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गणित ववषयक क्षमता : 6 वी  

क्षेत्र – भूशमती 

1. भूशमतीतील मूलभूत संबोध – 
उद्दिष्ट्ये –  

 ब िंि,ू रेषा, रेषाखिंड, किरण व समािंतर रेषा समजणे. 
 तयािंची नावे वाचता व लिदिता येणे. 
 प्रति ओळखता येणे. 
 एिरेषीय व नैिरेषीय ब िंि,ू एिसिंपात ब िंि ूसमजणे व ओळखता येणे. 
2. कोन- 

उद्दिष्ट्ये – 
 िोनाचा प्रिार ओळखता येणे. 
 िोनािंच ेवर्गीिरण िरता येणे. 
3. त्रत्रकोि- 

उद्दिष्ट्ये – 
 बििोणाच ेलिरोब िंि,ू िोन व  ाजू ओळखता येणे, लिदिता येणे व वाचता येणे. 
  ाजूिंवरून व िोनािंवरुन िोणार बििोणाच ेप्रिार समजणे. 
 बििोणाच्या तीनिी िोनािंच्या मापािंची  ेरीज 1800 असते िे समजणे व तया उपयोर्ग 

िरता येणे. 
 बििोणाच्या िोन  ाजूिंच्या िािं ीची  ेरीज ततसऱ्या  ाजूच्या िािं ीपेक्षा जास्त असते िा 

र्गुणधमम समजणे. 
4. चौकोन व बहुभुजाकृती - 

उद्दिष्ट्ये –  
 लिरोब िंि,ू िोन व  ाजू िे चौिोनाच ेघटि समजणे. 
 सिंमुख  ाजू, सिंमुख िोन, िर्गतच ेिोन व िर्गतच्या  ाजू ओळखता येणे. 
 चौिोनाच ेिणम समजणे. 
 चौिोनाच्या चारिी िोनािंच्या मापािंची  ेरीज 3600 असते िा र्गुणधमम समजणे. 
 तीनपेक्षा जास्त  ाजूिंच्या  िुभुजािृती ओळखता येणे. 

  
5. प्रततत्रबतं्रबत समशमती – 

उद्दिष्ट्ये - 
 प्रततब िंब त समलमती ओळखता येणे. 
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 समलमती अक्ष ओळखता येणे व िाढता येणे. 
 समलमती अक्ष दिल्यावर समलमत आिृती पूणम िरता येणे. 
6. भौशमततक रचना- 

उद्दिष्ट्ये – 
 ििं पासपेटीतीि सादितयाचा उपयोर्ग समजणे. 
 रेषाखिंडाचा ििं िभुाजि िाढता येणे. 
 रेषेवरीि ब िंितूून तया रेषिेा ििं  िाढता येणे. 
 रेषे ािेरीि ब िंितूून तया रेषेिा ििं  िाढता येणे. 
 िोन िभुाजि िाढता येणे. 
 दििेल्या िोनाएवढा िोन िाढता येणे. 
7. त्रत्रशमतीय आकार – 

उद्दिष्ट्ये - 
 चचती व सूची यातीि फरि समजणे. 
 नेटस ्च्या ( घडणी ) सिाय्याने बििोणी चचती, चौिोनी चचती इ. वेर्गवेर्गळ्या चचती तयार 

िरता येणे. 
 चचती, सूची, वतृ्तचचती, ििंिू व र्गोि यािंची पषृ्टठे, िडा, लिरोब िंि ूओळखनू तयािंची  सिंख्या 

सािंर्गता येणे. 

क्षेत्र – संख्याज्ञान 

1. ववभाज्यता 
उद्दिष्ट्ये – 

 ववभाजि ओळखता येणे. 
 सामाईि ववभाजि ओळखता येणे. 
 िोन कििं वा तीन सिंख्यािंचा मित्तम सामाईि ववभाजि िाढता येणे. 
 ववभाज्य सिंख्या ओळखता येणे. 
 सामाईि ववभाज्य ओळखता येणे. 
 िघुत्तम सामाईि ववभाज्य िाढता येणे. 

क्षेत्र – संख्याप्रिाली 

1. पूिाांक संख्या -  
उद्दिष्ट्ये – 
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 नैसचर्गमि सिंख्या, पूणम सिंख्या व पूणाांि सिंख्या समजणे, ओळखता येणे आणण 
सिंख्यारेषेवर िाखवता येणे. 

 पूणाांि सिंख्याचा ििानमोठेपणा,  ेरीज व वजा ािी समजणे व िरता येणे. 

क्षेत्र – अपूिाांक 

1. अपूिाांकांवरील क्रिया – 
उद्दिष्ट्ये – 

 अपूणाांि सिंख्यारेषेवर िाखववता येणे. 
 पूणाांियुक्त अपूणाांि व अिंिाचधि अपूणाांि यािंच ेपरस्परात रुपािंतरण िरता येणे. 
 अपूणाांिािंची  ेरीज, वजा ािी, र्गुणािार व भार्गािार िरता येणे व तयािंचा उपयोर्ग िरता 

येणे. 
2. दिांि अपूिाांक –  

उद्दिष्ट्ये -  
 ििािंि अपूणाांि सिंख्यारेषेवर िाखववता येणे. 
 ििािंि अपूणाांि व व्यविारी अपूणाांि यािंच ेपरस्परािंत रुपािंतरण िरता येणे.  
 ििािंि अपूणाांिािंच ेसोपे र्गुणािार व भार्गािार िरता येणे. 

क्षेत्र – बीजगणित 

1. समीकरिे – 
उद्दिष्ट्ये – 

 चिाचा उपयोर्ग िरुन दििेिी मादिती समीिरण रुपात लिदिता येणे. 
 समीिरणाची उिि समजणे व समीिरणाची उिि िाढण्यासाठी वापरिेल्या किया 

समजणे, वापरता येणे व साधी समीिरणे सोडवता येणे. 
 

क्षेत्र – व्यावहाररक गणित 

1. गुिोत्तर व प्रमाि – 
उद्दिष्ट्ये – 

 िोन सिंख्यािंच ेर्गुणोत्तर व प्रमाण या िबिािंचा अर्म समजणे व तयाचा व्यविारातीि उपयोर्ग 
समजणे. 

 एिमान पद्धतीचा वापर समजणे व तयाचा उपयोर्ग िरता येणे. 
2. िकेडवेारी - 
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उद्दिष्ट्ये – 
 ििेडवेारी, ििेडवेारीच ेचचन्ि यािंचा अर्म समजणे व तयािंचा उपयोर्ग िरता येणे. 
 दििेल्या मादितीच ेरुपािंतर ििेडवेारीत व ििेडवेारीत दििेल्या मादितीच ेरुपािंतर सिंख्येत 

िरता येणे. 
3. नफा – तोटा -  

उद्दिष्ट्ये –  
 खरेिी व वविी मािीत असता ििेडा नफा कििं वा ििेडा तोटा िोधता येणे व तयाचा 

उपयोर्ग िरता येणे. 
4. बॅंक – 

उद्दिष्ट्ये – 
  ॅंिेची आवश्यिता व उपयोर्ग समजणे.   
  ॅंिेतीि ववववध फॉमम िसे भरावेत िे समजणे. 
 मुद्िि, व्याज व िर समजणे, तयावरुन एिा वषामच ेसरळव्याज िाढता येणे. 

क्षेत्र – माहहतीच ेव्यवस्थापन 

1. स्तंभालेख –  
 स्तिंभािेखाची र्गरज समजणे, स्तिंभािेखाच ेवाचन िरता येणे. 
 आिेख िार्गिाचा उपयोर्ग िरुन दििेल्या मादितीसाठी स्तिंभािेख िाढता येणे. 

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

र्गणणतामधीि इयत्ता 6 वी अखेरीस वविलसत िोणे अपेक्षक्षत असिेल्या क्षमता 
ज्ञानरचनावािावर आधाररत पाठ्यपुस्तिानुरुप लिक्षि िस्तपुस्स्तिा 
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ववभाग पहहला 

1. भशूमतीतील मलूभतू संबोध 

१. स्जओबोडडचा वापर करुन भूशमतीय संकल्पनांचा सराव- 

िािडी चौरसािार फळीवर खािीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे चौरस आिारात व वतुमळ आिारात 
णखळे ठोिून स्जओ ोडम तयार िेिा जातो. तया फळीवर णखळ्यािंना र र िावून ववववध भूलमतीय 
सिंिल्पना ववद्यार्ी अनुभवू िितात. 

