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ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳೆೆಂದರೆ

ತಹ ಗಣಿತದ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಚೆಹ್ೆೆ (=) ಇಲ್ಿದಿರುವುದರೆಂದ ಅವುಗಳು ಬೀಜಗಣಿತದ

ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆಂತ ಭಿನ್ೆ. ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳು ಗಣಿತ ಪಠ್ಾಕರಮದಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಸಯಮಯನ್ಾವ್ಯಗ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಾ ಪಯತರವನ್ುೆ ವಹಿಸುತಿವ್ೆ.
ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳನ್ುೆ ಓದುವ, ಬರೆಯುವ ಮತುಿ ಲೆಕಕಚಯರ ಮಯಡುವ ಹ್ಯಗೆ ನಿಪುಣತೆಗೆ ಳಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಗಳು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಉತಿಮ
ಸಯಧನೆಗೆಯಾಲ್ು ಮತುಿ ಉನ್ೆತಿ ಸಯಧಿಸಲ್ು ಅವಶಾಕವ್ಯಗವ್ೆ.
ಬಹುಪಯಲ್ು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಯುವುದ್ೆೆಂದರೆ, ಅದು ಸೆಂಪೂಣಿವ್ಯಗ ಬಯಯಿಪಯಠ್ಮಯಡುವ, ಅಲಯೆರಥೆಂನ್ುೆ ಒಳಗೆ ೆಂಡ
ಒೆಂದು ಕಠಿಣ ಕೆಲ್ಸವ್ಯಗದ್ೆ. ಬೀಜಗಣಿತದ ಸೌೆಂದಯಿ ಮತುಿ ಶಕ್ತಿಯಯದ ಸಯಮಯನಿಾೀಕರಣಗಳನ್ುೆ ವಾಕಿಪಡಿಸುವ, ಸ್ಥಿರ ಮತುಿ ಚರಯಕ್ಷರಗಳ
ಸೆಂಬೆಂಧವನ್ುೆ ವಿವರಸುವ ಮತುಿ ಸಯಧಾತೆಗಳನ್ುೆ ಸೃಜನಯತಮಕವ್ಯಗ ಹ್ಯಗ ವಿನೆ ೀದ್ಯತಮಕವ್ಯಗ ಅನೆವೀಷಿಸುವ ಸವಭಯವವು
ಅನೆೀಕ ಬಯರ ತಪ್ಪಿಹ್ೆ ೀಗುತಿದ್ೆ. ಬೀಜಗಣಿತ ಮತುಿ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳನ್ುೆ ಗಣಿತದ ಭಯಷೆ ಎೆಂದ್ೆೀ ಪರಗಣಿಸಲಯಗದುು, ಅವನ್ುೆ ವಾಕ್ತಿಗಳ
ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳ ಅೆಂಶಗಳ ಮತುಿ ರಚನೆಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳನ್ುೆ ವಿವರಸಲ್ು ಉಪಯಗಸುತೆಿೀವ್ೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಯಲೆಯ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ
ಇವುಗಳನ್ುೆ

ಅನ್ುಭವಿಸದಿರುವುದರೆಂದ, ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತಿಿೀಣಿರಯಗಲ್ು ಹ್ೆ ರತಯಗ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳನ್ುೆ ಕಲ್ಲಯುವುದರ

ಉದ್ೆುೀಶ ಮತುಿ ಅವು ನಿಜ ಜೀವನ್ಕೆಕ

ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದ್ೆ ಎನ್ುೆವುದನ್ುೆ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಿ.

ಈ ಘಟಕವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳ ಉದ್ೆುೀಶಗಳನ್ುೆ ಮನ್ಗಯಣುವ

ಸೆಂದಭಿಗಳನ್ುೆ ಸೃಷಿಿಸಲ್ು ಮತುಿ

ಬಳಸಲ್ು ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳ ಬೆ ೀಧನೆಯ ಕೆಲ್ವು ವಿಭಿನ್ೆ ಮಯಗಿಗಳನ್ುೆ ಅನೆವೀಷಣೆ ಮಯಡುತಿದ್ೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಅದು
ಚರಯಕ್ಷರ ಮತುಿ ಸ್ಥಿರಯೆಂಕಗಳ ಪಯತರವನ್ುೆ ಅನೆವೀಷಿಸುತಿದ್ೆ; ನ್ೆಂತರ, ಆದ್ೆೀಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ುೆ ಮತುಿ ಅದು ಹ್ೆೀಗೆ
ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ರಯಗ ಆಲೆ ೀಚಿಸುವುದನ್ುೆ ಪೆರೀರೆೀಪ್ಪಸುತಿದ್ೆ ಹ್ಯಗ ತಪುಿ ಪರಕಲ್ಿನೆಗಳಿೆಂದ ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ುೆ ಉೆಂಟು ಮಯಡುತಿದ್ೆ ಎೆಂಬುದನ್ುೆ
ನೆ ೀಡುತಿದ್ೆ.

ನಿಮಮ ತರಗತಿಯನ್ುೆ ಯೀಚಿಸ್ಥ. ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಯುವ್ಯಗ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗರುವ ಸಮಸೆಾಗಳೆೀನ್ು?
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ನ್ುೆ ಇಷಿಪಡುತಯಿರೆೆಂದು ನಿೀವು ಯೀಚಿಸುವಿರ? ಏನ್ು ಇಷಿಪಡುವುದಿಲ್ಿ? ಅವರು ಹ್ೆೀಗೆ
ಭಿನ್ೆವ್ಯಗರಬೆೀಕೆೆಂದು ಬಯಸುತಯಿರೆೆಂದು ನಿೀವು ಯೀಚಿಸುತಿಿೀರ?
ನ್ೆಂತರ ನಿೀವು ಶಯಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಲ್ಲಯುವ್ಯಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ು ಅನ್ುಭವವ್ಯಗತುಿ ಎೆಂಬುದನ್ುೆ
ಯೀಚಿಸ್ಥ. ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ು ಇಷಿವ್ಯಗತುಿ? ಏನ್ು ಇಷಿವ್ಯಗಲ್ಲಲ್ಿ? ಏನ್ು ಬದಲಯಗಬೆೀಕೆೆಂದು ನಿೀವು
ಬಯಸ್ಥದಿುರ.

•

ಚರಯಕ್ಷರ ಮತುಿ ಸ್ಥಿರಯಕ್ಷರಗಳ

ವಾತಯಾಸ ಗುರುತಿಸಲ್ು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹ್ೆೀಗೆ ಸಹ್ಯಯ ಮಯಡುವುದು?

