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ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಔರಭ ಚೌಔಟ್ುು (NCF 2005) ಭತುು ಶಿಕ್ಷಔಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಔರಭ ಚೌಔಟ್ುು (2009)ಖಳು ಭಹಯತದಲಿಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕಹಾಗಿ
ದೃಷ್ಟ್ಿಕೊೀನನುು ನೀಡಿವೆ. ಇದಯಲಿಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಖಳು ಷದೃಢವಹದ ಔಲಿಕಹ ವಹತಹಯಣನುು ದಗಿಷುತುವೆ. ಈ
ದೃಷ್ಟ್ುಕೊೀನನುು ಸಹಕಹಯಗೊಳಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಹಹಖೂ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡುುದೆೀ ಟೆಸ್–ಇಾಂಡಿಯಹ

OERನ ಭುಕಯ ಉದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಈ ಉದೆದೀವನುು ಈಡೆೀರಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಔಯನುು ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಖಳೆಾಂದು ರಿಖಣಿಸ್ಥ ಅಯು ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲಿಿ
ಅವಯಔವಿಯು ಸಹಧನ ಹಹಖೂ ವಿಧಹನಖಳನುು ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳುುಲಿಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನುು ಹೊಾಂದುಾಂತೆ, ಬೊೀಧನೆಮ ಭತುು ಔಲಿಕೆಮ
ವಿಧಹನಖಳಲಿಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಥಕೊಳುಲು ಷಹಹಮವಹಖುಾಂತೆ ಷಾಂನೂಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭುಕಯ ಲಕ್ಷಣವೆಾಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಔಯು
ಗಟ್ಔಖಳನುು, ವೆೈಮಕ್ರುಔ

ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುು, ಕೆೀಸ್ ಷುಡಿಖಳನುು ಫಳಸ್ಥ, ಅಯ ೃತ್ತು ಕೌವಲಯನುು ೃದ್ಧಿಸ್ಥಕೊಾಂಡು ಅುಖಳನುು ನೂತನ

ಷಾಂದಬಿಖಳಿಗೆ ಭತುು ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಅನವಯಿಷುುದು.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಖಳಿಖೂ ಹಹಖೂ ಎಲ್ಹಿ ಸಾಂತಖಳಿಖೂ ಅನವಮವಹಖು ಈ ರಭುಕ ಷಾಂನೂಮಲಖಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತುು ಟೆಸ್
ಇಾಂಡಿಯಹ OERನಲಿಿನ ಮಹದರಿಮಾಂತೆ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಕ್ೆೀತರದಲಿಿನ ರಭುಕ ವಿಧಹನಖಳ ಫಗೆೆ ಭುಾಂದುರಿದ ಹರಯೀಗಿಔ
ಷಲಹೆಖಳನುು ನೀಡುತುವೆ. ಟೆಸ್ ಇಾಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಔ ತತವಖಳನೊುಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನುು ಷಾಂಗಟಿಷು ವಿಧಹನಖಳು, ಔಲಿಕಹ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಔ-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಿ –ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ನಡುವಿನ ಡನಹಟ್ನುು ಏಿಡಿಷು ವಿಧಹನಖಳನುು
ಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಹಹಖೂ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲಿಿ ಈ ರಭುಕ ಷಾಂನೂಮಲಖಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಷಾಂನೂೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಇಾಂಡಿಯಹದಯು ತಯಹರಿಸ್ಥದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳ ಷಭೂಸು ತಯಖತ್ತಮಲಿಿನ ಭಹಖಹಿಷುವಿಕೆಮ ರಭುಕ ತಾಂತರಖಳನುು
ವಿರಿಷುತುವೆ. (ರಭುಕ ಷಾಂನೂಮಲಖಳ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಷರಿಹೊಾಂದುಾಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಔಯು ಹಹಖೂ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಭಹಖಹಿಷುವಿಕೆಮ
ಅಭಹಯಷಖಳನುು ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಖತ್ತಖಳಲಿಿ ಫಳಷುುದನುು ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಖಳಲಿಿ ನಹು ಕಹಣಫಸುದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಖಳನುು ಹಹಖೂ
ನಡತೆ/

ಖಳನುು ವಿೀಕ್ಷಔಯು ಖುಯುತ್ತಷಲು ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿಯಣೆಮನುು ಕೆೀಳಫಸುದು. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳನುು ಹಿಾಂದ್ಧ ತಯಖತ್ತಖಳಲಿಿ

ಚಿತ್ತರೀಔರಿಸ್ಥದುದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಖಳಿಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿಯಣೆಮನುು ಭಹಷಹಾಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳಿಗೆ ಲಿಾಂ್ಖಳನುು
ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ

ಭೂಲಔ

OERಖಳಲಿಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಿಳಖಳಲಿಿ ತೊೀರಿಸ್ಥದುದ, ಅಾಂತರ್ಹಿಲದ ಭೂಲಔ ಫಳಕೆದಹಯಯು

ಇದನುು

ಫಳಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಖಳನುು ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸ್ಥ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಖಳಲಿಿ ಹಹಖೂ ಎಸ್.ಡಿ ಕಹರ್ಡಿ ಭೂಲಔ
ಫಳಷಲು ಫಳಕೆದಹಯಯು ಇುಖಳನುು ಡೌನ್ಲ್ೊೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ಏನಿದೆ?
„ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳು‟ ಖಣಿತ್ತೀಮ ಮಹದರಿ/ಯೂವಿನಹಯಷದಲಿಿ ಭತುು ಷೂತರಖಳಲಿಿ ಫಳಷು ಭೂಲ ರಿಔಲಪನೆಖಳು.
ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳ ಹತರನುು ಅಥಿ ಮಹಡಿಕೊಳುುುದರಿಾಂದ ಭಔಾಳು ಬೀಜ್ಖಣಿತ ಕೌವಲದಲಿಿ ಷಭಥಿರಹಖುತಹುರೆ. ಅದು
ಖಣಿತ್ತೀಮ ತಹಕ್ರಿಔತೆಮಲಿಿ ಫಸಳ ಭುಕಯ ಭತುು ಖಣಿತ ರಿೀಕ್ೆಖಳಲಿಿ ಹೆಚುು ಅಾಂಔ ಖಳಿಷಲು ಷಹಹಮಔ.
ಈ ಗಟ್ಔದಲಿಿ ನೀು ಖಣಿತ ಠ್ಯಔರಭದಲಿಿ ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳ ಹತರಖಳ ಫಗೆೆ ಚಿಾಂತನೆ ನಡೆಷುವಿರಿ, ಭತುು ಈ ತ್ತಳಿು
ಖಣಿತ್ತೀಮ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳನುು ಭತುು ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಖಳನುು ಅಥೆೈಿಷಲು ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ ಎಾಂದು ತ್ತಳಿಮುವಿರಿ.
ಖಣಿತದ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡುುದರಿಾಂದ ಹೆಚುು ಹೆಚುು ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹಗಿ ಔಲಿಮಲು ಸಹಧಯವಹಖುಾಂತೆ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಫಸುದು ಎಾಂದು ಔೂಡಹ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳ ಭೂಲಔ ನೀು ಔಲಿಮುವಿರಿ.

ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ನಿೀು ಏನು ಕಲಿಯಬಸುದು
●

ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳ ಹತರ ಭತುು ಅುಖಳಲಿಿನ ಯತಹಯಷಖಳನುು ಅರಿಮಲು ನಭಮ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ
ಮಹಡುುದು.

●

ಖಣಿತ್ತೀಮ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳನುು ಫರೆಮಲು ಭತುು ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಖಳನುು ಯಚಿಷಲು ಭಔಾಳಿಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸುದಹದ ದಹರಿಖಳು.

●

ಖಣಿತದ ವಫದಷಾಂತುು ಭತುು ರಿಭಹಷೆ ಫಳಸ್ಥ ವಿರಿಷಲು ಭತುು ಮಹತನಹಡುುದಯ ಭೂಲಔ ಔಲಿಮಲು ನಭಮ ಭಔಾಳನುು
ಪ್ರೀತಹಾಹಿಷಲು ಕೆಲು ಔಲಪನಹಾಂವಖಳು.

ಈ ಗಟ್ಔು ಷಾಂನೂಮಲ ಾಂದಯಲಿಿನ NCF (2005) and NCFTE (2009) ಯ ಔಲಿಕಹ ಅಖತಯಖಳಿಗೆ ಕೊಾಂಡಿ ಬೆಸೆಮುತುದೆ.

1 ವಹಲಹಗಣಿತದಲಿಿ ಚರಹಕ್ಷರಗಳು ಮತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಕಗಳು
ಚರಹಕ್ಷಯಖಳ ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳ ಹತರದ ಅರಿು ಖಣಿತ್ತೀಮ ತಹಕ್ರಿಔತೆಮನುು ಭತುು ತ್ತಳಿಳಿಕೆಮನುು ಬೆಳೆಷಲು ಅವಯಔ. ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಖಳನುು
ಯಚಿಷಲು, ಅಥೆೈಿಷಲು ಭತುು ಖಣಿತ್ತೀಮ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳ ಫಗೆೆ ಹೆಚುು ತ್ತಳಿಮಲು, ಆ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳನುು ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಖಳಲಿಿ ಅಭಯಕ್ರುಷಲು
ಭಔಾಳನುು ವಔುಯನಹುಗಿಷಲೂ ಅದು ತ್ತೀರಹ ಅವಯಔ (Watson et al., 2013, p.15).
ತಹಾಂತ್ತರಔವಹಗಿ „ಅಲಾಂಬತ‟ ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು, „ಅಲಾಂಬತಲಿದ „ ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು „ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳು‟ ಎಾಂದು ಭೂಯು ವಿಧಖಳಿವೆ.
ಅಲಾಂಬತಲಿದ ಚರಹಕ್ಷಯನುು ಷೂಚಿಷಲು, ಅಯಔು , x, ಉಯೀಗಿಷುುದು ಯೂಡಿಮಲಿಿದೆ. ಭತುು ನಕ್ೆ ಫರೆಮುವಹಖ ಅದನುು ಅಡಡ
ಅಕ್ಷದ ಯೀಲ್ೆ ಖುಯುತ್ತಷುತೆುೀವೆ.
ಉದಹಸಯಣೆಗೆ,x ಭತುು y ೂಣಹಿಾಂಔಖಳಹದಹಖ y = x + 4 ಎಾಂಫ ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಮಲಿಿ●

x ಾಂದು „ಅಲಾಂಬತಲಿದ ಚರಹಕ್ಷಯ‟,- ಹೆೀಳಿಕೆಮು ವಿರಿಷು ಖಣದ ಯಹುದೆೀ ಮೌಲಯನಹುದಯೂ ರತ್ತನಧಿಷಫಸುದು. ಈ
ಉದಹಸಯಣೆಮಲಿಿ ಅದು ಯಹುದೆೀ ೂಣಹಿಾಂಔವಹಖಫಸುದು.

●

y ಾಂದು „ಅಲಾಂಬತ ಚರಹಕ್ಷಯ‟ ಎಾಂದು ಹೆೀಳಲ್ಹಖುತುದೆ. ಅದಯ ಬೆಲ್ೆಮು x.ನ ಬೆಲ್ೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಅಲಾಂಬಸ್ಥಯುುದರಿಾಂದ
ಅದನುು „ಅಲಾಂಬತ‟ ಎನುುತೆುೀವೆ. ಅದು ಚರಹಕ್ಷಯ, ಏಕೆಾಂದರೆ x ನಾಂತೆಯೆೀ ಅದಯಬೆಲ್ೆಮೂ ಖಣದ ಯಹುದೆೀ
ಮೌಲಯವಹಗಿಯಫಸುದು. ಈ ಉದಹಸಯಣೆಮಲಿಿ ಅದು ಔೂಡ ಯಹುದೆೀ ೂಣಹಿಾಂಔವಹಖಫಸುದು.

●

4 ಾಂದು ಸ್ಥಿಯಷಾಂಖ್ೆಯ ಅಾಂದರೆ ಅಲಾಂಬತ ಅಥವಹ ಅಲಾಂಬತಲಿದ ಚರಹಕ್ಷಯಖಳ ಬೆಲ್ೆ ಏನೆೀ ಫದಲ್ಹದಯೂ ಇದಯ ಬೆಲ್ೆ
ಫದಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಿ. ಇದಕೆಾ ನದ್ಧಿಶು ಮೌಲಯ ಇಯುತುದೆ.
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„ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಬೀಜ್ಖಣಿತನುು ಅಥೆೈಿಸ್ಥಕೊಳುುವಹಖ ಭತುು ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳ ಫಗೆೆ ಔಲಿಮುವಹಖ ಭಔಾಳು
ಭುಖ್ಹಭುಖಿಯಹಖು ಾಂದು ಭುಕಯ ತೊಾಂದರೆ ಎಾಂದರೆ, ಕೊಟಿುಯು ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಮಲಿಿಯು ರಿಮಹಣಖಳು ಭತುು ಚರಹಕ್ಷಯಖಳ ನಡುವೆ ಏನು
ಷಾಂಫಾಂಧವಿದೆ ಎಾಂದು ಅಥಿವಹಖದ್ಧಯುುದು‟ ಎಾಂದು ಾಂದು ಷಾಂಶೆೃೀಧನೆ ತ್ತಳಿಷುತುದೆ. ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳಿಗೆ ಅಥಿ ನೀಡುತಹು
ಯೀಲ್ೆ ಷೂಚಿಸ್ಥದ ತ್ತಳಿನುು ಹೆಚಿುಷುುದು, ಹಹಖೂ ಷಾಂಖ್ೆಯಖಳು ಭತುು ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಖಳ ನಡುವಿನ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳ ಫಗೆೆ ಭಔಾಳು ಚಿಾಂತನೆ ನಡೆಸ್ಥ
ಮಹತನಹಡುಾಂತೆ ಮಹಡು ಖುರಿಮನುು ಈ ಗಟ್ಔ ಹೊಾಂದ್ಧದೆ.

