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ಯಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ುು (NCF 2005) ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ುು (2009)ಗಳು ಬಹಯತದಲ್ಲಿನ
ಶಿಕ್ಷಣಕಹಾಗಿ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೀನನುನ ನ್ೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು

ದಗಿಷುತುವೆ. ಇ ದೃಷ್ಟ್ುಕೆ ೀನನುನ ಸಹಕಹಯಗೆ ಳಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಹಗ

ಷದೃಢವಹದ ಕಲ್ಲಕಹ ವಹತಹಯಣನುನ

ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನ್ೀಡುುದೆೀ

ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಮಹ OERನ ಭುಖ್ಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನುನ ಇಡೆೀರಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಕಯನುನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದು ರಿಗಣಿಸಿ ಄ಯು
ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ ಄ವಯಕವಿಯು ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನುನ ಫೆಳೆಸಿಕೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನುನ ಹೆ ಂದುಂತೆ, ಫೆ ೀಧನೆಮ ಭತುು
ಕಲ್ಲಕೆಮ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಹಹಮವಹಗುಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದಯೆ
ಶಿಕ್ಷಕಯು ಘಟ್ಕಗಳನುನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ

ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳನುನ, ಕೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನುನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕೌವಲಯನುನ ೃದ್ಧಧಸಿಕೆ ಂಡು ಄ುಗಳನುನ

ನ ತನ ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಭತುು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷುುದು.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ

ಹಹಗ

ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ

಄ನವಮವಹಗು ಇ ರಭುಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಬಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನ್ೀತ್ತ ಭತುು ಟೆಸ್

ಆಂಡಿಮಹ OERನಲ್ಲಿನ ಭಹದರಿಮಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭುಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭುಂದುರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ
ಷಲಹೆಗಳನುನ ನ್ೀಡುತುವೆ. ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಮಹದ ಹರಯೀಗಿಕ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನುನ ಷಂಘಟಿಷು ವಿಧಹನಗಳು, ಕಲ್ಲಕಹ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಿ –ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಡನಹಟ್ನುನ ಏಿಡಿಷು ವಿಧಹನಗಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭುಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ವಿೀಡಿಯೀ ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಮಹದಯು ತಮಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಬಹಗಿಸಷುವಿಕೆಮ ರಭುಖ್ ತಂತರಗಳನುನ
ವಿರಿಷುತುವೆ. (ರಭುಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದುಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕಯು ಹಹಗ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಬಹಗಿಸಷುವಿಕೆಮ

಄ಬಹಯಷಗಳನುನ ಬಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷುುದನುನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕಹಣಫಸುದಲಿದೆೀ, ನ್ದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ಹಹಗ
ನಡತೆ/

ಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಕಯು ಗುಯುತ್ತಷಲು ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿಯಣೆಮನುನ ಕೆೀಳಫಸುದು. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನುನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ತರೀಕರಿಸಿದುದ, ವಿವಿಧ ಯಹಜಯಗಳಿಗೆ ಄ನುಗುಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿಯಣೆಮನುನ ಬಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನುನ
ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ

ಭ ಲಕ

OERಗಳಲ್ಲಿ ನ್ದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದುದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಕ ಫಳಕೆದಹಯಯು

ಫಳಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನುನ ಟಹಯಫೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಫೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ

ಎಸ್.ಡಿ ಕಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ

ಫಳಷಲು ಫಳಕೆದಹಯಯು ಆುಗಳನುನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ದೆ?
ಗಣಿತು ಕಬಿಣದ ಕಡಲ್ೆ ಎಂದು ಭಕಾಳು ಹೆೀಳಲು ಅಯಂಭಷುಂತೆ ಭಹಡು ವಿಶಮ ಬೀಜಗಣಿತ. ಆದಕೆಾ ಕಹಯಣಗಳು ಸಲವಹಯು.
ಚಿಕಾಭಕಾಳು ನೆೀಯವಹದ ಭ ತಿ ವಿಶಮಗಳನುನ ಆಶುಡುತಹುಯೆ. ಅದಯೆ, ಬೀಜಗಣಿತು ಚಯಹಕ್ಷಯಗಳು ಭತುು ಸಿಥಯಹಂಕಗಳಿಂದ ಕ ಡಿದ
಄ಭ ತಿ ಷಂಕೆೀತಗಳಿಂದ ತುಂಬದೆ. ಭಕಾಳು ಷಂಖ್ೆಯಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡು ರಿೀತ್ತಗ ಄ಯು ಬೀಜಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಭಹಡು
ರಿೀತ್ತಗ ಆಯು ಯತಹಯಷದ್ಧಂದಹಗಿ ಭಕಾಳು ಗೆ ಂದಲಕೆ ಾಳಗಹಗುತಹುಯೆ. ಕಲ್ಲಕೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಂದಯೆಗಳು ಎದುಯಹಗುತುವೆ.
ಕಳೆದುಹೆ ೀಗದೆೀ ಄ಥವಹ ಗೆ ಂದಲಕೆ ಾಳಗಹಗದೆೀ ಭಕಾಳು ಬೀಜಗಣಿತ ರಿೀತಹಯ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷಲು ಄ನುಕ ಲವಹಗುಂತೆ, ಄ರಿಗೆ
ಬೀಜಗಣಿತನುನ ರಿಚಯಿಷುುದು ಹೆೀಗೆ, ಹಹಗ ಄ಂಕಗಣಿತ ಭತುು ಬೀಜಗಣಿತಗಳ ನಡುವೆ ಆಯು ಯತಹಯಷಗಳನುನ ಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಷುುದು
ಹೆೀಗೆ ಎಂದು ನ್ೀು ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷುವಿರಿ. ಷಂಖ್ೆಯಗಳನುನ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಫಳಷುತಹು ಬೀಜಗಣಿತದ ಕಲನಹಂವಗಳನುನ
ಫಳಷಲು ಭಕಾಳಿಗೆ ಷಹಹಮವಹಗುಂತೆ ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಯ ಪಿತವಹಗಿದೆ. ಎಯಡು ರಭುಖ್ ಕಲನಹಂವಗಳನುನ ರಿಬಹವಿಷಲು ಭತುು
ಸಹಭಹನ್ಯೀಕರಿಷಲು ಸಹಧಯವಹಗುಂತೆ ಄ಯ ಚಿಂತನೆಮನುನ ಇ ಘಟ್ಕು ಫೆಳೆಷುತುದೆ.
ಬೀಜಗಣಿತದ ಕಲನಹಂವಗಳನುನ ಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಷಲು ಭಕಾಳನುನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷು ಎಯಡು ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳು ಕಹಡುಿಗಳನುನ ಫೆೀಯೆಫೆೀಯೆ ರಿೀತ್ತಗಳಲ್ಲಿ
ಫಳಷುತುವೆ. ಄ಯ ಚಿಂತನಹವಕ್ರುಮನುನ ಫಳಸಿ ಇ ಕಲನಹಂವಗಳನುನ ಫೆಳೆಷಲು ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ. ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ
ಭುಂದ್ಧನ ಸಂತದಲ್ಲಿ ಄ಯು ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಮಹವಹಗಲ

ಷತಯವೆೀ?, ಕೆಲವೊಯಮ ಭಹತರ ಷತಯವೆೀ? ಄ಥವಹ ಄ಷತಯವೆೀ?ಎಂದು

ತ್ತಳಿಮಲು ಯ ಪಿತವಹಗಿದೆ.

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನ್ೀವೆೀನು ಕಲ್ಲಯಬಸುದು ?
●

಄ಂಕಗಣಿತ ಭತುು ಬೀಜಗಣಿತಗಳ ನಡುವಿನ ಯತಹಯಷ ತ್ತಳಿಮಲು ನ್ಭಮ ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ನೆಯವಹಗುುದು.

●

ಭಕಾಳು ಬೀಜಗಣಿತ ರಿೀತಹಯ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷಲು ಄ನುಕ ಲವಹಗುಂತೆ ರಿಬಹವಿಷುವಿಕೆ ಭತುು ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣ ಫಳಷಲು ಕೆಲು
ಷಲಹೆಗಳು.

●

ಹೆೀಳಿಕೆಮ ಷತಹಯಷತಯತೆಮನುನ ತಹವಹಗೆೀ ನ್ಧಿರಿಷಲು ಭಕಾಳಿಗೆ ಷಹಹಮಕವಹಗಫಲಿ ಕೆಲು ವಿಧಹನಗಳು ಭತುು ಭಕಾಳು
ಟಹುಗಿ ಗಣಿತನುನ ಄ನೆವೀಶಣೆ ಭಹಡುುದು.

ಇ ಘಟ್ಕು ಷಂನ ಮಲ ಂದಯಲ್ಲಿನ NCF (2005) and NCFTE (2009) ಯ ಕಲ್ಲಕಹ ಄ಗತಯಗಳಿಗೆ ಕೆ ಂಡಿ ಫೆಸೆಮುತುದೆ.