•

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀಿಗಳು ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳ ಉದ್ೆುೀಶವನ್ುೆ ಮನ್ಗಯಣಲ್ು ಸಹ್ಯಯ ಮಯಡಲ್ು ಸೆಂದಭಿಗಳನ್ುೆ ಸೃಷಿಿಸುವ ಮತುಿ
ಬಳಸುವ ಕೆಲ್ವು ವಿಚಯರಗಳು.

•

ತಪುಿ ಪರಕಲ್ಿನೆಗಳನ್ುೆ ಹ್ೆೀಳಿಸುವ ಬಗೆೆ ಮತುಿ ಅವುಗಳನ್ುೆ ಕಲ್ಲಕಯ ಸಯಧನ್ವ್ಯಗ ಬಳಸುವ ಕುರತು ಕೆಲ್ವು
ವಿಚಯರಗಳು.
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ದ್ೆಹಲ್ಲಯ ನೆಹರ ಸಿಳ, ಕೆಂಪೂಾಟರ್ ಮತುಿ

ಇತರೆ ವಸುಿಗಳ ಮಯರಯಟದ, ಏಷಯಾದಲೆೀ ಅತಾೆಂತ ದ್ೆ ಡಡ ಮಯರುಕಟ್ೆಿ,

ಯಯವ್ಯಗಲ್ು ಜನ್ಜೆಂಗುಳಿ ಇರುತಿದ್ೆ. ವ್ಯಾಪಯರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಲ್ನ್ಶಿೀಲ್ ವ್ಯತಯವರಣವಿರುತಿದ್ೆ. ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪರದಿೆಂದಿಡಿದು ಕಯರ್
ನಿಲಯುಣ ಅಥವ್ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತಾವಿರುವ ಸ್ಥಬಬೆಂದಿ ಇವ್ೆಲ್ಿದರ ಮೀಲೆ ಬೆಳಗನಿೆಂದ ಸೆಂಜೆಯವರೆಗೆ ಪರಸರವು ಎಷುಿ ವ್ೆೀಗವ್ಯಗ
ಬದಲಯಗುತಿದ್ೆ ಎೆಂಬುದು ಪರಣಯಮ ಬೀರುತಿದ್ೆ(ಚಿತರ 1). ಪರಸರದಲ್ಲಿನ್ ಈ ಬದಲಯವಣೆಗಳನ್ುೆ ಚಲ್ನೆಶಿೀಲ್ತೆ ಎನ್ುೆತೆಿೀವ್ೆ.

1
ಈ ಚಲ್ನ್ಶಿೀಲ್ತೆಯನ್ುೆ ವಿವರಸಲ್ು ಹ್ಯಗ ಪರತಿಪಯದಿಸಲ್ು ವೃತಿಿಪರ ಗಣಿತತಜ್ಞರು ಮಯದರಗಳನ್ುೆ ಸ್ಥದಧಪಡಿಸುತಯಿರೆ. ಹಿೀಗೆ ಅವರು
ಮಯಡುವುದರೆಂದ ನ್ಗರ ಯೀಜನಯಕಯರರು, ಸಿಳಿೀಯ ನಿಯಮ ರ ಪಕರು ಮತುಿ ಕಯನ್ ನ್ು ಪಯಲ್ಕರಗೆ ಯಯವ
ಸೆಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಮಿಕರು, ಸಯಮಗರ ಸೆಂಗರಹ, ಆಧಯರ ಸೆಂರಚನೆಗಳು, ಇತಯಾದಿಗಳ ಅಗತಾತೆಗಳನ್ುೆ ಮುೆಂಗಯಣಲ್ು ಸಯಧಾವ್ಯಗುತಿದ್ೆ.
ಈ ಸನಿೆವ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಗಣಿತ ಮಯದರಗಳು ಸ್ಥಿರಯೆಂಕ (ಬದಲಯಗದ್ೆೀ ಉಳಿದುಕೆ ಳುುವ ಬೆಲೆ) ಮತುಿ ಚರಯಕ್ಷರ (ಬದಲಯಗುವ ಸಯೆಂಖ್ಯಾಕ ಬೆಲೆ)
ಗಳ ಮೀಲೆ ಅವಲ್ೆಂಬತವ್ಯಗರುತಿವ್ೆ. ನ್ಗರ ಜೀವನ್ದ ಒೆಂದು ಉದ್ಯಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೆ ೆಂಡು ಇವುಗಳನ್ುೆ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆ ೀಧಿಸಲ್ು
ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ಒೆಂದು ದ್ಯರಯನ್ುೆ ಪರಚಯಿಸುತಿದ್ೆ. (ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನೆಹರ ಸಿಳ ಅಥವ್ಯ ಆ ತರಹದ ಪರಸರ ಪರಚಿತವಲ್ಿದಿದುರೆ,
ಅವರಗೆ ಪರಚಿತವ್ಯದ ಸನಿೆವ್ೆೀಶಗಳಿೆಂದ ನಿೀವು ಈ ಉದ್ಯಹರಣೆಯನ್ುೆ ತಿದುಬಹುದು). ಮುೆಂದಿನ್ ಹೆಂತ, ಯಯವ ಚರಯಕ್ಷರಗಳು ಹ್ೆೀಗೆ
ಸೆಂಬೆಂಧವನ್ುೆ ಹ್ೆ ೆಂದಿದ್ೆ ಎೆಂದು ನಿಧಿರಸುವುದು ಮತುಿ ಚಟುವಟಿಕೆ 2 ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ೆಂದಿಗೆ ನಿೀವು ಇದನ್ುೆ ಹ್ೆೀಗೆ ಮಯಡುವಿರ
ಎೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದು.
ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ಮತುಿ 2 ರಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಮತುಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಮಯದರಯ ಸರಳಿೀಕರಸ್ಥದ ರ ಪವನ್ುೆ ಹ್ೆೀಗೆ ಮಯಡುವುದ್ೆೆಂದು
ಯೀಚಿಸುವಿರ. ಕೆೀವಲ್ ಒೆಂದು ಸರ ಅಥವ್ಯ ತಪುಿ ಉತಿರವಿಲ್ಿವ್ೆೆಂಬುದು ನೆನ್ಪ್ಪರಲ್ಲ. ಈ ಕಯಯಿಗಳು ಜೆ ತೆಯಯಗ ಅಥವ್ಯ ಗುೆಂಪುಗಳಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುವ್ಯಗ ಚೆನಯೆಗ ಕಯಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿವ್ೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಹ್ೆಚುು ವಿಚಯರಗಳನ್ುೆ ಸೃಷಿಿಸಲ್ು ಅವಕಯಶ ಕಲ್ಲಿಸುತಿವ್ೆ
ಮತುಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಲ್ುಕ್ತ ಹ್ಯಕ್ತಕೆ ೆಂಡಯಗ ಪರಸಿರ ಒಬಬರಗೆ ಬಬರು ಬೆೆಂಬಲ್ ಒದಗಸುತಿವ್ೆ.
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:
:
 ಮಯರುಕಟ್ೆಿ ಸೆಂಕ್ತೀಣಿದ ಭದರತೆಯ ಜವ್ಯಬಯುರ ಕಯಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತಿಿರುವ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲಯಖ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕಯಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತಿಿರುವ
ಪುರುಷ ಮತುಿ ಮಹಿಳಯ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಸ್ಥಬಬೆಂಧಿ.
 ಕಯರು ನಿಲಯುಣಗಳು
 ಸೆಂಕ್ತೀಣಿದ ಸವಚಛತೆ ಕಯಪಯಡುವ ಜವ್ಯಬಯುರ ನಿವಿಹಿಸುತಿಿರುವ ನ್ಗರ ಸಭೆಯಿೆಂದ ನೆೀಮಕಗೆ ೆಂಡ ಜನ್ರು.
 ವ್ಯಹನ್ ನಿಲಯುಣ ಸಹ್ಯಯಕರು.
 ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಯರಗಳು.
 ಸೆ ೀಪಯನ್ಗಳು(escalators).
 ಮೊದಲ್ನೆೀ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿರುವ ಅೆಂಗಡಿ ಮಯಲ್ಲೀಕರು.
 ನೆಲ್ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹ್ೆ ೀಟ್ೆಲ್ಗಳು.
 ವಿದುಾತ್ ಸರಬರಯಜು ಕೆಂಪನಿಗಳು.
 ಲಯಾಪ್ಟ್ಯಪ್ ಖ್ರೀದಿಸಲ್ು ಬಯಸುವ ಸೆಂದಶಿಕರು.