2 ಮಹತನಹಡು ಮೂಲಕ ಚರಹಕ್ಷರಗಳು ಮತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಕಗಳ ಕಲಿಕೆ
ಯಹುದೆೀ ಖಣಿತ್ತೀಮ ರಿಔಲಪನೆಮನುು ಅಥೆೈಿಸ್ಥಕೊಳುಲು ಭತುು ತ್ತಳಿಳಿಕೆ ಹೆಚಿುಸ್ಥಕೊಳುಲು ತುಾಂಬಹ ಷಭಥಿ ವಿಧಹನ ಎಾಂದರೆ ಅದಯ ಫಗೆೆ
ಮಹತನಹಡುುದು, ಅಯ ಖಣಿತ್ತೀಮ ಅಥಿಖಳನುು ಷೃಷ್ಟ್ುಷಲು, ಹಿಡಿತ ಸಹಧಿಷಲು, ಅಭಯಕ್ರುಷಲು, ಅಯ ಖಣಿತದ ಭಹಷೆಮನುು ಹೆೀಗೆ
ಫಳಷಬೆೀಕೆಾಂದು ಭತುು ಇತಯಯ ಖಣಿತದ ಭಹಷೆಮನುು ಹೆೀಗೆ ವಹಯಖ್ಹಯನಷಬೆೀಕೆಾಂದು ಭಔಾಳು ಔಲಿಮುುದು ಅವಯಔ. (Pimm, 1995, p.
179)
ಖಣಿತನುು ಹೆೀಗೆ ಮಹತನಹಡಬೆೀಕೆಾಂದು ತ್ತಳಿಮದ ಭಔಾಳು ಔಳೆದುಕೊಳುುುದು ಸಹಔಷ್ಟ್ುದೆ. ಅದಯಲೂಿ ಭುಕಯವಹಗಿ, ಯೀಲ್ೆ ತ್ತಳಿಸ್ಥದ
ರಿೀತ್ತಮಲಿಿ ಪಿಮ್ ಹೆೀಳುಾಂತೆ, ಅಯ ಷವಾಂತ ಖಣಿತ್ತೀಮ ಔಲಪನಹಾಂವಖಳನುು ಷೃಷ್ಟ್ುಷಲು, ಹಿಡಿತ ಸಹಧಿಷಲು, ಅಭಯಕ್ರುಷಲು ಬೆೀಕಹದ
ಷಾಂನೂಮಲಖಳೆೀ ಅರಿಗೆ ಲಭಷುುದ್ಧಲಿ.
ಖಣಿತದ ಫಗೆೆ ಭಔಾಳು ಮಹತನಹಡುಾಂತೆ ಪ್ರೀತಹಾಹಿಷುುದು ಹಹಖೂ ಅರಿಗೆ ಷೂಔು ವಫದಷಾಂತುು ಭತುು ರಿಭಹಷೆ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳುಲು
ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದು ಔಲಿಕೆಮ ಭುಕಯ ಭಹಖ. ಚಿಾಂತನೆ ಭತುು ಷಾಂಸನ ಾಂದಕೊಾಾಂದು ಎಷೊುಾಂದು ತಳುಔು ಹಹಕ್ರಕೊಾಂಡಿವೆ (Sfard,
2010) ಎಾಂದರೆ, ಾಂದಯ ಅಾಂತಯ ಎಲಿಿ, ಭತೊುಾಂದಯ ಆಯಾಂಬ ಎಲಿಿ ಎಾಂದು ತ್ತಳಿಮುುದು ಅಸಹಧಯ. ನಭಮ ಭಔಾಳು ಖಣಿತ್ತೀಮ ಚಿಾಂತನೆ
ಮಹಡಬೆೀಕೆಾಂದು, ತ್ತಳಿಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಳುಬೆೀಕೆಾಂದು,ಅದರಿಾಂದ ಖಣಿತನುು ಷಭಥಿವಹಗಿ ಔಲಿಮಬೆೀಕೆಾಂದು ನೀು ಫಮಸ್ಥದಲಿಿ ಅಯ
ಖಣಿತ್ತೀಮ ಔಲಪನಹಾಂವಖಳನುು ಫಬಯು ಇನೊುಫಬರಿಗೆ ಷಾಂಸನ ಮಹಡುುದನೂು ಔಲಿಮಬೆೀಔು.
ತಭಮ ಚಿಾಂತನೆಮ ಫಗೆೆ, ಯೀಚಿಷು ರಿೀತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಫಬಯು ಭತೊುಫಬರೊಡನೆ ಮಹತನಹಡಲು ಭಔಾಳು ಷಭಥಿರಹಖುತಹುರೆ. ತಭಮ
ಚಿಾಂತನೆಖಳನುು ಇನೊುಫಬರಿಗೆ ಹೆೀಳಲು ಅನುವಹಖುಾಂತೆ ಯೂಪಿಸ್ಥಕೊಳುು ಕ್ರರಯೆಮು ಭುಾಂದೆ ತ್ತದ್ಧದಕೊಳುಬೆೀಕಹದ ಅಥಿರಹಹಿತಯ,
ಅಹಥಿ/ಅನಹಯಥಿ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳನುು ಷರಿ ಮಹಡುತುದೆ. ಇನೊುಫಬರಿಗೆ ಹೆೀಳಲು ಸಹಧಯವಹಖುಾಂತೆ ಯೀಚಿಸ್ಥದ ಯೀಜ್ನೆಖಳು, ಭಔಾಳಿಗೆ
ಭನದಟಹುಖುಾಂತೆ ಆಗಿಯುತುದೆ ಎಾಂದು ಸಹಬೀತಹಗಿದೆ (Lee, 2006).
ಭಔಾಳು ತಭಮ ನತಯಜೀನದ ಅನುಬಖಳಲಿಿ ಎದುರಹಖು ರಿಮಹಣಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಷಲು ಯೀಚಿಷುಾಂತೆ ಮೊದಲ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮು
ಭಔಾಳನುು ೆರೀರಿಷುತುದೆ. ಅಯ ಔಲಪನೆಖಳನುು ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲಗೊಳಿಷಲು ಚಿತರನುು ಫಳಷಲ್ಹಖುತುದೆ. ಚಟ್ುಟಿಕೆಮು ಭಔಾಳಿಗೆ ಅಯ
ಔಲಪನಹಾಂವಖಳನುು ಭಾಂಡಿಷಲು ಔಡಿಯ ಕಹಲ್ಹಕಹವ ನೀಡಲು ಷೂಚಿಷುತುದೆ ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅದರಿಾಂದ ಅರಿಗೆ ಾಂದು ಫಗೆಮ ತುತ್ತಿನ ತುಡ,
ಷಪಧಹಿ ಭನೊೀಭಹ ಭತುು ಬೆೀಖ ಮಹಡಲು ಉತೆುೀಜ್ನ ಲಭಷುತುದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಅಯು ಬೀಜ್ಖಣಿತದ ಫಗೆೆ ತಲ್ೆಕೆಡಿಸ್ಥಕೊಳುಬೆೀಕಹದ ಷಭಮ
ಔೂಡಹ ಔಡಿಯ ಎಾಂದಹಖುತುದೆ.
ಈ ಗಟ್ಔದಲಿಿಯು ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುು ನಭಮ ಭಔಾಳ ರ್ೊತೆ ಫಳಷಲು ರಮತ್ತುಷು ಭುನು ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳೆಲಿನುು, ಅಥವಹ ಫಸಳಶುನುು
ನೀವೆೀ ೂಣಿಗೊಳಿಷುುದು ತ್ತೀರಹ ಅವಯಔ. ನಭಮ ಷಸ ಶಿಕ್ಷಔರೊಡನೆ ರಮತ್ತುಸ್ಥದರೆ ಇನೂು ಉತುಭ. ಇದು ಈ ಅನುಬನುು ಯಲುಔು
ಹಹಔಲು ಹೆಚುು ಷಸಕಹರಿಯಹಖುತುದೆ. ನೀವೆೀ ರಮತ್ತುಷುುದರಿಾಂದ ಔಲಿಮುಯ ಅನುಬಖಳ ಫಗೆೆ ಹೊಳಸು ಭೂಡುತುದೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ
ನಭಮ ಅನುಬನುು ಫದಲ್ಹಯಿಸ್ಥ ನಭಮ ಬೊೀಧನೆಮ ಯೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬೀಯುತುದೆ. ಹಿೀಗೆ ತಯಹರಿ ಆದ ಯೀಲ್ೆ ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುು
ಫಳಸ್ಥ, ಭತುು ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ವಿಧಹನ ಭತುು ರಿಣಹಭಖಳ ಫಗೆೆ, ಔಲಿಕೆ ನಡೆದ ಫಗೆೆ ಭತೊುಯಮ ಚಿಾಂತ್ತಸ್ಥ ಇದರಿಾಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಕೆೀಾಂದ್ಧರತ
ಔಲಿಕಹ ವಹತಹಯಣ ನಮಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಖುತುದೆ.
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ಚಟುಟಿಕೆ 1: ಒಾಂದು ಚಿತರ ಸಹವರ ದಕೆೆ ಷಮ
ಸ್ಥದಿತೆ
ಷಣಣ ಷಣಣ ಖುಾಂುಖಳಲಿಿ ಅಥವಹ ರ್ೊೀಡಿಯಹಗಿ ಮಹಡಿದಹಖ ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಹೆಚುು ಚೆನಹುಗಿ ಭೂಡಿ ಫಯುತುದೆ. ಫಬರಿಗೊಫಬಯು ಮಹತು
ಷರಿಯಹಗಿ ಕೆೀಳು ರಿೀತ್ತಮಲಿಿ ಖುಾಂಪಿನಲಿಿನ ಭಔಾಳು ಔುಳಿತುಕೊಳುುಾಂತೆ ನೊೀಡಿಕೊಳಿು. ಯಹುದೆೀ ಷಾಂದಬಿದಲಿಿ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆಚುು
ಷಭಮ ಬೆೀಕಹದ್ಧೀತೆಾಂದು ನಭಖನುಸ್ಥದರೆ ಹೆಚಿುನ ಕಹಲ್ಹಕಹವ ನೀಡಿ. „ರ್ೊೀಡಿ ಕಹಮಿ ಫಳಕೆ‟ ಎಾಂಫ ಷಾಂನೂಮಲನುು ಫಳಷಲು ನೀು
ಫಮಷಫಸುದು.
ಚಟ್ುಟಿಕೆ
ನಭಮ ಭಔಾಳನುು ಕೆಳಗಿನಾಂತೆ ಕೆೀಳಿ:
ನಭಮಲಿಿ ಎಶುು ಜ್ನ ಅಟೊೀ ರಿಕ್ಹದಲಿಿ ರಯಹಣ ಮಹಡಿದ್ಧದೀರಿ? ಶಿರೀ ಭೂತ್ತಿ ಅಯು ಆಟೊೀರಿಕ್ಹದಲಿಿ ರಯಹಣಿಷುತ್ತುಯುುದನುು
ಚಿತರ 1 ತೊೀರಿಷುತ್ತುದೆ. ಆಟೊೀರಿಕ್ಹ ರಯಹಣದೊಡನೆ ಹೊಾಂದ್ಧಕೊಳುು ಅಳತೆ ಮಹಡಫಸುದಹದ ಎಶುು ರಿಮಹಣಖಳು
ಸಹಧಯವೀ ಅಶುನೂು ಯೀಚಿಸ್ಥ. ನಹಲುಾ ನಮಶದಲಿಿ ಯಹ ಖುಾಂು ರ್ಹಸ್ಥು ಫರೆಮುತುದೊೀ ಆ ಖುಾಂು ಗೆದದಾಂತೆ. ಈಖ ನಭಮ
ಷಭಮ ಹರಯಾಂಬ .....

ಚಿತರ 1 ಆಟೊೀರಿಕ್ಹದಲಿಿ ಚಹಲಔ ಭತುು ರಯಹಣಿಔ
ಅಯ ಔಲಪನಹಾಂವಖಳನುು ತಯಖತ್ತಮ ಇತಯರೊಾಂದ್ಧಗೆ ಸಾಂಚಿಕೊಳುಲಿ. ಅದನುು ಈ ಕೆಳಗಿನಾಂತೆ ಸಾಂತಸಾಂತವಹಗಿ ನಡೆಷಫಸುದು.
●

ಕಹಲ್ಹಕಹವ ಭುಗಿದ ನಾಂತಯ ೆನಾಲ್ ಕೆಳಗಿಡಲಿ.