1 ಬೀಜಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಷಮತೆಯ ಚಿಹ್ೆು (=)
಄ಂಕಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಷಭತೆಮ ಚಿಹೆನಮು ಫಸಳ ಷಲ ಂದು ರಶೆನಗೆ ಈತುಯ ಕಂಡುಿಸಡಿಮಲು ಅದೆೀವವಹಗಿ ಕಹಣಸಿಗುತುದೆ. ಅದದರಿಂದ, ಭಕಾಳು
ಹೆೀಳಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಷಭತೆಮ ಚಿಹೆನ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಄ದಯ ಿಸಂದ್ಧಯು ಭ ಲಕ್ರರಯೆಮನುನ ಜಯುಗಿಸಿ ಈತುಯ ಕಂಡುಿಸಡಿಮಲು ತೆ ಡಗುತಹುಯೆ. ಫಸಳ
ಭಕಾಳಿಗೆ = ಎಂದಯೆ ‘ಆದಯ ಈತುಯ‛ ಎಂದೆೀ ಄ಥಿವಹಗುತುದೆ; ಅದಯೆ, ಄ದು ಬೀಜಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಈಯೀಗಕೆಾ ಫಯುುದ್ಧಲಿ.
ಷಭತೆಮ ಚಿಹೆನಮು ಮಹವಹಗಲ ಎಯಡು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಷಂಫಂಧನುನ ರತ್ತನ್ಧಿಷುತುದೆ. ಷಭತೆಮ ಚಿಹೆನಮು ರಿಭಹಣಗಳು
ಷಭಹನ ಎಂದು ತೆ ೀರಿಷುತುದೆ-ಫೆೀಯೆ ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುುದಹದಯೆ ಷಭತೆಮ ಚಿಹೆನಮ ಎಡಬಹಗದ ಹೆೀಳಿಕೆಮು ಫಲಬಹಗದ ಹೆೀಳಿಕೆಮ
ರಿಭಹಣದಷೆುೀ ಆಯುತುದೆ. ಚಿಹೆನಮನುನ ‘ಷಭಹನ’ ಎಂದ ,’಄ದಯಷೆುೀ ಷಭ’ ಎಂದ , ‘ಷಭಹನ ಭೌಲಯ’ ಎಂದ ಒದಫಸುದು. ಆದನುನ ಄ಥಿ
ಭಹಡಿಕೆ ಳುುುದರಿಂದ ಄ಯು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ ನ್ಿಿಸಷುವಹಗ ಷಹಹಮಕವಹಗುತುದೆ.
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ಚಿತರ 1 ಷಭತೆಮ ಚಿಹೆನಮು ಷಭತೆ ೀಲನನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ
‘ಷಭತೆಮ ಚಿಹೆನಮು ಷಭತೆ ೀಲನನುನ ಷ ಚಿಷುತುದೆ ‘ ಎಂಫ ರಿಕಲನೆಮು ಷಭಹನತೆಮ ಕಲನಹಂವನುನ ುನಫಿಲನಗೆ ಳಿಷಲು
ಷಹಹಮಕ. ಷಂಖ್ಹಯ ಹೆೀಳಿಕೆಮ ಎಯಡ ಫದ್ಧಗಳು ಷಭಹನ ಭೌಲಯ ಹೆ ಂದ್ಧಯಫೆೀಕು. ಹೆೀಳಿಕೆಮು ಷಭತೆ ೀಲನನುನ ಕಹಹಡಫೆೀಕು .
ಷಭಹನ ತ ಕದ ಕೆಲು ಷುುಗಳನೆ ನೀ, ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆ ಫಣಣದ ಫಹಿಕುಗಳನೆ ನೀ ಎಯಡು ತಟೆುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆ ಂದ್ಧಯು ಷಯಳ ತಕಾಡಿಮು ಇ ಗರಿಸಕೆಗೆ
ಷಹಹಮಕವಹಗುತುದೆ. ಫದಲ್ಲಗೆ, ಫಟೆು ಹಹಯಂಗರ್ ನ ಎಯಡ ಫದ್ಧ ಚಿೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಷಭಹನ ತ ಕದ ಡಬಿಗಳನುನ ತ ಗು ಹಹಕ್ರಮ ಇ
ರಿಕಲನೆಮನುನ ಕಣಿಣಗೆ ಕಟ್ುುಂತೆ ವಿರಿಷಲು ಸಹಧಯ.

ಚಿಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ
ಭಕಾಳಿಗೆ ತು ತ್ತಳಿಳಿಕೆಮನುನ ಄ಥವಹ ತುವಹಯಖ್ೆಯಮನುನ ನ್ೀಡು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಭತೆಮ ಚಿಹೆನಮು ಷುತು ಭುತು
ಫಳಕೆಮಹಗಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ; ‘ಗಣಿತ = ಮೊೀಜು’ ಄ಥವಹ ‘ಯವಿ= 9’ ಭುಂತಹಗಿ ಗಣಿತ್ತೀಮ
ಷಮೀಕಯಣಗಳ ಅಚೆಗ ಕೆಲವೆಡೆ ಷಭತೆಮ ಚಿಹೆನ ಈಯೀಗಿಸಿಯಫಸುದು.

2 ಬೀಜಗಣಿತ ರಿೀತಹಯ ಯೀಚಿಷುುದು
ಬೀಜಗಣಿತ ರಿೀತಹಯ ಯೀಚಿಷುುದು ಭತುು ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಣಿತನುನ ಫಳಷುುದು ಎಂದಯೆ ಷಂಫಂಧಗಳನುನ ಹಹಗ ವಿನಹಯಷಗಳನುನ
ಗುಯುತ್ತಷು ಭತುು ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಷು, ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣನುನ ಫೆಳೆಸಿಕೆ ಳುು , ಚಿಹೆನಗಳ ಫಳಕೆಮ ರಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ.
‘಄ಂಕಗಣಿತದ ಬಹಷೆ’ಮು ಈತುಯ ಸುಡುಕುುದನೆನೀ ಕೆೀಂದರವಹಗಿಟ್ುುಕೆ ಂಡಯೆ, ‘ಬೀಜಗಣಿತದ ಬಹಷೆ’ಮು ಷಂಫಂಧಗಳನುನ
ಕೆೀಂದರವಹಗಿರಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ‘a + 0 = a’ ಎಂಫ ಹೆೀಳಿಕೆಮು ಮಹುದೆೀ ಷಂಖ್ೆಯಗೆ ಸೆ ನೆನಮನುನ ಕ ಡಿದಹಗ ಭೌಲಯು
ಫದಲ್ಹಗುುದ್ಧಲಿ ಎಂಫ ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣನುನ ಷಂಕೆೀತಯ ದಲ್ಲಿ ರತ್ತನ್ಧಿಷುತುದೆ.
ಬೀಜಗಣಿತು ಷಂಫಂಧಗಳ ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣನುನ ಄ಭಯಕ್ರುಷು ಫಗೆಮನುನ ಗುರಿಮಹಗಿಸಿಕೆ ಂಡಯೆ, ಫಸುತೆೀಕ ಗಣಿತ ಹಠ್ಗಳು ಈತುಯ
ಕಂಡುಿಸಡಿಮುುದನುನ ಗುರಿಮಹಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯುತುವೆ. ಅದದರಿಂದ ಬೀಜಗಣಿತು ಷವಲ ಭನನ ವಿಶಮ ಎನುನುದು ಮೊದಲು ಄ಥಿವಹಗಫೆೀಕಹದ
ವಿಚಹಯ.
ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿನ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳು ಬೀಜಗಣಿತ್ತೀಮ ಚಿಂತನೆಮ ಕಲನಹಂವನುನ ಫೆಳೆಷು ಕೆಲಷ ಭಹಡುತುವೆ:
●

ಚಟುಟಿಕೆ 1 - ಭಕಾಳು ಷಂಖ್ೆಯಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಅಟ್ವಹಡುುದನ ನ, ‘ಈತುಯ ಕಂಡುಿಸಡಿಯಿರಿ’ ಎನುನುದಯ ಫದಲು ‘ಆದು ಄ದಕೆಾ
ಷಭಹನ’ ಎಂಫ ಄ಥಿ ಫಯುಂತೆ ಷಭತೆಮ ಚಿಹೆನ ಈಯೀಗಿಷುುದನ ನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆ
ಯೀಜಿತವಹಗಿದೆ.

●

ಚಟ್ುಟಿಕೆ 2 ಭಕಾಳ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಚಿಂತನೆಮನುನ ಫೆಳೆಷುತು ಹೆರ್ೆೆ ಹಹಕುತುದೆ. ಹೆೀಳಿಕೆಮು ಷರಿಯೀ ತಪ್ೀ ಎಂದು ಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಷಲು
ಭತುು ಹೆೀಳಿಕೆಮು ಮಹವಹಗಲ ಷತಯವೆೀ?, ಕೆಲವೊಯಮ ಷತಯವೆೀ?಄ಥವಹ ಮಹವಹಗಲ ಄ಷತಯವೊೀ ಎಂದು ರಿಬಹವಿಷಲು
ತೆ ಡಗುತುದೆ.
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●

ಚಟ್ುಟಿಕೆ 3 ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣದತು ಹೆ ಯಳಿ ಄ಯ ರಿಬಹವಿಷುವಿಕೆ ಄ಥವಹ ತಹತ್ತವಕ ಄ಭಹರಮು ಎಲಿ ಷಂಖ್ೆಯಗಳಿಗ
ಹೆ ಂದುತುದೆಯೆೀ ಎಂದು ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣ ಭಹಡಲು ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷುತುದೆ. ಄ಂದಯೆ ಭಕಾಳು ಷಂಖ್ಹಯಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಬೀಜಗಣಿತ
ರಿೀತಹಯ ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣ ಭಹಡಲು ಅಯಂಭಷುತಹುಯೆ.

ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿಯು ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳನುನ ನ್ಭಮ ಭಕಾಳ ರ್ೆ ತೆ ಫಳಷಲು ರಮತ್ತನಷು ಭುನನ ಇ ಎಲಿ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳನ ನ, ಄ಥವಹ
ಫಸಳಶುನುನ ನ್ೀವೆೀ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷುುದು ತ್ತೀಯಹ ಄ವಯಕ. ನ್ಭಮ ಷಸಶಿಕ್ಷಕಯೆ ಡನೆ ರಮತ್ತನಸಿದಯೆ ಆನ ನ ಈತುಭ. ಄ದರಿಂದ ಇ
಄ನುಬನುನ ಯಲುಕು ಹಹಕಲು ಹೆಚುಚ ಷಸಕಹರಿಮಹಗುತುದೆ. ನ್ೀವೆೀ ರಮತ್ತನಷುುದರಿಂದ ಕಲ್ಲಮುಯ ಄ನುಬಗಳ ಫಗೆೆ ಹೆ ಳಸು
ಭ ಡುತುದೆ. ಄ದು ಶಿಕ್ಷಕಯಹಗಿ ನ್ಭಮ ಄ನುಬನುನ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿ ನ್ಭಮ ಫೆ ೀಧನೆಮ ಯೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬೀಯುತುದೆ. ಿಸೀಗೆ ತಮಹರಿ ಅದ
ಯೀಲ್ೆ ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳನುನ ಫಳಸಿ, ಭತುು ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ವಿಧಹನ ಭತುು ರಿಣಹಭಗಳ ಫಗೆೆ, ಕಲ್ಲಕೆ ನಡೆದ ಫಗೆೆ ಭತೆ ುಯಮ ಚಿಂತ್ತಸಿ
ಆದರಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಕೆೀಂದ್ಧರತ ಕಲ್ಲಕಹ ವಹತಹಯಣ ನ್ಮಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಗುತುದೆ.

