिारीत आहे. हा खेळ िार खेळाडू 
खेळतील. प्रत्येक खेळाडू 9 ठोकळे घेईल. मशक्षक ककंवा एक पािवा खेळाडू ददलेले 
गुर्ाकारािे काडण दाखववर्ार. मशक्षकांनी दाखववलेले काडणवरील गुर्ाकारािे उत्तर 
असर्ारी संख्या आपल्याकडे असेल तर खेळाडू त्या अंकावर टोकन ठेवील. अशा 
पध्दतीने ज्या खेळाडूिी तीन ठोकळे ठेवून चििात दाखववल्याप्रमारे् एक रांग पूर्ण 
होईल तो खेळाडू ष्जंकेल. हा खेळ असाि पढेु िालू राहील. ज्या खेळाडूिा पूर्ण 
तक्ता झाकला जाईल तो खेळाडू देखील दसुरा ववजेता असेल. 



 
ई) 100 च्या िौकटीवर दाखववलेला अंक ओळखण्यािा खेळ –प्रत्येक ववद्यार्थयाणकडे 

खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् एक- एक तक्ता देरे्. आता चििात ददलेले काडण 
सवण खेळाडूनंा समान वाटून घ्यायिे आहे. आपल्याकडे आलेले काडण ववद्यार्थयांना 
ददलेल्या तक्त्यावर मांडायिे आहेत.शेवटी एका खेळाडूने दसुऱ्या खेळाडूिा तत्का 
तपासून पहायिा आहे.  

 

उ) 1 ते 9 हे काडण वापरून पाढे सांगण्यािा खेळ- 

चििात दाखववल्याप्रमारे् खेळाडू 1 ते 9 व 0 हे अंक मलहीलेले काडण दोन्ही खेळाडू 
समान वाटून घेतील. ( 1 ते 9 व 0 हे अंक मलहीलेल्या काडणिे तीन ते िार सेट 
एकत्रित करुन दोन खेळाडूनंा देरे्.) एक खेळाडू हा अम्पायर असर्ार. 

आता खेळाडू आपल्याकडील एक- एक काडण दाखववर्ार जो खेळाडू सवाणत आिी उत्तर 
सांगर्ार त्या खेळाडूला दोन्ही काडण ममळतील. ( ममळालेले काडण हातातील खेळण्याच्या 
काडण मध्ये ठेऊ नये.) तो खेळाडू ष्जंकेल. ज्या खेळाडूला कमी काडण ममळाले असतील 
तो खेळाडू पुढच्या वेळेस अम्पायर होर्ार व ष्जंकलेला खेळाडू व आतािा अम्पायर 
ममळून खेळ खेळर्ार.  



 

ऊ) टेबल वॉर हा खेळ- 

 

वरील चििात दाखववल्याप्रमारे् level – 1 व level -2 असे दोन खेळ आहेत. खेळ खेळण्यािे 
ननयम माि सारखेि आहेत. दोन खेळाडूकंडे दोन वेगवेगळ्या रंगािे वस्तू (टोकन) देरे्. 

खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् खेळाडू डावीकडील आठ अंकांपैकी दोन अंकांवर ठोकळे 
ठेवर्ार. ( 2, 3, 4 व 5 या अंकांवर एक ठोकळा व 6, 7, 8 व 9 या अंकावर एक ठोकळा.) 

आता खेळाडू कोर्ताही एक ठोकळा याि आठ अंकांपैकी कोर्त्याही एका अंकावर ठेवर्ार व 
त्या दोन रांगांमिील ज्या-ज्या अंकावर ठोकळा ठेवला आहे. त्या अंकांच्या गुर्ाकाराच्या 
संख्येवर तक्त्यात एक वस्तू ठेवर्ार. शेवटी ज्या खेळाडूिी िार वस्तूिी उभी/ आडवी/ नतरपी 
रांग तयार होईल तो खेळाडू ष्जंकेल.  

 



३. जोडो ठोकले वापरून गुर्ाकार आयत रुपात व्यक्त करु शकतो यावर आिारी खेल- 

ववद्यार्थयांना जोडो ठोकळे देरे् व त्यांपासनू 3 x 4 हा गुर्ाकार तयार करुन दाखववण्यास 
सांगरे्.  

सूिना - ववववि पध्दतीने जोडो ठोकळे वापरून 3 x 4 या गुर्ाकारािा फोटो. 

ववद्याथी ववववि पध्दतीने आकार तयार करुन हा गुर्ाकार दाखवतील. या कृतीतून गुर्ाकार 
आयत रुपात व्यक्त करु शकतो या मुद्द्यावर ववद्यार्थयांशी ििाण कररे्.  

ववद्यार्थयांना स्थाननक ककंमत ककट मिील एकक ठोकळे वापरुन  

4 x 5, 3 x 6, 5 x 7, 7 x 8  

असे आयत तयार करण्यास सांगरे्. खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् ववद्याथी हा गुर्ाकार 
एकक ठोकळे वापरून तयार करुन दाखववतील व चििात दाखववल्याप्रमारे् कृती करतील. 

 
मूख्य कृती- 

गुर्ाकार- 

१. एकक ठोकळे व दशक दांडी यांिा वापर करुन दोन अंकी संख्येस एक अंकी संख्येने 
गुर्रे् हे वस्तूरुपात व्यक्त कररे्, तो गुर्ाकार िौकटी वहीवर आयत रुपात व्यक्त 
कररे् व अंकरुपात या गुर्ाकारांिी नोंद कररे् हा सराव घेरे्.  

 



२. कॅल्क्युलेटर वापरून दहाच्या पटीत येर्ाऱ्या संख्यांनी गुर्ण्यािा सराव. शनू्य 
वगळण्यािा ननयम यावर ििाण कररे्. ( प्रश्न समजण्यासाठी कायणपुष्स्तका पाहरे्. ) 

३. गुर्ाकार व भागाकार यांच्या सहसंबंिांवर आिारीत काडणिा खेल. (कायणपुष्स्तका 
पाहरे्.) 

४. स्थाननक ककंमत ककट वापरून दोन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने गुर्रे् हे  

 वस्तूरुपात घेरे्,  

 तो गुर्ाकार िौकटी वहीवर आयत रुपात व्यक्त कररे्  

 अंकरुपात या गुर्ाकारांिी नोंद कररे्  

 नार्ी व नोटांिा देखील वापर करुन दोन अंकी संख्यांच्या गुर्ाकारािी समज पक्की 
करुया. 
अ) वस्तूरुपात गुर्ाकार व्यक्त कररे्- 

 
आ) वस्तूरुपातून-चििरुपात व चििरुपातून अंकरुपात गुर्ाकारािी मांडर्ी-  

 
 

५. तीन अंकी संख्येला एक व दोन अंकी संख्येने गुर्रे्- 
 आयत पध्दतीने गुर्ाकार कररे्. 

 

 आयत पध्दतीमिून शोिलेल्या उत्तरािी सोशया पध्दतीत मांडर्ी कररे्. 



 

६. तीन अंकी संख्येला तीन अंकी संख्येने गुर्रे्- 
 तीन अंकी संख्येच्या गुर्ाकारािे उत्तर आयतािे क्षेिफळ या पध्दतीतून शोिरे्. 

 

 आयत पध्दतीतून शोिलेल्या उत्तरािी सोशया पध्दतीत मांडर्ी कररे्- 



 

 

७. मोठ्या संख्यांिा गुर्ाकार करण्यािी सोपी पध्दती – 

खालील चििात दाखववलेल्या पध्दतीनुसार ककतीही मोठ्या संख्यांिा गुर्ाकार सहज व 
सोशया पध्दतीने करता येतो. 

 
८. गुर्ाकारािा तोंडी सराव घेण्यासाठी डॉममनोजिा खेळ - 



 

र्ागाकार– 

खालील खेल घेऊन भागाकार व गुर्ाकारािा सहसबंंि स्पटट करुया. 

गुर्ाकाराच्या खेळाप्रमारे्ि या खेळात देखील 1 ते 9 व 0 हे काडण वापरून खेळायिा 
आहे. या खेळामध्ये, 

 खेळाडू आपल्याकडील काडण पाहून तो काडण अम्पायरला देतील.  

 अम्पायर ते दोन्ही खेळाडूनंी ददलेल्या काडणिा गुर्ाकार ककती आहे ते सांगेल.  

 अशा पध्दतीने अम्पायर ने सांचगतलेल्या गुर्ाकारावरून समोरच्या खेळाडूिा काडण 
खेळाडूनंा ओळखायिा आहे.  

 जो खेळाडू लवकर समोरच्या खेळाडूिा काडण ओळखर्ार त्या खेळाडूला दोन्ही काडण 
ममळतील. अशा पध्दतीने खेळ िालेल.  

 



वरील खेळात राम ला माहीत आहे की, आपल्याकडे 7 हा काडण होता. आता अम्पायर ने 
28 ही संख्या सांचगतल्यानंतर राम 7 िा पाढा 28 पयतं बोलत जाईल. त्यानुसार राम 
शोिून काढेल की, गरे्शकडे 4 या संख्येिा काडण आहे. अशा पध्दतीने या खेळातून 
खालील पध्दतीने गुर्ाकार व भागाकाराच्या सहसंबिंावर ििाण करु. 

 

९. टेबलवर िार ग्लास/ पाट्प्या ठेवरे्. आता ववद्यार्थयांना एका हातामध्ये मावतील इतके 
एकक ठोकळे घेण्यास सांगरे्. त्या ववद्यार्थयाणला समोर बोलवून ते एकक ठोकळे ककती 
आहेत ते मोजण्यास सांगरे् व ग्लासमध्ये समान वाटण्यास सांगरे्.  

समजा 27 एकक ठोकळे असतील तर ववद्यार्थयी ग्लासमध्ये सुरुवातीला एका ग्लास 
मध्ये 1 ठोकळा याप्रमारे् 6ग्लासमध्ये सहा ठोकळे टाकतील. याि पध्दतीने 
आपल्याकडील 27 ठोकळ्यांमिून सहा-सहा ठोकळे कमी होत जातील व मशक्षक यािी 
नोंद फलकावर खालील टशशयांनी करतील. 

 
अशाप्रकारे भागाकार आपल्याकडून समान गटाने वस्तू पून्हा-पून्हा वजा होतांना ददसून 
येतात. ही वजाबाकी आपर् वरील पध्दतीने कमीत-कमी टशशयांनी देखील करु शकतो. 
पुन्हा- पुन्हा वजाबाकी केल्यानंतर एका ग्लासमध्ये िार वस्तू होतात. हे म्हर्जे उत्तर 
होय. तर समान वाटर्ी करतांना 3 वस्तू मशल्लक राहील्या आहेत.  

या सवण गोटटींिी नोंद खालील पध्दतीने सोशया रुपात करु शकतो.  

 



अशा प्रकारे वरील पध्दतीने केलेल्या मांडर्ीमध्ये  

- 27  ही संख्या आपल्याकडे ककती वस्तू आहेत हे दशणववते.  

- 6 ही संख्या आपल्याला ककती व्यक्तीमध्ये ददलेल्या वस्तंूिी समान वाटर्ी 
करायिी आहे हे दशणववते. 

- 24 हा अंक दशणववतो की आपल्याकडून 27 वस्तंूमिून प्रत्येकाला िार वस्तू ददल्या 
तर 24 वस्तू संपतात. 

- 3 ही संख्या27 मिील 3 वस्तू मशल्लक राहील्या आहेत. हे दशणववते. 
- म्हर्जेि 4 हे उत्तर-भागाकार आहे, तर 3 इतक्या वस्तू मशल्लक-बाकी राहतात. 

अशाप्रकारे भागाकार या कियेिी नोंद करण्यािा सराव झाल्यानंतर समान वाटर्ी हा अथण 
वविारात घेऊन नार्ी व नोटांद्वारे खालील पध्दतींनी भागाकार स्पटट करुया. 

अ) ददलेल्या संख्यांना एक अंकी सखं्येने भागरे्- 

नार्ी व नोटांिा वापर करून खालील टशशयांनी भागाकार या कियेिा सराव देऊ. नार्ी 
व नोटांद्वारे सराव झाल्यानंतर खालील कृतीमध्ये दाखववल्याप्रमारे् केलेल्या कृतीिी 
अंकरुपात भागाकारािी मांडर्ी करुन घेरे्. 
भागाकारािी मांडर्ी अंकरुपात कशी करायिी व पुस्तकामिील सोशया पध्दतीपयतं 
कसे पोहोिायिे यािे तीन टशपे ददले आहेत.  

त्या टशशयांनुसार भागाकार या कियेिा सराव देऊ. 
भागाकार करतांना माि या गोटटीकडे आपले लक्ष असरे् गरजेिे आहे की, 
भागाकारािी नोंद करण्यािे जरी टशपे ददले असले तरी ववद्याथी त्यांना आवडर्ारी 
पध्दती ननवडून त्यानुसार भागाकार करु शकतात. ववमशटट पध्दती सोपी आहे. याि 
पध्दतीने उत्तर शोि असे ववद्यार्थयांना सांगू नये.  

नार्ी व नोटा वापरून भागाकार खालील पद्ितीने करु- 



 

वरील पध्दतीने नार्ी व नोटा वापरून भागाकारािी अंकरुपात नोंद कशी ठेवर्ार हे 
ववद्यार्थयांना समजल्यानंतर खालील टशशयांनी भागाकारच्या कियेिी नोंद करण्यािा 
ववद्यार्थयांना सराव देऊ. 

