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१. ऩररचय 

सभमको गतत सॉगसॉगै ऻान तथा प्रविधधका ऺेरभा नमाॉ नमाॉ ऩरयितान बइयहेका छन ्। 
शिऺण शसकाइभा ऩतन आधतुनक प्रविधधको प्रमोग , उऩागभ, तौयतरयकाहरु शबत्ररयहेका छन ्। 
मस्तो अिस्थाभा नमाॉ प्रविधध , उऩागभ, तौयतरयकाहरुशसत ऩरयधचत बई मसराई गणणत 
शिऺणशसकाइभा प्रमोग गनुाऩने दातमत्ि शिऺकको हो । त्मसका राधग शिऺक तनयन्त्तय 
ऩेसागत विकासका राधग धचक्न्त्तत यहनुऩदाछ बने शिऺा भन्त्रारम य सम्फन्त्ध तनकामहरु , 

विद्मारम, सभुदाम जस्ता सम्फक्न्त्धत ऩऺहरुरे ऩतन शिऺकराई तनयन्त्तय ऩे सागत 
विकासभा सहमोग गनुा आिश्मक छ । मसै कुयाराई दृक्रिगत  गदै शिऺक को ऩेसागत 
विकासका राधग राभो तथा छोटा अिधधका विशबन्त्न ताशरभ सञ्चारन हुॉदै आइयहेका 
छन।्  
हार भाध्मशभक तहको गणणत विषमको ऩाठ्मक्रभ ऩरयभाजान गयी मसभा नमाॉ विधध तथा 
विषम िस्तु सभािेि गयेको अिस्था छ। मसराई कामाान्त्िमन गना गणणत शिऺक दऺ 
तथा सऺभ हुनुऩने छ य सूचना प्रविधधरे गणणत शिऺणराई प्रत्मऺ प्रबाि ऩायेको अिस्था 
छ । गणणत शिऺक दऺ तथा सऺभ फनाउन गणणत विषमभा शिऺकराई ताशरभको 
आिश्मक ऩदाछ । त्मसैरे भाध्मशभक तहका गणणत शिऺकको तनयन्त्तय ऩेसागत विकास 
राधग मो ऩाठ्मक्रभ तमाय  गरयएको हो ।  
ताशरभ ऩाठ्मक्रभ विकास गदाा शिऺक को ऩेसागत विकासको प्रारुऩ , २०७२ य शिऺक 
सऺभताको प्रारुऩ , २०७२ राई आधायबूत भागादिानका रुऩभा अनुसयण गरयएको छ । 
विगतको ताशरभ अभ्मासफाट सॊश्रेवषत शिऺकका ऩे सागत भाग (needs) तथा ऩरयभाक्जात 
विद्मारम ऩाठ्मक्रभका कठिन एिभ ्भह त्त्िऩूणा विषम िस्तुराई मस ऩाठ्मक्रभको भुख्म 
विषमका रुऩभा छनोट गरयएको छ।  

मस ताशरभ ऩाठ्मक्रभफाट भाध्मशभक तहभा गणणत विषम अध्माऩनयत शिऺकहरूको शसऩ 
तथा ऺभताको  ऩुनतााजगी, सफरीकयण एिभ ्सभमसाऩेऺ रुऩभा अद्मािधधक गदै जाने य 
कऺाकोिाशबरको शिऺणशसकाइभा अऩेक्षऺत ऩरयितान ल्माई विद्माथॉको शसकाइ  
उऩरक्धधभा सुधाय ल्माउन सहमोग गने अऩेऺा गरयएको छ । 
 