●

ಅಯು ಎಶುು ಅಾಂವಖಳನುು ಫರೆದ್ಧದಹದರೆ ಎಾಂದು ಎಣಿಷಲು ಸತುು ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ ಕಹಲ್ಹಕಹವ ನೀಡಿ.

●

ಯಹ ಖುಾಂು ಅತ್ತ ಹೆಚುು ಭತುು ಯಹ ಖುಾಂು ಅತ್ತ ಔಡಿಯ ಫರೆದ್ಧದೆಯೀ ಅನುು ಆರಿಸ್ಥ. .

●

ಆ ಎಯಡು ಖುಾಂಪಿನಾಂದ ಇಬಬಫಬಯು ಭಔಾಳನುು ಭುಾಂದೆ ಔರೆಯಿರಿ. ಅಯು ಾಂದೆೀ ಷಭಮದಲಿಿ ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಅಯು
ಖುಯುತುಮಹಡಿಕೊಾಂಡ ರಿಮಹಣಖಳ ಟಿು ಫರೆಮಲಿ. ಎಲಿಯೂ ಟಿುಗೆೀ ಫರೆಮುುದರಿಾಂದ ಷಭಮ ಉಳಿತಹಮವಹಖುತುದೆ,
ಫರೆದಯು ಔುಪಸಲಗೆಮ ಫಳಿಯೆೀ ನಾಂತುಕೊಳುಲಿ.

●

ಈಖ ತಯಖತ್ತಮ ಇತಯ ರತ್ತಯಾಂದು ಖುಾಂಪಿನ ಭಔಾಳನುು ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಈಗಹಖಲ್ೆೀ ಇಯು ಅಾಂವಖಳಲಿದೆೀ ಬೆೀರೆ
ಏನಹದಯೂ ಅಯ ಖುಾಂು ಚಚಿಿಸ್ಥದದರೆ ಷೂಚಿಷಲು ಹೆೀಳಿ. ಹೊಷ ಷಲಹೆಖಳನುು ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಮಲು ಅಲ್ೆಿೀ ನಾಂತ್ತಯು
ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ. ಔುಪಸಲಗೆಮ ಫಳಿ ನಹಲುಾ ಭಔಾಳಿಯುುದರಿಾಂದ ಬೆೀಖಬೆೀಖ ಎಲಿನುು ಫರೆಮಫಸುದು.
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●

ಶಿೀಗರದಲ್ೆಿೀ ನೀು ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಆಟೊೀರಿಕ್ಹ ರಯಹಣಕೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥದ ಅನೆೀಔ ರಿಮಹಣಖಳನುು ಕಹಣಫಸುದು..
ಅುಖಳಲಿಿ ಕೆಲು ಹಿೀಗಿಯಫಸುದು:
o

ರಯಹಣಿಔಯ ಷಾಂಖ್ೆಯ

o

ರಯಹಣದ ಟ್ುು ಬಹಡಿಗೆ

o

ರಯಹಣಕೆಾ ತಖಲಿದ ಷಭಮ

o

ರಯಹಣದ ನಡುವೆ ಟಹರಫಿ್ ಸ್ಥಖುಲ್ ಫಳಿ ಔಾಂಡ ಕೆಾಂು ದ್ಧೀಖಳ ಷಾಂಖ್ೆಯ

o

ರಯಹಣದ ದೂಯ

o

ಆಟೊೀರಿಕ್ಹದ ಚಔರಖಳು

o

ರತ್ತ ಚಔರದಲಿಿಯು ಬೊೀಲ್ು ಖಳು

o

ಆಟೊೀರಿಕ್ಹದ ವಹಸನ ಷಾಂಖ್ೆಯ

o

ಆಟೊೀರಿಕ್ಹದ ವೆೀಖ

o

ಆಟೊೀರಿಕ್ಹದ ಬೆಲ್ೆ

o

ಆಟೊೀರಿಕ್ಹದ ಯೈಲ್ೆೀಜ್ು

ನೀು ಈ ಟಿುಮನುು ಅಳಿಷದೆ ಭಔಾಳು ಅಯ ುಷುಔದಲಿಿ ಫರೆದುಕೊಳುಲು ಹೆೀಳಿ. ಅದು ಭುಾಂದ್ಧನ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗೆ ಬೆೀಕಹಖುತುದೆ.

ವಿೀಡಿಯೀ : ರ್ೊೀಡಿಕಹಮಿ ಫಳಕೆ

ಷಾಂಧರ್ಭ ಅಧಯಯನ 1: ಒಾಂದನೆಯ ಚಟುಟಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ೆೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಹಗಯ ಅರ ಅಲೊೀಕನ.
ಹರಥಮಔ ಸಾಂತದ ಭಔಾಳಿಗೆ ಚಟ್ುಟಿಕೆ 1 ಮಹಡಿಸ್ಥದದಯ ಫಗೆೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಫಬಯ ಅನುಬ ಹಿೀಗಿದೆ.
ನನಗೆೀ ಕೆಲವಯಮ ಈ ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳು, ಅುಖಳ ಅಾಂತರ್ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳ ಫಗೆೆ ಗೊಾಂದಲಖಳಿಯುತುವೆ. ಆದದರಿಾಂದ
ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಮಹಡಿಷುುದು ಾಂದು ರಿೀತ್ತಮಲಿಿ ನನು ವಿಶಮಜ್ಞಹನ ಹೆಚಿುಸ್ಥಕೊಳುಲು ಳೆುಮದು ಎನುಸ್ಥದರೆ, ಭತೊುಾಂದು
ರಿೀತ್ತಮಲಿಿ ನಹನೆಲ್ಹಿದಯೂ ಭಔಾಳ ಭುಾಂದೆ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಗೊಾಂದಲಕ್ರಾೀಡಹದರೆ ಎಾಂಫ ದ್ಧಗಿಲು ಇತುು.
ಆದದರಿಾಂದ 1, 2 ಭತುು 3ನೆೀ ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳನುು ಫಬಳೆೀ ಮಹಡಿದೆ. ನಾಂತಯ ಷಹೊೀದೊಯೀಗಿಯಡನೆ ಊಟ್ದ ಷಭಮದಲಿಿ ರಮತ್ತುಸ್ಥದೆ.
ಇವೆಯಡಯ ನಡುವಿನ ಯತಹಯಷವೆಾಂದರೆ ಷಸದೊಯೀಗಿಯಡನೆ ಮಹಡಿದಹಖ ಏನಹದಯೂ ಅಥಿವಹಖದ್ಧದದರೆ ಚಚೆಿಗೆ ಅಕಹವ ಇತುು. ಅಲಿದೆೀ
ನಹವಿಫಬಯೂ ಅನೆೀಔ ತಮಹಷೆಮ ಉದಹಸಯಣೆಖಳನುು ತೆು ಸಚಿು ಬದುದಬದುದ ನಕೆಾು. ಮೊದಲ್ೆೀ ಇಶುು ಅಭಹಯಷ ಆಗಿದುದದರಿಾಂದ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ
ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಮಹಡಿಷಲು ಷೂಔು ತಯಹರಿ ಭತುು ಧೆೈಮಿ ಇದದಾಂತಹಯಿತು.
ಚಟ್ುಟಿಕೆ 1 ರಿಚಯಿಷಲು ನಹನು ಭಔಾಳಿಗೆ ಶಿರೀ ಭೂತ್ತಿ ಅಯು ರಿಕ್ಹದಲಿಿ ರಯಹಣಿಷುತ್ತುಯು ಚಿತರ ತೊೀರಿಸ್ಥ, ಅಯಯ
ರಿಕ್ಹರಯಹಣದ ಷವಾಂತ ಅನುಬನುು ತಯಖತ್ತಯಡನೆ ಸಾಂಚಿಕೊಳುಲು ಹೆೀಳಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಮಹತನಹಡಲು ಇನುಶುು ಹೆಚುು ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು
ಸ್ಥಖಲು ಷಹಹಮವಹಯಿತು. ಅಾಂಜ್ು ಚಿಔಾಭಮನ ಭನೆಗೆ ಎಶುು ದೂಯ, ಉದಹಯನಕೆಾ ಎಶುು ದೂಯ, ಈ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರಯಹಣಖಳಲಿಿನ
ರಯಹಣಿಔಯ ಷಾಂಖ್ೆಯ, ಯಸೆುಮಲಿಿ ದಟ್ುಣೆ ಇಲಿದ್ಧದಹದಖ, ಭಳೆ ಫಾಂದ್ಧದಹದಖ ಹಿೀಗೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಷಾಂದಬಿದಲಿಿ ಆಟೊೀ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ಷಭಮ ಭುಾಂತಹದ ಅನೆೀಔ ಉದಹಸಯಣೆಖಳು ಸ್ಥಔಾು. ಆನಾಂತಯಷೆುೀ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಮಹಡಲು ನಹನು ಹೆೀಳಿದೆ.
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ನಹನು ಅರಿಗೆ ನಹಲುಾ ನಹಲುಾ ಭಔಾಳಖುಾಂಪಿನಲಿಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡಲು ಹೆೀಳಿದೆ. ನಹಲ್ೆಾೀ ನಮಶ ಅರಿಗೆ ಕಹಲ್ಹಕಹವ ಎಾಂದು ತ್ತಳಿಸ್ಥದದರಿಾಂದ
ಅಯು ತಕ್ಷಣ ಕಹಮಿನಯತರಹಖಲು ೆರೀಯಣೆಯಹಯಿತು. ವಹತಹಯಣು ಷಪಧಹಿ ಭನೊೀಭಹ ಭತುು ಕಹತಯತೆಖಳ
ಷಮಮವರಣದ್ಧಾಂದ ತುಾಂಬತು. ಆದರೆ, ಈ ನಹಲುಾ ನಮಶಷೆುೀ ಕಹಲ್ಹಕಹವ ಎಾಂಫುದು ಷವಲಪ ನಹಚಿಕೆ ಷವಭಹದ ಭಔಾಳಿಗೆ ಏನೂ
ಮಹಡದ್ಧಯಲು ಷಭಥಿನೆಮೂ ಆಯಿತು ಎನಸ್ಥತು. ಫಸುವಃ ಭುಾಂದ್ಧನ ಷಲ ನಹನು ಖುಾಂಪಿನಲಿಿ ಎಲಿಯೂ ಔನಶು ಎಯಡೆಯಡು ಔಲಪನಹಾಂವಖಳನುು
ನೀಡಲ್ೆೀಬೆೀಕೆಾಂಫ ಷೂಚನೆಯಡನೆ ಹೆಚುು ಕಹಲ್ಹಕಹವ ಕೊಡುತೆುೀನೆ ಎಾಂದುಕೊಾಂಡೆ.
ತಯಖತ್ತಗೆ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ಕೊಡಲು ನಹನು ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ ಷೂಚಿಸ್ಥದ ವಿಧಹನನೆುೀ ಅನುಷರಿಸ್ಥದೆ. ಅದಯ ದೊಡಡ ಅನುಔೂಲ ಎಾಂದರೆ ಔಡಿಯ
ಷಭಮದಲಿಿ ತಯಖತ್ತಮ ಎಲಿ ಭಔಾಳೄ ಮಹತನಹಡದೆಮೂ ಅತ್ತ ಹೆಚುು ಉದಹಸಯಣೆಖಳು ಔುಪ ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಭೂಡಿದು. ನನು
ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ 90 ಭಔಾಳಿದುದ ತುಾಂಬಹ ಷಭಮ ಯಮವಹಖುತುದೆಾಂದು ನಹನು ಅನೆೀಔ ಷಲ ಇಡಿೀ ತಯಖತ್ತಯಡನೆ ಯಷಪಯ ಸಾಂಚಿಕೊಳುು
ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಮಹಡುುದೆೀ ಇಲಿ. ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ರಿೀತ್ತ ನನಗೊಾಂದು ಹೊಷ ಹೊಳಸು ನೀಡಿತು.

ನಿಮೂ ಬೊೀಧನಹ ಅಭಹಯಷದ ಅಾಂತರಲೊೀಕನ
ನೀು ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಈ ರಿೀತ್ತಮ ಅಭಹಯಷಖಳನುು ಮಹಡಿಸ್ಥದಹಖ ಯಹ ಭಹಖ ತುಾಂಬಹ ಚೆನಹುಗಿ ಭೂಡಿ ಫಾಂತು, ಯಹುದು ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ
ಆಯಿತು, ಯಹುದು ಷಭಿಔವಹಖಲಿಲಿ ಎಾಂದು ಅಲ್ೊೀಕ್ರಸ್ಥ. ಯಹ ರಶೆುಖಳು ಭಔಾಳ ರಖತ್ತಗೆ ಅನುಔೂಲ ಮಹಡಿದು, ಯಹುದು
ಆಷಕ್ರುದಹಮಔವಹಗಿತುು, ಯಹುದಕೆಾ ಇನೂು ಹೆಚುು ಷಪಶುತೆ ಬೆೀಕ್ರತುು ಭುಾಂತಹದ ಅಲ್ೊೀಔನಖಳು ಭಔಾಳಿಗೆ ಖಣಿತದಲಿಿ ಹೆಚುು
ಷಾಂತಷದಹಮಔ ಭತುು ಆಷಕ್ರುೂಣಿವಹಖುಾಂತೆ ತೊಡಗಿಸ್ಥಕೊಳುಲು ಷಹಹಮಔವಹಖುತುದೆ. ಅರಿಗೆ ಅಥಿವಹಖದ, ಅಯು ಮಹಡಲ್ಹಖದ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಖಳಲಿಿ ಅಯು ತೊಡಗಿಸ್ಥಕೊಳುುುದ್ಧಲಿ. ರತ್ತ ಬಹರಿ ಯಹುದೆೀ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಮಹಡಿದಹಖಲೂ ಈ ಅಲ್ೊೀಔನ ಯೂಢಿಸ್ಥಕೊಳಿು .
ಶಿರೀಭತ್ತ ಭಹಖಯ ಮಹಡಿದಾಂತೆ ಅಲಿಲಿಿ ಷವಲಪ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿಕೊಾಂಡರೆ ಹೆಚುು ಪಲದಹಮಔವಹಖುತುದೆ.