टशपा 1 -  

 



टशपा २ - 

 
टशपा ३ – 

 
आ) दोन अंकी संख्येने भागरे्- 

ददलेल्या संख्येला एक अंकी सखं्येने भागण्यािी कियेमध्ये ववद्याथी सक्षम आहेत असे 
ददसून आल्यानंतर नार्ी व नोटा वापरून ददलेल्या संख्येला दोन अंकी संख्यांनी 
भागण्यािी किया घेऊ.  

36 व्यक्तींमध्ये 792 रुपये समान वाट. 

 
वरील भागाकारामध्ये ददसून येते की, 36 व्यक्तींना 10 रुपयांच्या नोटा ददल्या तर 
360 रुपये संपतात. अशा पध्दतीने दोन वेळा दहाच्या नोटा वाटून 360 + 360 = 

720 वजा केले आहेत. शेविी 72 रुपये मशल्लक राहील्यानंतर 36 व्यक्तींना 2 रुपये 
ददले तर 0 रुपये मशल्लक राहतात. 
अशा पध्दतीने 20 + 2 = 22 हा उत्तर ( भागाकार ) ममळतो. 



इ) भागाकार या कियेिा तोंडी सराव खालील टशशयांनी डॉममनोज खेळाद्वारे घेऊ- 

 

ई) भागाकारािा अचिक सराव - 

र्ागाकार करण्याची आयताच्या क्षेत्रफळावर आधारीत पध्दती - 

आयतािे क्षेिफळ व एका बाजूिी लांबी ददली असता दसुऱ्या बाजूिी लांबी शोिरे्. हा अथण 
वविारात घेऊन भागाकारािा अचिक सराव घेऊ. या पध्दतीने भागाकार मशकलेला ववद्याथी हा 
बीजगणर्मिील ननत्य समानता, बैष्जक राशी, बैष्जक राशींिा गुर्ाकार, भागाकार, बैष्जक 
राशींिे अवयव शोिरे्, पायथागोरस मसध्दांत हा भाग सहज समजू शकतो. 

१. ददलेल्या दोन अंकी संख्येपासून दशक दांडी व एकक ठोकळे यांिा वापर करुन आयत 
तयार कररे्. तयार केलेल्या आयतांिी िौकटी वहीत नोंद कररे्. 

अ) वस्तूरुपात भागाकार करण्यािा सराव-  

खालील चििावरुन ददसून येते की आपल्याकडे 9 दशक व 1 एकक अशा स्वरुपात 91 
ठोकळे आहेत. हे ठोकळे वापरून आपर्ास 7 इतकी रंुदी असर्ारा आयत तयार करायिा 
आहे. तर त्या आयतािी लांबी ककती होईल. 

 7 X 10 = 70 होतात. म्हरू्न आपर् आयतािी लांबी 10 इतकी वाढववली. 
 91 मिील 70 ठोकळे संपले व आतापयतं आयतािी लांबी 10 इतकी आहे. 



 आता आपल्याकडे 21 ठोकळे हे 2 दशक 1 एकक या बंद रुपात आहेत. म्हरू्न 
आपर् 2 दशक सुट्प्टे करुन 20 एकक ठोकळे घेऊ.  

 अशा पध्दतीने 21 एकक ठोकळे आता 7 – 7 प्रमारे् मांडत आयत वाढववत जाऊ. 
 शेवटी असे ददसून येते की, 7 ठोकळ्यांच्या 3 रांगा मांडून आपल्याकडील 21 

ठोकळे संपतात. 
 अशा पध्दतीने आिी आयतािी लांबी 10 होती ती आता 10 + 3 = 13 इतकी 

झाली आहे.  

 म्हर्जेि, 91 भागीले 7 = 13 हे उत्तर ममळते. 

 
 

आ) चििरुपात व अंकरुपात भागाकार करण्यािा सराव- 
वरील पध्दतीने वस्तूरुपात केलेली कृती ही आयताच्या रुपात खालील पध्दतीने चिि 
काढून दशणवू शकतो. 
चििरुपात केलेली कृती ही अंकरुपात भागाकार पध्दतीने देखील नोंद केल्यािे ददसून 
येते. अशा पद्ितीने भागाकार ही गुर्ाकारािी ववरुध्द किया आहे हे आयत रुपावरू 
ददसून येईल. 

 गुर्ाकार – आयतांच्या बाजंूवरु आयतािे क्षेिफळ शोिरे्. 
 भागाकार – आयतािे क्षेिफळ व एका बाजूिी लांबी ददली असता, दसुऱ्या 

बाजूिी लांबी शोिरे् 



 
इ) अंकरुपातून भागाकार लेखन पध्दतीकडे- 
 

 
 

२. तीन व िार अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भागरे्-  

 



३. ददलेल्या संख्येला दोन अंकी संख्येने भागरे्- 

 

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

अपूिाांक 

१. अर्ा –समान वाटिी 
“एका पूर्ण वस्तूिी समान वाटर्ी कररे्” या अथाणनुसार अपूर्ांकािी सुरुवात करु. 
खालील ददलेले आकार ववद्यार्थयांना िमाने देऊन त्या आकारांिे समान दोन भाग 
करण्यास सांगरे्.  

दोन मलुांना या आकारािे िॉकलेट वाटायिे आहेत या पध्दतीने ववद्यार्थयांसोबत ही 
कृती घेऊ. 

 

वरील आकारांिे समान भाग करतांना, एकाि पध्दतीने समान भाग न करता ववववि 
पध्दतींनी समान भाग करण्यास सांगू.  

खाली चििात िौरसािे ववववि पध्दतीने समान भाग केले आहेत. असेि इतर आकारांच्या 
बाबतीस समान भाग करण्यास ववद्यार्थयांना प्रोत्साहीत करु. 

 



२. एकक अपूिाांकांची ओळख -  

एका गटामध्ये पाि वतुणळं देऊन प्रत्येकी ½, ¼, 1/8, 1/16 या आकारांिे तुकडे तयार 
करण्यास सांगरे्. खालीलप्रमारे् तुकडे तयार करुन घेरे्. शक्यतो जाड काडणपेपरिा 
वापर करुन हे तुकडे तयार करुन घेरे्.  

 

तयार केलेल्या तुकड्यांमिील एका तुकड्यािा अपूर्ांकात नाव- 

एका वस्तू समान दोन तुकडे केल्यानंतर ममळर्ाऱ्या आकारािा एका तुकड्यािे नाव ½ 
असे देरे्.  

½ या अपूर्ांकािा अथण एका वस्तूिे दोन समान भाग केलेला आकारािा तुकडा होय. 
त्यालाि आपर् “एक छेद दोन” असे वाितो. 

अशा पध्दतीने अपूर्ांकांिे नाव स्पटट कररे्. 

¼ िा अथण एका वस्तूिे िार समान भाग केल्यानंतर ममळर्ाऱ्या आकारािा तुकडा. 

 वरील प्रमारे्ि 1/8, 1/16, 1/5, 1/20, 1/100, 1/500, 1/1000 या पध्दतीने 
मलहीलेल्या संख्येिा अथण काय असेल ते ववद्यार्थयानंा वविाररे्.  

 ही संख्या दाखववर्ारे आकार वतुणळापासून ( िपाती, केक, सफरिंद यांिा संदभण 
घेऊन) तयार केले तर ते ककती मोठे ददसतील ? 

 ½ या आकारािी वस्तू मोठी असेल की, 1/16 या आकारािी वस्तू मोठी असेल? 

असे प्रश्न वविारत ववद्यार्थयांशी ििाण कररे्.  

वरील तुकड्यांवर आिारीत खेळ- 

टशपा –1  

साहीत्य – वतुणळािे वरील कृतीमध्ये तयार केलेले तुकडे, एक डाईस ( डाईसवर ½ व ¼ हे 
अपूर्ांक एक वेळा मलहीरे् तर 1/8, 1/16 हे अपूर्ांक दोन वेळा मलहीरे्, ½, ¼, 1/8, 1/16 

हे अपूर्ांक मलहीलेले काडण. 

कसे खेळिार- 

हा खेळ िार खेळाडू ममळून खेळतील. खेळाडू अपूर्ांक मलहीलेले काडण वाटून घेतील. आता 
खेळाडू िमारे् डाईस फेकर्ार व आपल्याकडे जो अपूर्ांक आहे तो अपूर्ांक डाईसवर 



आला तरि खेळाडू नततक्या आकारािा वतुणळाकार तुकडा घेर्ार. अशा पध्दतीने ज्या 
खेळाडूिा पूर्ण वतुणळ तयार होर्ार तो खेळाडू ष्जंकेल. 

टशपा – 2 

हाि खेळ थोडा वेगळ्या पध्दतीने खेळर्ार. म्हर्जेि खेळाडूकडे 1/8 िा काडण असेल व 
खेळाडूला डाईसवर ¼ ही संख्या आली तर खेळाडू ¼ हा आकार 1/8 या आकारािे तुकडे 
वापरून तयार करुन पाहर्ार व ष्जतके तुकडे वापरून ¼ हा आकार तयार होईल नततके 
1/8 िे तुकडे घेर्ार. अशा पध्दतीने खेळाडूला पूर्ण वतुणळ तयार करायिे आहे.  

 

टशपा – 3 

ववद्यार्थयांना 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 हे तुकडे वतुणळापासून तयार करण्यास सांगरे्. आता 
टशपा-2 प्रमारे्ि हे तुकडे वापरून खेळ खेळण्यािा सराव घेरे्. 

टशपा – 4 

साहीत्य - डाईसवर ½, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 1/12, अपूर्ांक मलहीरे्. हेि अपूर्ांक 
मलहीलेले काडण ववद्याथांना देरे्.  

कसे खेळर्ार- आता या खेळामध्ये िार ते सहा पयतं खेळाडू एकत्रित खेळू शकतात. हा 
खेळ खेळतांना देखील जर खेळाडूकडे 1/6 िा काडण असेल व डाईसवर 1/3 हा आकार 
आला तर तो 1/3 मध्ये 1/6 या आकारािे ककती तुकडे बसतील ते शोितील. व नततके 
1/6 िे तुकडे घेतील.  

 

 या खेळात ववद्यार्थयांना ददसून येईल की, 1/8 हा काडण असर्ाऱ्या खेळाडूला 
डाईसवर 1/3 हा अपूर्ांक आला तर 1/8 हे तुकडे वापरून 1/3 हा आकार 
तयार होत नाही. म्हरू्न अशा वेळी ववद्यार्थयांना हे तुकडे ममळर्ार नाही.  

 1/12 हा अपूर्ांक असर्ाऱ्या खेळाडूच्या डाईसवर ½, 1/3, ¼, 1/6 यांपैकी 
कोर्तीही संख्या आली तरी त्या खेळाडूला 1/12 या आकारािे तुकडे ममळतील. 
कारर् हे सवण अपूर्ांक 1/12 या आकारािे तुकडे वापरून तयार करता येतात. 



अशापध्दतीने वतुणळाकार अपूर्ांक तुकडे वापरून एकक अपूर्ांकांिी ओळख, अपूर्ांकांिा 
परस्पर सहसंबंि यांवर आिारीत सराव वरील खेळांमिून ममळेल. वरील कृती झाल्यानंतर 
संकल्पना दृढीकरर्ासाठी अपूर्ांकांिी पट्प्टी (अपूर्ांक भींत) वापरून वरील प्रमारे्ि कृती घेऊ. 

अपूिाांक पट्टी - शर्तं तयार करण्याची कृती – 

 

वरील चििात दाखववल्याप्रमारे् अपूर्ांकांच्या पट्प्टया ववद्यार्थयांकडून गटामध्ये तयार 
करुन घेरे्. अशापध्दतीने अपूर्ांकांच्या पट्प्टया तयार केल्यानंतर ववद्यार्थयांना खालील 
प्रमारे् अपूर्ांकांवर आिारीत सराव देऊ. 

अ) एकक अपूर्ांकांिी तुलना– 

 
 अपूर्ांकांच्या पट्प्ट्प्यामिील एक- एक तुकडी घेरे्. 
 अपूर्ांक पट्प्टीच्या तुकड्यांिे अपूर्ांकामध्ये नाव असलेले काडण तयार कररे्. 
 तुकड्यांिी लहान तुकड्यापासून मोठा तुकड्यापयतं ( िढत्या िमारे् ) मांडर्ी 

कररे्. त्या तुकड्यांच्या खाली त्यांच्या नावांिे काडण ठेवरे्. 
 खालील प्रश्न वविारून कोर्ता अपूर्ांक मोठा आहे ? हे ओळखण्यावर आिारीत 

ििाण कररे्. 
 ½ व 1/3  

 1/6 व 1/8 

 1/12 व ¼ 

 ¼ व 1/3 



वरील ििेतून ददसून येईल की, ½ हा अपूर्ांक 1/12 या अपूर्ांकापेक्षा मोठा आहे. 
कारर् 1/12 मिील 12 हा अंक एका पट्प्टीिे बारा समान तुकडे करुन तयार 
झालेला आकार दशणववतो. तर ½ मिील 2 हा अंक एका पट्प्टी दोन समान तुकडे 
झाल्यािे दशणववतो. यावरून ददसून येते की, 1/12 म्हर्जेि एका पट्प्टीिे 2 पेक्षा 
जास्त तुकडे झाले आहेत. म्हर्जे त्या वस्तूिा ममळर्ारा तुकडा हा लहान 
आकारािाि असर्ार.  

अशा पध्दतीने ििाण झाल्यानंतर  

 1/5 व 1/125  

 1/20 व 1/1000 

यांसारखे प्रश्न देऊन मोठा अपूर्ांक ओळखण्या सांगू. यांसारख्या प्रश्नांिे उत्तर ववद्यार्थयांकडून 
बरोबर येत आहेत असे ददसून आल्यानंतर पुढील टशशयाकडे जाऊ. 

