ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತು: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತ
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಗಣಿತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗಯಹರಿಸುವ ಪಾಠ ನಡಯಸುತ್ಾಾರಯ, ಇದು ವಿದ್ಾೆರ್ಥಿಗಳಿಗಯ ತಮಮ
ಆಲಯ ೋಚನಯಗಳನುು ವೆಕಾಪಡಿಸಲು, ಕಾರಣವನುು ವಿಸಾರಿಸಲು ಮತುಾ ಮಾತಿನ ಮ ಲಕ ಪರಸಪರ ಕಲ್ಲಯಲು ಅವಕಾಶ
ನೋಡುತಾದ್ಯ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧: यदि p एक अभाज्य ंख्या है , तो p+1 एक भाज्य ंख्या हो।ात त ...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೨: भाज्य ंख्या हो।ा... हो भी ंकता है ? ना भी हो ंकता है ?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೩: कभी-कभी ंच हो ंकता है ...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: ये कभी-कभी ंच भी हो ंकता है ...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೩: या कभी-कभी ंच नह ख भी हो ंकता है त
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: और कभी-कभी नह ख भी हो ंकता हैंत
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೩: मान लो p की ज।ह two डालें।े, तो p+1...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ಾೆರ್ಥಿಗಳು ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲ ,ಿ ಕಯಲವೊಮ್ಮಮ ಅಥವಾ ಎಂದಿಗ ನಜವಲಿದ ವಿವಿಧ ಗಣಿತದ ಹಯೋಳಿಕಯಗಳನನು
ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ಾಾರಯ.
ಶಿಕ್ಷಕ: इन पााँचों topic पर हम लो। चचाा कर रहे थेत हम लो। इंंे, एक और किम आ।े
हुए, अपनी अमझ को एक किम और आ।े

ढ़ते

ढ़ाते हुए, यानन कक एक mathematician कैंे ंोचता

है , उंकी ओर अग्रंर होते हुए, एक किम और आ।े, हम लो। इन तीन point पर; point number
िो, point number तीन और point number चार...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಅವರು ತಮಮ ಚರ್ಯಿಯ ಬಲದ ಕುರಿತು ಅನುಸರಣಯ ಹಯ ಂದಬಯೋಕು. ವಿದ್ಾೆರ್ಥಿಗಳಿಗಯ ಸಿದಧವಾಗಲು ನಶಶಬದವಾಗಿ ವಯೈಯಕ್ತಾಕ
ಅಲಯ ೋಚನಯಗಾಗಿ ಮ ರು ನಮಿಷಗಳನುು ನೋಡಲಾಗುತಾದ್ಯ.
ಶಿಕ್ಷಕ: हो ।या?
जजं topic पर आपने अपनेआपको ंखतुष्ट ककया, उं

ात ंे आप इंको ंखतुष्ट कराएाँ।.े ..

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ತನು ವಿದ್ಾೆರ್ಥಿಗಳಿಗಯ ಜಂಟಿಕಯರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಮ ವಾಗಾಾದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ಾಾರಯ.
ಶಿಕ್ಷಕ: इं प्रकार ंे pair हो ।यात य।
ु ल, जोड़ा में त आप इंको ंखतुष्ट कराएाँ।,े ये इंको...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: ंन
ु ो ना, हम

नाएाँ हैं, n

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೫: तुम भी तो मेर तरह

रा र three, तो n+1, तो...

नाई हो...

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: तो four हुआत ये हमेशा ंच हैंत और n+1 चार ह क्षेत्रों में
हम n की ज।ह three डालें, तो 3+1 four हो जाये।ा? वो चार भा।ों में
जजतने भा।ों में

ााँट ंकते हैं, उतने भा।ों में वो

ााँट दिया और, क्योंकक अ।र
ाँट जाता है त तो हम इंे

ाँट जाये।ात

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೫: ज़रूर नह ख कक हम इंको चार ह भा।ों में