 

वरीि पद्धतीने ववद्यार्थयाांनी आिार तयार िेल्यानिंतर खािीि प्रश्न ववचारून चचाम िरु. 

तुम्िी तयार िेिेल्या आिारात- 

 किती रेघा आिेत ? 

 किती बििोण आिेत ? 

 किती िोन आिेत ?  

 किती चौिोन आिे ? 

 तयार िेिेिा चौिोन िा आयत/ चौरस आिे िा ? 

 एिाच रेघेवर किती चिुा आिेत ? 

 िोणतया चिुािंना णखिे िाविे नािी तरी तयार िेिेिा आिार तसाच रािीि ? 

 िोन र र परस्परािंना छेििे आिेत िा ? 

वरीि प्रश्न ववचारुन ववद्यार्थयाांना तयािंनी तयार िेिेल्या िृतीवर चचाम िरु. 

२. रस्सी व कागद वापरून हदलेला आकार तयार करण्याचा खेळ- 

पाच ते सिी ववद्यार्थयाांच्या एिा र्गटामध्ये 5 मीटर िािं ीच्या रस्सीच ेिोन तुिड ेिेणे. 

आता ववद्यार्थयाांना खािीि आिार रस्सीचा वापर िरुन िाखववण्यास सािंर्गणे.  
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 बििोण तयार िर. 
 चौिोन तयार िर . 
 पिंचिोन तयार िर. 
 एिमेिािंना छेितीि अिी रस्सी पिड. 
 एिमेिािंना िधीच छेिणार नािी अिा पध्ितीने रस्सी पिड. 
 आयत- चौरस तयार िर. 
 िाटिोन- वविाििोन- िघुिोन तयार िर. 

अिापध्ितीने ववद्यार्थयाांनी िृती िेल्यानिंतर या िृतीवर खािीि सिंिल्पनािंवर ववद्यार्थयाांिी 
चचाम िरणे. 

त्रबदं ू– वर्गामत र्गणेि िुठे  सिा आिे ?  िे चचिात िसे िाखववणार यावर चचाम िरु. 

ब िंि ूिा ििमि असतो. तयाची िािं ी, रुिं िी ववचारात घेतिी जात नािी. कििं  िुना ब िंि ूिा िािं ी व 
रुिं िी नसणारा िून्यलमती भूलमतीय आिार आिे.  

 
रेषा, रेषाखडं व क्रकरि – 

रेषा – ववद्यार्थयाांिड ेधाग्याचा एि र्गठ्ठा िेणे व ती रस्सी वापरुन एि रेघ फििावर िाढण्यास 
सािंर्गणे. 

ववद्यार्ी फििावर किती िािं ीची रेघ िाढायची िे ववचारतीि. अिा वळेी किती िािं ीची रेघ 
िाढायची यािा मयामिा नािी. ती िोन्िी दििेने वाढत जाईि म्िणून ती खािीि चचिात 
िाखववल्याप्रमाणे ििमववणे. 

 

रेषाखडं - ठराववि िािं ीची रस्सी िेऊन तया रस्सीच्या िािं ीइतिी रेघ फििावर िाढण्यास 
सािंर्गणे. िी रेघ मयामदित – ठराववि िािं ीची आिे. म्िणजेच तो रेषेचा एि ठराववि िािं ीचा 
तुिडा- भार्ग- खिंड आिे म्िणून यािा आपण रेषाखिंड म्िणू. 
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क्रकरि – ववद्यार्थयाांना फििावर एिा दििनेे रेषा मयामदित िरुन िेणे व तयानुसार तया रेघेच्या 
िसुऱ्या  ाजूने वाढत जाणारी रेषा िाढण्यास सािंर्गणे. 

 

यानुसार दििेिी रेघ िी एिा दििनेेच वाढत जाते. जसे िी सूयामपासून आिेिा प्रिाि िा 
सयामपासून तनघतो व तो प्रिाि अनिंत अिंतरापयांत जातो. 

म्िणून वरीि आिारािा किरण असे म्िणतात. ज्या आिाराच्या एिाच दििनेे ती रेघ वाढत 
जाते. 

एकाच त्रबदंतूून अनंत रेषा जातात- 

- फििावर लिक्षिािंनी एि ब िंि ू िाढणे. आता एि-एि ववद्यार्थयाांना समोर  ोिावून या 
ब िंिमूधनू जाणारी रेषा िाढण्यास सािंर्गणे. 

- िार्गिावर एि ब िंि ूिाढणे. आता िार्गिाचा घडी घािून तया ब िंिमूधनू किती रेषा जातीि 
ते िोधण्यास सािंर्गणे.  

समांतर रेषा व छेदिाऱ्या रेषा- 

- िोन रस्सी िेऊन समािंतर रेषा व छेिणाऱ्या रेषा तयार िरण्यास सािंर्गणे. 
- िार्गिावर घडी िरुन छेिणाऱ्या व न छेिणाऱ्या रेषा तयार िरण्यास सािंर्गणे. 

एकरेषाय व नैकरेषीय त्रबदं ू– 

आठ ववद्यार्थयाांना समोर  ोिावून तयािंच्यािड े रस्सी िेणे. रस्सीिा सवम ववद्यार्थयाांना समान 
अिंतरावर पिडण्यास सािंर्गणे. 

आता या रस्सीपासून िोन, बििोण, चौिोन तयार िरण्यास सािंर्गणे. 

िोन तयार िरतािंना िमीत-िमी किती ववद्यार्ी असिे तरी तयार िरता येईि. यावर चचाम 
िरुन एिरेषीय ब िंि ूव नैिरेषीय ब िंिूिंवर चचाम िरणे. 

वरीि पध्ितीने स्जओ ोडम, रस्सी व िार्गि यािंचा पररणामिारि वापर िरुन भूलमतीय सिंिल्पना 
स्पष्टट िरु िितो. 
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2. कोन 

पाठ्यपुस्ति पान निं 6 वरीि िृती िरुन झाल्यानिंतर खािीि िृती घेऊ. 

१. आईस्स्िम स्स्टि व दिवाळीच्या िार्गिापासून पिंखा तयार िरण्याची िृती- 

 

 

वरीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे िार्गि व आईस्स्िम स्स्टि वापरुन पिंखा तयार िरुन घेऊ. 

कोन तयार करण्याचा सराव- 

अ) ववद्यार्थयाांना तयािंनी तयार िेिेल्या पिंख्याच्या िाड्या वापरुन िोन तयार िरण्यास 
सािंर्गणे. िे िोन तयार िरतािंना ववद्यार्थयाांना िोन िाड्यािंच्या मध्ये वतुमळािार भार्ग तयार 
िोतािंना दिसेि. 

आ) आता वतुमळाचा सिंिभम घेऊन- 
- अधाम वतुमळ दिसणारा िोन तयार िर. 
- पाव वतुमळ दिसणारा िोन तयार िर. 
- पाव पेक्षा जास्त वतुमळ दिसणारा िोन तयार िर. 
- िािीच वतुमळ न दिसणारा िोन तयार िर. 
- पूणम वतुमळ दिसणारा िोन तयार िर. 
- अध्यामपेक्षा जास्त वतुमळ दिसणारा िोन तयार िर. 

वरीि प्रश्न ववचारुन तया आिाराच ेिोन तयार िरण्यास सािंर्गणे. 
बॅबीलीयन संस्कृतीची गोष्ट- 
परृ्थवीिा एि पूणम फेरा िरण्यासाठी 360 दिवस िार्गतात असा अिंिाज  ॅ ीिीयन 
सिंस्िृतीमध्ये िेिा रे्गिा. पूणम वषम म्िणजे 360 दिवस. परृ्थवी सूयामभोवती वतुमळािार कफरते 
म्िणून एिा वतुमळािा 360 अिंि ववचारात घेतिे.  
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अिा पध्ितीने चचाम झाल्यानिंतर खािीि प्रश्न ववचारुन तयार िोणाऱ्या िोनाच े माप 
ववचारणे. 