 

आ) ददलेला अपूर्ांक ककती मोठा आहे ते ओळखरे्- 

½ व 1/8 यांमध्ये कोर्ता अपूर्ांक मोठा आहे. या प्रश्नािे उत्तर ववद्यार्थयांकडून 
अपेक्षक्षति आहे की, ½ हा 1/8 पेक्षा मोठा आहे. पर् आता ववद्यार्थयांना हे ओळखायिे 
आहे की, 

 ½ हा अपूर्ांक 1/8 पेक्षा ककती मोठा आहे ? 

ववद्यार्थयांना वरील प्रश्न वविारून अपूर्ांक पट्प्टी ककंवा वतुणळािे अपूर्ांक तुकडे वापरून उत्तर 
शोिण्यास सांगरे्.  

 

अशाप्रकारे ववद्यार्थयांकडून तुलनात्मक कृती व कृतीवर आिारीत अपेक्षक्षत उत्तर आल्यानंतर,  
खालील िमारे् प्रश्न वविारून उत्तर शोिण्यास प्रोत्साहीत करु. 

 ¼ व 1/12 



 ¼ व 1/8 

 ½ व 1/12 

 1/3 व 1/6 

 1/3 व 1/12 

 ½ व 1/6 

 ½ व 1/3 

 1/3 व ¼ 

 ¼ व 1/6 

वरील प्रश्नांिे उत्तर ववद्यार्थयांकडून वतुणळाकार अपूर्ांकािे तुकडे आणर् अपूर्ांक पट्प्टी 
यांसारख्या साहीत्यािा वापर करुन, प्रत्यक्ष कृतीतून येरे् अपेक्षक्षत आहे. यादठकार्ी 
मशक्षकांनी सुिक प्रश्न वविारू नये. ववद्यार्थयांना जास्तीत जास्त वेळ देऊन, कृतीतून 
अनुभव घेण्यास वाव द्यावा. या प्रश्नांिे उत्तर ववद्यार्थयांनी स्वत:ि शोिून काढले तर 
अपूर्ांकांवर आिारीत सममूल्य अपूर्ांक, अपूर्ांकांवरील बेरीज, वजाबाकी, गुर्ाकार व 
भागाकार यांसारख्या कियांिा भक्कम पाया या कृतीतून रिला जार्ार आहे.  

½ व 1/3 यांमध्ये कोर्ता ½ ही अपूर्ांक 1/3 पेक्षा ककती मोठा आहे हे कसे शोिले 
यावर ववद्यार्थयांशी ििाण कररे्. त्यांनी शोिलेलेले उत्तर हे बरोबर का आहे हे ववद्यार्थयांना 
वतुणळाकार अपूरर्ांकांिे तुकडे आणर् अपूर्ांकांिी पट्प्टी वापरून प्रत्यक्ष मसद्ि करुन 
दाखववण्यास सांगरे्. 

सूिना - वरील प्रश्नांिे उत्तर शोिण्यास ववद्यार्थयांना अवघड जात असेल तर त्यांना 
इतकेि सांगरे् की, इतर आकारािे तुकडे वापरून उत्तर शोिा येईल की ? 

खालीलप्रमारे् ववद्यार्थयांकडून उत्तर येतील. 

 

वरील उत्तरामध्ये ववद्यार्थयांनी ½ व 1/3 या अपूर्ांकांिी तुलना 1/6 हा अपूर्ांक वविारात 
घेऊन केली आहे. याि पध्दतीिी उत्तरे 1/12 हा अपूर्ांक वविारात घेऊन देखील शोिता 
येतात. माि ववद्यार्थयांनीि हे शोिरे् अपेक्षक्षत आहे. आपर् केवळ कृतीिे ननरीक्षर् कररे् 
व केलेल्या कृतीमिून उत्तर कसे शोिता येईल इतकेि वविाररे्. 

एकक अपूर्ांकांच्या सरावावर आिारीत कृती-  



अ) नवननशमाती अपूिाांक क्रकट मधील प्रत्येक तुकड्याचे अपूिाांकामध्ये नाव ओळखण्याचा 
खेळ- ववद्यार्थयांना गटामध्ये अपूर्ांकाच्या दोन दोन मशट देरे्. आता फलकावर ककट 
मिील सवाणत मोठा िौरस पाण्याने चिकटववरे्.  

कसे खेळर्ार- ववद्यार्थयांना आपल्या मशटमिील प्रत्येक तुकड्यािे अपूर्ांकामध्ये नाव 
काय आहे ते फलकावरील एका पूर्ण िौरसाशी तुलना करुन शोिायिे आहे. 
 

सुिना – कृतीिे चिि जोडरे्. 

 

आ) जोडो ठोकळे वापरून मशक्षक एक पूर्ण िॉकलेट ककती मोठा आहे ते दाखववतील. आता 
ववद्यार्थयांना कोर्ताही एकक अपूर्ांक सांगरे्. ववद्याथी नततक्या अपूर्ांकािा 
िॉकलेट आपल्याकडील जोडो ठोकळे वापरुन तयार करुन दाखववतील.  

 
वरील कृतीनंतर पुढिा टशपा म्हर्जे मशक्षकांनी कोर्ताही एक एकक अपूर्ांक जोडो ने 
तयार करुन दाखववरे् व ववद्यार्थयांना एक पूर्ण िॉकलेट ककती मोठा असेल ते 
ओळखण्यास सांगरे्. 

 



 

३. एकक अपूिाांकांची पूनरावतृ्ती -  

ववद्यार्थयांना वतुणळाकार अपूर्ांकांिे तुकडे व अपूर्ांकांिी पट्प्टी हे साहीत्य देरे्. आता 
खालील प्रश्न वविारून नततक्या आकारािा अपूर्ांक तुकडे देण्यास सांगरे्.  

अ) वविारलेल्या आकाराइतका तुकडा गटामिून देरे्. 
 ¼ आकारािे तीन तुकडे दे. 
 1/8 आकारािे पाि तुकडे दे. 
 1/12 आकारािे सात तुकडे दे. 
 1/6 आकार तीन वेळा घे. 
 1/3 आकार दोन वेळा घे. 
 तीन वेळा 1/6 

 दोन वेळा ¼ 

 पाि वेळा 1/12 

 11 वेळा 1/12 

 5 वेळा 1/6 

 7 वेळा 1/6 

 7 वेळा ¼ 

 9 वेळा 1/8 

 11 वेळा 1/8 

 5 वेळा ½ 

अशा िमारे् प्रश्न वविारून ववद्यार्थयांना अपूर्ाणक साहीत्याद्वारे तयार करुन दाखववण्यास 
सांगरे्. अशा पध्दतीने अपूर्ांक तयार करुन दाखववतांना ववद्यार्थयांना खालील चििात 
दाखववल्याप्रमारे् ददसून येईल की, काही अपूर्ांक हे 1 पेक्षा मोठे आहेत. ते तयार 
करण्यासाठी आपल्या गटामध्ये पूरेसे साहीत्य नाही म्हरू्न अशा वेळी आपल्याला शेजारच्या 
गटामिून काही तुकडे घेऊन तो अपूर्ांक तयार करावा लागेल. 

 



अशा पध्दतीने अपूर्ांक तयार करण्यािा सराव झाल्यानंतर मशक्षक खालील पद्ितींनी 
अपूर्ांक फलकावर मलहीतील व ववद्यार्थयांना तो अपूर्ांक तयार करण्यास सांगतील. 

 4 वेळा 1/6 

 3 वेळा ¼ 

 3 वेळा ½ 

 3x¼ 

 5x1/6 

 9x1/8 

 1/3 + 1/3 
 1/12 + 1/12 + 1/12 + 1/12 + 1/12 

अशा ववववि पध्दतींनी मलहीलेला अपूर्ांक ववद्यार्थयांना साहीत्यािा वापर करुन 
दाखववण्यास सांगरे्. ददलेला अपूर्ांकािे तुकडे ककती वेळा घेतले आहेत हे आता पयतं 
ववद्यार्थयी तीन पध्दतींने मलहीण्यास मशकले आहेत. 

 

3x¼  हे ¼ + ¼ + ¼ या स्वरूपात मलहीण्यािे कारर् म्हर्जे, 
3 x 5 हे आपर् 5 + 5 + 5 या स्वरूपात मलहीति होतो. त्या पध्दतीिा वापर 
करुन अपूर्ांकांिे तुकडे एकि करत गेलो म्हर्जेि ममळववतांना बेरीज हे चिन्ह 
वापरले. 

र्ागाकार हा अर्ा ववचारात घेऊन अपूिाांकांची ओळख - 

खालील प्रश्न वविारून ववद्यार्थयांना वतुणळाकार कागद व नततक्या व्यक्ती वविारीत घेऊन 
प्रत्यक्ष कृती करुन उत्तर शोिण्यास सांगरे्. 

 िार िपात्या दोन व्यक्तींमध्ये समान वाट – 
 दोन िपात्या दोन व्यक्तींमध्ये समान वाट – 
 एक िपाती दोन व्यक्तींमध्ये समान वाट – 



 एक िपाती िार व्यक्तींमध्ये समान वाट- 
 तीन िपात्या िार व्यक्तींमध्ये समान वाट - 
 पाि िपात्या िार व्यक्तींमध्ये समान वाट - 

वरील िमारे् कृती करुन झाल्यानंतर खालील पध्दतीने भागाकारािी मांडर्ी करुन कृतीिी 
अंकरुपात नोंद करु. 

 

वतुणळ व पाटी वापरून वरील पध्दतीने कृती केल्यानंतर या कृतीवर आिारीत खालील 
पध्दतीने ििाण करु. 

एकक अपूर्ांकांच्या पूनरावतृ्तीिे लेखन- 

3 वेळा ¼ हा अपूर्ांक वतुणळािे तुकडे ककंवा अपूर्ांक पट्प्टीिा वापर करुन दाखववण्यास 
सांगरे्. 

आता आपर् अपूर्ांकािा भागाकार हा अथण पाहीला. त्यानुसार 3 वस्तू 4 व्यक्तींमध्ये 
समान वाटल्या हे आपर् अपूर्ांकात ¾ असे मलहीत होतो. 

खालील चििात हे अचिक स्पटट होतांना ददलेल. 

 



अशा पध्दतीन आपर् एकक अपूर्ांकांिे एक पेक्षा जास्त तुकडे असले तर त्यांिे वािन 
आपर् खालील पध्दतीने करु शकतो. 

 

“तीन छेद िार” म्हर्जेि “तीन वेळा एक छेद िार” हे ववद्यार्थयांना स्पटट झाल्यानंतर 
अपूर्ांक पट्प्टीच्या मदतीने ववद्यार्थयांना संख्येरेषेवर अपूर्ांक दाखववण्यािी कृती घेऊ. 

अपूिाांक संख्यारेषा – 

ववद्यार्थयांना जममनीवर ककंवा फलकावर एक संख्येरेषा काढून देरे्. आता 1 इतक्या 
लांबीच्या पट्प्टीने संख्यारेषा तयार करण्यास सांगरे्. खालील टशशयांनी सखं्यारेषा तयार 
करुन घेऊ शकतो.  

 

वरील पध्दतीने ववद्यार्थयांनी संख्येरेषा तयार केल्यानंतर ववद्यार्थयांना ½ ही अपूर्ांक 
पट्प्टी घेण्यास सांगरे् व हा अपूर्ांक वविारात घेऊन संख्यारेषा तयार करण्यास सांगरे्.  



ववद्यार्थयांनी खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् उत्तर शोिरे् अपेक्षक्षत आहे. ही संख्यारेषा 
ववद्यार्थयांनी त्याच्या वरील पूवणज्ञानावरुन स्वत: ि काढरे् अपेक्षक्षत आहे. ववद्यार्थयांना 
कृती करण्यास पूरेसा वेळ द्यावा. ववद्याथी िुकीिी नोंद करत असतील तर, तुला असे का 
वाटते? ते वविारून त्यािी नोंद करण्यामागिी वविारसरर्ी समजून घ्यावी. ज्या 
ववद्यार्थयांनी संख्यारेषा बरोबर काढली आहे. त्या ववद्यार्थयाणसोबत अशा ववद्यार्थयांना ििाण 
करुन सोपी पध्दती ननवडण्यास सांगरे्. 

 

वरील प्रमारे् गटानुसार ववद्यार्थयांनी ½ िी संख्यारेषा काढली व त्यावर आिारीत 
ववद्यार्थयांशी ििाण केल्यानंतर खालील एकक अपूर्ांक वापरून त्या अपूर्ांकांिी संख्यारेषा 
ववद्यार्थयांना वहीत काढण्यास सांगरे्. 

1/3, ¼, 1/6, 1/8 या संख्यारेषा ववद्यार्थयांना वहीत काढण्यास सांगरे्. अशा पध्दतीने 
ववद्यार्थयांिा संख्यारेषेवर अपूर्ांक काढण्यािा सराव झाल्यानंतर खालील खेळ व 
कृतींमिून एकक अपूर्ांकांच्या पूनरावतृ्तीिा अचिक सराव देऊ. 

वरील पध्दतीने एकक अपूर्ांकांच्या पुनरावतृींसंदभाणत सराव झाल्यानंतर खालील खेळाद्वारे या 
संकल्पनेिे दृदढकरर् करु. 

 हदलेल्या अपूिाांक वतुाळाच्या तुकड्यांपासून तयार करण्याचा खेळ – 

साहीत्य – वतुणळापासून तयार केलेले अपूर्ांक तुकडे , डाईस- ( डाईसवर 1/3, ¼, 1/6, 1/8 हे 
अपूर्ांक मलहीरे्. यामध्ये 1/6 व 1/8 हा दोन वेळा मलहीरे्.) अपूर्ांक मलहीलेले काडण –2/3, 



3/3, 4/3, ¾, 4/4, 5/4, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 5/8, 7/8, 8/8, 9/8 हे अपूर्ांक मलहीलेले 
काडण तयार कररे्.  

