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ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮರ್ತು ಅಪವರ್್ತಗಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವುದತ ಗಣಿರ್ದ ಒಂದತ ಅವಶ್್ಕವಾದ ಭಾಗ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು
ಚಿಕಕವರಿದ್ಾಾಗಲೆ, ಗತಣಾಕಾರ ಮರ್ತು ಹಂಚತವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಯತ ನಿವತಹಿಸತವಾಗ ಶ್ತರತವಾಗತರ್ುವೆ. ಇವುಗಳನತು ಶಾಲಾ ಗಣಿರ್ದ
ಕಲಿಕೆಯಲಿಿ ಹಲವು ವರ್ತಗಳಿಗೆ ವಿಸುರಿಸಿದತಾ , ಈ ಪರಿಕಲಪನೆಗಳು ಗಣಿರ್ದ ಉನುತಾಭಾ್ಸದಲಿಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗತರ್ುವೆ.
ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ನಿೇವು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮರ್ತು ಅಪವರ್್ತಗಳ ಪರಿಕಲಪನೆಯ ಬೊೇಧನೆಯ ಬಗೆೆ ಯೇಚನೆ ಮಾಡತವಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮಹರ್ುರ
ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್ತನ

ಮರ್ತು ಲಘುರ್ುಮ ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್್ತಗಳ

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ತದಲಿಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಗಣಿರ್ದ
ಮತಖಾಂರ್ರ ಯೇಚಿಸತವ

ಕಲಪನೆಗಳನತು ಬಳಕೆ ಮಾಡತತ್ುೇರಿ.

ಕಲಪನೆಗಳ ನಡತವೆ

ಗಣಿರ್ದ

ಕಲಪನೆಗಳ

ಸಾಮರ್ಥ್ತಗಳನತು ಹೆೇಗೆ ಹೆಚಿಿಸಬಹತದ್ೆಂದತ ಯೇಚಿಸತತ್ುೇರಿ. ಪಠ್್ಪುಸುಕವು ಒಬಬ ಶಿಕ್ಷಕನ/ಶಿಕ್ಷಕಿಯ

ಅರ್್ಂರ್ ಅಮೂಲ್ ಸಂಪನೂಮಲ ವೆನಿಸಿದರೂ ಅದತ ಬೊೇಧನೆಯನತು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿಬತಂಧಿಸಬಹತದತ. ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ನಿೇವು
ಪಠ್್ಪುಸುಕವನತು ಹೆಚತಿ ಸೃಜನಶಿೇಲವಾಗಿ ಹೆೇಗೆ ಬಳಸಬಹತದ್ೆಂದತ ಯೇಚಿಸಲಿದ್ಾೇರಿ.



ಪಠ್್ಪುಸುಕದ ಪರಶೆುಗಳನತು ಹೆೇಗೆ ಸಮೃದಧಗೊಳಿಸತವುದತ ಹಾಗೂ



ನಿಮಮ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಕೆೇವಲ ಸಮಸೆ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವುದರ
“



?

”

.

ಗಣಿರ್ದ ಪರಿಕಲಪನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಗತಣಗಳ ನಡತವೆ ಹೆೇಗೆ ಸಂಪಕತ ಕಲಿಪಸತವುದತ.
NCF (2005)

NCFTE (2009)
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ಗಣಿರ್ವನತು ವಿರ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥತಮಾಡಿಕೊಳಳಲತ ಗಣಿರ್ದ ಪರಿಕಲಪನೆಗಳ ನಡತವೆ ಸಂಪಕತ ಕಲಿಪಸತವುದತ ಸಹ ಒಂದತ ಮತಖ್್ವಾದ ಅಂಶ್
– ಬೊೇಧನೆಯ ನಡತವೆ ಸಂಪಕತ ಕಲಿಪಸದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿಂರ್ ಸಂಪಕತ ಕಲಿಪಸತವ ಶಿಕ್ಷಕರತ ಹೆಚತಿ ಯಶ್ಸತು ಕಾಣತತಾುರೆಂದತ
Askew etal, 1997). ಸಂಪಕತ ಕಲಿಪಸತವಿಕೆಯತ ಗಣಿರ್ದ ಒಂದತ ಸಂತೊೇರ್ದ್ಾಯಕವಾದ ಭಾಗ. ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಪಠ್್ಪುಸುಕದ
ಪರಶೆುಗಳನತು ಬಳಸತವಾಗ
ಅರ್ತು ಬೆೇಗ

ರ್ಪ್ಪಪಹೊೇಗತರ್ುದ್ೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗಮನವೆಲಾಿ ಎರ್ತು ಸಾಧ್ವೇ
ಮತಗಿಸತವುದರಲೆಿೇ ಇರತರ್ುದ್ೆ, ಮರ್ತು ಈ ಪರಶೆುಗಳು ಸಾಮಾನ್ವಾಗಿ ಯಾವುದ್ಾದರೂ ಒಂದತ ಪರಿಕಲಪನೆಯ ಒಂದ್ೆೇ

ಅಂಶ್ದ ಮೇಲಿರತರ್ುದ್ೆ, ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ,ಒಂದತ ಸಂಖೆ್ಯ ಎಲಾಿ ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ಪಟಿು ಮಾಡತವುದತ.
ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಪಠ್್ಪುಸುಕವನತು ಬಳಸತವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ೆಾೇಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಸಪರ್ುತೆ ನಿೇಡಿರತವುದ್ಲಿ. ಅವರತ ಸಮಸೆ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದತ
ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವುದರಲಿಿ

ಮತಳುಗಿ ಹೊೇಗಿರತತಾುರೆಂದರೆ, ಅವರತ ಆಗಬೆೇಕಾಗಿದಾ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಯಾವುದ್ೆೇ

ದೃಷ್ಟುಕೊೇನವನತು ಕಳೆದತಕೊಂಡಿರತತಾುರೆ.
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ನಿಮಮ ಇತ್ುೇಚಿಗಿನ ಗಣಿರ್ ರ್ರಗತ್ಯಂದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚಿಸಿ. ನಿಮಮ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಯಾವ ಗಣಿರ್ವನತು ಕಲಿಯತತ್ುದ್ಾಾರೆ?
ಅವರತ ಎರ್ುರಮಟಿುಗೆ ಗಣಿತ್ೇಯವಾಗಿ ಆಲೊೇಚಿಸತತ್ುದ್ಾಾರೆ? ಎರ್ುರ ಮಟಿುಗೆ ಅವರತ ಗಣಿರ್ ಪರಿಕಲಪನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಹೊಸ
ಕಲಪನೆಗಳ ನಡತವೆ ಸಂಪಕತ ಕಲಿಪಸತತ್ುದ್ಾಾರೆ? ಇದತ ಯಾಕೆಂದತ ನಿೇವು ಯೇಚಿಸಿದ್ಾೇರಾ?
ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಯಾಂತ್ರಕವಾಗಿ ಉರ್ುರ ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವ ಬದಲತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಾವೆೇನತ
ಕೆೇಳಲಾಗತರ್ುದ್ೆ




ನಿೇವು

ಉರ್ುರವನತು ಹೆೇಗೆ

ರಿ?

