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ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟತ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಭ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೊೀನನಟನ ನಿೀಡಿವೆ. ಇದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ದಗಿಷಟತತವೆ. ಈ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೊೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೊಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಹಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷತ ನಿೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಇಾಂಡಿಯಹ

OERನ ಭಟಖ್ಯ ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನಟನ ಈಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥವ’ಗಳೆಾಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ, ಅಯಟ ತಭಮ ೃತಿತಮಲ್ಲಿ
ಅವಯಕವಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗೂ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೊಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ ಹೊಾಂದಟಾಂತೆ, ಬೊೀಧನೆಮ ಭತಟತ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಾಂತೆ ಷಾಂನೂಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಾಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಯಟ
ಘಟ್ಕಗಳನಟನ, ವೆೈಮಕ್ರತಕ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಅಯ ೃತಿತ ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೊಾಂಡಟ ಅುಗಳನಟನ ನೂತನ
ಷಾಂದಬವಗಳಿಗೆ ಭತಟತ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗೂ ಹಹಗೂ ಎಲ್ಹಿ ಸಾಂತಗಳಿಗೂ ಅನವಮವಹಗಟ ಈ ರಭಟಖ್ ಷಾಂನೂಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ ಭತಟತ ಟೆಸ್ಇಾಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಾಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಾಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ
ಷಲಹೆಗಳನಟನ ನಿೀಡಟತತವೆ. ಟೆಸ್-ಇಾಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ ತತವಗಳನೊನಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳನಟನ ಷಾಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು,
ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಭತಟತ ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದಹಯರ್ಥವ ಭತಟತ ವಿದಹಯರ್ಥವ–ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟನ ಏವಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ
ಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಹಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಭಟಖ್ ಷಾಂನೂಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಸಾಂನೂೂಲಗಳು
ಟೆಸ್- ಇಾಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭೂಸು ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್ ತಾಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತತವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಾಂನೂಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೊಾಂದಟಾಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ಹಹಗೂ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ
ಅಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯತಿೀಮ ತಯಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನಿದ್ಧವಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗೂ
ನಡತೆಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕಯಟ ಗಟಯಟತಿಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಾಂದ್ಧ ತಯಗತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಚಿತಿರೀಕರಿಸಿದಟದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಭಹಷಹಾಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಾಂ್ಗಳನಟನ,
ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಭೂಲಕ OERಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧವಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೊೀರಿಸಿದಟದ, ಅಾಂತರ್ಹವಲದ ಭೂಲಕ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಇದನಟನ
ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗೂ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡವ ಭೂಲಕ
ಫಳಷಲಟ, ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಇುಗಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ೊೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ದತಹತಾಂವಗಳನಟನ ಆಲ್ೆೀಖ್ಗಳ ಯೂದಲ್ಲಿ ರತಿನಿಧಿಷಟುದಟ ಭತಟತ ಸಹರಹಾಂವ ಯೂದಲ್ಲಿ ರದಶಿವಷಟ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಕಾಳ
ಅರಿನಟನ ಹೆೀಗೆ ಬೆಳೆಷಫಸಟದೆಾಂದಟ ನಿೀು ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಮಟವಿರಿ. ಈ ರಿಕಲನೆಗಳು ಭತಟತ ಕ್ೌವಲಗಳು ಭಕಾಳಿಗೆ ತಟಾಂಫ
ಉಮಟಕತ. ಏಕ್ೆಾಂದರೆ ಇಾಂತಸ ಚಿತರಗಳು ವಹಯಹಯ, ರಹಜ್ಕ್ರೀಮ, ಕ್ರ ಡೆ, ಗಹರಮೀಣಹಭೃದ್ಧಧ, ರ್ಹಿಸೀರಹತಟ ಇತಹಯದ್ಧ ಅನೆೀಕ ರಭಟಖ್
ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಕ್ೆಗೆ ಫಾಂದ್ಧವೆ.
ದತಹತಾಂವಗಳನಟನ ಹೆೀಗೆ ಚಿತರಯೂಕ್ೆಾ ರಿತಿವಷಟತಹತರೆ ಎಾಂಫಟದಟ ಭಟಖ್ಯ ಜೀನ ಕ್ೌವಲವಹಗಿದೆ. ತಭಮ ಮಹಿಸತಿ ಭತಟತ
ಅಭಹರಮಗಳನಟನ ತಿಳಿಷಲಟ ಭತಟತ ಅದ ೆ ಷಭಥವನೆ ಅಥವಹ ುರಹವೆಮನಟನ ನಿೀಡಲಟ ೃತತತಿರಕ್ೆ ಭತಟತ ದೂಯದವವನ
ವಹಿಸನಿಗಳು ಇದನ್ ು ವಹಯಕವಹಗಿ ಫಳಷಟತತವೆ. ಈ ಅರಿನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೊಳಿಸಿ ಭಕಾಳ ಷಫಲ್ಲೀಕಯಣದ ಭೂಲಕ ಅಯನಟನ
ಹೊಯಜ್ಗತಿತನ ಆಗಟಹೊೀಗಟಗಳಿಗೆ ತಯಹಯಟ ಮಹಡಟುದೂ ಗಣಿತ ಕ್ೆಲಷಗಳಲ್ೊಿಾಂದಟ.
ಈ ಘಟ್ಕದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕಾಳನಟನ ತೊಡಗಿಷಟ ಭೂಲಕ ನಿೀು ಅಯ ದೆೀಸ, ದೆೀಸದ ಅಾಂಗಗಳು ಭತಟತ ಅಯ ಜೀನದ
ಸಲವಹಯಟ ಷತಯಗಳನಟನ ಗಣಿತದ ಅಥವೂಣವ ಭತಟತ ಉತತಭ ರಿೀತಿಮ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಿಕ್ೊಳುಫಸಟದೆಾಂದೂ ತಿಳಿಮಟವಿರಿ. ಈ

ರಕ್ರರಯೆಗೆ ‘ಆಾಂಗಿಕ ಸಹಕ್ಹಯ’ ಎಾಂದಟ ಹೆಷಯಟ. ‘ಆಾಂಗಿಕ ಸಹಕ್ಹಯ’ು ಭಕಾಳು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಷಾಂೂಣವವಹಗಿ ತೊಡಗಿಕ್ೊಳುುಾಂತೆ
ಮಹಡಿ ಅದಯ ಭೂಲಕ ಆಲ್ೊೀಚಿಷಲಟ ಭತಟತ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಅನಟು ಮಹಡಿಕ್ೊಡಟತತವೆ.

ಈ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿೀವೆೀನಟ ಕಲ್ಲಮಫಸಟದಟ ?
● ಿಸಸೊುೀಗಹರಮ್, ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್, ರೆೀಖಹಲ್ೆೀಖ್ ಭತಟತ ೃತತ ಖ್ಾಂಡಹಲ್ೆೀಖ್ಗಳ ಷಹಹಮದ್ಧಾಂದ ದತಹತಾಂವನಟನ ಹೆೀಗೆ ಚಿತರ
ಯೂದಲ್ಲಿ ರತಿನಿಧಿಷಟುದಟ.
● ಷಾಂಖಹಯಶಹಷರದ ಕ್ೆಲು ಕಲನಹಾಂವಗಳನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೊಳಿಷಲಟ ಭಕಾಳನಟನ ಭೌತಿಕವಹಗಿ ರತಿನಿಧಿಷಲಟ ಕ್ೆಲು ವಿಚಹಯಗಳು.
● ಭಕಾಳ ಜೀನ ಷಾಂದಬವನಟನ ಫಳಸಿ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹೆಚಚಳನಟನಾಂಟ್ಟಮಹಡಟುದಟ ಹೆೀಗೆ?
ಷಾಂನೂಮಲ 1ಯಲ್ಲಿ ಗಟಯಟತಿಸಿಯಟ ರಹ..ಚೌ (2005) ಭತಟತ ರಹ.ಶಿ.ಶಿ..ಚೌ (2009) ಗಳ ಬೊೀಧನಹ ಅಗತಯಗಳಿಗೆ ಈ ಘಟ್ಕು
ಕ್ೊಾಂಡಿಮನಟನ ಬೆಸೆಮಟತತದೆ.

1 ದತಹತಾಂವದ ಡಗೂಡಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದಟ
ಚಾಂತನೆಗೊಾಂದು ಕ್ಷಣ
ದತಹತಾಂವನಟನ ರತಿನಿಧಿಷಲಟ ಇಯಟ ಅನೆೀಕ ಚಿತರಗಳ ಫಗೆೆ ಕೂಡ ಆಲ್ೊೀಚಿಸಿ. ನಿೀು ಇತಿತೀಚೆಗೆ ನೊೀಡಿದ ಕ್ೆಲನಟನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಾಂದಟಕ್ೊಾಂಡಟ ಟಿು ತಯಹರಿಸಿ. ೃತತತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಭತಟತ ಸಹಧಯವಿದದರೆ ಅಾಂತರ್ಹವಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಫಸಟದಹದ ಷಟದ್ಧದ
ಅಥವಹ ಯದ್ಧಮನಟನ ಗಭನಿಸಿ ನಿಭಗೆ ಯಹ ವಿಧದ ಚಿತರಗಳು ದೊರೆಮಟತತವೆ?
ಈ ಚಿತರಗಳನಟನ ಗಭನವಿಟ್ಟು ನೊೀಡಿ. ನಿಭಗಹ ಮಹಿಸತಿಗಳನಟನ ನಿೀಡಟತತದೆಾಂದಟ ಅದಟ ಹೆೀಳುತಿತದೆ? ಯೀಲ್ೊನೀಟ್ಕ್ೆಾ
ಹೆೀಳುುದನೆನೀ ನಿಜ್ಕೂಾ ನಿೀಡಟತಿತವೆಯೆೀ? ಅಥವಹ ಚಿತರಗಳನಟನ ಷೂಕ್ಷಮವಹಗಿ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿ ತಭಗೆ ಬೆೀಕ್ಹದ ಬೆೀರೊಾಂದಟ
ಷಾಂದೆೀವನಟನ ನಿಭಗೆ ತಲಟಪಿಷಲಟ ಮವಸಿವಯಹಗಟತಿತವೆಯೆೀ?
ಇಾಂಥ ಚಿತರಗಳನಟನ ಾಂದೆಡೆ ಬದರವಹಗಿಡಿ. ಭಟಾಂದೆ ಅು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಬೆೀಕ್ಹಗಟತತವೆ.
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ದತಹತಾಂವಗಳ ಫಳಕ್ೆ ಭಹಯತದಲಿಷೆುೀ ಅಲಿ, ವಿವವದ ಎಲಿ ದೆೀವಗಳಲೂಿ ಹೆಚಹಚಗಟತಿತದೆ. ಇದಕ್ೆಾ ಭಟಖ್ಯ ಕ್ಹಯಣವೆಾಂದರೆ ಕಾಂೂಯಟ್ರ್ ಭತಟತ
ವಿದಟಯನಹಮನ ಸಹಧನಗಳ ಷಟಲಬ ಲಬಯತೆ. ಅುಗಳ ಷಹಹಮದ್ಧಾಂದ ದತಹತಾಂವ ಷಾಂಗರಸಣೆ, ಷಾಂಷಾಯಣೆ ಭತಟತ ಶೆೀಖ್ಯಣೆ ಷಟಲಬಸಹಧಯ.
ದತಹತಾಂವದಲ್ಲಿ ಷಾಂಖಹಯಯೂದ (ರಿಮಹಣಹತಮಕ) ಅಥವಹ ವಿಯಣೆಯಿಾಂದ ಕೂಡಿದ (ಗಟಣಹತಮಕ) ಮಹಿಸತಿ ಇಯಟತತದೆ. ಇದಟ ಗಣಿತಕ್ೆಾ
ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ಘಟ್ಕವಹದದರಿಾಂದ ಇಲ್ಲಿ ಷಾಂಖಹಯಯೂದ ಮಹಿಸತಿ ಫಗೆೆ ಚಚಿವಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಶಹಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಯ ರಮಹಣದ ದತಹತಾಂವನಟನ ಕಲ್ೆ ಹಹಕಫಸಟದಟ. ರತಿದ್ಧನ ಹಹಜ್ರಹಗಟ ಭಕಾಳ ಷಾಂಖೆಯ, ತಯಗತಿಗಳು,