कसे खेळिार – 

एका वेळी िार ते पाि खेळाडू खेळतील. वरील साहीत्य यादीमध्ये ददलेले काडण गटामध्ये उलट 
ददशेने ठेवरे्. आता खेळाडू त्यांपैकी एक काडण उिलतील. आता खेळाडू डाईसद्वारे खेळतील. 
जर खेळाडूकडे 5/6 हा अपूर्ांक असेल तर तो खेळाडू फक्त 1/6 हाि अपूर्ांक डाईसवर 
आल्यानंतर त्या आकारािा तुकडा उिलू शकतो. अशा पध्दतीने खेळ िालेल.  

5/6 हा अपूर्ांक ज्या खेळाडूकडे आहे व त्याच्याकडे 1/6 या आकारािे पाि तुकडे तयार झाले 
तर तो खेळाडू ष्जंकेल.  

४. अपूिाांकांची तुलना- 
वरील पध्दतीने खेळ खेळून झाल्यानंतर ववद्यार्थयांना खालीलप्रमारे् दोन अपूर्ांकािी 
तुलना यांवर आिारीत प्रश्न वविाररे्. कोर्ता अपूर्ांक मोठा आहे ते ओळखण्यास 
सांगरे्. उत्तर शोिण्यासाठी ववद्याथी साहीत्यािा वापर करु शकतात.  

खालीलप्रमारे् दोन अपूर्ांक देऊन लहान व मोठा अपूर्ांक ओळखण्यास सांगरे्. 
 टशपा १ - ½ आणर् 1/8,  1/5 आणर् 1/20,  

 टशपा २ - 2/3 आणर् 4/5, ¾ आणर् 7/8  

 टशपा ३ –3/2 आणर् 4/3, 5/4 आणर् 9/8 

 टशपा ४ –4/3 आणर् 2/7,  7/4 आणर् 4/5 

 टशपा ५ - 3/8 आणर् 7/10 , 4/7 आणर् 3/9 

 टशपा ६ –2/4 आणर् 3/6, ¾ आणर् 12/16 

५. वरील कृतीमध्ये ववद्यार्थयांना स्वत:ि उत्तर शोिण्यास सांगरे्. आवश्यकतेनुसार 
साहीत्य वापरू देरे्. शक्यतो अपूर्ांकांिी तुलना करण्यावर आिारीत कोर्तेही ननयम 
सांगू नये.  

६. समान छेद असिाऱ्या अपूिाांकांची बेरीज व वजाबाकी - 

वरील पध्दतीने संख्यारेषेवर आिारीत अपूर्ांक दाखववण्यािी कृती ववद्यार्थयांना 
समजल्यानंतर समान छेद असलेल्या अपूर्ांकांिी बेरीज व वजाबाकी यांवर आिारीत कृती 
घेऊ. 

 बेरीज - 

3/8 + 4/8 = ? हा प्रश्न ववद्यार्थयाण खालील पध्दतीने साहीत्यािा वापर करुन शोितील. 



ववद्यार्थयांना अपूर्ांक पट्प्टी, वतुणळाकार अपूर्ांक तुकडे व संख्यारेषा यांसारख्या ववववि 
सािनांिा वापर करुन उत्तर शोिण्यास सांगू व आलेल्या उत्तरािी नोंद करण्यास सांगरे्. 

 

 वजाबाकी – 

बेरीज म्हर्जे ममळववरे्, पुढे जारे् यानुसार वजाबाकी म्हर्जे कमी कररे्, मागे येरे् हा अथण 
वविारात घेऊन समान छेद असर्ाऱ्या अपूर्ांकांिी वजाबाकी घेरे्. 

 

वरील पध्दतीने समान छेद असलेल्या अपूर्ांकांिी बेरीज व वजाबाकी यांवर आिारीत कृती 
घेऊ. 

७. सममलू्य अपूिाांक – 

फलकावर ½ आकारािा वतुणळाकार तुकड्या चिकटववरे्. आता ववद्यार्थयांना त्यांच्याकडील 
तुकडे वापरुन हा अपूर्ांक तयार करण्यास सांगरे्. ननयम माि असा आहे की, एकाि 
आकारािे तुकडे वापरून ½ हा आकार तयार करायिा आहे.  



खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् ववद्यार्थयांकडून कृती अपेक्षक्षत आहे. 

 

वरीलप्रकारे कृतीमिून ववद्यार्थयांशी ििाण करुन सवण अपूर्ांक हे मभन्नछेद असलेले असले तरी 
त्यांिी ककंमत ½ या अपूर्ांकाशी समान आहे. म्हरू्न या अपूर्ांकांना ‘समान ककंमत’ 
असर्ारे- ‘सममूल्य अपूर्ांक’ असे म्हरू्. 

अशा पध्दतीने ििाण झाल्यानंतर वरील कृती खालील पध्दतींनी अपूर्ांकात लेखन करु. 

 

वरील कृती झाल्यानंतर मशक्षकांनी फलकावर 1/3 ही अपूर्ांक मलहीरे् व या अपूर्ांकांिे 
सममलू्य अपूर्ांक वतुणळाकार अपूर्ांक तुकडे व अपूर्ांक पट्प्टी वापरून शोिण्यास सांगरे्. 

याि पध्दतीने –¼, 2/3, ¾ या अपूर्ांकांिे सममलू्य अपूर्ांक वतुणळाकार अपूर्ांक तुकडे व 
अपूर्ांक पट्प्टी वापरून शोिण्यास सांगरे्. 

सराव कृती – 

एक आयताकार कागद घेऊन त्या कागदािा 2/5 इतका भाग रंगववरे्. आता त्या कागदािी 
खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् घडी घालीत जारे्. प्रत्येत घडीला तयार होर्ाऱ्या नवीन 
अपूर्ांकांिे नाव मलहीरे्. 

 

अशा कृतीमिून ववद्यार्थयांना ददसून येईल की 2/5 =  4/10  = 8/20असे सममूल्य अपूर्ांक 
तयार होतात.  

सममलू्य अपूिाांक िोधण्याचे ननयम – 



खालील प्रमारे् फलकावर सममलू्य अपूर्ांकांवर आिारीत प्रश्न वविारून ररकाम्या िौकटीमध्ये 
कोर्ता अंक येईल ते शोिण्यास सांगरे्. 

 

वरील पध्दतीच्या प्रश्नांिी उत्तरे शोिल्यानंतर ववद्यार्थयांना ददसून येईल की, ददलेल्या 
अपूर्ांकांच्या अंशाला व छेदाला समान अंकाने गुर्ले की समान ककंमतीिे अपूर्ांक ममळतात.  

 

वरील कृतीच्या ववरुध्द आता ववद्यार्थयांना वविाररे् की, 4/10 या अपूर्ांकापासून पुन्हा 2/5 
हा अपूर्ांक कसा ममळववता येईल ? 

 

कोर्त्याही संख्येला 1 या अंकाने गुर्ले ककंवा भागले तरी त्या संख्येिी ककंमत बदलत नाही 
या ननयमािा वापर करुन आपर् सममूल्य अपूर्ांक शोितो. यावर आिारीत ििाण 
ववद्यार्थयांशी करु शकतो. 

1 = 1/1 = 2/2=3/3……………. 

अशा पध्दतीने आपर् 2/5 x 2/2 हा गुर्ाकार करुन 4/10 हा अपूर्ांक ममळववतो. तसेि,  

4/10 या अपूर्ांकाला 2/2 ने भागून 2/5 अपूर्ांक ममळववतो. 



८. अपूिाांकांची बेरीज व वजाबाकी-  

खालील िमारे् टशशयांनी अपूर्ांकांवर आिारीत प्रश्न वविाररे्. ववद्यार्थयांना अपूर्ांक मभतं, 
वतुणळापासून तयार केलेल्या अपूर्ांक, जोडो ब्लॉक वापरून उत्तर शोितील. ददलेल्या 
अपूर्ांकांिे सममलू्य अपूर्ांक शोिून ववद्याथी उत्तरापयतं पोहोितील. सममूल्य अपूर्ांकांिी 
बेरीज व वजाबाकी करतांना ववद्यार्थयींना साहीत्यातून उत्तर शोिण्यास सांगरे्. 

खालील पध्दतीने बेरीज व वजाबाकी यांिा सहसंबिं सािून ववद्यार्थयी उत्तर शोितील. 

 

काही ववद्याथी ननयममत पध्दतीपेक्षा वेगळ्या पध्दतीने देखील उत्तर शोिू शकतात. त्यांिे उत्तर 
इतर ववद्यार्थयांच्या ननदशणनास आरू्न देऊ. 

 

वरील पध्दतीने सुरुवातीला ववदयार्थयी सािनांच्या मदतीने उत्तर शोितील व शेवटी फक्त 
अंकांवरील किया करुन उत्तर शोितील. 

अ) समान छेद असलेल्या अपूर्ांकांिी बेरीज व वजाबाकी- 
बेरीज व वजाबाकी- 2/4 + ¼, 3/8 + 2/8, 1/5 + 2/5, 2/7 + 3/7, 7/8 – 3/8, 5/7 – 2/7, 7/10 

– 3/10 

आ) एका अपूर्ांकािा सममूल्य अपूर्ांक शोिून बेरीज व वजाबाकी- 
बेरीज- ½ + ¼ , ½ + 1/8, ¼ + 1/16, 1/3 + 1/6, ¾ + 3/8, ¾ + 5/16, 2/3 + 2/9, 2/3 + 3/12, 

¾ + 2/12 

वजाबाकी- ¾ - ¼, 5/8 – ½, 7/8 – ¾, 6/9 – 2/3, 13/12 – 3/4 



इ) ददलेल्या दोन्ही अपूर्ांकांिे सममलू्य अपूर्ांक शोिून बेरीज व वजाबाकी- 
बेरीज –½ + 1/3 , 1/3 + ¼ , ½ + 1/5, ¼ + 1/6, 2/3 + ¼, 5/8 + 2/3 

वजाबाकी - ½ - 1/3, 1/3 – ¼ , ½ - 1/5, ¼ - 1/6, 2/3 – ¼, 2/3 – 5/8 

ई) दोन पेक्षा अचिक अपूर्ांकांिी बेरीज व वजाबाकी- 
बेरीज- ½ + 1/3 + ¼, 1/3 + ½ +  1/5, 1/3 + ¼ + 1/6, 1/3 + ¼ + 1/5 

बेरीज व वजाबाकी- ½ + 1/3 – ¼, 1/3 + 1/6 – ¼, 1/3 + 1/5 – ¼ 

 

९. अंिाचधक अपूिाांक, छेदाचधक अपूिाांक व पूिाांकयुक्त अपूिाांक- 
अ) ददलेल्या संख्यारेषेवर अपूर्ांकांिे स्थान दाखववण्यािी कृती घेरे्. कृतीिी सुरुवात खाली 

दाखववल्याप्रमारे् घेऊ. संख्यारेषेवर खालील िमारे् संख्या दाखववरे् व त्या संख्या 
कोर्त्या स्थानावर येतील ते शोिण्यास सांगरे्. 

संख्या- 50, 25, 75, 5, 98, 53, 30 इत्यादी. 

 

आ) वरील पध्दतीने संख्या दाखववण्यािा सराव  ढाल्यानंतर खालील संख्यारेषा काढून  
संख्यारेषेवर अपूर्ांक दाखववण्यािा सराव घेऊ. 

 

वरील संख्यारेषेवर खालील िमारे् संख्या दाखववण्यास सांगरे्. 

संख्या- 1, 4, 3, 2, ½, ¼, 5/4, 3/2 

इ) वरील संख्या संख्यारेषेवर दाखववण्यािा सराव झाल्यानंतर खालीलप्रमारे् संख्या देऊन 
त्या संख्या ववद्यार्थयांना संख्यारेषेवर दाखववण्यास सांगरे्. 

 
वरील संख्यारेषेवर खालील अंक दाखववण्यास सांगरे्-  

गट १ - ¼, 2/4, ¾, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4……… 

गट २ –1/3, 2/3, 3/3, 4/3……… 

वरील पध्दतीने संख्यारेषेवर अपूर्ांक दाखववण्यािा सराव झाल्यानंतर खालील प्रश्नांवर 
आिारीत ििाण करुन ववद्यार्थयांना छेदाचिक अपूर्ांक व त्यांिे पूर्ांकयुक्त अपूर्ांकात 
रुपांतरर् यांबाबत ििाण कररे्.  



ववद्यार्थयांना वतुणळाकार अपूर्ांक तुकडे वापरून 5/4 हा अपूर्ांक तयार करण्यास सांगरे्.  

हा अपूर्ांक तयार केल्यानंतर ववद्यार्थयांशी ििाण करुया की, 

 5/4 हा अपूर्ांक 1 पेक्षा ककती लहान आहे की, मोठा आहे? 

 1 पेक्षा ककती मोठा आहे ? 

 1 तयार होण्यासाठी ¼ इतक्या आकारािे ककती तुकडे लागतात ? 

 ¼ आकारािे 4 तुकडे हे आपर् अपूर्ांकात कसे मलहीर्ार ? 

 

अशापध्दतीने प्रश्न वविारुन वरील चििात दाखववल्याप्रमारे् अंशाचिक अपूर्ांक व पूर्ांकयुक्त 
अपूर्ांक ही संकल्पना स्पटट कररे्. 

सराव खेळ – 

 कार्ा मॅच करण्याचा खेळ – 

खाली चििात ददलेले तीन प्रकारिे काडण त्यांवर दशणववलेल्या ककंमती वविारात घेऊन मॅि 
कररे्. 