ಚಿಾಂತನೆಗ್ೊಾಂದು ಕ್ಷಣ
ಅಲ್ೊೀಔನನುು ಉದ್ಧದೀಪಿಷು ಕೆಲು ಳೆುಮ ರಶೆುಖಳೆಾಂದರೆ● ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ನಭಮ ತಯಖತ್ತಗೆ ಹೊಾಂದ್ಧತೆೀ ಹೆೀಗೆ?
● ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಯಹ ಉತುಯ / ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಅನರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿತುು, ಯಹಕೆ?
● ಯಹುದೆೀ ಷಾಂದಬಿದಲಿಿ ಭಧೆಯ ರವೆೀಶಿಷಬೆೀಕೆನಸ್ಥತೆೀ?
● ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ ಏನಹದಯೂ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ?ಅದಯ ಹಿಾಂದ್ಧನ ಕಹಯಣಖಳೆೀನು?

3 ಚರಹಕ್ಷರಗಳು ಮತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಕಗಳನುು ಗುರುತಿಷುುದು
ಹಿಾಂದ್ಧನ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ ಭಔಾಳ ನತಯಜೀನದ ಅನುಬಖಳು ಭತುು ರಿಮಹಣಖಳ ಖಣಿತ್ತೀಮ ರಿಔಲಪನೆಖಳ ಅಾಂತರ್ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳನುು
ಭಔಾಳು ಫಳಸ್ಥಕೊಾಂಡಯು. ಮೊದಲ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ ಅಯು ಖುಯುತ್ತಸ್ಥದ ರಿಮಹಣಖಳನುು ಆಧರಿಸ್ಥ, ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳ
ನಡುಣ ಯತಹಯಷಖಳನುು ಭಔಾಳು ಖುಯುತ್ತಷುಾಂತೆ ಎಯಡನೆೀ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮು ಮಹಡುತುದೆ.
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ಈ ಎಯಡು ರಿಔಲಪನೆಖಳ ನಡುವಿನ ಯತಹಯಷನುು ಅರಿಮಲು ಭಔಾಳು ಈ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡು ಅಕಹವ ತುಾಂಬಹ ಭುಕಯ. ಖಣಿತದ
ದಖಳನುು ಭಔಾಳೆೀ ಫಳಷಲು ನರಿೀಕ್ಷಿಷುುದು, ಅದಕೆಾ ೂಯಔ ವಹತಹಯಣ ನಮಹಿಣ ಮಹಡುುದು ತುಾಂಬಹ ಭುಕಯ. ಇದರಿಾಂದ ನಭಮ
ಭಔಾಳು ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಖಳನುು, ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಷಲು, ಅುಖಳ ಫಗೆೆ ಯಷಪಯ ಮಹತನಹಡಲು ಹಹಖೂ ಅನುು
ಫಳಷಲು ಷಭಥಿರಹಖುತಹುರೆ. ಈ ಸಾಂತು ಕೆೀಲ ನೆನಪಿಟ್ುುಕೊಳುುಾಂತೆ(ಉಯು ಹೊಡೆಮುಾಂತೆ) ಮಹಡು ಫದಲು ಖಣಿತನುು ಅಥಿ
ಮಹಡಿಕೊಳುಲು ಹಹಖೂ „ಖಣಿತಜ್ಞ „ಯಾಂತೆ ಮಹತನಹಡಲು ಔಲಿಷುತುದೆ.
ಭುಾಂದ್ಧನ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ ಷೂಚಿಸ್ಥದಾಂತೆ „ಯಹುದು ಫದಲ್ಹಖುತುದೆ‟, „ಯಹುದು ಫದಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಿ‟ ಎಾಂದು ಭಔಾಳನುು ಕೆೀಳುುದು
ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳ ಫಗೆೆ ಚಚೆಿ ಸುಟ್ುುಹಹಔುತುದೆ.

ಚಟುಟಿಕೆ 2: ಯಹುದು ಬದಲಹಗುತುದೆ?,‘ಯಹುದು ಬದಲಹಗುುದಿಲಿ?
ಷಣಣ ಷಣಣ ಖುಾಂುಖಳಲಿಿ ಅಥವಹ ರ್ೊೀಡಿಯಹಗಿ ಮಹಡಿದಹಖ ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಹೆಚುು ಚೆನಹುಗಿ ಭೂಡಿಫಯುತುದೆ. ಎಲ್ಹಿ ಭಔಾಳಿಖೂ ತಹವೆೀನು
ಚಿಾಂತನೆ ನಡೆಷುತ್ತುದೆದೀವೆಾಂದು ಹೆೀಳಲು ಅಕಹವ ಇಯಬೆೀಕಹದುದು ಭತುು ಅಯ ಖಣಿತದ ರಿಭಹಷೆ ಉಯೀಗಿಷುುದು ಅವಯಔ.
●

ಚಟ್ುಟಿಕೆ 1ಯಲಿಿ ಅಯು ತಭಮ ುಷುಔದಲಿಿ ಫರೆದುಕೊಾಂಡ ಭತುು ಈಖಲೂ ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆೀ ಇಯು ರಿಮಹಣಖಳ
ಟಿುಮನುು ನೊೀಡಲು ಹೆೀಳಿ. ಈಖ ಖುಾಂುಖಳಲಿಿ ಅಥವಹ ರ್ೊೀಡಿಯಹಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಶಮಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಸ್ಥ, ಚಚಿಿಸ್ಥ, ವಿಾಂಖಡಿಸ್ಥ
ಟಿಪಣಿ ಮಹಡಿಕೊಳುಲಿ.

●

o

ಯಹ ರಿಮಹಣಖಳ ಬೆಲ್ೆ/ಮೌಲಯ ಫದಲ್ಹಖುತುದೆ? („ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು‟ ಯಹುು?)

o

ಯಹ ರಿಮಹಣಖಳ ಬೆಲ್ೆ ಫದಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಿ, ಸ್ಥಿಯವಹಗಿಯುತುವೆ? (ಯಹುು „ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳು‟?)

ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಟಹುಗಿ ಭಔಾಳ ಶೆೃೀಧನೆಖಳನುು ಭತುು ರಿಮಹಣಖಳನುು ಚರಹಕ್ಷಯ ಅಥವಹ ಸ್ಥಿರಹಾಂಔ ಎಾಂದು ವಿಾಂಖಡಿಷಲು
ಕಹಯಣಖಳನುು ಚಚಿಿಸ್ಥ.

●

ಈಖ ಭಔಾಳು ಷಣಣ ಖುಾಂುಖಳಲಿಿ ಕೆಲಷ ಭುಾಂದುರೆಷಲಿ. ಭೂಯು ಚರಹಕ್ಷಯಖಳನುು ಆರಿಸ್ಥಕೊಾಂಡು ಅು ಫದಲ್ಹಖುಾಂತೆ
ಮಹಡು ಅಾಂವ ಯಹುದು ಎಾಂದು ಚಚಿಿಷಲಿ. ಅಯದೆೀ ರಿೀತ್ತಮಲಿಿ ಅಯು ಅದನುು ಫರೆದ್ಧಡಲು ತ್ತಳಿಸ್ಥ. ಆದರೆ, „ಚರಹಕ್ಷಯ‟,
‟ಸ್ಥಿರಹಾಂಔ‟ , „ಫದಲ್ಹಖು‟, „ಹಹಗೆಯೆ ಇಯು‟ ಭುಾಂತಹದ ದಖಳನುು ಫಳಷಲಿ.

●

ಹಿಾಂದ್ಧನ ಸಾಂತದಲಿಿ ಹೆಚುು ಭಔಾಳು ಖುಯುತ್ತಸ್ಥದ ಎಯಡು ಭೂಯು ಚರಹಕ್ಷಯಖಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಿು. ಚರಹಕ್ಷಯಖಳನುು ಫದಲು ಮಹಡು
ಅಾಂವಖಳಹುು ಎಾಂದು ಅಯು ಫರೆದುಕೊಾಂಡ ರಿೀತ್ತಮಲ್ೆಿೀ ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಮಲು ಭುಾಂದೆ ಔರೆಯಿರಿ. ಇನುು
ತಯಖತ್ತಯಡನೆ ಚಚಿಿಸ್ಥ, ಅುಖಳು ಭಔಾಳಿಗೆ ಭನದಟಹುಖುಾಂತೆ, ತ್ತಳಿಯಹಗಿ ಅಥಿವಹಖುಾಂತೆ ಚಚೆಿ ನಡೆಮಲಿ.

ಷಾಂದರ್ಭ ಅಧಯಯನ 2: ಚಟುಟಿಕೆ 2 ಉಯೀಗಿಸ್ಥದದರ ಬಗ್ೆೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಂಜುಳಹ ಅರ
ಅಾಂತರಲೊೀಕನ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಮೊದಲ ಭಹಖದಲಿಿ ಫಬಯು ಇನೊುಫಬಯ ಫಯಸಖಳನುು ನೊೀಡಲು ಸಹಧಯವಹಖುಾಂತೆ ಇಫಬಯು ಭೂಯು ಭಔಾಳ ಖುಾಂುಖಳಲಿಿ
ಕೆಲಷ ಮಹಡಲು ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ.
ನಹನು ಅರಿಗೆ ರಶೆು ಕೆೀಳಿ ಫದಲ್ಹಖು ರಿಮಹಣಖಳ ಷುತು ೃತು ಚಿತ್ತರಷಲು ಹೆೀಳಿದೆ. ಈ ಭಹಖದ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಆಖುತ್ತುದಹದಖ ನಹನು ಭಧೆಯ
ರವೆೀಶಿಷದೆ ತಯಖತ್ತಮ ಎಲ್ೆಿಡೆ ಒಡಹಡಿದೆ. ಅಯ ಚಚೆಿಮ ಮಹತುಖಳು ಕ್ರವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತುದದು. ಾಂದು ರಿಮಹಣು ಯಹವಹಖಲೂ
ಫದಲ್ಹಖುತುದೆಯೆೀ? ಯಹವಹಖಲೂ ಸ್ಥಿಯವಹಗಿಯುತುದೆಯೆೀ? ಎಾಂದು ಚಚೆಿ ಸಹಖುತ್ತುತುು. ಮೊದಮೊದಲು ಅಯು ತಭಮ ವಿಯಣೆಖಳು
ಷಸಹಠಿಖಳಿಗೆ ಪಿಪತವಹಖುಾಂತೆ ಭಾಂಡಿಷಲು ತಡರಿಷುತ್ತುದದಯು, ಚಚೆಿ ನಯಖಿಳವಹಗಿ ಸಹಖುತ್ತುಯಲಿಲಿ. ಭತೆುಭತೆು ರಮತು ಸಹಗಿದಾಂತೆ
ಅಯು ಉತುಭಗೊಳುುತ್ತುದಯ
ದ ು. ಇಡಿೀ ತಯಖತ್ತ ಚಚೆಿಮಲಿಿ ಹಲ್ೊೆಳುುಶುಯಲಿಿ ಅಯ ವಿಯಣೆಖಳು ಷಪಶುವಹಗಿದದು. ಅಭಯಕ್ರು ಷಯಳವಹಗಿತುು.
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ಯಹಯು ಅಲಿಲಿಿ ಗೊಾಂದಲಗೊಳುುತ್ತುದದರೆಾಂದು ನನಗೆ ಅನುಸ್ಥತೊೀ ಅರಿಗೆ ಇನೊುಾಂದು ರಮತು ಮಹಡಲು ಹೆೀಳಿದಹಖ ಅಯ ವಿಯಣೆಖಳಲಿಿ
ಷುಧಹಯಣೆ ಔಾಂಡುಫಾಂದ್ಧತು. ುನರ್ ರಮತುಖಳು ತುಾಂಬಹ ಷಸಕಹರಿಯಹದು.
ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಅಯು ದಹಕಲಿಸ್ಥದ ಟಿು ಈಖಲೂ ಇತುು. ಭಔಾಳು ಕೆೀಳಿದಾಂತೆ ನಹನು ಚರಹಕ್ಷಯಖಳ ಷುತಹು ೃತು ಷುತುುತ್ತುದೆದ. ಅದು
ತುಾಂಬಹ ಅಷುಯಷುವಹಗಿ ಕಹಣತೊಡಗಿತು. ನಹನು ಟಿುಮನುು ಎಯಡು ರತೆಯೀಔ ಕಹಲಾಂಖಳಲಿಿ ುನಃ ಫರೆದೆ. ಾಂದನುು „ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು‟ ಮೌಲಯಖಳು ಫದಲ್ಹಖು ರಿಮಹಣಖಳು -ಎಾಂದು ಹೆಷರಿಸ್ಥದೆ. ಭತೊುಾಂದನುು „ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳು‟-ಫದಲ್ಹಖದ ರಿಮಹಣಖಳು-ಎಾಂದು
ಹೆಷರಿಸ್ಥದೆ. ಇುಖಳನುು ಔಲಿಮಲು ಖಣಿತದ ರಿಭಹಷೆ ಉಯೀಗಿಷುುದು ಉತುಭ ಎಾಂದುಕೊಾಂಡೆ.
ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಭೂಯನೆೀ ಭಹಖದಲಿಿ ನಹಲ್ಹಾಯು ಭಔಾಳ ಖುಾಂಪಿನಲಿಿ ಕೆಲಷಖಳು ನಡೆದು. ಅಯ ದಹಕಲಿೀಔಯಣಕೆಾ ದೊಡಡಹಹಳೆ ಕೊಟ್ುು
ತಯಖತ್ತ ಭುಗಿಮು ಹೊತ್ತುಗೆ ನಹು ಅದನುು ಗೊೀಡೆಗೆ ತೂಖುಹಹಕೊೀಣ ( ಹಹಗೆೀ ಮಹಡಿದೆು ಔೂಡಹ) ಎಾಂದು ಹೆೀಳಿದೆ. ಇದರಿಾಂದಹಗಿ
ಅಯು ಫರೆಮುುದಯ ಫಗೆೆ ಷುುಟ್ವಹಗಿ ಯೀಚನೆ ಮಹಡಿದಯು. ಅಯು ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಭೂಯನೆೀ ಸಾಂತದಲಿಿದಹದಖ ನಹನು ತಯಖತ್ತಮ ಎಲ್ೆಿಡೆ
ಒಡಹಡುತ್ತುದೆದ. ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಕೊನೆಮ ಸಾಂತದಲಿಿ ನಹು ಹೆಚುು ಚಚಿಿಷಬೆೀಕಹದ್ಧೀತೆಾಂದು ಎಯಡು ಚರಹಕ್ಷಯಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಸ್ಥಕೊಾಂಡೆ. ಾಂದು- ಚಔರಖಳ ಷಾಂಖ್ೆಯ,
ಇನೊುಾಂದು- ಖುಾಂು ರಯಹಣದಲಿಿ ರತ್ತ ರಯಹಣಿಔನೂ ಕೊಡಬೆೀಕಹದ ಅನ ಹಲಿನ ರಯಹಣದಯ. (ಇದು ಷವಲಪ ಷಾಂಕ್ರೀಣಿವಹದದುದ)
ಅಯು ದಹಕಲಿಸ್ಥದದನುು ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ನಔಲು ಮಹಡಲು ಹೆೀಳಿದಹಖ ನಭಗೆ ಚಿತರಖಳ ರ್ಹಲಖಳು, ಷಾಂೂಣಿ ವಹಔಯಖಳು,
ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಖಳು ಎಲಿೂ ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಭೂಡಿದು. ನನಗೆ ಇದಯಲಿಿ ಇಶುವಹದದೆದಾಂದರೆ ವಿಭನು ನಯೂಣೆಖಳು ಭತುು ಅುಖಳ
ಯಷಪಯ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳು ಇಲಿಿ ಬಾಂಬತವಹಗಿದದು. ಇದರಿಾಂದಹಗಿ ಅುಖಳಲಿಿನ ಸಹಭಯ, ಭನುತೆಖಳನುು ಚಚಿಿಷಲು ಸಹಧಯವಹಯಿತು.