ಕ್ೊಠ್ಡಿಗಳು ಇಲಿವೆೀ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಷಾಂಖೆಯ ಿಸೀಗೆಯೆೀ … ನಿಭಗೆ ಇನೂನ ಅನೆೀಕ ಹೊಳೆಮಫಸಟದಟ. ಈ ರಿೀತಿಮ ಮಹಿಸತಿಮನಟನ ಕ್ೆೀಲ
ಾಂದಟ ುಷತಕದಲ್ಲಿ ಫರೆದ್ಧಟ್ುರೆ ಅದರಿಾಂದ ಹೊಯಹೊಭಮಫಸಟದಹದ ಉಮಟಕತ ಷಾಂದೆೀವಗಳಹುೂ ಹೊಯಹೊಭಮ
ಕಳೆದಟಹೊೀಗಟತತವೆ.
ಆದದರಿಾಂದ ದತಹತಾಂವನಟನ ರತಿನಿಧಿಷಟ ರಿೀತಿ ಹೆೀಗಿಯಬೆೀಕ್ೆಾಂದರೆ, ಅದನಟನ ಗಭನಿಸಿ ಅದಯ ಜ್ತೆ ಷಾಂವಹದ ನಡೆಷಟರಿಗೆ ಜ್ಗತಟತ
ಹೆೀಗಿವೆ ಭತಟತ ಹೆೀಗೆ ನಡೆಮಟತತದೆ ಎಾಂದಟ ಅರಿವಹಗಬೆೀಕಟ. ಾಂದಟ ದೆೀವದ ಜ್ನಷಾಂಖೆಯಮಟ ಕರಯೀಣ ಹೆಚಹಚಗಟತಿತದದರೆ ಹಹಗೂ
ಆಹಹಯದ ಉತಹದನೆಮಟ ನಿವಚಲವಹಗಿದದರೆ ಅದಟ ಹೊಯಗಿನಿಾಂದ ಆಹಹಯನಟನ ಆಭದಟ ಮಹಡಿಕ್ೊಳುಬೆೀಕ್ಹದ ಅನಿವಹಮವತೆ
ಎದಟರಹಗಟತತದೆ.
ಇದನಟನ ಚಿತರ ಯೂದಲ್ಲಿ ತೊೀರಿಷಟುದಟ ಹೆಚಟಚ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ. ದತಹತಾಂವನಟನ ರ್ೊೀಡಿಸಿಡಲಟ ಭತಟತ ರತಿನಿಧಿಷಲಟ ಅನೆೀಕ
ವಿಧಹನಗಳಿವೆ.
● ಕ್ೊೀಶುಕಗಳು
● ಚಿತರನಕ್ೆಗಳು
● ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ಗಳು
● ಆಮತಚಿತರಗಳು
● ೃತತಖ್ಾಂಡಹಲ್ೆೀಖ್ಗಳು
● ರೆೀಖಹ ನಕ್ೆಗಳು
ರತಿ ವಿಧದ ಚಿತರಕೂಾ ಅದಯದೆೀ ನಿಮಭಗಳು ಭತಟತ ಯೂಢಿಗತ ಷಾಂರದಹಮಗಳಿವೆ.
● 5 ತಹಳೆ ಗಟಯಟತಟಗಳ ಾಂದಟ ಗಟಾಂನಟನ ಮಹಡಿ ಅದನಟನ ಅಡಡವಹಗಿ ಹೊಡೆಮಟುದಟ
● ಷವತಾಂತರ ಚಯ ಷಾಂಖೆಯಮಟ x – ಅಡಡ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಬೆೀಕಟ.
● ಅಧಿೀನ ಚಯ ಷಾಂಖೆಯಮಟ y – ಲಾಂಫ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಬೆೀಕಟ
● ರತಿ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿಮೂ ಗಟಯಟತಟಗಳ ನಡಟವೆ ಷಭನಹದ ಅಾಂತಯವಿಯಬೆೀಕಟ.
ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ನಿಮಭಗಳು ಉಳಿದ ನಿಮಭಗಳಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಟಚ ಭಟಖ್ಯವಹಗಟತತವೆ.
ಮೊದಲನೆಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ನಟನ ಯಚಿಷಲಟ ಭಕಾಳನೆನೀ ಫಳಸಿಕ್ೊಳುಲ್ಹಗಿದೆ. ತಹವೆೀನಟ ಮಹಡಿದೆು ಭತಟತ
ದತಹತಾಂವು ಚಿತರ ಯೂದಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ರತಿನಿಧಿಷಲಟಿುದೆ ಎಾಂದಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ತಿಳಿಮಲಟ ಇದಟ ಷಹಹಮಕ.

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1: ನಿಭಮ ದತಹತಾಂವಗಳನಟನ ನಿೀವೆೀ ರತಿನಿಧಿಷಟುದಟ
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ನಿಯೂಣೆ: ದತಹತಾಂವದ

ನಿವಸಣೆ

ಭಹಗ 1: ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ಗಳ ಯಚನೆ
ತಯಹರಿ
ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಲಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಫಸಳಶಟು ರ್ಹಗ ಬೆೀಕ್ಹಗಟತತದೆ. ಹೊರಹಾಂಗಣಕ್ೆಾ ಇಲಿವೆೀ ದೊಡಡದೊಾಂದಟ ಕ್ೊಠ್ಡಿಗೆ
ಕರೆದಟಕ್ೊಾಂಡಟ ಹೊೀಗಿ. (ಚಿತರ 1)

ಚಿತರ 1 ತಯಗತಿಮ ಹೊಯಗೆ ಗಣಿತ ಕಲ್ಲಕ್ೆ
ಭಕಾಳನಟನ ಹೊಯಗೆ ಕರೆದಟಕ್ೊಾಂಡಟ ಹೊೀಗಟವಹಗ ನಿೀು ಷಾಂಭಹಯ ಅಹಮಗಳ ಫಗೆೆ (ವಹಸನಗಳು, ಕಟ್ುಡದ ಕ್ಹಭಗಹರಿ
ಇತಹಯದ್ಧ) ಅರಿತಿಯಟುದಟ ಭತಟತ ಅನಟನ ಭಕಾಳಿಗೆ ಷಶುವಹಗಿ ತಿಳಿಷಟುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಜ್ತೆಗೆ ಸವಹಮಹನದ ಕಟರಿತೂ
ಗಭನವಿಯಲ್ಲ.
ನೆಲದ ಯೀಲ್ೆ ಅಕ್ಷಗಳನಟನ ಎಳೆಮಲಟ ಷಭತಟಹುದ ನೆಲ ಬೆೀಕ್ಹಗಟತತದೆ. ಕಟ್ುಡದ ಭೂಲ್ೆಗಳು ಇದಕ್ೆಾ ಷೂಕತವಹಗಿವೆ. ನಿೀು
ಚಹಕ್ರೀಸ್ ಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಗೊೀಡೆಗಳ ಯೀಲ್ೆ ಅಕ್ಷದ ಗಟಯಟತಟಗಳನಟನ ಅನಹಯಹಷವಹಗಿ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಆ ನೆಲದ ಯೀಲ್ೆ
ಟೆೈಲ್ಸ್ ಗಳಿದದರೆ ಇನೂನ ಉತತಭ ಆದರೆ, ಅದಟ ಕಡಹಡಮಲಿ.

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ
"ತಯಗತಿಮ ಭಕಾಳಿಗೆ ಇಯಟ ಸೊೀದರಿಮಯ ಷಾಂಖೆಯಗಳನಟನ ತೊೀರಿಷಟ ಾಂದಟ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ನಟನ ಯಚಿಷಟತಿತದೆದೀವೆ" ಎಾಂದಟ
ತಯಗತಿ ಹೆೀಳಿ.
● ರತಿ ಭಗಟವಿಗೂ ಎಶಟು ಭಾಂದ್ಧ ಸೊೀದರಿಮರಿದಹದರೆ ಎಾಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ.
● ನಿೀು ಸೊನೆನ ಎಾಂದಟ ಗಟಯಟತಿಸಿಯಟ ಬಾಂದಟವಿನಿಾಂದ ಹರಯಾಂಭಸಿ.
ಸೊೀದರಿಮರಿಲಿದ ಭಕಾಳನಟನ ಕಾ ಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಷಟತಹತ ಾಂದಟ ಷಯಳರೆೀಖೆಮನಟನ ಮಹಡಿ.
● ನಾಂತಯ ಫಬ ಸೊೀದರಿಯಿಯಟ ಭಕಾಳನಟನ ಕರೆದಟ ಮೊದಲ ಸಹಲ್ಲನ ಫಳಿ, ಆದರೆ ಅರಿಗೆ ತಹಗದಾಂತೆ ಎಯಡನೆೀ ಸಹಲನಟನ
ಯಚಿಸಿ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿಮೂ ಾಂದಟ ಭಗಟವಿಗೂ ಇನೊನಾಂದಟ ಭಗಟವಿಗೂ ಇಯಟ ಅಾಂತಯ ಮೊದಲ್ಲನಷೆುೀ ಇಯಟಾಂತೆ
ನೊೀಡಿಕ್ೊಳಿು. ಿಸೀಗೆ ಮಹಡಿದ ಕ್ಹಯಣವೆೀಯಫಸಟದೆಾಂದಟ ಭಕಾಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ.
● ಇದನೆನೀ ಭಟಾಂದಟರಿಸಿ ಎಯಡಟ, ಭೂಯಟ ಇತಹಯದ್ಧ ಮಹಡಟತಹತ ಹೊೀಗಿ. ಎಲ್ಹಿ ಷಾಂಖೆಯಗಳಿಗೂ ಭಕಾಳು
ಇಯಲ್ೆೀಬೆೀಕ್ೆಾಂದ್ಧಲಿ. ಹಹಗಹದರೆ (ಐದಟ ಸೊೀದರಿಮಯಟ ಇಯಟ ಭಗಟ ಇಲಿದೆೀ ಇದದರೆ) ಾಂದಟ ಸಹಲಟ ಖಹಲ್ಲ ಬಡಿ.
● ಯಹ ವಿಧದ ಆಲ್ೆೀಖ್ನಟನ ಯಚಿಸಿದೆದೀವೆ ಎಾಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ. ಅಥವಹ ನಿೀವೆೀ ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ.
● ಈಗ ಕ್ೆಲು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ. ಉದಹ: ಎಶಟು ಭಕಾಳಿಗೆ ಭೂಯಟ ಭಾಂದ್ಧ ಸೊೀದರಿಮರಿದಹದರೆ? ಎಶಟು ಭಾಂದ್ಧಗೆ ಫಬಯೂ

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ನಿಯೂಣೆ: ದತಹತಾಂವದ ನಿವಸಣೆ
ಇಲಿ? ಸೊೀದರಿಮಯ ಷಾಂಖೆಯಮನಟನ ಕಟರಿತಾಂತೆ - ಯಹ ಷಾಂಖೆಯ ಹೆಚಟಚ ಬಹರಿ ಫಾಂದ್ಧದೆ? ಇಡಿೀ ತಯಗತಿಮ ಭಕಾಳೆಲಿಯ
ಸೊೀದರಿಮಯ ಟ್ಟು ಷಾಂಖೆಯಮನಟನ ತಿಳಿಮಬೆೀಕ್ಹದರೆ ಯಹ ವಿಧಹನ ಉತತಭ?
● ತಯಗತಿಮನಟನ ಗಟಾಂುಗಳನಹನಗಿ (ಾಂದಟ ಗಟಾಂಪಿಗೆ ಸತಟತ ಭಕಾಳಾಂತೆ ) ವಿಾಂಗಡಿಸಿ. ಅರೆೀ ಸ್ತ ಭಹಲ್ೆೀಖ್ನಟನ ಯಚಿಷಟಾಂತೆ
ಹೆೀಳಿ. ಕ್ೊಟ್ು ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ ಾಂದನಟನ ಆಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೊಳುಫಸಟದಟ ಅಥವಹ ತಹವೆೀ ಾಂದಟ ವಿಶಮನಟನ
ಸಟಡಟಕಫಸಟದಟ. ಉದಹಸಯಣೆಗಳು: ಕನನಡ ಸಿನಿತಹರೆಮಯಟ, ಸಹಿಸತಿಗಳು, ಇಶುವಹದ ತಿಾಂಡಿ, ಹನಿೀಮ ಇತಹಯದ್ಧ. ಅಯಟ
ಭಟಗಿಸಿದ ನಾಂತಯ ಅಯ ಫಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ. ಯೀಲ್ೆ ಹೆೀಳಿದ ರಶೆನಗಳನೆನೀ ಅರಿಗೆ ಕ್ೆೀಳಿ.
● ಕ್ೊನೆಮದಹಗಿ, ರತಿ ಗಟಾಂೂ ತಭಮ ಚಹಟ್ವನಟನ ಉಳಿದರಿಗೆ ತೊೀರಿಷಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಭಕಾಳು ಆ ಚಹಟಿವನ ಫಗೆೆ
ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಲ್ಲ ಭತಟತ ಯಚಟಚಗೆಮನಟನ ಯಕತಡಿಷಲ್ಲ.
ಭಹಗ 2: ೃತತಖ್ಾಂಡಹಲ್ೆೀಖ್ನಟನ ಯಚಿಷಟುದಟ
ತಯಹರಿ
ಿಸಾಂದೆ ಮಹಡಿದ ರಿೀತಿಮಲ್ೆಿೀ ಆದರೆ ಷವಲ ಹೆಚಟಚ ಶಿಸಿತನಿಾಂದ ೃತತಖ್ಾಂಡಹಲ್ೆೀಖ್ಗಳನಟನ ಯಚಿಷಫಸಟದಟ. ಇದಕ್ೆಾ ನಿಭಗೆ
ಬೆೀಕ್ಹಗಿಯಟುದಟ ಕ್ಹಗದದ ತಟಣಟಕಟಗಳು, ಉದದನ

ಾಂದಟ ದಹಯ ಭತಟತ ಕತತರಿ. ಹರಯಾಂಬದಲ್ಲಿ ಷಟಮಹಯಟ 20 ಭಾಂದ್ಧ ಭಕಾಳು

ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಗಿಸಷಟುದಟ ಷೂಕತ.
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ
● ನಿಕ್ೊೀ ಕ್ೊಟ್ು ಟಿುಯಿಾಂದ ಅರಿಗೆ ಇಶುವಹದ ಗಟಾಂಪಾಂದನಟನ ಆಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೊಳುಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಉದಹ: ತಿಾಂಡಿ (ದೊೀಸೆ,
ಚಿತಹರನನ, ಇಡಿಿ, ರೊಟಿು ಭತಟತ ಉಪಿಟ್ಟು) ಅಥವಹ ಸಣಟು (ಕ್ರತತಳ ೆ, ದಹರಕ್ಷಿ, ಹಯಿ, ಬಹಳೆ ಭತಟತ ನೆೀಯಳೆ) . ಾಂದಟ
ಚಹಟಿವಗೆ ನಹಲ್ೆಾೈದಟ ವಿಧಗಳು ಷೂಕತ.
● ತಭಗೆ ಸಿಕ್ರಾದ ಕ್ಹಗದದ ಚೂರಿನಲ್ಲಿ ತಭಗಿಶುವಹದ ತಿಾಂಡಿ ಯಹ ಸಣಿುನ ಹೆಷಯನಟನ ಫರೆಮಲಟ ಹೆೀಳಿ.
● ಚಿೀಟಿಮಲ್ಲಿ ಾಂದೆೀ ಹೆಷಯನಟನ (ಉದಹ:ಚಿತಹರನನ) ಫರೆದ್ಧಯಟಯನಟನಕರೆದಟ ಕ್ೆೈ ಕ್ೆೈ ಿಸಡಿದಟಕ್ೊಳುಲಟ ಹೆೀಳಿ ಿಸೀಗೆ ಎಲ್ಹಿ ಭಕಾಳು
ಮಹಡಲ್ಲ ಭತಟತ ಎಲಿಯೂ ಕೂಡಿ ಾಂದಟ ದೊಡಡ ೃತಹತಕ್ಹಯನಟನ ಮಹಡಲ್ಲ.
● ದಹಯನಟನ ಅ ೃತತದ ಕ್ೆೀಾಂದರಬಾಂದಟವಿನಿಾಂದ ಹರಯಾಂಭಸಿ ಉಗಟಾಂುಗಳನಟನ ವಿಾಂಗಡಿಷಲಟ ಫಳಸಿ. ಆಗ ಪ ೈ ಚ ರ್ಟ್
ಯ ರ ಗ ತ . ಈಗ ಎಲಿಕ್ರಾಾಂತ ಹೆಚಟಚ ಜ್ನಪಿರಮ ತಿಾಂಡಿ/ಸಣಟು ಯಹುದೆಾಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ. ಅದಕ್ೆಾ ಮೊೀರ್ಡ ಎ ದ ಕರ
ಎ ದ ಹ ಳಿ.
● ಇನೂನ ಕ್ೆಲು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಭಕಾಳನಟನ ನೊೀಡಲಟ ಸಹಧಯವಿಲಿದ್ಧದದಯೂ ಹೆೀಗೆ ಯಹ ಉಗಟಾಂು
ದೊಡಡದೆಾಂದಟ ಕಾಂಡಟಿಸಡಿಮಟುದಟ ಹೆೀಗೆ?

