4th Grade Math Topics – What Do They Mean?

!वषय

%यसको मतलब के हो? !व0याथ3ले:

हजार7 स8मका अंकका ठाँउको मान

•

एक @म@लयन (दश लाख ्) स8मका अंकको ठाँउको मF
ू यको बझ
ु ाई

सामािKयकृत गनN, संOयाका P%येक अंकको तल
ु ा%मक आकार बR
ु ने
•
दश लाख स8म जोढ र घटाउ धाराPबाह

•

गनN
गुणन Pयोग ग`र समaया समाधान गनN

संOयाहSको जन
ु ै ठाँउमा पVन राउKड-अप गनN

संOयाहSको जोढ र घटाउ धाराPबाह गनN र उ\त उ]रहSको कारण
_याOया गनN

•
•

गुणनका स@मकरणहS तल
ु ान%मक उFथा र PVतVनbध%व गनN

शcदमा dदएको समaयालाई स@मकरण र न\सा 0वारा गुणन ग`र
समाधान गनN

एक अंक र दइ
ु अंकका संOयाहSको

•

गण
ु न

स@मकरण, र/अथवा मोडेलका रणनीVत बाट Vनका@लएको समाधानको
cयाखा र उदाहरण Paतत
ु गनN
•

uया\टर र मिFटपल

अंकका ठाउको मF
ू य, सfचालनको गण
ु (order of operation),

चार् अंक स8मका संOयालाई एक अंकका संOयाले गण
ु न गनN र दई
ु
अंकका संOयाहSको गण
ु न गनN

•

कुनै एउटा संOया (0-100) क8पोिजट हो yक Pाईम हो भVन Vनण{य
गनN

•
भाग गरे र समaया समाधान गनN

•

dदएको एउटा संOया (1-100) को मिFटपल र फे\टरहSको सच
ू ी ले}े
शcदमा dदएको तल
ु ना समाबेश ग`रएका समaयालाई स@मकरण र
न\सा 0वारा भाग ग`र समाधान गनN

•

`रमेKडर र मेKटल 8याथ 0वारा शcदमा dदएका समaया समाधान गनN
र अनम
ु ान बाट उ]रको cयाखा गनN

एक अंकका संOयाहSले भाग गनN

•

उ]र र `रमे~डर VनकाFने (4 अ•कको संOया लाई 1 अंक ले भाग गदा{)

स@मकरण (Equations) Pयोग गरे र

•

शcदमा dदएको बहु चरणका समaयाहSको जोढ, घटाउ, गण
ु न, र भाग

समaया समाधान गनN
लाइन @समे„… (Line Symmetry)

ग`र उ]र VनकाFने
•

`रमेKडर सँगका भाग ्- Vय समaयाहS स@मकारण 0वारा हल गनN

•

दई
ु डाइमेKसन (2D) ना\साहSमा सके जVत लाइन अफ @समे„…
बनाउने

•

ˆबKद,ु रे खा, लाइन से‰मेKŠ, रे , कोण , पपNिKडकुलर र ‹यारालाल लाइन
हS बनाउने

पो@लगन (Polygons)

•

‹यारालाल वा पपNिKडकुलर लाइन, कोणका आधारमा आकारहS
वग3करण गनN र राइट ˆŒकोणको पdहचान गनN

कोण (Angles)

•

अ•ात कोण प]ा लगाउन जोढ र घटाउ समaयाहS समाधान गनN र
Pो„े \टर Pयोग ग`र कोणको मापन Žड•ीमा VनकाFने
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मापन एकाइहSको सापे• आकार

•

दरू …, समय, र माŒा (volume) मVु छएका शािcदक समaयाहS चार् वटै
आपरे सन (+, -, × , ÷) Pयोग ग`र समाधान गनN

•
डाटाको PVतVनbध%व र _याOया

आकारहS तल
ु ाना%मक ™पले बR
ु न केह… bचKह Pयोग गनN (एउटा कार्
झKडै एक टन को हुKछ)

•

šे\सनको जोढ घटाउ समaयाहS लाइन ‹लट Pयोग ग`र समाधान
गनN र šे\सनमा लाइन ‹लट बनाउने (1/2, ¼ & 1/8)

प`रbध (Perimeter)
•ेŒफल (Area)

•

शािcदक समaयामा लागू गनN
•
•

एउटै हर (Denominators) भएका

•

<, >, =, ≠ Pयोग ग`र Vनयम
ु रे टर र Žडनो@मनेटर @भKनै भएका
šे\सनको तल
ु ना गनN

šे\सन को जोढ र घटाउ
šे\सन, दशमलव र मœ
ु ाको स8बKध

एक सŒ
ू Pयोग ग`र आयतको •ेŒफल भेŠने - वाaत!वक संसारमा र
शािcदक समaयामा लागू गनN

समान र तल
ु ना%मक šे\सन

šे\सन लाइ कुनै संOया ले गुणन गनN

एक सŒ
ू Pयोग ग`र आयतको प`रbध भेŠने - वाaत!वक संसारमा र

उaतै डीनो@मनेटर भएका @म\स संOया जो›ने र घटाउने र šे\सन
समाबेश भएका शािcदक समaया समाधान गनN

•
•

šे\सनलाई एउटा संOयाले गुणन ग`र शािcदक समaया समाधान गनN
मœ
ु ा तथा सामाKय šे\सन र दशमलब समाबेश भएका शािcदक
समaयालाई +, -, × , ÷ Pयोग ग`र हल गनN
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