ಚಟುಟಿಕೆ 1: ಷಮತೆಯ ಆಟ
ಸಿದಧತೆ
ಫಿಯೆ ಡನೆ ಆನೆ ನಫಿಯು ಷಧಿಿಷುತಹು ಎಯಡು ತಂಡಗಳು ಅಡು ಅಟ್ ಆದು. ತಯಗತ್ತಮನುನ ಎಯಡು ತಂಡಗಳ ಎಶುು ಗುಂುಗಳನಹನಗಿ
ಭಹಡಫಸುದೆ ೀ ನ್ೀವೆೀ ನ್ಧಿರಿಸಿ.
ರತ್ತ ಎಯಡು ತಂಡಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಕೆಳ ಕಹಣಿಸಿದ ಷುುಗಳು ಫೆೀಕಹಗಫಸುದು.
●

1 ರಿಂದ 9 ಯ ಯೆಗಿನ ಷಂಖ್ಹಯ ಕಹಡುಿಗಳು (ಎಯಡು ಸೆಟ್ ನ )

●

ಗಣಿತದ ಭ ಲಕ್ರರಯೆಗಳಹದ ಷಂಕಲನ(+), ಯಕಲನ(-), ಗುಣಹಕಹಯ (×) ,ಬಹಗಹಕಹಯ (÷)ಗಳ ಕಹಡುಿಗಳು (3-4 ಸೆಟ್ ನ )

●

ಷಭತೆಮ ಷಂಕೆೀತವಹಗಿ ‚=‛ ಕಹಡುಿ

ಕಹಗದದ ದೆ ಡಡ ಚಿೀಟಿಗಳ ಯೀಲ್ೆ ಫಯೆದು ಷಂಖ್ಹಯಕಹಡುಿಗಳನುನ ಭಹಡಿಕೆ ಳುಫಸುದು. ಎಲಿ ಭಕಾಳಿಗ ಕಹಣಲು ಄ನುಕ ಲವಹಗುಂತೆ
ಗಹಢಫಣಣದ ಆಂ್ ನ ಸೆಾಚ್ ೆನ್ ಄ಥವಹ ಭಹಕಿರ್ ಫಳಸಿ ಫಯೆಮಫಸುದು.
ಭಕಾಳು ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಹಗಿ ಒಡಹಡಲು ಷಥಳಹಕಹವ ಆಯಫೆೀಕು. ತಯಗತ್ತಮ ಫೆಂಚು, ಡೆಷುಾಗಳನುನ ಷರಿಸಿ ಷಥಳ ಭಹಡಲು ಸಹಧಯವಿಯದ್ಧದದಲ್ಲಿ
ತಯಗತ್ತಮ ಹೆ ಯಗ ಕಯೆದೆ ಮಯಫಸುದು. ತಯಗತ್ತಮನುನ ಗುಂು ಭಹಡುವಹಗ ಕೆಳಗಿನ ಎಲಿೂ ಆಯುಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಿು.
●

ಷಂಖ್ಹಯಕಹಡುಿಗಳನುನ ಹೆ ಂದ್ಧಯು ಎಯಡು ತಂಡಗಳು(ಎ ಭತುು ಬ)

●

ಭ ಲಕ್ರರಯೆಮ ಕಹಡುಿ ಿಸಡಿದುಕೆ ಳುಲು ನಹಲುಾ ಭಕಾಳ ‘ಭ ಲಕ್ರರಯೆ’ ತಂಡ

●

‘=’ ಕಹಡುಿ ಿಸಡಿದುಕೆ ಳುಲು ಂದು ಭಗು (ಅ ಭಗುನುನ ಪ್ರಪೆಷರ್ ಗೆ ಷಭ ಎನೆ ನೀಣ)

ಅಟ್ ಅಡು ಫಗೆ
ಎಯಡು ಷಂಖ್ಹಯ ಭಕಾಳನುನ ಭತುು ಷಂಕಲನ ಄ಥವಹ ಯಕಲನದ ಂದು ಭ ಲಕ್ರರಯೆ ಭಗುನುನ ಈಯೀಗಿಸಿ, ತಂಡ ಎ ಂದು
ಷಂಖ್ಹಯ ಹೆೀಳಿಕೆ ಯಚಿಷುತುದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ:
9+8
7–4
ತಂಡ ಎ ಯ ಪಿಸಿದ ಇ ಹೆೀಳಿಕೆಮ ಮಹುದಹದಯ ಂದು ತುದ್ಧಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೆಷರ್ ಷಭ ಫಂದು ನ್ಲುಿತಹುನೆ/ಳೆ.
ಇಗ ಬ ತಂಡು ಄ದಯ ಷಂಖ್ಹಯ ಷದಷಯಯು ಭತುು ಈಳಿಕೆ ಭ ಲಕ್ರರಯೆ ಈಯೀಗಿಸಿ, ಎ ತಂಡು ಯಚಿಸಿದ ಷಂಖ್ಹಯ ಹೆೀಳಿಕೆಗೆ ಷಭಹನ
ಭೌಲಯ ಫಯುಂತೆ ಆನೆ ನಂದು ಹೆೀಳಿಕೆ ಯಚಿಷುತುದೆ. ಬ ತಂಡದ ಷದಷಯಯು ಹೆೀಳಿಕೆಮ ಯ ದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಪೆಷರ್

ಷಭ- ಭಗು’ವಿನ

ಆನೆ ನಂದು ಫದ್ಧಮಲ್ಲಿ ನ್ಲುಿತಹುಯೆ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಎ ತಂಡು ಯಚಿಸಿದ (ಯೀಲ್ೆ ಕಹಣಿಸಿದ) ಎಯಡು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿ, ಬ ತಂಡು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೆೀಳಿಕೆ
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ಯಚಿಷಫಸುದು.
‘9 + 8 = 19 – 2’ ಅಥವಾ ‘9 + 8 = 21 – 4’, ಇತ್ಾಾದಿ
‘7 – 4 = 6 2’ ಅಥವಾ ‘7 – 4 = 9 – 6’, ಇತ್ಾಾದಿ
ಎ ತಂಡು ಯಚಿಸಿದ ಹೆೀಳಿಕೆಗೆ ಷರಿಮಹದ ರತ್ತಹೆೀಳಿಕೆಮನುನ ಬ ತಂಡು ಯಚಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಄ದು ಹೆೀಳಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಈಯೀಗಿಸಿದ ಄ತ್ತ ದೆ ಡಡ
ಷಂಖ್ೆಯಗೆ ಷಭನಹದ ಄ಂಕನುನ ಗಳಿಷುತುದೆ.
ಅಕಸಹಮತ್ ಬ ತಂಡು ಷರಿಮಹದ ಭೌಲಯದ ಹೆೀಳಿಕೆ ಯಚಿಷುಲ್ಲಿ ವಿಪಲವಹದಯೆ, ಎ ತಂಡಕೆಾ ಄ದು ಹೆೀಳಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಈಯೀಗಿಸಿದ ಄ತ್ತ
ದೆ ಡಡ ಷಂಖ್ೆಯಗೆ ಷಭನಹದ ಄ಂಕು ಲಭಷುತುದೆ.
ನಂತಯದ ಅಟ್ಕೆಾ ಬ ತಂಡು ಮೊದಲ ಹೆೀಳಿಕೆ ಯಚಿಷಫೆೀಕು. ಎಯಡ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಷಭಹನ ಄ಕಹವ ಸಿಗುತುದೆ.