ನಿೇವು ಪಡೆದ ಉರ್ುರಗಳಲಿಿ ಒಂದ್ೆೇ ರಿೇತ್ಯಾಗಿರತವುದ್ೆೇನತ ಮರ್ತು ಭಿನುವಾಗಿರತವುದತ ಏನತ?
ನಿೇವು ಯೇಚಿಸತವ ವಿಧಾನಗಳಲಿಿ ಒಂದ್ೆೇ ರಿೇತ್ಯಾಗಿರತವುದ್ೆೇನತ ಮರ್ತು

ಭಿನುವಾಗಿರತವುದತ ಏನತ?

ಕಲಿಯತವ ಪರಕಿರಯೆಯ ಬಗೆೆ ಮರ್ತು ಸಂಪಕತ ಕಲಿಪಸತವ ಬಗೆೆ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ಯೇಚಿಸಲತ ಅವಕಾಶ್ ದ್ೊರೆರ್ರೆ ಅವರತ ಕಲಿಯತವುದನತು
ಕಲಿಯತತಾುರೆ. ಅವರತ ಈ ಮೊದಲತ ಈ ರಿೇತ್ ಯೇಚಿಸಿಲಿವಾದಾರಿಂದ ಈ ರ್ರಹದ ಪರಶೆುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಾರರಂರ್ದಲಿಿ
ಅಹಿರ್ರಕವೆನಿಸಬಹತದತ. ಈ ಕಾರಣದ್ಂದ್ಾಗಿ ಅವರನತು ರ್ಮಮ ಸಹಪ್ಾಠಿಗಳೆ ಂದ್ಗೆ

ತೆಯಾಗಿ ಕಾಯತ ನಿವತಹಿಸತವುದ್ೊೇ ಅರ್ಥವಾ

ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಯತನಿವತಹಿಸತವಂತೆ ಅವರನತು ಬೆಂಬಲಿಸತವುದತ ಅವಶ್್ಕವಾಗಿದ್ೆ.
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ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಚಿಕಕಂದ್ನಿಂದಲೂ ಅಪವರ್್ತ ಮರ್ತು ಅವಪರ್ತನಗಳನತು ಕಲಿಯತತಾುರೆ ಮರ್ತು ಬಳಸತತಾುರೆ. ಪ್ರರಢಶಾಲಾ ಹಂರ್ದಲಿಿ ಅವರತ
ಮ.ಸಾ.ಅ ಮರ್ತು ಲ.ಸಾ.ಅ ಕಲಿಯಬೆೇಕಾಗತರ್ುದ್ೆ. ಬೇಜೊೇಕಿುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಯತನಿವತಹಿಸತವಾಗ ಅವರತ ಈ ಜ್ಞಾನವನತು ಬಳಸಲತ
ಸಮರ್ಥತರಿರಬೆೇಕಾಗತರ್ುದ್ೆ. ಇಲಿಿ ಕಾಣಬಹತದ್ಾದ ಒಂದತ ಅಂಶ್ವೆಂದರೆ ಅವರತ ಹಲವು ವರ್ತಗಳಲಿಿ,ಹಲವು ಸಂದರ್ತಗಳಲಿಿ ಈ ವಿರ್ಯಗಳನತು
ಮರ್ತು ಇದರ ಪರಿಕಲಪನೆಗಳನತು ಕಲಿತ್ರತತಾುರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಅವರತ ಕಲಿರ್ ವಿವಿಧ ಮಗೆಲತಗಳ ನಡತವೆ
ಸಂಪಕತವಿರತವುದನತು ಕಾಣಲತ ವಿಫಲರಾಗತತಾುರೆ. ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ರ್ತಣತಕತ ರ್ತಣತಕತಗಳಾಗಿ ಉಳಿದತ ಬಡತರ್ುದ್ೆ. ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು,
ಅಂರ್ರಾಳದಲಿಿರತವ ರ್ರ್ವಗಳನತು ಅರ್ಥತಮಾಡಿಕೊಳುಳವುದರ ಬದಲತ, ಪರತ್ ಹಂರ್ದಲೂಿ ಕಂಠ್ಪ್ಾಠ್ ಮಾಡತವುದರ ಮೇಲೆ
ಅವಲಂಬರ್ರಾಗತವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮರ್ತು ಅಪವರ್್ತಗಳ ಸರ್ವವನತು ಮಚತಿವಲಿಿ ನೂ್ನತೆ ಕಾಣಿಸತೊಡಗತರ್ುದ್ೆ.
ಚಟತವಟಿಕೆ1, ಸಂಖೆ್ಗಳು ಮರ್ತು ಬೇಜೊೇಕಿುಗಳ ಅಪವರ್ತಗಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವ ಪರಕಿರಯೆಯಲಿಿ ಒಳಗೊಂಡಿರತವ ಗಣಿರ್ದ ಪರಕಿರಯೆಗಳ ಬಗೆೆ
ಗಮನಹರಿಸತವುದರ ಮೂಲಕ, ಜ್ಞಾನದ ವಿರ್ಜನೆಯಾಗತವಿಕೆಯನತು ಗತರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ೆ. ಅಪವರ್ತನಗಳು ಎಂದರೆೇನತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ,
ಸಂಖೆ್ಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳ ನಡತವೆ ಮರ್ತು ಬೇಜೊೇಕಿುಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳ ನಡತವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲಿಪಸತವಂತೆ, ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ತ್ಳಿಸಲಾಯತು.
ಈ ಚಟತವಟಿಕೆಯಲಿಿ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಜೊೇಡಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾ ಸಣಣ ಗತಂಪುಗಳಲಿಿ ಕಾಯತನಿವತಹಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ಮರ್ತು ಇರ್ರ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳೆ ಂದ್ಗೆ
ರ್ಮಮ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನತು ಹಂಚಿಕೊಳಳಬೆೇಕಾಗತರ್ುದ್ೆ.
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1
:
•

.
o 60
o 3xy
o 15
o 12x2y3
o 3x4 – 27x4
2x2 – 8x + 8

b.

