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ভারতত মবদ্যালয় মভমিক
সহায়তার মভমিতত মিক্ষতকর
জনয মিক্ষা

TESS-ইমিয়া (টিচার এডু তকিন থ্রু স্কুল ববসড সাতপার্ট)-এর লক্ষয হল মিক্ষাথী-বকমিক, অংিগ্রহিিূলক পদ্তক্ষতপর উন্নমততত
মিক্ষকতদ্র সহায়তা করার জনয ওতপন এডু তকিনাল মরতসাতসটস (OERs)-এর সম্পদ্গুমলর িাধযতি ভারততর প্রাথমিক এবং িাধযমিক

মিক্ষকতদ্র বেমিকতক্ষর রীমতগুমলতক উন্নত করা। TESS-ইমিয়া OERs মিক্ষকতদ্র স্কুতলর পাঠযবইতয়র সহাময়কা প্রদ্ান কতর। এগুমল
মিক্ষকতদ্রতক তাাঁতদ্র মিক্ষাথীতদ্র সতে বেমিকতক্ষ পরখ কতর বদ্খার জনয অযামিমভটি প্রদ্ান কতর, আর একই সাতথ মকছু বকস স্টামড
প্রদ্ান কতর বেগুমল বদ্খায় বে অনয মিক্ষকরা কীভাতব মবষয়টি পমিতয়তছন এবং সম্পদ্গুমলর িতধয বোগসূত্র স্থাপন কতরতছ োতত
মিক্ষকতদ্রতক তাাঁতদ্র পাতঠর পমরকল্পনা ও মবষয়জ্ঞানতক উন্নত করতত সাহােয করা োয়।
ভারতীয় পাঠযক্রি এবং প্রসেগুমলর জনয TESS-ইমিয়া OERs সহতোগীতািূলক ভাতব ভারতীয় এবং আর্ন্টজামতক বলখকতদ্র দ্বারা
বলখা হতয়তছ এবং এটি অনলাইতন এবং ছাপার বযবহাতরর জনয উপলব্ধ আতছ (http://www.tess-india.edu.in/)। OERs অতনক
সংস্করতি পাওয়া োয়, এগুমল ভারততর প্রততযক অংিগ্রহিকারী রাতজযর জনয উপেুক্ত এবং স্থানীয় প্রতয়াজনীয়তা এবং প্রসে পূরি করতত
OERsবক বযবহারকারীতদ্র গ্রহি এবং স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ্ করতত আিন্ত্রি করা হয়।
TESS-ইমিয়া মদ্ ওতপন ইউমনভট ামসটি UK দ্বারা পমরচামলত এবং UK সরকার আমথটক মবমনতয়াগ কতরতছ।

ভিভিও সম্পদসমূহ
এই ইউমনতর্ মকছু কােটক্রতির সতে মনম্নমলমখত আইকনগুমল আতছ:

। এর অথট হল বে মনমদ্ট ষ্ট মিক্ষাদ্ান সংক্রার্ন্ মথতির জনয

TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদ্সিূহ বদ্খা আপনার পতক্ষ সহায়ক হতব।
TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদ্সিূহ ভারততর ক্লাসঘতরর মবমবধ প্রকাতরর পমরতপ্রমক্ষতত িূল মিক্ষাদ্ানসংক্রার্ন্ বকৌিলগুমল মচমত্রত কতর।

আিরা আিা কমর বসগুমল আপনাতক অনুরূপ চচটা মনতয় পরীক্ষা করতত সাহােয করতব। বসগুমলর উতেিয হল পাঠযমভমিক ইউমনতর্র িাধযতি
আপনার কাতজর অমভজ্ঞতা বািাতনা ও পমরপূিট করা, মকন্তু আপমন েমদ্ বসগুমল বপতত অসিথট হন, বসই বক্ষতত্র এগুমল অপমরহােট নয়।
TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদ্গুমল অনলাইতন বদ্খা োয় বা TESS-ইমিয়া ওতয়বসাইর্, (http://www.tess-india.edu.in/) বথতক