:
ಈ ಸನಿೆವ್ೆೀಶಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದ ಇನ್ೆಷುಿ ‘ಪಯತರಗಳು’ ಅಥವ್ಯ ‘ಅೆಂಶಗಳ’ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ಈ ಪಟಿಿಯಲ್ಲಿವ್ೆ. ಈ ಪಟಿಿಯಲ್ಲಿ
ಚರಯಕ್ಷರಗಳು (ಬದಲಯಗಬಹುದ್ಯದ ಪರಮಯಣ) ಮತುಿ ಸ್ಥಿರಯೆಂಕಗಳು (ಬದಲಯಗದಿರುವ
ಪರಮಯಣಗಳು). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಯವುದ್ಯದರ ಎರಡ ಆಗರುವ ಸಯಧಾತೆಯಿದ್ೆಯೀ? ಹ್ಯಗದುರೆ ಇದು ಯಯವುದರ ಮೀಲೆ
ಅವಲ್ೆಂಬತವ್ಯಗದ್ೆ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆಹರ ಸಿಳದಲ್ಲಿರುವ ಚರಯಕ್ಷರ ಮತುಿ ಸ್ಥಿರಯೆಂಕಗಳನ್ುೆ ಗುರುತಿಸಲ್ು ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ತಿಳಿಸುತಿದ್ೆ. ಗಣಿತ ಮಯದರಯನ್ುೆ
ತಯಯರಸಲ್ು,

ಚರಯಕ್ಷರ ಮತುಿ ಸ್ಥಿರಯೆಂಕಗಳು ಒೆಂದರ ಮೀಲೆ ೆಂದು ಹ್ೆೀಗೆ ಪರಣಯಮ ಬೀರುತಿವ್ೆ ಹ್ಯಗ ಹ್ೆೀಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥವ್ೆ

ಎನ್ುೆವುದನ್ುೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೀಚಿಸುವ ಅವಶಾಕತೆಯಿದ್ೆ.
ಚಟುವಟಿಕೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ುೆ ಒೆಂದು ಮನೆ ೀನ್ಕ್ಷೆ ಮಯಡಲ್ು ತಿಳಿಸುತಿದ್ೆ. ಮನೆ ೀನ್ಕ್ಷೆಯೆಂದರೆ, ಸಯೆಂಕೆೀತವ್ಯಗ ಒೆಂದು ಪರಕಲ್ಿನೆ
(ಶೃೆಂಗವ್ಯಗ) ಮತುಿ ರೆೀಖ್ೆಗಳನ್ುೆ (ಅಥವ್ಯ ಜೆ ೀಡಣೆ) ಮತೆ ಿೆಂದು

ದಿಗೆ ಜೆ ೀಡಿಸುವ, ಅವ್ೆರಡರ

ಸೆಂಬೆಂಧವನ್ುೆ

ಅಥವ್ಯ ಪದಗುಚುಗಳ ಶೆರೀಣಿಯಯಗುತಿದ್ೆ. ಪರಕಲ್ಿನಯ ನ್ಕ್ಷೆಯು ಮನೆ ೀನ್ಕ್ಷೆಗಳು ರೀತಿಯೀ ಸಮರ ಪದಲ್ಲಿರುತಿದ್ೆ.
ಒೆಂದು ವಾತಯಾಸವ್ೆೆಂದರೆ ಮನೆ ೀನ್ಕ್ಷೆ ಕೆೀೆಂದರವನ್ುೆ ಹ್ೆ ೆಂದಿರುತಿದ್ೆ, ಪರಕಲ್ಿನಯ ನ್ಕ್ಷೆಗಳು ರೆೀಖ್ಯತಮಕವ್ಯಗರಬಹುದು. ಮನೆ ೀನ್ಕ್ಷೆಯು
ಒೆಂದು ಉತಿಮ ಸಯಧನ್ವ್ಯಗದುು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರದ್ೆೀ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ುೆ ಪರಶೆ ೀಧಿಸಲ್ು ಮತುಿ ಓರೆ ಹಚುಲ್ು ಪರಣಯಮಕಯರ
ತೆಂತರವನ್ುೆ ಒದಗಸುತಿದ್ೆ. ಅದನ್ುೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಯನ್ವನ್ುೆ ಪತೆಿಮಯಡಲ್ು ಮತುಿ ತಪುಿ ಕಲ್ಿನೆಯನ್ುೆ ಮಯಪನ್ ಮಯಡುವ ಸಯಧನ್ವ್ಯಗಯು
ಸಹ ಉಪಯೀಗಸಬಹುದು. ಚಟುವಟಿಕೆ 2 ರಲ್ಲಿ ಸರ ಅಥವ್ಯ ತಪುಿ ಉತಿರಗಳಿಲ್ಿ.
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2:
ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ೆಂದಿಗೆ ನೆಹರ ಸಿಳದ ಚಲ್ನ್ಶಿೀಲ್ತೆಯನ್ುೆ ವಿವರಸಲ್ು
ಊಹಿಸ್ಥಕೆ ಳಿು. ನಿೀವಿೀಗಯಗಲೆೀ ನೆಹರ