२. तामऱमको ऱक्ष्य तथा उद्देश्य 

भाध्मशभक तहभा गणणत विषम अध्माऩन गने शिऺकहरूभा गणणतप्रतत सकायात्भक 
धायणाको विकास गयी गणणतीम ऻान , शसऩ, दऺताभा ऩुनतााजगी एिभ ्तनयन्त्तय ऩे सागत 
विकासभा सरयक गयाई विद्माथॉको गणणत विषमको शसकाइ उऩरक्धधभा सुधाय ल्माउने 
मस ताशरभको रक्ष्म यहेको छ । मस ऩाठ्मक्रभरे देहामका उद्देश्महरु शरएको छ : 
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क) गणणतीम विषम िस्तुराई दैतनक व्मिहायसॉग सम्फक्न्त्धत गयी शिऺण गना  
ख) प्रमोगात्भक विधधहरुको प्रमोग गयी गणणत विषम िस्तुको शिऺण गना  
ग) िैऺणणक साभग्रीहरुको तनभााण तथा प्रमोग गयी शिऺण गना  
घ) गणणतीम विषम िस्तुभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग गयी  शिऺण 

गना   
ङ) ऩरयमोजना तथा अनुसन्त्धान कामाफाट गणणतीम विषम िस्तुराई शसजानिीर 

य व्मािहारयक रूऩभा शिऺण गना  
 

३. तामऱमका सऺमता 
मस ताशरभऩश्चात ्शिऺकहरुभा तनम्न शरणखत सऺभताहरु विकास हुने छन ्: 

क) स्थानीम ऩरयिेि य दैतनक जीिनसॉग सम्फक्न्त्धत गयी सभूहको शिऺण   
ख) चक्रीम धमाज, कय, कशभसन, छुटका सभस्माहरु सभाधान  
ग) ऺेरशभतत शिऺणभा तीन आमाशभक आकृततको तनभााण य प्रमोग  
घ) खण्डीकयण भोडरे तनभााण य प्रमोग  
ङ) ज्माशभतीम साध्म प्रभाणणत गनाका राधग उऩमुतत विधधको अिरम्फन  
च) सभकोणी त्ररबुजभा त्ररकोणशभतीम अनुऩातका आधायभा सम्फन्त्धहरुको 

ऩठहचान य सभस्मा सभाधान  
छ) दैतनक जीिनभा आधारयत तथ्माङ्क सङ्करन य विश्रेषण  
ज) सम्बाव्मतासम्फन्त्धी िधदािरीको फोध य सभस्मा सभाधान  

झ) गणणत शिऺणभा सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग  
४. तामऱम संरचना  

क. मो ताशरभ १५ ठदन अिधधको हुने छ । मसको ऩठहरो खण्ड १० ठदनको 
ताशरभ-कामािारा (Training-workshop) ढाॉचाभा पेसटुपेस भोडफाट क्जल्रा 
सदयभुकाभा अिक्स्थत िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रभा सञ्चारन हुने छ । मसको 
दोस्रो खण्ड ऩाॉच ठदन अिधधको स्िाध्माम अभ्मास (Self-study exercise) 

ढाॉचाभा आधारयत हुने छ ।  

ख. दोस्रो खण्डको ऩाॉच ठदने स्िाध्माम अभ्मास ढाॉचाअन्त्तगात प्रशिऺाथॉरे आपू 
कामायत विद्मारमभा आधारयत बई चाय ओटा ऩरयमोजना कामा ४५ 
ठदनशबर सम्ऩन्त्न गरयसतनुऩने छ । ऩरयमोजना कामाको सफै प्रततिेदन 
ऩठहरो खण्डको ताशरभ सम्ऩन्त्न बएको ५२ ठदनशबर सम्फक्न्त्धत िैक्षऺक 
ताशरभ केन्त्रभा अतनिामा रुऩभा ऩेस गनुाऩने छ । मसभा भूरत : १० ठदने 
ताशरभ कामािारा खण्डभा शसकाइएका सैद्धाक्न्त्तक ऻान तथा शसऩको 
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व्मािहारयक प्रमोग एिभ ्प्रशिऺाथॉको शसजानात्भक य प्रितानात्भक ऺभता 
प्रदिान गना उऩमुतत ऩरयमोजना कामा (Project work) तोककने छ । 

 

