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ଶ୍ରୀମତୀ ମିତା ଦ୍ାେ

ଗଣିତ

ଶ୍ରୀ େ ଦ୍
ି ାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର
ଡକଟର ପଦ୍ମାଳୟା ନାଥ
ଶ୍ରୀ େଚନ୍ତାଷ କୁ ମାର ତ୍ରିପାଠୀ
ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା ବେିଦ୍ାର
ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଶ୍ରୀ େୁଶାନ୍ତ କୁ ମାର ମୋପାତ୍ର
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ଶିକ୍ଷକ ମାେଙ୍କୁ ପଶ୍ରେ
ଆମ ରାଜ୍ୟଚର ବିଭିନ୍ନ େମୟଚର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଚନକ ପ୍ରକାର ର ପ୍ରଚ ଷ୍ଟା କରାର୍ଯାଇଛି । ଏଚବ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଚ ଷ୍ଟା ଜ୍ାରି ରେିଛ ି । ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁ ର୍ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ
ଅଚନକ ପଦ୍ଚକ୍ଷପ ନିଆର୍ଯାଊଛି ।ପାଠୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡକ
ି ୁ େମୀକ୍ଷା କରି ଚେ ଗୁଡକ
ି ର ପରିବତ୍ତେନ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବଧି େମୟ କୁ
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା, ଚଶ୍ରଣୀ ଚର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯେୟ ପରି ାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଚଦ୍ବା ଓ େୋୟତା ଚର୍ଯାଗାଇଚଦ୍ବା ,ଶିକ୍ଷଣ
ଉପକରଣ ବୟବୋର କରି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯେୟ ପରି ାଳନା କରିବା ଇତୟାଦ୍ି ଉପଚର ର୍ଯଚଥଷ୍ଟ ଗୁରତ୍ଵ ଦ୍ିଆର୍ଯାଉଛି । ବିଗତ ବଷେଚର ଆଦ୍ୟ
ଚଶ୍ରଣୀ ଗୁଡକ
ି ଚର ଭାଷା , ଗାଣିତକ
ି ଚମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡକ
ି ୁ ବଳବତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ଚଶ୍ରଣୀ କାର୍ଯେୟ (Early Grade
Activities) ଉପଚର ପ୍ରାଧାନୟ ଦ୍ିଆର୍ଯାଉଛି, ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରର ଉନ୍ନତି ଚେଚତଟା ଆଖିଦ୍ୃ ଶଆ
ି ଚୋଇପାରୁନାେିଁ ।
ପ୍ରକୃ ତ ପକ୍ଷଚର କେିବାକୁ ଗଚଲ ଚର୍ଯଉଁପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଗଣିତ ଚର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଚେମାନଙ୍କର ଦ୍କ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ଚେଥିପାଇଁ
କିଛ ି ବଛା ବଛା ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଷୟ ବିଶାରଦ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚନଇ ବିଭିନ୍ନ େମୟଚର ଆଚଲା ନା କରାର୍ଯାଇ ଭାଷା ଓ ଗଣିତଚର ପ୍ରଥମ ରୁ
ଅଷ୍ଟମ ଚଶ୍ରଣୀ ପର୍ଯେୟନ୍ତ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ େୂ କ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାଚବ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାର୍ଯାଇଅଛି । େବେ େମ୍ମତି କ୍ରଚମ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ େେିତ
ଆଚଲା ନା କରାର୍ଯାଇ ଏଥି େେିତ ଇଂରାଜ୍ୀ ଚର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ େୂ କ କରିବାପାଇଁ ସ୍ତି ର କରାର୍ଯାଇଛି ଓ ଏୋ ତୃ ତୀୟ ଚଶ୍ରଣୀ ଠାରୁ
ଅଷ୍ଟମ ଚଶ୍ରଣୀ ପର୍ଯେୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାର୍ଯାଇଛି ।
ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାଚର େୋୟତା ଚଦ୍ବା ପାଇଁ , ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚେମାନଙ୍କ ସ୍ତର ବିଷୟଚର
ଜ୍ଣାଇଚଦ୍ବା ପାଇଁ ଓ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ବିଷୟଚର େଚ ତନ କରାଇବା ଚେଉଛି ଏେି ପୁସ୍ତିକାର ମୁଖ୍ୟ
ଉଚଦଶୟ । ଏେି ପୁସ୍ତିକାଟିଚର ପ୍ରଥଚମ ଭାଷା, ପଚର ଇଂରାଜ୍ୀ ଓ ଗଣିତ କ୍ରମଚର ରଖ୍ାର୍ଯାଇଛି । ଚଗାଟିଏ ବଷେଚର ପିଲା ଚଗାଟିଏ
ବିଷୟଚର ଚକଚତାଟି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ େୂ କ ଜ୍ାଣିବା ଦ୍ରକାର ଚେ ବିଷୟଚର ଜ୍ଣାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ େୂ କ ଶିଖିବା
ଚବଚଳ ପିଲାଟିଏ ଅଚନକ ଗୁଡଏ
ି ଶିକ୍ଷଣ େୂ କ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର େଂଭାବନା ରେିଛ ି । ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଚବଚଳ ଶିକ୍ଷଣ େୂ କ ଗୁଡକ
ି
ପରସ୍ପର େେ େମବନ୍ଧତ
ି ଚୋଇ ଶିଖିବାର ପରିେର େୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଗଣିତ ଚର ଚଗାଟିଏ ପଚର ଚଗାଟିଏ ଶିକ୍ଷଣ େୂ କ ଶିଖିବାର
େଂଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ର୍ଯଦ୍ିଓ ଏେି ପୁସ୍ତିକାଚର କିଛ ି ମୁଖ୍ୟ େୂ କ ଗୁଡକ
ି ୁ କ୍ରମିକ ଭାଚବ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି ମାତ୍ର ଭାଷା ଚକ୍ଷତ୍ରଚର
ୋଧାରଣତଃ ଭାଚବ ପିଲାମାଚନ ଅଚନକ େୂ କକୁ ଏକାଠି ଶିଖିଥାନ୍ତି । ଏେି ବିଷୟଚର ପ୍ରତିଶକ୍ଷ
ି କ ଙ୍କୁ ବିଗତ ବଷେ ମାନଙ୍କଚର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି ।
ଏେି ପୁସ୍ତିକାଟି ବୟବୋର କରିବା ପୂବେରୁ ଶିକ୍ଷକ ମାଚନ ଭଲ ଭାଚବ ପଢିବା ଉ ତ
ି ଏବଂ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷଣ େୂ କକୁ ପିଲା ଚର୍ଯପରି
ନିଶ୍ଚିତ ଭାଚବ ୋେଲ କରିବ ଚେଥିପ୍ରତି ର୍ଯତ୍ନବାନ ଚେଚବ । ଆଶା କରାର୍ଯାଏ ଏେି ପୁସ୍ତିକାଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ବୃ ଦ୍ଧି
କରିବାଚର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ େୋୟତା କରିବ ।

ସୂଚୀପତ୍ର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା

ବିଷୟ

ପୃ ଷ୍ଠା

୦୧

ଭାଷା(ଓଡିଆ)

୧-୮

୦୨

ଭାଷା(ଇଂରାଜୀ)

୦୩

ଗଣିତ

୯-୧୬

୧୭-୨୪

ଭାଷା(ଓଡିଆ)

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ(ଭାଷା)
•

ତ୍ର
ି ଗୁଡକ
ି ୁ ଚଦ୍ଖି, ତ୍ର
ି େମ୍ପକିତ କିଛ ି ଶବ୍ଦ କିମବା ବାକୟ କେିଚବ ।

•

ତ୍ର
ି େେ ଗପକୁ ଚର୍ଯାଡିଚବ ।

•

ଖ୍ଣ୍ଡ ତ୍ର
ି କୁ ଗପର କ୍ରମଚର େଜ୍ାଇଚବ ।

•

୨୧ ଟି ଅକ୍ଷର ( , ଟ, ମ, ଗ, ର, ଗ, ଛ, କ,ନ,ଠ, ବ, ଆ, ଳ, ଲ, ଅ, ଖ୍, ଛ, ତ ଦ୍ ଜ୍, ଧ) ଏେି ଅକ୍ଷର ଗୁଡକ
ି ୁ ବିନା ମାତ୍ରାଚର
ହ୍ନ
ି ଚି ବ ଓ ପଢିଚବ ।

•

ଉପଚରାକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡକ
ି ୁ ବୟବୋର କରି ଦ୍ୁ ଇ / ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶଷ୍ଟ
ି ଶବ୍ଦ ପଢିଚବ ।

•

୪ ଟି ମାତ୍ରା (

•

ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୯ ଟି ( ଇ, ଈ, ଊ, ଊ, ଋ, ଋ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ, ଖ୍, ଘ,

•

ପୂବେରୁ ଶିଖିଥିଚବ ୨୧ ଟି ଅକ୍ଷର ପଢିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ । ହ୍ନ
ି ଚି ବ ଓ ପଢିଚବ ।