ााँटे, जजतने भी भा। में

ााँट ंकते हैंत ठीक

हैं?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: जजतने भा।ों में

ााँट ंको, उतने भा।ों में

ाँट ंकता है त

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧: ंवाां।ंम हो।ा क ?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೨: ज

िोनों का आयतन ंमान हो।ात

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧: इंका ज ...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೨: त्रत्रज्यात
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧: केंद्र ंे लेकर जो पररधि तक ममलता है , उंको त्रत्रज्या कहते हैंत ज
जाये।ा, तो इंका जो आयतन हो।ा, वो िोनों

ये

रा र हो

रा र हो जाये।ात

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: ककन्ह िो त्र न्िओ
ु ख को ममलाने वाल रे खाखण्ड वत्ृ त की जीवा कहलाती हैंत जीवा आपं
में

रा र कैंे हों।ीख?

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೭: हम जानते हैं, कक n+1, एक वत्ृ त की जीवायें हैंत
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: अ।र n त्रत्रभज
ु के

हार त्र ि
ख ु जथथत होता है त तो मान लो, ये त्रत्रभज
ख ु
ु हुआ, ठीक? ये त्र ि

हुआत तो त्र िख ु ंे ज़्यािा डडग्री का ना होता है ... पैंताल ं डडग्री, ंाठ डडग्रीत तो यह पैंताल ं डडग्री
हुआत तो zero ंे इंी का हुआ ना, पैंताल ं डडग्री? तो यह हुआत
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೭: कैंे हो।ा इंके ऊपर? इंको हम...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೮: िे खो, ंवाां।ंम उंे कहते हैं, जो िोनों... जो एक धचत्र को परू तरह ढाँ क लेत और ज

इंका आयतन और पष्ृ ठ-क्षेत्रफल िोनों का ंमान हैं; िोनों का त्रत्रज्या और व्यां - िोनों ंमान हैं तो इंंे यह मंद्ध होता है, कक िोनों ंवाां।ंम हैंत
ಶಿಕ್ಷಕ: इं result को आप अपनेआप को...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಾೆರ್ಥಿಗಳಿಗಯ ಪರಸಪರ ವಾಗಾಾದದ ಕುರಿತು ಸಂತೃಪಿಾಯಿದದರಯ ಕಯೈ ಮ್ಮೋಲಯತುಾವಂತ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ಾಾರಯ.
ಶಿಕ್ಷಕ: अभी तक इं lesson में हम लो।ों ने यह ककयात ं ंे ज्यािा कौन ंा group ंखतष्ु ट हुआ?
और कौन ंा topic पर ंखतुष्ट हुआ?
हाथ उठाइए, चमलए! चलोत
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೮: यदि िो ।ोलकों का आयतन एक ंमान हो।ा, तो वो ंवाां।ंम हो।ात ये topic पर
हम...
ಶಿಕ್ಷಕ: अच्छा, यानन कक यदि िो ।ोलकों का आयतन एक ंमान हो, तो वो ंवाां।ंम क्यों होता है ?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೮: Yes, sir.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪಾಠದ ಕಯ ನಯಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ತನು ವಿದ್ಾೆರ್ಥಿಗಳಿಗಯ ಪರಸಿದಧ ಭಾರತಿೋಯ ಗಣಿತಶಾಸರಜ್ಞ ರಾಮಾನುಜನ್ ರೆ ಂದಿಗೆ
ವಾಗಾಾದ ನಡಯಸುತಿಾರುವಂತ್ಯ ಊಹಿಸಲು ಹಯೋಳುತ್ಾಾರಯ. ಆದದರಿಂದ ಅವರು ತಮಮ ವಾಗಾಾದವನುು ಮತಾಷುು ಅನುಸರಣಯ
ಮಾಡಲು ಹಯಚುು ಶರಮಿಸುತ್ಾಾರಯ.
ಶಿಕ್ಷಕ: आप िोनों ने खू

चचाा ककया?

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೮: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: आपको अ

रामानज
ु न को...