ವಡಿಯೀ

: ಎಲಿರನೂೂ

ಒಳಗೊಳುುುದು

ಷಾಂದಬವ ಅಧಯಮನ 1: ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1ನಟನ ಫಳಸಿದ ಫಗೆೆ ಶಿರೀಭತಿ ಚಾಂದ್ಧರಕ್ಹಯರಿಾಂದ
ಅಾಂತರ ಲ್ೊೀಕನ.

ತರ

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ನಿಯೂಣೆ: ದತಹತಾಂವದ ನಿವಸಣೆ
ಇದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ1 ನಟನ ತಭಮ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಫಳಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಫಬಯ ಅನಟಬ.
ನಹನಟ ಾಂದನೆೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ 6ನೆೀ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಫಳಸಿದ ಅರಿಗೆ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ನಟನ ಯಚಿಸಿದಟದ ತಟಾಂಬಹ ಭರ್ಹ ಎನಿಸಿತಟ.
ನಭಮ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಾಂದಟ ಭಗಟವಿಗೆ 5 ಸೊೀದರಿಮರಿದಟದ, ಯಹರಿಗೂ 4 ಭಾಂದ್ಧ ಸೊೀದರಿಮರಿಯಲ್ಲಲಿ. ಫಬಳು ಸೊೀದರಿ ಇದದ
ಭಕಾಳೆೀ ಗರಿಶಿ ಷಾಂಖೆಯಮಲ್ಲಿದಯ
ದ ಟ ಭತಟತ ಕ್ೆಲರಿಗೆ ಮಹತರ ಭೂಯಟ ಭಾಂದ್ಧ ಇದದಯಟ.
ಅರಿಗೆ ಕ್ೆೀಳಿದ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲೀಲ್ಹರ್ಹಲವಹಗಿ ಉತತರಿಸಿದಯಟ. ಹಹಗಹಗಿ ಭಟಾಂದ್ಧನ ಭಹಗನಟನ ಮಹಡಿದಹಗ, ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಭಕಾಳ
ಗಟಾಂುಗಳು ಫಸಳ ಉತಹಾಸದ್ಧಾಂದ ಯಹ ಯಹ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ನಟನ ಫಳಷಟ ಕಟರಿತಟ ಷಲಹೆಗಳನಟನ ನಿೀಡಿದಯಟ. ಾಂದಟ ಗಟಾಂು
ಸೊೀದಯಯಟ ಭತಟತ ಸೊೀದರಿಮಯ ಷಾಂಖೆಯಮನಟನ ಫಳಸಿ ಮಹಡಬೆೀಕ್ೆಾಂದಯಟ. ಇನೊನಾಂದಟ ಗಟಾಂು ರತಿ ಕಟಟ್ಟಾಂಫದಲ್ಲಿ ಇಯಟ
ದವ ಧಯಯ ಷಾಂಖೆಯಮನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೊಾಂಡರೆ ಹೆೀಗೆ ಎಾಂಫ ಆಲ್ೊೀಚನೆಮಲ್ಲಿದದಯಟ.
ಭತೊತಾಂದಟ ಗಟಾಂು ರತಿ ಭಗಟೂ ದ್ಧನಕ್ೆಾ ಎಶಟು ಲ್ೊೀಟ್ ನಿೀಯನಟನ ಕಟಡಿಮಟತಹತರೆಾಂಫಟದನಟನ ಕಾಂಡಟಿಸಡಿದಟ, ಅದಯ ಆಲ್ೆೀಖ್ನಟನ
ಯಚಿಷಬೆೀಕ್ೆಾಂದಟ ವಿಚಹಯ ಮಹಡಟತಿತತಟತ. ಮೀರಹ ಇದಕ್ೆಾ ದೆ ‘ನಹನಟ ಯಹವಹಗಲೂ ಲ್ೊೀಟ್ದಲ್ಲಿಯೆೀ ಕಟಡಿಮಟುದ್ಧಲಿ ಎಾಂದಳು
ಅದಕ್ೆಾ ಉತತಯವಹಗಿ ತಾಂಡದ ನಹಮಕ ಯಶಿೀದ್ “ಷಟಮಹಯಟ ಎಶಟು ಲ್ೊೀಟ್ವಹಗಟತತದೆ ಎಾಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ ತಿಳಿದಟಕ್ೊಾಂಡರೆ ಆಯಿತಟ”
ಎಾಂದಟ ಹೆೀಳಿ ಅಳ ಪಿಸಿದ.
8ನೆೀ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ೃತತಖ್ಾಂಡಹಲ್ೆೀಖ್ನಟನ ಮಹಡಿದೆ. ಈ ಐದಟ ಆಯೆಾಗಳಲ್ಲಿ (ಇಡಿಿ, ದೊೀಸೆ, ಪಾಂಗಲ್, ರೊಟಿು ಭತಟತ ಚಿತಹರನನ)
ನಿಭಗೆ ಇಶುವಹದ ತಿಾಂಡಿ ಯಹುದಟ? ಎಾಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ ಉತತಯ ಡೆದೆ. ಆ ಆಯೆಾಗಳನಟನ ನಹಗಯತನ ಭತಟತ ಮಹದೆೀವಿ ಕು ಸಲಗೆಮ
ಯೀಲ್ೆ ಟಹಯಲ್ಲ ಗಟಯಟತಟಗಳ ಭೂಲಕ ಕ್ೊೀಶುಕದಲ್ಲಿ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿದಯಟ. ಮಹದೆೀವಿ ಆಯಹ ತಿಾಂಡಿಗಳನಟನ ಇಶುಡಟ ಗಟಾಂುಗಳನಟನ
ಮಹಡಿದಳು. ಇದರಿಾಂದ ನಹಗಯತನಳು ಕು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆದ ಮಹಿಸತಿಮನಟನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಲಟ ಸಹಧಯವಹಯಿತಟ. ಅಯನೆನಲ್ಹಿ
ಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ೃತತ ಯಚಿಷಟುದಟ ಹೆೀಗೆ ಎಾಂಫ ಚಚೆವ ನಡೆಯಿತಟ ಭತಟತ ಡನೆಯೆೀ ಅನೆೀಕ ಭಕಾಳಿಗೆ ಯಹ ಗಟಾಂು
ದೊಡಡದ್ಧಯಟತತದೆ ಎಾಂಫ ಅರಿವಹಯಿತಟ.
ೃತತದ ವಿಸಿತೀಣವಕ್ೆಾ ಖ್ಾಂಡಗಳನಟನ ಹೊೀಲ್ಲಷಫಸಟದೆಾಂದೂ ಹೆೀಳುತಹತ ವಿರಿಸಿದಹಗ ಕ್ೆಲರಿಗೆ ಅಥವವಹಯಿತಹದಯೂ, ಷವಲ ಭಟಿುಗೆ
ಗೊಾಂದಲ ಉಳಿದಟಬಟಿುತೆಾಂಫ ಭಹನೆ ಇತೆತಾಂದಟ ಅರಿವಹಯಿತಟ. ಇದಯ ಪಲವಹಗಿ ಕ್ೆಲಯಟ ಕ್ಹಗದದ ಯೀಲ್ೆ ಅದನಟನ ಯಚಿಸಿ
ಹೆೀಳಿಕ್ೆಮ ಷತಹಯಷತಯತೆಮನಟನ ತಿಳಿಮಲಟ ಮಹಡಿದ ರಮತನ ಳೆುಮದ್ಧತಟತ. ಆ ಷಾಂದಬವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಚೆವ ತೃಪಿತ ಕ್ೊಟಿುತಟ.
ಭಟಖ್ಯವಹದ ವಿಶಮವೆಾಂದರೆ ನಹು ಮಹಡಿದ ಚಚೆವಮ ಫಸಟಭಹಗು ಅರಿಗೆ ಭನಭಟಟಿುತಟ ಭತಟತ ಅಯ ಈ ಕಲ್ಲಕ್ೆ
ಶಹವವತವಹಗಿ ಬಟಿುದೆಯೆನಿಸಿತಟ.

ನಿಮ್ೂ ಬೊೀಧನ ಅಭಾಸದ ಅಾಂತರಲೊೀಕನ
ನಿೀು ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಈ ರಿೀತಿಮ ಅಭಹಯಷಗಳನಟನ ಮಹಡಿಸಿದಹಗ ಯಹ ಭಹಗ ತಟಾಂಬಹ ಚೆನಹನಗಿ ಭೂಡಿಫಾಂತಟ, ಯಹುದಟ
ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಆಯಿತಟ, ಯಹುದಟ ಷಭವಕವಹಗಲ್ಲಲಿ ಎಾಂದಟ ಅಲ್ೊೀಕ್ರಷಲಟ ಸಹಧಯವಹಯಿತಟ. ಯಹ ರಶೆನಗಳು ಭಕಾಳ ರಗತಿಗೆ
ಅನಟಕೂಲ ಮಹಡಿದು, ಯಹುದಟ ಆಷಕ್ರತದಹಮಕವಹಗಿತಟತ, ಯಹುದಕ್ೆಾ ಇನಟನ ಹೆಚಟಚ ಷಶುತೆ ಬೆೀಕ್ರತಟತ ಭಟಾಂತಹದ ಇಾಂತಸ
ಅಲ್ೊೀಕನಗಳು ಭಕಾಳಿಗೆ ಗಣಿತೆ ಹೆಚಟಚ ಷಾಂತಷದಹಮಕ ಭತಟ ಆಷಕ್ರತೂಣವವಹಗಟಾಂತೆ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ಷಹಹಮಕವಹಗಟತತದೆ.
ಅರಿಗೆ ಅಥವವಹಗದ, ಅಯಟ ಮಹಡಲ್ಹಗದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಯಟ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಳುುುದ್ಧಲಿ. ರತಿ ಬಹರಿ ಯಹುದೆೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ
ಮಹಡಿದಹಗಲೂ ಈ ಅಲ್ೊೀಕನ ಯೂಢಿಸಿಕ್ೊಳಿು. ಶಿರೀಭತಿ ಚಾಂದ್ಧರಕ್ಹ ಮಹಡಿದಾಂತೆ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಷವಲ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿಕ್ೊಾಂಡರೆ ಹೆಚಟಚ
ಪಲದಹಮಕವಹಗಟತತದೆ.

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ನಿಯೂಣೆ: ದತಹತಾಂವದ ನಿವಸಣೆ
ಚಾಂತನೆಗೊಾಂದು ಕ್ಷಣ
ಈ ರಿೀತಿಮ ಅಾಂತರ ಲ್ೊೀಕನಕ್ೆಾ ೂಯಕವಹದ ರಶೆನಗಳೆಾಂದರೆ:
●

ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ನಿಭಮ ತಯಗತಿಗೆ ಹೊಾಂದ್ಧತೆೀ ಹೆೀಗೆ?

●

ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ಯಹ ಉತತಯ/ರತಿಕ್ರರಯೆ ಅನಿರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿತಟತ, ಯಹಕ್ೆ?

●

ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ತಿಳುಳಿಕ್ೆ ಅರಿಮಲಟ ಯಹ ರಶೆನಗಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧದೀರಿ?

●

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯೂ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ?ಅದಯ ಿಸಾಂದ್ಧನ ಕ್ಹಯಣಗಳೆೀನಟ?

●

ನಿಭಮ ಭಕಾಳ ಗಣಿತದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಏನನಟನ ಗಭನಿಸಿದ್ಧರಿ?

●

ನಿಭಮ ಭಕಾಳು ಅಥವಮಹಡಿಕ್ೊಾಂಡರೊೀ ಇಲಿವೀ ತಿಳಿಮಲಟ ಯಹ ಯಹ ರಶೆನಗಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ.