•

କ୍ରମ ଅନୁ ୋଚର େମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ଚଲଖିଚବ ।

•

ଏେି ମାତ୍ରା (

•

କ୍ରମ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ୫୦ ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ପଢିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।

•

ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ଓ ମାତ୍ରା ବୟବୋର କରି ଦ୍ୁ ଇ / ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶଷ୍ଟ
ି ଶବ୍ଦ ପଢିଚବ । ୩/୪ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକୟ ଚଲଖିଚବ ।

।,

) ଚର୍ଯାଗ କରି ଦ୍ୁ ଇ / ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶଷ୍ଟ
ି ଶବ୍ଦ ହ୍ନ
ି ଚି ବ ଓ ପଢିଚବ ।
, ଡ, ଢ, ଣ, ଫ, ଭ, ର୍ଯ, ୱ, ଶ, ଷ, ଓ, େ, କ୍ଷ, ୟ ଡ, ଢ)

) କୁ ବୟବୋର କରି ଦ୍ୁ ଇ / ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶଷ୍ଟ
ି ଶବ୍ଦ ପଢିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ (ଭାଷା)
•

ତ୍ର
ି ର କ୍ରମକୁ ଚଦ୍ଖି ଗପ କେିଚବ ଓ ଗପଟିକୁ ଶୁଣିୋରିଲା ପଚର ଗପର କ୍ରମଚର ତ୍ର
ି କୁ େଜ୍ାଇଚବ।

•

ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ େେ କବିତା ଆବୃ ତ୍ତି କରିଚବ, ପାଦ୍ ପୂରଣ କରିଚବ ଓ ଚଛାଟ ଚଛାଟ ଧନ୍ଦା, ପଚେଳି ବୁ ଝି ଉତ୍ତର ଚଦ୍ଚବ ।

•

ଟ, ଙ୍ଖ, ଙ୍ଗ, ଙ୍ଘ, ଞ୍ଚ ଥିବା ଶବ୍ଦ ପଢିଚବ ଓ ଚଦ୍ଖି ଶୁଣି ଚଲଖିଚବ ।

•

ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ େେ କବିତା ଆବୃ ତ୍ତି ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ଚର ଥିବା ଚଛାଟ ଚଛାଟ ପ୍ରଶନ ର ଚଗାଟିଏ / ଦ୍ୁ ଇଟି ଧାଡିଚର ଉତ୍ତର କେିଚବ,
ଚଲଖିଚବ, କବିତାର ପାଦ୍ ପୂରଣ କରିଚବ।

•

ଞ୍ଚ, ଣ୍ଠ, ଣ୍ଡ,

ସ୍କ ର୍ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ( ), 'ଲ' ( ) ୱ ( ) ୟ ( ) ଫଳା ଓ ଚରଫ ( ) ର୍ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକୟ ପଢିବା, ଚଦ୍ଖି, ଶୁଣି

ଚଲଖିଚବ । ଅେଜ୍ଡା ଶବ୍ଦ କୁ େଜ୍ାଡି ଚଲଖିଚବ । କିଏ, କଣ ଚକଉଁଠ,ି ଚକଚତଚବଚଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
•

ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ େେ କବିତା ଆବୃ ତ୍ତି ପାଦ୍ ପୂରଣ କରିଚବ, ବେି ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କରିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
( ଚଗାଟିଏ ବା ଦ୍ୁ ଇଟି ବାକୟଚର)

•

ନ୍ତ, ନ୍ଥ, ମ୍ପ, ମ୍ଫ, ମବ, ମ୍ଭ, ଟ୍ଟ, ର୍ଣ୍େ, ଷ୍କ, ଷ୍ଟ, ଷ୍ଠ ତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ବାକୟ ପଢିଚବ, ଚଦ୍ଖି ଶୁଣି ଚଲଖିଚବ, ଅେଜ୍ଡା ଶବ୍ଦ କୁ େଜ୍ାଡି
ଚଲଖିଚବ ।

•

ସ୍ପ, ସ୍ତ, ସ୍ଥ, ସ୍କ, ପ୍ତ, କ୍ତ, ଚ୍ଚ, ଲ, ତ୍ପ। ତ୍ସ, ବ୍ଦ, ବ୍ଧ, ଶ୍ଚ, ଳ୍ପ, ଷ୍ଣ, ଜ୍ଞ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ବାକୟ ପଢିଚବ, ଚଦ୍ଖି ଶୁଣି ଚଲଖିଚବ, ଅେଜ୍ଡା
ଶବ୍ଦ କୁ େଜ୍ାଡି ଚଲଖିଚବ ।

•

ଅନୁ ଚେଦ୍କୁ ପଢି ଚେଥିଚର ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଚଲଖିଚବ ।

•

ଜ୍ଣା/ ଅଜ୍ଣା ପରିସ୍ଥିତି େମ୍ପକେଚର ୨/୩ ଧାଡି କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।

•

( ଚର୍ଯଉଁ ର୍ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡକ
ି ଉପଚର ଚଗାଲ ବୁ ଲାଇର୍ଯାଇଛି, ଚେେି ର୍ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡକ
ି ଉପଚର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦ୍ିଆର୍ଯି ବ) ।

•

ଶିକ୍ଷକ ଙ୍କ ପାଇଁ େୂ ନା – ପ୍ରଚତୟକ ପିଲା ଚର୍ଯମିତି ପ୍ରତିଦ୍ନ
ି ଅତି କମ ଚର ଚଗାଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ଚଲଖିଚବ ଚେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ଵ ଚଦ୍ଚବ ।

•

ପଠନ ଓ ଲିଖ୍ନ ଉପଚର ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଚନଚବ ।

•

ପଠନ ଓ ଲିଖ୍ନ ଉପଚର ଶିକ୍ଷକ ନିଜ୍ ନିଜ୍ ଚକୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବୟବୋର କରି ପାରନ୍ତି ।

ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ (ଭାଷା)
•
•

କବିତାର ପ୍ରତିଟ ି ପାଦ୍ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ େେ ଆବୃ ତ୍ତି କରିବ ଓ େରଳ ପ୍ରଶନ ଗୁଡକ
ି ର ଉତ୍ତର ଚଦ୍ବ ।
ଜ୍ଣା ଓ ଅଜ୍ଣା ଅନୁ ଚେଦ୍ଟିଏ ପଢି ବୁ ଝି ପାରିଚବ, େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିବ ଓ ଚଲଖିବ ।

•

ପଦ୍ୟ କୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପଚର ପ୍ରକାଶ କରିବ ର୍ଯଥା – ଦ୍ଉଲତ, ଚଦ୍ୌଲତ

•

ଶବ୍ଦ ଗୁଡକ
ି ୁ ବୟବୋର କରି ବାକୟ ଚଲଖିବ ଓ କେିବ । ଉଦ୍ାେରଣ – 'ଉତ୍ତମ' – ରାମ ଏକ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ।

•
•

ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେିବ ଓ ଚଲଖିବ ଚର୍ଯପରି – େତ – ମିଛ
ଳିଙ୍ଗ ପରିବତ୍ତେନ କରିବା ର୍ଯଥା – ଅଜ୍ା – ଆଇ

•
•
•
•

ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡକ
ି କେିବ ଚଲଖିବ ଚର୍ଯପରି ଜ୍ନନୀ – ମାତା
ର୍ଯୁଗମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡକ
ି କେିବ ଓ ଚଲଖିବ ଚର୍ଯପରି ଝିପିଝପ
ି ି
େୁନ୍ଦର େସ୍ତାକ୍ଷର ଚଲଖିବ (ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୌଣେି ବାକୟ ର୍ଯଥା – 'ରାମ ବଣକୁ ଗଚଲ' ଚଦ୍ଖି ଚଲଖିବା ପାଇଁ କେିଚବ ।
େୃଜ୍ନାତ୍ମକ ଲିଖ୍ନ ( ୨ ରୁ ୩ ଧାଡି ) ଚଦ୍ୈନନ୍ଦିନ ଜ୍ୀବନର ଘଟଣାବଳୀ କିମବା ପରିଚବଶ ର ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବସ୍ତୁ କୁ ଆଧାର କରି କେିଚବ
ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ବି.ଦ୍ର: ( ଉପଚରାକ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯେୟାୟ ଚର ଲିଖିତ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ େମ୍ପକିତ େମସ୍ତ ଦ୍କ୍ଷତା ୨ୟ, ୩ ୟ ଓ ୪ଥେ ପର୍ଯେୟାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରର୍ଯୁଜ୍ୟ) ।