 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

कोन 

१. जोडो 3Dिा वापर करुन ववद्यार्थयांना आकार तयार करण्यास सांगरे्. तयार केलेल्या 
आकारामध्ये काटकोन, लघुकोन व ववशालकोन ककती आहेत ते शोिण्यास सांगरे्. 

 
२. ववद्यार्थयाणना जोडो-3D ( दोन स्ट्रॉ व एक कनेक्टर) वापरुन लघूकोन, ववशालकोन व 

काटकोन तयार करण्यािा सराव घेरे्. 

 
३. बेबीमलयन ससं्कतीनुसार परृ्थवी सुयणभोवती कफरण्यासाठी 360 ददवस लागतात. यानुसार 

एक फेरा म्हर्जे 360 ददवस ही संकल्पना स्पटट कररे्. 

याि पध्दतीने 360 हा असा ववशेष अंक आहे की, ज्या संख्येला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 

18,20, 30, 40, 36, 60, 80, 90, 120, 180 या संख्यांनी भाग जातो. 



अशा पध्दतीने,  

 पूर्ण फेरा –360 अंश 

 अिाण फेरा –180 अंश 

  पाव फेरा –90 अंश  

ही संकल्पना स्पटट कररे्.  

४. दरवाजािा वापर करुन शनू्य पेक्षा मोठा व 90 अंश पेक्षा लहान असर्ारे लघूकोन 
तयार करण्यािा सराव घेरे्.  

 

५. जोडो-3D ( दोन स्ट्रॉ व एक कनेक्टर) वापरुन लघूकोन, ववशालकोन व काटकोन तयार 
करण्यािा सराव घेरे्. ववद्यार्थयांना सुरुवातीला कोनांसंदभाणत अंदाज बांिता येरे् व त्यानसुार 
कोन काढता येण्यािी पूवणतयारी या कृतीमिून साध्य होते. 

 पुदढल िमारे् कोन तयार करण्यािा सराव घेरे्-  
- 90 अंशािा कोन तयार कर,  

- 45 अंशािा कोन तयार कर, 
- 30 अंशािा कोन तयार कर,  

- 60 अंशािा कोन तयार कर.  

- याि पध्दतीने पुढील माप देऊन कोन तयार करण्यास सांगरे्. ववद्यार्थयांना त्यांनी 
तयार केलेला कोन ककती बरोबर आहे हे शोिण्यासाठी शालेय साहीत्यामिील 
मोठ्या कोनमापकािा वापर कररे्. खालील कोनांिे माप देऊन ते कोन तयार 
करण्यास सांगरे्. 

- 120 अंश, 150 अंश, 135 अंश, 20 अंश, 10अंश, 80 अंश,100अंश, 170अंश 

अशा प्रकारे कोनांिे माप देरे् व ददलेल्या मापािे कोन तयार करण्यास सांगरे्.  

६. चििरुपात ददलेल्या कोनािे माप ओळखण्यािा व तो कोन मोजून पाहण्यािा सराव- 

कायणपुष्स्तका- खालील पध्दतीिी कायणपुष्स्तका देऊन ववद्यार्थयांना कोनािे अंदाजे माप व 
मोजून पाहील्यानंतर आलेले माप अशा नोंदी असर्ारी कायणपुष्स्तका देरे्. 



 

७. कोनमापकािा वापर करुन ददलेल्या मापािा कोन काढण्यािा सराव- 

 ददलेल्या ककरर्ामिून कोनमापकािा वापर करुन कोन काढण्यािा सराव देरे्. 

८. कोन काढण्यावर आिारीत खेळ- 

दोन ववद्यार्थयीं ममळून हा खेळ खेळतील. एक खेळाडू कोन काढून दसुऱ्या खेळाडूला तो कोन 
देईल. दसुरा खेळाडू तो कोन ककती मापािा आहे हे अंदाजे ओळखर्ार व नंतर प्रत्यक्ष 
कोनमापक वापरुन कोनािे माप मोजर्ार. आता अंदाजे मोजलेला कोन व प्रत्यक्ष मोजून 
पाहीलेला कोन यांमध्ये ष्जतका फरक असेल त्यांिी नोंद खालील ददलेल्या तक्त्यात करतील. 
अशा पध्दतीने प्रत्येक खेळाडू पाि वेळा खेळर्ार. शेवटी ज्या खेळाडूिा स्कोर कमी असेल तो 
खेळाडू ष्जंकेल.  

 

कोन मोजण्याच्या सरावावर आिारीत कंशयुटर गेम्स – 

Website link – 

Angle measuement game- http://www.mathplayground.com/measuringangles.html 

कोन ओळखण्यािा खेळ-  http://www.mathplayground.com/alienangles.html   

http://www.mathplayground.com/measuringangles.html


कोन व बळावर आिारीत खेल- 
http://www.mathplayground.com/ProjectTRIG/ProjectTRIGPreloader.html 

वप्रझमिा खेल- http://www.mathplayground.com/logic_rainbow_mechanic.html 

अचिक सरावासाठी वेबसाईट- http://www.abcya.com/measuring_angles.htm 

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

वतुाळ 

१. छोटे णखले व िागा वापरून वतुणळ काढण्यािा कृती घेरे्. दोन णखळे वापरून लंब वतुणळ 
काढण्यािी कृती घेरे्. दोघांमिील साम्य व फरक यावर आिारीत ििाण कररे्. 

 

२. आईष्स्िमिी काडी व पेष्न्सल वापरून वतुणळ काढण्यािी कृती. एकाि त्रबदंपूासून ठराववक 
अंतरावर काढलेल्या त्रबदं ूसमुहाला वतुणळ असे का म्हर्तात. यािे उत्तर ववद्यार्थयांना या 
कृतीमिून शोिण्यास सांगरे्. 

 

३. वरील पध्दतीने काढलेल्या वतुणळाच्या कडेवरील त्रबदं ूव कें द्र त्रबदं ूयांना जोडर्ारा रेषाखंड 
काढरे्, वतुणळाच्या कड्यावरील कोर्तेही दोन त्रबदं ूजोडर्ारा रेषाखंड काढरे्. वतुणळाच्या 
कड्यावरील दोन त्रबदं ूजोडर्ारा सवाणत मोठा रेषाखंड काढ. अशा ववववि अंगांनी सराव घेरे्. 

हाि सराव पेपर शलेट वापरुन घेरे्. 

http://www.mathplayground.com/ProjectTRIG/ProjectTRIGPreloader.html
http://www.mathplayground.com/logic_rainbow_mechanic.html
http://www.abcya.com/measuring_angles.htm


 

वरील कृतीवरुन वतुणळकें द्र, त्रिज्या, जीवा, व्यास, व्यास व जीवा सहसंबंि, व्यास व त्रिज्या 
सहसंबंि यांवर आिारीत ििाण कररे्. 

४. कािेिी बांगडी फुटली असता वतुणळाकार कड्यािे होर्ारे दोन भाग व त्यानुसार लहान 
वतुणळकंस व मोठा वतुणळकंस स्पटट कररे्. अिण वतुणळकंस म्हर्जे काय व त्यािे माप ककती 
अंश असेल यावर ििाण कररे्. 

अचिक सराव – 

- वहीवर काढलेल्या वतुणळावर एक खराट्प्यािी काडी ठेवली असता ददसर्ारे अिण 
वतुणळकंस, लघूवतुणळकंस व ववशालवतुणळकंस ओळखण्यािी कृती घेरे्.  

- कागदाच्या कापलेल्या वतुणळ बल्पच्या प्रकाशात ठेवला. आता पुस्तक बल्प व 
वतुणळाच्या मिे िरुन सरकववत गेल्यानंतर तयार होर्ाऱ्या लघ-ूअिण-ववशाल कंस 
ओळखरे्.  

 

ववर्ाग दसुरा 

ववर्ाज्य व ववर्ाजकता 

१. 1 ते 12 पयतं जोडो ठोकळे घेत त्यांपासून आयत तयार करण्यािी कृती घेरे्. ककती 
ठोकळे वापरले असता सरळ रेषा म्हर्जेि एकि आयक तयार होतो व कोर्त्या 
संख्या आहेत की, ज्यांपासून दोन ककंवा दोन पेक्षा जास्त पध्दतीिे आयत तयार 
होतात.ही कृती घेऊन ििाण कररे्.  

२. यानंतर याि पध्दतीिी कृती 24 पयतं घेरे्. व शेवटी मूळ संख्या व संयुक्त संख्या ही 
संकल्पना स्पटट कररे्. 

३. अशापध्दतीने मूळ व संयुक्त संख्यांिा अथण समजल्यानंतर 1 ते 100 च्या तक्त्यावर 
मूळ व संयुक्त संख्या शोिण्यािी कृती घेरे्. 



४. 24 पासून जास्तीत-जास्त आयत तयार होतांना ददसतात. यावरुन 24 ही संख्या 
कोर्कोर्त्या संख्यांच्या पाढयात येते. त्यािा आयत तयार होण्याशी सहसंबंि यावर 
ििाण कररे्. कोर्तीही दोन अंकी संख्या देऊन ती संख्या कोर्कोर्त्या संख्येच्या 
पाढयात येते ते शोिण्यािी कृती घेऊ. 

५. एकक ठोकळे वापरून संख्या पटीने वाढववण्यािी कृती 
18 ही संख्या खालील टशशयांनी तयार करु 

- 3, 3 x 3, 3 x 3 x 2 

 

६. 8, 15, 24 या संख्यांिे मूळ अवयव शोिरे्. 
खालील पध्दतीने सहसंबंि वविारात घेत ववद्यार्थयांशी ििाण करत दोन अंकी संख्या 
ददली असता मूळ अवयव शोिण्यािी कृती घेऊ. 

 

7. वरील प्रकारे कृती झाल्यानंतर कोर्त्याही दोन संख्या ( ५० पेक्षा लहान) ददल्या असता त्या 
दोन संख्यांिे मूळ अवयव शोिण्यािी कृती घेऊ. मूळ अवयवांवरुन दोन्ही संख्यांिे सामाईक 
अवयव शोिण्यास सांगू. जसे, 9 व 12 या संख्यांिे 3 हा सामाईक अवयव आहे. तर 8 व 
12 या संख्यांिे 2 x 2 हे सामाईक अवयव आहेत. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

दिांि अपूिाांक 

दशांश संख्यालेखन पध्दती ही दशांश अपूर्ांकांना व्यक्त करण्यािी अशी पध्दती आहे की, 
ज्या पध्दतीत ददलेल्या अपूर्ांकािा छेद हा लपलेला असतो. तसेि या लेखन पध्दतीमध्ये 
ददलेल्या संख्येिा एकक हा दशांश चिन्हाच्या उजव्या बाजूला मलहीला जातो.  



दहािा पाया वविारात घेऊन अपूर्ांकांना व्यक्त करण्यािी एक नवीन संख्या लेखन पध्दती 
या स्वरूपात दशांश अपूर्ांक संख्यांिी ओळख झाली तर या संख्यांिा अथण आणर् त्यांवरील 
गणर्ती किया यांिा अथण समजण्यास सोपे जाते. 

दशमान संख्या लेखन पध्दती, अपूर्ांक आणर् मापन या संकल्पना ववद्यार्थयांना आकलन 
झाल्या असतील तर दशांश संख्या अभ्यासण्यात सहजता येते.  

दिांि अपूिाांक शिकववतांना लागिाऱ्या महत्वपूिा साहहत्याची ओळख- 

I. दशांश अपूर्ांक ककट - 

 

II. आलेख कागद- 

 



III. ममटर पट्प्टी- 

 

IV. दशांश अपूर्ांक वतुणळ- 

 

V. शलेस वॅल्यु काडण- 

 

१. दिमान संख्यालेखन पध्दतीचा वस्तूरुपात स्र्ाननक क्रकंमत क्रकट वापरून सराव घेिे –  

खालील प्रश्न वविारून दशमान सखं्यालेखन पध्दतीिी उजळर्ी घेऊ. 

 एककाला 10 ने गुर्ले तर ककती होतात? 

 दशकाला 10 ने गुर्ले तर ककती होतात ? 

 हजारला दहाने गुर्ले तर ककती होतात ? 

 शतकाला दहाने गुर्ले तर ककती होतात ? 

 दशकाला दहाने गुर्ले तर ककती होतात ? 



वरील प्रश्नांवर ििाण केल्यानंतर खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् वस्तंूिी एकक, दशक व 
शतकनुसार मांडर्ी कररे् व वरील कृतीच्या आिारे खालील नोंदी कररे्. 

वरील ििेतून खालील दोन गोटटी ननटपन्न होतात- 

अ) कोर्त्याही घराला दशकाने गुर्ले की, त्याच्या पुढिे घर ममळते. थोडक्यात दशमान 
संख्यालेखनात घर हे दहाच्या पट्प्टीने वाढत जातात. 

 

आ) कोर्त्याही घराला दहाने भागले की, त्या घरािे आिीिे लहान घर ममळते. थोडक्यात 
दहाने घरांना भागून त्याच्या अलीकडिे दहा पट लहान घर ममळते.  

 

अशा पध्दतीने कृतीवर आिारीि ििाण झाल्यांनतर आपर् दशांश अपूर्ांकांिी ओळख करु. 

२. दिांि अपूिाांत क्रकट वापरून 1/10 व 1/100 ची ओळख करिे - 

शतकाला दहाने भागले. म्हर्जेि दहा समान भाग केले तर दशक ममळतो. दशकाला दहाने 
भागले तर एकक ममळतो. याि पध्दतीने आपर् खालील प्रश्न वविारून ववद्यार्थयांना उत्तर 
शोिण्यास सांगू. 

 एककाला दहाने भागले तर कोर्ते घर ममळेल ? 