2 ಭೌತಿಕ ನಿಯೂಣೆಯಿಾಂದ ದತಹತಾಂವದ ದಹಖ್ಲ್ಹತಿಮ ಕಡೆ ಗಭನ
ನೆನಪಿನಿಾಂದ ರ್ಹರಿ ಹೊೀಗಟ ಾಂದಟ ಷಾಂಗತಿಯೆಾಂದರೆ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ದಲ್ಲಿ ಷತಾಂಬಗಳು ಅಥವಹ ೃತತಖ್ಾಂಡಹಲ್ೆೀಖ್ದಲ್ಲಿ ಖ್ಾಂಡಗಳು
ಏನನಟನ ರತಿನಿಧಿಷಟತತದೆ ಎಾಂಫಟದಟ. ಎಲ್ಹಿ ಷಾಂದಬವಗಳಲ್ಲಿಮೂ ಅದಟ ಯಕ್ರತಗಳ ಷಾಂಖೆಯಯೆೀ ಆಗಬೆೀಕ್ಹಗಿಲಿ ಎಾಂಫಟದಟ ಷಶುವಹಗಿದೆ.
ಸೊೀದರಿಮಯ ಷಾಂಖೆಯಗೆ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಆಮತದ ಎತತಯು 6 ಇದಹದಗ, ಅದಟ ಆಯಟ ಸೊೀದರಿಮಯಟ ಇಯಟ ಭಕಾಳ
ಷಾಂಖೆಯಮನಟನ ರತಿನಿಧಿಷಟತತದೆ.
ಕ್ೆಲವಯಮ ಒದಟಗಯಟ ಆಮತದ ಎತತಯದ ಆಯಟ ಭತಟತ ಅಶಟು ಸೊೀದರಿಮಯಟ ಇಯಟ ಭಕಾಳ ಷಾಂಖೆಯಗಳ ನಡಟವೆ ಗೊಾಂದಲನಟನ
ಉಾಂಟ್ಟಮಹಡಿಕ್ೊಾಂಡಟ ಕಶುಡಟತಿತಯಟತಹತರೆ. ಅಯಟ ಈ ವಿಧದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಗಿಸಸಿದಹಗ ಈ ಆಲ್ೆೀಖ್ದ ಷವಯೂ, ರಕ್ರರಯೆ,
ತಯಹರಿಷಟ ಭತಟತ ಫಳಷಟ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಶುತೆ ಮಹಡಿ ರಿಕಲನೆಗಳು ಷರಿಯಹಗಿ ಅಥವವಹಗಟತತವೆ.
ತಭಮ ದೆೀಸನೆನೀ ಫಳಸಿ ಚಹಟ್ಟವಗಳನಟನ ಮಹಡಿದ ಅನಟಬನಟನ ಹೊಾಂದ್ಧದ ಭಕಾಳಿಗೆ ಆ ಚಿತರಗಳನಟನ ಕ್ಹಗದದ ಯೀಲ್ೆ ಯಚಿಷಲಟ
ಆಹಹವನ ನಿೀಡಿದರೆ ಉಮಟಕತವಹಗಟತತದೆ.
ಇದರಿಾಂದ ತಹು ಹೊರಹಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಹಡಿದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಭತಟತ ಠ್ಯುಷತಕದಲ್ಲಿ ಮಹಡಟ ಕ್ಹಮವದ ನಡಟವೆ ಕ್ೊಾಂಡಿಯಾಂದನಟನ
ನಿೀಡಿದಾಂತಹಗಟತತದೆ. ಈ ಕ್ೆಲಷಕ್ೆಾ ಷೂಕತವಹದ ಕಾಂೂಯಟ್ರ್ ಭತಟತ ಸಹಫ್ಟು ವೆೀರ್ ನಿಭಮಲ್ಲಿದದರೆ, ಅಯನಟನ ಕಾಂೂಯಟ್ರ್ ಫಳಸಿಕ್ೊಾಂಡಟ
ಇದೆೀ ವಿಧದ ಚಹಟ್ಟವಗಳನಟನ ಯಚಿಷಲಟ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ಕಾಂೂಯಟ್ರ್ ಫಳಷಟುದರಿಾಂದ ಹೆಚಿಚನ ರಮಹಣದ ದತಹತಾಂವನೂನ ನಿಖ್ಯವಹಗಿ
ಣವಯಾಂಜತವಹಗಿ ಕ್ಷಣಹಧವದಲ್ೆಿೀ ಷಾಂಷಾರಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇದಟ ಖ್ಾಂಡಿತ ಸಹವಗತಹಸವ. ಆದರೆ, ಕ್ೆಲ ವೆೀಳೆ ಇದಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಏನಟ
ಮಹಡಟತಿತದೆದೀವೆಾಂದಟ ತಿಳಿಮದೆೀ ಹೊೀಗಟ ಸಹಧಯತೆಮೂ ಇದೆ. ಇದಟ ನಿಭಮ ಭನಸಿಾನಲ್ಲಿಯಲ್ಲ. ಭೌತಿಕವಹಗಿ ಚಟ್ಟಟ್ಕ್ೆಮನಟನ ಮಹಡಿ
ನಾಂತಯ ಕಾಂೂಯಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಡಿದಹಗ ಆ ಷಾಂಫಾಂಧ ಭನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಶಹವವತವಹಗಿ ಉಳಿಮಫಸಟದಹಗಿದೆ.
ಿಸೀಗೆ ತಹವೆೀ ತಯಹರಿಸಿದ ಚಹಟ್ಟವಗಳಿಾಂದ ಹರಯಾಂಭಸಿ ಠ್ಯುಷತಕ, ಷಾಂನೂಮಲ ುಷತಕಗಳು ಹಹಗೂ ೃತತತಿರಕ್ೆ ಇತಹಯದ್ಧ
ಭೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಹಣಸಿಗಟ ಚಹಟ್ಟವಗಳನಟನ ಅಥವಮಹಡಿಕ್ೊಳುು ರಕ್ರರಯೆಮಟ ಅತಯಾಂತ ರಯೀಜ್ನಕ್ಹರಿಯಹಗಿದೆ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಆ
ಚಹಟಿವಗೆ ಭೂಲ ಕತೃವಗಳು ಆಮಟದಕ್ೊಾಂಡ ವಿಧಹನ, ಆಮತಗಳ, ೃತತಗಳ ಅಳತೆ, ಅಾಂತಯ ಇನೆನಲ್ಹಿ ಗಭನಿಷಟತಹತ ಕಲ್ಲಮಲಟ
ಸಹಧಯ.
ಈ ಘಟ್ಕದ ಮೊದಲ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ಚಚಿವಸಿದಾಂತೆ ಷತಾಂಬನಕ್ೆಗಳು ಭತಟತ ೃತತಖ್ಾಂಡಹಲ್ೆೀಖ್ಗಳನಟನ ಭಟದರಣ ಹಹಗೂ ಎಲ್ೆಕ್ಹರನಿ್
ಮಹಧಯಭಗಳಲ್ಲಿ ವಹಯಕವಹಗಿ ಫಳಷಲ್ಹಗಟತಿತದೆ. ಭಟಾಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಹಯದ ಫಗೆೆ ಭಕಾಳಿಗೆ ನೆೀಯ ಅನಟಬ ನಿೀಡಟ
ರಮತನವಿದೆ ಜ್ತೆಗೆ ಇದಕ್ೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ನಿಮಭಗಳು ಭತಟತ ಯೂಢಿಗತ ಅಭಹಯಷಗಳ ಅಗತಯದ ಫಗೆೆಮೂ ಅಯಟ ತಿಳಿಮಟತಹತರೆ.
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ಇನೂನ ಭಟಾಂದಟರೆಸಿ, ಕ್ೊಟ್ು ದತಹತಾಂವನಟನ ರತಿನಿಧಿಷಲಟ ಈ ರಿೀತಿಮ ಚಹಟ್ಟವಗಳೆೀ ಷೂಕತವೆೀ ಅಥವಹ ಚಹಟ್ಟವಗಳು ಕ್ೆಲು
ಅಾಂವಗಳನಟನ ಫಚಿಚಟ್ಟು, ಇನಟನ ಕ್ೆಲು ಅಾಂವಗಳನಟನ ಎತಿತ ತೊೀರಿಷಟಾಂಥ ಸಟನಹನಯಗಳನೆನೀನಹದಯೂ ಹೊಾಂದ್ಧವೆಯೆೀ ಎಾಂಫಟದನೂನ
ಚಚಿವಷಲ್ಹಗಟತತದೆ.

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 2: ನೆೈಜ್ ಜ್ಗತಿತನಲ್ಲಿ ದತಹತಾಂವಗಳ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ ಭತಟತ ಚಿತರಯೂಗಳು
ತಯಹರಿ
ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ನಡೆಷಟ ಕ್ೆಲು ದ್ಧನಗಳ ಮೊದಲಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಭಟದರಣ ಮಹಧಯಭದ್ಧಾಂದ ಅಥವಹ ಅಾಂತರ್ಹವಲದ್ಧಾಂದ
ಸಹಧಯವಹದಶೂು ಹೆಚಿಚನ ಷಾಂಖೆಯಮಲ್ಲಿ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್/ ಇತರೆ ಆಲ್ೆೀಖ್ಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೊಾಂಡಟ ಫಯಲಟ ತಿಳಿಸಿ. ಯಹುದಟ
ದೊಯಕಟತತದೆಯೀ ಅದನಟನ ತಯಲ್ಲ .
ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ನಹಲಟಾ ಭಕಾಳ ಗಟಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚಟಚ ಮವಸಿವಯಹಗಟತತದೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರೆ ಅರಿಗೆ ಅನೆವೀಶಣೆ ನಡೆಷಲಟ ಹೆಚಟಚ
ಉದಹಸಯಣೆಗಳು ಸಿಗಟತತವೆ.
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ
ಭಕಾಳಿಗೆ ಈ ರಿೀತಿ ಷೂಚನೆಗಳನಟನ ಕ್ೊಡಿ:
● ನಿಭಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಮಟ ಚಹಟ್ಟವಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೊಾಂಡಟ ಫಯಲಟ ಹೆೀಳಿದೆದ. ನಿೀು ತಾಂದ ಎಲ್ಹಿ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ಗಳನೂನ
ಯೀಜನ ಯೀಲ್ೆ ತಾಂದಟ ಇಡಿ.
● ನಿೀು ತಾಂದ ಚಹಟ್ಟವಗಳಲ್ಲಿ ತಟಾಂಫ ಷಯಳವಹಗಿ ಅಥವವಹಗಟುು ಯಹುು. ಯಹುು ಷವಲ ಅಥವವಹಗಟುದಟ ಕಠಿಣ
ಎಾಂದಟ ಗಟಯಟತಿಸಿ, ಅನಟನ ಯೀಜನ ಯೀಲ್ೆ ಬೆೀರೆಬೆೀರೆಯಹಗಿಡಿ.
● ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಕಠಿಣವಹದ ಚಹಟ್ಟವಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೊಳಿು ಭತಟತ ಅವೆೀಕ್ೆ ಕಠಿಣವೆನಿಷಟತಿತವೆ ಎಾಂದಟ ಚಚಿವಸಿ. ಫಾಂದ
ಅಭಹರಮಗಳನಟನ ಕುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ.
● ಈಗ ಷಟಲಬವಹದ ಚಹಟ್ಟವಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೊಳಿು ಭತಟತ ಅವೆೀಕ್ೆ ಷಟಲಬವೆನಿಷಟತಿತವೆ ಎಾಂದಟ ಚಚಿವಸಿ. ಫಾಂದ
ಅಭಹರಮಗಳನಟನ ಕುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ.
ಎಯಡೂ ಟಿುಗಳನಟನ ಹೊೀಲ್ಲಸಿ ನೊೀಡಿ. ಅುಗಳಲ್ಲಿ ಇಯಟ ಹೊೀಲ್ಲಕ್ೆ ಭತಟತ ಯತಹಯಷಗಳೆೀನಟ?

ಈ ಮಹಿಸತಿಮ ಆಧಹಯದ ಯೀಲ್ೆ ’ಉತತಭ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ನಟನ ಯಚಿಷಲಟ’ ಭತಟತ ‘ಉತತಭ ೃತತಖ್ಾಂಡಹಲ್ೆೀಖ್ನಟನ ಯಚಿಷಲಟ’
ಕ್ೆಲು ಕ್ರವಿಮಹತಟಗಳನಟನ ಫರೆಯಿರಿ.