ଚତୁ ଥ୍ ଶ୍ରେଣୀ(ଭାଷା)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

କବିତାଟିକୁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ସ୍ଵର ଚଦ୍ଇ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ େେ ଆବୃ ତ୍ତି କରିଚବ ।
କବିତାର ପାଦ୍ ପୂରଣ କରିଚବ ।
ଗପଟିକୁ ଶୁଣି ବୁ ଝଚି ବ ଓ େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ।
ଶୁତ ଲିଖ୍ନ, େସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ଗଦ୍ୟରୂପ, ପଦ୍ୟରୂପ କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ପଠିତ କବିତା ଓ ଗଦ୍ୟର ଅଥେକୁ ବୁ ଝି ନିଜ୍ ଭାଷାଚର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ (େରଳାଥେ ଲି ଖ୍ନ)
ତ୍ର
ି ଚଦ୍ଖି ଅନୁ ଚେଦ୍ ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ନୂ ତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡକ
ି ର ଅଥେ ବୁ ଝି ବାକୟଚର ବୟବୋର କରିଚବ ।
ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଓ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ
ଶୁତ ଲିଖ୍ନ, େସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ପଦ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟ େମ୍ପକିତ େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ନୂ ତନ ଶବ୍ଦ ର ଅଥେ ଜ୍ାଣି ବାକୟଚର ବୟବୋର କରିଚବ ।
େୃଜ୍ନାତ୍ମକ ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ଚର୍ଯାଡିଶବ୍ଦ, ଗଦ୍ୟରୂପ, ପଦ୍ୟରୂପ କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ଜ୍ଣା / ଅଜ୍ଣା ଶବ୍ଦ ଆଧାରଚର ୫ ଟି ବାକୟ ଚଲଖିଚବ ।
ତ୍ର
ି ର ଭାବକୁ ଭାଷାଚର ଚଲଖିଚବ ।
ଅନୁ ଭୂତିଭିତ୍ତକ
ି ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ନୂ ତନ ଶବ୍ଦ କୁ ବାକୟଚର ବୟବୋର କରିଚବ ।
େସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ଗପ ଶୁଣି ବୁ ଝଚି ବ ଓ ପଢିଚବ ।
ଗପ ଆଧାରିତ େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ
କବିତାର ପାଦ୍ ପୂରଣ କରିଚବ ।
େୃଜ୍ନାତ୍ମକ ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ଶୁତ ଲିଖ୍ନ, େସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।

•
•
•
•

ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ(ଭାଷା)
ପିଲାମାଚନ ଜ୍ାଣିଥିବା ଗପ କେିଚବ, କବିତା ଆବୃ ତ୍ତି କରିଚବ ଓ ତତ େମ୍ପକିତ ଚଛାଟ ଚଛାଟ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ
।
ଅନୁ ଚେଦ୍ ପଠନ କରିଚବ ।
ଶୁତ ଲିଖ୍ନ ଓ େସ୍ତ ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ଗ୍ରୀଷମଋତୁ ର ଅନୁ ଭୂତି ବର୍ଣ୍େନା କରି ପତ୍ର ଚଲଖିଚବ ।

•

ବିଚଶଷୟ ପଦ୍ ଓ କ୍ରିୟାପଦ୍ ହ୍ନ
ି ାଇଚବ ।

•
•
•
•
•
•
•

ପଠିତ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ର ଭାବ କୁ ନିଜ୍ ଭାଷାଚର କେିଚବ ଏବଂ ୫ ଟି ବାକୟଚର ଚଲଖିଚବ । (େରଳାଥେ ଲିଖ୍ନ)
ବିଭିନ୍ନ େମୟର ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଦ୍ୃ ଶୟ ବର୍ଣ୍େନା କରି ଚଲଖିଚବ ।
ଶବ୍ଦ ଗୁଡକ
ି ର ଅଥେ ବୁ ଝି ବାକୟଚର ବୟବୋର କରିଚବ ।
େଚମାଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡକ
ି ର ଅଥେଗତ ପାଥେକୟ ବୁ ଝି ବାକୟଚର ବୟବୋର କରି ଚଲଖିଚବ ।
ବିରାମ ହ୍ନ
ି ବୟବୋର କରି ଶୁତଲିଖ୍ନ ଚଲଖିଚବ
ବିଚଶଷଣ ପଦ୍ରୁ ବିଚଶଷୟ ପଦ୍ ଗଢିଚବ, ଚର୍ଯପରି, ଦ୍କ୍ଷରୁ – ଦ୍କ୍ଷତା
ତ୍ର
ି ଚଦ୍ଖି, ପରି ତ
ି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ େମ୍ପକେଚର ଅନୁ ଚେଦ୍ ଚଲଖିଚବ ।

•
•

ସ୍ଵର ଓ ଅଭିନୟ େେ କବିତା ଆବୃ ତ୍ତି କରିଚବ ।
ଅନୁ ଚେଦ୍କୁ ବିରାମ ହ୍ନ
ି େେ ପଢିଚବ ଓ ପ୍ରଶନ ର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।

•
•

ଶୁତ ଲିଖ୍ନ ଓ େସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ, ଚର୍ଯାଡି ଶବ୍ଦ ଓ ବିପରୀତ ଅଥେଚବାଧକ ଶବ୍ଦ କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।

•
•
•
•
•
•

କବିତା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ େେ ଆବୃ ତ୍ତି କରିଚବ ।
କମା, ପୂର୍ଣ୍େଚଛଦ୍ ଓ ପ୍ରଶନବା କ ହ୍ନ
ି ଇତୟାଦ୍ିର ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ବୟବୋର କରିଚବ ।
କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ର ଭାବ ନିଜ୍ ଭାଷାଚର ଚଲଖିଚବ ।
ଜ୍ଣା / ଅଜ୍ଣା ଶବ୍ଦ ଆଧାରଚର ୫ ଟି ବାକୟ ଚଲଖିଚବ ।
ତ୍ର
ି ର ଭାବକୁ ଭାଷାଚର ଚଲଖିଚବ ।
ଶୁତ ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।

•
•
•
•
•

ଚର୍ଯ ଚକୌଣେି ଅନୁ ଭୂତି ଭିତ୍ତକ
ି ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଦ୍ୃ ଶୟ କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
କବିତାଚର ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ ତ୍ର
ି ଚଲଖି ଅନୁ ଚେଦ୍ ଚଲଖିଚବ ।
େଂୋର ଳାଇବା, ରକତଚର ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରି ରୂଢିମାନଙ୍କର ର ଅଥେ ଜ୍ାଣି ବାକୟ ଚର ବୟବୋର କରି ଚଲଖିଚବ ।
ଜ୍ାତୀୟ ଦ୍ିବେ କିପରି ପାଳନ କରାର୍ଯାଏ ଚେ େମ୍ପକେଚର ପତ୍ର ଚଲଖିଚବ ।
ଶୁତ ଲିଖ୍ନ, ଦ୍ରଖ୍ାସ୍ତ ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।

•
•
•
•
•
•
•
•

ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ(ଭାଷା)
ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ େେ ସ୍ଵର ର ଉତଥାନ ପତନ କରି ଆବୃ ତ୍ତି କରାର୍ଯାଉଥିବା କବିତାକୁ ଶୁଣି ବୁ ଝଚି ବ ଓ ବର୍ଣ୍େନା କରିଚବ ।
କବିତାକୁ ନିଚଜ୍ ଆବୃ ତ୍ତି କରି ଭାବକୁ ବୁ ଝଚି ବ ଓ କେିଚବ ଓ କବିତାର ଚର୍ଯ ଚକୌଣେିପଦ୍କୁ ନିଜ୍ ଭାଷାଚର ବୁ ଝାଇ କେିଚବ ଓ
ଚଲଖିଚବ ।
ଗପଟିକୁ ଶୁଣିଲା ଚବଚଳ ପ ରାର୍ଯାଉଥିବା ଚଛାଟ ଚଛାଟ ପ୍ରଶନ ର ଉତ୍ତର ଚଦ୍ଚବ ।
ଅନୁ ଚେଦ୍କୁ ପଠନ, ଅନୟ ଗପ, ଖ୍ବର କାଗଜ୍ ଇତୟାଦ୍ି ପଢି ବୁ ଝଚି ବ ।
େରଳ ପ୍ରଶନ ର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ଜ୍ଣା ଅଜ୍ଣା ଶବ୍ଦ ଆଧାରଚର ୫ ଟି ବାକୟ ଚଲଖିଚବ ।
ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମ।ଧ୍ୟମଚର କବିତା ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଚବ ।
ଅନୁ ଚେଦ୍କୁ ପଢି ବୁ ଝଚି ବ ଓ େରଳ ପ୍ରଶନ ର ଉତ୍ତର ଚଦ୍ଇପାରିଚବ ।

•
•

ଶିଷୟ, ତାତ୍ପର୍ଯେୟ, େୃଷ୍ଟି, ଉଦୀପନା ଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ପଢିଚବ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବଚର ଚଲଖିପାରିଚବ ।
ନୂ ତନ ଶବ୍ଦ କୁ ବୟବୋର କରି ବାକୟ ଚଲଖିଚବ ।

•
•

ଚର୍ଯାଡି ଶବ୍ଦ, ଅବୟୟପଦ୍ ଓ କ୍ରିୟାପଦ୍ ର ବୟବୋରକୁ ବୁ ଝି ବାକୟଚର ବୟବୋର କରିଚବ ।
ପତ୍ରଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।