?

c.

d.

ಈ ಕಾಯತಗಳನತು ನಿಮಮ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು, ಜೊತೆಯಲಿಿ ಅರ್ಥವಾ ಗತಂಪ್ಪನಲಿಿ ಪರಯತ್ುಸಿದ ನಂರ್ರ ರ್ರಗತ್ಯನತು ಒಂದ್ೆಡೆ ಸೆೇರಿಸಿ
ವಿವಿಧ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳ ಅಪವರ್ತನದ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಗಳನತು ಹಂಚಿಕೊಳಳಲತ ತ್ಳಿಸಿ, ಅವರ ಈ ವಿವರಣೆಗಳನತು ಇರ್ರ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ
ಉರ್ುರವನತು ಹತಡತಕತವ ಪ್ಾರರಂಭಿಕ ಬಂದತವನಾುಗಿ ಬಳಸಲಿ. ನಿಮಮ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉರ್ುರವನತು ನಿೇಡತವ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳನತು ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ
ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ೆೇ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ನಿೇಡತತ್ುದ್ಾಾರೆಯೆೇ? ಬೆೇರೆ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳಲಿಿ ಅವರ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನತು ಹಂಚಿಕೊಳುಳವ
ವಿಶಾವಸವನತು ಬೆಳೆಸಲತ ಹೆೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ುೇರಿ?

:
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:
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1:

ಒಬಬರಿಗೊಬಬರತ

’

‘

’,

1

ಹಾಗೂ

ಆಲೊೇಚನೆಗಳ ಸಂಗರಹದ್ೊಂದ್ಗೆ ಹೊರಬರಲತ ಹೆಚತಿ ಅವಕಾಶ್

ದ್ೊರೆಯಲೆಂದತ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳ ಹೆಸರತಗಳನತು ಹಾಕಿದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನತು ಗೊೇಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕತವ ಮೂಲಕ
ಗಣಿರ್ ಕಲಿಕೆಯಲಿಿ ವಿಶಾವಸವಿರತವ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಾುಗಿ ವಿಶಾವಸವಿರದ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ,ಇಬಬರೂ ಪರತ್

ಗಳನತು ರಚಿಸಿದ್ೆ.

ರತವಂತೆ ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸಲತ

ಆದರ್ೂು ಎಚಿರ ವಹಿಸಿದ್ೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶಾವಸವುಳಳ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಹೆಚತಿ ವಿಶಾವಸವಿಲಿದ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತಾುರೆಂಬ
ಉದ್ೆಾೇಶ್ ನನುಲಿಿರ್ತು.
ಕೆೇವಲ ಸಂಖೆ್ಗಳೆೇ ಇದ್ಾಾಗ, ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಸತಲರ್ವಾಗಿ ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿದರತ. ಆದರೆ ಬೇಜೊೇಕಿುಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಾಗ ಅವರಲಿಿ
ರ್ತಂಬಾ ವಾಗಾವದಗಳಾಗತತ್ುದಾವು.

ಇದತ ಸರಿಸತಮಾರತ ಎಲಾಿ ರ್ಂಡಗಳಲಿಿಯೂ ನಡೆಯಿರ್ತ ಆದಾರಿಂದ ನಾನತ ಈ ಪರಶೆುಗಳನತು ಇಡಿೇ

ರ್ರಗತ್ಯಂದ್ಗೆ ಚಚಿತಸತವುದತ ಅನತಕೂಲಕಾರಿಯೆಂದತ ಯೇಚಿಸಿದ್ೆ. ಮೊದಲತ ಅವರನತು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾಯತವನತು ಇಡಿೇ ರ್ರಗತ್
ಚಿಕಕ ಮಂಡಣೆಯನತು ರ್ಯಾರಿಸಲತ ತ್ಳಿಸಿದ್ೆ. ಅವರತ ಮಂಡಿಸಿದತಾ ಹಿೇಗಿರ್ತು:
–






ನಾನತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಖೆ್ಗಳ ಮರ್ತು ಬೇಜೊೇಕಿುಗಳು ಅಪವರ್ತನಗಳ ಸಾಮ್ತೆಗಳನತು ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಗತರತತ್ಸಬೆೇಕೆಂದತ ಬಯಸಿದ್ೆ.
ಇದರ ಮೊದಲ ಹೆಜೆೆಯಾಗಿ ‘ಅವಿಭಾಜ್ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಹೆೇಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ವಲಿದ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಗಿಂರ್ ಭಿನು?’ಎಂದತ ಕೆೇಳಿದ್ೆ.
ಅವರತ ಈ ಪರಶೆುಗೆ ಸವಲಪ ಗಲಿಬಲಿಗೊಂಡರತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆ “ಉದ್ಾಹರಣೆಗಾಗಿ 60ರ ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ನೊೇಡಿ”. ಈಗ
ನಿಮಮ ವಾಕ್ವನತು “ಅವಿಭಾಜ್ವಲಿದ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಭಿನು ಏಕೆಂದರೆ