ಸಾಂದರ್ವ ಅಧಾಯನ 2: ಚಟುಟಿಕೆ 2ನುೂ ಮಡಿದ ನಾಂತರ ಶ್ರೀಮ್ತಿ ರೀಟರರು ಮಡಿಕೊಾಂಡ
ಅಾಂತರಲೊೀಕನ
ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಏಕ್ೊೀ ಷರಿಯಹಗಿ ಫಯಲ್ಲಲಿ ನಹನಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಅರಿಗೆ ದೊರೆಮಟ ಬೆೀರೆ ಚಹಟ್ಟವಗಳನಟನ ಆದಶೂು ತನಿನ ಎಾಂದಟ
ಷೂಚನೆ ಕ್ೊಟಿುದೆದ. ಅರೆಲ್ಹಿ ಟ್ಟು ಸೆೀರಿ ತಾಂದದಟದ ಎಶಟು ಚಹಟ್ಟವಗಳು ಗೊತೆತೀ? ಸೊನೆನ! ಅರಿಗೆ ಆಷಕ್ರತ ಕಡಿಯ ಇತೊತೀ ಇಲಿವೆೀ
ಎಲ್ಲಿಾಂದ ಅನಟನ ಷಾಂಗರಿಸಷಟುದೊೀ ತಿಳಿಮಲ್ಲಲಿವೆಾಂದಟ ಕ್ಹಣಟತತದೆ. ಅರಿಗೆ ೆರೀಯಣೆ ಕ್ೊಡಟ ಷಲಟವಹಗಿ ನಹನಟ ಅರಿಗೆ ಈ
ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಒದ್ಧದ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ಹೆೀಳುತಹತ ಹೊೀದೆ. ಅಲಿದೆ ತಹು ನಿಜ್ಜೀನದಲ್ಲಿ ನೊೀಡಿಯಟ ಈ ವಿಧದ ಚಹಟ್ಟವಗಳನಟನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಾಂದಟಕ್ೊಳುಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
ಅರಿಗೆ ಉದಹಸಯಣೆಯಹಗಿ ನಹನಟ ನನನ ಜ್ತೆ ತಾಂದ್ಧದದ ತಿರಕ್ೆಗಳನೂನ ಅುಗಳಲ್ಲಿ ರಕಟ್ವಹಗಿಯಟ ಚಹಟ್ಟವಗಳನಟನ ತೊೀರಿಸಿದೆ –
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ತಹವೆೀ ಸಟಡಟಕಲಟ ಅನಟಕೂಲವಹಗಲ್ಲ ಎಾಂಫ ಉದೆದೀವದ್ಧಾಂದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಭಟಾಂದ್ಧನ ವಹಯದ ವೆೀಳೆಗೆ ಅಯಟ ಸಹಕಶಟು ಅಾಂಥ
ಚಹಟ್ಟವಗಳನಟನ ತಾಂದ್ಧದದಷೆುೀ ಅಲಿ ಾಂದಶಟು ಅಾಂತರ್ಹವಲದ್ಧಾಂದಲೂ ಷಾಂಹದ್ಧಸಿದದಯಟ. ಅಯಟ ನಹಲಟಾ ಭಾಂದ್ಧಮ ಗಟಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ
ಮಹಡಿದಯಟ. ತಹು ದ್ಧನನಿತಯ ಟಿವಿಮಲ್ಲಿ ನೊೀಡಟ ಕ್ರರೀಡೆ ಹಹಗೂ ರ್ಹಿಸೀರಹತಟಗಳಿಗೆ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ಚಹಟ್ಟವಗಳು ಅರಿಗೆ
ಷಯಳವೆನಿಸಿದು. ಇದಟ ತಭಗೆ ರಿಚಿತ ಹಹಗೂ ಷಯಳ ಮಹಿಸತಿಯಹದದರಿಾಂದ ಿಸೀಗಹಯೆತಾಂದಟ ಭಹವಿಸಿದಯಟ. ಆದರೆ, ಈ ಷಟಲಬ
ಚಹಟ್ಟವಗಳಲ್ಲಿ ಷಶುತೆಮ ಕ್ೊಯತೆಯಿತಟತ ಭತಟತ ಅಕ್ಷಗಳು ತಪಿದದು ಎಾಂಫಟದನೂನ ಗಭನಿಸಿದಯಟ. ವೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಭತಟತ ಆರ್ಥವಕ ವಿಶಮಕ್ೆಾ
ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ಚಹಟ್ಟವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಟಚ ತುಗಳಿದಟದದನಟನ ಅಯಟ ಗಭನಿಸಿದಯಟ. ರತಿ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನನಟನ ರತಿನಿಧಿಷಟತಿತದಹದರೆ ಭತಟತ ಆಯಹ
ಚಹಟಿವನಲ್ಲಿ ಏನನಟನ ಹೆೀಳಲಟ ಹೊಯಟಿದಹದರೆ ಎನಟನುದನಟನ ತಿಳಿದುಕ್ೊಳುಲಟ ಅರಿಗೆ ಕಶುವಹಯಿತಟ.

ಚಾಂತನೆಗೊಾಂದು ಕ್ಷಣ
ತಯಗತಿಮ ಭಕಾಳು ಹೆೀಳಿದಾಂತೆ ಯಹುದೆೀ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ಗಳನಟನ ತಾಂದ್ಧಯದ ಷಾಂದಬವದಲ್ಲಿ ರಿೀಟಹ ಅಯಟ
ರತಿಕ್ರರಯಿಸಿದ ರಿೀತಿಮ ಫಗೆೆ ನಿಭಗೆೀನೆನಿನಸಿತಟ? ಅಯಟ ಇಾಂಥದೊಾಂದಟ ಸಹಧಯತೆಮನಟನ ಭಟಾಂದಹಲ್ೊೀಚಿಸಿ ಯಹ
ರಿೀತಿ ಸಿದಧತೆಮನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೊಳುಫಸಟದ್ಧತಟತ? ಿಸೀಗೆ ಭಕಾಳಿಗೆ ಸಹಭಗಿರಗಳನಟನ ಸಟಡಟಕ್ರ ತನಿನ ಎಾಂದಟ
ಹೆೀಳುುದರಿಾಂದ ಆಗಟ ರಯೀಜ್ನಗಳೆೀನಟ? ಅಯಟ ತಯಟ ಉದಹಸಯಣೆಗಳಿಾಂದ ತೊಾಂದರೆ ಆಗಟ
ಷಾಂಬವೆೀನಹದಯೂ ಇದೆಯೆೀ?

3 ವಚಿನೂ ಮ್ತುತ ಅವಚಿನೂ ದತತಾಂವ.
ಷಾಂಖಹಯಯೂದ ದತಹತಾಂವದಲ್ಲಿ ಎಯಡಟ ವಿಧ. ಖ್ಾಂಡ ಭತಟತ ಅಖ್ಾಂಡ. ಖ್ಾಂಡ ದತಹತಾಂವನಟನ ಎಣಿಷಲ್ಹಗಟತತದೆ. ಭತಟತ ಅಖ್ಾಂಡ
ದತಹತಾಂವನಟನ ಅಳೆಮಲ್ಹಗಟತತದೆ.
●

ವಿಚಿಿನನ ದತಹತಾಂವು ಕ್ೆಲು ಬೆಲ್ೆಗಳನಟನ ಮಹತರ ಡೆದಟಕ್ೊಳುಲಟ ಸಹಧಯ. ಉದಹ: ಾಂದಟ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿಯಟ ಭಕಾಳ
ಷಾಂಖೆಯಮಟ ಖ್ಾಂಡ ದತತಾಂವ. ಏಕ್ೆಾಂದರೆ ಸನೆನಯಡೂರೆ ಭಕಾಳು ಇಯಲಟ ಸಹಧಯವಿಲಿ! ಹಹಗಹಗಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1 ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ದಲ್ಲಿ
ಸೊೀದರಿಮಯ ಷಾಂಖೆಯಮಟ ಖ್ಾಂಡ ದತಹತಾಂವಕ್ೆಾ ಾಂದಟ ಉದಹಸಯಣೆ.

●

ಅವಿಚಿಿನನ ದತಹತಾಂವು ಾಂದಟ ವಹಯಪಿತಮಲ್ಲಿಯಟ ಯಹುದೆೀ ಬೆಲ್ೆಮನಟನ ಡೆದಟಕ್ೊಳುಫಸಟದಟ. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಫಬ ಯಕ್ರತಮ
ಎತತಯು ಾಂದಟ ವಹಯಪಿತಮಲ್ಲಿ ಫಯಟ ಯಹುದೆೀ ಷಾಂಖೆಯಯಹಗಫಸಟದಟ- ಮಹನನ ಎತತಯಕ್ೆಾ ಾಂದಟ ಗರಿಶು ಭಟ್ು
ಎನಟನುದಟ ಇಯಟತತದೆ. ಇನೊನಾಂದಟ ಉತತಭ ಉದಹಸಯಣೆಯೆಾಂದರೆ ಕ್ಹಲ. 100 m ದೂಯನಟನ ಒಡಲಟ ತೆಗೆದಟಕ್ೊಳುು
ಕ್ಹಲನಟನ ಮಲ್ಲಸೆಕ್ೆಾಂರ್ಡ ಗಳಲೂಿ ಫರೆಮಲಟ ಸಹಧಯ. ಅವಿಚಿಿನನ ದತಹತಾಂವನಟನ ರತಿನಿಧಿಷಟುದಟ ಷವಲ ಕಶುಕಯ, ಏಕ್ೆಾಂದರೆ
ರತಿ ಅಳತೆಮಟ ಗಹರಫಿನ ಯಹ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ಷೂಕತವಹಗಿ ಹೊಾಂದ್ಧಕ್ೆಯಹಗಟತತದೆ ಎಾಂದಟ ನಿೀು ನಿಧವರಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಟತತದೆ. ಇದಟ
ಷಟಲಬಸಹಧಯಲಿ. ಇದಕ್ೆಾ ಷೂಕ್ಷಮ ದೃಷ್ಟ್ು ಬೆೀಕಟ. ಭಟಾಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಈ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ೊೀಚಿಷಲಟ
ಪರೀತಹಾಸ ನಿೀಡಟತತದೆ.

ಚಟುಟಿಕೆ 3: ‘ಜನರ ಗಣಿತ’ ಮ್ತುತ ಆಯತಚತರ
ತಯಹರಿ
ಷಥಳಹಕ್ಹವದ ಕ್ಹಯಣಕ್ಹಾಗಿ ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ತಯಗತಿಮ ಹೊಯಗೆ ಮಹಡಟುದಟ ಉತತಭ. ಎತತಯ ಅಳೆಮಟ ಸಹಧನವಾಂದಟ

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ನಿಯೂಣೆ: ದತಹತಾಂವದ ನಿವಸಣೆ
(ಉದಹ: ಸೆಾಂ. ಮೀ. ಗಳನಟನ ಗಟಯಟತಿಸಿಯಟ ಎಯಡಟ ಮೀಟ್ರ್ ಉದದದ ಕಡಿಡ) ಇಲ್ಲಿ ಬೆೀಕ್ಹಗಟತತದೆ.
ನಿಭಮ ಭಕಾಳ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮ ಗಟಣನಟನ ಉತೆತೀಜಷಲಟ ನಿಭಮ ಸಿದಧತೆಮ ಭಹಗವಹಗಿ ನಿೀು ಷಾಂನೂಮಲ 2 ನಟನ ಫಳಸಿ ಹೆೀಗೆ
ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಭಹಗವಹಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಟ.
ಷಟಮಹಯಟ ಇತಟತ ಭಕಾಳನಟನ ಫಳಷಟುದಟ ಸ್ೂಕತ. ಏಕ್ೆಾಂದರೆ ಗಟಾಂುಗಳನಟನ ಮಹಡಲಟ ಸಹಕಶಟು ಷಾಂಖೆಯಮ ಭಕಾಳು ಇಯಟತಹತರೆ.
ಆದರೆ, ನಿೀು ರದಶಿವಷಟತಿತಯಟ ಕಲನಹಾಂವು ಭರೆಯಹಗಟಶಟು ಹೆಚಟಚ ಭಾಂದ್ಧ ಇಯಟುದ್ಧಲಿ.

ಚಿತರ 2 ’ಜ್ನಯ ಗಣಿತ ’. ತಯಗತಿಮ ಹೊಯಗಿನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ.
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ


ಅಯ ಎತತಯಕ್ೆಾ ಅನಟಗಟಣವಹಗಿ ನಿಾಂತಟಕ್ೊಳುುಾಂತೆ ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ.



ಇಫಬಯಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಷರಹಷರಿ ಭಧಹಯಾಂಕವನಟನ ಕಾಂಡಟಿಸಡಿಮಲಟ ಹೆೀಳಿ.



ಅತಿ ಹೆಚ್ ು ಭತಟತ ಅತಿ ಕಡಿಯ ಎತತಯವಿಯಟ ಭಕಾಳ ಎತತಯನಟನ ಅಳೆದಟ ಆ ಗಟಾಂಪಿನ ಶ ರ ಣಿ (range) ಅನಟನ
ಕಾಂಡಟಿಸಡಿಮಲಟ ಾಂದಟ ಭಗಟವಿಗೆ ಹೆೀಳಿ. ಇದಟ ಇಡಿೀ ತಯಗತಿಮ ಶ ರ ಣಿ (range) ಎನನಫಸಟದೆೀ? ಎಾಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ. ಏಕ್ೆ
ಅಥವಹ ಏಕಲಿ ಎಾಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ರತಿಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಡೆದಟಕ್ೊಳಿು.



ಭಕಾಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ: ‘ಯಹರಹದಯೂ 11 ಶವದ ಮಸಿಾನ ಭಕಾಳ ಷರಹಷರಿ ಎತತಯ (ಅಥವಹ ತೂಕ, ಅಡಿ ಯಹುದಹದಯೂ
ಆದ್ಧೀತಟ) ನಹು ಈಗ ತಹನೆೀ ಕಾಂಡಟಿಸಡಿದ ಭಧಹಯಾಂಕ ಅದಕ್ೆಾ ಷರಿಯಹದ ಉತತಯವೆೀ? ಹೌದಹದರೆ ಏಕ್ೆ? ಇಲಿವಹದರೆ
ಏಕ್ೆ?



ಈಗ ಕ್ೆೀಳಿ. ನಹನಟ ನಿಭಮ ಎತತಯಗಳ ಆಮತ ಚಿತರ(histogram )ನಟನ ಯಚಿಷಬೆೀಕ್ೆೀ ಅಥವಹ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ು ಹೆಚಟಚ
ಷೂಕತವೆೀ?



ಅಳತೆ ಮಹಡಿದ ನಾಂತಯ ಎತತಯಗಳನಟನ ಚಹಟ್ ನವ ನಲ್ಲಿ ರತಿನಿಧಿಷಲಟ ಯಹ ರಿೀತಿ ವಿಾಂಗಡಿಷಬೆೀಕಟ? ಎಾಂದಟ ಭಕಾಳನಟನ
ಕ್ೆೀಳಿ. ಇದಟ ವಹಯಪಿತ(range)ಮನಟನ ಆಧರಿಸಿಯಟತತದೆ. ಐದಟ ಷತಾಂಬಗಳಿಯಲ್ಲ ಎಾಂದಟ ನಿಧವರಿಸಿ. ಅದನಟನ ಮಹಡಲಟ ಭಕಾಳಿಗೆ
ಹೆೀಳಿ.

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ನಿಯೂಣೆ: ದತಹತಾಂವದ ನಿವಸಣೆ
ಈಗ ತಯಗತಿಗೆ ಿಸಾಂದ್ಧಯಟಗಿ.
●

ಎಲ್ಹಿ 20 ಭಕಾಳ ಎತತಯನಟನ ಅಳೆದಟ ಕುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ.

●

ತಹಳೆ ಗಟಯಟತಟಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಾಂದಟ ಚಹಟ್ವನಟನ ಯಚಿಸಿ ಆಮತಚಿತರನೂನ ಯಚಿಸಿ.