ডাউনতলাড করা োয়। অনযথায় আপমন একটি মসমড বা বিিমর কাতডট মভমডওগুমল বপতত পাতরন।
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এই ইউভিটের ভিষয়িস্তু
বীজগমিত হল গমিততর এিন িাখা বেখাতন অতনক মিক্ষাথীই বলতত শুরু কতর বে বীজ গমিত একর্া কঠিন মবষয়। এটি অতনক কারতি
হতত পাতর; অল্প বয়স্ক মিক্ষাথীরা বসাজাসুমজ ও বাস্তব মবষয়গুমল পছন্দ কতর, অপর পতক্ষ বীজগমিততর বক্ষতত্র চলরামি ও ধ্রুবকগুমলর
জনয মবিূতট মচহ্নগুমল বযবহৃত হয়। ততব, অতনক সিসযাই সৃমষ্ট হওয়ার কারি হল মিক্ষাথীরা বেভাতব সংখযাগুমল মনতয় কাজ কতর, তার
সাতথ বীজগমিতত তাতদ্র কাজ করার উপায়গুমলর িতধয বে পাথটকয থাতক বসই মবষয়টির প্রমত িনতোগ না বদ্ওয়া৷ বসইজনয মিক্ষাথীরা
মবভ্রার্ন্ ববাধ করতত শুরু কতর।
কীভাতব বীজগমিততর সাতথ মিক্ষাথীতদ্র পমরচয় কমরতয় বদ্ওয়া োয়, এবং মদ্িাহীন বা মবভ্রার্ন্ হওয়া ছািা বীজগামিমতক উপাতয়
মচর্ন্াভাবনা করতত মিক্ষাথীতদ্র সাহােয করার জনয বকান পাথটকযগুমল খমততয় বদ্খা প্রতয়াজন বস সম্পতকট আপমন এই ইউমনর্টিতত
মচর্ন্াভাবনা করতবন। এযামিমভটিগুমল মিক্ষাথীতদ্রতক সংখযাগুমল সঠিকভাতব বযবহার করার সাতথ সাতথ বীজগামিমতক ধারিাগুমল মনতয়
কাজ করতত বতল। দ্ুটি গুরুত্বপূিট বীজগামিমতক ধারিা, অনুিান (conjecture) ও সাধারিীকরি (Generalisation) করার প্রমত
তারা তাতদ্র মচর্ন্াভাবনাগুমল গতি তু লতব।
এর িধয বথতক দ্ুটি এযামিমভটিতত কাডটগুমলতক নানাভাতব বযবহার করা হয় োতত বীজগামিমতক ধারিাগুমল খমততয় বদ্খতত মিক্ষাথীতদ্র
উৎসাহ বদ্ওয়া োয়। তাতদ্র মনজস্ব মচর্ন্াভাবনা বযবহার কতর ওই ধারিাগুমলতক উন্নত করা োয়। তাতদ্র কাতছ উপস্থামপত
বকাতনা মবষয় সবটদ্া ঠিক, কখতনা কখতনা ঠিক, বা ভু ল মকনা তা োচাই করা অযামিমভটিগুমলর আতরা একটি িূলভাবনা।

এই ইউভিটে আপভি কী ভিখটে পাটরি


পাটীগমিত ও বীজগমিততর িতধয পাথটকযগুমল বুঝতত আপনার মিক্ষাথীতদ্র কীভাতব সাহােয করা োয়।



বীজগামিমতক উপাতয় মচর্ন্াভাবনা করতত মিক্ষাথীতদ্র সক্ষি কতর বতালার জনয গমিতত অনুিান ও সাধারিী করি করার
বযবহার সম্পমকট ত মকছু পরািিট।



মকছু পদ্ধমত ো উমক্তগুমল ঠিক না ভু ল তা মনতজরা মস্থর করতত এবং একসাতথ গমিততক খমততয় বদ্খতত মিক্ষাথীতদ্র
সাহােয কতর।

এই ইউমনর্টি সম্পদ্ 1-এ আতলামচত NCF (2005) এবং NCFTE (2009)-এর মিক্ষাদ্াতনর প্রতয়াজনীয়তাগুমলর সাতথ বোগসূত্র
স্থাপন কতর।