•
•
•
•
•
•
•
•
•

େରଳାଥେ ଲିଖ୍ନ, ଶୁତଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ନୂ ତନ ଶବ୍ଦ ର ଅଥେ ଜ୍ାଣି ବାକୟ ଚର ବୟବୋର କରିଚବ ।
ପ୍ରେଙ୍ଗ ଆଧାରିତ େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ପ୍ରେଙ୍ଗ ଚର ଥିବା ଅବୟୟ ପଦ୍ (ଅବା, ଚତଣୁ, କିମବା )ଓ କ୍ରିୟ।ପଦ୍କୁ ବାକୟଚର ବୟବୋର କରି କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ଚର୍ଯାଡିଶବ୍ଦ ମନରୁ କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ପ୍ରେଙ୍ଗକୁ ଶୁଣି, ପଢି ବୁ ଝଚି ବ ଓ ବର୍ଣ୍େନା କରିଚବ ।
କବିତାର ପାଦ୍ ପୂରଣ କରିଚବ ।
ର୍ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ, ବାକୟ, ଅନୁ ଚେଦ୍ ଶୁତଲି ଖ୍ନ ଚଲଖିଚବ ।
ଅନୁ ଚେଦ୍ ଆଧାରିତ େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।

•
•
•
•
•
•
•
•

ଚର୍ଯ ଚକୌଣେି ଅନୁ ଚେଦ୍ କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ େେ ପଠନ କରିଚବ ।
ଶୁତ ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ପ୍ରେଙ୍ଗ ଭିତ୍ତକ
ି େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ପଦ୍ୟରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ।
େଂଳାପକୁ ଶୁଣି ବୁ ଝଚି ବ, ପଢିଚବ ଓ ବର୍ଣ୍େନା କରିଚବ ।
ନୂ ତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡକ
ି ୁ ପଢିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ଦ୍ରଖ୍ାସ୍ତ ଲିଖ୍ନ, େସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ପୁରୁଷ, କ୍ରିୟର୍ଯୁକ୍ତ ରୂଢି ର ବୟବୋର କରି ଚଲଖିଚବ ।

•

ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ(ଭାଷା)
•
•
•
•
•

କବିତାକୁ ଆବୃ ତ୍ତି କରିଚବ।
କବିତା ର ଭାବ କୁ ବୁ ଝି ବର୍ଣ୍େନା କରିଚବ (େରଳାଥେ ଲି ଖ୍ନ)
ଅନୁ ଚେଦ୍ ପଠନ କରିଚବ । ଅନୁ ଚେଦ୍ ଆଧାରିତ େରଲ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ।
ଶୁତ ଲିଖ୍ନ କରାର୍ଯି ବ (ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ଲିଖ୍ନ ଓ ବାକୟ ଲିଖ୍ନ) ।
ଅନୁ ଭୂତି ଆଧାରିତ େୃଜ୍ନାତ୍ମକ ଲି ଖ୍ନ କରିଚବ ।

•
•
•
•
•

ନୂ ତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡକ
ି ର ଅଥେ ଜ୍ାଣି ବାକୟ ଗଠନ କରିଚବ ।
ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ପଦ୍ୟ ରୂପ, ଗଦ୍ୟରୂପ ଚଲଖିଚବ ।
କବିତା / ଅନୁ ଚେଦ୍ ଆଧାରିତ େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ବିରାମ ହ୍ନ
ି ନ ଥାଇ ଅନୁ ଚେଦ୍ ଟିକୁ ଦ୍ିଆର୍ଯି ବ, ପିଲାମାଚନ ବିରାମ ହ୍ନ
ି ଚଦ୍ଇ ଅନୁ ଚେଦ୍ ଚଲଖିଚବ ।
ପତ୍ର ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।

•
•

ଶୁତ ଲିଖ୍ନ, େସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ଗପ ଶୁଣିଚବ, ଗପ ଶୁଣି ନିଜ୍ ଭାଷାଚର କେିଚବ ।

•
•
•

ଗପଟିକୁ କ୍ରମ ଅନୁ ୋଚର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ନୂ ତନ ଶବ୍ଦ ର ଅଥେ କେିଚବ ଏବଂ ବାକୟଚର ବୟବୋର କରିଚବ ।
େରଳ ପ୍ରଶନ ର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।

•
•
•
•
•

କବିତାକୁ ଭାବଚବାଧକ େେ ଆବୃ ତ୍ତି କରିଚବ ।
ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅନୁ ଚେଦ୍ ପଠନ କରିଚବ ।
ଅନୁ ଚେଦ୍ ଆଧାରିତ େରଳ ପ୍ରଶନ ର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ବିରାମ ହ୍ନ
ି ର ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ବୟବୋର କରି ଚଲଖିଚବ ।
େୃଜ୍ନାତ୍ମକ ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।

•
•
•
•
•

େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
ପତ୍ର ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ଦ୍ରଖ୍ାସ୍ତ ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ବାକୟ ଗଠନ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ର୍ଯୁଗମ ଶବ୍ଦ ଲିଖ୍ନ କରିଚବ ।
ନୂ ତନ ଶବ୍ଦ ର ଅଥେ କୁ ଅଭିଧାନ ଚଦ୍ଖି ଜ୍ାଣିଚବ ଓ ବାକୟ ଚର ବୟବୋର କରିଚବ ।

ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ (ଭାଷା)
 କବିତାର ଅନ୍ତନିେତ
ି ଭାବକୁ ବୁ ଝି ତତ୍ େମ୍ପକିତ େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
 ପଦ୍ୟାେଁ ଗୁଡକ
ି ର େରଳାଥେ କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
 ଅନୁ ଚେଦ୍ ପଠନ, ଅନୁ ଚେଦ୍ ଆଧାରିତ େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
 େୃଜ୍ନାତ୍ମକ ଲିଖ୍ନ, େସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖ୍ନ ।
 ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ବୃ ଦ୍ଧି – ନୂ ତନ ଶବ୍ଦର ଅଥେ ଜ୍ାଣି ବାକୟଚର ବୟବୋର କରିଚବ ।
 ବୟବୋରିକ ବୟାକରଣ – େନ୍ଧି ବିଚେଦ୍, ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟାର ବୟବୋର ଜ୍ାଣି ଭାଷାଚର ପ୍ରଚୟାଗ କରିଚବ, େବେନାମ େମ୍ପକେଚର
ଧାରଣା ।
 ପତ୍ରଲିଖ୍ନ କରିଚବ, (ବୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର, ବୟବୋୟିକ ପତ୍ର, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲି ଖ୍ନର ଚକୌଶଳକୁ ବୁ ଝି ଚଲଖିଚବ )
 କବିତାର ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ପଦ୍େୁର ଭାବକୁ ପୂବୋପର େମ୍ପକେ େେ େଂପ୍ରୋରଣ କରି େରଳ ଭାଷାଚର ଚଲଖିଚବ ।
 କବିତାର ରେକୁ ବୁ ଝି େୁସ୍ଵରଚର ଆବୃ ତ୍ତି କରିଚବ, ପାଦ୍ପୂରଣ କରିଚବ ।
 ପ୍ରେଙ୍ଗ ଅନ୍ତଗେତ ବିଭିନ୍ନ ରୂଢି ଓ ପ୍ରବାଦ୍, ପ୍ରବ ନର ଧାରଣା ।
 ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାପଦ୍ର ଧାରଣା
 ଦ୍ରଖ୍ାସ୍ତ ଲିଖ୍ନ
 ଏକାଙ୍କି କା େଂପକିତ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବୁ ଝି େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
 େସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖ୍ନ, ଅନୁ ଭୂତି ଭିତ୍ତକ
ି ଲି ଖ୍ନ ।

 ଅଭିଧାନ ବୟବୋର କରି ନୂ ତନ ଶବ୍ଦର ଅଥେ ଜ୍ାଣି ବାକୟଚର ବୟବୋର କରିଚବ ।
 ବୟବୋରିକ ବୟାକରଣ – ବିଚେଷଣ ପଦ୍କୁ ବିଚଶଷୟ ପଦ୍ଚର ପରିବତ୍ତେନ, ପ୍ରଚତୟୟ ଚର୍ଯାଚଗ ନୂ ତନ ଶବ୍ଦଗଠନ ।





ଗଳ୍ପର ୋରମମେକୁ େଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି କେିଚବ ଓ ଗଳ୍ପ ଆଧାରଚର େରଳ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
େୃଜ୍ନାତ୍ମକ ଲିଖ୍ନ ।
ଏକପଦ୍ୀକରଣ, ଅବୟୟର ପ୍ରକାର ଚଭଦ୍ ଜ୍ାଣି ଭାଷାଚର ବୟବୋର କରିଚବ ।
େସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖ୍ନ, ସ୍ଵ-ଶିକ୍ଷଣ

ଭାଷା(ଇଂରାଜ୍ୀ)

LEARNING INDICATORS IN ENGLISH

Class-III
LISTENING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recapitulation of known English words
Response to English words used in class / school / home
Response to simple greeting and polite forms of expression like please, thank you, sorry etc.
Response to self introduction
Recite and enjoy rhyme / poem / song individually and his groups and through action
Identify capital and small letters from a given list of pictures.
Listen to new words by indicating person / objects

SPEAKING
1.
2.
3.
4.
5.