५. तामऱम पिषयबस्तु 
ताशरभका तनधाारयत उद्देश्म , सऺभता तथा सॊयचनासॉग अनुकूशरत विषम सभेटी 
ऩाठ्मक्रशभक ढाॉचाभा विषम िस्तु य खदु ताशरभ घण्टा सॊमोजन गरयएको छ । 

क्र.सॊ. विषमऺेर विषम िस्तुको विस्ततृीकयण बाय (सर) 

१. सभुह  अिधायणासम्फन्त्धी स्थानीम ऩरयिेि य दैतनक 
जीिनसॉग सम्फक्न्त्धत गयी सूर तनकाल्ने तरयका 

 िाक्धदक सभस्मा शिऺण 

४ 

@= अङ्क 
गणणत 

 कय य कशभसन  

 छुट, अङ्ककत भूल्म  
 चक्रीम व्माजका व्मािहारयक सभस्मा 

२ 

३. ऺेरशभतत  2  Dimensions य3  Dimensions को अिधायणा 
 2  Dimensions य3  Dimensions को साभग्री तनभााण 

 गोरा, फेरना, वऩयाशभडका सूर तनभााण   
 सोरी, वप्रज्भ, टेशसरेसन सम्फक्न्त्धत व्मािहारयक 

सभस्मा 

४ 

४. फीज गणणत  खण्डीकयण भोडरेहरु तनभााण य प्रमोग 

 फीज गणणत शिऺणभा ICTको प्रमोग 

५ 

५. ज्माशभतत  यचना, साध्म, त्ररबुज, ििृ (Transparency based 

teaching materials) साभग्री तनभााण य प्रमोग 

 ऩरयमोजनाभा आधारयत कक्रमाकराऩ  तथा 
साध्मसम्फन्त्धी सभस्मा 

७ 

६. त्ररकोणशभ
तत 

 अनुऩात य सभानुऩातको अिधायणा 
 उचाइ तथा दयूी शिऺणभा Clinometer 

 उचाइ तथा दयूीका व्मिहारयक सभस्मा 

२ 

७. तथ्माङ्किा
स्र 

 दैतनक जीिनभा आधारयत तथ्माङ्क सङ्करन, 

प्रस्तुतीकयण य विश्रेषण 

२ 

८. सम्बाव्मता  गुणन, जोड तथ्म य िृऺ  धचर प्रमोग 

 दैतनक जीिनका उदाहयणफाट सभस्मा प्रस्तुतत 

२ 
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९. विविध  ताशरभ अशबभुखीकयण, वप्रटेस्ट, ऩोस्ट टेस्ट य ताशरभ 
ऩयीऺा 

२ 

 जम्मा ३० 
नोट: प्रत्मेक सर १ घण्टा ३० शभनेटको हुने छ ।  

 

६. तामऱम कायाान्ियन कायापिधध 

क. मस ताशरभको रक्षऺत सभूहका सम्फन्त्धभा विगतभा दईु ओटा १० -ठदने 
ठटवऩडी भोड्मुर ऩूया गयेका अथिा िुद्धरुऩभा ताशरभ अप्राप्त स्थामी 
शिऺकराई एक भठहने ताशरभको ऩूयक कोसाका रुऩभा मस ताशरभभा 
सहबागी हुन मोग्म भातनने छ । 

ख. ताशरभको अन्त्त्मभा शिऺकको ऩेसागत विकास प्रारुऩ, २०७२ अनुसाय ऩयीऺा 
सञ्चारन य िैक्षऺक जनिक्तत विकास ऩरयषद्को शभतत २०७४ /०५/०६ 
गतेको तनणाम फभोक्जभ प्रभाणीकयण गरयने छ । ताशरभको अन्त्त्मभा 
सम्फक्न्त्धत िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रफाट प्रभाणऩर प्रदान गरयने छ ।  