- पूणम वतुमळ तयार िोणाऱ्या िोनाच ेमाप किती ? 

- अधाम वतुमळ तयार िोणाऱ्या िोनाच ेमाप किती ? 

- पाव वतुमळ दिसणाऱ्या िोनाच ेमाप किती अिंि असेि ? 

- िािीच वतुमळ न दिसणाऱ्या िोनाच ेमाप किती असेि ? 

- अध्याम पेक्षा जास्त वतुमळ दिसणारा िोन िाढता येईि िरा ? 

- तया िोनाच ेमाप किती अिंि असेि? 

- तो िोन िोणतया िोनासारखा दिसतो ? 

असे प्रश्न ववचारून िवेटी पाठ्यपुस्ति पान िमाि-7 वर दिल्याप्रमाणे तयार िेिेल्या िोनािंच े
नाव यािंचा सराव िेणे. 

२. कोनदभुाजक काढण्याची कृती – 

ववद्यार्थयाांना दििेिा मापाचा िोन िार्गिावर िाढण्यास सािंर्गणे. आता िाढिेल्या िोनाचे िोन 
समान भार्ग िरणारी रेषा घडी घािून िाढण्यास सािंर्गणे. िोनाच े िोन समान भार्ग िरणाऱ्या 
किरणािा िोन िभुाजि म्िणतो. 

वरीि िृतीनिंतर ििं पास व िोनमापि वापरुन ववद्यार्थयाांना तयािंनी घडी घािून तयार िेिेिा िोन 
व िोनिभुाजि तयाच दठिाणी िसे िाढणार यावर चचाम िरणे व पेस्न्सिने िोन िाढून घेणे. 

याच पध्ितीने दििेल्या िोनाच्या मापाइतिा िोन िाढण्याची िृती िार्गिािा घडी घािणे या 
पध्ितीने घेऊ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. पिूाांक संख्या 

िजम आणण रक्िम या सिंिल्पनेवर आधाररत चचाम िरणे. यानुसार खािीि प्रश्न ववचारुन चचाम 
िरणे. र्गणेििड ेिोन िजार रक्िम आिे व तयाच्यावर रामच ेपाच िजार रुपयािंच ेिजम आिे तर 
र्गणेििड ेएिूण किती रुपये आिेत ? 

वरीि प्रश्नावर चचाम िरुन 5000 िजम + 2000 रक्िम = 3000 िजम असे िा?  

अिा पध्ितीने वरीि िृतीवरुन िजम ििमववणारी रक्िम िी ऋण ( - ) चचन्िाचा वापर िरुन 
ििमववणे व आपल्यािडीि रक्िम िी धन ( + )चचन्ि वापरून ििमववणे. 

अिा पध्ितीने वरीि र्गणणत िे खािीि पध्ितीने मािंडू. 

( -5000 ) + ( +2000 ) = ( - 3000 ) 

आता आपण खािीि पध्ितीने िजम व रक्िम ििमववण्यासाठी िाि व तनळ्या रिंर्गाच ेटोिन वापरु 
व या टोिनचा वापर िरुन सिंिल्पनेचा सराव घेऊ. 

 

अिा पद्धतीने टोिन वापरून खािीि ्््यािंनी सराव घेऊ. 

अ) संख्या तयार करिे - 
टोिन वापरून खािीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे सिंख्या तयार िरण्याचा सराव घेऊ. 

 

अिा पध्ितीने ववद्यार्थयाांना सिंख्या तयार िरून िाखववणे व तयानुसार दििेिी रक्िम किती आिे 
ती खािीि प्रमाणे नोंि िरुन घेणे. 
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आ)  पूिाांक संख्यांची तुलना – 
खािीि पध्ितीने चचाम िरुन पूणाांि सिंख्यािंच्या ििान मोठेपणावर चचाम िरु. 

 र्गणेििड ेपाच रुपये आिेत व प्रिीपिड ेसात रुपये िजम आिे तर िुणािड ेजास्त 
रुपये आिे. 

 अतनतािड ेसिा रुपये िजम आिे व अजयिड ेनऊ रुपये िजम आिे तर िुणािड े
जास्त रुपये आिेत. 

 िेतििड े ारा रुपये िजम आिे व दि्तीिड ेिािीच रुपये नािी तर िुणािड ेजास्त 
रुपये आिेत. 

वरीि दििेल्या प्रश्नािंचे रुपािंतरण पूणाांि सिंख्यािंमध्ये िरुन <, > , = या चचन्िािंचा वापर 
िरण्याचा सराव घेऊ. 

इ) बेरीज – 

‘लमळववणे’ िा अर्म ववचारात घेऊन पूणाांि सिंख्यािंची  ेरीज िरण्याचा सराव िेऊ. 
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ई) ववरुध्द संख्या – 

खािीिप्रमाणे टोिन वापरुन एि सिंख्या िाखववणे. िाखवविेल्या सिंख्येत किती लमळवविे तर 
िून्य उत्तर येईि ती सिंख्या िोधण्यास सािंर्गणे. 

 

वरीि िृतीनुसार ववद्यार्थयाांनी उत्तर दिल्यानिंतर  

(+3) + ?  = 0 अिी  ेरजेची उिािरणे िेऊन अिंिात उत्तर िोधण्याचा सराव िेणे. 

वरीि पध्ितीने ज्या िोन सिंख्यािंची  ेरीज िून्य येते तया सिंख्यािंना ववरुध्ि सिंख्या म्िणतात असे 
स्पष्टट िरु. 

उ) वजाबाकी – 

ववद्यार्थयाांना वजा ािी घेण्याआर्गोिर ववववध पध्ितीने िून्य तयार िरण्याचा सराव घेणे. व 
तयार झािेिी किया  ेरीज रुपात 
मािंडणे. 

 

 

िून्य ववचारात घेऊन बेरीज करिे- 

(+5) + ( -3) = (+2)  िी  ेरीज वस्तू वापरून ववववध पध्ितीने िाखववण्यास सािंर्गणे. 
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वरीि ववववध पध्ितीिंनी  ेरीज िाखववण्याचा सराव झाल्यानिंतर खािीि प्रमाणे वजा ािी 
िरण्याचा सराव घेऊ. 

वजा ािी म्िणजे िाढणे , िमी िरणे अर्म ववचारात घेऊन िी िृती आपण िरणार आिोत. 

खािीि पद्धतीने वजा ािीच े उिािरण िेऊन ती वजा ािी िाि व दिरवे टोिन वापरून 
िाखववण्यास सािंर्गणे.  

(+5) – ( +3) = ? 

खािीि पध्ितीने िी वजा ािीची किया िाखववल्यानिंतर िीच वजा ािी ववववध पध्ितीिंनी 
िाखववण्यास सािंर्गणे. 

 

खािीि चचिािंमध्ये िाखववल्याप्रमाणे िून्य वापरून जरी िीच वजा ािी िेिी तरी उत्तर  िित 
नािी िे ववद्यार्थयाांना दिसून येईि. 

 

वजा ािी िरतािंना िून्य मधीि टोिन िाढिे तरी उत्तर िे िायमच रािते यािड े ववद्यार्थयाांच े
वविषे िक्ष िें दित िरणे. िारण िी िृती समजल्यानिंतर पूणाांि सिंख्यािंची वजा ािी समजणे 
तुिनातमि फार सोपे िोते. 
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अिाप्रिारे धन सिंख्यािंची वजा ािी िरण्याची किया समजल्यानिंतर खािीिप्रमाणे ऋण सिंख्यािंची 
वजा ािीच ेउिािरण िेऊ. ववद्यार्थयाांना िी वजा ािी ववववध पद्धतीिंनी िरण्यास सािंर्गणे. आपण 
िोणती िृती िेिी व उत्तर िोधिे िे एिा र्गटाने इतर र्गटािंना सािंर्गणे. 

(-5) – (-2) = ? 

िी वजा ािी ववद्यार्थयाांनी खािीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे ववववध पध्ितीिंनी िाखववणे अपेक्षक्षत 
आिे. 

 

अिा प्रिारे ववववध पध्ितीने वजा ािी िाखववण्याची िृती ववद्यार्थयाांनी िेिी, ती समजून घेतिी, 
एिा र्गटाने िेिेिी िृती िी इतर र्गटािंपेक्षा लभन्न असेि तर ती िृती ििी िेिी िे इतरािंना 
सािंचर्गतल्यानिंतर, खािीि पध्ितीने वजा ािी िरण्याची िृती घेऊ. 