ಚಿಾಂತನೆಗ್ೊಾಂದು ಕ್ಷಣ
●

ಶಿರೀಭತ್ತ ಭಾಂಜ್ುಳಹ ಅಯ ಬೊೀಧನೆಮು ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಭಔಾಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಫರೆದ ಅನೆೀಔ ಫಯಸಖಳು ಭತುು
ದಹಕಲಿೀಔಯಣಖಳಿಾಂದ ಔೂಡಿತುು. ಈ ವಿಧಹನದ ಅನುಔೂಲಖಳೆೀನು? ತೊಾಂದರೆಖಳೆೀನು ಎಾಂದು ನಭಮ ಅನಸ್ಥಕೆ?

●

ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ನಭಮ ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಹೆೀಗೆ ಭೂಡಿ ಫಾಂದ್ಧತು? ಎಾಂದು ಕೆಳಗಿನ ರಶೆುಖಳ ಷಹಹಮದ್ಧಾಂದ ಅಲ್ೊೀಔನ
ಮಹಡಿಕೊಳಿು
●

ನಭಮ ಭಔಾಳ ಯಹ ರಶೆಬಖಳು ಅನರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿದದು?ಏಕೆ?

●

ನಭಮ ಭಔಾಳು ಅಥಿಮಹಡಿಕೊಾಂಡರೊೀ ಇಲಿವೀ ತ್ತಳಿಮಲು ಯಹ ಯಹ ರಶೆುಖಳನುು ಫಳಸ್ಥದ್ಧರಿ?

●

ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ ಶಿರೀಭತ್ತ ಭಾಂಜ್ುಳಹ ಅಯು ಮಹಡಿದಾಂತೆ ಏನಹದಯೂ ಮಹಹಿಡು ಮಹಡಿದ್ಧರಹ? ಅದಯ
ಹಿಾಂದ್ಧನ ಕಹಯಣಖಳೆೀನು?

4 ಬೀಜಗಣಿತದ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುು ಮತುು ಬೀಜೊೀಕ್ತುಗಳನುು ಬರೆಯುುದು
ಷುತುಭುತು ಏನು ಫದಲ್ಹಣೆಖಳಹಖುತ್ತುವೆ, ಏನು ಚಲನಶಿೀಲತೆ ಇದೆ ಎಾಂದು ಊಹಿಷಲು, ವಿರಿಷಲು ೃತ್ತುಯ ಖಣಿತಜ್ಞಯು ಮಹದರಿಖಳನುು
ಯೂಪಿಷುತಹುರೆ. ಹಿೀಗೆ ಮಹಡುುದರಿಾಂದ ಫದಲ್ಹದ ಷನುವೆೀವದಲಿಿ ಏನು ಬೆೀಕೆಾಂಫುದು ಊಹಿಷಲು ಸಹಧಯ. ಈ ಖಣಿತ್ತೀಮ ವಿನಹಯಷ/ಮಹದರಿ
ಯೂಪಿಷುುದರಿಾಂದ ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಯಹುು, ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳು ಯಹುು ಅುಖಳ ಅಾಂತರ್ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳೆೀನು ಎಾಂದು ನಧಿರಿಷಲು
ಷಹಹಮವಹಖುತುದೆ. ಇದನೆುೀ ಚಟ್ುಟಿಕೆ 1 ಭತುು 2 ರಿಖಣಿಸ್ಥದು. ಭುಾಂದ್ಧನ ಸಾಂತ ಎಾಂದರೆ ಈ ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳು ಹೆೀಗೆ
ಾಂದನೊುಾಂದು ರಭಹವಿಷುತುವೆ ಭತುು ಾಂದಕೊಾಾಂದು ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥವೆ ಎಾಂದು ನಧಿರಿಷುುದು ಹಹಖೂ ಈ ವಿನಹಯಷನುು ಖಣಿತ್ತೀಮ
ವಿಧಹನದಲೂಿ ದಹಕಲಿಷುುದು, ಖಣಿತ್ತೀಮ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳನುು ಯೂಪಿಷುುದು.
1 ಭತುು 2ನೆಮ ಚಟ್ುಫಟಿಕೆಮ ಔಲಿಕೆಮ ಭೂಲಔ ಯೂಪಿತವಹದ ಖಣಿತ್ತೀಮ ವಿನಹಯಷಖಳನುು ಷಯಳ ಯೂದಲಿಿ ಭಾಂಡಿಷುುದು ಹೆೀಗೆ ಎಾಂಫ
ಫಗೆೆ ನಭಮ ಚಿಾಂತನೆಮನುು ಬೆಳೆಷಲು ಭುಾಂದ್ಧನ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ.
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ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮು ಷಣಣಖುಾಂುಖಳಲಿಿ ಅಥವಹ ರ್ೊೀಡಿಯಹಗಿ ಮಹಡಿದಹಖ ಚೆನಹುಗಿ ಭೂಡಿಫಯುತುದೆ. ಕ್ರಿಶು ರಿಸ್ಥಿತ್ತಮಲಿಿ ರ್ೊತೆಗಹಯಯು
ಯಷಪಯ ಬೆಾಂಫಲ ನೀಡಫಸುದು. ಹೆಚುು ಔಲಪನಹಾಂವಖಳೄ ಭೂಡಿಫಯುತುವೆ. .

ಚಟುಟಿಕೆ 3: ಬೀಜೊೀಕ್ತುಗಳಲಿಿ ಚರಹಕ್ಷರಗಳು ಮತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಕಗಳು
[ಶಿಕ್ಷಔರಿಗೆ ಷೂಚನೆ : ಕೆೀಲ ೂಣಹಿಾಂಔಖಳನುು ಉಯೀಗಿಸ್ಥ ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುು ಷಯಳಗೊಳಿಷಫಸುದು]
ಭಹಖ 1:ಶಿರೀ ಭೂತ್ತಿ ಅಯು ಆಟೊೀರಿಕ್ಷ ರಯಹಣ ದಯನುು ಲ್ೆಔಾಹಹಔುತಹುರೆ.
●

ಭಔಾಳಿಗೆ ಭೂತ್ತಿ ಭತುು ಅಯ ಆಟೊೀರಯಹಣದ ಫಗೆೆ ನೆನಪಿಸ್ಥ. ಅರಿಗೆ ಮೊೀಷವಹಖಬಹಯದೆಾಂದು ಯೀಚಿಸ್ಥ ಎಶುು ಸಣ
ಕೊಡಬೆೀಕೆಾಂದು ಅರೆೀ ಷವತಃ ಲ್ೆಔಾಹಹಔುತಹುರೆ.

●

ಆಟೊೀರಿಕ್ಹ ಚಹಲಔನು 2 ಕ್ರ ಮೀಗೆ ಯೂ25 ಭತುು ನಾಂತಯ ರತ್ತ 0.1 ಕ್ರ ಮೀಗೆ 0.80 ಯೂ ದಯ ವಿಧಿಷುತಹುನೆ.

ಭಔಾಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಾಂತೆ ಮಹಡಲು ಹೆೀಳಿ Ask the students to do the following:
●

ಭೂತ್ತಿ ಅಯು 3.6 ಕ್ರ ಮೀ , 6.7 ಕ್ರ ಮೀ,12.3 ಕ್ರ ಮೀ ,25.9 ಕ್ರ ಮೀ ,31 ಕ್ರ ಮೀ ,1000 ಕ್ರ ಮೀ, 1 ಕೊೀಟಿ ಕ್ರ ಮೀ, ಔಡೆಗೆ
„x‟ ಕ್ರ ಮೀಗೆ ಕೊಡಬೆೀಕಹದ ಸಣ ಎಶುು ಎಾಂದು ಲ್ೆಔಾಹಹಕ್ರ.

●

ರತ್ತ ಉತುಯ ಡೆಮಲು ನೀು ಹೆೀಗೆ ರಮತ್ತುಸ್ಥದ್ಧರಿ ಎಾಂದು ಫರೆಯಿರಿ. „x‟ಕ್ರ ಮೀಗೆ ಬೆಲ್ೆ ಔಾಂಡು ಹಿಡಿಮಲು ನಭಮ ವಿಧಹನ ಫದಲಿಷ
ಬೆೀಕಹಯಿತೆೀ? ನಭಮ ಉತುಯನುು ಷಸಹಠಿಖಳ ರ್ೊತೆ ತಹಳೆ ನೊೀಡಿ.

●

ಈಖ ಬೀಜ್ಖಣಿತ ರಿೀತಹಯ ಕೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಿಕೆ ೂಣಿಗೊಳಿಸ್ಥ.
ಶಿರೀ ಭೂತ್ತಿಅಯು x ಕ್ರ ಮೀ ರಯಹಣಮಹಡಿದರೆ ಅಯು .............. ಯೂ ಕೊಡಬೆೀಔು.