1 িীজগভিটে সমাি ভিহ্ন
পাটীগমিতত, সিান মচহ্নটিতক প্রায়িই একটি পদ্তক্ষপ বনওয়া এবং বকাতনা উির খুাঁতজ পাওয়ার একটি মনতদ্ট ি মহসাতব বদ্খা হয়। বসইজনয,
েখন একজন মিক্ষাথী সিীকরতি একটি সিান মচহ্ন বদ্তখ, তখন বস হয়ত এটির পরবতী মক্রয়াগুমল করতত চায়। অতনক মিক্ষাথীর
কাতছই, সিান মচহ্নটির অথট পাটিগমিততর িতন: ‘এবং উিরটি হল’- ো বীজগমিত করার সিয় সহায়ক হয় না।
সিান মচহ্নটি সবটদ্া দ্ুটি সংখযািালার িধযবতী একটি সম্পতকট র একটি উপস্থাপনা। সিান মচহ্নটি রামিতক বা পমরিািগত সিতাতক
উপস্থাপন কতর – অনয কথায়, সিান মচহ্নটির বাি মদ্তকর সংখযািালাটি ডান মদ্তকর সংখযািালাটি িততা সিান পমরিািতক উপস্থাপন
কতর। সিান মচহ্নটিতক ‘আতগরটির সিান’, বা ‘আতগরটির সিতু লয’, বা ‘আতগরটির সিান িানমবমিষ্ট’ মহসাতব পিা োয়। সিীকরি মনতয়
কাজ করার সিয় মিক্ষাথীতদ্র এই মবষয়টি বুঝতত সাহােয করতব।
www.TESS-India.edu.in
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ভিত্র 1 সিান মচহ্নটি সিতা মনতদ্ট ি কতর
‘সিান মচহ্নটি সিতা মনতদ্ট ি কতর’। এই বাকযাংিটি সিতার এই ধারিাটিতক িমক্তিালী করার জনয বযবহার করা বেতত পাতর বে, সংখযা
উভয় মদ্কতকই সিান হতত হতব, এবং সিীকরিটিতত সিতা আনতত হতব। সাধারি দ্ামিপাল্লার প্রমতটি পাল্লায় মবমভন্ন রতের ব্লক (বা
অনযানয বছার্ মজমনস বেগুমলর সবকটির ওজন সিান) বযবহার করা বেতত পাতর। অনযথায়, একটি লাঠি বা বকাতর্র হযাোর বথতক
বঝালাতনা বছার্ পযাতকর্ বা বকৌতর্া সম্বমলত দ্মিসহ বযাগ, এই ধারিাটিতক দ্ৃিযরূতপ উপস্থাপন করতব।

মচর্ন্ার জনয সািময়ক মবরমত
সিান মচহ্নটির এিন মকছু বযবহার সম্পতকট ভাবুন বেগুমল আপনার মিক্ষাথীরা হয়ত তাতদ্র চারপাতি বদ্তখ ো তাতদ্র
ভু ল বযাখযা বা ভু ল অথট করার মদ্তক এমগতয় মদ্তত পাতর। উদ্াহরিস্বরূপ, সিান মচহ্নটি গামিমতক সিীকরতির বাইতরও
কখতনা কখতনা বযবহৃত হতত পাতর, বেিন ‘MATHS = FUN’ বা ‘Ravi = 9’।

2 িীজগাভিভেক উপাটয় ভিন্তািািিা করা
বীজগামিমতক উপাতয় মচর্ন্াভাবনা করা এবং স্কু তল বীজগমিত বযবহার করার উতেিয হল, মচহ্ন বযবহার করা এবং সাধারি ধারিা গঠন
করার িাধযতি ধারিা ও সম্পকট গুমলতক অনুধাবন ও মবতেষি করা। ‘পাটীগমিততর ভাষা’ উির খুাঁতজ পাওয়ার উপর িনতোগ বদ্য়, অপর
পতক্ষ ‘বীজগমিততর ভাষা’ সম্পকট গুমলর উপতর িনতোগ বদ্য়। উদ্াহরিস্বরূপ, সাধারি ধারিা গঠতনর বক্ষতত্র ‘a + 0 = a’ হল একটি
সাতেমতক উপস্থাপনা। েখন বকাতনা সংখযার সাতথ িূনয বোগ করা হয়, তখন এটি একই থাতক।
বীজগমিত একটি সাধারি ধারিা গঠনকারী সম্পকট তক প্রকাি করার প্রমত িনতোগ বদ্য়, অপরপতক্ষ অমধকাংি গামিমতক পাঠই উির
খুাঁতজ পাওয়ার উপর িনতোগ বদ্য়। তাই প্রথি ো ববাঝা প্রতয়াজন তা হল, বীজগমিত একটি মভন্ন মবষয়।
এই ইউমনর্টির অযামিমভটিগুমল বীজগামিমতক উপাতয় মচর্ন্াভাবনা করার ধারিাগুমল গতি বতালার উপতর কাজ করতব:


অযামিমভটি 1 আপনার মিক্ষাথীতদ্র সংখযাগুমল মনতয় বখলতত এবং সিান মচহ্নটিতক ‘উির মনিটয় কতরা’র পমরবততট ‘আতগরর্ার
সিান’ অতথট ভাবতত এবং একটি সংখযািালা ততমর করতত উৎসাহ বদ্য়।



অযামিমভটি 2 মিক্ষাথীতদ্র বীজগামিমতক উপাতয় মচর্ন্াভাবনার প্রসার ঘর্াতত শুরু কতর। বকাতনা একটি উমক্ত ঠিক বা ভু ল
মক না তা তাতদ্র খমততয় বদ্খতত বতল। এটি সবটদ্া ঠিক, কখতনা কখতনা ঠিক বা সবটদ্া ভু ল মকনা বস সম্পতকট একটি অনুিান
করতত বতল।
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অযামিমভটি 3 সাধারি ধারিা গঠতনর মদ্তক এমগতয় মনতয় োয়, ো তাতদ্র অনুিান (বা তত্ত্ব), সকল সংখযার বক্ষতত্র কােটকর মক
না তা মবতবচনা করতত মিক্ষাথীতদ্র উৎসাহ বদ্য়। এর অথট হল তারা একটি বীজগামিমতক উপাতয় সংখযা সম্পতকট সাধারি
ধারিা গঠন করতত শুরু করতব।

এই মবভাতগ আপনার মিক্ষাথীতদ্র সাতথ এযামিমভটিগুমল শুরু করার আতগ, বসগুমল মনতজই সিস্ত বা কিপতক্ষ আংমিক চচটা কতর
বনওয়া ভাল। েমদ্ আপমন এগুমল বকানও সহকিীর সাতথ বচষ্টা কতর বদ্তখন ততব আরও ভাল হয়। কারি এটি অমভজ্ঞতার অজটতনর বক্ষতত্র
সহায়ক হতব। এযামিমভটিগুমল মনতজই বচষ্টা কতর বদ্খার অথট আপমন মিক্ষাথীর অমভজ্ঞতাগুমলর অর্ন্দ্ৃট মষ্ট পাতবন ো মিক্ষক মহসাতব
আপনার মিক্ষাদ্ান এবং অমভজ্ঞতাগুমলতক প্রভামবত করতত পাতর।

অযামিমভটি 1: সিতার বখলা
প্রস্তুমত
এই বখলাটি প্রমততোমগতারত দ্ুটি কতর দ্ল মনতয় মনতয় বখলা হয়। আপমন আপনার বেমিটিতক দ্ুটি দ্তলর কতগুমল বসর্-এ ভাগ করতত
চান তা মস্থর করুন।
দ্ুটি কতর দ্ল মনতয় গঠিত প্রমতটি বসর্-এর জনয আপনার মনতচর মজমনসগুমল প্রতয়াজন:


1 বথতক 9 পেটর্ন্ প্রমতটি সংখযার জনয দ্ুটি কতর সংখযার কাডট



বোগ (+), মবতয়াগ (–), গুি (×) এবং ভাগ (÷)-প্রমক্রয়া মচতহ্নর কাডট – প্রমতটি কতয়কটি কতর



সিতা মচতহ্নর (=) জনয একটি কাডট।

একটি বি কাগতজর র্ু কতরাতত একটি সংখযা বলখার িাধযতি বসই সংখাটির কাডট ততমর করা বেতত পাতর। আপমন কাগজটিতত বলখার
জনয একটি বস্কচ বা িাকট ার বপন বযবহার করতত পাতরন, োতত সকল মিক্ষাথীর বদ্খার পতক্ষ কামলটি েতথষ্ট গাঢ় হয়।
মিক্ষাথীতদ্র চারপাতি চলাতেরার জনয আপনার মকছু র্া োাঁকা জায়গার প্রতয়াজন হতব। আপনার বেমিকতক্ষর বডস্ক ও ববঞ্চগুমল
েতথষ্টভাতব সরাতনা না বগতল বাইতর োওয়ার কথা মবতবচনা করুন। মনতচর কাজ করার জনয বেমিটিতক পুনরায় মবনযস্ত করুন:


দ্ুটি দ্ল (A ও B) োতদ্র কাতছ সংখযার কাডটগুমল থাকতব।



চারজতনর একটি পমরচালনা দ্ল বা অপাতরিন টিি োতদ্র কাতছ ‘পমরচালনা’ কাডটগুমল থাকতব



একজন মিক্ষাথী োর কাতছ ‘সিান’ কাডট থাকতব (োতক প্রতেসর ইতকায়ালস বলা হতব)।

কীভাতব বখলাটি বখলা হয়
দ্ল A তার বেতকাতনা দ্ুজন সদ্সযতক বযবহার কতর এবং বোগ বা মবতয়াতগর মক্রয়াটিতক মনতয় একর্া গামিমতক রামিিালা ততমর কতর।
উদ্াহরিস্বরূপ:
9+8
7–4
এরপর প্রতেসর ইতকায়ালস দ্ল A-এর সংখযািালার বে বকাতনা একটি প্রাতর্ন্ এতস দ্াাঁিায়।
এরপর দ্ল B তার বেতকাতনা সংখযক সদ্সযতক মনতয় এবং বেতকাতনা একটি বামক থাকা মক্রয়া বযবহার কতর এিন একটি রামিিালা ততমর
কতর বেটি দ্ল A-এর দ্বারা ততমর রামিিালার ‘সিান িান’ মবমিষ্ট। দ্ল B-এর সদ্সযরা প্রতেসর ইতকায়ালস-এর অপর মদ্তক দ্াাঁিায়।
উদ্াহরিস্বরূপ, দ্ল A-এর দ্বারা ততমর ওপতরর দ্ুটি রামিিালার জনয, দ্ল B এগুমল বানাতত পাতর:
www.TESS-India.edu.in
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‘9 + 8 = 19 – 2’ বা ‘9 + 8 = 21 – 4’, ইতযামদ্।
‘7 – 4 = 6 ÷ 2’ বা ‘7 – 4 = 9 – 6’, ইতযামদ্।
েমদ্ দ্ল B এিন একটি সংখযািালা ততমর করতত সেল হয় বেটি দ্ল A-এর ততমর রামিিালার সাতথ সিান, তাহতল দ্লটি তার রামিিালা
ততমর করার জনয সবতচতয় বি বে সংখযাটি বযবহার কতর, তত পতয়ন্ট অজটন কতর।
েমদ্ দ্ল B এিন একটি সংখযািালা ততমর করতত মবেল হয় বেটি দ্ল A-এর ততমর রামিিালার সাতথ সিান, তাহতল দ্ল A তার
সংখযািালাটি ততমর করার জনয সবতচতয় বি বে সংখযাটি বযবহার কতর, তত পতয়ন্ট অজটন কতর।
পতরর পালাটিতত, দ্ল B আতগ োয়। দ্ুটি দ্লতকই সিান সংখযক বার অংি বনওয়ার অনুিমত বদ্ওয়া হয়।