 ममळर्ाऱ्या वस्तूिा आकार कसा असेल? 

1/10 च्या घराची ओळख -  

वरील प्रश्नांवर ििाण करुन ववद्यार्थयांना कल्पना करण्यास सांगा की,  



- एककािे दहा समान भाग केले तर कोर्त्या आकारािी वस्तू ममळेल? 

- ती वस्तू ददसायला कशी असेल? 

- तयार होर्ारी वस्तू आपर् एककाच्या घरात ठेवर्ार का ? 

- या तयार झालेल्या नवीन घराला नाव काय देर्ार? 

अशा पध्दतीने ििाण करुन एककािे दहा समान तुकडे केल्यानंतर तयार होर्ारी िौरस 
िकती प्रत्येक ववद्यार्थयांना हाताळण्यास द्या. त्या दहा िौरस वस्तू जोडून एकक 
ठोकळा तयार होतो की, नाही ते कृती करुन पहायला सांगा. 

 

अशा पध्दतीने आपर् एककािे दहा समान भाग केले म्हरू्न तयार होर्ारा आकार हा एक 
पेक्षा लहान आहे. या आकारािी नोंद आपर् अपूर्ांक लेखन पध्दतीनुसार 1/10 याप्रमारे् 
मलहू. एककािे दहा समान भाग करुन तयार झालेल्या नवीन घराला ‘ एक छेद दहा ’ िा घर 
असे म्हरू्. 

1/100 च्या घराची ओळख -  

याि पद्ितीने आता आपर् तयार झालेल्या नवीन घराला देखील दहाने भागले. म्हर्जेि 
1/10 िे दहा समान भाग केले तर, 

- तयार होर्ाऱ्या नवीन घरािे नाव काय असेल? 

- त्या घरातील वस्तूिा आकार कसा असेल ? 

वरील पध्दतीने ििाण केल्यानंतर ववद्यार्थयांना अंदाज बांिण्यास वेळ द्या की, ती वस्तू 
आकाराने कशी ददसेल. घन ठोकळ्यापासून िौरसाकार पाटी ममळाली होती.  

- या पाटीिे दहा तुकडे कसे कराल ? 

-  तो आकार कसा ददसेल?  

- तयार होर्ाऱ्या नवीन घरािे नाव काय असेल ? 

या प्रश्नांवर ििाण झाल्यानंतर 1/100 िा आकार ववद्यार्थयांना पाहण्यास देरे्.  



 

अशा पध्दतीने 1/10 िे दहा समान भाग झाले की, एक नवीन घर तयार होते. या घरातील 
वस्तूला 1/100 असे म्हर्र्ार. कारर् अशा 100 वस्तू घेतल्या तर एकक ठोकळा तयार 
होईल. 

वरील पध्दतीने 1/10 व 1/100 िी ओळख झाल्यानंतर खालील प्रमारे् प्रश्न वविारून आकार 
व त्यांिे परस्पर सहसंबंि यांवर ििाण करु. 

 1/10 हा आकार ककती वेळा घेतला तर दशक तयार होईल ? 

 1/10 हा ककती वेळा घेतला तर शतक तयार होईल ? 

 एकक पासून ककती 1/100 इतके आकार ममळतील ? 

 दशक पासून ककती 1/100 इतके आकार ममळतील ? 

 1/100 हा आकार ककती वेळा घेतला तर शतक तयार होईल ? 

वरील प्रश्नांद्वारे ववद्यार्थयांना वरील कृतीत वापरलेले आकार व त्यांिा परस्पर सहसंबंि 
स्पटट होईल. 

३. दिांि व ितांिपयांत संख्या तयार करण्याचा सराव – 

खालील टशशयांनी दशांश अपूर्ांकांिी 1/10 व 1/100 या अपूर्ांक रुपात लेखन करण्यािा 
सराव घेऊ.  

संख्या वस्तूरुपात तयार करुन अंकरुपात शलहीिे.- 

खालीलपध्दतीने प्रत्येक गटामध्ये ववद्यार्थयांना काही वस्तू देरे् व त्या वस्तू ककती आहेत. ते 
अंकरुपात कसे मलहीर्ार यावर आिारीत ििाण कररे्.  



 

वरील पध्दतीने साहीत्य ददल्यानंतर ववद्यार्थयांना प्रत्येक वस्तूिे अंकात नाव माहीती आहे. 
त्यानुसार ववद्यार्थयांना खालील सखं्याकाडण देरे् व त्यांनी तयार केलेली संख्या दशणववण्यास 
सांगरे्. 

 

संख्या काडण वापरुन त्या अंकांिी बेरीज केली तर वरीलप्रमारे् संख्या ववस्तारीत रुपात ममळते.  

आता आपर् वरील संख्या जर घरांिा वापर करुन मलहीली तर कशी मलहीर्ार यावर ििाण 
कररे्. खालील चििात दाखववल्याप्रमारे् या संख्यािंी नोंद करु. 



 

 

वरील चििातून ददसून येते की आपल्याकडे “दोन दशक, िार एकक, सात-एक छेद दहा व 
पाि-एक छेद शभंर” आहेत. ही संख्या आपर् घरांिा वापर न करता मलहीली तर ती 2475 
अशी ददसते. म्हर्जेि ही संख्या वरील ववस्तारीत रुपात ददलेल्या संख्या नाही.  

 

अशा पध्दतीने ििाण केल्यानंतर आपर् ववद्यार्थयांना सांगू की, 4 िी ककंमत ही िारशे नसून 
िार आहे हे आपर्ास माहीत आहे. मग, 

 संख्या घरांिा वापर न करता मलहीली तर ददलेल्या संख्येत एककािे घर कोर्ते आहे 
हे कसे समजर्ार?  

हा प्रश्न करुन त्यावर खालील उपाय सांगू शकतो. 

 

वरील चििात एकक या घरातील संख्येवर िांदर्ी मलहीली आहे. ही िांदर्ी एककािे घर 
कोर्ते आहे हे दशणववते. आता िांदर्ीमुळे आपर्ास एककािे घर व 1/10 िे घर देखील 
समजू शकते.  

अशी ििाण झाल्यानंतर फलकावर  

24.75 ककंवा 12.50 रुपये ही संख्या मलहीरे्. अशी संख्या तुम्ही कुठे पाहीली आहे का? यावर 
ििाण कररे्. 



दशमान संख्या लेखन पध्दतीमध्ये िांदर्ी न वापरता खालीलप्रमारे् एकक व 1/10 या 
घरांच्या मध्यभागी एक त्रबदं ूवापरला जातो. हा त्रबदं ूएकक व 1/10 िे घर कोर्ते आहे ते 
दशणववतो.  

 

अशा पध्दतीने संख्या लेखनात आपर् त्रबदं ू( Point)िा वापर करुन एककापेक्षा लहान 
घरातील संख्या दशमान सखं्या लेखन पध्दतीने मलहू शकतो.  

दिांि चचन्ह वापरून संख्या लेखनाचा सराव- 

दशांश चिन्हािा अथण स्पटट केल्यानंतर ववद्यार्थयांना दशांश चिन्हािा वापर करुन एक संख्या 
देरे्. 

ववद्यार्थयांना ती संख्या साहीत्य वापरून, घरांच्या ककंमतीिे काडण वापरुन, ववस्तारीत रुपात 
संख्या मलहीण्यास सांगरे्. 

 

वरीलप्रकारे दोन दशांश पयतं संख्यािी समज तयार झाल्यानंतर खालील चििात ददलेला खेळ 
घेऊन संकल्पना दृढ करु. 

दिक स्जंकण्याचा खेळ – 

साहीत्य – 

दशांश अपूर्ांक ककटमिील दशक, एकक, दशांश व शतांश आकाराच्या वस्तू, डाईस ( 
डाईसवर 1,2, 0.1, 0.2, 0.01, 0.02 या संख्या मलहीरे्.) 



कसे खेळिार- 

खेळाडू वरील साहीत्य दशांश अपूर्ांक ककटमिील वरील साहीत्य गटामध्ये ठेवर्ार. पर् 
दशकािी दांडी माि गटामध्ये फक्त एकि ठेवरे्. आता खेळाडू डाईसने खेळतील. डाईसवर जी 
संख्या येईल नततक्या वस्तू खेळाडू घेईल. खेळाडूकंडे कोर्तीही एकाि आकाराच्या वस्तू दहा 
झाल्या की, त्या वस्तू खेळात ठेऊन त्या वस्तंूच्या पुढच्या घरािी एक वस्तू घेईल. म्हर्जेि,  
खेळाडूकडे 0.1 या आकाराच्या 9 वस्तू म्हर्जे 0.9 इतके आहेत. आता डाईसवर 0.2 ही 
संख्या आली तर खेळाडू 0.1 आकाराच्या दहा वस्तू खेळात ठेवील व त्याऐवजी 1 एकक 
आकारािा ठोकळा घेईल. अशा पध्दतीने खेळ-खेळत ज्या खेळाडूला दशक सवाणत आिी ममळेल 
तो खेळाडू ष्जंकेल. 

1/1000 ची ओळख-  

खालील पद्ितीने हजारांश या घरािी ओळख करु. शतांशच्या घरातील वस्तूिे दहा समान 
भाग केले की, ममळर्ारा आकार हा साखरेिा दाण्याइतका असतो. हजारांश आकाराच्या हजार 
वस्तू एकि केल्या तर एकक ठोकळ्यािा आकार तयार होतो. म्हरू्न या आकाराला आपर् 
1/1000 ( हजारांश ) म्हर्तो. 

 

वरील चििात दाखववल्याप्रमारे् 1/1000 िी ओळख झाल्यानंतर 1/10 व 1/100 या घरांच्या 
सरावासाठी घेतलेल्या िमारे्ि ही कृती घेऊ.  

४. आलेख कागद वापरून दिांि अपूिाांक संख्या तयार करण्याचा सराव- 

आलेख कागदावरिा एक सेमी लांबीिा िौरस हा एकक वविारात घेतला आहे. खालील चििात 
दाखववल्याप्रमारे् आलेख कागदावर शतक पासून 0.01 पयतंच्या संख्या तयार करण्यािा 
सराव घेऊ. 



 

वरील पध्दतीने आलेखावर संख्या कशा दशणववरे् हे ववद्यार्थयांना समजल्यानंतर खालील 
चििात 27.85, 32.22 या सखं्या दाखववल्या आहेत. त्याप्रमारे् संख्या तयार करण्यािा सराव 
ववद्यार्थयांना देऊ.  

 

ववद्यार्थयांना खालील िमारे् संख्या देऊन त्या संख्या आलेख कागदावर दाखववण्यास सांगरे्. 
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 3 

 1.1 

 1.11 

 11.11 

 21.21 



 12.12 

 25.34 

 124.7 

 156.03 

 106.06 

 100.15 

 10.10 

 13.20 

 13.2 

वरील िमारे् संख्या बनववतांना ववद्यार्थयांना एक गोटट ददसनू येईल की, 0.2 म्हर्जेि 
0.20 इतके आहेत. दशांश संख्या चिन्हाच्या उजव्या ददशेने शनू्य लेखनाच्या ननयमाकडे 
ववद्यार्थयांिे लक्ष कें द्रीत करु.  

 वेगळा एकक घेऊन संख्या तयार करण्याचा सराव – ( 10 सेमी लांबीिा िौरस एक 
एकक वविारात घेऊन कृती ) 

आता पयतं आपर् 1 सेमी लांबीिा िौरस हा एकक वविारात घेऊन संख्या तयार करत होतो. 
परंतू 10 सेमी लांबीिा िौरस एकक वविारात घेतला तर खालील ददलेल्या संख्या दाखव. ही 
कृती घेऊन संख्या तयार करण्यािा सराव देरे्. 

प्रश्न – 
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 1.1 

 0.3 

 0.01 

 0.25 

 0.75 

 0.001 

 0.0001 

 0.1111 

 0.2222 

 0.1234 

 1.2435 

 0.9999 

 0.9999 + 0.0001 



 1 – 0.2222 

अशा प्रकारे वरील प्रश्न वविारून आलेख कागदावर संख्या तयार करण्यािा सराव घेरे्. 
शेवटिे दोन प्रश्नांिे उत्तर ववद्यार्थयांना त्यांना हव्या नततक्या वेळेत देऊ शकतात. दसुऱ्या 
ददवशी उत्तर शोिून आर्ले तरी हरकत नाही.  

५. शमटर टेप वापरुन दिांि संख्या तयार करण्याचा सराव- 

ममटर टेप व िागा वापरून ववद्यार्थयांना खालील पध्दतीने ददलेल्या लांबीिा िागा तयार 
करण्यास सांगरे्. 

1 ममटर हे मापनािे एकक वविारात घेतले तर खालील प्रश्न वविारून ववद्यार्थयांना नततक्या 
लांबीिा िागा तयार करण्यास सांगरे्. 

 

 दोन ममटर लांबीिा िागा दाखव. 
 12 ममटर लांबीिा िागा दाखव. 
 ½ ममटर लांबीिा िागा दाखव. 
 1/10 ममटर लांबीिा िागा  दाखव. 
 3/10 ममटर लांबीिा िागा दाखव. 
 0.6 लांबीिा िागा दाखव. 
 1.2 लांबीिा िागा दाखव. 
 0.01 लांबीिा िागा दाखव. 
 2.07 लांबीिा िागा दाखव. 
 2.43 लांबीिा िागा दाखव. 
 तुमिी लांबी ककती ममटर आहे ती मोज. 
 तुमच्या हातािी लांबी ककती ममटर आहे ते मोज. 



 टेबलिी लांबी ककती ममटर आहे. 
 दरवाजािी उंिी ककती ममटर आहे ? 

 शाळेिी लांबी ककती ममटर आहे ? 