ಷಂದರ್ಭ ಅಧಯಯನ 1: ಚಟುಟಿಕೆ 1 ಬಳಸಿದದರ ಬಗೆೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಹ ಅರ ಅಂತರಲೆಮೀಕನ
ತಭಮ ಹರಥಮಕ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಚಟ್ುಟಿಕೆ 1 ಈಯೀಗಿಸಿದದಯ ಫಗೆೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಫಿಯ ನ್ಯ ಣೆ ಆಲ್ಲಿದೆ.
ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗೆ ಄ನೆೀಕ ಯಸೆಥಗಳು ಫೆೀಕ್ರದುದ ಷರಿಮಹಗಿ ಹರಯಂಭಷಲು ಷವಲ ಷಭಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿತು. ಷವಲ ಗಟಿುಮಹದ ಕಹರ್ಡಿ
ಫಳಸಿಕೆ ಂಡು ಚಟ್ುಟಿಕೆಗೆ ಫೆೀಕಹದ ಕಹಡುಿಗಳನುನ ಭಹಡಿಕೆ ಂಡೆ. ಕಹಡುಿಗಳನುನ ಭತೆು ಫಳಷು ಯೀಚನೆಯಿಂದ ಚಟ್ುಟಿಕೆ
ಭುಗಿದಹದ ಯೀಲ್ೆ ಄ುಗಳನುನ ವಹಸ್ ಡೆದುಕೆ ಂಡು ಷುಯಕ್ಷಿತವಹಗಿ ತೆಗೆದ್ಧಟೆು.
಄ುಗಳನುನ ವಹಸ್ ತೆಗೆದ್ಧಡು ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ನನನ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಮಹದ ಮೀನಹ ಄ುಗಳ ಫಗೆೆ ನನನನುನ ಕೆೀಳಿದಯು. ನಹನು
ಚಟ್ುಟಿಕೆಮನುನ ವಿರಿಸಿದಹಗ ಄ಯ ಄ದನುನ ಈಯೀಗಿಷು ಸಂಫಲ ತೆ ೀರಿಸಿದಯು; ಄ುಗಳನುನ ತಮಹರಿಷಲು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ
ವರಭ ಸಹಥಿಕವಹಯಿತು ಎನ್ಸಿತು. ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆಯಿಂದ ಭಕಾಳ ಕಲ್ಲಕೆ ಚೆನಹಗಿ ಭುಂದುಯೆಯಿತೆಂದು ನನನ ಖ್ಚಿತ ಄ಭಹರಮ.
ಅದದರಿಂದ ಭತುಶುು ಕಹಡುಿಗಳು ಫೆೀಕಹಗುತುವೆ. ಭುಂದ್ಧನ ಷಲ ಕಹಡುಿ ಭಹಡಫೆೀಕಹದಹಗ ಮೀನಹ ಭತುು ನಹನು ಟಹುಗಿ ಸೆೀರಿ ಕಹಡುಿ
ಭಹಡುತೆುೀವೆ.
ಹಠ್ ಅಯಂಭಷು ಭುನನ ಭಕಾಳು ಒಡಹಡು ಄ಕಹವಕಹಾಗಿ ಡೆಷುಾಗಳನುನ ಜಯುಗಿಷಫೆೀಕಹಯಿತು. ಄ದಕಹಾಗಿ ಯಯಿಸಿದ ಷಭಮ
ಯಥಿವಹಗದಂತೆ ಭಕಾಳು ಷಭತೆಮ ಚಿಹೆನಮ ಫಗೆೆ ಫಸಳಶುು ಕಲ್ಲತಯು.
ಮೊದಲ್ಲಗೆ ನಹನು ಸತುು ಭಕಾಳ ಎಯಡು ತಂಡ ಈಯೀಗಿಸಿ ಅಟ್ನುನ ವಿರಿಸಿದೆ. ಅದಯೆ, ತಯಗತ್ತಮ ಎಲಿ ಭಕಾಳ
ತೆ ಡಗಿಕೆ ಳುಫೆೀಕೆಂದು ನಹನು ಮೊದಲ್ೆೀ ಕನ್ಶು ನಹಲ್ಹಾದಯ ತಂಡ ಭಹಡಫೆೀಕಹದ್ಧೀತೆಂದು ನ್ಧಿರಿಸಿದೆದ. ಄ಲಿದೆೀ ರತ್ತ ಗುಂು ಯಚಿಸಿದ
ಹೆೀಳಿಕೆಮ ಭೌಲಯಭಹನಕಹಾಗಿ ಭತುು ಹೆೀಳಿಕೆ ಷರಿಯೀ ತಪ್ೀ ಎಂದು ತ್ತೀಭಹಿನ್ಷಲ್ಲಕಹಾಗಿ ನಹಲುಾ ಭಕಾಳನುನ‘ಭೌಲಯಭಹಕ’ಯೆಂದು
ನೆೀಮಸಿದೆ; ಆಫಿಯನುನ ‘ಸೆ ಾೀಯಸ್ಿ’ ಎಂದ ಷ ಚಿಸಿದೆದ. ತಂಡ ಎ ಭತುು ತಂಡ ಬ, ಹಹಗ ತಂಡ ಸಿ ಭತುು ತಂಡ ಡಿ ತಯಗತ್ತಮ ಎಯಡು
ಫೆೀಯೆಫೆೀಯೆ ಬಹಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ವಹಡಿದಯು. ನಂತಯ ಯಷಯ ಫೆೀಯೆಫೆೀಯೆ ತಂಡಗಳ ವಿಯುದದೂ ಅಡಿದಯು.
ಬ ತಂಡು ತುಂಫಹ ಚಿಂತನಶಿೀಲ ಭಕಾಳನುನ ಳಗೆ ಂಡಿತೆುಂದು ನಹನು ಗಭನ್ಸಿದೆ. ಄ಯು ಮಹವಹಗಲ ದೆ ಡಡ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನೆನೀ
ಈಯೀಗಿಷುತಹು ಹೆಚುಚ ಄ಂಕ ಗಳಿಸಿ, ವಿಯೆ ೀಧಿ ತಂಡನುನ ಸೆ ೀಲ್ಲಷಲು ಯೀಚಿಷುತ್ತುದಯ
ದ ು. ಆದರಿಂದ ಄ಯು ದೆ ಡಡ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನುನ
ಈಯೀಗಿಸಿ ಷವಲ ಷಂಕ್ರೀಣಿ ಎನ್ಷಫಸುದಹದ ಲ್ೆಕಾಗಳನುನ ಭಹಡಫೆೀಕಹಯಿತು. ಄ರಿಗೆ ಄ಯೆೀ ಷವಹಲು ಡಿಡಕೆ ಂಡಂತ್ತತುು. ಅದಯೆ,
಄ಯು ಭಹಡಿದ ಲ್ೆಕಾಗಳಿಂದ ನನಗಂತ ತುಂಫಹ ಷಂತೆ ೀಶವಹಯಿತು. ಄ಯು ಅಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚ ಄ಂಕ ಗಳಿಷಲು ನ್ಖ್ಯತೆಯಿಂದ ಲ್ೆಕಾ
ಭಹಡುತ್ತುದುದದು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಮಹಗಿ ನನಗೆ ತೃಪಿು ತಂದ್ಧತು.
ಹಠ್ದ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ನಹು ಂದು ಄ಂತ್ತಭ ಷಧೆಿಮನುನ ನಡೆಷಲು ನ್ವಚಯಿಸಿದೆು. ಎ ತಂಡು ಬ ತಂಡದ ವಿಯುದಧ ಅಡಿ, ವಿರ್ೆೀತ
ತಂಡು ಆನೆ ನಂದು ವಿರ್ೆೀತ ತಂಡದೆ ಡನೆ ಅಡಿತು. ಆದು ಹೆಚುಚ ಈಮುಕು ಎನ್ಸಿತು. ರತ್ತ ಹೆೀಳಿಕೆಮ ನಂತಯ ಎಲಿಯ ಸೆೀರಿ
ಷತಹಯಷತಯತೆ ಭತುುು ನ್ಖ್ಯತೆಮನುನ ತ ಗಿ ನೆ ೀಡುತ್ತುದೆದು. ಮಹಕೆ ಷರಿ ಄ಥವಹ ತು ಎಂದು ಚಚಿಿಷುತ್ತುದೆದು. ಆದರಿಂದ ಚಚೆಿಗೆ ಹೆಚುಚ
ಗಹರಷ ಸಿಕ್ರಾತು. ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ತನನ ವಕ್ರು ಮೀರಿ ಭನಸಿಾನಲ್ೆಿೀ ಲ್ೆಕಾ ಭಹಡಲು ತೆ ಡಗಿದುದ ನನಗೆ ಄ತ್ತೀ ಅವಚಮಿ ಭ ಡಿಸಿತು.
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ನ್ಮೂ ಬೆಮೀಧನಹ ಅಭಹಯಷದ ಅಂತರಲೆಮೀಕನ
ನ್ೀು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಄ಬಹಯಷಗಳನುನ ಭಹಡಿಸಿದಹಗ ಮಹ ಬಹಗ ತುಂಫಹ ಚೆನಹನಗಿ ಭ ಡಿ ಫಂದ್ಧತು, ಮಹುದು
ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಅಯಿತು, ಮಹುದು ಷಭಿಕವಹಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ರಸಿ. ಮಹ ರಶೆನಗಳು ಭಕಾಳ ರಗತ್ತಗೆ ಄ನುಕ ಲ
ಭಹಡಿದು, ಮಹುದು ಅಷಕ್ರುದಹಮಕವಹಗಿತುು, ಮಹುದಕೆಾ ಆನ ನ ಹೆಚುಚ ಷಶುತೆ ಫೆೀಕ್ರತುು ಭುಂತಹದ ಄ಲ್ೆ ೀಕನಗಳು ಭಕಾಳಿಗೆ
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚ ಷಂತಷದಹಮಕವಹಗಿ ಭತುು ಅಷಕ್ರುೂಣಿವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಹಹಮಕವಹಗುತುದೆ. ಄ರಿಗೆ ಄ಥಿವಹಗದ, ಄ಯು
ಭಹಡಲ್ಹಗದ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯು ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುುದ್ಧಲಿ. ರತ್ತ ಫಹರಿ ಮಹುದೆೀ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ಭಹಡಿದಹಗಲ ಇ ಄ಲ್ೆ ೀಕನ
ಯ ಢಿಸಿಕೆ ಳಿು . ಶಿರೀಭತ್ತ ಗಿೀತಹ ಭಹಡಿದಂತೆ ಄ಲಿಲ್ಲಿ ಷವಲ ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡಿಕೆ ಂಡಯೆ ಹೆಚುಚ ಪಲದಹಮಕವಹಗುತುದೆ.

ಚಿಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ
಄ಂತಯಲ್ೆ ೀಕನನುನ ಚುಯುಕುಗೆ ಳಿಷಲು ಈತುಭ ರಶೆನಗಳು:

● ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ನ್ಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ಹೆ ಂದ್ಧತೆೀ ಹೆೀಗೆ? ಭಕಾಳ ಮಹ ಈತುಯಗಳು
಄ನ್ರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿದದು?ಏಕೆ?

● ಮಹುದೆೀ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಭಧೆಯ ರವೆೀಶಿಷಫೆೀಕೆನ್ಸಿತೆೀ?
●

ಮಹ ಄ಂವಗಳಲ್ಲಿ ುನಫಿಲನ ಭಹಡಫೆೀಕ್ರತೆುಂದು ನ್ಭಮ ಄ನ್ಸಿಕೆ?

● ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯ ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡಿದ್ಧಯಹ? ಫದಲ್ಹಣೆಗೆ ಕಹಯಣಗಳೆೀನು?

3 ರಿಭಹವಿಷುವಿಕೆ ಮತುು ಸಹಮಹನ್ಯೀಕರಣ
ರಿಬಹನೆ(ಸಿದಹಧಂತ)ಗಳನುನ ಯ ಪಿಷುುದು, ನಂತಯ ಄ು ಮಹವಹಗಲ ಷತಯವೆೀ?, ಕೆಲವೊಯಮ ಭಹತರ ಷತಯವೆೀ?಄ಥವಹ ಄ಷತಯವೆೀ?
ಎಂದು ತಹಕ್ರಿಕವಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷುುದು ಬೀಜಗಣಿತದ ಄ಡಿಹಮವಹದ ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣನುನ ಫೆಳೆಸಿಕೆ ಳುು ಂದು ಬಹಗ.
‘ಷಂಕಲನದ ಄ನನಯತೆ’ಮು - ಮಹುದೆೀ ಷಂಖ್ೆಯಗೆ ಸೆ ನೆನಮನುನ ಕ ಡುುದರಿಂದ ಄ಥವಹ ಷಂಖ್ೆಯಯಿಂದ ಸೆ ನೆನಮನುನ ಕಳೆಮುುದರಿಂದ
ಷಂಖ್ೆಯಗೆ ಏನ ಯತಹಯಷವಹಗುುದ್ಧಲಿ ಎಂಫ ಕಲನಹಂವು - ಷುಲಬವಹಗಿ ಄ಥಿವಹಯಿತು. ಭುಂದ್ಧನ ಸಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ೆಕಾಗಳನುನ ಭಹಡಲು
ಆದು ವಹಯಕವಹಗಿ ಫಳಕೆಮಹಗುುದರಿಂದ ಆದಯ ಕಲ್ಲಕೆಮು ತುಂಫಹ ಭೌಲ್ಲಕವಹದುದು.
ಇ ಄ನನಯತೆಗಳು ಄ಥಿವಹದಂತೆ ಷಶುಭಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲು ಸಹಧಯವಹಗುುದು ಭಕಾಳಿಗೆ ಫಸಳ ಭುಖ್ಯ. ರಿಬಹನೆಮನುನ
ಯ ಪಿಷುುದರಿಂದ ಇ ಄ಂವನುನ ಫೆಳೆಷಲು ಸಹಧಯ. ಸೆ ನೆನಮನುನ ಕ ಡಿದಹಗ ಄ಥವಹ ಕಳೆದಹಗ ಷಂಖ್ೆಯಗೆ ಏನಹಗುತುದೆ ಎಂದು ಭಕಾಳು
ಕೆೀಳಿಕೆ ಳುುತಹು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ, ಸಿದಹಧಂತಗಳನುನ ಯಚಿಷಫಸುದು.
ಭಕಾಳು ಄ಯ ಕಲನಹಂವಗಳ ಸಿಂಧುತವನುನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲು ಫೆೀಯೆಫೆೀಯೆ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನುನ ಈಯೀಗಿಸಿ ಲ್ೆಕಾ ಭಹಡಿ ನೆ ೀಡುತಹುಯೆ. ಄ಯ
ರಿಬಹನೆ(ಸಿದಹಧಂತ)ಮು ಎಲಿ ಷಂಖ್ೆಯಗಳಿಗ ಷರಿ ಹೆ ಂದುತುದೆಯೆೀ ಎಂದು ಗಭನ್ಷಲು ಭಕಾಳನುನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷುುದು ತುಂಫಹ ಭುಖ್ಯ.
ಇ ರಿೀತ್ತ ಭಹಡುುದರಿಂದ ನ್ಭಮ ಭಕಾಳು ಷಂಖ್ಹಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಬೀಜಗಣಿತ ರಿೀತಹಯ ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣ ಭಹಡಲು ಅಯಂಭಷುತಹುಯೆ.
ತಯಗತ್ತಮು ಯ ಪಿಸಿದ ನ್ಮಭಗಳು ಭತುು ಸಿದಹಧಂತಗಳನುನ ಪಲಕದಲ್ಲಿ ರದಶಿಿಷಫಸುದು. ಭತುು ಮಹ ಭಗು ಅ ರಿಕಲನೆಮನುನ
ಭಂಡಿಷುತುದೆಯೀ ಅ ಭಗುವಿನ ಹೆಷಯನುನ ಕ ಡಹ ಅ ನ್ಮಭದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ರದಶಿಿಷಫಸುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ‘ೆರೀಭಹಳ ನ್ಮಭ’
ಷಂಕಲನದ ಫಗೆೆ ಭಕಾಳು ಭಂಡಿಸಿದ ಕೆಲು ಸಿದಹಧಂತಗಳ ಈದಹಸಯಣೆ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತದೆ:
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‘ೆರೀಭಹಳ ನ್ಮಭ: ಮಹುದೆೀ ಷಂಖ್ೆಯಗೆ ಸೆ ನೆನಮನುನ ಕ ಡಿದಯೆ ಮಹ ಷಂಖ್ೆಯಯಿಂದ ಅಯಂಭಷುತೆುೀವೊೀ, ಅ ಷಂಖ್ೆಯಮು
ಫದಲ್ಹಗುುದ್ಧಲಿ’. (a + 0 = a)
ರಬುವಿನ ನ್ಮಭ: ‘ಮಹುದೆೀ ಷಂಖ್ೆಯಯಿಂದ ಸೆ ನೆನಮನುನ ಕಳೆದಯೆ, ಮಹ ಷಂಖ್ೆಯಯಿಂದ ಅಯಂಭಷುತೆುೀವೊೀ, ಅ ಷಂಖ್ೆಯಮು
ಫದಲ್ಹಗುುದ್ಧಲಿ’.(a – 0 = a)
ರ್ೆ ಯೀತ್ತಮ ನ್ಮಭ: ‘ನ್ೀು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಷಂಖ್ೆಯಮನುನ ಄ದೆೀ ಷಂಖ್ೆಯಯಿಂದ ಕಳೆದಯೆ ಈತುಯ 0 ಅಗಿಯುತುದೆ’.(a – a = 0)
ವಿಶಹಲನ ನ್ಮಭ: ಷಂಖ್ಹಯ ಹೆೀಳಿಕೆಮ ಎಯಡ ಫದ್ಧಮಲ್ಲಿ ಄ವೆೀ ಷಂಖ್ೆಯಗಳಿದದಯೆ, ಅ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನುನ ಄ದಲು ಫದಲು ಭಹಡಿದಯ
ಭೌಲಯು ಫದಲ್ಹಗುುದ್ಧಲಿ. ಹೆೀಳಿಕೆಮು ಷಭತೆ ೀಲನ ಹೆ ಂದ್ಧಯುತುದೆ. (a + b = b + a)
ಸಿೀಭಹಳ ನ್ಮಭ: ‘ಎಯಡು ಷಂಖ್ೆಯಗಳನುನ ಕ ಡಿದಹಗ ಷಂಖ್ೆಯಗಳ ಸಹಥನನುನ ಄ದಲು ಫದಲು ಭಹಡಿದಯ , ಈತುಯ ಄ದೆೀ
ಅಗಿಯುತುದೆ’. (a + b = b + a)