(+5) – (-2) = ? 

िी वजा ािी ववद्यार्थयाांना ववववध पध्ितीिंनी िरण्यास सािंर्गणे. अिा पध्ितीची वजा ािी िरतािंना 
ववद्यार्थयाांना दिसून येऊि िी, वजा िरण्याची सिंख्या िी िून्य मधीि टोिन वापरून वजा िरावे 
िार्गतात.  
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वरीि प्रमाणेच अनेि पाच सिा वजा ािीची उिािरणे िेऊन टोिन वापरून उत्तर िोधण्यास 
सािंर्गणे.  

वरील उदाहरिांचा व्यवहाररक अथड - आपल्यािड ेपाच रुपये आिे. आपल्यािडीि िोन रुपयािंचा 
िजम तनघून रे्गिा. (िजम माफ झािा.) म्िणून आपल्यािड ेआधीच ेपाच व िोन रुपयािंच ेिजम माफ 
झाल्याने वाढिेिे िोन रुपये असे एिूण सात रुपये िोतात. 

म्िणजेच, िजम माफ झािा तर तततिी रक्िम वाढते. िे स्पष्टट िोईि.  

(+5) – ( -2) = (+5) + (+2)  

वरीि पध्ितीने वजा ािी व  ेरीज यािंचा सिसिं िंध स्पष्टट िरुन अिा पध्ितीची उिािरणे सोडवू 
िितो. 

अिा पध्ितीने र्गिृीत िनू्य ( ववरुध्ि सिंख्यािंची कििं मत िून्य असते.) ववचारात घेऊन वजा ािी 
िरण्याची पध्िती समजल्यानिंतर ववद्यार्थयाांना खािीि पध्ितीच े उिािरण िेऊन वजा ािी 
िरण्यास सािंर्गणे. 

(-5) – (+2) = ? 

वरीि उिािरण सोडववतािंना ववद्यार्थयाांना दिसून येईि िी, आपल्यािड े पाच रुपये िजम आिे. 
तेव्िा रक्िम िोन रुपये िे आपणास र्गिृीत िून्य मधनू वजा िरावे िार्गतीि.  

 

अिाप्रिारे वरीि वजा ािीची पाच सिा उिािरणे सोडववल्यानिंतर या र्गणणतािंच्या व्यविाररि 
अर्ामवर चचाम िरु. 

व्यवहाररक अथड - आपल्यावर पाच रुपयािंचा िजम आिे. िजम असतािंना िेखीि आपल्यािडून िोन 
रुपये खचम झािे. ह्या खचम झािेल्या रक्िमेमुळे आपल्यावर िोन रुपयािंच ेिजम वाढिे. म्िणजेच 
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आधीच ेपाच रुपयािंच ेिजम व रक्िम तनघून रे्गल्याने वाढिेिे िोन रुपयािंच ेिजम असे एिूण सात 
रुपयािंच ेिजम िोते. 

खािीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे या पध्ितीच्या र्गणणतािंमध्ये िेखीि  ेरीज व वजा ािी या 
कियािंचा सिसिं िंध साधनू वजा ािीची उिािरणे  ेरीज िरुन िेखीि ििी सोडवू िितो याचा 
ववद्यार्थयाांना अर्म स्पष्टट िरु. 

 

 

अिा पध्ितीने पूणाांि सिंख्या व पूणाांि सिंख्यािंची  ेरीज व वजा ािी या किया स्पष्टट िेल्यानिंतर 
पाठ्यपुस्तिामध्ये दिल्याप्रमाणे सिंख्यारेषेचा वापर िरुन धन व ऋण सिंख्या आणण तयािंवरीि 
कियािंचा अचधि सराव घेऊ.  

वजनकाट्याच ेउदाहरि ववचारात घेऊन धन- ऋि संख्यांची ओळख- 

सिंख्यािंची तुिना िरतािंना आपण पािीिे आिे िी, वजनिा्याचा जो पारडा जमीनीच्या दििने े
िळिेिा असतो. तया दििनेे जास्त वजन असते. 

खािीि चचिात आपणास दिसून येते िी, षटिोनाच ेवजन िे वतुमळाच्या वजनापेक्षा जास्त आिे. 
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माि खािी चचिात दिसून येईि िी,  

वतुमळाच े वजन िे षटिोनाच्या वजनापेक्षा जास्त आिे. याच े िारण षटिोनाच्या पारड्याच्या 
दििनेे फुर्गा िावल्या िारणाने तया फुग्यामुळे षटिोनाच्या दििचेा पारडा वर खेचिा रे्गिा आिे. 

 

िा सिंिभम ववचारात घेऊन धन व ऋण सिंख्यािंची तुिना सरावपबििेत दिल्याप्रमाणे लििवा. 

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

4. अपिूाांकांवरील क्रिया 

अपूणाांिािंची  ेरीज व वजा ािी िी किया इयत्ता 5 वी मध्ये झािी आिे. तसेच अिंिाचधि 
अपूणामि, छेिाचधि अपूणाांि, आणण पूणाांियुक्त अपूणाांि यािंची ओळख िेखीि झािी आिे. इयत्ता 
6 वीमध्ये पूणाांियुक्त अपूणाांिािंची  ेरीज व वजा ािी, अपूणाांिािंचा र्गुणािार व भार्गािार या 
किया अभ्यासणार आिेत. 

अपूणाांि िे समजण्यास अवघड आिे. म्िणून अपूणाांिाचा अर्म, सममूल्य अपूणाांि, अपूणाांिािंची 
 ेरीज व वजा ािी आणण पूणाांियुक्त अपूणाांि या सिंिल्पनािंचा सराव घेऊन निंतर पुस्तिामधीि 
भार्ग लििवू. यासाठी इयत्ता 5 वी च्या लिक्षि िस्तपुस्स्तिेचा आधार घेऊ ििता. 

१. अपूिाांकाचा भागाकार हा अथड ववचारात घेऊन पूिाांकयुक्त अपूिाांकांची ओळख- 

7 / 2 =  ? 
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वरीि प्रश्न ववचारुन प्रतयेि र्गटामध्ये सात वतुमळ िेणे. आता सात वतुमळ िोन व्यक्तीिंमध्ये 
समान वाटण्यास सािंर्गणे. या िृतीमध्ये लिल्िि न ठेवता समान वाटणी िरणे असे ववद्यार्थयाांना 
सािंर्गू. 

 

वरीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे लिल्िि न ठेवता. समान वाटणी िरणे या अर्ामने अपूणाांि 
म्िणजे भार्गािार - समान वाटणी िरतािंना लिल्िि रािीिेल्या वस्तूच ेसमान तुिड ेिरणे 
ह्या अर्ामने ओळख िरु. 

२. पूिाांकयुक्त अपूिाांकांच ेअिंाधधक अपूिाांकांमध्ये रुपांतरि-  

वरीि िृतीनिंतर ववद्यार्थयाांना स्पष्टट िोईि िी, 7/2 म्िणजेच 3 + ½ िोय. अिाच पध्ितीन े
खािीि प्रश्न ववचारुन वरीि भार्गािार पध्ितीने उत्तर िोधण्यास सािंर्गू. 
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7/3, 5/4, 13/6, 17/5, 32/9 

वरीि दििेिे प्रश्न सोडववल्यानिंतर खािीि चचिात दिल्याप्रमाणे िाडम प्रतयेि र्गटामध्ये िेणे. 
दििेल्या िाडमच्या कििं मती ववचारात घेऊन जोड्या िाव असे ववद्यार्थयाांना सािंर्गू. 

 

वरीि दििेल्या िाडमच्या जोड्या िावतािंना पूणाांियुक्त अपूणाांि व अिंिाचधि अपूणाांि 
यािंमधीि सिसिं िंध वतुमळािृती अपूणाांिातून अचधि स्पष्टट िोण्यास मित िोईि. वरीि 
िृतीनिंतर खािी चचिात िाखववल्याप्रमाणे पूणाांियुक्त अपूणाांि व अिंिाचधि अपूणाांि यािंच्या 
परस्पर रुपािंतरणाची किया स्पष्टट िरु. 
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३. पूिाांकयुक्त अपूिाांकांची बेरीज व वजाबाकी – 

खािी चचिात िाखववल्याप्रमाणे सुरुवातीिा अपूणाांिािंच्या  ेरीज व वजा ािीचा सराव 
वतुमळािार अपूणाांि व अपूणाांि प्टी यािंचा वापर िरुन घेऊ. 