वरील पध्दतीिे ववववि प्रश्न वविारून ममटरटेपिा वापर करुन ववद्यार्थयांना वस्तंूिी लांबी 
मोजण्यािा व दशांश अपूर्ांक संख्या वापरण्यािा सराव देऊ. 

 वेगळा एकक घेऊन सराव – 1 सेमी =  1 एकक ववचारात घेऊन वहीवर हदलेल्या 
लांबीचा रेषाखंर् काढिे – 

पट्प्टीिा वापर करुन ववद्यार्थयांना खालील प्रश्न देरे्. त्या लांबीिी रेषाखंड ववद्यार्थयांना 
काढण्यास सांगरे्. 

प्रश्न – 

 5 सेमी लांबीिा रेषाखंड काढ. 
 1 सेमी लांबीिा रेषाखंड काढ. 
 1.1 सेमी लांबीिा रेषाखंड काढ. 
 0.3 सेमी लांबीिा रेषाखंड काढ. 
 2.4 सेमी +3.3 सेमी लांबीिा रेषाखंड काढ. तयार झालेल्या रेषाखंडािी लांबी मोज. 
 4.8 सेमी + 2.7 सेमी लांबीिा रेषाखंड काढ. तयार झालेल्या रेषाखंडािी लांबी मोज. 
 7.6 सेमी – 2.4 सेमी लांबीिा रेषाखंड  काढ. तयार झालेल्या रेषाखंडािी लांबी मोज. 
 एका सरळ रेषेत 4.2 सेमी लांबीिा रेषाखंड तीन वेळा काढ. ममळालेल्या मोठ्या 

रेषाखंडािी लांबी मोज. 
 एका सरळ रेषेत 2.4 सेमी लांबीिा रेषाखंड िार वेळा काढ.ममळालेल्या मोठ्या 

रेषाखंडािी लांबी मोज. 
 6.9 सेमी लांबीिा रेषाखंड काढ. त्या रेषाखंडािे तीन समान भाग कर. एका भागािी 

लांबी मोज. 
 12.8 सेमी लांबी रेषाखंड काढ. त्या रेषाखंडािे िार समान भाग कर. एका भागािी 

लांबी मोज. 
 11.6 सेमी लांबीच्या रेषाखंडािे दोन समान भाग कर. एका भागािी लांबी मोज. 

वरील कृती करतांना ववद्यार्थयांकडून वारंवार होर्ारी िुक म्हर्जे त्यांना ददलेल्या लांबीिा 
रेषाखंड हा एकदम बरोबर काढता येत नाही. 

यावर उपाय म्हर्जे ववद्यार्थयांनी उत्तर काढल्यानंतर मशक्षकांना फलकावर एक मोठी 
पट्प्टीिी प्रनतकृती काढरे्. आता एका ववद्यार्थयाणला समोर बोलवनू त्याने जी कृती केली 
आहे ती कृती वविाररे्. त्याने सांचगतल्याप्रमारे् कृती फलकावर करुन घेरे्. अशा पध्दतीने 



बरोबर उत्तर वगाणत ििाण करुन शोिरे्. आता आपली कृती बरोबर असतांना देखील रेषाखंड 
काढतांना कोर्त्या िुका केल्या आहेत ते ववद्याथी स्वत:  शोिून काढतील. 

६. वजनावर आधारीत सराव कृती – 

ववद्यार्थयांना दकूानामिील इलेक्ट्रॉननक वजन काट्प्यावर खालीलप्रमारे् कोर्त्याही पाि वस्तूिे 
वजन करण्यास वजनािी नोंद करण्यास सांगरे्. ववद्यार्थयांना वस्तू व त्यांिे वजन यांिे फोटो 
काढून प्रकल्प तयार करण्यास सांगू शकतो. 

वजन करायच्या वस्तू – 

नारळ, कांदा, बटाटा, िॉकलेट, दहा ते पंिरा वटाने यांिे वजन, मुठभर शेंगदाण्यांिे वजन, 
साबन यांसारख्या दकुानातील वस्तंूिे वजन मोजरे् व त्यांिी वहीत नोंद कररे्.  

७. दिांि अपूिाांक स्र्ाननक क्रकंमत कार्ा वापरुन संख्या तयार करण्याचा खेळ- 

खाली चििात दाखववल्याप्रमारे् ववद्यार्थयांना गटामध्ये काडण देरे्. आता मशक्षक खालील 
िमारे् संख्या सांगतील व ववद्यार्थयी त्या संख्या स्थाननक ककंमत काडण वापरून तयार 
करतील. 

 

कसे खेळिार – 

वरील चििात दाखववलेले काडण ववद्यार्थयांना गटात देरे्. आता ते काडण वापरून ववद्यार्थयांना 
खालील िमारे् प्रश्न वविारून ती संख्या दशांश अपूर्ांक स्थाननक ककंमत काडण वापरून 
दाखववण्यास सांगरे्. 

प्रश्न – 

 2 



 2.2 

 2.22 

 2.222 

 0.12 

 0.123 

 0.052 

 2.524 

 0.2 + 0.03 

 3 + 0.5 + 0.07 

 5 + 0.2 + 0.04 + 0.002 

 0.2 + 0.3 

 0.2 + 0.04 + 0.03 + 0.008 

 8 + 0.3 + 0.5 + 0.6 

 4 + 0.7 + 0.5 

 0.5 + 0.07 – 0.04 

 3 + 0.8 – 0.3 

 2 – 0.2 

 3 + 0.4 – 0.9 

 0.2 x 3 

 0.8 / 2 

 4.6 / 2 

वरील िमारे् ववद्यार्थयांना प्रश्न वविाररे्. ववद्याथी दशांश अपूर्ांक स्थाननक ककंमत काडण 
वापरून उत्तर शोितील. 

वरील प्रश्नांिी उत्तरे तोंडी शोिायिी आहेत. म्हरू्न बऱ्याि वेळा िुकीिी उत्तरे येतात. अशा 
वेळी ववद्यार्थयांना त्यांिे उत्तर िुकिे का? ते न सांगता ज्या गटाने बरोबर उत्तर शोिले 
आहे त्या गटािे उत्तर बरोबर आहे इतकेि इतर गटांना सांगरे्. त्या गटािे उत्तर बरोबर 
का आहे यावर ििाण करु शकतो. ककंवा दशांश अपूर्ांक ककट व कॅल्क्युलेटर वापरुन उत्तर 
तपासून पाहण्यास सांगू.  

८. हदलेल्या अपूिाांकाला दिांि रूपात व्यक्त करिे- 

अपूर्ांक आणर् दशांश संख्या यांिा परस्पर सहसंबंि स्पटट होण्यासाठी वतुणळ व 10 सेमी x 

10सेमीिा िौरस हे गहृीत एकक प्रभावी सािन आहेत. 



कृती – ददलेला अपूर्ाणक हा दशांश अपूर्ांक रुपात व्यक्त कररे्. 

साहीत्य- खालील चििात ददल्याप्रमारे् कागदावर वतुणळ तयार करून घेरे्. 

 

 

कसे खेळिार-  

ववद्यार्थयांना कोर्तेि अंक न मलहीलेला वतुणळ देऊन त्या वतुणळािे ननरीक्षर् करण्यास सांगरे्. 

 

खालील प्रमारे् प्रश्न वविारून या वतुणळावर ििाण करूया. 

 लाल रंगाच्या रेषांमुळे वतुणळािे ककती समान भाग झाले आहेत ? (10 - दहा) 
 लहान रेषांमुळे वतुणळािे ककती समान भाग झाले आत ? (100 - शभंर) 

अशाप्रकारे वतुणळािी ओळख झाल्यानंतर ववद्यार्थयांना½ व ¼ हे दोन अपूर्ांक देऊन ते 
अपूर्ांक वरील वतुणळावर मोजले तर या आकारामध्ये वतुणळाच्या 100 भागांपैकी ककती भाग 
मावतील ते मोजण्यास सांगरे्. 

½ हा आकार मोजतांना वतुणळािे दहा समान भाग वविारातघेऊ शकतो पर् ¼ हा अपूर्ांक 
मोजतांना माि ववद्यार्थयांना वतुणळािे शभंर समान भाग वविारात घ्यावे लागतील. अशा प्रकारे 
½ व ¼ या अपूर्ांकांिे दशांश अपूर्ांकावरून नाव अनुिमे 5/10 व 25/100 असे शोितील. 



अशाप्रकारे वरील कृती झाल्यानंतर ववद्यार्थयांना ½ व ¼ या अपूर्ांकांिी नावे दशांश 
अपूर्ांकात कसे मलहीतील ते शोिण्यास सांगरे्. ववद्यार्थयांनी ½ म्हर्जेि 0.5 व ¼ म्हर्जेि 
0.25 आहे हे शोिल्यानंतर या दोन्ही अपूर्ांकांच्या लहान-मोठेपर्ावर ििाण करु शकतो.  

0.5 हा 0.25 पेक्षा दशुपट मोठा आहे. कारर् दशांश संख्या लेखन ननयमानुसार 0.5 म्हर्जेि 
0.50 आहे. अशाप्रकारे ददलेल्या दशांश अपूर्ांकांिा अंदाज व परस्पर सहसंबंि समजल्यानंतर 
खालील तीन प्रकारिे वतुणळ देऊन ववद्यार्थयांना ददलेल्या अपूर्ांकांिी दशांश अपूर्ांकात नाव 
शोिण्यास सांगरे्.  

 1/3 व 1/6 चे दिांि अपूिाांक रुपात नाव िोधिे- 

वतुणळाकार दशांश अपूर्ांक मोजण्यािे वतुणळ व 1/3 आणर् 2/3 हे अपूर्ांक ववद्यार्थयांना देरे्. 
या अपूर्ांकांिे दशांश अपूर्ांकात नाव शोिण्यास सांगरे्.

 

वरीलप्रमारे्ि 1/3 व 2/3 या अपूर्ांकािे नाव शोितांना ववद्यार्थयांना ददसून येईल की, 1/3 
हा अपूर्ांक 0.33 या पेक्षाही मोठा आहे माि 0.34 पेक्षा लहान आहे. तसेि 2/3 हा अपूर्ांक 
0.66 पेक्षा मोठा आहे परंतू 0.67 पेक्षा लहान आहे. 

वरीलप्रकारे ददलेल्या 1/3 व 2/3 या अपूर्ांकांिी अंदाजे ककंमती शोिल्यानंतर खालीलप्रमारे् 
टेन बेस ष्स्ट्रपच्या मदतीने ददलेल्या अपूर्ांकांिी ककंमत शोिू.  

 10 सेमी x10सेमीचा चौरस गहृीत एकक ववचारारात घेऊन1/3 या अपूिाांकांची क्रकंमत 
िोधू - 

खालील चििामध्ये ददसून येते की,  

- दशांश अपूर्ांक पध्दतीनुसार ददलेल्या िौरसािे प्रथम दहा समान भाग केले. 
- प्रत्येक भागाला आपर् 0.1 असे म्हर्र्ार.  



- 1 पूर्ण िौरसापासून दहा 0.1 ममळतील.  

- यांिे तीन समान गट केले तर प्रत्येक गटात 0.3 इतके होतात. 
- 0.1 इतके मशल्लक राहतील.  

आता पुन्हा 0.1 िे तीन समान गट करतांना आपर्ास प्रथम त्यािे दहा समान तुकडे करावे 
लागतील. 0.1 पासून दहा 0.01 ममळतील. दहा 0.01 िे तीन समान गट केले तर प्रत्येक 
गटात 0.03 इतके येतील व एक 0.01 मशल्लक राहील.  

अशाप्रकारे ही किया न संपर्ारी आहे. म्हर्जेि दशांश रुपात 1/3 िी ककंमत शोिायिी झाली 
तर खालीलप्रमारे् अनंत रूपात ही किया िालूि राहील असे ददसून येते. 

1/3= 0.3 +0.03 + 0.003 + 0.0003 ………..= 0.3333333…………… 

खालील चििामध्ये याि कियेिी भागाकार रुपात नोंद केली आहे. यावरुन ही किया स्पटट 
समजण्यास मदत होईल.  

 

वरील कृतीप्रमारे्ि आपर् 1/8, 2/3 व 1/6 या अपूर्ांकांिी देखील ककंमत 10 सेमी लांबीिा 
िौरस व दशांश अपूर्ांक वतुणळाच्या मदतीने शोिून काढू शकतो.  

याप्रकारे अपूर्ांकांच्या दशांश रुपात ककंमती शोिल्यानंतर अपूर्ांक, दशमान अपूर्ांक आणर् 
दशांश संख्या यािा सहसंबंि स्पटट होतो. अपूर्ांक- दशमान अपूर्ांक या घटकांना संख्येत 



व्यक्त करण्याच्या वेगवेगळ्या पध्दती आहेत. बेरीज, वजाबाकी, गुर्ाकार व भागाकार 
यांसारख्या किया करतांना अपूर्ांकांिा सहसंबंि वविारात घेतला तर दशांश अपूर्ांकांवरील 
किया समजरे् सोपे आहे.  

वरील घटक वविारात घेता अपूर्ांकांना दशांश अपूर्ांकात व्यक्त कररे् हा एक महत्वािा 
टशपा आहे.  

 

९. दिांि अपूिाांकांची तुलना, चढता उतरता िम – 

तीन दशांश अपूर्ांक संख्या ववद्य़ार्थयांना देरे् व त्या संख्यांमिील मोठी संख्या शोिरे्, 
लहान संख्या शोिरे्, संख्यांिी िढत्या िमात मांडर्ी कररे् यांसारख्या कृती घेरे्. 