ಈ ಯೀಲಿನ “ಶಿರೀ ಭೂತ್ತಿ ....... “ಎಾಂಫುದು ೂಣಿ ಹೆೀಳಿಕೆಯಹದರೆ, ಇದಯ ಅಾಂತಯದಲಿಿ ಭಔಾಳು ಫರೆಮಫಸುದಹದ ಷೂತರು ಬೀರ್ೊೀಕ್ರು.
(ಈ ಉದಹಸಯಣೆಮಲಿಿ xನ ಬೆಲ್ೆಮು 2ಕ್ರಾಾಂತ ದೊಡಡದಹಗಿದದಲಿಿ , ಷೂತರು 25+8(x-2). ಆದದರಿಾಂದ 25+8(x-2)ಎಾಂಫುದು ಇಲಿಿ ಾಂದು
ಬೀರ್ೊೀಕ್ರು.) ಭಔಾಳು ಬೀರ್ೊೀಕ್ರು ಯೂದಲಿಿ ಫರೆಮಲು ಸಹಧಯವಹಖದ್ಧದದರೆ ಷವಾಂತ ದಖಳಲಿಿ ಫರೆಮಲಿ.
ಭಹಖ2: ನಭಮದೆೀ ವಹಔಯಖಳನುು ಯೂಪಿಸ್ಥ.
ಚಟ್ುಟಿಕೆ 2 ಯಲಿಿ ಭಔಾಳು ಮಹಡಿದ ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳ ಟಿು ಉಯೀಗಿಸ್ಥ ಅಯ ಷವಾಂತ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳನುು ದಖಳಲಿಿ
ಫರೆಮಲಿ, ಅಥವಹ ಷಭಮ, ರಯಹಣ ದಯ ಭುಾಂತಹದ ರಿಔಲಪನೆಖಳನುು ಫಳಸ್ಥ ಬೀರ್ೊೀಕ್ರು ಫರೆಮಲಿ. ಚರಹಕ್ಷಯ ಹಹಖೂ ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳನುು
ಫಳಸ್ಥ ಹೆೀಳಿಕೆ ಫರೆಮುಲಿಿ ನಭಮ ಎಲ್ಹಿ ಭಔಾಳು ಾಂದೆೀ ಸಾಂತದಲಿಿಲಿದ್ಧಯಫಸುದು. ಅಯ ಸಹಧನೆಖಳನುು ನೀು ನಿಹಿಷಲು ಭತುು
ಯಚನಹತಮಔ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ನೀಡಲು ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮು ಾಂದು ಉತುಭ ಅಕಹವ ಮಹಡಿಕೊಡುತುದೆ. ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಈ ಅಾಂವಕೆಾ
ತಯಹರಹಖಲು ನೀು „ನಿಸಣೆ ಭತುು ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ನೀಡಿಕೆ‟ ಎಾಂಫ ಷಾಂನೂಮಲ ಫಳಷಲು ಫಮಷಫಸುದು.

ವಿೀಡಿಯೀ: ನಿಸಣೆ ಭತುು ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ನೀಡಿಕೆ

ಷಾಂಧರ್ಭ ಅಧಯಯನ 3: ಚಟುಟಿಕೆ 3 ಉಯೀಗಿಸ್ಥದ ಬಗ್ೆೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರಹಜಿತಹ ಅರ ಅಾಂತರಲೊೀಕನ
ನಹನು ಚಟ್ುಟಿಕೆ 3ಯ ಭಹಖ ಾಂದನುು ರ್ೊೀಡಿಯಹಗಿ ಅಥವಹ 3ಭಔಾಳ ಖುಾಂಪಿನಲಿಿ ಮಹಡುಾಂತೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಅಯು ಚಟ್ುಟಿಕೆ
ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಬೆೀಕೆಾಂದು ತ್ತಳಿಮದ್ಧದದಲಿಿ ಷಿಗಿತಗೊಳುದೆೀ ಹೆಚುು ಔಲಪನಹಾಂವ ಡೆಮಲು ನೆಯವಹಖುತುವೆ ಎಾಂದು ನಹನು ಯೀಚಿಸ್ಥದೆ.
ಅಯು ಈ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತ್ತುದಹದಖ ಶಿರೀ ಭೂತ್ತಿ ಕೊಡಬೆೀಕಹದ ಸಣವೆಷೆುಾಂದು ಭಔಾಳು ಹೆೀಗೆ ಔಾಂಡುಹಿಡಿಮುತ್ತುದಹದರೆ ಎಾಂದು ನಹನು
ಖಭನಷುತ್ತುದೆದ. ಅಯು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧಹನ ಫಳಷುತ್ತುಯುುದು ನನು ಖಭನಕೆಾ ಫಾಂದ್ಧತು. ಈ ಅಾಂವನುು ಇಡಿೀ ತಯಖತ್ತಯಡನೆ ಸಾಂಚಿ
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ಕೊಳುುುದರಿಾಂದ ಭಔಾಳಿಗೆ ಾಂದು ಷಭಸೆಯ ಫಗೆಸರಿಷಲು ವಿವಿಧ ಷೂಔು ವಿಧಹನಖಳಿವೆ ಎಾಂದು ತ್ತಳಿಮುತುದೆ ಎಾಂದು ನನಗೆ ಅನಸ್ಥತು.
ಹಹಗಹಗಿ 5 ನಮಶಖಳ ನಾಂತಯ ಭಔಾಳಿಗೆ ಅಯ ಕೆಲಷ ನಲಿಿಷಲು ತ್ತಳಿಸ್ಥ, ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧಹನ ಅನುಷರಿಸ್ಥದದ ಇಫಬಯು ಭಔಾಳನುು ಔುಪ
ಸಲಗೆಮ ಫಳಿ ಔರೆದು, ಅಯಯ ವಿಧಹನದಾಂತೆ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯ ಫರೆಮಲು ಷೂಚಿಸ್ಥದೆ. ಬೆೀರೆ ಭಔಾಳು ಯಹರಹದಯೂ ಇತಯ ವಿಧಹನ
ಉಯೀಗಿಸ್ಥದದಲಿಿ ಅಯ ಲ್ೆಔಾದ ವಿಧಹನ ವಿರಿಷಲು ತ್ತಳಿಸ್ಥದೆ.
ಎಲಿ ಭಔಾಳೄ ಖಭನವಿಟ್ುು ಕೆೀಳುತ್ತುಲಿ ಎಾಂದು ನನಗೆ ತ್ತಳಿಯಿತು. ನಹನಹಖ ಬೆೀರೆಮಯು ಫಳಸ್ಥದ ವಿಧಹನಕೆಾ ಖುಾಂುಖಳಲಿಿ ಅಥವಹ
ರ್ೊೀಡಿಯಹಗಿ ಷಭಥಿನೆ ಔಾಂಡುಹಿಡಿಮಲು ಹೆೀಳಿದೆ. ನಾಂತಯ ಇಡಿೀ ತಯಖತ್ತ ಇದನುು ಸಾಂಚಿಕೊಾಂಡಿತು. ಇದರಿಾಂದ ತುಪತ್ತಳಿಳಿಕೆಖಳ ಫಗೆೆ
ಚಚೆಿಸಹಗಿತು. ಉದಹಸಯಣೆಗೆ ಸ್ಥೀಮಹ ಭತುು ಅಳ ಷಾಂಗಹತ್ತ 0.8ಕ್ರ ಮೀನ ಅತಯಿ(ಖುಣಔ)ಖಳನುು ಔಾಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವೆಲಿುಖಳ ಬೆಲ್ೆ
ಔಾಂಡುಕೊಾಂಡು. ರಶೆುಮಲಿಿದದ ಅಾಂಕ್ರಗೆ ಸತ್ತುಯವಿದದ ಬೆಲ್ೆ ಫಳಸ್ಥದದಯು. ಆದರೆ, ಅರಿಗೆ ಮೊದಲ ಎಯಡು ಕ್ರಲ್ೊೀಮೀಟ್ರ್ ಗೆ ನಧಿಿಶು ದಯ ಇದೆ
ಎಾಂದು ಭರೆತುಹೊೀಗಿತುು. ಜ್ಯಹಳ ಖುಾಂು ಅಯ ವಿಧಹನ ರಿಶಿೀಲಿಸ್ಥ ಈ ಯತಹಯಷ ತೊೀರಿಸ್ಥತು. ಈಖ ಅಯು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧಹನಖಳನುು
ತ್ತಳಿದ್ಧದದಷೆುೀ ಅಲಿದೆ ಅಯು ಕಹಣದ್ಧದದ, ಅಯ ರಿಹಹಯದಲಿಿ ತಪಿಪಸ್ಥಕೊಾಂಡ ಅಾಂವಖಳೆೀನೆಾಂದು ಅರಿತಯು.
ಫಸುತೆೀಔ ಭಔಾಳು ದಖಳಲಿಿ ಹೆೀಳಿಕೆ ಫರೆಮಲು ಷಭಥಿರಹದಯು. ನಾಂತಯ ತಯಖತ್ತಮ 3ನೆೀ ಾಂದು ಭಹಖದಶುು ವಿಧಹಯರ್ಥಿಖಳು ಬೀರ್ೊೀಕ್ರು
ಫರೆಮಲು ರಮತ್ತುಸ್ಥದಯು. ಕೆಲವೆೀ ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಖಳು ಷರಿಯಹಗಿದ್ಧದಯಫಸುದು. ಆದಯೂ ಕೆಲವಹಯು ಭಔಾಳಿಗೆ ಭುಾಂದೆ ಫಾಂದು ಅಯ
ವಹಔಯಯೂದ ಹೆೀಳಿಕೆಯಡನೆ ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಖಳನುು ಫರೆಮಲು ಹೆೀಳಿದೆ. ಅು ಯಷಪಯ ಹೆೀಗೆ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥವೆ ಎಾಂದು ನಹು ನಾಂತಯ
ಚಚಿಿಸ್ಥದೆು. ನಹು ಖಣಿತದ ಲ್ೆೀಕನಶೆೈಲಿಮನುು ಷುಧಹರಿಸ್ಥಕೊಳುಫಸುದೆೀ ಎಾಂದು ಚಿಾಂತನೆ ನಡೆಸ್ಥದೆು.
ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ 2ನೆೀ ಭಹಖದಲಿಿ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆಚುು ಅಭಹಯಷಕೆಾ ಅಕಹವ ಇದ್ಧದದದರಿಾಂದ ಹೆಚುು ಷಹಹಮಔವಹಯಿತು. ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಮ
ಲ್ೆೀಕನಶೆೈಲಿಮ ಫಗೆೆ ನಹು ಮಹತನಹಡಿದೆು. ಅು ವಹಕಹಯನುಸಹಯ ಹೆೀಳಿಕೆಗೆ ಹೆೀಗೆ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥವೆ ಎಾಂದು ಮಹತನಹಡಿದೆು. ನಹನು
ಈರೆಗೆ ಅರಿಗೆ ಈ ಫಗೆಮ ಅಕಹವ ಔಲಿಪಸ್ಥಯಲಿಲಿ.
.

ಚಿಾಂತನೆಗ್ೊಾಂದು ಕ್ಷಣ
●

ಭಧೆಯ ಯಹುದಹದಯೂ ಷಾಂದಬಿದಲಿಿ ನೀು ಅಯ ಚಚೆಿಮಲಿಿ ರವೆೀಶಿಷಬೆೀಕೆನಸ್ಥತೆೀ? ಯಹವಹಖ?

●

ನಭಮ ಎಲಿ ಭಔಾಳೄ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ ತೊಡಗಿಕೊಾಂಡರೆೀ?

●

ಯಹ ಅಾಂವಖಳನುು ುನಫಿಲನ ಮಹಡಬೆೀಕೆಾಂದು ನಭಖನುಸ್ಥತು ?

●

ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ ಶಿರೀಭತ್ತ ಅರಹಜತಹ ಅಯು ಮಹಡಿದಾಂತೆ ಏನಹದಯೂ ಮಹಹಿಡು ಮಹಡಿದ್ಧರಹ? ಅದಯ
ಹಿಾಂದ್ಧನ ಕಹಯಣಖಳೆೀನು?

5. ಕ್ತರಕೆಟ್ ನಲಿಿ ಬೀಜಗಣಿತ
ರಹಷ್ಟ್ುೀಮ ಠ್ಯಔರಭ ಚೌಔಟ್ುು ( NCF, 2005) ಅದಯ ಠ್ಯಔರಭದಲಿಿ ಜ್ಞಹನದ ದಹರಿಖಳ ಫಗೆೆ ಹೆೀಳುವಹಖ ಾಂದು ಲಕ್ಷಣನುು ಹಿೀಗೆ
ಹೆೀಳುತುದೆ.
ಜ್ಞಹನನುು ಭಔಾಳ ಭನಸ್ಥಾನಲಿಿ ಸಹಿಪಿಷಲು, ಅದಯ ಅಥಿೂಣಿತೆ ಭತುು ಷಭಿಔತೆಖಳನುು ತ್ತಳಿದುಕೊಳುಲು ಷಿಳಿೀಮ ಭತುು ಸಹಾಂದಭಿಔ
ಷಾಂಖತ್ತಖಳೆೄ ಡನೆ ಕೊಾಂಡಿ ಬೆಸೆಮುುದು; ಶಹಲ್ೆಮ ಹೊಯಗಿನ ಅಯ ಅನುಬಖಳನುು ಭತೆು ದೃಡಿೀಔರಿಷುುದು; ಅಯ ಈ ಅನುಬಖಳನುು
ಖಭನಷುುದರಿಾಂದ, ಷಾಂಸನ ಮಹಡುುದರಿಾಂದ, ವಿಾಂಖಡಿಷುುದರಿಾಂದ, ರಶಿುಷುುದರಿಾಂದ, ಕಹಯಣ ಔಾಂಡುಹಿಡಿಮುುದರಿಾಂದ,
ವಹದ್ಧಷುುದರಿಾಂದ ಔಲಿಕೆಮನುು ಸಹಧಿಷುುದು. (NCF, 2005, p. 33)
ಚಟ್ುಟಿಕೆ 4 ಈ ಖುರಿಮನುು ತಲುಲು ವರಮಷುತುದೆ. ಭಔಾಳು ತಭಗೆ ಭುಾಂಚೆಯೆೀ ಗೊತ್ತುಯು ಔಲಿಕೆಮನುು ವಿಭನು ಷನುವೆೀವದಲಿಿ ಫಳಷಲು
ಅಕಹವ ಸ್ಥಖುತುದೆ, ಅರಿಗೆ ಚೆನಹುಗಿ ಗೊತ್ತುಯು ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ ಷನುವೆೀವದಲಿಿ ಬೀಜ್ಖಣಿತ ಅನವಯಿಷುತಹುರೆ.
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. ವಿೀಡಿಯೀ: ಷಿಳಿೀಮ ಷಾಂನೂಮಲ ಫಳಸ್ಥ
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ಚಟುಟಿಕೆ 4: ಓರ್ ಹರು ರನ್
ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮು ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ ಆಟ್ದಲಿಿಯು ಚರಹಕ್ಷಯ ರಿಮಹಣಖಳ ಫಗೆೆ ಭಔಾಳು ತ್ತಳಿಮುಾಂತೆ ಭೂಡುತುದೆ.