 

 

वरीि पध्ितीने सराव दिल्यानिंतर खािीि प्रश्न ववचारुन वतुमळािार अपूणाांि व अपूणाांि प्टी 
यािंचा वापर िरुन पूणाांियुक्त अपूणाांिािंची  ेरीज व वजा ािी यािंचा सराव घेऊ. 

बेरीज-  

(2+1/2) + (1+1/3) = ? 
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वरीि पध्ितीने पूणाांियुक्त अपूणाांिािंची  ेरीज िरतािंना दिसून येईि िी,  ेरीज िरतािंना 
सुरुवातीिा पूणम सिंख्यािंची  ेरीज िरुन घेऊ. ववषमछेि अपूणाांि असतीि तर तया अपूणाांिािंच ेछेि 
समान िरुन  ेरीज िरु. ववद्यार्थयाांिी या ट््यावर सममूल्य अपूणाांि िोधण्याच्या पध्ितीवर 
िेखीि चचाम िरु. 

 ेरीज व वजा ािी या कियािंचा सिसिं िंध ववचारात घेऊन खािीि पध्ितीने वजा ािी िरण्याची 
पध्िती स्पष्टट िरु. 
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िािी वेळा दििेल्या पूणाांिाच े अपूणाांिात रुपािंतरण िरुन निंतर वजा ािी िरावी िार्गते अिी 
उिािरणे खािीि पध्ितीने सोडवू. 

 

अिा प्रिारे वतुमळािार अपूणाांि कििं वा चचिरुपात अपूणाांिािंच्या  ेरीज व वजा ािीचा सराव िेऊ. 
वजा ािीचा अर्म समजल्यानिंतर ववद्यार्ी फक्त अिंिािंमध्येच किया िरु िितात. 

४. अपूिाांक संख्यारेषेवर दिडवविे- 

अपूणाांि प्टी - लभिंत तयार िरण्याची िृती – 

 

वरीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे अपूणाांिािंच्या प्टया ववद्यार्थयाांिडून र्गटामध्ये तयार िरुन घेणे. 
अिापध्ितीने अपूणाांिािंच्या प्टया तयार िेल्यानिंतर अपूणाांिप्टया वापरुन सिंख्यारेषेची ओळख 
िरु. 

ववद्यार्थयाांना जलमनीवर कििं वा फििावर एि सिंख्येरेषा िाढून िेणे. आता 1 इतक्या िािं ीच्या 
प्टीने सिंख्यारेषा तयार िरण्यास सािंर्गणे. खािीि ट््यािंनी सिंख्यारेषा तयार िरुन घेऊ िितो.  
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वरीि पध्ितीने ववद्यार्थयाांनी सिंख्येरेषा तयार िेल्यानिंतर ववद्यार्थयाांना ½ िी अपूणाांि प्टी 
घेण्यास सािंर्गणे व िा अपूणाांि ववचारात घेऊन सिंख्यारेषा तयार िरण्यास सािंर्गणे.  

ववद्यार्थयाांनी खािीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे उत्तर िोधणे अपेक्षक्षत आिे. िी सिंख्यारेषा 
ववद्यार्थयाांनी तयाच्या वरीि पूवमज्ञानावरुन स्वत: च िाढणे अपेक्षक्षत आिे. ववद्यार्थयाांना िृती 
िरण्यास परेुसा वेळ द्यावा. ववद्यार्ी चिुीची नोंि िरत असतीि तर, तुिा असे िा वाटते? 
ते ववचारून तयाची नोंि िरण्यामार्गची ववचारसरणी समजून घ्यावी. ज्या ववद्यार्थयाांनी 
सिंख्यारेषा  रो र िाढिी आिे. तया ववद्यार्थयामसो त अिा ववद्यार्थयाांना चचाम िरुन सोपी 
पध्िती तनवडण्यास सािंर्गणे. 
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वरीि प्रमाणे र्गटानुसार ववद्यार्थयाांनी ½ ची सिंख्यारेषा िाढिी व तयावर आधाररत ववद्यार्थयाांिी 
चचाम िेल्यानिंतर खािीि एिि अपूणाांि वापरून तया अपूणाांिािंची सिंख्यारेषा ववद्यार्थयाांना विीत 
िाढण्यास सािंर्गणे. 

1/3, ¼, 1/6, 1/8 या सिंख्यारेषा ववद्यार्थयाांना विीत िाढण्यास सािंर्गणे. अिाप्रिारे अपूणाांि 
प्टीचा सिंिभम घेऊन सिंख्येरेषा िाढण्याचा व तया सिंख्यारेषेवर अपूणाांिािंच े स्र्ान ििमववण्याचा 
सराव घेऊ. 

वरीि पध्ितीने सराव झाल्यानिंतर खािीि पध्ितीने ववषमछेि अपूणाांि िेखीि सिंख्यारेषेवर 
िाखववण्याचा सराव िेऊ. 

 

वरीि सिंख्यारेषेवर खािीि अपूणाांिािंच ेस्र्ान िाखव. 

½, ¼, 1/3, ¾, 5/4, 3/2, 9/4, 11/12, 13/12 

५. अपूिाांकांचा गुिाकार- 

र्गुणािार िरतािंना खािीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे पूणम सिंख्यािंचा र्गुणािार िरण्याची आयताच े
के्षिफळ िी पध्िती वापरून खािीि ट््यािंनी र्गुणािाराचा सराव घेऊ. 

आिेख पेपरचा 1 सेमी िािं ीचा चौरस म्िणजे 1 पूणम ववचारात घेऊन िृती िरु. 

ववद्यार्थयाांना आिेख िार्गिावर 3 X 4 िा र्गुणािार िाखववण्यास सािंर्गणे. 

खािीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे िा र्गुणािार आयताच ेक्षेिफळ िोधणे. या पध्ितीनुसार िरु. 

 

वरीि प्रमाणेच एि अिंिी सिंख्यािंचा र्गुणािाराचा सराव िेऊ -  3 X 2, 3X 1 , 2 X 1, 1 X 1  

अिाप्रिारे सराव झाल्यानिंतर खािीि प्रश्न िेऊन उत्तर िोधण्यास सािंर्गणे. 
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2 X ½,  1X ½,  ½ X  ½  

वरीि प्रश्नािंच े खािीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे आिेख िार्गिावर िृती िरुन उत्तर िोधण्यास 
ववद्यार्थयाांना सािंर्गू. 

 

वरीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे दििेल्या िािं ी व रुिं िीचा आयत िाढल्यानिंतर पूणम चौरसाच्या 
दृष्टटीने आिेल्या उत्तर किती आिे ते ववद्यार्थयाांना िोधण्यास सािंर्गू. 

यानुसार ववद्यार्थयाांना दिसून येईि िी, 

 2 चा अधाम म्िणजे 1 ,  

 1 चा अधाम म्िणजे ½ , 
 ½ चा अधाम म्िणजे ¼  िोय. 

अिा पध्ितीने सराव घेतल्यानिंतर खािीि र्गुणािारािंच ेउत्तर िोधण्यास सािंर्गू. 

¼ X ½ = ? 

िा प्रश्नाच ेआिेख िार्गिावर उत्तर िोधण्यास िठीण जाते. म्िणून एि मोठा चौरस िार्गि घेऊन 
तयाद्वारे उत्तर िोधण्यास सािंर्गू. 
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वरीि िृतीमध्ये, 

- एि चौरसािार िार्गिाच ेचार समान भार्ग िेिे.  

- तयानिंतर आपणास ¼ इतक्या िार्गिाचा ½ ( अधाम भार्ग ) घ्यायचा आिे.  

- िा भार्ग दिरव्या रिंर्गाने रेषा िाढून िाखवविा आिे. 
- अिा प्रिारे िार्गिाच ेिसुऱ्या िर्गतच्या  ाजूने िोन समान भार्ग िेिे.  