ವಾಕ್ದ್ಂದ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ಅನೆೇಕರತ

ಸವಇಚ್ೆೆಯಿಂದ ಉರ್ುರ ಹೆೇಳಲತ ಮತಂದ್ಾದರತ, ಆದರೆ ಅವು ಸಪರ್ಪವಾಗಿ ಇರಲಿಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿರಲಿಲಿ. ಇದರಿಂದ ಒಳೆಳಯ
ಚಚ್ೆತಯನತು ಅರ್ಥವಾ ಕಲಿಕೆಯನತು ಪ್ರೇತಾುಹಿಸಿದಂತಾಗತವುದ್ಲಿವೆಂದತ ಯೇಚಿಸಿದ್ೆ. ಭಾಷ್ಾ ಕಲಿಕೆಯಲಿಿ ಹಲವು ವೆೇಳೆ ನಿೇಡತವ ಬರವಣಿಗೆ
ಚ್ರಕಟಿುನಂತೆ ಅವರಿಗೆ “ಮಾರ್ನಾಡತವ ಚ್ರಕಟುನತು” ನಿೇಡಲತ ನಿಧತರಿಸಿದ್ೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನತ ಅವನಿಗೆ ‘ಮೊದಲತ ನಿಮಮ ಜೊತೆಗಾರನಿಗೆ
ಹೆೇಳಲತ ಪರಯತ್ುಸತ, ನಂರ್ರ ನಾನತ ನಿನುನತು ಇಡಿೇ ರ್ರಗತ್ಗೆ ಹೆೇಳಲತ ತ್ಳಿಸತತೆುೇನೆ’ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ.
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ಇದ್ೆೇ ರಿೇತ್ ಕೆಲವು ನಿಮಿರ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವರ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನತು ಅವರ ನಡತವೆಯೆೇ ಶ್ಬಾಗಳಲಿಿ ವ್ಕುಪಡಿಸಲತ ಅಭಾ್ಸ ನಡೆಸಿದರತ.
ಕೆಲವರತ ತಾವು ಹೆೇಳಿದಾನತು ರ್ಮಮ ಅಭಾ್ಸ ಪುಸುಕದಲಿಿ ಬರೆದತಕೊಳುಳತ್ುದಾನತು ಗಮನಿಸಿದ್ೆ, ಬಹತಶ್ಃ ಅವರನತು ಕೆೇಳಿದ್ಾಗ ಏನತ
ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂಬತದನತು ಮರೆರ್ತ ಹೊೇಗದ್ರಲಿ ಎಂದ್ರಬೆೇಕತ ಅನಿಸಿರ್ತ. ಮಾರ್ನಾಡತವ ಚ್ರಕಟತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ಂದ್ೆೇ
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ವಾಕ್ಗಳನತು ನಾವೆಲಿರೂ ಹಂಚಿಕೊಳಳಲತ ಬಂದ್ಾಗ ಅವರತ ಗಣಿರ್ಭಾಷ್ೆಯನತು ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಲಿದ್ೆೇ,
ಅವರ ಪರತ್ಕಿರಯೆಗಳು ಸಪರ್ು ಮರ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿದಾವು. ಅವರತ ಅವಿಭಾಜ್ ಅಪವರ್ತನಗಳೆಂದರೆ ಅವಿಭಾಜ್ ಅಪವರ್ತನಗಳು
ದ್ೊರೆಯತವವರೆಗೆ

ಇರ್ರ ಸಂಖೆ್ಗಳ ಗತಣಲಬಾವಾಗಿ ವ್ಕುಪಡಿಸಬಹತದ್ೆಂಬತದನತು ಗತರತತ್ಸಲತ ಮರ್ತು ವ್ಕುಪಡಿಸಲತ

ಶ್ಕುರಾಗಿದಾರತ. ನಾನತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಭಾವಿರ್ಳಾಗಿದ್ೆಾ! ಆದರೆ ಅವರಿಗಿನೂು ಇಂರ್ಹ ಅಪವರ್ತನಗಳು

ಬೇಜೊೇಕಿುಗಳ

ಅವಪರ್ತನಗಳ ನಡತವೆ ಸಂಪಕತ ಕಲಿಪಸಲತ ಸಾಧ್ವಾಗಿರಲಿಲಿ.
ಮೂಲರ್ಃ ನನು ಜ್ಞಾನವನತು ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳುವುದಷ್ೆು

ರಿಗೆ ವಗಾತಯಿಸತವುದಷ್ೆು ನನು ಮೊದಲತ ಸಹಜ ಬತದ್ಧಯಾಗಿರ್ತು. ನಾನತ ಅವರಿಗೆ

ಸತಮಮನೆ ಹೆೇಳಲಾಗದ ವಿಚ್ಾರಗಳನತು ಅವರೆೇ ಹೆೇಳುವಂತೆ ಕೆೇಳಿದ್ಾಗ, ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಸಂಪೂಣತ ಉತಾುಹದ್ೊಂದ್ದ್ೆ
ಗಣಿರ್ ರಚನೆಗಳ ಮರ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಪಕತಗಳ ಸರಂದಯತವನತು ನೊೇಡತವಂತೆ, ಅನೆವೇರ್ಣೆಗಳ ಸಂತೊೇರ್ವನತು
ಅನತರ್ವಿಸತವಂತೆ ಮರ್ತು ಅವರಾಗಿಯೆೇ ಉರ್ುರಗಳನತು ಹತಡತಕತವಂತೆ ಮಾಡತವುದತ ನನು ಬಯಕೆಯಾಗಿರ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಖೆ್ಗಳ
ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮರ್ತು ಬೇಜೊೇಕಿುಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳ ನಡತವೆ ಇರತವ ಸಂಪಕತಗಳನತು ಅವರತ ಅರಿಯಲತ ನಾನತ ಯಾವ ಪರಶೆುಗಳನತು
ಕೆೇಳಬೆೇಕತ? ನನು ಮನಸಿುನೊಳಗೆ ಹಲವಾರತ ಪರಶೆುಗಳು, ಹಲವಾರತ ವಿಧಾನಗಳು ಮೂಡಿಬಂದವು. ಆದರೆ ಅವೆಲಿವೂ ರ್ತಂಬಾ
ಕಠಿಣವಾಗಿದಾವು ಅರ್ಥವಾ ‘ಏನೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ನೊೇಡೊೇಣ ’ಎಂಬತದರ ಮಾರತವೆೇರ್ದ ಪರಶೆುಗಳಾಗಿದಾವು! ಅವರತ ಏನತ ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದತ
ಅನಿಸಿತೊೇ ಅದನೆುೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿಬಟುರೆೇ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ:
ಸಂಖೆ್ಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ಮರ್ತು ಬೇಜೊೇಕಿುಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವುದರ ನಡತವೆ ಇರತವ ಸಾಮ್ತೆ ಮರ್ತು
ವ್ತಾ್ಸಗಳನತು ನಿೇವು ಅನೆವೇಷ್ಟಸಬೆೇಕೆಂದತ ನಾನತ ಬಯಸತತೆುೇನೆ. ಉದ್ಾ: 60ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮರ್ತು 3xyನ ಅಪವರ್ತನಗಳ
ನಡತವೆ. ಇವನತು ನಾನತ ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವುದರ ಬದಲತ ನಿೇವೆೇ ಅದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚಿಸಬೆೇಕತ ಮರ್ತು ಅದನತು ಅನೆವೇಷ್ಟಸಬೆೇಕೆಂಬತದತ
ನನು ಆಸೆ. ಸವಲಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದ್ೆ ಅವಿಭಾಜ್ ಮರ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ವಲಿದ ಅಪವರ್ತನಗಳ ವ್ತಾ್ಸಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ೆೇ ಪ್ಾಠ್ದಲಿಿ
ನಡೆದ ಚಚ್ೆತಯನತು ನೆನಪ್ಪಸಿಕೊಳಿಳ. 60 ಮರ್ತು 3xyನ ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ಗಮನಿಸಿ, ಸಾಮ್ತೆ ಏನತ ಮರ್ತು
ವ್ತಾ್ಸವಿರತವುದ್ೆೇನತ? ಎಲಿ ಪರಶೆುಗಳಿಗೂ ನಿೇವೂ ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ಪಡೆದ್ದ್ಾೇರಾ? ನಿಮಮ ರ್ಂಡದಲಿಿ ಇದನತು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ.
ಅವರತ ಈಗ 3xyನ ಕಳೆದತಹೊೇಗಿದಾ ಅವಪರ್ತನಗಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿದರತ

3x4 – 27x2ನ ಅವಪರ್ತನಗಳನತು 3x2(x2 – 9)

ಎಂದತ ಪುನಃ ಬರೆದತ ಕೊಂಡತ ಕಂಡತ ಹಿಡಿದರತ. ಮತೆು ಮತಂದತವರಿಸಿ ಇನಿುರ್ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾದ 3, x, x2, x2 – 9, (x2 – 9), x2(x2 –
9)

3x2(x2 – 9)

ಕಂಡತಹಿಡಿದರತ. ಇದ್ಾದ ನಂರ್ರವೆೇ ನಾವು ಬಳಸಿದ ವಿದ್ಾನದ ಬಗೆೆ ಯೇಚಿಸಲತ ಮತಂದ್ಾದ್ೆವು.

ಸಮಯದ ಅಭಾವವುಂಟಾದಾರಿಂದ ಅದನತು ಮತಂದ್ನ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮಾಡಬೆೇಕಾಯಿರ್ತ. ಇದತ ಒಂದತ ಸಮಸೆ್ಯಾಗಲಿಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ
ಅಧಾ್ಯದಲಿಿ ಅವರನತು ಹಿಂದ್ನ ಪ್ಾಠ್ದ ಬಗೆೆ ಯೇಚಿಸಿ ಎಂದತ ತ್ಳಿಸಲತ ಸಾಧ್ವಾಯಿರ್ತ. ಅಭಾ್ಸ ಪುಸುಕವನತು ನೊೇಡಲತ ಮರ್ತು
ಅವರತ ಹಿಂದ್ನ ಅಭಾ್ಸ ಪುಸುಕದಲಿಿ ಏನನತು ಮಾಡಿದ್ಾಾರೆ ಎಂಬತದನತು ನೊೇಡಲತ ಮರ್ತು ಅವರ ಯೇಚನೆಗಳು ಏನಿವೆ ಎಂದತ ನೊೇಡಲತ
ತ್ಳಿಸಿದ್ೆ. ಅವರ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನತು ಪುನಃ ದ್ಾಖ್ಲಿಸಲತ ತ್ಳಿಸಿದ್ೆ. ಬಹತಶ್ಃ ನಾವು ಈಗಾಗಲೆೇ ಬಹಳರ್ತು ಯೇಚಿಸಿ ಆಗಿದಾರಿಂದ
ವಿಧಾನಗಳ ವಿವರಣೆ ಅರ್್ಂರ್ ಸತಲರ್ವಾಗಿಯೆೇ ನಡೆದತ ಹೊೇಯಿರ್ತ. ದ್ೊರೆರ್ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನತು ಇಡಿೇ ರ್ರಗತ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆವು
ಹಾಗತ ಮಂಡಿಸಿದ ವಿರ್ಯಗಳು ಅಸಮಪತಕವಾಗಿದಾರೆ ಅರ್ಥವಾ ಅತ್ಯಾದ ಜಟಿಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಾರೆ ಅವರವರೆೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರತ.
“ಶಿರೇಮತ್ ಖ್ ರವರ ರ್ರಗತ್ಯಲಿಿ ಸಲಹೆನಿೇಡಲಾದ ವಿಧಾನ” ಎಂದತ ಅದನತು ದ್ೊಡಡ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದತ ಗೊೇಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪರದಶಿತಸಿ
ನಾವು ರ್ರಗತ್ಯನತು

ಗೊಳಿಸಿದವು.
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ಮತಂದ್ನ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ತಾವು ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ ಯೇಚಿಸತವಂತೆ ಮಾಡಲತ ಪರಶೆುಗಳನತು ಕೆೇಳುವ ಅಭಾ್ಸವನತು
ಬೆಳೆಸತರ್ುದ್ೆ. ಈ ಚಟತವಟಿಕೆಯತ ಪಠ್್ಪುಸುಕದಲಿಿರತವ ಚಟತವಟಿಕೆಯೆಂತೆಯೆೇ ಇದ್ೆ. ವ್ತಾ್ಸವೆೇನೆಂದರೆ ಇದತ ಒಂದ್ೆೇ ಚಟತವಟಿಕೆಯಲಿಿ
ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮರ್ತು ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್್ತಗಳನತು ಕಂಡತ ಹಿಡಿಯತವ ಸಮಸೆ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನತು ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ಕೊಡತರ್ುದ್ೆ
ಹಾಗೂ ಬೇಜೊೇಕಿುಗಳು ಮರ್ತು ಸಂಖೆ್ಗಳನತು ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸತರ್ುದ್ೆ. ಮತೊುಂದತ ವ್ತಾ್ಸವೆಂದರೆ ಅವರತ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಟಿಪಪಣಿ
ಬರೆಯಲತ ಕೆೇಳುರ್ುದ್ೆ. ಪಠ್್ಪುಸುಕದ ಚಟತವಟಿಕೆಗೆ

ಬದಲಾವಣೆಗಳನತು ಮಾಡತವ ಉದ್ೆಾೇಶ್ಗಳೆೇನೆಂದರೆ, ಪ್ಾಠ್ಗಳ ನಡತವಿನ ಸಂಪಕತಗಳ

ಬಗೆೆ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳಲಿಿ ಅರಿವನತು ಮೂಡಿಸತವುದತ, ವ್ತಾ್ಸಗಳು ಮರ್ತು ಸಾಮ್ತೆಗಳನತು ಗಮನಿಸತವುದತ ಮರ್ತು ಇವೆಲಿವುಗಳನೊುಳಗೊಂಡ
ಪರಕಿರಯೆ ಮರ್ುರ್ತು ಸತಪಟವಾಗಿ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥತವಾಗತವಂತೆ ಮಾಡತವುದತ. ನಿಮಮ ರ್ರಗತ್ಯಲಿಿ ಈ ಚಟತವಟಿಕೆಯನತು ನಿೇವು
ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದ್ಾಗ, ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಈ ಹೊಸ ಕಾಯತವಿಧಾನದಲಿಿ ತೊಡಗಲತ ಅನತಕೂಲಿಸಲತ, ಅವರನತು ಜೊೇಡಿಗಳಾಗಿ ಅರ್ಥವಾ
ಸಣಣಗತಂಪುಗಳಲಿಿ ಕಾಯತ ನಿವತಹಿಸತವಂತೆ ಮಾಡತವುದತ ಸಹಾಯವಾಗತರ್ುದ್ೆ.