ಗಣಿತ ಮಯದರಯನ್ುೆ
ಚರಯಕ್ಷರಗಳನ್ುೆ (ಬದಲಯಗುವ ಪರಮಯಣಗಳು)

ಹ್ಯಗ ಸ್ಥಿರಯೆಂಕಗಳನ್ುೆ (ಬದಲಯಗದ ಪರಮಯಣಗಳು
ಮುೆಂದಿನ್ ಹೆಂತದಲ್ಲಿ ಚರಯಕ್ಷರಗಳು ಹ್ೆೀಗೆ ಒೆಂದಕೆ ಕೆಂದು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥವ್ೆ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಿರಯೆಂಕದ್ೆ ೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದ್ೆ ಎೆಂಬುದನ್ುೆ
ಗುರುತಿಸುವುದ್ಯಗದ್ೆ. ಇದನ್ುೆ ನಿವಿಹಿಸುವೆಂತೆ ಮಯಡಲ್ು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರತಿಗುೆಂಪು ಯಯವ ನಯಲ್ುಕ ಚರಯಕ್ಷರಗಳ ಬಗೆೆ
ಗಮನ್ವಹಿಸುವರೆೆಂದು ನಿಧಿರಸಬೆೀಕಯಗದ್ೆ. ಈಗ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕೆಂಡೆಂತೆ ತಿಳಿಸ್ಥ.
 ಈ ಚರಯಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒೆಂದು ಮನೆ ೀನ್ಕ್ಷೆಯನ್ುೆ ರಚಿಸ್ಥ ಹ್ಯಗ ಅವುಗಳನ್ುೆ ಸೆಂಪಕ್ತಿಸುವ ರೆೀಖ್ೆಗಳ ಮೀಲೆ ಅವುಗಳ ಹ್ೆೀಗೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥವ್ೆ ಎೆಂದು ನಿೀವು ಯೀಚಿಸುವಿರೆ ೀ ಹ್ಯಗೆ ಬರೆಯಿರ. ಸೆಂಬೆಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಯೆಂಕಗಳು ಪಯತರವಹಿಸುತಿದ್ೆ ಎನ್ುೆವುದ್ಯದರೆ
ಸ್ಥಿರಯೆಂಕಗಳನ್ುೆ ಸೆೀರಸ್ಥ, ಇದಕೆಕ ಯಯವುದ ಸರ ಅಥವ್ಯ ತಪುಿ ಉತಿರವಿಲ್ಿ ಎೆಂಬುದನ್ುೆ ನೆನ್ಪ್ಪನ್ಲ್ಲಿಡಿ
ಹಿೀಗೆ ಯೀಚಿಸಬಹುದು –

ನಿೀವು

ಕೆ ಳುುವವರು) ಎಷಿಿದುರು, ಅಥವ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸೆಂಖ್ೆಾ

ಥವ್ಯ ಕಯರುಗಳ ಸೆಂಖ್ೆಾಗಳ ಮೀಲೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿಕಯರಗಳ ಸೆಂಖ್ೆಾ ಅವಲ್ೆಂಬತವ್ಯಗದ್ೆ ಮತುಿ ಬದಲಯಗುತಿದ್ೆ ಎೆಂದು ನಿೀವು
ಯೀಚಿಸಬಹುದು.

 ನಿಮಮ ಗುೆಂಪು ಮೀಲೆ ವಿವರಸ್ಥರುವ ಸೆಂಬೆಂಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ು ನಿೀವು ಯಯವ ಪರಮಯಣಯತಮಕವನ್ುೆ ಬಳಸುತಿಿೀರಯ ಎೆಂದು
ನಿಧಿರಸ್ಥ. ಇವುಗಳನ್ುೆ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳಯಗ ಬರೆಯಿರ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಪರತಿ 10 ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಮ ಹಕೆಕ 100 ಜನ್ ಸೆಂದಶಿಕರಗೆ
ಅಥವ್ಯ 50 ಕಯರುಗಳಿಗೆ ಒಬಬ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಬೆೀಕೆೆಂದು ನಿೀವು ನಿರ ಪ್ಪಸಬಹುದು. ಇೆಂಥ ಸೆಂದಭಿದಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿಕಯರಗಳ
ಸೆಂಖ್ೆಾಗಳ ಮಯದರಯನ್ುೆ ಹಿೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. s/10 + v/100 + c/50. ಯಯವುದ ಸರ ಅಥವ್ಯ ತಪುಿ ಉತಿರವಲ್ಿ ಎೆಂದು
ಜ್ಞಯಪಕದಲ್ಲಿಡಿ!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲ್ವು ಗಣಿತದ ಮಯದರಗಳನ್ುೆ ಸ್ಥದಧಪಡಿಸ್ಥದ ನ್ೆಂತರ, ಅವರ ಮಯದರಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತೆ ಇರಬಹುದ್ಯದ
ಫಲ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಯೀಚಿಸಲ್ು ಅನ್ುವು ಮಯಡಿ ಅವರಗೆ ಹಿೀಗೆ ಮಯಡಲ್ು ತಿಳಿಸ್ಥ:
 ಪರತಿ ಚರಯಕ್ಷರಕ ಕ ಬೆಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ಪಿಯನ್ುೆ ಊಹಿಸ್ಥ. ವ್ಯಾಪ್ಪಿಯನ್ುೆ ನಿೀವು ಊಹಿಸಲ್ು ಕಷಿವ್ಯದ ಸೆಂದಭಿದಲ್ಲಿ, ಕಷಿವ್ಯಗಲ್ು
ಕಯರಣಗಳನ್ುೆ ಗುರುತಿಸ್ಥ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಸೆ ೀಪಯನ್ಗಳ ಸೆಂಖ್ೆಾ ಒೆಂದಕ್ತಕೆಂತ ಕಡಿಮ ಇರಲ್ು ಸಯಧಾವಿಲ್ಿ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅಧಿ
ಸೆ ೀಪಯನ್ಗಳು ಇರಲ್ು ಸಯಧಾವಿಲ್ಿ. ನಿೀವು ಮತಿಯಿಲ್ಿದ ಸೆಂಖ್ೆಾಯಷುಿ ಸೆ ೀಪಯನ್ಗಳನಿೆರಸಲ್ ಸಯಧಾವಿಲ್ಿ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅವು
ಜಯಗವನ್ುೆ ಆಕರಮಸುತಿವ್ೆ. ಸೆ ೀಪಯನ್ಗಳನ್ುೆ ಗರಷಠ ಸೆಂಖ್ೆಾಯನ್ುೆ ನಿಧಿರಸುವುದು