- पूणम िार्गिाचा ½ भार्ग िाि रिंर्गाने रिंर्गवविी. 
- आता पूणम चौरसाचा अधाम भार्ग तयार िोताना दिसेि माि आपणास फक्त ¼ या 

भार्गाचाच अधाम भार्ग ववचारात घ्यायचा आिे. 
- अिा पध्ितीने आपणास दिसून येईि िी ¼ व ½ परस्परािंना छेिनू िोन्िी रिंर्गािंमध्ये जो 

भार्ग रिंर्गिा आिे तो भार्ग म्िणजेच, 
- ¼ चा ½ ( अधाम ) भार्ग म्िणजेच- 1/8 इतिा भार्ग िोय.  

अिा ट््यािंनी अपूणाांिािंच्या र्गुणािाराचा सराव झाल्यानिंतर खािीि प्रश्न िेऊन उत्तर िोधण्यास 
सािंर्गू. 

1/3 X ½, 1/3 X ½, 1/3 X ¼  

वरीि सराव झाल्यानिंतर खािीि पध्ितीने र्गुणािार िरण्याचा सराव घेऊ. 

¾ X  ½  = ? 
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वरीि प्रश्नािंमध्ये िेखीि समान िृती िरुनच उत्तर िोधायच ेआिे. आिेिे उत्तर िे  

तीन वेळा 1/8 इतिे आिे. (1/8 + 1/8 + 1/8 = 3/8) 

म्िणजेच, ¾ X ½ = 3/8 िोय. 

अिा प्रिारे आता चौरस िार्गि वापरून, 

¾ X 1/3,  ¾ X 2/3  

वरीि र्गुणािार िरुन िोधिेिे उत्तर 

¾ X 1/3 = 3/12  

¾ X 2/3 = 6/12  

िे उत्तर लमळतात.  

अिाप्रिारे वरीि सवम र्गुणािारािंच्या कियेवरुन अपूणाांिािंचा र्गुणािार िरण्याची सोपी पध्िती 
िोधण्यास ववद्यार्थयाांना िोधण्यास सािंर्गू. 

खािी चचिात िाखववल्याप्रमाणे स्जओ ोडमचा वापर िरुन िेखीि अपूणाांिािंचा र्गुणािार घेऊ िितो.  
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६. अपूिाांकांचा भागाकार – 

वतुमळािार अपूणाांिािंचा वापर िरुन अपूणाांिािंचा भार्गािार िरण्याची किया स्पष्टट िरु. 

खािीि ट््यािंनी भार्गािारवर आधारीत उिािरणे ववचारुन ववद्यार्थयाांना उत्तर िोधण्यास सािंर्गू. 

 

 

वरीि प्रश्न िेऊन ववद्यार्थयाांना वतुमळािार अपूणाांिािंचा वापर िरुन उत्तर िोधण्यास सािंर्गू. 

अिा पद्धतीने भार्गािार िरण्यास िृती झाल्यानिंतर ववद्यार्थयाांना खािीि प्रश्न ववचारुन उत्तर 
िोधण्यास सािंर्गणे. 
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¾ भाचर्गिे ¼ = ? 

3/4 या आिारामध्ये ¼ इतक्या आिाराच ेकिती समान तुिड े सतीि? अिा पध्ितीने भार्गािार 
या कियेची अर्म ववचारात घेऊन उत्तर िोधण्यास सािंर्गू.  

या प्रश्नाच े उत्तर ववद्यार्ी िेतािंना ववद्यार्थयाांना दिसून येईि िी, ¾ इतक्या आिारामध्ये ¼ 
इतक्या आिाराच े3 तुिड ेआिेत. म्िणून भार्गािार 3 आिे. 

 

अिाच पध्ितीने आता खािीि प्रश्न ववचारुन उत्तर िोधण्यास सािंर्गू. 

¾ भाचर्गिे ½ = ? 

¾ या आिारामध्ये ½ या आिाराच ेकिती तुिड ेआिेत ? 

 

वरीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे ववद्यार्थयाांनी पाऊण चपातीपासून अधाम इतक्या आिाराच ेतुिड े
तयार िेिे तर ½ इतक्या आिाराचा एक पूिड व एक अधाड तुिडा लमळतो.  

अिा पध्ितीने समान र्गट िरणे िा अर्म ववचारात घेऊ भार्गािार किया स्पष्टट िरु. 

वरीि पध्ितीने अपूणाांिािंचा भार्गािार िरण्याचा अर्म स्पष्टट झाल्यानिंतर खािीि ट््यािंनी 
भार्गािार या कियेचा तनयम स्पष्टट िरु. 

1+ ½  या पूणाांियुक्त अपूणाांिाचा छेिाचधि अपूणाांि ववचारु. 
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1+ ½  = 3/2  िे उत्तर ववद्यार्थयाांिडून आल्यानिंतर खािीि पध्ितीचा र्गुणािार िेऊन उत्तर 
िोधण्यास सािंर्गू. 

¾  X 2/1 = ? 

र्गुणािार िरुन ववद्यार्ी खािीि उत्तर िोधतीि. 

¾ X 2/1 = 6/4 . 

आता ववद्यार्थयाांना 3/2 व 6/4 यािंमध्ये िािी सिसिं िंध आिे िा ते ववचारणे. 

 

अिाप्रिारे भार्गािार िरतािंना र्गुणािार व्यस्तान े र्गुणने िी पध्िती ववद्यार्थयाांना स्पष्टट िरुन 
अपूणाांिािंचा भार्गािार िी कियेचा सराव घेऊ. 

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

5. दिांि अपिूाांक 

इयत्ता पाचवी मध्ये ििािंि अपूणाांि किट, आिेख िार्गि व मीटर प्टी/ सेंटीलमटर प्टी 
यािंसारख्या साधनािंचा वापर िरुन ििािंि अपूणाांिािंची समज पक्िी िेिी िोती.  

याच साधनािंचा आधार घेऊन इयत्ता 6 वी मध्ये ििािंि अपूणाांिािंची समज व ििािंि 
अपूणाांिािंची  ेरीज, वजा ािी, र्गुणािार व भार्गािार या कियािंचा अभ्यास िरु. 

१. साधनांचा वापर करुन दिांि अपूिाांक तयार करण्याची उजळिी – 
 दिांि अपूिाांक क्रकट – 

खािीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे स्र्ातनि कििं मत किट वापरुन ििािंि अपूणाांिािंची तीन 
ििािंि स्र्िापयांत ओळख िरु.  
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वरीि पध्ितीने सादितयाची ओळख झाल्यानिंतर ववद्यार्थयाांना खािी चचिात 
िाखववल्याप्रमाणे सिंख्या तयार िरण्याचा सराव िेऊ. 

 

ििािंि अपूणाांि किट वापरून सिंख्या तयार िरणे, ती सिंख्या व्यविाररि अपूणाांिात लिदिणे या 
ट््यािंनी सराव घेऊ. 

 आलेख कागदाचा वापर करुन दिांि अपूिाांकांचा सराव – 

खािी चचिात दिल्याप्रमाणे 1 सेमी िािं ीचा चौरस िा आपण एि पूणम ववचारात घेतिा आिे. 
चचिात दिल्याप्रमाणे इतर आिारािंच ेक्षेिफळ ववचारात घेऊन तयािंच ेििािंि अपूणाांिात नाव व्यक्त 
िरण्याचा सराव घेणे. 
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अिा पध्ितीने आिेख िार्गि वापरुन प्रतयेि ववद्यार्थयाांना सिंख्या तयार िरण्चा अनुभव िेऊ 
िितो. खािीि पध्ितीने आिेख िार्गिावर ििािंि अपूणाांि तयार िरण्याचा सराव िेऊ. 

 

वरीि पध्ितीने सिंख्या तयार िरण्याचा सराव घेतािंना ववद्यार्थयाांमध्ये ििािंि अपूणाांिािंची समज 
पक्िी झािी आिे, िे दिसून आल्यानिंतर वरीि साधनािंच्या आधारे ििािंि अपूणाांिािंची  ेरीज व 
वजा ािी िरण्याची िृती घेऊ. 