2:

:
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ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್ತನ ಮರ್ತು ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್್ತಗಳನತು ಕಂಡತ ಹಿಡಿಯಿರಿ: (

ಸಮಸೆ್ಗಳನತು ಕಪುಪ

ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ)
o 48

72

o x2

3xy

o √18
√32
o (a – b)2

(a –

b)3
o (a2 – b2)

(a3 –

b3)


ನಿೇವು ಇವುಗಳನತು ಬಡಿಸಲತ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನಗಳನತು ಬರೆಯಿರಿ.



ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಗಣತ್ೇಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬತದನತು ನಿಮಮ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ಮನದಟತು ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗಾರರೊಂದ್ಗೆ
ನಿೇವು ಕೆಲಸ ನಿವತಹಿಸತತ್ುದಾರೆ ಇನೊುಬಬ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗೆ ಮನದಟತು ಮಾಡಲತ ಪರಯತ್ುಸಿ.

2:

2

ಮೊದಲತ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಶಾವಸದ್ಂದ ಪರಶೆುಯನತು ಉರ್ುರಿಸಿದರತ. 2ನೆೇ ಪರಶೆುಯತ ಸವಲಪ ಚಚ್ೆತಯನತು ಹತಟತು ಹಾಕಿರ್ತ. ಆದರೆ
ಮೂರನೆೇ ಪರಶೆುಯನತು ಅಧಿಕ ಸಂಖೆ್ಯ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಬಟಿುದಾರತ. ಮೂರನೆೇ ಪರಶೆುಗೆ ನಾನತ ಚಿಹೆುಯ ಒಳಗೆಯೆೇ ಅಪವರ್ತನವನತು
ಮಾಡಿಕೊಳಳಬಹತದ್ೆಂಬ ಸತಳಿವನತು ನಿೇಡಿದ್ೆ. ನಂರ್ರ ಕೆಲವರತ ಒಂದ್ೆೇ ಬಾರಿಗೆ ಉರ್ುರವನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಲತ ಶ್ಕುರಾದರತ. 4ನೆೇ ಪರಶೆುಗೆ
ಸವಲಪ ಚಚ್ೆತ ಉಂಟಾದರೂ ಅವರತ ಒಂದತ ಉರ್ುರವನತು ಪಡೆದರತ. ಅದ್ಾರೂ ಕೊನೆಯ ಪರಶೆುಗೆ ಕೆಲವು ಗತಂಪುಗಳು a2 – b2 ಸಾಮಾನ್
ಅಪವರ್ತನವೆಂದೂ, a3 – b3ನತು ಅಪವರ್್ತವೆಂದತ ಉರ್ುರವನತು ಬರೆದರತ.
ಅವರತ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನವನತು ಅಲಾೆರಿರ್ಥಂ ರೂಪದಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದರತ. ಅವರತ ಮತೆು ಮತೆು ನಿಯಮವಂದನತು ಕೊಟಿುದ್ಾಾರೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುದಾರತ,
ಮರ್ತು

ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದರೆ ನನು ಮಟಿುಗೆ ಇದತ ಆರ್ಮವಿಮಶೆತ

ಮಾಡಿಕೊಳಳಲತ ಪ್ೆರೇರೆೇಪ್ಪಸಿರ್ತ! ಆದರೆ ನಾನತ ಪರತ್ ಹಂರ್ವನತು ಮಾಡಲತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಗೊತ್ುರ್ತು ಎಂಬತದನತು ಮರ್ತು ಪರತ್ ಹಂರ್ವನತು
ಏಕೆ ಮಾಢತತ್ುದ್ಾಾರೆ ಎಂದತ ಕೆೇಳುರ್ುಲೆೇ ಇದ್ೆಾ ಮರ್ತು ಉರ್ುರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಆಗರಹಿಸಿದ್ೆ. ನಿಮಮ ಚಿಕಕ ರ್ಂಗಿಯತ ಯಾವುದ್ಾದರೂ ಒಂದತ
ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ‘ಯಾಕೆ ’ ಎಂದತ ಪರಶಿುಸತರ್ುಲೆೇ ಇದ್ಾಾಳ ೆಂದತ ನಿೇವು ಊಹಿಸಿಕೊಳಿಳರೆಂದತ ತ್ಳಿಸಿದ್ೆ

ನಿೇವೆೇನಾದರೂ “ಯಾಕೆಂದರೆ

ನಾನತ ಹೆೇಳುತ್ುದ್ೆಾೇನೆ, ಅದಕೆಕ ಎಂದತ ಉರ್ುರ ಕೊಟುರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದತ ರ್ೃಪ್ಪುಯಾಗತವುದ್ಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ.

•
•
•
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ಸಾಮಾನ್ ಅಪವರ್ತನಗಳನತು ಹಾಗೂ ಅಪವರ್್ತಗಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಲತ ಇರತವ ಗಣಿರ್ದ ವಿಧಾನಗಳನತು ನಿಮಮ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು
ಯೇಚಿಸತವಂತೆ ಮಾಡಲತ ಹಾಗೂ ಅವರದ್ೆೇ ವಿಧಾನಗಳನತು ವಿಷ್ೆಿೇಶಿಸಲತ ಹಾಗತ ವಿವರಿಸಲತ, , ನಿೇವು ಅನೆೇಕ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಲಿಿ
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಾೇರಿ.
ಮತಂದ್ನ ಚಟತವಟಿಕೆಯತ ಅವರತ ಏನತ ಮಾಡತತ್ುದ್ಾಾರೊೇ ಹಾಗತ ಏನನತು ಕಲಿಯತತ್ದ್ಾಾರೊೇ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ

ವಾಗಿ

ಯೇಚಿಸತವುದನತು ಪ್ೆರೇರಿಪ್ಪಸಲತ ಇನೊುಂದತ ಮಾಗತವನತು ತೊೇರಿಸತರ್ುದ್ೆ. ಈ ಚಟತವಟಿಕೆಯತ, ಕೆಲವು ಕಾಲಪನಿಕ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳ
ವಿಧಾನಗಳನತು ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ವಿಮಶಾತರ್ಮಕವಾಗಿ ಮರಲ್ಮಾಪನ ಮಾಡತವುದನತು ಮರ್ತು ಅವರತ ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನಗಳು ಗಣಿರ್ದ ಪರಕಾರ
ಹೆೇಗೆ ಸರಿ(ಅರ್ಥವಾ ಹೆೇಗೆ ಸರಿಯಲಿ) ಎಂಬತದಕೆಕ ಕಾರಣಕೊಡಬೆೇಕೆಂದತ ಕೆೇಳುರ್ುದ್ೆ.ಕಾಲಪನಿಕ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳನತು ಬಳಸಿಕೊಳುಳವುದತ ಹಲವು
ಬಾರಿ ರ್ಪುಪ ಗರಹಿಕೆಯನತು ತೆಗೆದತಹಾಕತವಲಿಿ ಚ್ೆನಾುಗಿಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತರ್ುದ್ೆ ಏಕೆಂದರೆ,ಅದತ ಭಾವನಾರ್ಮಕ ಪರತ್ಕಿರಯೆಗಳನತು ಮರ್ತು
ಮತಜತಗರದ ಭಾವನೆಗಳುಂಟಾಗದಂತೆ ರ್ಪ್ಪಪಸತರ್ುದ್ೆ. ಆ ವಿಧಾನಗಳು, ಅವರಿಂದ ಅರ್ಥವಾ ಅವರ ರ್ರಗತ್ಯ ಯಾವುದ್ೆೇ
ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಯಿಂದ್ಾಗಿಲಿದ್ರತವುದರಿಂದ, ಅವರ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಯಾರತ ಮತಜತಗರಕಿಕೇಡಾಗತತಾುರೆಂದತ ಅವರಿಗನಿಸತವುದ್ಲಿ. ಈ ಚಟತವಟಿಕೆಗೆ
ಇನುರ್ತು ರ್ಪ್ಪಪರತವ ಅರ್ಥವಾ ರ್ಪ್ಪಪರದ ವಿಧಾನಗಳನತು ಸೆೇರಿಸಿ ಮರ್ುರ್ತು ಶಿರೇಮಂರ್ಗೊಳಿಸಬಹತದತ.

3:
:

.
a.

b

c.
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ಅನಂರ್ರ ರ್ರಗತ್ಯನತು ಒಟತುಗೂಡಿಸಿ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳ ವಿವಿಧ ಗತಂಪುಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಪರತ್ಕಿರಯೆಗಳನತು ಪರಸತುರ್ ಪಡಿಸಲತ ತ್ಳಿಸಿ. ಪರತ್
ಪರತ್ಕಿರಯೆಗೆ ಇರ್ರ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳ ಒಪ್ಪಪಗೆ ಇದ್ೆಯೆೇ ಎಂದತ ಕೆೇಳಿ. ಅವರತ ರ್ಮಮ ಉರ್ುರಗಳನತು ಹೆೇಳಲತ ಪ್ರೇತಾುಹಿಸಿ. ಚಚ್ೆತಗಳ
ಇಂರ್ಹ ರ್ರಗತ್ಗಳಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿೇವು ಅನತಕೂಲಿಸತವವರಾಗಿ ಕಾಯತನಿವತಹಿಸಿ ಪ್ಾರ್ರ ವಹಿಸಬೆೇಕೆೇ ಹೊರರ್ತ ನಿಮಮ
ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನತು ನಿೇಡಬೆೇಡಿ. ಆದಾರಿಂದ ನಿೇವು ‘ಎಲಿರೂ ಒಪುಪವಿರೆೇ’ ಮರ್ತು ‘ಬೆೇರೆ ರ್ರಹದ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನತು, ಯಾರಾದರೂ
ಬಯಸತವಿರೆೇ ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಗಳನತು ಬಳಸಿ. ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಬೆೇರೆಯವರತ ಹೆೇಳುವುದನತು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಂಡತ ಮರ್ತು ಒಬಬರಿಗೊಬಬರ
ತ್ಳುವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ಾರಗಳನತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳಳಲತ ಪ್ರೇತಾುಹಿಸಿ.

3:

3

ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳಿಬಬರಿಂದಲೂ ಆಲೊೇಚನೆಗಳು ಮರ್ತು ಒಳಅರಿವು ಬರಲಿ ಎಂದತ ಅವರನತು ಜೊೇಡಿಗಳಾಗಿ ಗತಂಪು ಮಾಡಲಾಯತು. ಈ ಸಂದರ್ತದಲಿಿ
ನಾನತ ದ್ೊಡಡ

ಗಳನತು ರಚಿಸದ್ೆೇ ಇರಲತ ಕಾರಣ, ಕಾಯತಕೆಕ ಬಹತಮಟಿುಗೆ

ಓದತವಿಕೆ ಮರ್ತು ಚಚ್ೆತಯತ ಬೆೇಕಾಗಿರ್ತು.

ಜೊೇಡಿಗಳ ಗತಂಪು ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಪರತ್ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಯ ಕೆಲಸವನತು ಹೆಚತಿ ಕೂಲಂಕತರ್ವಾಗಿ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನತು
ನಿಮಿತಸತರ್ುದ್ೆ.
ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಮತೊುಬಬರ ವಿವರಣೆಯನತು , ಒಪ್ಪಪದ್ದ್ಾಾಗ

ಕಾರಣ ಕೆೇಳುವ, ಮತೊುಬಬರನತು ಪರಶಿುಸತವಲಿಿ

ವಾಗಾವದಗಳನತು

ನಾನತ ಕೆೇಳಬಹತದ್ಾಗಿರ್ತು. ಪರತ್ ವಿರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿರ್ ದ್ೊರೆಯಲತ ಸಾಕರ್ತು ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಿಕದ ರ್ರತವಾಯ ಕಪುಪ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಬರೆದ್ರತವ ಕಾಲಪನಿಕ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ೊಂದ್ಾಗಿ ಚಚ್ೆತಯನತು ನಡೆಸಿದವು. ಪರತ್ಯಂದಕೂಕ ನಾನತ ಒಬಬ
ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಯನತು ಕಪುಪ ಹಲಗೆಯ ಹತ್ುರ ಕರೆದತ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಚಚ್ೆತಯನತು ಮಾಗತದಶಿತಸಬೆೇಕಿರ್ತು. ಮೊದಲತ ಸವಲಪ ಗಲಿಬಲಿ ಇರ್ತು.
ಕೆಲವು ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಕಿರತಚತತ್ುದಾರತ. ಕಿರತಚತವಂತ್ಲಿ ಕೆೇವಲ ಕೆೈ ಮೇಲೆತ್ು ಮಾರ್ನಾಡಬೆೇಕತ ಎಂದತ ನಾನತ ಹೆೇಳಿದ
ಉರ್ುಮಗೊಂಡಿರ್ತ ಮರ್ತು ಪರಯೇಜನಕಾರಿಯೆನಿಸಿರ್ತ. ನಾನತ ದೂರ ನಿಂರ್ತ ಯಾವಾಗಲಾದರೊಮಮ

ಚಚ್ೆತಯತ

ಮತೊುಂದತ ಆಲೊೇಚನೆಯನತು

ನಿೇಡತತ್ುದ್ೆಾ, ಆದರೆ ಮಧೆ್ ಪರವೆೇಶಿಸಿದತಾ ರ್ತಂಬಾ ಕಡಿಮ.