Read and enjoy the rhyme with proper rhythm and action.
Introduce self in English
Listen and repeat the member 1 to 10
Listen, repeat, recognize words and letters (both capital and small)
Association of capital and small letters with pictures and numbers.
READING

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reading letters and simple words with the help of pictures
Reading letters and simple words without the help of pictures
Reading the letters and words by guessing
Reading the title or books, movies and captions
Ask questions based on reading
Connect with real life including home language / sign language
WRITING

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tracing and writing the numbers from 1 to 10
Recognize and write the numbers serially
Writing for capital letter (alphabet) with proper strokes
Writing capital letters with good handwriting
Writing the correct words with proper spelling
Write appropriate punctuation forms

LEARNING INDICATORS IN ENGLISH
CLASS-IV
LISTENING
1. Follow words and sentences spoken / used in classes / school in English.
2. Understand announcement made in school and in the neighborhood.
3. Enjoy listening poem, songs, jokes, riddles, stories etc.
4. Listen to and practice dialogue with pears and teachers.
5. Listen to greeting each other.
6. Listen to different experiences or peers.
7. Follow oral message and telephonic communication
8. Respond to different kinds of orders / instructions
9. Understand rules of game / reports of their age-group.
10. Respond to questions from stories as well as from rhymes.
SPEAKING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducing self in simple sentences.
Respond to friends, teachers, family and others using simple sentences.
Ask question based on the text / beyond the text.
Engage in conversation with peers and people in the immediate environment.
Take part in different events such as role play.
Recite rhymes / poems / songs individually and his groups.
Talk about likes and dislikes.
Describe the place / locality where he / she lives
To tell stories
READING

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reading sentences.
Reading paragraphs.
Reading by filling the missing letter / words
Arranging the letters to make meaningful words.
Relate ideas with his / her personal experience
Connect with real life including home language
Ask question based or reading
Read news clippings, advertisements, submit in TV.
WRITING

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Use a punctuation marks.
Arrangement of words in alphabetical orders.
Writing the words in contracted forms
Writing down words and sentences listening to the dictation of the teacher
Copy the paragraph from a given text / story book.
Prescribe day to day life experiences.
Understand the different parts of speech.
Write stories imaginary or real life experiences.

LEARNING INDICATORS IN ENGLISH
Class – V
LISTENING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Listen to English words spoken / used in class / school
Follow announcements made in school and in the neighborhood.
Follow rules of game / sports of their age - group
Listen to and engage in conversation with people from the community
Respond to different kind of instruction
Enjoy rhyme and rhythm and express in speech
Follow dialogues / poem read cloud in the class

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SPEAKING
Talk about self and surrounding
Engage in conversation with friends, teachers, family and others
Conversation with community people from the immediate environment
Recite rhymes / poems individually and in groups
Express likes and dislikes
Give description of the place / locality where he / she likes
Ask questions about through around him / her
Narrate stories imaginers of real life
READING

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reading the text with comprehension
Reading matters from outside the text
Read comprehend and tick the answer
Give examples from real life
Use appropriate punctuation
Use appropriates grammar
WRITING

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organize sentences into paragraph writing a paragraph correctly
Take dictation for different purposes
Make list for various purposes
Write description of narratives
Write informal letters
Write stories imaginary of real life

Class – VI
LISTENING

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Listen to teachers speaking in English.
Listen to TV / Radio or announcement in market in English.
Responds to different kinds of instruction in English and act accordingly.
Answer topic related question is English.
Listens to different kinds of stories riddle in English.
Attends to oral messages / telephonic communication in English.

SPEAKING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spell a word correctly in English.
Tell the meaning of word in English.
Ask simple question in English to his friends.
Practice dialogue debates in English with friends.
Answer to Yes / No type questions
Introduce self and his friend.
Speak the English name of the things around his surroundings.
READING

1.
2.
3.
4.
5.

Read a story written in English.
Find out the meaning of a word from dictionary.
To be able to read head news from a newspaper and can explain it to others.
Explanation of a picture / drawings.
Identify subject and verb in a sentences.
WRITING

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Write simple sentences in English.
Translate simple odia sentences in to English.
Correct use of pronunciation in English.
Correct use of punctuation in writings.
Make words in English from letters.
Write slogans in simple sentences / words.
Write down correct name of his family members schools, village and important places in English.

Class – VII
LISTENING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Listen to stories, riddles and poem in English.
Enjoy English announcement in market, TV, Radio and comprehends it.
Listen to teachers reading & comprehend it
Shows interest in listening to different experience in English
Responds to different kinds of instruction in English and act accordingly
Take dictation after listening
Responds to questions asked from English text
Follows the speeches and debates.

SPEAKING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Answer topic related questions
Fill in the blanks by speaking.
Match the column
Spell a word correctly
Tell the meaning of a word.
Ask questions to his friends in English
Speak opposite words, singular and plural form
Practice dialogue through role play.
Answer topic related question in English.
Introduce self and friends in simple English
Recite English poems with sounds and rhythm.
READING

1.
2.
3.
4.

To read a story and poems and be able to make conversation on it.
Use appropriate English word in conversation
Read English newspaper and analyze in own language.
Active participation in school activities such as drama, debate, storytelling, singing both individually and in
group.
5. Read a paragraph and make meaning out of it
6. Find out meaning of a word from dictionary.
WRITING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Develop story or poem from given words, in English.
Write essay on a given topic in English
Translate simple odia paragraph into English
Write 10 to 15 words on any incident in English
Identify noun, pronoun, verb, adjectives, and gender number in English sentences.
Use correct pronunciation in reading & while writing.
Identify synonymous, antonymous in sentences
Identify and make wards with the help of prefix & suffix
Write correct simple sentences in English

Class – VIII
LISTENING
1.
2.
3.
4.

Gives appropriate response to English words and sentences spoken / used in class room / school / home.
Comprehends announcement made in school, bus stand, railway station, market, TV & Radio
Enjoys listening to English songs. Poem, dialogues in English films
Responds to a question
SPEAKING

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oral and written description of story, drama and songs
Use same word in different situation.
Express own views about heard story / film / songs
To speak on given topic / context
Oral discussion of any still picture or screening
To find out the phrases and idioms from folktales and make discussion on it.
READING

1.
2.
3.
4.
5.

Read English newspaper / magazine and be able to express its context in own language
Reads on his own and enjoy
Ask question based on reading
Identify the use of grammar is context
Refer to dictionary, encyclopedia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

WRITING
To write story and poem with the help of given sentences in different context.
Rewrite any lessons, its character and connecting it in as per different context
Identify and make words and write the help of pre sufficient and suffing.
Write formal letters
Use appropriate grammar in writing
Write a letter for the school