दिांि अपूिाांकांवरील स्व्हडडओ - 

You tube video link - https://www.youtube.com/watch?v=nxs5wye0JXs 

२. दिांि अपूिाांकांची बेरीज व वजाबाकी – 
 

अ) दिांि अपूिाांकांच ेबंद व सुट्टे रुप – 

ििािंि रुपात दििेल्या सिंख्या ििािंि अपूणाांि किट वापरुन वस्तूरुपात ििमववणे, ती सिंख्या 
घरािंनुसार मािंडणे, व्यविारीि अपूणाांिात लििीणे असा सराव घेऊ. 
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वरीि पध्ितीने सिंख्या वस्तूरुपात तयार िरुन अिंिरुपात व्यक्त िरण्याचा सराव झाल्यानिंतर 
ििािंि सिंख्यािेखन पध्ितीनुसार दििेल्या सिंख्येचा घर सु्टा िरण्याचा सराव घेणे. 

 बंद रुपात हदलेली संख्या सुट्ट्या रुपात मांडिे - 

प्रश्न – ििािंि घरातीि एि वस्तू सु्टी िरुन ितािंि घरात मािंड – 

 

वरीि पद्धतीने एि ििािंि सु्टा िेिा तर ििा ििािंि आिाराच्या वस्तू लमळतात. िी िृती 
िरुन घेऊ. 

अिा पध्ितीने 3.25 या ििािंि अपूणाांिाचा ििािंि घरातीि एि वस्तू सु्टी िरुन ितािंि 
घरात मािंडिी तर तयार िोणारी सिंख्या ? 
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याच पध्ितीने सु््या रुपात दििेिी सिंख्या  िंि रुपात व्यक्त िरण्याचा सराव घेऊ. 

 सुट्ट्या रुपात हदलेली संख्या बंद रुपात व्यक्त करिे- 

िा सराव घेण्यापूवी खािी चचिात िाखववल्याप्रमाणे ितािंि घरामध्ये ििा पेक्षा जास्त वस्तू 
असतीि तर तया वस्तूिंपासून ििािंि घरातीि एि वस्तू तयार िोते. िा सराव िेणे व व्यविारीि 
अपूणाांिात िी किया व्यक्त िरणे. 

 

वरीि पध्द्तीने चचाम झाल्यानिंतर खािीि चचिात िाखववल्याप्रमाणे सु््या रुपातीि सिंख्येच े िंि 
रुपात रुपािंतरण िरण्याचा सराव घेऊ. 
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वरीि पध्ितीने तीन ििािंि स्र्िापयांतच्या सिंख्यािंच े िंि व सु््या रुपात व्यक्त िरण्याचा सराव 
झाल्यानिंतर ििािंि सिंख्यािंच्या  ेरीज व वजा ािीचा सराव घेऊ. 

आ) दिांि अपूिाांकांची बेरीज – 

ििािंि अपूणाांिािंची  ेरीज दििी असता, तया सिंख्या ििािंि अपूणाांि किट वापरुन तयार िरण्यास 
सािंर्गणे. तयार िेिेल्या सिंख्यािंची घरािंनुसार मािंडणी िरण्यास सािंर्गणे. एिि िरणे िा  ेरजेचा अर्म 
ववचारात घेऊन ििािंि अपूणाांिािंची  ेरीज िरु.  ेरीज िरतािंना ववद्यार्थयाांना फक्त इतिेच िक्षात 
ठेवायच ेआिे िी, एखाद्या घरामध्ये ििा पेक्षा जास्त वस्तू तयार िोत असतीि तर तया सिंख्यािंच े
रुपािंतरण पुढच्या घरािंत िरणे. अिा पध्ितीने  रेीज िरतािंना सु््या रुपातीि ििािंि अपूणाांि 
सिंख्या िी  िंि रुपात रुपािंतररत िरुन  ेरीज िरणे.  

खािीि िोन पध्ितीने  ेरीज िरण्याचा सराव ववद्यार्थयाांना िेऊ.   

 साधी बेरीज – 
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 हातच्याची बेरीज – 

 

इ) दिांि अपूिाांकांची वजाबाकी – 

वजा ािी िरतािंना दिल्या वजा ािीची घरािंनुसार मािंडणी िरुन घेणे. दििेिी सिंख्या वस्तूरुपात 
ििािंि अपूणाांि किट वापरुन तयार िरणे. तयार िेिेल्या सिंख्येमधनू वजा िरण्याच्या 
सिंख्येइतक्या वस्त ू िाढू घेणे. रादििेिी लिल्िि म्िणजे वजा ािी िोय. अिा पध्ितीन े
वजा ािी िरण्याचा सराव िेऊ. 

वजा ािी िरतािंना माि एि मित्त्वाची  ा  म्िणजे िािी वेळा वजा िरण्याइतक्या वस्त ू
एखाद्या घरात नसतीि.  अिा वेळी तया घरातीि आधीच्या मोठ्या घरातीि एि वस्तू सु्टी 
िरुन तया वस्तूच्या कििं मतीच्या ििा वस्तू घेणे. दििेल्या सिंख्येमधनू वजा ािी िरता येत 
नसेि तर तया सिंख्येच े िंि रुपातून सु््या रुपात रुपािंतर िरुन घेण व वजा ािी िरणे. 

 साधी वजाबाकी – 
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 हातच्याची वजाबाकी – 

 

३. दिांि अपूिाांकांच ेसंख्यारेषेवरील स्थान दिडवविे – 

सेंदटलमटर ववचारात घेऊन ववद्यार्थयाांना खािीि चचिात दिल्याप्रमाणे ििािंि अपूणाांि प्टीवर 
ििमववण्यास सािंर्गणे. 

 

वरीि पद्धतीने सिंख्या तयार िरण्याचा सराव िा ििािंि सिंख्यापयांतच आिे. अचधि सराव िा 
इिंटरनेटवर खािी वे साईटवर जाऊन तीन ििािंि स्र्िापयांत सिंख्या तयार िरण्याचा सराव िेऊ. 

website link –  



38 | P a g e  
 

१) http://www.active-maths.co.uk/fractions/whiteboard/dec_no_line1.html 
२) http://mathszone.webspace.virginmedia.com/mw/decimals/tenths-hundredths.swf 

यानिंतर पाठ्यपुस्ति पान निं. 24 प्रमाणे सराव घेऊ. 

४. दिांि अपूिाांकांचा गुिाकार – 

ििािंि अपूणाांि सिंख्यािंचा र्गुणािार िरतािंना आिेख पेपरचा वापर िरुन र्गणुािार िरण्याचा सराव 
घेऊ. िा सराव घेतािंना 1 सेमी िािं ीचा चौरस िा एिि ववचारात घेऊ. र्गुणािार िा आयताच े
के्षिफळ रुपात व्यक्त िरुन िरुन ििािंि अपूणाांिािंचा र्गुणािार घेऊ. 

अ) पूणम सिंख्यािंचा र्गुणािार- खािी चचिात िाखववल्याप्रमाणे आिेख िार्गिावर पूणम सिंख्यािंच्या 
र्गुणािाराचा सराव घेणे. 

 

वरीि सरावानिंतर ववद्यार्थयाांना ििािंि अपूणाांि ववचारात घेऊन िािं ी असणारा आयत िाढण्याचा 
व तया आयताच ेक्षेिफळ िोधण्याचा सराव घेऊ. 

आ) पूिड संख्येला दिांि अपूिाांक संख्येने गुििे –  

खािी चचिात िाखववल्याप्रमाणे 4 वेळा 3.2 इतिे घेतिे तर किती िोतात. िा र्गुणािार दििा 
आिे. िा र्गुणािार िरतािंना ववद्यार्थयाांना दिसून येईि िी,  

0.2 चार वेळा घेतिे तर 0.8  इतिे िोतात. 3 चार वेळा घेतिे तर 12 िोतात. 

अिा पध्ितीने 4 x  3.2 = 12.8 इतिे िोतात. 

http://www.active-maths.co.uk/fractions/whiteboard/dec_no_line1.html
http://mathszone.webspace.virginmedia.com/mw/decimals/tenths-hundredths.swf


39 | P a g e  
 

 

वरीि प्रमाणेच,  

 1 x 1.5 
 2 x 0.3 
 2 x 0.8 
 3 x 2.5 
 4 x 7.6 
 12 x 1.2 
 23 x 3.4 

िे र्गणणत आिेख िार्गिावर सोडवून पािण्यास सािंर्गणे व आिेल्या उत्तरािंची वरीि पध्ितीन े
र्गुणािार रुपात नोंि िरण्यास सािंर्गणे. 