●

ಆಮತಚಿತರದ ಆಮತಗಳು ಏಕ್ೆ ಯಷಯ ಭಟಟ್ಟುತತವೆ. ಆದರೆ, ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ದಲ್ಲಿ ಭಟಟ್ಟುುದ್ಧಲಿ ಎಾಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ.

ವಡಿಯೀ : ಚಾಂತನ ಸಮ್ಥಾವನುೂ ಬೆಳೆಸಲು ರಶ್ೂಸುವಕೆಯ ಬಳಕೆ

ಸಾಂದರ್ವ ಅಧಾಯನ 3: ಶ್ರೀಮ್ತಿ ಮೀನ ಅರು ಚಟುಟಿಕೆ 3 ಮಡಿದ ನಾಂತರ ಮಡಿಕೊಾಂಡ
ಅಾಂತರ ಲೊೀಕನ
ನನನ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಇದದ 63 ಭಾಂದ್ಧ ಭಕಾಳಲ್ಲಿ 26 ಭಕಾಳನಟನ ಕರೆದೆ. ಅಯಲ್ಲಿ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಎತತಯದ ಭಕಾಳಿದಹದರೆಾಂಫಟದನಟನ
ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೊಾಂಡಿದೆದ. ಉಳಿದರಿಗೆ ದೂಯದಲ್ಲಿ ನಿಾಂತಟನೊೀಡಲಟ ಭತಟತ ಚಚೆವಮಲ್ಲಿ ಫಾಂದಾಂಥ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ವಿಯವಹಗಿ ಟಿಣಿ
ಮಹಡಿಕ್ೊಳುಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
ಇದನಟನ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ದಲ್ಲಿ ರತಿನಿಧಿಷಲಟ ಏಕ್ೆ ಸಹಧಯವಹಗಟುದ್ಧಲಿ ಎಾಂಫ ಚಚೆವಮಟ ಫಸಳ ಚೆನಹನಗಿತಟತ ಭತಟತ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆ
ಉತತಭವಹಗಿತಟತ. ಅದಟ ಕರಯೀಣ ಕ್ಹವೆೀರಿತಹತ ಹೊೀಯಿತಟ. ಮೊೀಸನನಟ ನಹು ಆಮತಗಳನಟನ ಯಚಿಷಬೆೀಕಟ ಎಾಂದಹಗ ಉಳಿದಯಟ
ಹಹಗಹದರೆ ನಹವೆೀಕ್ೆ ಇದನಟನ ಆಮತಚಿತರದ ಯೂದಲ್ಲಿ ಮಹಡಬಹಯದಟ ಎಾಂಫ ರಶೆನ ಫಾಂತಟ. ನಭಮ ಅಳತೆಗಳು ನಿಖ್ಯವಹಗಿದದರೆ
ಇದಟ ಸಹಧಯವಹಗಬೆೀಕಟ ಎಾಂಫ ಮಹತೂ ಕ್ೆೀಳಿ ಫಾಂತಟ.
ನಾಂತಯ ಎಶಟು ಗಟಾಂುಗಳನಟನ ಮಹಡಬೆೀಕಟ? ಅದಕ್ೆಾ ಯಹುದಹದಯೂ ಮತಿಗಳಿಯಬೆೀಕ್ೆಾಂಫ ನಿಮಭವಿದೆಯೆೀ? ಎಾಂಫ ವಿಶಮ
ಚಚೆವಗೆ ಫಾಂದ್ಧತಟ. ಆಗ ನಹು ಚಚಿವಸಿದಟದ ಹೆೀಗೆ ಅದಯ ವಹಯಪಿತ ನಭಗೆ ಷಹಹಮಕವಹಗಫಲಿದಟ ಎಾಂದಟ. ಕ್ೆಲಯಟ
ಗಹವಾಂತಯ ಗಹತರ 3 cm ಬೆೀಕ್ೆಾಂದರೆ, ಇನಟನ ಕ್ೆಲಯಟ ಅದಟ 5 cm ಇದದರೆ ಳೆುಮದೆಾಂದಯಟ. ಕಡೆಗೆ ನಹನಟ ನಿಭಗೆೀನಟ
ಷರಿಯೆನಿಷಟತತದೆಯೀ ಅದನೆನೀ ಮಹಡಿ; ನಾಂತಯ ಕ್ಹಗದದಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಹಣಿಷಬೆೀಕ್ೊೀ ಅದನಟನ ಗಭನಿಸಿ ಎಾಂದೆ. ಅದಹದ ಯೀಲ್ೆ
ನಹು ಾಂದಟ ಗೆರೆಮನಟನ ಎಳೆದಟ ಎಲ್ಹಿ 26 ಭಕಾಳ ಎತತಯನೂನ ಅಳೆದಟ ಫರೆದೆು.
ಈ ಮಹಿಸತಿಮನಟನ ಚಿತರಯೂದಲ್ಲಿ ಇಡಲಟ ನಹನಟ ನಹಲಟಾ ಭಕಾಳ ಗಟಾಂುಗಳನಟನ ಮಹಡಿದೆ. ಅಯಟ ಮೊದಲಟ ತಹಳೆ
ಗಟಯಟತಟಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಭತಟತ ಅನಾಂತಯ ಆಮತಚಿತರನಟನ ಯಚಿಸಿದಯಟ. ಈ ಸಾಂತದಲ್ಲಿ ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್ದಲ್ಲಿ ಏಕ್ೆ ಷತಾಂಬಗಳ ನಡಟವೆ
ಅಾಂತಯ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಆಮತಚಿತರದಲ್ಲಿ ಏಕ್ರಲಿ ಎಾಂಫ ವಿಚಹಯದ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡಟುದಟ ಷೂಕತ ಎಾಂದೆನಿಸಿತಟ. ಆಗ ನಡೆದ
ಷಾಂವಹದು ಷಭವಕವಹಗಿತಟತ ಭತಟತ ಅನೆೀಕ ಭಕಾಳು ಭಹಗಿಸಸಿ ಮಹತನಹಡಿದಯಟ. ಅದಟ ಭಟಗಿಮಟ ವೆೀಳೆಗೆ ಅರೆಲಿಯೂ
ಷರಿಯಹದ ಕ್ಹಯಣದ ಫಗೆೆ ಫಬಯನೊನಫಬಯಟ ಭನದಟ್ಟು ಮಹಡಿಸಿದರೆಾಂದಟ ನನಗನಿನಸಿತಟ.

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ನಿಯೂಣೆ: ದತಹತಾಂವದ ನಿವಸಣೆ

ಚಾಂತನೆಗೊಾಂದು ಕ್ಷಣ
●

ಶಿರೀಭತಿ ಮೀನಹಯಯಟ ತಭಮ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಇಡಿೀ ತಯಗತಿಮನಟನ ಳಗೊಳುು ಚಚೆವಮನಟನ ಸಹಕಶಟು
ರಮಹಣದಲ್ಲಿ ಮಹಡಿದಯಟ. ಅಯಟ ರ್ೊೀಡಿ ಕ್ಹಮವದಲ್ಲಿ ಅಥವಹ ಚಿಕಾ ಗಟಾಂುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕಾಳನಟನ
ತೊಡಗಿಷಟ ಸಹಧಯತೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ರಧಹನ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇತಟತ ಎಾಂದಟ ನಿೀು ಭಹವಿಷಟತಿತೀರಿ?

●

ಈಗ ನಿಭಮ ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಈ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಹೆೀಗಹಯಿತಟ ಎಾಂದಟ ಆಲ್ೊೀಚಿಸಿ ಭತಟತ ಆ ರಶೆನಗಳ ಫಗೆೆ
ಅಲ್ೊೀಕನ ಮಹಡಿ.

●

ಭಕಾಳ ಗರಿಸಕ್ೆಮನಟನ ಅರಿಮಲಟ ನಿೀು ಯಹ ರಿೀತಿಮ ಶೆೃೀಧಕ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದ್ಧರಿ?

●

ಅಯ ಉತತಯಗಳು ಖ್ಾಂಡ ಭತಟತ ಅಖ್ಾಂಡ ದತಹತಾಂವದ ನಡಟವೆ ಇಯಟ ಯತಹಯಷದ ಫಗೆೆ ನಿಭಗಿಯಟ
ತಿಳಿಳಿಕ್ೆಮ ಕಟರಿತಟ ಏನನಟನ ಹೆೀಳಿದ ?

●

ಯಹ ಅಾಂವನಟನ ುನಫವಲನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ೆಾಂದಟ ನಿಭಗನಿನಸಿತಟ?

●

ಯಹ ಭಕಾಳಿಗೆ ಈ ಕಲನಹಾಂವಗಳ ಫಗೆೆ ಇನೂನ ಹೆಚಟಚ ಅಭಹಯಷ ಬೆೀಕ್ೆಾಂದಟ ನಿಭಗನಿನಸಿತಟ?

4 ಸರಾಂವ
ಈ ಘಟ್ಕನಟನ ನಿೀು ಅಧಯಮನ ಮಹಡಿದಹಗ, ಹೆೀಗೆ ದತಹತಾಂವಗಳನಟನ ಆಧರಿಸಿದ ಚಹಟ್ಟವಗಳು ಏನನಟನ ರತಿನಿಧಿಷಟತತವೆ ಎಾಂಫಟದಯ
ಫಗೆೆ ಭಕಾಳ ರಿಕಲನೆಮನಟನ ಯಹ ರಿೀತಿ ಬೆಳೆಷಫಸಟದೆಾಂದಟ ಆಲ್ೊೀಚಿಸಿಯಟವಿರಿ. ಷತಾಂಭಹಲ್ೆೀಖ್, ೃತತಖ್ಾಂಡಹಲ್ೆೀಖ್ ಭತಟತ
ಆಮತಚಿತರಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟುದಯ ಕಟರಿತಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ ನಿೀಡಫಸಟದಟ ಭತಟತ ವಹಯಪಿತ, ಯೂಢಿಬೆಲ್ೆ, ಭಧಹಯಾಂಕ ಭತಟತ
ಷರಹಷರಿಗಳ ಫಗೆೆ ಕೂಡ ಚಿಾಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ಧರಿ.
ಈ ಘಟ್ಕದ ರಧಹನ ಆವಮವೆಾಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಕಾಳು ಗಣಿತಿೀಮ ದತಹತಾಂವನಟನ ಭತಟತ ರಿಕಲನೆಗಳನಟನ ರತಿನಿಧಿಷಲಟ ತಭಮನಟನ
ತಹವೆೀ ಫಳಸಿಕ್ೊಳುುತಹತರೆಯೀ, ಅಲ್ಲಿ ಅಯಟ ಷಾಂಗತ ಅಾಂವಗಳನಟನ ಚೆನಹನಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೊಳುುತಹತರೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರೆ ಅರೆೀ ಆ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಹಗಿ ಭಹಗಿಸಸಿಯಟತಹತರೆ ಭತಟತ ಅರಿಗೆ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಲಟ ಅಕ್ಹವವಿಯಟತತದೆ.
ಜ್ತೆಗೆ ಭಕಾಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಬೆಾಂಫಲ ನಿೀಡಲಟ ಹೆೀಗೆ ನಿೀು ನಿಭಮ ಬೊೀಧನಹ ಅನಟಬದ ಕಟರಿತಟ ಅಾಂತರ ಲ್ೊೀಕನ
ಮಹಡಿಕ್ೊಳುುುದಟ ಭಟಖ್ಯವೆಾಂದಟ ಗಭನಿಸಿಯಟವಿರಿ.

ಚಾಂತನೆಗೊಾಂದು ಕ್ಷಣ
ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ, ನಿಭಮ ಬೊೀಧನೆಗೆ ಭಟಾಂದೆ ಬೆೀರೆ ಅಧಹಯಮದಲ್ಲಿ ಉಮಟಕತವಹಗಫಸಟದಹದ ಭೂಯಟ ತಾಂತರ ಅಥವಹ
ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಗಟಯಟತಿಸಿ.

ಷಾಂನೂಮಲಗಳು
ಸಾಂನೂೂಲ 1: ರ..ಚೌ.(2005) / ರ..ಚೌ.ಶ್.ಶ್.(2009) ಅಗತಾಗಳು
ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ಟು(2005) ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ಟು(2009) ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿಯಟ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಅಗತಯಗಳನಟನ
ಈ ಘಟ್ಕ ಬೆಸೆಮಟತತದೆ, ಭತಟತ ಅುಗಳನಟನ ತಲಟಲಟ ನಿಭಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತತದೆ.

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ನಿಯೂಣೆ: ದತಹತಾಂವದ ನಿವಸಣೆ
●

ಭಕಾಳನಟನ ಕ್ೆೀಲ ಮಹಿಸತಿ ಷಾಂಗಹರಸಕಯಾಂತಲಿದೆೀ ಅಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ಭಹಗಿಗಳಹಗಟಾಂತೆ
ಗಭನಿಷಟುದಟ. ಜ್ಞಹನನಟನ ಯೂಪಿಷಟ ಅಯ ಸಹಭಥಯವನಟನ ಪರೀತಹಾಿಸಷಟುದಟ. ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಟ ಬಹಯಿಹಠ್ದ
ವಿಧಹನ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಮಟುದನಟನ ದೃಢಡಿಷಟುದಟ.

●

ಭಕಾಳಿಗೆ ಗಣಿತು ಮಹತನಹಡಟ ವಿಶಮ, ಬೆೀರೆಮರಿಗೆ ಷಾಂಸನ ಮಹಡಫಸಟದಹದ, ಅದಯ ಫಗೆೆ
ಚಚಿವಷಫಸಟದಹದ, ಟಹುಗಿ ಸೆೀರಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಫಸಟದಹದ ವಿಶಮ ಎಾಂದಟ ಅರಿಮಟಾಂತೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ.

●

ಭಕಾಳು ಭಸತವದ ಗಣಿತನಟನ ಕಲ್ಲಮಬೆೀಕಟ ಭತಟತ ಗಣಿತನಟನ ಷೂತರಗಳು ಭತಟತ ಯಹಾಂತಿರಕ ವಿಧಿಗಳು ಎಾಂಫ ಗರಿಸಕ್ೆ
ಮನಟನ ಮರಿ ಬೆಳೆಮಬೆೀಕಟ.