ଗଣିତ

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ(ଗଣିତ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ପ୍ରାକ୍ ଗଣନ
୧ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯେୟନ୍ତ େଂଖ୍ୟା ଗଣନ
୧ ରୁ ୯ ପର୍ଯେୟନ୍ତ େଂଖ୍ୟା ଲିଖ୍ନ
୯ ମଧ୍ୟଚର ଚର୍ଯାଗ
୧ ରୁ ୯ ପର୍ଯେୟନ୍ତ େଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍କ୍ର
େ ମ ଓ ଅଧଃକ୍ରମଚର ଚଲଖିବା ।
୧ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯେୟନ୍ତ େଂଖ୍ୟା ଲିଖ୍ନ
‘୦’ ରୁ ଧାରଣା
୧୮ ମଧ୍ୟଚର ଦ୍ୁ ଇଟି େଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯାଗ
ମୁଦ୍ରା ପରି ୟ
୨୦ ମଧ୍ୟଚର ବିଚୟାଗ
୨୦ ମଧ୍ୟଚର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ େଂଖ୍ୟାର ପୂବେବତ୍ତେୀ ଓ ପରବତ୍ତେୀ େଂଖ୍ୟା କେିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
୧୮ ମଧ୍ୟଚର ଦ୍ୁ ଇଟି େଂଖ୍ୟାର ଚମୌଖିକ ଚର୍ଯାଗ ଓ ବିଚୟାଗ ।
ଦ୍ୁ ଇଟି ଚର୍ଯାଗ ଫଳକୁ ଚମଳକ ମାଧ୍ୟମଚର ଚର୍ଯାଡିବା ।
୧ ରୁ ୯୯ ମଧ୍ୟଚର ଗଣନ କରିବା ।
ଚର୍ଯାଗ ଓ ବିଚୟାଗ େମ୍ପକିତ େରଳ େମେୟାର େମାଧାନ
ଦ୍ୁ ଇଅଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ।
୧ ରୁ ୯୯ ମଧ୍ୟଚର ବଡ, ୋନ େଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ(ଗଣିତ)
୧ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯେୟନ୍ତ କ୍ରମଚର େଂଖ୍ୟା ଗଣନ ଓ ଲିଖ୍ନ ।
ତ୍ରିଭୁଜ୍, ବଗେ ତ୍ର
ି , ଆୟତ ତ୍ର
ି , ବୃ ତ୍ତର ଆକୃ ତ ି ହ୍ନ
ି ବ
ି ା।
ଭୁଲମବ, ଭୁେମାନ୍ତର ଓ ତୀର୍ଯେୟକ ଗାର ଟାଣିବା ।
ଗଡୁଥିବା ଓ ଚଘାଷାଡ଼ି ଚୋଇ ପାରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ହ୍ନ
ି ବ
ି ା । (େମତଳ, ବକ୍ରତଳର ଧାରଣା)
ଚର୍ଯାଡା, ପୁଞ୍ଜା, ଡଜ୍ନର ଧାରଣା
୧ ରୁ ୯୯ ପର୍ଯେୟନ୍ତ େଂଖ୍ୟା ଗଣନ ।
୯୯ ପର୍ଯେୟନ୍ତ େଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଓ ବଡ – ୋନର ଧାରଣା ।
ପୂରଣ ବା କ େଂଖ୍ୟା
୯୯ ମଧ୍ୟଚର ଚର୍ଯାଗ ଓ ଚର୍ଯାଗ େମବନ୍ଧୀୟ େରଳ େମେୟାର େମାଧାନ ।
୯୯ ମଧ୍ୟଚର ବିଚୟାଗ ଓ ଚର୍ଯାଗ - ବିଚୟାଗ େମବନ୍ଧୀୟ େରଳ େମେୟାର େମାଧାନ ।
ଶୂନର ବୟବୋର, ଚର୍ଯାଗ, ବିଚୟାଗଚର ‘୦’ ର ଭୂମିକା ।
ଗୁଣନର ଧାରଣା (କ୍ରମିକ ଚର୍ଯାଗ), ୨ ରୁ ୧୦ ର ଗୁଣନ ଖ୍ନ୍ଦା ।
ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଚୟାଗଚର େରଳ େମେୟାର େମାଧାନ ।
େମାନ େମାନ ଭାଗ ମାଧ୍ୟମଚର େରଣର ଧାରଣା (କ୍ରମିକ ବିଚୟାଗ ମାଧ୍ୟମଚର େରଣ ମଧ୍ୟ କରାର୍ଯିବ)
ମୁଦ୍ରା ଓ ଚନାଟ ହ୍ନ
ି ଟ, ଟଙ୍କାର ବଦ୍ଳ ମୂଲୟ ।
ମୁଦ୍ରା େମବନ୍ଧୀୟ େରଳ ଚର୍ଯାଗ, ବିଚୟାଗ (୫୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟଚର)
େରଣର ବା ଚଦ୍ୈଘେୟ ମାପର ଅଣମାନକ ଏକକର ବୟବୋର ।
ତରାଜ୍ୁ ମାଧ୍ୟମଚର ଓଜ୍ନ ମାପର ଅଣମାନକ ମାପର ଧାରଣା ।
ଅଣମାପକ ମାଧ୍ୟମଚର ତରଳ ପଦ୍ାଥେ ମାପର ଧାରଣା ।
େପ୍ତାେର ୋତବାର, ଓଡିଆ ଓ ଇଂରାଜ୍ୀ ମାେ ମାନଙ୍କର ନାମ ଓ କ୍ରମ ତଥା ଦ୍ିନ େଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ।
ବିଭିନ୍ନ ଆକୃ ତକ
ି ୁ େଜ୍ାଇ ନୂ ତନ ଆକୃ ତ ି େୃଷ୍ଟି କରିବା ।

ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ(ଗଣିତ)
• ଦ୍ୁ ଇଅଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯାଗ, ବିଚୟାଗ ଓ ଏୋ େମ୍ପକିତ େରଳ େମେୟାର େମାଧାନ ।
• ୧୦୦ ରୁ ୯୯୯ ପର୍ଯେୟନ୍ତ େଂଖ୍ୟା ଗଣିଚବ, ହ୍ନ
ି ଚି ବ, ଚଲଖିଚବ ଓ ସ୍ଥାନୀୟମାନର ଧାରଣା ପାଇଚବ ।
• ତିନଅ
ି ଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟାର ଊଦେବକ୍ରମ, ଅଧଃକ୍ରମ, ପୂବେ – ପର େଂଖ୍ୟା, ତିନଅ
ି ଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟଚର ତୁ ଳନା
।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ତିନଅ
ି ଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯାଗ, ବିଚୟାଗ ଓ ଏୋ େମ୍ପକିତ େରଳ େମେୟାର େମାଧାନ ।
କାଗଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଆକୃ ତ ି ତିଆରି, ଟୟାନଗ୍ରାମ ୋୋର୍ଯୟଚର ଆକୃ ତ ି ତିଆରି କରିଚବ ।
ବଗେ ତ୍ର
ି , ଆୟତ ତ୍ର
ି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ୍ର ବାେୁ , ଚକାଣ, ଶୀଷେର ଧାରଣା ।
ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ର ଧାରଣା, ଚଦ୍ୈଘେୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଓ ତଳ ବା ପାଶ୍ଵେର ଧାରଣା
ଚଶ୍ରଣୀଗୃେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନିଜ୍ ଗ୍ରାମର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ।
୨,୩,୪,୫,୬,୭,୮,୯ ଓ ୧୦ ର ଗୁଣନ ଖ୍ନ୍ଦା ।
ଦ୍ୁ ଇଅଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟାଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ, (ଗୁଣୟ, ଗୁଣକ ଓ ଗୁଣଫଳର ଧାରଣା)
ଚର୍ଯ ଚକୌଣେି େଂଖ୍ୟାକୁ ୧୦ ଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ ।
କ୍ରମିକ ବିଚୟାଗ, ଭାଗ ଭାଗ କରି ଓ ଗୁଣନ ଖ୍ନ୍ଦା ୋୋର୍ଯୟଚର େରଣ ।
ଅଣମାନକ ଏକକ ମାଧ୍ୟମଚର ବିଭିନ୍ନ ଚଦ୍ୈଘେୟ ବା ଦ୍ୂ ରତାର ମାପ କରି ଫଳାଫଳ ଚଲଖିଚବ ।
ମାନକ ମାପ – ଚର୍ଯପରି ମିଟର, ଚେଣ୍ଟି ମିଟରର ବୟବୋର ଓ ଏୋ େଂପକିତ ଚର୍ଯାଗ, ବିଚୟାଗ
କିଚଲାଗ୍ରାମ ଓ ଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମଚର ଓଜ୍ନ ମାପ ଓ ଚର୍ଯାଗ ବିଚୟାଗ େମ୍ପକିତ େରଳ େମେୟାର େମାଧାନ ।
ଲିଟର ଓ ମିଲି ଲିଟରର ବୟବୋର ଓ ଏୋ େଂପକିତ ଚର୍ଯାଗ ବିଚୟାଗ ।
କୟାଚଲଣ୍ଡରର ବିଚେଷଣ (ଦ୍ିବେ, େପ୍ତାେ, ମାେ, ଦ୍ିନ େଂଖ୍ୟା, ତାରିଖ୍, ଛୁ ଟ ି ଦ୍ିବେ ଇତୟାଦ୍ି)
୧୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟଚର ମୁଦ୍ରା ଓ ଚନାଟ ହ୍ନ
ି ଟ, ଖ୍ୁ ୁ ରା କରିବା, ମୁଦ୍ରା େମ୍ପକିତ ଚଦ୍ୈନନ୍ଦିନ େମେୟାର େମାଧାନ
।
• େମୟ ମାପର େିୋବ, େମୟ େୂ କ (a.m, p.m.) େମୟ ମାପ େମ୍ପକିତ େରଳ ଚର୍ଯାଗ ବିଚୟାଗ
ଆଧାରିତ େରଳ େମେୟାର େମାଧାନ ।

ଚତୁ ଥ୍ ଶ୍ରେଣୀ(ଗଣିତ)
•
•
•
•

ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ହ୍ନ
ି ଚି ବ, ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଚବ, ଧାର, ତଳ, ଶୀଷେ ଚଦ୍ଖ୍ାଇଚବ, େମତଳ ଓ ବକ୍ରତଳ ନିର୍ଣ୍େୟ କରିଚବ ।
ଚରଖ୍ାଖ୍ଣ୍ଡ, ବକ୍ରଚରଖ୍ା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକାଣର ଧାରଣା, ଆବଦ୍ଧ ତ୍ର
ି ଓ ମୁକ୍ତ ତ୍ର
ି ଅଙ୍କନ କରିଚବ ।
ଆୟତ ତ୍ର
ି ଓ ବଗେ ତ୍ର
ି ର ପରିେୀମା ନିର୍ଣ୍େୟ କରିଚବ ।
ଆୟତ ତ୍ର
ି ଓ ବଗେ ତ୍ର
ି ର ଚକ୍ଷତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍େୟ କରିଚବ ।

•
•
•
•

୧୦୦ ରୁ ୯୯୯ ମଧ୍ୟଚର େଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଚର୍ଯାଗ ଓ ବିଚୟାଗ, ଏୋ େମ୍ପକିତ େରଳ େମେୟାର େମାଧାନ ।
ାରିଅଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯାଗ ଓ ବିଚୟାଗ, ଏୋ େମ୍ପକିତ ଧାରା ଗଣିତ ।
ସ୍ଥାନୀୟମାନ, ବଡ ଓ ୋନ େଂଖ୍ୟା ତୁ ଳନା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍େକ୍ରମ ଓ ଅଧଃକ୍ରମ, ଠିକ୍ ପୂବେ ଓ ଠିକ୍ ପର େଂଖ୍ୟା ।
ଗୁଣନର େଂର ନା ଓ ଗୁଣନ ଖ୍ନ୍ଦା ତିଆରି ।

