5th Grade Math Topics – What Do They Mean?
!वषय

%यसको मतलब के हो? !व/याथ2ले:

अंकका ठाँउको मान र घाता<क

•

(Exponents)

धेरै अ<क भएका संBयामा अ<कको माCय Dयाखा गनG (जIतै: कुनै अ<क

दाMहने पटPको अ<क भCदा 10 गुणा बढP हुCछ भने, दे Wे पटPको भCदा
1/10 हुCछ) र 10 को पावर Z[त[न\ध%व गन] घात<क Zयोग गनG

दइ
ु अंक र चार अंक स`मका संBयाहaको

•

अडर अफ अपरे सन, एhIZेसन, र सiमकरण

•

गुणन

IbयाCडड] अdगोeरदम Zयोग गeर एउटा संBया ले 4 अ<क स`मको अकf
संBया गुणन Dयाखा गनG

कोjठकमा (parenthesis, brackets or braces) एhIZेसन लेxख अडर
अफ अपरे सन Zयोग गeर समाधान गनG

चार अंक स`मका संBयाहaलाई दई
ु अंकको

•

दशमलव तीन Iथान स`म (एक हजार् ले

•

भाग गनG Iथान)

•

मानक, शDद र !वIतार Zयोग गeर दशमलवहa प•ने र ले‚े

दशमलवको दई
ु Iथान स`मका संBया को

•

दशमलवका दई
ु ठाँउ स`मका संBयाको जोढ घटाउ गeर Dयाखा गनG (कुनै

दशमलवको दई
ु Iथान स`मका संBया को

•

संBयाले भाग गनG

भाग गनG र %यसको Dयाखा गनG

जोड र घटाउ

•

भाग

दशमलवका दई
ु ठाँउ स`मका संBयाको भाग गeर %यसका रणनी[त र

•

10 का पावर /वारा भाग गदा] आउने ढाँचाको Dयाखा गनG

•

ƒेhसन र iमhIड न`बरलाई जोड-घटाउ गeर शDदमा Mदएका समIया
समाधान गनG

ƒेhसन र iमhIड न`बरको गुणन

•

ƒेhसनलाई कुनै संBया (होल न`बर्) ले

•

ढाँचाहa (patterns) र फ<सन

•

ƒेhसन र iमhIड न`बरलाई गुणन Zयोग गeर वाIत!वक संसारका समIया
समाधान गनG

भाग गनG

ƒेhसन लाई कुनै संBयाले र संBयालाई कुनै ƒेhसनले भाग गeर वाIत!वक
संसारका समIया समाधान गनG (a/b = a÷b; 10/3 = 3 1/3)

संBया%मक Iवaप दे xख अडड] पेअर बनाउने (Mदएको [नयम अनस
ु ार्)

•

कअर„डन
] ेट …लेनमा †ाफ बनाएर ढाँचा बीचको स`बCध ‡याBया गनG

•

कअ„डन
] ेट …लेनको पMहलो चतथ
] (quadrant) मा ‹बCदह
ु त
ु a †ाफ गनG

•
•
डाटाको Z[त[न\ध%व र ‡याBया

10 का पावर /वारा गुणन गदा] आउने ढाँचाको Dयाखा गनG
कारणहa Dयाखा गनG

को जोढ र घटाउ

कअ„डन
] ेट …लेन (Coordinate Plane)

दशमलवका दई
ु ठाँउ स`मका संBयाको गुणन गeर %यसका रणनी[त र
कारणहa Dयाखा गनG

•

iभCन हर (Denominators) भएका ƒेhसन

तीन Iथान स`म का दई
ु ना गनG (ex: 0.256 > 0.157)
ु दशमलव तल

नhसा वा मोडेल Zयोग नगeर)

गुणन

दशमलवको दई
ु Iथान स`मका संBया को

आंiशक उ|र, IbयाCडड] अdगोeरदम र/अथवा }े~ मोडेल Zयोग गeर संBया

सCदभ] अनस
] ेट Dयाखा गनG
ु ारको कोअ„डन

Mदएको ‹बCद ु …लेनमा कसरP भेbने, Dयाखा गनG

•

लाइन …लटमा भएको जानकारP बाट समIया समाधान गनG।

•

एकाइको ƒेhसनमा लाइन …लट iसज]ना गनG
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मापन को य[ू नbस aपाCतरण

•

aपांतरण Zयोग गeर बहु-चरणका शDदमा Mदएका समIया समाधान गनG (ex:
an ant ran 3 feet. A cockroach ran 42 inch in 10 sec. Who ran further?)
IटाCडड] मापन एकाइहŽ बीचमा aपाCतरण गनG (ex: 1 foot = 12 inches)

2D आकृ[तहa

•

2D आकृ[तहaलाई एक वा बढP !वभागमा वग2करण गनG र [तनका गुण वण]न

आयताकार !Zजमको आयतन (Volume)

•

•

गनG।
•

v = l x w x h स~
ू Zयोग गeर आयतकार !Zजमको आयतन [नकाdने

दई
ु वटा आयतकार !Zजमको आयतन साना भागहŽको आयतन जोडेर
[नकाdने।
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