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅದು ಹಲ್ವು

ಅೆಂಶಗಳ ಮೀಲೆ ಅವಲ್ೆಂಬತವ್ಯಗರುತಿವ್ೆ.
 ಚರಯಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಯಯವುದನ್ುೆ ಸುಲ್ಭವ್ಯಗ ನಿಯೆಂತಿರಸಬಹುದ್ೆೆಂದು ನಿಧಿರಸ್ಥರ. ಚರಯಕ್ಷರವನ್ುೆ ನಿಯೆಂತಿರಸುವುದ್ೆೆಂದರೆ,
ಸೆಂದಭಿವನ್ುೆ ಹ್ೆಚುು ಬದಲ್ಲಸದ್ೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ಪಿಯನ್ುೆ ನಿಬಿೆಂಧನ್ದಲ್ಲಿಡುವುದು ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ುೆ ನಿಗಧಿಗೆ ಳಿಸುವುದು.

 ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿೀ ತರಗತಿಯನ್ುೆ ಈ ಅೆಂಶವನ್ುೆ ಚಚಿಿಸಲ್ು ಹ್ೆೀಳಿ, ವ್ಯಸಿವವ್ಯಗ ಈ ಮಯದರಯಲ್ಲಿ
ಉಪಯೀಗಸ್ಥರುವ ಪರಮಯಣಯತಮಕಗಳು ದತಯಿೆಂಶದ ಮೀಲೆ ಅವಲ್ೆಂಬಸ್ಥವ್ೆ. ಇದನ್ುೆ
ಮಯಹಿತಿಯನ್ುೆ ಹ್ೆೀಗೆ ಸೆಂಗರಹಿಸುವಿರ?
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ವಾವಸೆಿಗೆ ಳಿಸಬೆೀಕಯದರೆ, ಬೆೀಕಯದ

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುೆ ನ್ನ್ೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ೆಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸಲ್ು ಇಚಿುಸ್ಥದ್ೆ, ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನ್ದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನ್ುೆ ಕಯಣುವ ಹ್ಯಗ
ಗುರುತಿಸುವ ಒೆಂದು ಸುೆಂದರ ಉದ್ಯಹರಣೆಯೆಂದು ನ್ನ್ಗನಿೆಸ್ಥತು. ಮೊದಲ್ು ಇಡಿೀ ತರಗತಿಯೆಂದಿಗೆ ಕೆಲ್ವು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ುೆ
ಯೀಚಿಸ್ಥದ್ೆವು. ನೆೀರವ್ಯಗ ನಯನ್ು ಇವುಗಳನ್ುೆ ಚರಯಕ್ಷರ ಮತುಿ ಸ್ಥಿರಯೆಂಕಗಳಯಗ ವಿೆಂಗಡಿಸಲ್ು ತಿಳಿಸ್ಥದ್ೆ. ಇೆಂತಹ ಮೊದಲ್ ಚಚೆಿಗಳಲ್ಲಿ,
ಇವುಗಳನ್ುೆ ನಿಧಿರಸುವುದು ಸುಲ್ಭವಲ್ಿವ್ೆೆಂದು ಅವರ ಅರವಿಗೆ ತೆಂದಿತು. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಕಯರು ನಿಲಯುಣಗಳ ಸೆಂಖ್ೆಾಯನ್ುೆ
ಸ್ಥಿರಯೆಂಕವ್ೆೆಂದು ಪರಗಣಿಸಬಹುದು; ಆದ್ಯಗ ಾ, ಹ್ೆಚಿುನ್ ಕಯಲಯವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಯೀಚಿಸ್ಥದ್ಯಗ - ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಎರಡು

ವಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಚರಯಕ್ಷರವ್ಯಗಬಹುದು. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಸ್ಥದ್ಯುೆಂತದೆಂತೆ, ಜಯಗ ಮತುಿ ಹಣವಿದುರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ೆಷುಿ ಕಯರು
ನಿಲಯುಣಗಳನ್ುೆ ನಿಮಿಸಬಹುದು.
ನ್ೆಂತರ ಅವರು ಒೆಂದು ಉದ್ಯಹರಣೆಯು

ಚರಯಕ್ಷರ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಥಿರಯೆಂಕವ್ಯಗುತಿದ್ೆ ಎೆಂಬುದರ

ಹುಡುಕಲ್ು ಹ್ಯಗ ಇನ್ೆಷುಿ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ುೆ ಹುಡುಕಲ್ು
ವಿೆಂಗಡಣೆಗಳನ್ುೆ ಕಪುಿಹಲ್ಗೆಯ ಮೀಲೆ ಬರೆಯಲಯಯಿತು.

ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಿದರು. ಅವರ

ಕಯರಣವನ್ುೆ

ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ಮತುಿ

ಚಟುವಟಿಕೆ 2ನ್ುೆ ನ್ಡೆಸಲ್ು ಹಿೀಗೆ ಬಳಸಲಯಯಿತು: ಅವುಗಳು ಹ್ೆೀಗೆ

ಒೆಂದಕೆ ಕೆಂದು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥವ್ೆ ಮತುಿ ಇವನ್ುೆ ಗಣಿತಿೀಯವ್ಯಗ ಹ್ೆೀಳಿಕೆಗಳಯಗ

ಬರೆಯಬಹುದು ಮತುಿ ಸಹಗಣಕಗಳನ್ುೆ

ನಿಧಿರಸಬಹುದು. ಒಬಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು, ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ುೆ ಒೆಂದು ಸಮಯನ್ುಪಯತವ್ಯಗ ಸ ಚಿಸಲ್ು ಪರಗಣಿಸಬಹುದ್ೆೆಂದು
ಯೀಚಿಸ್ಥರಲೆೀ ಇಲ್ಿವ್ೆೆಂದು ಹ್ೆೀಳುತಯಿ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳ ಮೀಲೆ ಕಯಯಿನಿವಿಹಿಸುವ್ಯಗ ನಿಯಮಗಳೆೀಕ್ತರುತಿವ್ೆ ಎೆಂದು ಈಗ
ಅಥಿವ್ಯಯಿತೆೆಂದು ತಿಳಿಸ್ಥದಳು