಄ನೆವೀಶಣೆ ಭತುು ರಿಬಹನೆ
ಗಣಿತದ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ ಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಷುತು ಬೀಜಗಣಿತದ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷಲು ಭತುು ನಂತಯ ಅ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಮಹವಹಗಲ ಷತಯವೆೀ?,
ಕೆಲವೊಯಮ ಭಹತರ ಷತಯವೆೀ?಄ಥವಹ ಄ಷತಯವೆೀ? ಎಂದು ರಿಬಹನೆ(ಸಿದಹಧಂತ)ಗಳನುನ ಯ ಪಿಷುುದಕೆಾ ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ನ್ೀು ಷಹಹಮ
ಭಹಡಫಸುದೆಂದು ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ತೆ ೀರಿಸಿಕೆ ಡುತುದೆ. ‘ಆದು ಷತಯಲಿ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಲು ಄ರಿಗೆ ಄ನುಭತ್ತ ಆದೆ ಎನುನುದು, ಭಕಾಳಿಗೆ
ಕೆಲವೊಯಮ ಄ಚಚರಿಮ ವಿಶಮವಹಗಿಬಡುತುದೆ. ಎಲಿನ ನ ಄ಯು ಆಯುಂತೆಯೆೀ ಪಿಕೆ ಳುಫೆೀಕಹಗಿಲಿ; ‘ಇ ನ್ಮಭ ಷರಿಯೀ ಄ಥವಹ
ನಹನು ಄ದನುನ ತ್ತಯಷಾರಿಷಫೆೀಕೆ ೀ’ ಎಂದು ಄ಯು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷುುದು ತುಂಫಹ ಭುಖ್ಯ.

ಚಟುಟಿಕೆ 2: ರಿಭಹನೆಗಳು
ಸಿದಧತೆ
ಕುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಕೆಲು ಗಣಿತದ ಷಂಖ್ಹಯ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ ಫಯೆಯಿರಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ :
● (3 + 5) + 8 = 3 + (5 + 8)
● (3 + 5) × 8 = 3 + (5 × 8)
● (3 – 5) – 8 = 3 – (5 – 8)
● (3 × 5) + 8 = 3 × (5 + 8)
ಕೆಲು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಷರಿಮಹಗಿಯಫಸುದು ಕೆಲು ಷರಿ ಆಲಿದ್ಧಯಫಸುದು ಎಂದು ಗಭನ್ಸಿ.
ಷಂನ ಮಲ 2 ಯಲ್ಲಿ ಆನ ನ ಹೆಚಿಚನ ಈದಹಸಯಣೆಗಳು ಆವೆ.

ಚಟ್ುಟಿಕೆ
ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಭಹಡಲು ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ:
●

ರತ್ತ ಹೆೀಳಿಕೆಮ ಸಿಂಧುತವನುನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ.

●

ಷತಯವಹಗಿಯು ಎಲಿ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗ , ಂದು, ಎಯಡು ಄ಥವಹ ಎಲಿ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನ ನ ಫದಲ್ಲಸಿ ಄ದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ
ಫಯೆಯಿರಿ. ಇ ಎಲಿೂ ಷತಯವಹಗಿಯುತುವೆಯೆೀ? ಹೌದಹದಯೆ, ಎಲಿ ಷಂಖ್ೆಯಗಳಿಗ ಆದು ಷತಯ ಎಂದು ನ್ಭಮ ಄ನ್ಸಿಕೆಯೆೀ? ನ್ಭಮ
ಚಿಂತನೆಮನುನ ರಿಬಹನೆಮ ಄ಥವಹ ನ್ಮಭದ ಯ ದಲ್ಲಿ ಫಯೆಯಿರಿ.

●

ನ್ಭಗೆ ತು ಎನ್ಸಿದ ಎಲಿ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಂದು, ಎಯಡು ಄ಥವಹ ಎಲಿ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನ ನ ಫದಲ್ಲಸಿ ಄ದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ
ಫಯೆಯಿರಿ. ಇ ಎಲಿೂ ಄ಷತಯವೆೀ? ಄ಥವಹ ಷತಯವಹಗಫಲಿ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ ಆವೆಯೆೀ? ಹೌದಹದಯೆ, ಎಲಿ ಅಯೆಾಮ ಷಂಖ್ೆಯಗಳಿಗ
ಆದು ಄ಷತಯ ಎಂದು ನ್ಭಮ ಄ನ್ಸಿಕೆಯೆೀ? ನ್ಭಮ ಚಿಂತನೆಮನುನ ರಿಬಹನೆಮ ಄ಥವಹ ನ್ಮಭದ ಯ ದಲ್ಲಿ ಫಯೆಯಿರಿ.

ಭಹತನಹಡು ಭ ಲಕ ಕಲ್ಲಮಲು ವಿುಲ ಄ಕಹವಗಳನುನ ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆ ದಗಿಷುತುದೆ. ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಇ ಅಮಹಭಕಹಾಗಿ ’ಕಲ್ಲಕೆಗಹಗಿ
ಭಹತು’ ಎಂಫ ಷಂನ ಮಲನುನ ಫಳಷಲು ನ್ೀು ಫಮಷಫಸುದು,
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ಷಂದರ್ಭ ಅಧಯಯನ 2: ಚಟುಟಿಕೆ ಉಯೀಗಸಿದದರ ಬಗೆೆ ಶ್ರೀ ಕುಮಹರ್ ಅರ ಅಂತರಲೆಮೀಕನ
ನಹನು ಗುಂಪಿಗೆ ಐದು ಭಕಾಳಂತೆ ತಯಗತ್ತಮನುನ ವಿಬಹಗ ಭಹಡಿ ಄ರಿಗೆ ಕುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫಯೆದ್ಧದದ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ ಸಿಂಧುತವನುನ
(ಷತಹಯಷತಯತೆಮನುನ) ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಲು ಸತುು ನ್ಮಶಗಳ ಕಹಲ್ಹಕಹವ ನ್ೀಡಿದೆ.
ಗುಂಪಿನೆ ಳಗೆ ಎಷೆ ುಂದು ಚಚೆಿಗಳು ನಡೆದು. ನನಗೆ ಆದು ಄ತ್ತೀ ಷಂತಷ ತಂದ್ಧತು. ಏಕೆಂದಯೆ ನಹನು ಄ಯ ಷಂವಹದನುನ
ಅಲ್ಲಷುತ್ತುದಹದಗ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಏಕೆ ಷತಯ ಎಂಫ ಫಗೆೆ, ಮಹ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನುನ ಫಳಸಿದಯೆ ಹೆೀಳಿಕೆ ಄ಷತಯವಹದ್ಧೀತು ಎಂಫ ಫಗೆೆ ಄ಥವಹ ಄ಷತಯ
ಏಕೆ? ಹೆೀಳಿಕೆಮು ಷತಯವಹಗುುದು ಹೆೀಗೆ ಎಂಫ ಫಗೆೆ ತಹಕ್ರಿಕವಹಗಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷುತ್ತುದುದದು ಗೆ ೀಚರಿಸಿತು.
ಕೆಲು ಭಕಾಳು ಗುಂಪಿನ ಚಿಂತನೆಮಲ್ಲಿ ಬಹಗಿಸಷದ್ಧಯುುದು ಕಂಡುಫಂದ್ಧತು. ಄ಯನ ನ ಚಚೆಿಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ನಹನು
ಗುಂುಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ಫಿನು ಄ನೆೀಕ ದ್ಧನ ಶಹಲ್ೆಯಿಂದ ಹೆ ಯಗಿದುದದರಿಂದ ಗುಂಪಿನೆ ಳಗೆ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಹಹಮ ಫೆೀಕಹಯಿತು.
಄ನ ಲ್ೆಕಾ ರಿಣತ್ತ ಚೆನಹನಗಿತುು. ಷಸಹಠಿಗಳು ಄ನ ಇ ಕೌವಲನುನ,ಚಚೆಿಗೆ ಄ನ ಕೆ ಡುಗೆಮನುನ ಯಚಿಚದಯು. ನಹನು ಎಲಿರಿಗ
ರತ್ತಯಫಿಯ ಚಿಂತನೆಮಲ್ಲಿ ಹಲುದಹಯಯಹಗಫೆೀಕೆಂದ , ಯಷಯ ಕಲನಹಂವಗಳನುನ ಸಂಚಿಕೆ ಳುುುದು ಎಲಿರಿಗ ಷಹಹಮಕವೆಂಡ
ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಹಯು ಭಂಡಿಷಫೆೀಕೆಂದು ನಹನು ಅಯೆಾ ಭಹಡುತೆುೀನೆ ಎಂದೆ. ಅದದರಿಂದ ರತ್ತಯಫಿಯ ಯದ್ಧ ನ್ೀಡಲು
ತಮಹರಿಯಫೆೀಕೆಂದ

ಹೆೀಳಿದೆ. ಄ಯೆಲಿಯ ಄ಬಹಯಷದಲ್ಲಿ ಷಂೂಣಿವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಕೆ ಂಡಯು.