ग. स्िाध्माम अभ्मास खण्डका राधग तोककएको ऩरयमोजना कामा सम्ऩादन गना 
सन्त्दबा साभग्री अध्ममन , विऻसॉगको ऩयाभिा तथा प्रततिेदन रेखन गनुा 
भूरत: प्रत्मेक प्रशिऺाथॉको तनजी दातमत्ि हुने छ ।मस कामाका राधग 
प्रशिऺाथॉराई आिश्मक ऩयेभा ईभेर िा पोनभापा त ्िा प्रत्मऺ बेट गयी 
सम्फक्न्त्धत प्रशिऺकफाट भागादिान प्राप्त गने सुविधा उऩरधध हुने छ ।  

घ. ताशरभ सहजीकयण गदाा देहामअनुसायका न्त्मूनतभ विधधगत भाऩदण्ड ऩूया 
गनुाऩने छ: 

 िैक्षऺक ताशरभ केन्त्र का विऻ प्रशिऺकफाट ताशरभ सरसञ्चारन गरयने छ । 
विषमको प्रकृततअनुसाय मस विषमका  ऺेरभा राभो अनुबि बएका व्मक्तत 
तथा गैयसयकायी सॊस्थाका ऩदाधधकायीरगामतराई प्रशिऺक फनाउन सककने छ। 

 सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध तथा सान्त्दशबाक ताशरभ साभग्री प्रमोग गदै 
छरपर, अन्त्तयकक्रमा, अनुबि, घटना िा भाभरा अध्ममन , सभूहकामा तथा 
प्रस्तुतत, स्थरगत भ्रभण रगामतका विधधको अिरम्फन गरयने छ । 

 ताशरभका क्रभभा तोककएको ताशरभ प्माकेजरगामतका सन्त्दबा साभग्री प्रत्मेक 
सहबागीराई वितयण गरयन ेछ । 

 

७. तामऱम मूल्याङ्कन  

क. ताशरभ सम्ऩन्त्न गयेऩतछ प्रशिऺाथॉको उऩरक्धध भूल्माङ्कन गना 
देहामअनुसायका भूल्माङ्कन अङ्गगत अङ्कबाय अनुसयण गनुाऩने छ :  
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मूल्याङ्कनका अङ्गगत अङ्कभार 

क्र. सॊ. भूल्माङ्कनका अङ्क अङ्क 

१ तनमशभतता, सहबाधगता य सकक्रमता ५ 

२ शसजानात्भक तथा प्रितानात्भक कामा १० 

३ शरणखत ऩयीऺा २५ 

४ स्िाध्माम अभ्मास अन्त्तगात चाय ओटा  ऩरयमोजना 
कामा (२.५* ͯ४) 

१० 

 जम्भा ५० 

 प्रत्मेक अङ्गको उिीणााङ्क ५० प्रततित हुने छ । 

 

गे्रडडङ ऩद्धतत 

 ९० प्रततित य सोबन्त्दा भाधथ अङ्क आएभा  विशिरटतासठहत प्रथभ शे्रणी 
 ८० प्रततित य सोबन्त्दा भाधथ अङ्क आएभा प्रथभ शे्रणी 
 ६५ प्रततित य सोबन्त्दा भाधथ अङ्क आएभा  द्वितीम 

 ५० प्रततित य सोबन्त्दा भाधथ अङ्क आएभा  ततृीम शे्रणी 
 ५० प्रततितबन्त्दा तरको अङ्क आएभा  अनुिीणा िा असपर 

 

ख. शरणखत ऩयीऺाका प्रश्नऩर तनभााण गदाा देहामअनुसायको विशिरटीकयण 
ताशरकाभा बएअनुसाय अिरम्फन गनुाऩने छ : 

विशिरटीकयण ताशरका 
क्र. सॊ. प्रश्नको प्रकाय प्रश्न सङ्ख्मा प्रततप्रश्न 

अङ्कबाय 

ऩूणााङ्क 

१ फहुिैकक्ल्ऩक १० ०.५ ५ 

२ सङ्क्षऺप्त उियात्भक ५ ३ १५ 

३ सभस्माभूरक  १ ५ ५ 

 जम्भा १६ - २५ 
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८. ऩररयोजना काया (Project work) 