ಬೀಜೆ ಕ್ತಿಗಳ ಜೆ ತೆ ಕಯಯಿನಿವಿಹಿಸುವ್ಯಗ ಈ ನಿಯಮಗಳೆಲಯಿ ಏಕ್ತರುತಿವ್ೆ ಎೆಂಬುದನ್ುೆ ಈಗ

ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿದುಕೆ ೆಂಡೆನೆೆಂದು ತಿಳಿಸ್ಥದಳು.
ಮೊದಮೊದಲ್ು ಸರ ಅಥವ್ಯ ತಪುಿ ಉತಿರಗಳೆೀ ಇಲ್ಿವ್ೆೆಂಬ ಕಲ್ಿನೆ ಅವರಗೆ ಅನಿಸ್ಥತು. ಹಿೀಗದುರ ಅದ್ೆೀ ಚರಯಕ್ಷರ ಮತುಿ ಸ್ಥಿರಯೆಂಕಗಳನ್ುೆ
ಹ್ೆ ೆಂದಿರುವ ಸಯಧಾವಿರಬಹುದ್ಯದ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳ ವಿಚಯರಗಳನ್ುೆ ಹೆಂಚಿಕೆ ೆಂಡ ನ್ೆಂತರ, ಇವ್ೆಲ್ಿ ಏಕೆ ಹಿೀಗವ್ೆ ಎೆಂಬುದನ್ುೆ ಅದರೆಂದ
ಕಯಣಬಲ್ಿರಯಗದುರು ಮತುಿ ಅವರು ಅವರ ಉತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ೆಷುಿ ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ರಯದರು.
ಅವರೆಲ್ಿರ ನಿಜಜೀವನ್ದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನ್ುೆ ಕಯಣಲ್ಲ ಹ್ಯಗ ಗುರುತಿಸಲ್ಲ ಎೆಂಬುದನ್ುೆ ನಯನ್ು ನಿಜವ್ಯಗಯ ಬಯಸ್ಥದುರೆಂದ, ಅವರು
ರಯತಿರ ಎದುರಸಬಹುದ್ಯದ ವಿಭಿನ್ೆ ಸೆಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ತರಯಯನ್ುೆ ಮಯಡಲ್ಲ ಎೆಂದು ಮನೆಗೆಲ್ಸ ನಿೀಡಿದ್ೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಬಸ್ನಿಲಯುಣದಲ್ಲಿ
ಕಯಯುವ್ಯಗ, ಕುಟುೆಂಬದವರೆ ಡನೆ ರಯತಿರ ಊಟಮಯಡುವ್ಯಗ ಅಥವ್ಯ ಮನೆಗೆಲ್ಸ ಮಯಡುವ್ಯಗ ಚರಯಕ್ಷರ ಹ್ಯಗ ಸ್ಥಿರಯೆಂಕಗಳನ್ುೆ
ಪತೆಿಹಚಿು ಅವುಗಳು ಹ್ೆೀಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧ ಹ್ೆ ೆಂದಿವ್ೆಯೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು.
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2
ಆದ್ೆೀಶಿಸುವುದು ಬದಲ್ಲ ಬಳಸುವುದು ಒೆಂದು ಅಗತಾವ್ಯದ ಮತುಿ ಶಕ್ತಿಯುತವ್ಯದ ಸಯಧನ್. ನಿಜ ಜೀವನ್ದಲ್ಲಿ ಆದ್ೆೀಶಿೀಸುವಿಕೆಯನ್ುೆ
ನಿರೆಂತರವ್ಯಗ ಬಳಸುತೆಿೀವ್ೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ

ಇೆಂದಿನ್

ಮಸಯಲೆಗಳನ್ುೆ ಬಳಸಬೆೀಕೆೆಂದು ನಿಧಿರಸುವುದು. ಒೆಂದ್ೆಡೆಯಿೆಂದ ಮತೆ ಿೆಂದ್ೆಡೆಗೆ

ಸೆ ಪುಿ ಮತುಿ
ಯಯವ ರೀತಿಯ ಸಯರಗೆ ಬಳಸುವುದು

(ನ್ಡೆಯುವಿರೆ, ರಕ್ಷಯ ಅಥವ್ಯ ಬಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಿರೆೀ?) ಅಥವ್ಯ ಯಯವ ಸ್ಥೀರೆಯನ್ುೆ ಉಡುವುದು. ಆದ್ೆೀಶಿಸುವಿಕೆಯು ಮತಿಗಳನ್ುೆ
ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟುಿಕೆ ೆಂಡೆೀ ಸಯಧಾತೆಗಳ ಹ್ಯಗ ಪಯಯಿಯಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆೆ ಯೀಚಿಸುವುದನ್ುೆ ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರುತಿದ್ೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ,
ಉಡುಗೆಯನ್ುೆ ಬದಲ್ಲಸುವ ಉದ್ೆುೀಶವಿದ್ಯುಗ, ರೆೀಷೆಮ ಸ್ಥೀರೆಯ ಬದಲಯಗ ಕಯಾಲ್ುಕುಲೆೀಟರ್ನ್ ಬದಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಅಷುಿ ಸಮೆಂಜಸವ್ಯಗದು, ಆದರೆ
ನಿಮಮ ಹಣವನ್ುೆ ಯಯವುದರ ಮೀಲೆ ವಿನಿಯೀಗಸುತಿಿೀರ

ಹ್ಯಗಯಗ

ಬಳಕೆಯು ಮಯಪಯಿಡಿಗೆ ಅನ್ುಕ ಲ್ಲಸುತಿದ್ೆ - ಇದುವ್ೆೀ ಜೀವನ್ದ ಸಯರ.
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಆದ್ೆೀಶಿಸುವಿಕೆಯ ಆಲೆ ೀಚನಯ ಪರಕ್ತರಯಯು ನಿಜ

ವನ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಂತೆಯೀ

ಅದು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ುೆ,

ಪಯಯಿಯಗಳನ್ುೆ ಹ್ಯಗ ಸಯಧಾತೆಗಳನ್ುೆ ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರುತಿದ್ೆ ಹ್ಯಗ ಅದ್ೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತಿಗಳ ಮತುಿ ನಿಬಿೆಂಧತೆಗಳ ಅರವನ್ ೆ
ಹ್ೆ ೆಂದಿರುತಿದ್ೆ.

• ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಆದ್ೆೀಶಿಸುವಿಕೆಯು ನಿಜಜೀವನ್ದಲ್ಲಿನ್

ಅಥವ್ಯ

• ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ೆೀಶಿಸುವಿಕೆಯ ಕಯಯಿಕಯಕಗ ಏಕೆ ಸಮಯ ನಿೀಡುವಿರ?

ಗಣಿತದ ಕಲ್ಲಗೆಗಯಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದ್ೆೀಶಿಸುವಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಗಳನ್ುೆ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೆ ಳುಬೆೀಕಯಗುತಿದ್ೆ. ಪಠ್ಾಪುಸಿಕದ ಹಲ್ವು ಅಭಯಾಸಗಳು ಮತುಿ
ಪಠ್ಾಪುಸಿಕಗಳ ಅಭಯಾಸಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸಮಸೆಾಗಳು ಹ್ಯಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೌಶಲ್ವನ್ುೆ ಪರದಶಿಿಸುವುದನ್ುೆ ಬಯಸುತಿವ್ೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ೆೀಶಿಸುವಿಕೆಯನ್ುೆ ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರುವ ಸಮಸೆಾಗಳನ್ುೆ ಬಡಿಸಲ್ು ನಿೀಡುವುದು ಸಹ ಗಣಿತವನ್ುೆ ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಇತರ
ವಕಯಶಗಳನ್ುೆ ಒದಗಸುತಿವ್ೆ. ಅವು

ಅಷಯಿಗ ಸಿಷಿವಲ್ಿದ ಆದರೆ, ಅಷೆಿ ಮುಖ್ಾ ಮತುಿ ಯೀಗಾವ್ಯದವುಗಳು, ಇವನ್ುೆ ಇನ್ೆಷುಿ

ಅನೆವೀಷಣೆ ಮಯಡಲಯಗುತಿದ್ೆ. ಅವುಗಳು ಹಿೀಗವ್ೆ:
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ಬೀಜಗಣಿತ ಹ್ಯಗ ಅದರ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳನ್ುೆ ಸಯಮಯನ್ಾವ್ಯಗ ಗಣಿತದ ಭಯಷೆಯೆಂದ್ೆೀ ಪರಗಣಿಸಲ್ಿಟಿಿವ್ೆ, ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವು ಸೆಂಬೆಂಧಗಳನ್ುೆ
ವಿವರಸುತಿವ್ೆ. ಪಠ್ಾಪುಸಿದಲ್ಲಿ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಯ ಕೆೈಚಳಕದ ಹಲ್ವು ಪುಟಗಳ ಅಭಯಾಸದ ನ್ೆಂತರವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ುೆ ನಿರಗಿಳವ್ಯದ ಭಯಷೆ
ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ು ವಿಫಲ್ರಯಗುವುದನ್ುೆ ಕ್ಷಮಸ್ಥಬಡಬಹುದು!
ಮುೆಂದಿನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳನ್ುೆ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಆಟವ್ಯಡುವಿಕೆಯನ್ುೆ ಪರಚಯಿಸುವುದನ್ುೆ ಹ್ಯಗ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ು
ಅಥಿವನ್ುೆ ಹ್ೆ ೆಂದಿರಬಹುದು ಮತುಿ ಯಯವ ಸನಿೆವ್ೆೀಶವನ್ುೆ ಮಯದರೀಕರಸುತಿದ್ೆ ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಸವೆಂತ ಕಥೆಗಳನ್ುೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ರ ಪ್ಪಸಬೆೀಕಯದ ಉದ್ೆುೀಶಗಳನ್ುೆ ಹ್ೆ ೆಂದಿದ್ೆ. ಇವರಥಿ, ಸೆಂಕೆೀತಗಳನ್ುೆ



(n)

.


1.3(2100m)

1.3 [3(700)m]

700
`.1

3:

?
:
:




30u+44v



√




www.TESS-India.edu.in

7

:

‘

2:

’

.

3

ಒೆಂದು ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗೆ ಸರಹ್ೆ ೆಂದಿರುವ ಕಥೆಯನ್ುೆ ಯೀಚಿಸುವುದು ನ್ನ್ಗ ಸಹ ಸುಲ್ಭವ್ೆನಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದರೆ, ಬಸ್ ಪರಯಯಣಿಕರ ಬಗೆೆ ಹ್ಯಗ
ಅನ್ಾಗರಹಿೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಚಹ ಸೆೀವಿಸ್ಥದ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ನಿಜವ್ಯಗಯ ನ್ನ್ಗೆ ಸಹ್ಯಯ ಮಯಡಿದವು ಹ್ಯಗ ನಯನ್ು ಇನ್ೆಷುಿ
ಸೃಜನಯತಮಕವ್ಯಗ ಇತರೆ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ುೆ ಯೀಚಿಸಲ್ು ಸಹ್ಯಯ ಮಯಡಿದವು. ಇದು ನ್ನ್ಗೆ ಸಯಧಾವ್ಯದುರೆಂದ, ನ್ನ್ೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ೆಂದಿಗ ಹಿೀಗೆ ಮಯಡಲ್ು ನಿಧಿರಸ್ಥದ್ೆ. ಹ್ಯಗಯಗ ನಯನ್ು ಬಸ್ ಹ್ಯಗು ಅನ್ಾಗರಹಿೀಯ ವಾಕ್ತಿಗಳ ಕಥೆಗಳ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳಿಗೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದ ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಗಳನ್ುೆ ಕಪುಿ ಹಲ್ಗೆಯ ಮೀಲೆ ಬರೆದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ುೆ ಪಯರರೆಂಭಿಸ್ಥದ್ೆ. ಅವರಗೆ ಸವಲ್ಿ ಕಯಲಯವಕಯಶವನ್ುೆ
ಕೆ ಟುಿ (ತುೆಂಬಯ ಹ್ೆಚುಲ್ಿ), ಒೆಂದು ಕಥೆಯನ್ುೆ ಯೀಚಿಸ್ಥ, ನ್ೆಂತರ ತರಗತಿಯೆಂದಿಗೆ ಹೆಂಚಿಕೆ ಳುಲ್ು
ನ್ೆಂತರ ನಯನ್ು ಚಟುವಟಕೆ 3ರ ಒೆಂದು ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಯನ್ುೆ ಕಪುಿ ಹಲ್ಗೆಯ ಮೀಲೆ ಬರೆದ್ೆ. ರಯಹುಲ್ನ್ು ತಕ್ಷಣವ್ೆೀ 3x + 1
ಮ ರು ಲೆ ೀಟ ಟಿೀ ಮಯಡಲ್ು ತಗಲ್ುವ ಖ್ಚುಿ ಎಷಯಿಗಬಹುದು; x ರ ಪಯಯಿಗಳು ಚಹ್ಯ ಮತುಿ ನಿೀರಗೆ
ಮತುಿ ಇತರೆಗಯಗ ನಿಗಧಿತ 1 ಎೆಂದ ಕೆಲ್ವರು ಒಪ್ಪಿದರು, ಕೆಲ್ವು ಒಪಿಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದರೆ, ಒೆಂದು ಉತಿಮ ಚಚೆಿಯು ಇದರೆಂದ
ಮುೆಂದುವರೆಯಿತು. ಪರಪೂಣಿ ಉತಿರಗಳನ್ುೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ತಕೆಂತಲ್ ಅಪೂಣಿ ಉದ್ಯಹರಣೆಯೆಂದಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುವುದು ಚಚೆಿಗಳನ್ುೆ
ಸೃಜಸುವುದರ ಮೀಲೆ ಹ್ೆಚುು ಪರಣಯಮಕಯರಯಯಗವ್ೆ ಎೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಥತು.

