
 

 

                         শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

                                             শ্রেণি- প্রথম  

                                             ণিষয়- গস্টিত 

                                                  

                                                 সরল  

 

১।৫+৬+৪---এটি কী অঙ্ক? 

উ:-য োগ অঙ্ক । 

 

২।৬-৫---এটি কী অঙ্ক? 

উ:-বিয োগ অঙ্ক । 

 

৩।৫+৬-৪-৩+৭---এখোযে ককোে ককোে বিযের কোজ আযে?  

উ:-য োগ ও বিয োগ । 

 

৪।৫+৬-৪-৩+৭----এখোযে কতগুবি প্রক্রি োর কোজ আযে?  

উ:-একোবিক প্রক্রি োর কোজ আযে । 

 

৫।৫+৬-৪-৩+৭ 

i)উপযরর অঙ্কটিযত ক োযগর দযির সংখযো ককোেগুবি?যকে?  

উ:-৬,৭---য োযগর দযির সংখযো, কোরণ এযদর িো াঁবদযক ক োগ বিে 

আযে । 

ii)বিয োযগর দযির সংখযো ককোেগুবি?যকে?  

উ:-৪,৩--বিয োযগর দযির সংখযো,কোরণ এযদর িো াঁবদযক বিয োগ বিে 

আযে । 

iii)৫-এর আযগ ককোে বিে কেই, এর আযগ ককোে্ বিে হযি?  

উ:-য োগ বিে হযি । 

iv)এটি কী অঙ্ক? 

উ:-সরি অঙ্ক । 

 

৬।একোবিক প্রক্রি ো ুক্ত একটি সমসযোর অঙ্কযক অযঙ্কর ভোষো  

প্রকোশ করোযক সরি িযি। 

                                            



 

 

       

৭।যতোমোর কোযে ৫টি িযজন্স আযে ।তো কেযক ভোইযক ২টি 

বদযি,যিোেযক ১টি বদযি,মো কতোমোযক আর ও ৪টি িযজন্স বদযিে 

।যতোমোর কোযে আর কটি িযজন্স েোকযি?  

i)এটি কী অঙ্ক? 

উ:-সরি অঙ্ক । 

ii)অঙ্কটি বিেসহ সোজোও। 

উ:-৫-২-১+৪=? 

iii)একটি সমসযোর অঙ্কযক সংখযো ও বিে বদয  সোজোযেোযক িযি 

অযঙ্কর ভোষো। 

                          

৮।৫-২-১+৪---অঙ্কটি কষ। 

 ৫-২-১+৪ 

=৫+৪-২-১ 

=(৫+৪)-(২+১) 

=৯-৩ 

=৬ 

উ:-বেণীত সরিমোে ৬। 

 

[ বি:দ্র:-বেযদেশোিবি- 

 

i)ক োযগর দযির সংখযো ও বিয োযগর দযির সংখযো আিোদো করি। 

 

ii)ক োযগর দযির সংখযোগুবি একটি িন্ধেীর মযিয ক োগ বিে বদয  

িবসয  ক োগ করি।বিয োযগর দযির সংখযোগুবি ও একটি িন্ধেীর 

মযিয ক োগ বিে বদয  িবসয  ক োগ করি।(কোরণ  

বিয োযগর দযির সংখযোগুবির ও সমটি বেণ ে  করযত হযি)। 

 

iii)দুটি দযির মোঝখোযে বিয োগ বিে কদি,কোরণ বিয োযগর দযির 

সংখযোগুবি আিোদো কযর কিোঝোযেোর জেয । 

 



 

 

iv)ক োযগর দযির সংখযোগুবির  সমটি  কেযক বিয োযগর দযির 

সংখযোগুবির  সমটিযক বিয োগ করযত হযি । ] 

 

৯।সরি কেোর অে ে সহজ। 

 

১০।(=)--এই বিেটির অে ে  সমমোে। 

 

১১।৫+৪+৭+২---অঙ্কটিযক বক সরি অঙ্ক িিযি? ককে?  

উ:-অঙ্কটি সরি অঙ্ক ে ,কোরণ এখোযে একোবিক প্রক্রি োর কোজ 

কেই । 

 

১২।i)৬+৩+৯+২ 

     ii)৮-৭+৪-৩+৫ 

উপযর অঙ্ক দুটির মযিয ককোে্ টি সরি অঙ্ক? ককে?  

উ:-ii)৮-৭+৪-৩+৫-এই অঙ্কটি সরি অঙ্ক ,কোরণ এখোযে একোবিক 

প্রক্রি োর কোজ আযে । 

 

১৩।২৫+১০-৫-৪+১২ 

ক োযগর দযির সংখযো ও বিয োযগর দযির সংখযো আিোদো কর।( বেযজ 

কযরো) 

 

১৪।সরি কযরো:- 

৪৬+৪৭-১৫-১৬+১৭ 

=৪৬+৪৭+১৭-১৫-১৬ 

=(৪৬+৪৭+১৭)-(১৫+১৬) 

=১১০-৩১ 

=৭৯ 

উ:-বেণীত  সরিমোে ৭৯। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

১৫।বেযজ কর িই-এর সোিোরণ সরি িোবিযত অভযোস করযি । 

 

১৬।১০প েন্ত েোমতো মুখস্থ করযি ।  
 
 
 
 
 
 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 
 