ताशरभ कामािारा खण्ड सम्ऩन्त्न गयेऩतछ सञ्चारन गरयने दोस्रो स्िाध्मम अभ्मास 
खण्डभा प्रत्मेक प्रशिऺाथॉरे देहामअनुसायको विशिरटीकयण भाऩदण्डफभोक्जभ ऩरयमोजना 
कामा सम्ऩादन गनुाऩने छ । 

ऩररयोजना काया – १: ऩाठयोजनामा आधाररत मिऺि अभ्यास 

क) पयक पयक १० ओटा ऩािहरुको ऩािमोजना तमायी गने 
ख) प्रत्मेक ऩाि मोजनाका आधायभा िैक्षऺक साभग्री विकास गने 
ग) प्रधानाध्माऩकफाट सफै ऩाि मोजना प्रभाणणत गने 
घ) ऩािमोजनाका आधायभा रुठटनफद्ध शिऺण अभ्मास गने 
ङ) प्रत्मेक ऩाि शिऺण ऩतछ विद्माथॉको ऩरृिऩोषण सङ्करन गन े

च) ऩरयभाक्जात ऩािमोजना अक्न्त्तभीकयण गने 
नोट् अन्त्म ऩरयमोजना कामारे नसभेटेका विषम िस्तु शिऺणका राधग भार 
ऩािमोजना तमाय गने  
 

ऩररयोजना काया – २ :कायामूऱक अनुसन्धान(Action research)  

शिऺकरे आफ्नो कामा स म्ऩादन सधुायका राधग कुन ैएउटा विषम ऺेरभा विद्िान ्  Kurth 

Lewis द्िाया प्रततऩाठदत तनम्नशरणखत चक्र अनसुाय कामाभरूक अनसुन्त्धान गयी सोको 
प्रततिेदन सभेत तमाय गनुाऩने छ । 

 

 

ऩररयोजना काया–३:तीन आयाममक ठोस िस्तुको सङ्कऱन तथा मिऺिमा प्रयोग 

क) िोस िस्तु (वप्रज्भ , फेरना, गोरा, सोरी िगा आधाय वऩयाशभड) का सतहको  
ऺेरपर शिऺणका राधग आिश्मक स्थानीम िैक्षऺक साभग्री सङ्करन गने 

सभस्मा ऩठहचान
-Problem_

मोजना तनभााण
-Plan_

कामाान्त्िमन
-Act_

अिरोकन
-Observe_

प्रततत्रफम्फन
-Reflect_
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ख) उतत साभग्रीहरु विद्मारमभा विद्माथॉका फीच प्रदिान य बण्डायन गन े

ग) उतत साभग्री प्रमोग त्रफना शिऺण गदाा य उऩमुतत साभग्रीको प्रमोगफाट 
शिऺण गदाा विद्माथॉको शसकाइभा आएको ऩरयितानको अशबरेखन गने 

घ) वप्रज्भ, फेरना, गोरा, सोरी य िगा आधाय वऩयाशभडको ऺेरपरको सूर 
प्रततऩादनका राधग साभग्रीको उऩमोधगताको सूची तमाय गने 

ङ) वप्रज्भ, िेरना, गोरा, सोरी िगा आधाय वऩयाशभडका ऩूया सतहको ऺेरपरसॉग 
सम्फक्न्त्धत सभस्मा  हर गना साभग्रीको प्रमोग गने  

च) िैक्षऺक साभग्रीहरुको प्रमोगफाट विद्माथॉको शसकाइभा ऩाएको शबन्त्नताको 
अशबरेख तथा विश्रेषण गने 

छ) स्थानीमस्तयभा ऩाइने थऩ िैऺणणक साभग्रीको सूची गने 

ऩररयोजना काया–४:नमुना क्यान तथा ऩानी ट्याङ्की ननमााि र प्रयोग 

नमुना क्यान 

क) स्थानीम फजायभा उऩरधध हुने तमानहरू सङ्करन गने 

ख) कभ भूल्म ऩने आल्भुतनमभ ऩाताफाट तनशभात तरका तीनओटै तमानहरुभा 
करयफ एक शरटय तयर ऩदाथा अटाउने तमानहरु तनभााण य तनभााण प्रकक्रमाको 
अशबरेखन गने 