ಸಾಂನೂೂಲ 2: ಆಲೊೀಚನೆಯನುೂ ಉತೆತೀಜಿಸಲು ರಶ್ೂಸುವಕೆಯನುೂ ಬಳಸುುದು
ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳನಟನ ಎಲ್ಹಿ ಷಾಂದಬವದಲ್ಲಿಮೂ ರಶಿನಷಟತಹತರೆ. ರಶೆನಗಳು ಎಾಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು
ಕಲ್ಲಮಟುದಕ್ೆಾ ಹಹಗೂ ಉತತಭವಹಗಿ ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ. ಷರಹಷರಿ, ಫಬ ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ತಭಮ ಷಭಮದ 1/3
ಭಹಗನಟನ ರಶಿನಷಟುದಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಮಟತಹತರೆ (Hastings, 2003) ಕ್ೆೀಳಿದ ರಶೆನಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೀಕಡ 60 ಯಶಟು ವಹಷತವಹಾಂವಗಳನಟನ (facts)
ಷಮರಿಷಟಾಂತಸುಗಳು ಹಹಗೂ ಶೆೀಕಡ 20 ಯಶಟು ಕರಮಹನಟಗತ ರಶೆನಗಳಹಗಿಯಟತತವೆ (Hattie 2012). ಹೆಚಟಚ ಉತತಯಗಳು ಷರಿ ಅಥವಹ ತು
ಎಾಂದಟ ಹೆೀಳು ಉತತಯಗಳಹಗಿಯಟತತವೆ. ಆದರೆ, ಷಟಭಮನೆ ಷರಿ ಅಥವಹ ತು ಎನಟನ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದರಿಾಂದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ
ಉತೆತೀಜಷಫಸಟದೆೀ?
ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಸಲವಹಯಟ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧದ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಷಟ ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳು ಭತಟತ ಕಲ್ಲವಿನ
ಪಲಗಳು ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ಉಯೀಗಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ರಶೆನಮ ವಿಧನಟನ ನಿದೆೀವಶಿಷಟತತದೆ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳನಟನ
ರಶಿನಷಟುದಟ, ಏಕ್ೆಾಂದರೆ:


ಾಂದಟ ಹೊಷ ವಿಶಮ ಅಥವಹ ಷಟತನಟನ ರಿಚಯಿಷಟವಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ಅಥೆೈವಸಿಕ್ೊಳುುುದನಟನ ಮಹಗವದಶಿವಷಲಟ,



ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ಹೆಚಿಚನ ಚಿಾಂತನೆ ಮಹಡಟಾಂತೆ ತತಡ ಹಹಕಲಟ,



ದೊೀಶಗಳನಟನ ರಿಸರಿಷಲಟ,



ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ರಮತನ ಹೆಚಿಚಷಲಟ,



ಅಥೆೈವಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ,

ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ತಿಳಿದ್ಧಯಟುದನಟನ ತೆತ ಸಚಚಲಟ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಳಷಲ್ಹಗಟುದಟ. ಆದದರಿಾಂದ ಅಯ ರಗತಿಮನಟನ
ಮೌಲ್ಲಯೀಕರಿಷಲಟ ಇದಟ ಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳನಟನ ಉತೆತೀಜಷಲಟ, ಅಯ ಆಲ್ೊೀಚನಹ ಕ್ೌವಲನಟನ ವಿಷತರಿಷಲಟ ಹಹಗೂ
ವಿಚಹಯಣಹ ವಕ್ರತಮನಟನ ಬೆಳೆಷಲಟ ಕೂಡ ರಶೆನಗಳನಟನ ಉಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ. ಅುಗಳನಟನ ಎಯಡಟ ವಿಸಹತಯವಹದ ವಿಧಗಳಹಗಿ
ವಿಾಂಗಡಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.


ಕೆಳಸತರದ ರಶ್ೊಗಳು: ಿಸಾಂದ್ಧನ ಬೊೀಧನೆಮ ಜ್ಞಹನ ಭತಟತ ವಹಷತವಹಾಂವಗಳ ಷಮರಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಳಗೊಾಂಡಿಯಟಾಂತಸುಗಳು.
ಕ್ೆಲವಾಂದಟ ಷಲ ನಿಫವಾಂಧಿತ ರಶೆನಗಳು- closed questions (ಷರಿ ಅಥವಹ ತು ಉತತಯ).



ಮೀಲುಸತರದ ರಶ್ೊಗಳು: ಹೆಚಿಚನ ಆಲ್ೊೀಚನೆಗೆ ಳಡಿಷಟಾಂತಸುಗಳು. ಿಸಾಂದೆ ಕಲ್ಲತ ಮಹಿಸತಿಮನಟನ ಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಉತತಯ
ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ಅಥವಹ ಾಂದಟ ವಹದನಟನ ತಹಕ್ರವಕ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ಬಾಂಬಷಲಟ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ.

ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಯೀಲಟಷತಯದ ರಶೆನಗಳು ಯಹವಹಗಲೂ ಭಟಕತ ರಶೆನಗಳಹಗಿಯಟತತವೆ. ಭಟಕತರಶೆನಗಳು ಠ್ಯುಷತಕ ಆಧಹರಿತ, ಉತತಯಗಳನಟನ
ಮೀರಿ ಆಲ್ೊೀಚಿಷಟಾಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳನಟನ ಪರೀತಹಾಿಸಷಟತತವೆ. ಇದರಿಾಂದ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಮ ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಡೆಮಫಸಟದಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ವಿಶಮದ ಕಟರಿತ ಅಥೆೈವಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಮೌಲ್ಲಯೀಕರಿಷಲಟ ಷಸ ಇು ಷಹಹಮಕವಹಗಿವೆ.

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ನಿಯೂಣೆ: ದತಹತಾಂವದ ನಿವಸಣೆ
ವದ್ಾರ್ಥವಗಳು ರತಿಕ್ರರಯಿಸಲು ಉತೆತೀಜನ ನಿೀಡುುದು.
ಹೆಚಿಚನ ಶಿಕ್ಷಕಯಟ, ಾಂದಟ ರಶೆನಗೆ ರತಿಕ್ರರಯಿಷಲಟ ಾಂದಟ ಸೆಕ್ೆಾಂರ್ಡ ಗಿಾಂತ ಕಡಿಯ ಷಭಯಹಕ್ಹವನಟನ ನಿೀಡಟುದರಿಾಂದ ರಶೆನಗೆ
ಫಸಟಹಲಟ ಉತತಯನಟನ ಅರೆೀ ನಿೀಡಟಯಟ ಅಥವಹ ರಶೆನಮನಟನ ುನಃ ಯಚಿಷಟಯಟ. (Hastings, 2003) ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ರತಿಕ್ರರಯಿಷಲಟ
ಮಹತರ ಷಭಮವಿಯಟತತದೆ ಅಯಟ ಆಲ್ೊೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮವಿಯಟುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ನಿೀು ಉತತಯನಟನ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಕ್ರಾಾಂತ ಭಟಾಂಚೆ ಷವಲ
ಷಭಮ ನಿೀಡಿದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ಯೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮ ದೊರೆತಾಂತಹಗಟತತದೆ. ಇದಟ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ಸಹಧನೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಧನಹತಮಕ
ರಿಣಹಭ ಬೀಯಟತತದೆ.
ಾಂದಟ ರಶೆನಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದ ಯೀಲ್ೆ ಷವಲ ಷಭಮ ನಿೀಡಟುದರಿಾಂದ, ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಭತೆಮನಟನ ಕ್ಹಣಫಸಟದಟ:


ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳು ವಿಷತರಿಷಟತಹತ ಹೊೀಗಟತತವೆ.



ಹೆಚಟಚ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ರತಿಕ್ರರಯಿಷಟಯಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ಹೆಚಟಚ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುಯಟ.



ಕಡಿಯ ಸಹಭಥಯವ ಹೊಾಂದ್ಧಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ಹೆಚಟಚ ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ನಿೀಡಟಯಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ನಡಟವಿನ ಧನಹತಮಕ ಷಾಂಫಾಂಧ.

ನಿಮ್ೂ ರತಿಕ್ರರಯೆಯ ಮ್ಹತವ
ನಿೀು ಹೆಚಟಚ ಧನಹತಮಕವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಿಾಂದ ಉತತಯಗಳನಟನ ಸಿವೀಕರಿಷಟತಹತ ಹೊೀದಲ್ಲಿ ಆಲ್ೊೀಚಿಷಟ ಹಹಗೂ ರಮತಿನಷಟ
ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ಷಾಂಖೆಯಮೂ ಷಸ ಹೆಚಟಚತಹತ ಹೊೀಗಟತತದೆ. ತು ಉತತಯಗಳನಟನ ಹಹಗೂ ತು ರಿಕಲನೆಗಳನಟನ ಷರಿಡಿಷಲಟ ಅನೆೀಕ
ಮಹಗವಗಳಿವೆ. ಇಯಟುದಟ ಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥವ ತು ಕಲನೆ ಹೊಾಂದ್ಧದದಲ್ಲ,ಿ ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಲ್ಲಿಮೂ ತು ಕಲನೆ ಇಯಟುದನಟನ
ನಿರಿೀಕ್ಷಿಷಫಸಟದಟ.
ನಿೀು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನಾಂತೆ ರಮತಿನಷಷಫಸಟದಟ:


ಷರಿ ಉತತಯವಿಯಟ ಭಹಗಗಳನಟನ ಆಮಟದಕ್ೊಳಿು ಹಹಗೂ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ತಭಮ ಉತತಯಗಳ ಕಟರಿತಟ ಷವಲ ಷಭಮ
ಆಲ್ೊೀಚಿಷಟಾಂತೆ ಬೆಾಂಫಲ ನಿೀಡಟ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆೀಳಿರಿ. ಇದಟ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ತಭಮ ತುಗಳನಟನ ಷರಿಡಿಸಿಕ್ೊಾಂಡಟ, ಕಲ್ಲಮಲಟ
ಷಹಹಮಕವಹಗಟುದಟ ಹಹಗೂ ಹೆಚಟಚ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲರಹಗಿ ಭಹಗಿಸಷಲಟ ಉತೆತೀಜಷಟತತದೆ. ನಿೀು ತು ಉತತಯಕ್ೆಾ ಹೆೀಗೆ ಬೆಾಂಫಲ
ನಿೀಡಟ

ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ

ರತಿಕ್ರರಯಿಷಫಸಟದಟ

ಎಾಂಫಟದನಟನ

ಈ

ಕ್ೆಳಗಿನ

ಹೆೀಳಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ

ಗಭನಿಸಿ:

ಆವಿೀಕಯಣದ್ಧಾಂದ

ಮೊೀಡಗಳುಾಂಟಹಗಟುದಯ ಕಟರಿತಟ ನಿೀನಟ ಷರಿಯಹಗಿಯೆೀ ಉತತರಿಸಿಯಟವೆ ಆದರೆ, ನಹನಟ ಯೀಚಿಸಿದೆ ನಿೀನಟ ಭಳೆಮ ಫಗೆೆ
ಹೆೀಳಿಯಟುದನಟನ ನಹು ಇನನಶಟು ಚಿಾಂತನೆಗೊಳಟ್ಟು ವಿಷತರಿಸಿ ಹೆೀಳು ಅವಯಕತೆಯಿದೆ. ನಿಭಮಲ್ಲಿ ಯಹರಹದಯೂ ಕ್ೆಲು
ಚಿಾಂತನೆಗಳನಟನ ತಿಳಿಷಟವಿರಹ?


ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ನಿೀಡಟ ಎಲಿ ಉತತಯಗಳನಟನ ಕುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ ಹಹಗೂ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳನಟನ ಅುಗಳ ಫಗೆೆ
ಆಲ್ೊೀಚಿಷಟಾಂತೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಯಹ ಉತತಯಗಳು ಷರಿ ಎಾಂದಟ ಅಯಟ ಯೀಚಿಷಟಯಟ? ಬೆೀರೆ ಉತತಯನಟನ ನಿೀಡಲಟ
ಕ್ಹಯಣವೆೀನಿಯಫಸಟದಟ? ಇದಟ ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ಆಲ್ೊೀಚಿಷಟ ರಿೀತಿಮನಟನ ತಿಳಿಮಲಟ ಅಕ್ಹವ ದಗಿಷಟತತದೆ. ನಿಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ನಿಬವಮದ್ಧಾಂದ ಅಯಲ್ಲಿಯಟ ಯಹುದೆೀ ತು ಕಲನೆಗಳನಟನ ಷರಿಡಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ದಹರಿಮಹಡಿಕ್ೊಡಟತತದೆ.
ಕ್ಹಳಜಯಿಾಂದ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೊಳುು ಭೂಲಕ ಎಲ್ಹಿ ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಮೌಲ್ಲಯೀಕರಿಸಿ, ಹಹಗೂ ವಿದಹಯರ್ಥವಗೆ ಭತತಶಟು ವಿರಿಷಟಾಂತೆ
ತಿಳಿಸಿ. ನಿೀು ಭತತಶಟು ವಿಯಣೆಮನಟನ ಎಲಿ ಉತತಯಗಳಿಗೂ ಕ್ೆೀಳಿದಹಗ, ಷರಿಯೀ ಅಥವಹ ತಪೀ, ಕ್ೆಲವದಟ ಬಹರಿ
ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ತುಗಳನಟನ ತಹವೆೀ ಷರಿಡಿಸಿಕ್ೊಳುುಯಟ. ನಿೀು ತಯಗತಿಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ೊೀಚನಹ ವಕ್ರತಮನಟನ ಬೆಳೆಷಟುದರೊಾಂದ್ಧಗೆ,
ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ಕಲ್ಲಮಟತಿತಯಟುದನಟನ ನೆೈಜ್ವಹಗಿ ಕಾಂಡಟಕ್ೊಳುುತಿತೀರಿ ಹಹಗೂ ಹೆೀಗೆ ಭಟಾಂದಟರೆಮಬೆೀಕಟ ಎಾಂಫಟದಟ
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ಗೊತಟತಡಿಸಿಕ್ೊಳುುತಿತೀರಿ. ಆದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ತು ಉತತಯಗಳನಟನ ನಿೀಡಿದಹಗ ಅರಿಗೆ ಶಿಕ್ೆ ಅಥವಹ ಅಮಹನಗೊಳಿಸಿದದಲ್ಲಿ,
ಆಗ ಅಯಟ ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ತೊಳಲ್ಹಟ್ ಅಥವಹ ಅಮಹನಕ್ರಾೀಡಹಗಟ ಬಮದ್ಧಾಂದ ಉತತಯಗಳನೆನೀ ಹೆೀಳುುದ್ಧಲಿ.
ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳ ಗುಣಮ್ಟಟನುೂ ಸುಧರಣೆ ಮಡುುದು
ಷರಿಯಹದ ಉತತಯದೊಾಂದ್ಧಗೆ ಕ್ೊನೆಗೊಳುದ ಕರಭಫದದವಹದ ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ನಿೀು ನಿಭಮದಹಗಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ರಮತಿನಷಟುದಟ
ಫಸಟಭಟಖ್ಯ. ಷರಿ ಉತತಯಗಳಿಗೆ ಅನಟಹಲನಹ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭೂಲಕ ಅಯನಟನ ರವಾಂಸಿಷಟುದರಿಾಂದ, ಜ್ಞಹನನಟನ ಹೆಚಿಚಷಲಟ
ಹಹಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರೊಾಂದ್ಧಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಹವನಟನ ನಿೀಡಟತತದೆ.
ಇದನಟನ ನಿೀು ಈ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಯ ಭೂಲಕ ಮಹಡಟುದಟ:


ಹೆೀಗೆ ಭತಟತ ಏಕ್ೆ?