ಚಿತರ 2: ಭಔಾಳು ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ ಅಭಹಯಷ ನಡೆಷುತ್ತುಯುುದು.
ಸ್ಥದಿತೆ:
ಈ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಹಗಿ ಭಔಾಳು ಹೊರಹಾಂಖಣ ರದೆೀವಕೆಾ ಫಾಂದು ನಜ್ವಹಗಿ ಆಟ್ವಹಡುತಹುರೆ ಅಥವಹ ಯಹಿಮವಹಗಿ ತಯಖತ್ತಮ ಳಗೆ ದಹಳ
ಉಯುಳಿಸ್ಥ, ರತ್ತ ಚೆಾಂಡಿಗೆ ರತ್ತ ಆಟ್ಗಹಯ ಡೆಮು ಯನ್ ಎಷೆುಾಂದು ತ್ತಳಿದು ಆಟ್ ಭುಾಂದುರೆಷಫಸುದು. (ದಹಳದಲಿಿ 5 ಬದಹದಖ 0 ಯನ್
ಎಾಂದು ಕೊಳುಲಿ. ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ ನಲಿಿ ಾಂದು ಚಾಂಡಿಗೆ 5 ಯನ್ ಡೆಮುುದು ತ್ತೀರಹ ವಿಯಳ. ದಹಳು ಡೆಸ್ಾ ನಾಂದ ಕೆಳಗೆ ಬದಹದಖ ಅಯು ಓಟ್ ನ).
ಚಟ್ುಟಿಕೆ.
ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ:
●

ನಹವಿೀಖ 5-5 ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ ಆಟ್ ಆಡೊೀಣ. ಅದಕಹಾಗಿ ಐದೆೈದು ಭಔಾಳ ಎಯಡು ಖುಾಂು ಮಹಡೊೀಣ. ರತ್ತ ಖುಾಂಪಿನಲೂಿ ಸುಡುಖಯೂ
ಭತುು ಸುಡುಗಿಮಯೂ ಇಯಲಿ. ರತ್ತ ಖುಾಂಪಿಗೆ ಾಂದು ಭಖು ಸೊಾೀರ್ ಕ್ರೀರ್ ಆಖಲಿ (ಅದು ಯಹವಹಖಲು ಸುಡುಗಿಯೆೀ
ಆಗಿಯಬಹಯದು). ರತ್ತ ಖುಾಂು 5 ಒರ್ ಬೌಲ್ ಮಹಡಲಿ.

●

ಆಯು ಚೆಾಂಡುಖಳು ಬೌಲ್ ಆದ ನಾಂತಯ ಆ ಒರ್ ನ ಸೊಾೀರ್ ಅನೂು ಟಿುಗೆ ಸೆೀರಿಸ್ಥ.

●

ರತ್ತ ಖುಾಂಪಿಗೆ ರತ್ತ ಒರ್ ಗೆ ಯನ್ ಎಷೆುಾಂದು ಕೊೀಶುಔ ಾಂದಯಾಂತೆ ಫರೆಮಲಿ.

ಕೊೀಶಟಕ 1 ಸೊಾೀರ್ ಚಿೀಟಿ
ತಾಂಡ 2

ತಾಂಡ 1

ಓರ್
1
2
3
4
5
ಒಟುಟ

ಾಂದಯ ಭುಗಿದ ನಾಂತಯ ತಯಖತ್ತಗೆ ಕೆಳಗಿನ ರಶೆುಖಳನುು ಚಚಿಿಷಲು ತ್ತಳಿಸ್ಥ. ದೊಡಡ ಗಹತರದ ತಯಖತ್ತಯಹದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಷಣಣ ಖುಾಂುಖಳಲಿಿ
ಚಚಿಿಸ್ಥ ನಾಂತಯ ಇಡಿೀ ತಯಖತ್ತಯಡನೆ ಸಾಂಚಿಕೊಳುಲು ಹೆೀಳುುದು ಉತುಭ.
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1. ರತ್ತ ಖುಾಂು ರತ್ತ ಒರ್ ಖೂ ಅಶುಷೆುೀ ಷಾಂಖ್ೆಯಮ ಯನ್ ಡೆದವೆೀ? ಏಕೆ?
2. ಾಂದು ಒರ್ ಗೆ ಡೆಮಫಸುದಹದ ಖರಿಶಿ ಯನ್ ಖಳು ಎಶುು? (ಶಿಕ್ಷಔಯ ಖಭನಕೆಾ-ವಿಕೆಟ್ ನ ಖಳ ನಡುವೆ ನಜ್ವಹಗಿ ಒಡಿದರೆ 1,2
ಅಥವಹ 3 ಯನ್ ಡೆಮಲು ಸಹಧಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಟ್ದ ಯೈದಹನದಲಿಿ ಚೆಾಂಡು ಬದುದ ಖಡಿ (ಬೌಾಂಡರಿ)ತಲುಪಿದರೆ 4, ಯೈದಹನಕೆಾ
ತಹಔದೆ ಚೆಾಂಡು ಖಡಿ ದಹಟಿದಹಖ ಆಯು ಯನ್ ಖಳು-ಹಹಗಹಗಿ ಖರಿಶಿ ಯನ್ ಎಾಂದರೆ ಆಯು ಯನ್ ಖಳು. ಇದು ಾಂದು ಮತ್ತಯಳಗೆ ಬೆಲ್ೆ
ಫದಲ್ಹಖು ಚರಹಕ್ಷಯಖಳಿಗೆ ಾಂದು ನದವಿನ).
3. ರತ್ತ ತಾಂಡು, ರತ್ತ ಒರ್ ಗೆ ಡೆಮು ಯನ್ ಗೆ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ ಾಂದು ಯಔು ರೃತ್ತು ಇದೆಯೆೀ? ಇದದರೆ ಅದು ಎಯಡೂ
ಖುಾಂಪಿಗೆ ಷಮಹನವೆೀ? ಇಲಿವಹದರೆ ಆ ರೃತ್ತು ಫದಲ್ಹಖುತುದೆ ಎಾಂದು ನಭಗೆ ಅನಸ್ಥದೆದೀಕೆ?.
4. ಇದು ಆಯು ಯುಖಳ ಾಂದಯವಹದರೆ ರತ್ತೀ ಖುಾಂೂ ಡೆಮಫಸುದಹದ ಯನ್ ಖಳೆಶುು? ರತ್ತೀ ಖುಾಂೂ ಆಯು ಒರ್ ಆಡಿದರೆ
ಆಟ್ದ ಪಲಿತಹಾಂವ ಫದಲ್ಹಖುತುದೆಯೆೀ?
5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಹ ರಿಮಹಣಖಳು ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು? ಅಥವಹ ಾಂದಯದಲಿಿ ಯಹ ರಿಮಹಣಖಳು ಫದಲ್ಹಖಫಸುದು?
o

ರತ್ತ ಬೌಲರ್ ಡೆಮು ವಿಕೆಟ್ ನ ಖಳು.

o

ರತ್ತ ತಾಂಡ ಆಡಿದ ಒರ್ ಖಳು.

o

ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ದಹಾಂಡಿಖಯು(ಬಹಯಟ್ಾಭನ್) ಡೆದ ಬೌಾಂಡರಿಖಳ ಷಾಂಖ್ೆಯ.

o

ಾಂದಯದಲಿಿ ಉಯೀಗಿಸ್ಥದ ಚೆಾಂಡಿನ ತೂಔ.

6. ಯಹ ಬೆೀರೆ ರಿಮಹಣ ಾಂದಯದಲಿಿ ಫದಲ್ಹಖಫಸುದು? ಯಹುು ಸ್ಥಿಯವಹಗಿದದು.(ಾಂದಯದಲಿಿ ಫದಲ್ಹಖದು).
ಚಟ್ುಟಿಕೆ 3ಯ ಭಹಖ2ಯಾಂತೆ ಭಔಾಳು ಅಯು ಔಾಂಡುಕೊಾಂಡ ಚರಹಕ್ಷಯ,ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳನುು ಉಯೀಗಿಸ್ಥ ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಮನುು ಫರೆಮಲಿ. .