಄ಯಯ ಗುಂಪಿನ ಚಚೆಿಮ ಫಗೆೆ ಈತುರಿಷುಂತೆ ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆ ಭಕಾಳನುನ ಕೆೀಳಿದೆ. ಹೆೀಳಿಕೆಮ ಷತಹಯಷತಯತೆಮನುನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲು ಮಹ
ಮಹ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನುನ ರಮತ್ತನಸಿದಯು ಭತುು ಮಹಕೆ ಄ದೆೀ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನುನ ಈಯೀಗಿಸಿದಯು ಎಂದು ವಿರಿಷಲು ಹೆೀಳಿದೆ. ಫೆೀಯೆ
ಗುಂಪಿನಯು ಅ ಹೆೀಳಿಕೆಮ ಫಗೆೆ ಭಹಿಸತ್ತ ನ್ೀಡಲು ಄ಯಯು ಈಯೀಗಿಸಿದ ಷಂಖ್ೆಯಗಳ ಫಗೆೆ ವಿಯಣೆ ಕೆೀಳಿದೆ. ನಭಮ ಭುಂದೆ ಄ನೆೀಕ
ಈದಹಸಯಣೆಗಳು ಕಂಡುಫಂದು.
ಆದು ಸಹಕಶುು ಷಭಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿತು. ಄ದಯಲ ಿ ಹೆೀಳಿಕೆಮು ತಹಗಿದದಲ್ಲಿ ಄ನೆೀಕ ಗುಂುಗಳು ಫೆೀಯೆಫೆೀಯೆ ಷಂಖ್ೆಯ ಈಯೀಗಿಸಿ
಄ದನುನ ಷತಯ ಎಂದು ುಯಹವೆ ಭಂಡಿಷಲು ರಮತ್ತನಷುತ್ತುದದಯು. ಎಲಿ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ ಫಗೆೆಮ ಷಂೂಣಿ ಯಹಭಶೆಿ ನಡೆಷಲು ನಭಗೆ
ಸಹಧಯವಹಗಲ್ಲಲಿ. ಮಕಾನುನ ಭನೆಗೆಲಷಕೆಾಂದು ನ್ಗದ್ಧಡಿಸಿ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ ರಿಬಹನೆಗಳನುನ ಫಯೆದ್ಧಡಲು ಄ರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿದೆ.
಄ಯಲಿನೆೀಕಯು ಫಯೆದದದನುನ ತಂದ್ಧದದರಿಂದ ಭಯುದ್ಧನ ಫಸಳಶುು ಚಚೆಿಗಳು ನಡೆದು. ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಿಸಂದ್ಧನ ಸಹಲ್ಲನ ಕೆಲಯು
ಹಲ್ೆ ೆಳುದೆೀ ಷುಭಮನ್ದದಯೆಂದು ನನಗೆ ಄ನ್ಸಿತು. ನಹನು ಄ಯ ಫಳಿ ಹೆ ೀಗಿ ರಶಿನಸಿದಹಗ ಏನು ಭಹಡಫೆೀಕೆಂದು ಄ರಿಗೆ ತೆ ೀಚುತ್ತುಲಿ
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಯು. ನಹನು ಄ರಿಗೆ ಆತಯಯು ಭಂಡಿಸಿದ ರಿಬಹನೆಗಳು ಷತಯವೊೀ ಄ಷತಯವೊೀ ಎಂದು ತ್ತಳಿಷಲ ಭತುು ಄ದಕೆಾ
ಕಹಯಣಗಳನುನ ನ್ೀಡಲ ತ್ತಳಿಸಿದೆ

ಚಿಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ
ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಕೆ ಳುದೆೀ ತಯಗತ್ತಮ ಿಸಂದ್ಧನ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಷುಭಮನೆೀ ಕುಳಿತ್ತದದ ಭಕಾಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ಶಿರೀಕುಭಹರ್
಄ಯು ಭಧಯರವೆೀವ ಭಹಡಿದ ಫಗೆೆ ನ್ಭಗೆೀನು ಄ನ್ಸಿತು? ಅ ಭಕಾಳಿಗೆ ಏನು ಭಹಡಫೆೀಕೆಂದು ತೆ ೀಚದ್ಧಯಲು
ಕಹಯಣಗಳೆೀನ್ಯಫಸುದು?
ನ್ಭಮ ಭಕಾಳು ಚಟ್ುಟಿಕೆಗೆ ಹೆೀಗೆ ಷಂದ್ಧಸಿದಯು ಎಂದು ಕೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳ ಭ ಲಕ ಄ಲ್ೆ ೀಕನ ಭಹಡಿಕೆ ಳಿು.
●

ಭಕಾಳ ಮಹ ಈತುಯಗಳು ಄ನ್ರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿದದು?ಏಕೆ?

●

ನ್ಭಮ ಭಕಾಳು ಄ಥಿಭಹಡಿಕೆ ಂಡಯೆ ೀ ಆಲಿವೊೀ ತ್ತಳಿಮಲು ಮಹ ಮಹ ರಶೆನಗಳನುನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?

● ಚಟ್ುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯ ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡಿದ್ಧಯಹ? ಫದಲ್ಹಣೆಗೆ ಕಹಯಣಗಳೆೀನು?
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4 ಹ್ೆಚುು ಷಂರದಹಯಿಕ ಸಹಮಹನ್ಯೀಕರಣಕೆೆ ಹ್ೆಮರಳುುದು
ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ ಫಗೆೆ ರಿಬಹನೆ/ಸಿದಹಧಂತಗಳಿಂದ ಭುಂದುಯೆದು ಷಂಕೆೀತಗಳನುನ ಫಳಸಿ ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣದೆಡೆಗೆ ಹೆ ಯಳುುದು ದೆ ಡಡ ಹೆರ್ೆೆ
ಎನ್ಷುತುದೆ. ಅದಯೆ ಚಟ್ುಟಿಕೆ 1 ಭತುು 2 ಯಲ್ಲಿಯು ರಿೀತ್ತಮ ಅಟ್ಗಳನುನ ಅಡುುದು ನ್ಭಮ ಭಕಾಳಿಗೆ ಄ಬಹಯಷವಹಗಿದದಯೆ ಄ಯು
ಷಂಕೆೀತಗಳನುನ ಫಳಷಲು ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಅಯಂಭಸಿಯುತಹುಯೆ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಄ಯು ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ‘ಮಹುದೆೀ ಷಂಖ್ೆಯಯಿಂದ ಎಯಡನುನ ಕಳೆದು ಐದನುನ ಕ ಡಿದಯೆ ಈತುಯೂ ಮಹವಹಗಲ ದತು
ಷಂಖ್ೆಯಗಿಂತ ಭ ಯು ಹೆಚಹಚಗಿಯುತುದೆ.’ ಎಂಫಂತಸ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ ಹೆೀಳಿಯುತಹುಯೆ. ‘ಮಹುದೆೀ ಷಂಖ್ೆಯ’ ಎಂದು ತೆ ೀರಿಷಲು x ಄ಥವಹ n
ಫಳಷುುದು ಷಭಿಕ ವಿಧಹನ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಯೆ ಇ ಷನ್ನವೆೀವದಲ್ಲಿ ಷಸಜವಹಗಿ ಕಲ್ಲಕೆಮಹಗುತುದೆ.
ಭುಂದ್ಧನ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮು ಹೆಚುಚ ಸಹಂರದಹಯಿಕ ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣನುನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷುತುದೆ.

ಚಟುಟಿಕೆ 3: ಸಹಮಹನ್ಯೀಕರಣ
ಸಿದಧತೆ
ಎಯಡು ಫಗೆಮ ಮಂಚು ಟಿುಗಳನುನ ತಮಹರಿಸಿಕೆ ಳಿು .
●

ನ್(ದ್ಧಿಶು) - ಕಹರ್ುಭಗಳು -ಆು ಷತಯವಹಗಿಯಫಸುದಹದ, ಄ಥವಹ ಅಗಿಯಫೆೀಕ್ರಲಿದ ಕೆಲು ನ್ದ್ಧಿಶು ಗಣಿತ್ತೀಮ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ
ಹೆ ಂದ್ಧಯುತುವೆ.

●

ಸಹ(ಭಹನ್ಯೀಕಯಣದ) - ಕಹರ್ುಭಗಳು - ನ್-ಕಹಡುಿಗಳ ಹೆೀಳಿಕೆಗೆ ಷಂವಹದ್ಧಮಹಗಿ ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣಗೆ ಂಡ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ ,
ರಿಬಹನೆ/ಸಿದಹಧಂತಗಳನುನ ಇ ಕಹಡುಿಗಳು ಹೆ ಂದ್ಧಯುತುವೆ.

ನ್-ಕಹಡುಿಗಳು ಭತುು ಸಹ-ಕಹಡುಿಗಳ ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಷಂನ ಮಲ 3 ನೆ ೀಡಿ. ನ್ಭಮ ಭಕಾಳ ಭಟ್ುಕೆಾ ಹೆ ಂದುಂತೆ ಄ುಗಳಲ್ಲಿ
ಭಹಹಿಡು ಭಹಡಿಕೆ ಳುಫಸುದು.
ತಯಗತ್ತಮನುನ ಗುಂುಗಳಹಗಿ ವಿಬಹಗ ಭಹಡಿ. ರತ್ತ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಯರಿಂದ ಸತುು ಭಕಾಳಿದದಯೆ ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗೆ ಈತುಭ. ಎಲಿ ನ್ಕಹಡುಿಗಳನುನ, ಸಹ-ಕಹಡುಿಗಳನುನ ರತೆಯೀಕವಹಗಿ ಕಲಸಿ. ನ್ಭಮ ತಯಗತ್ತಮನುನ ಗುಂುಗಳಹಗಿ ಯೀಜಿಷಲು ‘ಗುಂುಕಹಮಿ ಫಳಕೆ’ ಎಂಫ
ಷಂನ ಮಲನುನ ನ್ೀು ಫಳಸಿಕೆ ಳುಫಸುದು. ರತ್ತ ಗುಂನುನ ಎಯಡು ಬಹಗ ಭಹಡಿ, ಂದು ಬಹಗಕೆಾ ನ್-ಕಹಡುಿಗಳನುನ ಆನೆ ನಂದು
ಗುಂಪಿಗೆ ಸಹ-ಕಹಡುಿಗಳನುನ ಸಂಚಿ.

