ಆಲೆ ೋಚನೆಯನ್ನು ಉತೆತೋಜಿಸಲನ ಪ್ರಶ್ನುಸನವಿಕೆಯ ಬಳಕೆ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತ
ಕನ್ುಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಗಣಿತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೆೇಖಯಗಣಿತದ ಪಯಠಕ್ಯಾಗಿ ಹೆೊರಗೆ ಕರೆದ್ೆೊಯಯಾತ್ಯಾರೆ. ಪಯಠದ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರಯ ಪ್ರಶ್ೆನಯ ತಂತರಗಳ ಶ್ೆರೇಣಿಯನ್ಯನ ಬಳಸಯತ್ಯಾರೆ. ಅವರಯ ತರಗತಿಯನ್ಯನ ವಾಸಾಗೆೊಳಿಸಲಯ ತಿರಭಯಜದ
ಕಯರಿತಯ ಕ್ೆಲವು ಶಿೇಘ್ರ ಪ್ರಶ್ೆನ ಕ್ೆೇಳುತ್ಯಾರೆ.
ಶ್ನಕ್ಷಕ: जैसे कोई त्रिभज
ु हम मानते हैं, त्रिभज
ु ABC.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿರಭಯಜಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಯು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ಯನ ಏನೆಂದಯ ಕರೆಯಯತ್ಯಾರೆ ಮತಯಾ ಅವು
ನೆೊೇಡಲಯ ಹೆೇಗಿರಯತಾವೆ ಎಂದಯ ಕ್ೆೇಳುತ್ಯಾರೆ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: बहुत अच्छे ! समबाहु त्रिभज
ु ककसे कहते हैं?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ: जजसकी दो भज
ु ा...
ಶ್ನಕ್ಷಕ: समबाहु त्रिभज
ु ककसे कहते हैं?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧: जजसकी तीनों भज
ु ा आपस में बराबर हों।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: जजसकी तीनों भज
ु ा आपस में?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧: बराबर हों।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: जजसकी तीनों भज
ु ा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु ककसको बोलते हैं?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೨: जजसकी दो भज
ु ा आपस में बराबर हों।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: जजसकी दो भज
ु ा आपस में बराबर हों। हैं न? और त्रिभज
ु के तीनों कोण का योग?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: एक-सौ-अस्सी डिग्री!
ಶ್ನಕ್ಷಕ: बहुत अच्छा!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನ್ಂತರ, ಶಿಕ್ಷಕ ತಿರಭಯಜಗಳು ಹಯಗೊ ವೃತಾಗಳ ಅಂತರ್ ಸಂಪ್ಕಿದ ಗಯಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕಯರಿತಯ ಪಯರಯೇಗಿಕವಯಗಿ

ತ್ೆೊೇರಿಸಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಿವಯಗಿದ್ೆಯೇ ಎಂದಯ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲಯ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನ್ಯನ ಕ ೇಳುತ್ಯಾರೆ.
ಶ್ನಕ್ಷಕ: अभी आपने दे खा, कक ककस प्रकार - यह एक - क्या था?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: त्रिभज
ु था।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: कैसा त्रिभज
ु था?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: समद्विबाहु त्रिभज
ु !
ಶ್ನಕ್ಷಕ: समद्विबाहु त्रिभज
ु ! एक शीषष को हम लोगों ने जस्थर रखके, इसको जब घम
ु ाया, तो यह
कैसा पथ बन गया?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: ित्ृ ताकार।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: तो हम लोग त्रिभज
ु से, त्रिभज
ु -ज्याममतत से, ित्ृ त-ज्याममतत की ओर बढें गे। दे खखये कक
त्रिभज
ु से, ककस प्रकार यह एक ित्ृ त बन गया। अब यह जो figure आपके पास है, ये त्रिभज
ु का
जो शीषष था - मतलब, ये शमशकाांत है - ये ित्ृ त का क्या बना हुआ है?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: केंद्र बन गया।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: ित्ृ त का केंद्र बन गया!