•
•
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•

ಗಣಿರ್ ಪಠ್್ಕರಮದ ವಿವಿಧ ಕ್ೆೇರ್ರಗಳಲಿಿ ನಿೇವು ಈ ಚಟತವಟಿಕೆಯನತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಬಹತದತ. ಮತಂದ್ನ ತ್ಂಗಳು ನಿೇವು ಬೊೇದ್ಸಬೆೇಕಿರತವ
ಘಟಕಗಳನತು ಯೇಚಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ವಾಗಿ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಾ್ಯ ಕರ್ು ಎಂದತ ಕಂಡತಬರತರ್ುದ್ೆ? ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳ ಹಿಂದ್ನ ವರ್ತದ
ಕಾಯತದ ಉದ್ಾಹರಣೆ ನಿಮಮಲಿಿದ್ೆಯೆೇ? ನಿಮಮ ರ್ರಗತ್ಯಲಿಿ ಬಳಸಲತ ಚಟತವಟಿಕೆ 3 ರಂರ್ಹ ಚಟತವಟಿಕೆಯನತು ಯೇಚಿಸಿ. ನಿಮಮ
ಆಲೊೇಚನೆಗಳನತು ನಿಮಮ ಶಾಲೆಯ ಇರ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಥವಾ ನಿಮಮ ವೃರ್ುದ (Cluster) ಇರ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿಳ, ಈ ರಿೇತ್ ನಿಮಮ
ಪಠ್್ಪುಸುಕವನತು ಆಧಾರವಾಗಿಟತುಕೊಂಡತ ಆಸಕಿುದ್ಾಯಕ ಚಟತವಟಿಕೆಯ ಒಂದತ ಸಂಪುಟವನತು ಬೆಳಸಬಹತದತ.

5
ಈ ಘಟಕದ ಕೊನೆಯ ಚಟತವಟಿಕೆಯಲಿಿ ವಿದ್ಾ್ರ್ಥತಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಶೆುಗಳನತು ನಿಭಾಯಿಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲತ ಮರ್ತು ಅವರ ಗಣಿರ್ ಪಠ್್ದ
ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಭಾಗಗಳಲಿಿ ಎಲಿಿ ಮ.ಸಾ.ಅ ಮರ್ತು ಲ,ಸಾ.ಅ ಗಳನತು ಬಳಸಬೆೇಕತ ಎಂಬತದನತು ಗತರತತ್ಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತವುದತ ಹೆೇಗೆಂದತ
ತೊೇರಿಸತರ್ುದ್ೆ. ಆ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ಕೂಡತವ ಅರ್ಥವಾ ಕಳೆಯತವ ಮೊದಲತ ಸಮ ಬೆಲೆಯತಳಳ ಸಂಖೆ್ಯನತು ತೆಗೆದತಕೊಳಳಬೆೇಕತ ಎಂದತ ತ್ಳಿಸಿ
ಯಾವ ಸಂದರ್ತದಲಿಿ ಯಾವ ವಿಧಾನವನತು ಮರ್ತು ಪರಕಿರಯೆಯೆನತು ಬಳಸಬೆೇಕೆಂಬ ಅರಿವುಂಟಾಗಲೆಂದತ ಈ ಪರಶೆುಗಳಲಿಿ ಏನತ ಸಾಮ್ತೆ ಮರ್ತು
ಏನತ ಭಿನುತೆ ಇದ್ೆಯೆಂಬತದನತು ಗಮನಿಸಲತ ಕೆೇಳಲಾಗತರ್ುದ್ೆ. ಪಠ್್ಪುಸುಕದ ಪರಶೆುಗಳೆ ಂದ್ಗೆ ಈ ರಿೇತ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳವಂತೆ ಕೆೇಳಿದ್ಾಗ
ಅಡಗಿರತವ ಗಣಿರ್ ಯೇಚನಾ ಪರಕಿರಯೆಯ ಬಗೆೆ ಯೇಚಿಸಲತ ಪ್ೆರೇರೆೇಪ್ಪಸತರ್ುದ್ೆ.
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(Presentation):



o
o
o

?

o
•

(Problem Solving):

(Creating an artifact or product):

•

(Differential Task):

•

•

(Discussion):
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“
‘
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“



–


(Glossary)


-

connecting mathematics



-

factors



-

multiples

-

algorithm



-

instinct



-

facilitate



-

fictious



-

talking frame
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Additional resources
•

A newly developed maths portal by the Karnataka government:
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Mathematics

• Class X maths study material: http://www.zietmysore.org/stud_mats/X/maths.pdf
• National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics: https://www.ncetm.org.uk/
• National STEM Centre: http://www.nationalstemcentre.org.uk/
18
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•
•
•
•
•
•

OpenLearn: http://www.open.edu/openlearn/
BBC Bitesize: http://www.bbc.co.uk/bitesize/
Khan Academy’s math section: https://www.khanacademy.org/math
NRICH: http://nrich.maths.org/frontpage
Mathcelebration: http://www.mathcelebration.com/
Art of Problem Solving’s resources page:
http://www.artofproblemsolving.com/Resources/index.php

• Teachnology: http://www.teach-nology.com/worksheets/math/
• Maths is Fun: http://www.mathsisfun.com/
• National Council of Educational Research and Training’s textbooks for teaching
mathematics
and
for
teacher
http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm

training

of

mathematics:

• LMT-01 Learning Mathematics, Block 1 (‘Approaches to Learning’) Block 2 (‘Encouraging
Learning
in
the
Classroom’),
Block
6
(‘Thinking
Mathematically’):
http://www.ignou4ublog.com/2013/06/ignou-lmt-01-study-materialbooks.html

• Learning Curve and At Right Angles, periodicals about mathematics and its teaching:
http://azimpremjifoundation.org/Foundation_Publications

• Central Board of Secondary Education’s books and support material (also including the
Teachers Manual for Formative Assessment – Mathematics (Class IX)) – select ‘CBSE
publications’, then ‘Books and support material’: http://cbse.nic.in/welcome.htm

• Karnataka State’s Mathematics Textbooks – VIII, IX and X standard.
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