ही कृती घेतांना,  

0.3 , 0.30, 0.03 यांसारख्या संख्या देरे् व या संख्यांच्या लहान मोठेपर्ावर ििाण 
कररे्. ििेतून ववद्यार्थयांना ददसून येईल की, 0.3 = 0.30 आहेत.  

याि पध्दतीने 0.3, 0.30, 0.300, 0.30000 या सवण सखं्या समान ककंमतीच्या आहेत. हे 
स्पटट करतांना 03, 003,0003 ककंवा 0000000000000......003 अशी ककतीही मोठी 
संख्या मलहीली तरी या सवण संख्यांिी ककंमत ही 3 इतकीि आहे. हे सांगू शकतो. त्याि 
पध्दतीने 0.3 ककंवा 0.30, 0.300000.....0000 या संख्यांिी ककंमत 0.3 इतकीि आहे.  

वरील कृतीिी स्पटटता- 

अ) वरील 10 सेमी लांबीिा िौरस कागद हा एक एकक मारू्न त्याच्या आिारे स्पटट करु 
शकतो.  

आ) सममलू्य अपूर्ांक- 0.3 =3/10  

0.300 = 300/1000 

वरील कृतीमिून देखील ददसून येईल की, वरील संख्या या सममलू्य अपूर्ांक आहेत 
म्हरू्न त्यांच्या ककंमती समान आहेत.  

अशा पध्दतीने दशांश संख्यांिी पूर्ण समज तयार झाल्यानंतर या संख्यांवर आिारीत बेराज व 
वजाबाकी या किया घेऊ.  

१०. दिांि अपूिाांकांची बेरीज व वजाबाकी - 



खालील िमारे् प्रश्न वविारून ववद्यार्थयांना उत्तर शोिण्यास सांगरे्. ववद्याथी आवश्यकता 
वाटल्यास दशांश अपूर्ांक ककट, 10 सेमी लांबीिा िौरस, ममटर टेप ककंवा दशाश अपूर्ांक 
वतुणळ, कॅल्क्युलेटर यांपैकी कोर्तेही सािन वापरून उत्तर तपासून पाहू शकतात. 

बेरीज– 

 12.2 +  32.5 

 24.7 + 13.8 

 47.23 + 42.46 

 56.18 + 23.26 

 2.254 + 3.243 

 7.524 + 0.257 

 3.254 + 2.607 

वजाबाकी – 

 45.7 – 23.4 

 35.4 – 17.5 

 32.58 – 12.24 

 57.23 –34.17 

 2.354 – 1.213 

 7.245 – 3.218 

वरील िमारे् बेरीज व वजाबाकीिा सराव घेतांना दोन दशांश स्थलापयतं नार्ी व नोटा यांिा 
आिारे रुपय आणर् पैसे हा संदभण वविारात घेऊन बेरीज व वजाबाकी कररे् ववद्यार्थयांना 
जास्त सोपे जाते.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

मापनावरील क्रिया 

मापनावरील किया सुरु करण्यापूवी खालील पध्दतींने ववद्यार्थयांना मापनावर आिारीत कृतींिा 
सराव घेऊ. 

१. लांबी मोजरे्- 
अ) ददलेल्या वस्तंूिी लांबी सेंटीममटर व ममलीममटर मध्ये मोजरे्.  

आ) दोन लहान वस्तंूिी लांबी मोजून त्यांच्या लांबीिी बेरीज कररे्. उत्तर बरोबर आहे 
की नाही हे प्रत्यक्ष दोन्ही वस्तंूिी लांबी एकत्रित मोजून खािी कररे्. 

इ) दोन वस्तंूच्या लांबी मिील फरक प्रत्यक्ष मोजून शोिरे्.  



ई) एकि लांबीच्या वस्तू तीन ते िार वेळा घेतल्या असत्या त्या वस्तंूिी एकत्रित 
लांबी शोिरे्. केलेल्या कृतीिे बेरीज व गुर्ाकार रुपात नोंद कररे्. 

उ) टेबलच्या लांबी मोजरे्. पेष्न्सलिी लांबी मोजरे्. आता टेबलच्या लांबीइतक्या लांबी 
ककती पेष्न्सल लागतील ते शोिरे्. 

अशा पध्दतीने लांबी संदभाणत कियांिा ववववि अंगांनी सराव घेतल्यानंतर पुस्तकातील 
िमानुसार लांबीवरील कियांिा सराव घेरे्. 

२. िारकता- 
अ) ददलेला कप, पाण्यािी बाटली, कंपास पेटी, पाण्यािी बादली वेगैरे वस्तंूिी िारकता 

ककती आहे ते प्रत्यक्ष मोजरे्. मोजण्यासाठी माप, डॉक्टरकडील इंजेक्शन यांिा 
वापर कररे्. 

आ)  दोन वस्तंूमिील पार्ी एकि करुन मोजरे्,  

इ) पाण्याच्या बाटलीमिून ग्लास इतके पार्ी काढले तर बाटलीत ककती पार्ी मशल्लक 
राहीले? 

ई) सहा ग्लास पार्ी बादलीत ओतले तर ककती पार्ी होईल? 

उ) एक बादली पाण्यापासून ककती ग्लास पार्ी/ बाटल्या पार्ी भरेल? 

अशा पध्दतीने िारकते संदभाणत कियांिा ववववि अंगांनी सराव घेतल्यानंतर पुस्तकातील 
िमानुसार िारकतेवरील कियांिा सराव घेरे्. 

 

३. वजन- 

िारकता व लांबी प्रमारे्ि वजनाच्या बाबतीत देखील गॅ्रम व ककलोगॅ्रम या एककांवर आिारीत 
वजनािा व त्यांवरील कियांिा वजनकाटा वापरून सराव घेरे्. 

४. वेळ – 

पुस्तकामिील िमानसुार सराव घेरे्. 

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

परीशमती व क्षेत्रफळ 

१. कोऱ्या कागदािे 3x4, 4x4, 4x5, 4x6, 5x6,5x5 या आकारांिे आयत कापून, पट्प्टीने त्या 
आयतांच्या सवण बाजंूिी बेरीज ककती आहे ते मोजून उत्तर शोिण्यास सांगरे्. 

२. वरील कृतीतून ददसून येईल की, आयताच्या कड्यािी लांबी मोजून त्यािी नोंद आपर् 
करीत आहेत. आता ववद्यार्थयांकडे एकक ठोकळे देरे्. वरील आयताकार कागदावर 
ककती एकक ठोकळे मावतील ते शोिण्यास सांगरे्. या कृतीमिून ववद्यार्थयांना ददसून 



येईल की कागद झाकण्यासाठी ककती ठोकळे लागतील ते शोित आहेत. या एकक 
ठोकळ्यांिा तळािा आकार हा िौरस आकार आहे. 

 

अशाप्रकारे पररममती मोजरे् व क्षेिफळ मोजरे् या दोन मभन्न गोटटी आहेत हे ववद्यार्थयांना 
स्पटट झाल्यानंतर िौकटीवहीवर आयत काढण्यास सांगूर् त्या आयतािी परीममती व क्षेिफळ 
शोिण्यास सांगरे्.  

३. आयत व िौरस यांसोबत परीममती व क्षेिफळ संदभाणत िौकटी वहीवर सराव झाल्यानंतर 
ववद्याथी स्वत: ि शोिून काढतील की, 

- आयताच्या लांबी व रंुदीिी बेरीज करुन आलेल्या उत्तरािी दशुपट केली की पररममती शोिता 
येते.  

- आयताच्या लांबी व रंुदीिा गुर्ाकार केला की, क्षेिफळ शोिता येते. 

४. ववद्यार्थयांना पररममती व क्षिेफळ यांिा संदभण स्पटट झाल्यानंतर वेगवेगळ्या आकारािे 
त्रिकोर्, िौकोन, पंिकोन, षटकोन देऊन त्या आकारांिी पररममती पट्प्टीने लांबी मोजून 
शोिण्यािा सराव देरे्.  

५. आयत व िौरसांच्या पररममती व क्षेिफळाच्या सुिांिा वापर करुन उदाहररे् सोडववण्यािा 
सराव देरे्. 

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

त्रत्रशमतीय आकार व घर्िी 

१. ववद्यार्थयांसोबत जोडो ब्लॉक िा वापर करुन आकार तयार करण्यािा खेळ घेरे्. 

टशपे-  

 अ) एक ठोकळा वापरुन शक्य नततके वेगवेगळे आकार तयार कर. तयार झालेल्या आकारांिे 
चिि िौकटी वहीत काढ 



आ) दोन ठोकळे वापरुन शक्य नततके वेगवेगळे आकार तयार कर. तयार झालेल्या आकारांिे 
चिि िौकटी वहीत काढ 

इ) तीन ठोकळे वापरुन शक्य नततके वेगवेगळे आकार तयार कर.तयार झालेल्या आकारांिे 
चिि िौकटी वहीत काढ. 

ई) िार ठोकळे वापरुन शक्य नततके वेगवेगळे आकार तयार कर.तयार झालेल्या आकारांिे 
चिि िौकटी वहीत काढ. 

या कृतीमिून ववद्यार्थयांना ददसून येईल की, िार ठोकळे वापरून तयार होर्ाऱ्या आकारांमध्ये 
काही आकार हे चििरुपात काढतांना एक ककंवा अचिक ठोकळे झाकले जातात. 

अशा प्रकारे त्रिममतीय आकार व त्या आकारांिे िौकटी वहीवर चिि काढण्यािी कृती घेरे्. 

२. जोडो ठोकळ्यांपासून तयार केलेल्या आकारांिे समोरुन, वरच्या ददशेने व एका बाजूने 
ददसर्ारे चिि काढण्यािा सराव देरे्. 

 

अशाप्रकारे ववद्यार्थयांना 5 ठोकळे वापरून एक आकार तयार करण्यास सांगरे्. तयार केलेल्या 
आकारािे वरील तीन पध्दतींनी चिि काढण्यास सांगरे्. यानंतर आपर् वरील तीन पध्दतींनी 
काढलेले चिि ममिाला दाखवून त्या चििांवरुन आपर् कोर्ता आकार तयार केला आहे तो 
ओळखण्यािा ( जोडो ठोकळे वापरून तयार करण्यािा ) खेळ घेऊ.  

३. घन ठोकळयांच्या जाळया तयार करण्याचा खेळ- 

कागदािा एक घन आकार तयार कररे्. तो आकार ककती िौरस कागद वापरून तयार केला 
आहे. त्या िौरसांिी मांडर्ी कशी केली आहे. यावर ििाण कररे्. ववद्यार्थयांना ववववि वस्तंूिे 
खोके आर्ण्यास सांगून त्यांना देणखल प्रत्यक्ष कापनू त्यांिी घडर्ी अभ्यासण्यािा सराव देऊ. 

४. खालील पध्दतीच्या घन आकाराच्या घडण्या दाखवून ते आकार िौकटी वहीवर काढण्यास 
सांगरे्. तयार केलेल्या कोर्त्या घडर्ींपासून घन तयार होर्ार नाही ते ओळखण्यास सांगरे्. 

 

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



चचत्रालेख 

वतुणळावर आिारीत आलेख तयार करण्यािा खेळ. 

खालील चििात दाखववलेल्याप्रमारे् एक वतुणळावर आकार काढू घेऊ. आता ववद्याथी तारेिी 
ररगं वापरून खेळतील. ररगं मध्ये आलेल्या आकारांिी नोंद ठेवतील. 

 

वरील पध्दतीने खेल खेळून झाल्यानंतर खालीलप्रमारे् चिि रुपात खेळािी नोंद ववद्यार्थयांना 
आपापल्या तक्त्यात करण्यास सांगू. 

 

वरील खेळािी कृती खालीलप्रकार ववद्यार्थयांना जोडो ठोकळे वापरुन दाखववण्यास सांगनू 
चििात दाखववल्याप्रमारे् त्या नोंदी िौकटी वहीत करुन घेऊ. 

 

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



आकृतीबंध 

१. रंगोमेदट्रिा वापर करुन आकृतीबंि तयार करण्यािा खेळ घेरे्. 

 

२. त्रिकोर्ी व िौरस संख्या तयार करण्यािी कृती. 

ववद्यार्थयांना टोकन देऊन त्यांपासून त्रिकोर्ी संख्या व िौरस संख्या तयार करण्यािी कृती 
घेऊ. 

िौरस संख्या तयार कररे्-  

 

त्रिकोर्ी संख्या तयार कररे्-  

 

अशाप्रकारे त्रिकोर्ी व िौरस संख्या तयार करण्यािी व ददलेल्या िमांकािी िौरस संख्या 
तयार करण्यासाठी ककती टोकन लागतील ते ओळखण्यािा सराव घेऊ. 

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



बीजगणिताची पूवातयारी 

१. नंबरबॅलन्सवर संख्या तयार करण्यािा, संख्यांवरील किया ओळखण्यािी कृती घेरे्. 

समानता व असमानतेवर आिारीत उदाहररे् तयार करुन नंबर बलॅन्सवर पडताळण्यािा खेळ 
घेऊ. 

खालील उदाहरर् नंबर बॅलन्सवर तयार कर. 

 3 X 4 = (2 X 3) + 2  

 3 X 8 = ? X 6 

 27 = ( 8 X ?  ) + 3 

२. ग्लास व ठोकळे यांच्या द्वारे मनातली संख्या ओळख हा खेळ घेरे्. माहीत नसलेली 
संख्या दशणववण्यासाठी अक्षरांिा वापर कररे् व त्या अक्षरांिी ककंमत शोिण्यािा सराव घेरे्.  

3. खालीददल्याप्रमारे् प्रश्न ववद्यार्थयांसमोर मांडून ग्लासमध्ये ककती ठोकळे आहेत ते 
ओळखण्यास सांगरे्.  

 

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

 