और ये? ये ित्ृ त का क्या हो गया? इसके और उसके बीच की दरू ी?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: त्रिज्या।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: त्रिज्या हो गया?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ಶ್ನಕ್ಷಕ: समद्विबाहु त्रिभज
ु के शीषष को अगर केंद्र रखकर, घम
ु ाया गया, और घम
ु ाने के बाद जो पथ
बना, िो पथ कैसा हो गया?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: ित्ृ ताकार।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: ित्ृ ताकार पथ!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ಯನ ತಿರಭಯಜ ಮತಯಾ ವೃತಾಗಳ ಗಯಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ಯನ ತಮಮಲೆಿೇ ಅನೆವೇಷಿಸಯವಂತ್ೆ ಗಯಂಪ್ುಗಳಯಗಿ
ವಿಭಜಿಸಯತ್ಯಾರೆ.
ಶ್ನಕ್ಷಕ: तो हम आप लोगों को, एक group में बााँटते हैं, अलग अलग group में । और प्रत्येक

group इसी activity को करें गे।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನ್ಂತರ ಅವರಯ ಗಯಂಪಿನ್ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೆೇಂದ್ರೇಕರಿಸಲಯ ಮತಯಾ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸವಯಲಯ ನೇಡಲಯ ಮೊರಯ ಲ್ಲಖಿತ
ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನ್ಯನ ಬಳಸಯತ್ಯಾರೆ.
ಶ್ನಕ್ಷಕ: बााँस की छडियों की लम्बाई को ककस तरह बदला जा सकता है ? आप ये खद
ु activities
करें गे - जो आपने अभी दे खा है । दस
ू रा, इसमें और क्या बदलाि होगा? क्या जैसे का तैसा रह
जाएगा? या कुछ पररितषन होगा? तीसरा, क्या िह एक गखणतीय कथन कह सकते हैं - जो इस
बात का िणषन करे गा - कक िे क्या सोचते हैं?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕರಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೆಲಸ ಮಯಡಯತಿಾರಯವಂತ್ೆ ಅದರ ಕಯರಿತಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಯಕ್ೆೊಳುುವಂತ್ೆ ಗಯಂಪಿಗೆ
ಪ್ರೇತ್ಯಾಹಿಸಯತ್ಯಾರೆ.
ಶ್ನಕ್ಷಕ: िैसे ही जैसे यहााँ पर run ककया हुआ है, इसे बनाएाँगे पहले। Triangle से circle. उधर चले
जाइए।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೩: इसका ठीक बना है , तुम्हारा नहीां हो पायेगा, इसका हो जायेगा। अच्छा, कोई बात
नहीां, ककसी का भी हो जाये, चलो!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಗಯಂಪಿನ್ ಕ್ೆಲಸದ ನ್ಂತರ, ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಯಕಾ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ಯನ ಕ್ೆೇಳುವ ಮೊಲಕ ಅಭಿಪಯರಯ
ಹೆೊರತ್ೆಗೆಯಯತ್ಯಾರೆ.
ಶ್ನಕ್ಷಕ: और? हमने आपको तीन topic ददए थे। ठीक है ? तो ये group! चमलए, आपने क्या
feedback मलया? ये गखणतीय कथन आपके सामने क्या आया? आपने क्या observation ककया
अपने group में ? बताइए।
सब लोग सन
ु ेंगे।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: Sir, हमने एक...
ಶ್ನಕ್ಷಕ: यहााँ पर, यहीां पर, यहीां पर बताइए!
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: ये समद्विबाहु त्रिभज
ु बनाया। और इस त्रिभज
ु को गोल घम
ु ाया जाये, तो इस त्रिभज
ु
के द्िारा - एक गोलाकार पथ का तनमाषण होता है , जजसे ित्ृ तीय पथ कहते हैं। और यदद...

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಗಳನ್ಯನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಯಗಿ ಸೊತಿರೇಕರಿಸಲಯ ಹೆೇಗೆ ಸಮಯ ನೇಡಯತ್ಯಾರೆಂದಯ
ಗಮನಸಿ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: आपस में सिाांगसम होता है । यह दोनों त्रिभज
ु सिाांगसम होते हैं।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೫: िह question बोल...