•

ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା – ଗୁଣନଫଳ ୯୯୯୯ ମଧ୍ୟଚର ।

•

ଭାଗକ୍ରିୟା – କ୍ରମିକ ବିଚୟାଗରୁ ଭାଗ, ଦ୍ଳ ଦ୍ଳ ବା ଭାଗ ଭାଗ କରି ଚମାଟ ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍େୟ, ଭାଜ୍ୟ, ଭାଜ୍କ, ଭାଗଫଳ ଓ
ଭାଗଚଶଷ ନିର୍ଣ୍େୟ ।
ମୁଦ୍ରାର ବୟବୋର – ୧୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟଚର ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ବା ଚନାଟଚର ଅଦ୍ଳ ବଦ୍ଳ, ଚର୍ଯାଗ, ବିଚୟାଗ ଗୁଣନ ଓ ଭାଗ େମବନ୍ଧୟ
ି
େରଳ େମେୟା େମାଧାନ ।
ଚମଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତିଚର ଚଦ୍ୈଘେୟ ବା ଦ୍ୂ ରତା ମାପ – ମିଟର ଓ ଚେଣ୍ଟି ମିଟର ମାଧ୍ୟମଚର ଚର୍ଯାଗ ବିଚୟାଗ ଓ ଧାରା ଗଣିତ ।

•
•
•
•
•

କିଚଲାଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ ଏକକ ମାଧ୍ୟମଚର ଓଜ୍ନ ପରିମାଣର ଚର୍ଯାଗ, ବିଚୟାଗ ।
ଧାରକତ୍ଵ ମାପ – ଲିଟର, ମିଲି ଲିଟର ମାଧ୍ୟମଚର ଚର୍ଯାଗ ବିଚୟାଗ େଂପକିତ େରଳ େମେୟା େମାଧାନ ।
େମୟ ମାପ ଅନ୍ତଗେତ ଦ୍ୁ ଇଟି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଦ୍ିବେ ମଧ୍ୟଚର ବୟବଧାନ, ବିଭିନ୍ନ ମାେର ଦ୍ିନ େଂଖ୍ୟା, େମୟ ପାଥେକୟ, a.m., p.m.,
େମୟ ମାପର ଚର୍ଯାଗ ବିଚୟାଗ ।

•
•
•
•
•

ଅଧା, ଉଠ ମାଧ୍ୟମଚର ଏକକ ଭଗ୍ାଂଶର ଧାରଣା ।
ପ୍ରକୃ ତ ଭଗ୍ାଂଶ ଓ ଏୋର ତୁ ଳନା, ଲବ, େର ।
େମ ଭଗ୍ାଂଶ ଓ େମେର ବିଶଷ୍ଟ
ି ଭଗ୍ାଂଶଚର ପରିଣତି କରିବା ।
ଭଗ୍ାଂଶର ଚର୍ଯାଗ ଓ ବିଚୟାଗ ।
ତ୍ର
ି ଚଲଖ୍ ରୁ ତଥୟ ଓ ତଥୟରୁ ତ୍ର
ି ଚଲଖ୍ଚର ପରିଣତି ।

ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ (ଗଣିତ)

ସରଳ ଜୟାମିତକ
ି ଆକୃ ତ ି
ଶ୍ରକାଣ
 ଚସ୍କଲ ଓ ଚପ୍ରାଟ୍ରାକଟର ବୟବୋର କରି ବିଭିନ୍ନ ମାପର ଚକାଣ ଅଙ୍କନ କରିଚବ ।
 ଚକାଣର ଶୀଷେ ବିନ୍ଦୁ, ବାେୁ ଓ ଚକାଣର ନାମ କେିଚବ ।
 ସ୍ଥୂ ଳଚକାଣ, େମଚକାଣ ଓ େୂକ୍ଷ୍ମଚକାଣ ହ୍ନ
ି ଟ କରିଚବ ।
ତ୍ରିଭୁଜ
 ଚସ୍କଲ ଓ ଚପ୍ରାଟ୍ରାକଟର ୋୋର୍ଯୟଚର ତ୍ରିଭୁଜ୍ ଅଙ୍କନ କରିଚବ ।
 ତ୍ରିଭୁଜ୍ର ଚକାଣ, ବାେୁ ଓ ଚକାଣ େଂଲଗ୍ ବାେୁ ର ନାମକରଣ କରିଚବ ।
ଚତୁ ଭ୍ୁଜ
 ଆୟତ ତ୍ର
ି ଓ ବଗେ ତ୍ର
ି ଅଙ୍କନ (ଚସ୍କଲ - ଚପ୍ରାଟ୍ରାକଟର ଓ ଚସ୍କଲ – ଚେଟ୍ ଚସ୍କାୟାର ୋୋର୍ଯୟଚର)
 କର୍ଣ୍େର ନାମକରଣ ଓ ମାପ ନିର୍ଣ୍େୟ କରିଚବ ।
ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ
 କମା ବୟବୋର କରି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟା ପଢିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
 ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଓ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପଚର ପ୍ରକାଶ କରିଚବ ।

 େଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ନିର୍ଣ୍େୟ କରିଚବ ।
 ାରିଅଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟା େେ ାରିଅଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯାଗ ଓ ବିଚୟାଗ କରିଚବ ।
 ଦ୍ୁ ଇ ଅଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟାର ଲ.ୋ.ଗୁ ଓ ଗ.ୋ.ଗୁ ନିର୍ଣ୍ୟ
େ କରିଚବ ।
ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା
 ଭକ୍ତିକୁ ୋଚଙ୍କତିକ ରୂପ (ଭଗ୍ େଂଖ୍ୟା) ଚର ପ୍ରକାଶ କରିଚବ ।
 ତ୍ର
ି ତ
ି ଅଂଶର ଭଗ୍େଂଖ୍ୟା ରୂପ କେିଚବ ।
 ପ୍ରକୃ ତ ଓ ଅପ୍ରକୃ ତ ଭଗ୍େଂଖ୍ୟା ହ୍ନ
ି ଟ ଓ ଗଠନ କରିଚବ ।
 ଅପ୍ରକୃ ତ ଭଗ୍େଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ େଂଖ୍ୟାଚର ପ୍ରକାଶ କରିଚବ ।
 ଭଗ୍ େଂଖ୍ୟାକୁ ଏକକ ଭଗ୍େଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯାଗରୂଚପ ପ୍ରକାଶ କରିଚବ ।
 େମେର ଭଗ୍େଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯାଗ ଓ ବିଚୟାଗ କରିଚବ ।
 େମ ଭଗ୍େଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିଚବ ।
ଟଙ୍କା ପଇସା
 ଟଙ୍କାକୁ ପଇୋ ଓ ପଇୋକୁ ଟଙ୍କାଚର ପରିପ୍ରକାଶ ।
 ଟଙ୍କା ପଇୋ େେ ଟଙ୍କା ପଇୋର ଚର୍ଯାଗ ଓ ବିଚୟାଗ କରିଚବ ।
 ଟଙ୍କା ପଇୋ େେ ୋଧାରଣ େଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଓ ଭାଗକ୍ରିୟା କରିଚବ ।
ଶ୍ରମଟ୍ରିକ ମାପ ପଦ୍ଧତି
 କି: ଗ୍ରା: କୁ ଗ୍ରାମଚର ଓ ଗ୍ରାମକୁ କି:ଗ୍ରା:ଚର ପ୍ରକାଶ ।
 କି:ମି: କୁ ମିଟରଚର ଓ ମିଟରକୁ କି:ମି: ଚର ପ୍ରକାଶ ।
 ଲିଟର କୁ ମି:ଲି: ଓ ମି:ଲି: କୁ ଲିଟରଚର ପ୍ରକାଶ ।
 ଘଣ୍ଟାକୁ ମିନଟ୍
ି ଓ ମିନଟ୍
ି କୁ ଘଣ୍ଟାଚର ପ୍ରକାଶ ।

ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ (ଗଣିତ)
ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ
 ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଶଷ୍ଟ
ି େଂଖ୍ୟାକୁ କମା ବୟବୋର କରି ପଢିଚବ ଓ ଚଲଖିଚବ ।
 ତିଚନାଟି େଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟଚର ଗ.ୋ.ଗୁ ଓ ଲ.ୋ.ଗୁ ନିର୍ଣ୍େୟ କରିଚବ ।
 ପୂର୍ଣ୍େ
େ ଂଖ୍ୟା ଓ ଭଗ୍େଂଖ୍ୟାକୁ େଂଖ୍ୟା ଚରଖ୍ାଚର ହ୍ନ
ି ଟ କରିଚବ ।
 ପୂର୍ଣ୍େ
େ ଂଖ୍ୟାର ପରମମାନ ନିର୍ଣ୍ୟ
େ କରିଚବ ।
 ଭଗ୍େଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯାଗ ଓ ବିଚୟାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଚବ ।
 ଭଗ୍େଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ଶମିକ େଂଖ୍ୟାଚର ପ୍ରକାଶ କରିଚବ ।
 ଦ୍ଶମିକ େଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯାଗ ଓ ବିଚୟାଗ କରିଚବ ।

