www.quest.org.in
quest@quest.org
अंगणवाडीसाठी बालशिक्षण सेवा सबलीकरण कार्यक्रम: िालापव
ू य तर्ारी चाचणी
मोजमाप नववे : संख्र्ा ज्ञान ( 1 ते 10 मोजणी व अंक )
साधन :अंक काडय व बबल्ले
अंगणवाडीचे नाव :

तालक
ु ा

ववद्र्ार्थर्ायचे नाव :

ववद्र्ार्थर्ायचा ID

प्रश्नकर्तर्ायचे नाव :

चाचणीचा दिनांक

5 पैकी शमळालेले गण
ु

साहित्य – बिल्ले , 1ते 10 संख्याचिन्िे ललिलेली कार्डे .
प्रश्नकत्यााने दे ण्यािी सि
ू ना – मी तल
ु ा काही बबल्ले िे णार आहे ते तू नीट मोज आणण ककती .बबल्ले आहे त ते मला
सांग. (मल
ु ाला पाच बबल्ले िे ऊन मोजार्ला द्र्ावेत. मल
ु ाला मोजता आले ककं वा नाही आले तरीही चाचणी

पढ
ु े न्र्ावी.

)
मुलाला 1 ते 5 पर्ंतच्र्ा संख्र्ा-काडां पैकी एकेक काडय िाखवून ववचारावे ‘र्ा काडायवर ककती शलहले आहे त? र्ा प्रकारे
तीन काडे िाखवावीत मुलाने तीन पैकी िोन संख्र्ाचचन्हे ओळखल्र्ास गुण द्र्ावा मुलाला गुण

शमळाला नाही तरीही

चाचणी पुढे न्र्ावी. )
आता मल
ु ाला 10 बबल्ले मोजार्ला द्र्ावेत. व सांगावे मी तल
ु ा काही बबल्ले िे णार आहे ते तू नीट मोज आणण ककती
बबल्ले आहे त ते मला सांग. ( मल
ु ाला मोजता आले ककं वा नाही आले तरीही चाचणी
मुलाला 6

पढ
ु े न्र्ावी. )

ते 10 पर्ंतच्र्ा संख्र्ा - काडां पैकी एकेक काडय िाखवून ववचारावे ‘र्ा काडायवर ककती शलहले आहे त? र्ा

प्रकारे तीन काडे िाखवावीत मुलाने तीन पैकी िोन संख्र्ाचचन्हे ओळखल्र्ास गुण द्र्ावा मुलाला गुण शमळाला नाही
तरीही चाचणी पुढे न्र्ावी. )
आता वेगवेगळी रचना असलेली पण दठपक्र्ाची संख्र्ा सारखी असलेली िोन काडे
िाखवन
ू मल
ु ाला ववचारावे ‘र्ा िोन्ही काडायवरील दठपक्र्ांची संख्र्ा सारखीच आहे का?
मल
ु ाच्र्ा कृतीची नोंि करावी.
गुणिानासाठी ननकष

मुलाने काहीच केले नाही .

मुलाच्र्ा प्रनतसािाची नोंि

मुलाने 1 ते 5 बबल्ले बरोबर मोजले. .

गुण
0
1

मुलाने तीन पैकी ककमान िोन संख्र्ाचचन्हे बरोबर ओळखली(1

1

मुलाने 1 ते 10 बबल्ले बरोबर मोजले. .

1

ते 5 अंककार्डयस )

मुलाने तीन पैकी ककमान िोन संख्र्ाचचन्हे बरोबर ओळखली(6

1

िोन्ही काडायवरील दठपक्र्ांची संख्र्ा सारखीच आहे का,र्ाचे

1

ते 10 अंककार्डयस )

र्ोग्र् उर्ततर दिले.

5 पैकी एकूण गण
ु

क़्वाशलटी एज्र्ूकेिन सपोटय ट्रस्ट

अर्यसाहाय्र् : सर रतन टाटा ट्रस्ट , मुंबई