ಚಟ್ುಟಿಕೆ
ಭಹಗ 1
ಸಹ- ಭತುು ನ್-ಕಹಡುಿಗಳನುನ ರ್ೆ ೀಡಿ ಭಹಡಿ ರಿಬಹನೆಗಳು ಮಹವಹಗಲ ಷತಯವೆೀ, ಕೆಲವೊಯಮ ಭಹತರ ಷತಯವೆೀ, ಄ಥವಹ ಄ಷತಯವೆೀ
ಎಂದು ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಲು ಹೆೀಳಿ. ಅಟ್ದ ಆನೆ ನಂದು ಫಗೆ ಎಂದಯೆ ಐದಹಯು ಭಕಾಳ ಗುಂುಗಳನುನ ಭಹಡಿ ಄ರಿಗೆ ನ್- ಄ಥವಹ ಸಹಕಹಡುಿಗಳನುನ ಭಹತರ ಕೆ ಡಿ. ನ್-ಕಹಡುಿಗಳಿದದಲ್ಲಿ ಄ದಕೆಾ ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣದ ಹೆೀಳಿಕೆ ಯಚಿಷಲ್ಲ. ಸಹ-ಕಹಡುಿಗಳಿದದಲ್ಲಿ ನ್ದ್ಧಿಶು ಈದಹಸಯಣೆ
ಯಚಿಷಲ್ಲ. ನಂತಯ ಄ದು ಮಹವಹಗಲ ಷತಯವೆೀ, ಕೆಲವೊಯಮ ಭಹತರ ಷತಯವೆೀ, ಄ಥವಹ ಄ಷತಯವೆೀ ಎಂದು ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಲು ಹೆೀಳಿ.
ಷಂನ ಮಲ 4 ಯಲ್ಲಿ ನ್ೀು ರತ್ತ ಫಗೆಮ ಕಹಡಿಿಗೆ ಕೆಲು ಈದಹಸಯಣೆಮನುನ ನೆ ೀಡಫಸುದು.
ಭಹಗ 2
ಗುಂು ಷವಂತವಹಗಿ ನ್-ಕಹಡುಿಗಳನುನ ಭತುು ಸಹ-ಕಹಡುಿಗಳನುನ ಯಚಿಷಲ್ಲ.
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ವಿೀಡಿಯ : ಗುಂುಕಹಯಭ ಬಳಕೆ

ಷಂದರ್ಭ ಅಧಯಯನ 3: ಚಟುಟಿಕೆ ಬಳಸಿದದರ ಬಗೆೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕೆಮಹ್ಹದೆೀವಿ ಅರ ಅಂತರಲೆಮೀಕನ
ಷಂನ ಮಲ 3 ಯ ಷ ಚನೆಮಂತೆ ನಹನು ನ್-ಕಹಡುಿಗಳನುನ ಭತುು ಸಹ-ಕಹಡುಿಗಳನುನ ಭಹಡಿಕೆ ಂಡೆ. ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆಮು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ
ಹೆ ೀಲ್ಲಷು ಭತುು ರತ್ತ ಹೆೀಳಿಕೆಮನುನ ಗಣಿತದ ರಿಬಹಷೆಮಲ್ಲಿ ಈಲ್ೆಿೀಖಿಷು ಕ್ರರಯೆಗೆ ಭಕಾಳನುನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷುತುದೆಮಹಗಿ ನನಗೆ ಫಸಳ
ಪಿರಮವಹಯಿತು.
ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಬೀಜಗಣಿತದ ಈತುಭ ತ್ತಳಿಳಿಕೆಮನುನ ಹೆ ಂದ್ಧಯು ಂದಹದಯ ಭಗು ರತ್ತ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯುಂತೆ ನಹನು ಭಹಡಿದೆ. ಄ಯ
ಸಿದಹಧಂತದ ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣ ಭಹಡಿದ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಮಹವಹಗಲ ಷತಯವೊೀ, ಕೆಲವೊಯಮ ಭಹತರ (ಹಹಗಹದಯೆ ಮಹವಹಗ) ಷತಯವೊೀ,
಄ಥವಹ ಷಂೂಣಿ ಄ಷತಯವೊೀ ಎಂಫ ಚಚೆಿಮಲ್ಲಿ ಎಲಿಯ ಬಹಗಿಸಷಫೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳಿದೆ. ಄ಯ ಗುಂಪಿನ ವಿಯಣೆ ಕೆೀಳುವಹಗ ನಹನು
ಮಹ ಭಗುನುನ ಫೆೀಕಹದಯ ಅಮುದಕೆ ಳುುತೆುೀನೆ. ಅದದರಿಂದ ಄ಯೆಲಿಯದ ಭಮತದ ಄ಭಹರಮವಹಗಿಯಫೆೀಕು ಭತುು ರತ್ತಯಫಿಯ
ತ್ತಳಿದ್ಧಯಫೆೀಕು ಎಂದ ಹೆೀಳಿದೆ.
ಇ ಭಹತು ಄ಯನುನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಸಿತು. ರತ್ತಯಫಿಯ ಄ಯ ಗುಂಪಿನ ಚಚೆಿಮಲ್ಲಿ, ನ್ದ್ಧಿಶು ಹೆೀಳಿಕೆಗೆ ಸಹಭಹನಯ ಹೆೀಳಿಕೆಮನುನ
ರ್ೆ ೀಡಿಷುಲ್ಲಿ ಬಹಗಿಸಸಿದ ರಿೀತ್ತ ಄ನನಯವಹಗಿತುು. ರತ್ತ ಗುಂೂ ಂದು ಜತೆ ಕಹಡುಿಗಳನುನ ರದಶಿಿಸಿ, ಄ುಗಳ ಫಗೆೆ ಄ಯ ಚಚೆಿಗಳು
ಭತುು ನ್ಧಹಿಯಗಳನುನ ಕುರಿತು ವಿಯಣೆ ನ್ೀಡಫೆೀಕೆಂದು ನಹನು ಕೆೀಳಿದೆ. ಄ಯಯೆೀ ಯಷಯ ಚಚಿಿಷುತ್ತುದುದದರಿಂದ ಆದು ಕೆ ಂಚ ಹೆಚುಚ
ಷಭಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿತು. ಚಟ್ುಟಿಕೆಮ ಎಯಡನೆೀ ಬಹಗನುನ ಭುಂದ್ಧನ ದ್ಧನಕೆಾ ಭುಂದ ಡಫೆೀಕಹಯಿತು.
ವೆೈಮಕ್ರುಕವಹಗಿ ಄ಯಯ ಷವಂತ ನ್- ಭತುು ಸಹ-ಕಹಡುಿಗಳನುನ ಭಹಡುುದು ಂದು ಈತುಭ ರಮತನವಹಗಿತುು. ರತ್ತಯಫಿಯ
಄ಯಯು ಏನು ಭಹಡಿದಯೆಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಸಿದಯು. ಄ಯು ಭಹಡಿದುದ ಷರಿಮಹಗಿತೆ ುೀ ಕೆಲು ತು ತ್ತಳಿಳಿಕೆಗಳಿದದವೊೀ ಎಂಫ
ಚಚೆಿಮ ಭ ಲಕ ಄ಯ ಷಸಹಠಿಗಳಿಂದ ಫಸಳಶುು ವಿಶಮ ಕಲ್ಲತಯು.

ಚಿಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ
●

ನ್ಭಮ ಭಕಾಳ ತ್ತಳಿಳಿಕೆಮನುನ ಚುಯುಕುಗೆ ಳಿಷಲು ಮಹ ಮಹ ರಶೆನಗಳನುನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?

●

ಮಹ ಄ಂವಗಳನುನ ುನಫಿಲನ ಭಹಡಫೆೀಕ್ರತೆುಂದು ನ್ಭಗೆ ಄ನ್ಸಿತು?

●

ನ್ಭಮ ಭಕಾಳನುನ ತಂಡಗಳಹಗಿ ಹೆೀಗೆ ಷಂಯೀಜಿಸಿದ್ಧರಿ?

●

ಇ ತಂಡಗಳನುನ ುನಃ ಄ದೆೀ ರಿೀತ್ತ ಫಳಷುವಿಯೆೀ?

●

ಇ ಚಟ್ುಟಿಕೆಗಹಗಿ ನ್ಭಮ ಭಕಾಳ ತ್ತಳಿಳಿಕೆಮ ಭೌಲಯಭಹನನುನ ಹೆೀಗೆ ಭಹಡಿದ್ಧರಿ?

●

ಮಹುದಹದಯ ಭಗುವಿಗೆ ಆನ ನ ಹೆಚುಚ ಷಹಹಮ ಫೆೀಕ್ರತೆುೀ?

5 ಸಹರಹಂವ
ಇ ಘಟ್ಕು ಬೀಜಗಣಿತ್ತೀಮ ಚಿಂತನೆಮನುನ ಕೆೀಂದರವಹಗಿಟ್ುುಕೆ ಂಡಿದೆ. ಭಕಾಳು ಬೀಜಗಣಿತ್ತೀಮ ಚಿಂತನೆ ಭತುು ಄ಂಕಗಣಿತಗಳ ನಡುವಿನ
ಹೆ ೀಲ್ಲಕೆ ಭತುು ಯತಹಯಷಗಳನುನ ಗಭನ್ಷುುದನುನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಸಿದೆ.
ಇ ಘಟ್ಕದ ಄ಬಹಯಷದ್ಧಂದ ‘=’ ಚಿಹೆನಮು ‘಄ದಯ ಈತುಯ’ಎನುನ ಫದಲು ‘಄ದಕೆಾ ಷಭ’ ಎಂಫ ಄ಥಿ ನ್ೀಡುತುದೆ ಎಂದು ಭಕಾಳಿಗೆ ಭನರಿಕೆ
ಭಹಡಿಕೆ ಡುುದಯ ಭಸತವನುನ ನ್ೀು ಄ರಿತ್ತದ್ಧದೀರಿ. ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಷತಯವೊೀ ಄ಷತಯವೊೀ ಎಂದು ತ್ತಳಿಮಲು ಭತುು ಎಲಿ ಷಂಖ್ೆಯಗಳಿಗ
ಹೆ ಂದುತುವೆಯೆೀ ಎಂದು ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ತಹಕ್ರಿಕತೆ ಫೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಲು ಭಕಾಳನುನ ಹೆೀಗೆ ಷಭಥಿಯನಹನಗಿಷುುದೆಂದು ನ್ೀು ಄ರಿತ್ತದ್ಧದೀರಿ.
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ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ ಷತಹಯಷತಯತೆಮನುನ ತಕಿ ಭತುು ಕಹಯಣಗಳ ಭ ಲಕ ಭಂಡಿಷುತಹು, ಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಷುತಹು ಗಣಿತಜ್ಞಯಂತೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡಲು, ಭಕಾಳು
ಷಭಥಿಯಹಗು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ರಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ ಭಹಡುುದೆಂದು ನ್ೀು ಗಭನ್ಸಿದ್ಧದೀರಿ. ಂದು ಹೆೀಳಿಕೆಮ ಷತಹಯಷತಯತೆಮನುನ
ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಲು ಄ಯನುನ ಷಭಥಿಯನಹನಗಿಷಲು ಕಲ್ಲತ್ತದ್ಧದೀರಿ. ಸಹಭಹನ್ಯೀಕಯಣ ಄ಥವಹ ಷಂಕೆೀತಗಳು ಎದುಯಹದಹಗ
ಗೆ ಂದಲಕೆ ಾಳಗಹಗದಂತೆ ಬೀಜಗಣಿತ್ತೀಮ ಚಿಂತನೆ ಫೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಲು ಹಹಗ ಗಣಿತಜ್ಞಯಂತೆ ಅತಮವಿಶಹವಷದ್ಧಂದ ಕೆಲಷ ಭಹಡಲು
ನ್ಭಮಭಕಾಳಿಗೆ ಷಹಹಮ ಭಹಡಿದ್ಧದೀರಿ.
ನ್ಭಮ ಭಕಾಳ ಕಲ್ಲಕೆಮನುನ ಈತುಭಡಿಷಲು ನ್ಭಮ ಫೆ ೀಧನಹಬಹಯಷದ ಄ಂತಯಲ್ೆ ೀಕನನುನ ಯ ಢಿಸಿಕೆ ಳುುುದು ಹೆೀಗೆ ಭುಖ್ಯ ಎಂದ
಄ರಿತ್ತದ್ಧದೀರಿ.
ಚಿಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ
ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ನ್ೀು ಈಯೀಗಿಸಿದ ಭತುು ಫೆೀಯೆ ತಯಗತ್ತಮಲ ಿ ಫಳಷಫಸುದಹದ ಭ ಯು
ಕಹಮಿತಂತರಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಸಿ .

ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಷಂನಮೂಲ 1: NCF/ NCFTE ಕಲ್ಲಕಹ ಅಗತಯಗಳು
ಯಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ುು(2005) ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ುು(2009) ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿಯು ಕಲ್ಲಕಹ ಄ಗತಯಗಳನುನ ಇ
ಘಟ್ಕ ಫೆಸೆಮುತುದೆ, ಭತುು ಄ುಗಳನುನ ತಲುಲು ನ್ಭಗೆ ಷಹಹಮ ಭಹಡುತುದೆ.
●

ಭಕಾಳನುನ ಕೆೀಲ ಭಹಿಸತ್ತ ಷಂಗಹರಸಕಯಂತಲಿದೆೀ ಄ಯ ಕಲ್ಲಕೆಮಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ಬಹಗಿಗಳಹಗುಂತೆ ಗಭನ್ಷುುದು.
ಜ್ಞಹನನುನ ಯ ಪಿಷು ಄ಯ ಸಹಭಥಯಿನುನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷುುದು. ಕಲ್ಲಕೆಮು ಫಹಯಿಹಠ್ದ ವಿಧಹನ ಮೀರಿ ಫೆಳೆಮುುದನುನ
ದೃಢಡಿಷುುದು.

●

ಗಣಿತ ಎಂಫುದು ಭಕಾಳು ಄ಯಯೆ ಳಗೆ ಭಹತನಹಡಿಕೆ ಳುಫಸುದಹದ, ಷಂಸನ ನಡೆಷಫಸುದಹದ, ಚಚಿಿಷಫಸುದಹದ, ಭತುು
ಜತೆಗ ಡಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡಫಸುದಹದ ವಿಶಮ ಎಂದು ಗರಿಸಷುುದು.

●

ಭಕಾಳು ಗಣಿತದ ಭಸತವನುನ ಄ರಿಮುುದು ಹಹಗ ಷ ತರಗಳು ಭತುು ಮಹಂತ್ತರಕ ಕಹಮಿವಿಧಹನಗಳಿಗಿಂತ ಯೀಲ್ಲನ ಷುಯದಲ್ಲಿ
ಗಣಿತನುನ ಗರಿಸಷುುದು.

ಷಂನಮೂಲ 2: ಚಟುಟಿಕೆ 2 ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೆಮಳಳಲು ಹ್ೆೀಳಿಕೆಗಳ ಉದಹಸರಣೆಗಳು
ಕುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಇ ಕೆಳಗಿನಂತಸ ಕೆಲು ಗಣಿತದ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ ಫಯೆಯಿರಿ.
ನ್ೀು ಈಯೀಗಿಷು ಕೆಲು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಷತಯವಹಗಿಯಫೆೀಕು ಭತುು ಕೆಲು ಄ಷತಯವಹಗಿಯಫೆೀಕು ಎಂದು ಗಭನ್ಸಿ.
(3 + 5) + 8 = 3 + (5 + 8)
(3 + 5) × 8 = 3 + (5 × 8)
(3 – 5) – 8 = 3 – (5 – 8)
(3 × 5) + 8 = 3 × (5 + 8)
3 – (5 + 8) = (3 – 5) + 8
(8 – 5) × 3 = (3 – 5) × 8
(8 + 5) × 3 = 8 × 3 + 8 × 5
3 × 5 + 3 × 8 = (3 + 5) × 8
www.TESS-India.edu.in
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3×5–8=8–3×5
3 × (5 – 8) = 3 × 5 – 3 × 8
(5 – 3) × 8 = 8 × (3 – 5)
3 × (8 – 5) = 3 × 8 – 3 × 5

ಷಂನಮೂಲ 3: ನ್(ರ್ದಭಶಟ)-ಕಹರ್ುಭಗಳು ಮತುು ಸಹ(ಮಹನಯ)-ಕಹರ್ುಭಗಳಿಗೆ ಉದಹಸರಣೆಗಳು
ಕೆಮೀಶಟಕ R3.1 ನ್(ದ್ಧಿಶು)-ಕಹಡುಿಗಳು ಭತುು ಸಹ(ಭಹನಯ)-ಕಹಡುಿಗಳಿಗೆ ಈದಹಸಯಣೆಗಳು
ನ್(ರ್ದಭಶಟ)-ಕಹರ್ುಭಗಳು (ವಿಶ್ಶಟ

ಸಹ(ಮಹನಯ)-ಕಹರ್ುಭಗಳು (ಸಹಮಹನ್ಯೀಕರಣ)

ಉದಹಸರಣೆಗಳು)

ಸಹಮಹನ್ಯೀಕರಣು ಯಹವಹಗಲಮ ಷತಯ (A
), ಕೆಲವೊಮ್ಮೂ ಷತಯ (S), ಅಥವಹ ಅಷತಯ (F)

ಮಹುದೆೀ ಎಯಡು ಷಂಖ್ೆಯಗಳನುನ ಮೊದಲು
(3 × 2) × 4 = 3 × (2 × 4)

ಗುಣಿಸಿದಯ ಭ ಯು ಷಂಖ್ೆಯಗಳ ಗುಣಲಫಧು
ಷಭವಹಗಿಯೆೀ ಈಳಿಮುತುದೆ.

A

12 ÷ 3 = (12 ÷ 4) + 1

ab/b = ab/a + (a – b)

A

12 + 20 = 4 × 8

ab + bc = b(a + c)

A

2×4+3×4=4×5

a(a + 2) + (a + 1)(a + 2) = (a + 2)(a + 3)

S

ಂದು ಗಿದ ಎಯಡಯಶುು ಎಂದಯೆ ಅ ಷಂಖ್ೆಯಮ

2 × 12 = (2 × 1)2

ಎಯಡಯಶುಯ ಗಿ

S

4 + 16 – 8 = 8 + 8 – 4

4 + 4(a – 2) = 2a + 2(a – 2)

S

4+4×1=6+1+1

4 + 4(a –2) = 3(a – 1) + (a – 2) + 1

A

ಭ ಯು ಕರಭಹನುಗತ ಷಂಖ್ೆಯಗಳ ಮೊತುು ಅ

3+2+1=3×2×1
4 + (6 ÷ 2) = 4 + 3
461 + 200 = 200 + 461
7×4=9×7–5×7

ಷಂಖ್ೆಯಗಳ ಗುಣಲಫಧಕೆಾ ಷಭ.

S

a + bc/c = a + b

A

ಎಯಡು ಷಂಖ್ೆಯಗಳನುನ ಕ ಡುವಹಗ ಄ದಯ ಸಹಥನಗಳು
಄ದಲು ಫದಲ್ಹದಯ ಈತುಯ ಷಭನಹಗಿಯುತುದೆ.

A

c(a – b) = ac – bc

A

ಷಂನಮೂಲ 4: ನ್(ರ್ದಭಶಟ)-ಕಹರ್ುಭಗಳು ಮತುು ಸಹ(ಮಹನಯ)-ಕಹರ್ುಭಗಳ ಉಯೀಗ
ಕೆಮೀಶಟಕ R4.1 ನ್(ದ್ಧಿಶು)-ಕಹಡುಿಗಳು ಭತುು ಸಹ(ಭಹನಯ)-ಕಹಡುಿಗಳ ಈಯೀಗ
ನ್(ರ್ದಭಶಟ)-ಕಹರ್ುಭಗಳು (ವಿಶ್ಶಟ

ಸಹ(ಮಹನಯ)-ಕಹರ್ುಭಗಳು (ಸಹಮಹನ್ಯೀಕರಣ)

ಉದಹಸರಣೆಗಳು)
(3 × 2) – 1 = (3 + 2)

ಸಹಮಹನ್ಯೀಕರಣು ಯಹವಹಗಲಮ ಷತಯ (A
), ಕೆಲವೊಮ್ಮೂ ಷತಯ (S), ಅಥವಹ ಅಷತಯ (F)

ಎಯಡು ಷಂಖ್ೆಯಗಳ ಮೊತುು ಅ ಎಯಡು ಷಂಖ್ೆಯಗಳ
ಗುಣಲಫಧಕ್ರಾಂತ ಿಸಂದ್ಧನ ಷಂಖ್ೆಯ.
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(3 × 2) × 4 = 3 × (2 × 4)

ಮಹುದೆೀ ಎಯಡು ಷಂಖ್ೆಯಗಳ ಗುಣಲಫಧನುನ ಭ ಯನೆೀ
ಷಂಖ್ೆಯಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಹಗ ಫಯು ಈತುಯು ಅ
ಭ ಯು ಷಂಖ್ೆಯಗಳ ಟ್ುು ಗುಣಲಫಧಕೆಾ
ಷಭನಹಗಿಯುತುದೆ.

12  3 = (12  4) + 1

ab/b = ab/a + (a – b)

ಹ್ೆಚುುರಿ ಷಂನಮೂಲಗಳು
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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
How Children learn Mathematics, Pamela libeck (Kannada)
Suvidya Manual on Mathematics (Kannada)
D.Ed Sourcebook in Mathemaitcs, DSERT (Kannada)
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