अिा पद्धतीने ववद्यार्थयाांच ेिक्ष िें दित िरु िी, पूणम सिंख्येिा एि ििािंि स्र्िाच्या सिंख्येने 
र्गुणिे तर उत्तर िे एि ििािंि स्र्िाच्या सिंख्या येतात. 

आता ववद्यार्थयाांना खािीि र्गुणािार िरण्यास सािंर्गणे. 

 1 x 15 
 2 x 2 
 2 x 8 
 3 x 25 
 4 x 76 
 12 x 12 
 23 x 34 

वरीि प्रश्नािंची उत्तरे िोधल्यानिंतर ववद्यार्थयाांना ििािंि सिंख्याचा र्गुणािार व िा पूणाांि 
सिंख्यािंचा र्गुणािार यािंमधीि सारखेपणा व फरि िोधण्यास सािंर्गणे. 
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इ) एक दिांि स्थल असिाऱ्या संख्येने एक दिांि स्थल असिाऱ्या संख्येला गुििे - 

खािी चचिात दिल्याप्रमाणे 2.3  x 3.2 िा र्गुणािार िरतािंना ववद्यार्थयाांना तया मापाचा आयत 
तयार िरण्यास सािंर्गणे. दििेल्या िािं ीचा आयत तयार िेल्यािंनतर ववद्यार्थयाांना दिसून येईि 
िी, या आयताच ेक्षेिफळ िे 6 पूणम चौरस, 0.4 व 0.9 इतिा चौरस आणण 0.06 इतिा 
चौरस असे चार भार्ग तयार िोतात. यािंची  ेरीज म्िणजेच 2.3 व 3.2 यािंचा र्गुणािार िोय.  

 

वरीि र्गुणािार िरण्याची पध्िती समजल्यानिंतर ववद्यार्थयामना खािीि प्रश्न िेऊन र्गुणािार 
िरण्यास सािंर्गणे. 

 0.2 x 0.2 
 0.4 x 0.6 
 1.1 x 0.6 
 1.4 x 2.5 
 1.3 x 2.4 
 7.4 x 5.8 
 12.3 x 3.4 

वरीि र्गुणािार ििमववणारा आयत आिेख िार्गिावर िाढून ववद्यार्थयाांना उत्तर िोधण्यास सािंर्गणे. 

आता ववद्यार्थयाांना खािीि प्रश्न ववचारुन उत्तर िोधण्यास सािंर्गणे. िोधिेल्या उत्तरािंची वरीि 
ििािंि अपूणाांि सिंख्याच्या र्गुणािारािी तुिना िरुन साम्य व भेि िोधण्यास सािंर्गणे. 

 4 x 6 
 11 x 06 
 14 x 25 



41 | P a g e  
 

 13 x 24 
 74 x 58 
 123 x 34 

अिापध्ितीने पूणम सिंख्या व ििािंि अपूणाांि सिंख्या यािंचा र्गुणािार िरतािंना ववद्यार्थयाांना दिसून 
येईि िी,  

एि ििािंि सिंख्यािंचा र्गुणािार िरतािंना आिेिे उत्तर िे िोन ििािंि स्र्ि सिंख्या येत.े िी सिंख्या 
पूणम सिंख्या ववचारात घेऊन िेिेल्या र्गुणािाराच्या उत्तरासमानच असते. फक्त तया सिंख्येिा 
मार्गच्या दििनेे िोन सिंख्या सोडून ििािंि चचन्ि द्यावे िारे्गि. 

म्िणजेच 

 12 x 13 = 156 

तर  1.2 x 1.3 = 1.56  इतिे असेि. 

आता ववद्यार्थयाांसो त वरीि चचाम िेल्यानिंतर िीच िृती आिेख िार्गिावर तपासून पािण्यास 
सािंर्गू. 

अिा पध्ितीने र्गुणािाराची किया स्पष्टट िेल्यानिंतर पाठ्यपुस्ति पान निं 33 प्रमाणे िोन ििािंि 
सिंख्येिा एि ििािंि सिंख्येने र्गुणल्यानिंतर उत्तर िे तीन ििािंि सिंख्या िा येते ते स्पष्टट िरणे व 
पुढीि घटि तयाच पध्ितीने घेणे. 

५. दिांि अपूिाांकांचा भागाकार – 

ििािंि अपूणाांि किट वापरून ििािंि अपूणाांिािंचा भार्गािार िी किया स्पष्टट िरु. भार्गािाराचा 
समान वाटणी िा अर्म ववचारात घेऊन भार्गािार िरु. 

8.4 / 2 = ? 

वरीि प्रश्न ववद्यार्थयाांसमोर मािंडणे. आता दििेिा ििािंि अपूणाांि िोन व्यक्तीिंमध्ये समान 
वाटायचा आिे असे वरीि र्गणणताच ेवाचन िरु. ववद्यार्थयाांना वरीि 8.4 ििािंि अपूणाांि किट 
वापरुन तयार िरण्यास सािंर्गणे. तयार िेिेल्या अपूणाांिाची िोन व्यक्तीिंमध्ये समान वाटणी 
िरण्यास सािंर्गणे. 
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वरीि भार्गािार िी किया ववचारात घेता दिसून येईि िी, 8.2 च ेिोन समान भार्ग िेिे तर 
एि भार्ग 4.1 इतिा िोतो. 

अिाच पध्ितीने 8.2 / 4 = ? 

िा भार्गािार िरण्यास सािंर्गणे. 

 

िा भार्गािार िरतािंना ववद्यार्थयाांना दिसून येईि िी, 8 वस्तू चार व्यस्तीिंमध्ये समान 
पाटल्यास प्रतयेि व्यक्तीिा 2 पूणम वस्तू लमळतीि. परिंतू 0.1 (1/10) आिाराच्या वस्तू या 
िोनच आिेत व चार व्यक्तीिंना समान वाटता येणार नािी. म्िणून 0.1 (1/10) आिाराच्या 
वस्तू सु्टया िरुन 0.01 (1/100) मध्ये रुपािंतरण िरु. 
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आता 0.01 आिाराच्या 20 वस्तू चार व्यक्तीिंमध्ये समान वाटणे िक्य आिे. अिा पध्ितीने 
0.20 चार व्यक्तीिंना समान वाटल्यानिंतर प्रतयेिािा 0.05 इतक्या वस्तू येतीि. 

 

अिा प्रिारे 8.2 च ेचार समान भार्ग िेिे तर एिा भार्गामध्ये 2.05 इतक्या वस्तू िोतात.  

िीच किया अिंिरुपात खािीि पध्ितीने नोंि िरु िितो. 
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वरीि उिािरणामध्ये वस्तूरुपात व अिंिरुपात िेिेिा भार्गािाराप्रमाणेच खािीि उिािरणे 
सोडववण्यास िेणे. 

 4.12  / 2 = ? 
 8.16 / 4 = ? 
 6.25  / 5 = ? 
 12.5  / 5 = ? 

वरीि भार्गािार िी किया ववद्यार्थयाांनी ििािंि अपूणाांि किट कििं वा 1 सेमी िािं ीचा चौरस 
ववचारात घेऊन प्रतयक्ष सोडवून पािील्यानिंतर खािीि उिािरणे सोडववण्यास सािंर्गणे.  

 82 / 40 = ? 
 412  / 200= ? 
 816  /  400 = ? 
 625  /  500 = ? 
 125  /  50 = ? 

वरीि उिािरणे सोडववल्यानिंतर ववद्यार्थयाांना दिसून येईि िी,  

8.2 / 4  व  82 / 40  या िोन्िी भार्गािारािंच ेउत्तर 2.05 िेच आिे.  

वरीि सिसिं िंध ववचारात घेऊन ववद्यार्थयाांना भार्गािार या कियेचा सराव िेऊ.  

पुस्तिामधीि पध्िती वापरून भार्गािार िरण्याचा िेखीि सराव िेऊ. (पाठ्यपुस्ति पान निं. 34) 

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

 

 