•

?



3
2(3-8) ರೀತಿಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ುೆ ನೆ ೀಡಿದ್ಯಗ, ಇದನ್ುೆ (2x3) – (2x8) ಎೆಂದು ಬರೆಯಬಹುದ್ೆೆಂದು ತಕ್ಷಣ ನಿೀವು ಗುರುತಿಸುತಿಿೀರ.
ಏಕೆೆಂದರೆ ಇದು a(b – c) = a × b – a × c ಎೆಂಬ ವಿಭಯಜಕ ನಿಯಮದ ಉದ್ಯಹರಣೆಯಯಗದ್ೆ.
ಇೆಂತಹ ವಿನಯಾಸಗಳನ್ುೆ ಗುರುತಿಸುವುದು

ಲೆಕಕಗಳನ್ುೆ ಪರಹರಸುವುದನ್ುೆ

ಸುಲ್ಭಮಯಡುತಿವ್ೆ. ಕೆಲ್ವು ಸೆಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಯಯವುದ್ೆ ೀ ಒೆಂದು ವಿನಯಾಸವನ್ುೆ ಸಯಮಯನಿಾೀಕರಸ್ಥರುತಿಿೀರ. ಅದು ಯಯವುದ್ೆ ೀ ವಿಶೆೀಷ
ಸೆಂದಭಿವ್ಯಗದುು, ಕೆಲ್ವು ಸೆಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಯತರ ಸತಾವ್ಯಗರುತಿದ್ೆ. ಮುೆಂದಿನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸಯೆಂಖ್ಯಾಕ ಉಕ್ತಿಗಳಿೆಂದ ಸಯಮಯನಿಾೀಕರಸ್ಥದ
ಬೀಜೆ ೀಕ್ತಿಯನ್ುೆ ಬರೆಯುವ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ುೆ ನಿೀಡುತಿದ್ೆ.
8
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4:
:
–
–

2 (3 – 8)
12 + (13 + 81) = (12 + 13) + 81
2+2=2x2
( )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

42 + 0 = 42
23 × 1 = 23
5 per cent of 120
(12 + 51)/(12 × 51)

10. 2+3=3+2
11.



:

‘

’

3:

4

2 (3 – 8)

a(b – c) = a × b – a × c

.

2+2=2×2
‘= 22’
www.TESS-India.edu.in
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•
•
•

4

–
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1: NCF/NCFTE

•

ಜ್ಞಯನ್ ಸೆಂರಚನೆಯ ಸಯಮಥಾಿವನ್ುೆ ಪೊರೀತಯಾಹಿಸಲ್ು ಮತುಿ ಕಲ್ಲಕೆಯು ಕೆಂಠ್ಪಯಠ್ ವಿಧಯನ್ದಿೆಂದ ಬದಲಯವಣೆ ಆಗುವೆಂತೆ
ಮಯಡಲ್ು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ುೆ ತಮಮದ್ೆೀ ಸವಯೆಂ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ತರಯಯಶಿೀಲ್ರಯಗ ಭಯಗವಹಿಸುವವರೆಂತೆ ಭಯವಿಸ್ಥ; ಬರೀ ಜ್ಞಯನ್ವನ್ುೆ
ಪಡೆಯುವವರೆಂತೆ ಅಲ್ಿ.

•

ವ್ೆೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ್ುಭವಗಳಿೆಂದ ಅಥಿಗಳನ್ುೆ ಶೆ ೀಧಿಸುವುದ್ೆೀ ಕಲ್ಲಕೆ ಮತುಿ ಜ್ಞಯನ್ದ ಉತಯಿದನೆಯೆಂಬುದು ಚಿೆಂತನ್ಶಿೀಲ್ ಕಲ್ಲಕೆಯ
ನಿರೆಂತರ ಪರಕ್ತರಯಯೆಂದು ಭಯವಿಸ್ಥ.

•

ಗಣಿತದ ಬಗೆೆ ಮಯತನಯಡುವ, ಅದರಲೆಿ ಸೆಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸುವ, ಅವರಲೆಿ ಚಚಿಿಸುವ ಮತುಿ ಒಟಿಿಗೆ ಕಯಯಿನಿವಿಹಿಸಬಹುದ್ಯದ
ಗಣಿತವನ್ುೆ ನೆ ೀಡಲ್ು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹ್ಯಯ ಮಯಡುವುದು.

•
(Glossary)
•

-

algorithm

•

-

mind map

•

-

tips

•

-

valid

•

-

substitution

•

-

tool

•

-

variables

•

-

constants

•

-

generalise

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/
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
http://www.artofproblemsolving.com/Resources/index.php
Mathcelebration: http://www.mathcelebration.com/
Art
of
Problem
Solving’s
nology.com/worksheets/math/

resources

page:

www.TESS-India.edu.in

Teachnology:

http://www.teach11

•

Maths is Fun: http://www.mathsisfun.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
AMT-01 Aspects of Teaching Primary School Mathematics, Block 3 (‘Numbers

•

(II)’): http://www.ignou4ublog.com/2013/06/ignou-amt-01-study-materialbooks.html
•

•
•

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/ignoulmt-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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