ଜୟାମିତର
ି ଶ୍ରମୌଳିକ ଧାରଣା
 ତ୍ରିଭୁଜ୍ର ମଧ୍ୟମା ଓ ଲମବ ଅଙ୍କନ ଓ ନାମକରଣ କରିଚବ ।
 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁ ଭେୁଜ୍ ମଧ୍ୟଚର ତୁ ଳନା କରିଚବ ।
 ବୃ ତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରି ବୟାୋଦ୍ଧେ, ବୟାେ, ପରିଧି ହ୍ନ
ି ଟ କରିଚବ ।
 ଆୟତଚକ୍ଷତ୍ର ଓ ବଗେଚକ୍ଷତ୍ରର ପରିେୀମା ଓ ଚକ୍ଷତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ୟ
େ କରିଚବ ।
 ଘନବସ୍ତୁ ର ପୃଷ୍ଠ, ଧାର ଓ ଶୀଷେ େଂଖ୍ୟା କେିଚବ ।

ବୟବସାୟିକ ଗଣିତ
 ଶତକଡା ନିର୍ଣ୍େୟ
 ଶତକଡାକୁ ଭଗ୍େଂଖ୍ୟା, ଅନୁ ପାତ ଓ ଦ୍ଶମିକଚର ପ୍ରକାଶ ।
 ଶତକଡା େମବନ୍ଧୀୟ ଧାରା ଗଣିତର େମାଧାନ କରିଚବ ।
 ୋରାୋରି ନିର୍ଣ୍େୟ

ବୀଜଗଣିତ
 ବୀଜ୍ଗାଣିତକ
ି ଉକ୍ତିକୁ ବୀଜ୍ ଓ େଂଖ୍ୟା ବୟବୋର କରି ପରିପ୍ରକାଶ କର ।
 ବୀଜ୍ଗଣିତଚର ଚମୌଳିକ ଗାଣିତକ
ି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବୟବୋର କରିଚବ ।
 ଘାତରାଶିର ଆଧାର ଓ ଘାତ ହ୍ନ
ି ଟ କରିଚବ ।

ତଥୟ ପରିଚାଳୋ
 ତଥୟେଂଗ୍ରେ, ତଥୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରଣ ଓ ବିଚେଷଣ କରିଚବ ।

ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ (ଗଣିତ)
 ପୂର୍ଣ୍େ େଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯାଗ
 ପୂର୍ଣ୍େ େଂଖ୍ୟାଚର ବିଚୟାଗ କ୍ରିୟାର ଧମେ
 ପୂର୍ଣ୍େ େଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ
 ପୂର୍ଣ୍େ େଂଖ୍ୟାଚର ଭାଗକ୍ରିୟା
 ଭଗ୍େଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଓ ଭାଗକ୍ରିୟା
 ଦ୍ଶମିକ େଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଓ ଭାଗକ୍ରିୟା
 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚକାଣ ଚର୍ଯାଡି (େନ୍ନିେତ
ି ଚକାଣ, ଅନୁ ପୂରକ ଚକାଣ, ପରିପୂରକ ଚକାଣ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତୀପଚକାଣ)
 େମାନ୍ତର େରଳଚରଖ୍ା େମବନ୍ଧୀୟ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରମାଣ
 ଘାତ ରାଶିର ଆଧାର ଓ ଘାତାଙ୍କ
 ଘାତାଙ୍କର ନିୟମ
 ପରିଚମୟ େଂଖ୍ୟାର ଆବଶୟକତା
 ବୀଜ୍ଗଣିତ
 ତ୍ରିଭୁଜ୍ର ଧମେ
 ବୟବୋୟିକ ଗଣିତ
 ଶତକଡା ବୃ ଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାେ
 ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି େିୋବଚର ଶତକଡାର ବୟବୋର
 େୁଧେିୋବ
 ରିୋତି
 େଳଖ୍ ଓ ପ୍ରତିଚଲାମୀ ଳନ
 େମୟ କାର୍ଯେୟ
 େମୟ ଦ୍ୂ ରତା
 ବଗେ ତ୍ର
ି ଓ ଆୟତ ତ୍ର
ି ର ପରିେୀମା ଓ ଚକ୍ଷତ୍ରଫଳ
 ବୃ ତ୍ତର ପରିଧି
 ତ୍ରିଭୁଜ୍ର ଚକ୍ଷତ୍ରଫଳ
 େମ୍ଭାବୟତା
 ତ୍ରିଭୁଜ୍ ଅଙ୍କନ

ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ (ଗଣିତ)
 ଚେଟ୍ ଓ ଏୋର ଉପାଦ୍ାନ ।
 ଚେଟ୍ ର ପ୍ରକାର ଚଭଦ୍, ଲିଖ୍ନ ପଦ୍ଧତି, ଚେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା (େଂଚର୍ଯାଗ, ଚଛଦ୍, ଅନ୍ତର) ।
 ପରିଚମୟ େଂଖ୍ୟାର ଧମେ, େଂଖ୍ୟା ଚରଖ୍ାଚର ପ୍ରକାଶ ।
 ମଧ୍ୟବତ୍ତେୀ ପରିଚମୟ େଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍େୟ ।
 ପଲିଚନାମିଆଲର ଧାରଣା, େେଗ ପଦ୍ ।
 ପଲିଚନାମିଆଲର ାରିେୂତ୍ର ।
 ବଗେ େଂଖ୍ୟା େମବନ୍ଧୀୟ ଚକଚତକ ଧମେ, ପରିଚମୟ େଂଖ୍ୟାର ବଗେ, ବଗେମୂଳ ନିର୍ଣ୍େୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆେନ୍ନ ବଗେମୂଳ ନିର୍ଣ୍େୟ ।
 ଘନେଂଖ୍ୟା େମବନ୍ଧୀୟ େୂତ୍ର, ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍େୟ ପ୍ରଣାଳୀ ।
 ପରିଚମୟ େଂଖ୍ୟାର ଘନ ଓ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍େୟ ।
 ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶଷ୍ଟ
ି େମୀକରଣ େମାଧାନ ଓ ପ୍ରଚୟାଗ ।
 ଦ୍ଵିଘାତ େମୀକରଣର େମାଧାନ ।
 ଶତକଡା ଲାଭ କ୍ଷତି, େରଳ େୁଧକଷା ।
 ରିୋତି, ଜ୍ୀବନ ଧାରଣାର ମୂଲୟେୂ ୀ ଓ େୁ ାଙ୍କ ।
 ଳନର ଧାରଣା, େଳଖ୍ ଳନ ଓ ପ୍ରତିଚଲାମୀ ଳନ ।











ତଥୟ ଉପସ୍ଥାପନା, ସ୍ତୁ ମ୍ଭଚଲଖ୍, େିଚଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ।
େମାନ୍ତର େରଳ ଚରଖ୍ା, ଦ୍ୁ ଇ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୂ ରତା ।
ଚକାଣ ଓ ଏୋର ଅନ୍ତଃଚଦେଶ ଓ ବେିଃଚଦେଶ ମାପ ଓ େମ ଦ୍ଵିଖ୍ଣ୍ଡକ ।
ଚକାଣର ପ୍ରକାର ଚଭଦ୍ (େୂକ୍ଷ୍ମଚକାଣ, େମଚକାଣ, ସ୍ଥୂ ଳଚକାଣ, ଅନୁ ପର
ି ଚକାଣ ଓ ପ୍ରତୀପ
ୂ କ ଚକାଣ, ପରିପୂରକ ଚକାଣ, େନ୍ନିେତ
ଚକାଣ) ।
ତ୍ରିଭୁଜ୍ର ଧାରଣା, ପ୍ରକାର ଚଭଦ୍, ତ୍ରିଭୁଜ୍ ଓ ତୁ ଭେୁଜ୍ ଅଙ୍କନ ।
ପିଥାଚଗାରେଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୟାଗ କରି େମେୟାର େମାଧାନ ।
ଆୟତ ଚକ୍ଷତ୍ର ଓ ବଗେ ଚକ୍ଷତ୍ରର ଚକ୍ଷତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍େୟ ।
ତ୍ରିଭୁଜ୍, ୋମାନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷତ୍ର, ରମବେର ଚକ୍ଷତ୍ରଫଳ ।
ଟ୍ରାପିଜ୍ୟ
ି ମର ଚକ୍ଷତ୍ରଫଳ, ଆୟତଘନ ଓ େମଘନର ପାଶେବ ପୃଷ୍ଠତଳ ଓ େମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର ଚକ୍ଷତ୍ରଫଳ ।
ଆୟତଘନ ଓ େମଘନର ଘନଫଳ ନିର୍ଣ୍େୟ ।