ಭತೊತಾಂದಟ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ಉತತರಿಷಫಸಟದಟ.



ಇದಕ್ರಾಾಂತ ಉತತಭವಹದ ದ (ಉತತಯ).



ಈ ಉತತಯನಟನ ಷಭರ್ಥವಷಲಟ ಇಯಟ ಸಹಕ್ಷಯಗಳು.



ಷಾಂಫಾಂಧಿತ ಕ್ೌವಲದೊಾಂದ್ಧಗೆ ಷಭನವಮಗೊಳಿಷಟುದಟ.



ಹೊಷ ಷನಿನವೆೀವ (ಷಾಂದಬವ)ದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೌವಲನಟನ ಅಥವಹ ತಹಕ್ರವಕತೆಮನಟನ ಅನವಮ ಮಹಡಟುದಟ.

ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ

ಅಯ

ಉತತಯಗಳನಟನ

ಇನೂನ

ಹೆಚಟಚ

ಆಳವಹಗಿ

ಆಲ್ೊೀಚಿಷಲಟ

ಷಹಹಮ

ಮಹಡಟುದಯಲ್ಲಿ

ನಿಭಮ

ಹತರ

ಫಸಟಭಟಖ್ಯವಹದಟದಟ. ಹಹಗೂ ಅದರಿಾಂದ ಗಟಣಭಟ್ು ಷಟಧಹರಿಷಲಟ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಕ್ೌವಲಗಳು ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳು ಹೆಚಿಚನ ಸಹಧನೆಮನಟನ
ಮಹಡಲಟ ಷಹಹಮಕವಹಗಫಸಟದಟ.


ರಚೊೀದ್ಧಷಲಟ ಷಭವಕವಹದ ಷಟಳಿುಗಳನಟನ ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಹಗಿದೆ. ಇದಟ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅಯ ಉತತಯಗಳನಟನ ಷಟಧಹರಿಷಲಟ
ಹಹಗೂ ವಿಷತರಿಷಲಟ ಷಹಹಮಕ. ನಿೀು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಉತತಯದಲ್ಲಿಯಟ ಷರಿಯಹದ ಅಾಂವಗಳನಟನ ಆರಿಸಿಕ್ೊಳುಬೆೀಕ್ೆಾಂದಟ ನಾಂತಯ
ಮಹಿಸತಿಮನಟನ ಡೆಮಟುದಟ, ುನಃ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಭತಟತ ಇತಯ ಷಟಳಿುಗಳನಟನ ನಿೀಡಟುದಟ (ಹಹಗಹದರೆ, ೆೀರ್
ನಿಾಂದ ಮಹಡಿದ ವಿಮಹನಕ್ೆಾ ತಟದ್ಧಮಲ್ಲಿ ನಿೀು ತೂಕನಟನ ಇರಿಸಿದಹಗ ಏನಹಗಫಸಟದಟ?)



ಶೆೃೀಧನ ಹೆಚಿಚನ ವಿಶಮನಟನ ಹೊಯ ತೆಗೆಮಲಟ ರಮತಿನಷಟುದೆೀ ಆಗಿದೆ. ಾಂದಟ ಭಹಗವಃ ಷರಿಯಿಯಟ ಅಥವಹ
ಅಷಾಂಘಟಿತವಹದ ಉತತಯನಟನ ಷರಿಯಹದ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ರಿಸರಿಷಲಟ ರಮತಿನಷಟುದಕ್ಹಾಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟತತದೆ. (ಹಹಗಹದರೆ, ಇದಟ ಹೆೀಗೆ ಾಂದಕ್ೊಾಾಂದಟ ಷರಿಯಹದಟದಟ ಎನಟನುದಕ್ೆಾ ನಿೀನಟ ಏನನಟನ ಹೆಚಹಚಗಿ ಹೆೀಳಲಟ
ಫಮಷಟತಿತೀಯಹ?)



ುನರ್ ನಿದ್ೆೀವಶ್ಸುುದು: ಎಾಂದರೆ ಿಸಾಂದೆ ಕಲ್ಲತ ಜ್ಞಹನನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ರಷಟತತ ಜ್ಞಹನದೊಾಂದ್ಧಗೆ ಷಾಂಫಾಂಧ ಕಲ್ಲಷಲಟ
ಷರಿಯಹದ ಉತತಯಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟತಹತ ಸಹಗಟುದಟ. ಇದಟ ಅಯ ಅಥೆೈವಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ವಿಷತರಿಷಟತತದೆ (ನಿೀನಟ ಹೆೀಳಿಯಟುದಟ ಷರಿ.
ಆದರೆ, ನಹು ಿಸಾಂದ್ಧನ ವಹಯ ನೊೀಡಿದ ಷಥಳಿೀಮ ರಿಷಯ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಇದನಟನ ಹೆೀಗೆ ಷಾಂಫಾಂಧ ಕಲ್ಲಷಫಸಟದಟ).



ಕರಮನುಗತ ರಶ್ೊಗಳು: ಎಾಂದರೆ, ಆಲ್ೊೀಚನೆಮನಟನ ವಿಷತರಿಷಲಟ, ಕರಭವಹಗಿ ವಿನಹಯಷಗೊಳಿಸಿ ಕ್ೆೀಳು ರಶೆನಗಳು. ರಶೆನಗಳು
ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳನಟನ ಸಹರಹಾಂವ ಹೆೀಳುಾಂತೆ, ಹೊೀಲ್ಲಕ್ೆ ಮಹಡಟಾಂತೆ, ವಿರಿಷಲಟ ಅಥವಹ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷಟಾಂತೆ ಮಹಡಟತತವೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ಸಹಭಥಯವನಟನ ವಿಷತರಿಷಟ ರಶೆನಗಳನಟನ ತಯಹರಿಸಿ. ಆದರೆ, ಅರಿಗೆ ಶಯತತನಟನ ವಿಧಿಷಬೆೀಡಿ, ಯಹಕ್ೆಾಂದರೆ
ಅಯಟ ರಶೆನಗಳ ಅಥವನಟನ ಷಡಿಲ್ಲಷಫಸಟದಟ(ನಿೀು ಹೆೀಗೆ ನಿಭಮ ಭಟಾಂಚಿನ ಷಭಸೆಯಯಿಾಂದ ಹೊಯಫಾಂದ್ಧರಿ? ಅದಟ ಯಹ
ಫದಲ್ಹಣೆಮನಟನ ಉಾಂಟ್ಟಮಹಡಿತಟ? ಭಟಾಂದೆ ನಿೀು ಯಹುದನಟನ ಎದಟರಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಿದೆ ಎಾಂದಟ ಯೀಚಿಷಟ ಅವಯಕತೆಯಿದೆ?)
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ಆಲ್ಲಸುುದು: ನಿೀು ಅೆೀಕ್ಷಿಸಿದ ಉತತಯನಟನ ಮಹತರ ನೊೀಡಟುದಲಿ. ಆದರೆ, ನಿೀು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಷದ, ಅನಟಮಟಕತ ಅಥವಹ
ಅವಿಶಾರತ ಉತತಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಎಚಚಯಿಸಷಬೆೀಕ್ಹಗಟಾಂತೆ ಮಹಡಟುದಟ. ಇದಟ ನಿೀು ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳ ಆಲ್ೊೀಚನೆಗಳನಟನ
ಮೌಲ್ಲಯೀಕರಿಷಟುದರಿಾಂದ ಅಯಟ ಯೀಚಿಸಿ ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ನಿೀಡಟ ಷಾಂಬ ಹೆಚಹಚಗಿಯಟತತದೆ. ಇಾಂತಸ ಉತತಯಗಳು
ತುಕಲನೆಗಳನಟನ ಗಟಯಟತಿಸಿ ಷರಿಡಿಷಫಸಟದಟ, ಅಥವಹ ಅಯಟ ಹೊಷ ವಿಚಹಯನಟನ ಯಕತಡಿಷಫಸಟದಟ. ಅದನಟನ ನಿೀು
ರಿಗಣಿಷದೆೀ ಇಯಫಸಟದಟ.(ನಹನಟ ಅದಯ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಸಿಯಲ್ಲಲಿ. ನನಗೆ ನಿೀು ಆ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ಯೀಚಿಸಿಯಟ ಕಟರಿತಟ ಇನನಶಟು
ಹೆೀಳಿರಿ)

ಫಬಶಿಕ್ಷಕರಹಗಿ, ನಿೀು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳು ಅಗತಯವಿದೆ.
ಪರೀತಹಾಿಸಷಟ ಭತಟತ ಷವಹಲ್ೊಡಟಡ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ನಿೀು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳು ಅಗತಯವಿದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಿಾಂದ ಆಷಕ್ರತಮಟತ ಹಹಗೂ
ಆವಿಶಾರತ ಉತತಯಗಳನಟನ ಡೆಮಲಟ, ನಿೀು ಅರಿಗೆ ಯೀಚಿಷಲಟ ಷಭಮನಟನ ನಿೀಡಿದಹಗ, ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಇಷೊುಾಂದಟ ಹೆೀಗೆ
ಗೊತಟತ ಹಹಗೂ ಅಯ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ರಗತಿಮನಟನ ಉತತಭಡಿಷಲಟ ನಿೀು ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದ್ಧರಿ ಎಾಂದಟ ಆವಚಮವಚಕ್ರತರಹಗಟವಿರಿ.
ನೆನಪಿಡಿ, ರಶಿನಷಟವಿಕ್ೆಮಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಟ ಗೊತಿತದೆ ಎನಟನುದಲಿ. ಆದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಏನಟ ಗೊತಿತದೆ ಎಾಂಫಟದಹಗಿದೆ. ನಿೀು ನಿಭಮದೆೀ
ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಷಟುದಲಿ ಎಾಂಫಟದನಟನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ. ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ ನಿೀು ಕ್ೆಲು ಸೆಕ್ೆಾಂರ್ಡ ಗಳ ಮೌನದ
ನಾಂತಯ ಉತತಯಗಳನಟನ ನಿೀಡಟವಿರಿ ಎಾಂದಟ ತಿಳಿದರೆ, ಆಗ ಅಯ ಉತತಯಗಳಿಗೆ ನಿೀು ನಿೀಡಟ ಪರೀತಹಾಸ ಎಶಟು ರಯೀಜ್ನ?

ಹೆಚುುರ ಸಾಂನೂೂಲಗಳು
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

A newly developed maths portal by the Karnataka
government:http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Mathematics
National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics: https://www.ncetm.org.uk/
National STEM Centre: http://www.nationalstemcentre.org.uk/
National Numeracy: http://www.nationalnumeracy.org.uk/home/index.html
BBC Bitesize: http://www.bbc.co.uk/bitesize/
Khan Academy’s math section: https://www.khanacademy.org/math
NRICH: http://nrich.maths.org/frontpage
Art of Problem Solving’s resources page:
http://www.artofproblemsolving.com/Resources/index.php
Teachnology: http://www.teach-nology.com/worksheets/math/
Math Playground’s logic games: http://www.mathplayground.com/logicgames.html
Maths is Fun: http://www.mathsisfun.com/
Coolmath4kids.com: http://www.coolmath4kids.com/
National Council of Educational Research and Training’s textbooks for teaching mathematics and
for teacher training of mathematics: http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm
Manual of Mathematics Teaching Aids for Primary Schools, published by NCERT:
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/pks-primarymanual.pdf
Learning Curve and At Right Angles, periodicals about mathematics and its teaching:
http://azimpremjifoundation.org/Foundation_Publications
Textbooks developed by the Eklavya Foundation with activity-based teaching mathematics at the
primary level: http://www.eklavya.in/pdfs/Catalouge/Eklavya_Catalogue_2012.pdf
Central Board of Secondary Education’s books and support material (also including List of Handson Activities in Mathematics for Classes III to VIII) – select ‘CBSE publications’, then ‘Books and
support material’: http://cbse.nic.in/welcome.htm
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● How Children learn Mathematics, Pamela libeck (Kannada)
● Suvidya Manual on Mathematics (Kannada)
● D.Ed Sourcebook in Mathemaitcs, DSERT (Kannada)
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