ವಿೀಡಿಯ : ಎಲಿಯನೂು ತೊಡಗಿಸ್ಥಕೊಳುುುದು

ಷಾಂದರ್ಭ ಅದಯಯನ 4: ಚಟುಟಿಕೆ 4 ಉಯೀಗಿಸ್ಥದ ಬಗ್ೆೆ ಶ್ರೀ ಕುಮಹರ್ ಅರ ಅಾಂತರಲೊೀಕನ.
ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ ಎಾಂಫುದು ಎಲಿಯ ಸೃದಮಕೆಾ ಸತ್ತುಯವಹದುದರಿಾಂದ ಭಔಾಳು ಚಚೆಿಮಲಿಿ ಷಾಂೂಣಿವಹಗಿ ತೊೀಡಗಿಸ್ಥಕೊಳುಫಸುದು. ಚಟ್ುಟಿಕೆಗೆ
ಹೆಚುು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಫಸುದು ಎಾಂದುಕೊಾಂಡಿದೆದ . ಹಿಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ಭಔಾಳಿಗೆ ಸಹಧಯವಹದಲಿಿ ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ ಬಹಯಟ್ ನ ಭತುು ಚೆಾಂಡುಖಳನುು ಶಹಲ್ೆಗೆ ತಯಲು
ಹೆೀಳಿದೆದ.
ನನು ತಯಖತ್ತಮಲಿಿ ಸುಡುಗಿಮಯು ಸುಡುಖಯು ಇಫಬಯೂ ಇದದಯು. ನಹನು ಸುಡುಗಿಮಯು ಚಚೆಿಯಿಾಂದ ಹೊಯಖುಳಿಮುತಹುರೆ; ಸುಡುಖಯು ಇದು
ತಭಮದೆೀ ಲ್ೊೀಔ ಎಾಂದು ಕೊಳುುತಹುರೆ ಎಾಂದುಕೊಾಂಡಿದೆದ. ಆದದರಿಾಂದ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ರಿಚಯಿಷುವಹಖ ರಹಷ್ಟ್ುೀಮ ಭಹಿಳಹ ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ ತಾಂಡದ ಫಗೆೆ
ತ್ತರಕೆಮಲಿಿ ಒದ್ಧದುದದನೂು, ಭಹಿಳೆಮಯು ತುಾಂಬಹ ಚೆನಹುಗಿ ಆಡುತ್ತುದಹದರೆಾಂದೂ ಹೆೀಳಿದೆ. ಅಜ್ುಿನ ರವಸ್ಥು ಡೆದ ಕ್ರರೀಡಹಟ್ುಖಳ
ಹೆಷಯುಖಳನೂು ಹೆೀಳಿದೆ. ಭಹಯತ ಭಹಿಳಹ ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ ತಾಂಡದ ನಹಮಕ್ರಯಹದ ರಹಜ್ಸಹುನದ ಯೈರ್ಥಲಿರಹಜ್, ಹಿಾಂದ್ಧನ ನಹಮಕ್ರ ಫಾಂಗಹಳದ
ಝುಲ್ಹನ್ „ಫಫುಲ್ „ಗೊೀಸಹವಮ ಭುಾಂತಹದಯ ಸಹಧನೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆೀಳಿದೆ.
ಚಟ್ುಟಿಕೆ ೂಣಿಗೊಳಿಷಲು ಅವಯಔವಹದ, ಅಯು ತ್ತಳಿಮಲ್ೆೀ ಬೆೀಕಹದ ಆಟ್ದ ನಮಭಖಳನುು ಚಚಿಿಷುಾಂತೆ ಖ್ಹತರಿ ಮಹಡಿಕೊಾಂಡೆ.
ನಾಂತಯ ನಹು ಆಚೆ ಫಾಂದು ಆಟ್ ಆಡಿದೆು. ನಹು ತಾಂಡದಲಿಿ ಸುಡುಖಯು ಸುಡುಗಿಮರಿಫಬಯನೂು ಆಟ್ಗಹಯಯನಹುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡೆು. ಸುಡುಖಯ
ವಿಯುದಿ ಸುಡುಖಯು, ಸುಡುಗಿಮಯ ವಿಯುದಿ ಸುಡುಗಿಮಯು, ಇಫಬಯೂ ಸೆೀರಿದ ತಾಂಡಖಳು ಇದದು.
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ಇಡಿೀ ತಯಖತ್ತಮ ಚಚೆಿಗೆ ೂಿತಯಹರಿಯಹಗಿ ಕೆಲು ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿಕೊಳುಫಮಸ್ಥದೆ. 1 ರಿಾಂದ 3ನೆೀ ರಶೆುಖಳ ಚಚೆಿ ಮೊದಲು
ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು, ನಾಂತಯ ಇತಯ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಹೊಯಳಿದೆ. ಇಲಿದ್ಧದದಲಿಿ ಚರಹಕ್ಷಯ ಹಹಖೂ ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳ ಫಗೆಗಿನ ಚಚೆಿ ಹಹದ್ಧ ತುಪ
ಷಾಂಬವಿತುು. ಅಯು ಖಣಿತ ಔಲಿಮುಾಂತೆ ಮಹಡುುದು ನನು ಆವಮವಹದದರಿಾಂದ ಚಚೆಿ ಔಳೆದುಹೊೀಖಬಹಯದೆಾಂಫುದು ಭುಕಯವಹಗಿತುು. 1
ರಿಾಂದ 3ನೆೀ ರಶೆುಖಳನುು ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆದೆ. ನಾಂತಯ ಐದು ಭಔಾಳ ಖುಾಂಪಿನಲಿಿ ಚಚಿಿಷಲು ಹೆೀಳಿದೆ. ಅದಯ ಪಲಿತಹಾಂವಖಳನುು
ಇಡಿೀ ತಯಖತ್ತ ಚಚಿಿಸ್ಥತು.
ನಾಂತಯ 4 ಭತುು 5ನೆೀ ರಶೆುಖಳನುು ಔುಪಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆದು ಅಯು ಷಣಣ ಖುಾಂುಖಳಲಿಿ ಚಚಿಿಸ್ಥ. ಅಯ ುಷುಔದಲಿಿ „ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ ಆಟ್ದಲಿಿ
ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳು‟ ಎಾಂದು ಟಿು ಮಹಡಲು ಹೆೀಳಿದೆ. ಅರಿಗೆ ಟಿು ಮಹಡಲು 5 ನಮಶ ಕಹಲ್ಹಕಹವ ನೀಡಿದೆ. ನಾಂತಯ
ೂಣಿತಯಖತ್ತಮ ಚಚೆಿ ಸಮಮಕೊಾಂಡೆು. ಅಯು ರಿಭಹಷೆಗೆ ಹೊಾಂದ್ಧಕೊಳುಲು ಅನುವಹಖುಾಂತೆ ದೆೀ ದೆೀ „ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು‟ ಭತುು
„ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳು‟ ಎಾಂಫ ದಖಳನುು ಫಳಷಲು ಹೆೀಳಿದೆ.
ಹಠ್ದ ಕೊನೆಮ ಹೊತ್ತುಗೆ ಅಯಲಿಿ ಫಸಳಶುು ಭಔಾಳು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔ ಎಾಂದರೆೀನು, ಫದಲ್ಹಖು ರಿಮಹಣ ಎಾಂದರೆೀನೆಾಂದು ಷರಿಯಹಗಿ
ತ್ತಳಿದ್ಧದದರೆಾಂದು ಖ್ಹತರಿಯಹಗಿ ಹೆೀಳಫಲ್ೆಿ. ನಹು ಚರಹಕ್ಷಯಕಹಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ಉಯೀಗಿಷುತ್ತುದದಯೂ ಅದು ಾಂದು ಷಾಂಖ್ೆಯ ಎಾಂಫುದೂ
ಅರಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧತುು. ಕೆಲು ಭಔಾಳು ಅಯ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳನುು ಬೀಜ್ಖಣಿತ ಲ್ೆೀಕನಶೆೈಲಿಮಲಿಿ ಫರೆಮಲು ಷಭಥಿರಹಗಿದದಯು. ಇತಯಯು
ಹೆೀಳಿಕೆಖಳನುು ದಯೂದಲಿಿ ಹೆೀಳಫಲಿರಹಗಿದದಯು. ಅಯಯಲಿಿ ಈ ಯತಹಯಷ ಇದದಯೂ ಅರೆಲಿಯೂ ಮೊದಲಿಗಿಾಂತ. ಹೆಚುು ಔಲಿತ್ತದದಯು.
ಹಠ್ದ ಕೊನೆಮಲಿಿ ನಹನು ಅರಿಗೆ ಭನೆಮಲಿಿ, ಸೆುೀಹಿತರೊಡನೆ “ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ ಆಟ್ದಲಿಿ ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳು” ಫಗೆೆ ಚಚಿಿಷಲು
ಹೆೀಳಿದೆ. ಅಯು ಹಹಗೆ ಮಹಡಿದರೊೀ ಇಲಿವೀ ಗೊತ್ತುಲಿ. ಆದರೆ ಅರಿಗೆ ಈ ಅಾಂವ ಫಸಳ ಕುಷ್ಟ್ಯಹಯಿತು.

ಚಿಾಂತನೆಗ್ೊಾಂದು ಕ್ಷಣ
●

ನಭಮ ಭಔಾಳು ಅಥಿಮಹಡಿಕೊಾಂಡರೊೀ ಇಲಿವೀ ತ್ತಳಿಮಲು ಯಹ ಯಹ ರಶೆುಖಳನುು ಫಳಸ್ಥದ್ಧರಿ?

●

ಭಧೆಯ ಯಹುದಹದಯೂ ಷಾಂದಬಿದಲಿಿ ನೀು ಅಯ ಚಚೆಿಮಲಿಿ ರವೆೀಶಿಷಬೆೀಕೆನಸ್ಥತೆೀ? ಯಹವಹಖ?

●

ಯಹ ಭಖುವಿಗೆ ುನಫಿಲನ ಬೆೀಕ್ರತುು ?

●

ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲಿಿ ಶಿರೀ ಔುಮಹರ್ ಅಯು ಮಹಡಿದಾಂತೆ ಏನಹದಯೂ ಮಹಹಿಡು ಮಹಡಿದ್ಧರಹ? ಅದಯ ಹಿಾಂದ್ಧನ
ಕಹಯಣಖಳೆೀನು?

6 ಸಹರಹಾಂವ
ಈ ಗಟ್ಔು ಎಯಡು ಭುಕಯ ವಿಶಮಖಳನುು ಕೆೀಾಂದ್ಧರೀಔರಿಸ್ಥ „ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು‟ ಭತುು „ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳ‟ ನುು ಔಲಿಷಲು ಕೆಲು ಔಲಪನಹಾಂವಖಳನುು
ಫಳಸ್ಥತು.
ಮೊದಲನೆಮದು ಭಔಾಳು ಖಣಿತ್ತೀಮ ಔಲಪನಹಾಂವಖಳು ಭತುು ಬೀಜ್ಖಣಿತ ಲ್ೆೀಕನಶೆೈಲಿ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡಲು ಷಭಥಿರಹಖುಾಂತೆ ಅರಿಗೆ
ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದು. ಭಔಾಳು ಅಯ ಔಲಪನಹಾಂವಖಳನುು ಷಾಂೂಣಿವಹಗಿ ಅಥಿಮಹಡಿಕೊಳುಲು, ಅನುು ಅಭಯಕ್ರುಷಲು ಸಹಧಯವಹಖಬೆಔು.
ತಯಖತ್ತಮ ಷನುವೆೀವ ಮೀರಿ ಔೂಡ ಅದನುು ನತಯ ಜೀನದಲಿಿ ಫಳಷಲು ಸಹಧಯವಹಖಬೆೀಔು. ಚಿಾಂತನೆ ಭಹಷೆಮ ಫಳಕೆಮನುು ಫಮಷುತುದೆ.
ಭಔಾಳು ನದ್ಧಿಶು ಖಣಿತ್ತೀಮ ರಿಭಹಷೆಮನುು ಷವತಃ ಫಳಸ್ಥದರೆ ಚಿಾಂತನೆ ನಡೆಷುವಹಖ ಅರಿಗೆ ಅನುಔೂಲವಹಖುತುದೆ.
ಎಯಡನೆಮ ದೊಡಡ ಔಲಪನಹಾಂವ ವೆಾಂದರೆ ಖಣಿತ್ತೀಮ ಹೆೀಳಿಕೆಖಳು ಭತುು ಬೀರ್ೊೀಕ್ರುಖಳಿಗೆ ಅಥಿನೀಡಲು ಭಔಾಳು ಚರಹಕ್ಷಯಖಳು ಭತುು
ಸ್ಥಿರಹಾಂಔಖಳ ಹತರನುು ಅಥಿ ಮಹಡಿಕೊಳುುುದು.
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ಚಿಾಂತನೆಗ್ೊಾಂದು ಕ್ಷಣ
ಈ ಗಟ್ಔದಲಿಿ ನೀು ಉಯೀಗಿಸ್ಥದ ಭತುು ಬೆೀರೆ ತಯಖತ್ತಮಲೂಿ ಫಳಷಫಸುದಹದ ಭೂಯು
ಔಲಪನಹಾಂವಖಳನುು ಖುಯುತ್ತಸ್ಥ . ನೀು ಬೊೀಧಿಷಬೆೀಕ್ರಯು ಎಯಡು ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಷಣಣ ಫದಲ್ಹಣೆಖಳೆೄ ಡನೆ
ಔಾಂಡುಕೊಾಂಡ ಔಲಪನಹಾಂವಖಳನುು ಫಳಷಫಸುದೆೀ ಎಾಂದು ಚಿಾಂತ್ತಸ್ಥ.

ಷಾಂನೂೂಲಗಳು
ಷಾಂನೂೂಲ 1: NCF/ NCFTE ಕಲಿಕಹ ಅಗತಯಗಳು
ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಔರಭ ಚೌಔಟ್ುು(2005) ಶಿಕ್ಷಔಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಔರಭ ಚೌಔಟ್ುು(2009) ಖಳಲಿಿ ಹೆೀಳಿಯು ಔಲಿಕಹ ಅಖತಯಖಳನುು ಈ
ಗಟ್ಔ ಬೆಸೆಮುತುದೆ, ಭತುು ಅುಖಳನುು ತಲುಲು ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ.
●

ಭಔಾಳನುು ಕೆೀಲ ಮಹಹಿತ್ತ ಷಾಂಗಹರಸಔಯಾಂತಲಿದೆೀ ಅಯ ಔಲಿಕೆಮಲಿಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ಭಹಗಿಖಳಹಖುಾಂತೆ ಖಭನಷುುದು.
ಜ್ಞಹನನುು ಯೂಪಿಷು ಅಯ ಸಹಭಥಯಿನುು ಪ್ರೀತಹಾಹಿಷುುದು. ಔಲಿಕೆಮು ಬಹಯಿಹಠ್ದ ವಿಧಹನ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಮುುದನುು
ದೃಢಡಿಷುುದು.

●

ಖಣಿತು ಷೂತರಖಳು ಭತುು ಯಹಾಂತ್ತರಔ ಲ್ೆಕಹಾಚಹಯಕೆಾ ಸ್ಥೀಮತವಹಗಿಲಿ ಎಾಂದು ತ್ತಳಿದು ಖಣಿತದ ಹರಭುಕಯತೆಮನುು ಭಔಾಳು
ಔಲಿಮುುದು.

●

ಶಹಲ್ೆಮ ಹೊಯಗಿನ ಅಯ ಅನುಬಖಳನುು ಭತೆು ದೃಢಿೀಔರಿಷುುದು; ಅಯ ಈ ಅನುಬಖಳನುು ಖಭನಷುುದರಿಾಂದ, ಷಾಂಸನ
ಮಹಡುುದರಿಾಂದ, ವಿಾಂಖಡಿಷುುದರಿಾಂದ, ರಶಿುಷುುದರಿಾಂದ, ಕಹಯಣ ಔಾಂಡುಹಿಡಿಮುುದರಿಾಂದ, ವಹದ್ಧಷುುದರಿಾಂದ ಔಲಿಕೆಮನುು
ಸಹಧಿಷುುದು.

ಹೆಚುುರಿ ಷಾಂನೂಮಲಖಳು
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Many Right Answers: Learning in Mathematics through Speaking and Listening by Els De Geest:
http://shop.niace.org.uk/media/catalog/product/m/a/manyrightanswers.pdf
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
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●

●

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
How Children learn Mathematics, Pamela libeck (Kannada)

●

Suvidya Manual on Mathematics (Kannada)

●

D.Ed Sourcebook in Mathemaitcs, DSERT (Kannada)

●
●
●

ರಮಹವಭಕ ಗರಾಂಥಗಳು/ಗರಾಂಥಷೂಚಿ
Bruner, J. (1986) Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Lee, C. (2006) Language for Learning Mathematics: Assessment for Learning in Practice. Buckingham:
Open University Press.
National Council for Teacher Education (2009) National Curriculum Framework for Teacher Education
(online). New Delhi: NCTE. Available from: http://www.ncte-india.org/publicnotice/NCFTE_2010.pdf
(accessed 12 April 2014).
National Council of Educational Research and Training (2005) National Curriculum Framework (NCF). New
Delhi: NCERT.
Pimm, D. (1995) Symbols and Meanings in School Mathematics. London: Routledge.
Sfard, A. (2010) Thinking as Communicating. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Watson, A., Jones, K. and Pratt, D. (2013) Key Ideas in Teaching Mathematics. Oxford: Oxford University
Press.
Zack, V. and Graves, B. (2001). „Making mathematical meaning through dialogue: “Once you think of it, the
Z minus three seems pretty weird”‟, Educational Studies in Mathematics, vol. 46, pp. 229–71.
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