ಶ್ನಕ್ಷಕ: हो गया?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: बााँस की छिी की लम्बाई को - ककस तरह बदला जा सकता है? तो बााँस की छिी की
लम्बाई को - पलटकर बदला जा सकता है, जैसे कक...
ಶ್ನಕ್ಷಕ: तो ये यहााँ पर, एक गखणतीय कथन आ रहा है - कक ‘अगर उस त्रिभज
ु को overlap करके,
अगर अलग बनाया जाये, तो िे दोनों त्रिभज
ु सिाांगसम त्रिभज
ु होते हैं।’ ये आपने पाया। चमलए,
Group A.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೫: हमारे पास है कक, ‘अगर जीिा असमान हो, तो उसमें बने कोण भी असमान होते हैं।‘
ಶ್ನಕ್ಷಕ: अच्छा! ‘अगर जीिा असमान हो, तो केंद्र पर जो आधाररत करता है कोण, िे भी - असमान
होते हैं। बहुत खूब!
चमलए, विकास! केिल गखणतीय statement पदिए।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: हमारा गखणतीय statement यह तनकला कक, ‘इससे गखणतीय कथन यह तनकलता है ,
कक - इसमें बने प्रत्येक कोण - बराबर होगा; और प्रत्येक कोण का मान साठ डिग्री होगा - जो
समबाहु त्रिभज
ु होगा।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: अच्छा! आपने समबाहु त्रिभज
ु बनाया है ?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: Yes, sir.
ಶ್ನಕ್ಷಕ: ये त्रिभज
ु जो था, उसकी तीनों भज
ु ा की लम्बाई बराबर थी?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: बराबर थी।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: तो आपने क्या पाया उससे?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: तीनों कोण बराबर होगा, और तीनों कोण का मान - एक-एक कोण का मान - साठसाठ डिग्री होगा।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: साठ डिग्री। बहुत खूब!

चमलए, आइए शमशकाांत!
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೭: हमने सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभज
ु ABC मलया, जजसमें AB समान AC था। और
BC को आधार मलया।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಯಂದ್ನ್ ಆಲೆೊೇಚನೆ ಮತಯಾ ಚರ್ೆಿಯನ್ಯನ ಪ್ರೇತ್ಯಾಹಿಸಲಯ ಪರಿಶ ೇಧಕ ಪರಶ ೆಗಳನನೆ ಕ ೇಳುತ್ಯಾರೆ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೭: ककसी भी त्रिभज
ु के शीषष को, अगर ित्ृ त या केंद्र मानकर, अगर हम बनाएाँगे तो िो,
ित्ृ त में समद्विबाहु त्रिभज
ु बनेगा।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: अच्छा, ये इसका statement आया कक, ‘ककसी भी त्रिभज
ु का शीषष, अगर ित्ृ त के केंद्र पर
रखा जाये, तो उसके द्िारा बनने िाला जो भी त्रिभज
ु होगा, िो समद्विबाहु त्रिभज
ु होगा।’ ऐसा
क्यों होगा कक िो समद्विबाहु होगा?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೭: क्योंकक, जब हम ककसी ित्ृ त के अन्दर, अगर दो त्रिभज
ु बनाएाँ, और अगर िो
समद्विबाहु बनेगा... उनके जो... भज
ु ा हैं, िो दोनों बराबर हैं, और उनकी जीिा...
ಶ್ನಕ್ಷಕ: तो भज
ु ा बराबर क्यों होंगे? िो ित्ृ त का क्या हो जाता है ?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೭: ित्ृ त का िो त्रिज्या हो जाती हैं।
ಶ್ನಕ್ಷಕ: बहुत अच्छे !
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನೇವು ನಮಮ ಪರಶ್ನೆಸನವ ತಂತರಗಳನ್ಯನ ಹೆೇಗೆ ಸಯಧಯರಿಸಯತಿಾೇರಿ ಹಯಗೊ ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರದ್ೆೇ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನ್ಯನ
ಕ್ೆೇಳಲಯ ಹೆೇಗೆ ಅವಕ್ಯಶ ನೇಡಯತಿಾೇರಿ?