 

ग) तनशभात िैऺ णणक साभग्री कऺाकोिाभा ऩयीऺण तथा ऩरयणाभ अशबरेखन गने 
घ) तनशभात िैऺ णणक साभग्री प्रमोग गना सककने विषम िस्तकुो सचूी तमाय गने 
ङ) तनशभात साभग्रीको बण्डायन तथा सॊयऺण य ऩनु्प्रमोग  प्रमोग गने 
नमनुा ट्याङ्की ननमााि  
क) रम्फाइ ऩणूा सङ्ख्मा बएको 1080 शरटय ऺभता बएको षड्भखुा आकायको ट्माङ्की 

तनभााणको मोजना तमाय गने 

ख) तनभााणका राधग आल्भतुनमभ ऩाताको सङ्ख्मा तथा रागत आकरन गने 
ग) नभनुा उक्ल्रणखत ऺभताको टमाङ्की तनभााण य प्रकक्रमा अशबरेखन गने 
घ) नभनुा साभग्री प्रमोग गयी आमतनका शिऺण प्रमोगका तरयका अशबरेखन गने 
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ङ) साभग्री प्रमोगरे शसकाइको अिस्था तथा सम्बािना तमाय गने 

च) अन्त्म तमायी साभग्रीको सचूीहरू तमाय गने 

ऩररयोजना काया–५: चक्रीय ब्याज मिऺिमा व्यािहाररक क्रक्रयाकऱाऩ 

क) नक्जकको दईु ओटा फै ङ्कभा भ्रभण गयी फै ङ्कहरूरे ऋणीफाट शरने ऩाॉच 
िषाको धमाजदय य धमाज यकभ तथा शभश्रधनहरुको विियण सङ्करन गने 

ख) फैङ्कफाट स ङ्कशरत धमाजदय यकभ तथा शभश्रधनको आकरनको 
ताशरकीकयण गने 

ग) ऩाॉच िषाको धमाजदय तथा व्माज यकभ विश्रेषण गने 
घ) चक्रीम धमाज तथा चक्रीम शभश्रधन यकभ तनकाल्ने सूर प्रततऩादनभा मोगदान 

गयेको नगयेको रेखाजोखा गने 
ड.) फैङ्क तथा कऺाभा तनकाल्ने चक्रीम धमाज यकभ तथा चक्रीम शभश्रधन यकभ 

आकरन तरयका अशबरेखीकयण गने 
च) चक्रीम धमा जका विषम िस्तु शिऺण गना अिरम्फन  गना सककने थऩ 

कक्रमाकराऩको सूची तमाय गने 
 

ऩररयोजना काया –६: उचाइ तथा दरूीसम्बन्धी व्यािहाररक समस्या ननमााि तथा 
प्रयोग 

क) तराइनोशभटयको उऩमोग गये य सॊरग्न धचरको सहामता शर ई कऺाकोिा िा    
विद्मारमको िरयऩरय यहेको कुनै फ िीको खम्फा , रुख िा मस्तै अन्त्म अग्रा 
िस्तुको स्थानीम साभग्री प्रमोग धचर तनभााण गने 

ख) विद्मारमभा तनभााण धचरको विद्माथॉ तथा अन्त्म शिऺकराई अिरोकन गना   
रगाउने  

ग) उचाइ तथा दयूीसॉग सम्फक्न्त्ध त िधदािरीहरूको खोजी अिधायणाका राधग 
सम्बावित कक्रमाकराऩ विकास गने 

घ) उचाइ तथा दयूीसम्फन्त्धी सभस्माहरू सभाधानका राधग थऩ कक्रमाकराऩको 
सूची तमाय गन े

 

ΩΩΩ 