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ನಂತರ ಒಂದನ ಜೆ ೋಡಿರ್ನನು ಅವರ ಆಲೆ ೋಚನೆಗಳ ವಿನಮಯವನನು ಪರಸುಾತಪಡಿಸಲು ಆಹಾಾನಸುತ್ಾಾರಯ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೮: Yes.
ಶಿಕ್ಷಕ: आपका जो ंाथी है, वो रामानज
ु न है त रामानज
ु न कहने का मतल
ड़ा ।णितज्ञ है त और उंकी thinking

हुत

ड़ा ऊपर है त अ

ये है , कक वो एक

हुत

आपको उंको ंखतुष्ट करना है त

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೮: पहले हम िो ।ोला... ंवाां।ंम हम उंे कहें ।े कक जो अपनेआप को पूरा-पूरा ढाँ क ले?
और जजंंे इंका िोनों का आयतन

रा र हो जाये? अ।र हम त्रत्रज्या को तीन मानते हैं, िोनों की

त्रत्रज्या कोत अ।र हम िोनों की त्रत्रज्या का - इंका formula, ।ोले का आयतन का होता है 4/3πr3. अ।र हम उं पर त्रत्रज्या रखकर

नाएाँ।े तो हमें िोनों का answer ३६π cm3 आता है त

इंंे यह होता है , कक िोनों का आयतन ंमान है , तो वो ंवाां।ंम हो।ात
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೭: कफर इंका पष्ृ ठफल आप ननकालें तो कैंे ननकालें?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೮: िे णखये, अ

ये भी, अ।र हम तीन ंेंट मीटर रखकर, अ।र हम इंका त्रत्रज्या ननकालें।े

तो इंका फामल
ूा ा हो जाये।ा 4πr2. अ।र 4πr2 रखकर

नाएाँ।,े तो मेरा आ जाये।ा ३६π cm2.

िोनों का इतना ह आता है, इंंे भी हमें पता चल जाता है, कक ंवाां।ंम है त
ಶಿಕ್ಷಕ: चमलए,

हुत अच्छे !

और कोई group? और कोई pair? जो खि
ु को राज़ी ककया?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಾೆರ್ಥಿಗಳನುು ಪರಶಂಸಿಸಿ ಮತಾಷುು ಅಭಿಪಾರಯ ಆಹಾಾನಸುತ್ಾಾರಯ.
ಶಿಕ್ಷಕ: और अ

रामानज
ु न को भी राज़ी कर िें ।े? चमलए...

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: ‘वत्ृ त की n जीवायें, वत्ृ त को n+1 के अननजचचत क्षेत्रों में

ााँटतीख हैंत‘

तो अ।र n की ज।ह पर हम तीन रखतें...
ಶಿಕ್ಷಕ: ये पहले

ताएाँ - कक क्या हो।ा ये? हमेशा ंच हो।ा? या कभी-कभी ंच? या कभी ंच नह ख?

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: ये हमेशा ंच हो।ा, क्योंकक अ।र हम n की ज।ह पर अ।र three लातें हैं, तो 3+1=4
आता है, तो हम उंे चार भा।ों में
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೯: ये three तू

ााँट ंकते हैंत

ोल न? 3+1, तो ये three कैंे हुआ? कफर one कैंे हुआ? ये

ता

हमको?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: जैंे कक हम... वत्ृ त

नाये न? और वत्ृ त में... जैंे कक, अ।र हम तीन रे खा खीखचें हैं

ना? One, two, three, four - चार भा।ों में
हैं, तो 3+1=4 आ ।या न? वो चार भा।ों में

ाँट ।या? तो n की ज।ह पर अ।र हम three डालते
ाँट जाये।ा...

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗಯಹರಿಸುವುದು, ಉತ್ಯಾೋಜನ ನೋಡುವುದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಾೆರ್ಥಿಗಳನುು ತ್ಯ ಡಗಿಸಿದೆ. ಇಂತಹುದ್ಯೋ
ಚರ್ಯಿಯನುು ಉತ್ಯಾೋಜಿಸುವ ಪಠೆಕರಮದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಆಲಯ ೋರ್ಚಸಿ.