ককস স্টাভি 1: শ্রীমভে অপরাভজো সমোর কখলাটি অিুিীলি করার
কথা িাটিি
এটি এিন এক মিক্ষতকর বিটনা মেমন অযামিমভটি 1 তার প্রাথমিক মিক্ষাথীতদ্র সাতথ বচষ্টা কতরমছতলন।
এই অযামিমভটিটির জনয অতনক বযবস্থাপনার প্রতয়াজন মছল এবং শুরু করার আতগ মকছু র্া সিয় বলতগমছল। আিার কাতছ মকছু ববি
িক্ত কাডট মছল এবং আমি বসগুমল বযবহার কতর কাডটগুমল ততমর কতরমছলাি।এযামিমভটিটি বিষ হতয় োওয়ার পতর আমি বসগুমলতক সব
সংরক্ষি কতরমছলাি োতত আবার বযবহার করা োয়৷
আিার সহকিী, িীনা, আিাতক বসগুমল সমরতয় রাখতত বদ্তখ কারি মজজ্ঞাসা কতরমছতলন। আমি তাাঁতক এযামিমভটি [মচত্র 2] বযাখযা করার
পতর মতমন বতলমছতলন বে, মতমনও বসগুমলতক বযবহার করতত চান। তাই এখন বসগুমল দ্ুবার বযবহৃত হওয়ায় বযময়ত সিতয়র ববমি
সদ্বযবহার হয়। পতরর বার এই কাডটগুমল বযবহার করার সিয় মিক্ষাথীরা আরও ববমি বিখার সিয় পাতব৷ বারবার বযবহার
করার জনয িীনা আর আমি একসাতথ কাডটগুমল ততমর করব।
চলাতেরার জনয বে জায়গা আতছ তা সুমনমিত করার জনয এযামিমভটির আতগ আিাতদ্র বডস্কগুমল সরাতত হতয়মছল। মকন্তু এই সিয়
বদ্ওয়ার্া খুবই দ্রকার মছল। বাস্তমবক পতক্ষ, আিার িতন হয় সকল মিক্ষাথীই এযামিমভটিটি প্রকৃ তই উপতভাগ কতরমছল। সিান মচহ্ন
সম্পতকট অতনক মকছু মিতখমছল।
শুরুতত আমি দ্ি জন কতর মিক্ষাথীর দ্ুটি দ্ল মনতয় বখলাটি বযাখযা কতরমছলাি। মকন্তু আমি ইমতিতধযই মস্থর কতরমছলাি বে বখলার্া
বাস্ততব বখলার জনয দ্ুটি দ্তলর পমরবততট আিাতক চারটি দ্ল ততমর করতত হতব। কারি আিার বেমিতত অতনক ববমি সংখযক মিক্ষাথী
আতছ৷অনযথায় অতনকতকই েুক্ত করা োতব না। এছািাও মিক্ষাথীতদ্র প্রমতটি দ্তলর দ্বারা ততমর করা রামিিালাগুমল সঠিক মক
না তা বদ্খার জনযও বসগুমলতক িূলযায়ন করার উতেতিয আমি চারজন মিক্ষাথীতক িূলযায়নকারী মহসাতব, এবং দ্ুজন মিক্ষাথীতক বস্কাতরর
মহসাব রাখতত মনেুক্ত কতরমছলাি। বেমিকতক্ষর মভন্ন প্রাতর্ন্ দ্ল A দ্ল B-এর সাতথ বখতলমছল, এবং দ্ল C বখতলমছল দ্ল D-এর সাতথ।
তারপর তারা বদ্লাবদ্মল কতরমছল।
আমি লক্ষয কতরমছলাি বে দ্ল B-এ মকছু গভীর-মচর্ন্ািীল মিক্ষাথী মছল। তারা তু লনায় ববমি নম্বর পাওয়া এবং অনয দ্লটিতক হামরতয়
বদ্ওয়ার জনয সবসিয় বৃহিি সংখযাগুমল বযবহার করার মসদ্ধার্ন্ মনতয়মছল। এটির অথট অবিযই এই মছল বে তাতদ্রতক বি সংখযাগুমল
মনতয় মকছু র্া কঠিন অে করতত হতয়মছল। তারা মনতজরাই মনতজতদ্র চযাতলঞ্জ জানাতনার মসদ্ধার্ন্ মনতয়মছল, মকন্তু তারা বে অেগুমল
মনতজরা মনধটারি কতরমছল এবং বসগুমলর সঠিকতা ও ববমি বস্কার পাওয়া সুমনমিত করার জনয তারা বে কষ্ট কতরমছল তা
4
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বদ্তখ আমি খুিী হতয়মছলাি।
পাঠটির বিতষ আিরা নক-আউর্ প্রমততোমগতা করার মসদ্ধার্ন্ মনতয়মছলাি। দ্ল A বখতলমছল দ্ল B-এর সাতথ এবং মবজয়ী দ্লটি
বখতলমছল দ্ল C-এর সাতথ, এবং এইভাতবই চতলমছল। আিার িতন হতয়মছল বে এটি খুব ভাল কাজ কতরমছল কারি আিরা প্রমতবার
বচষ্টার পতর বথতিমছলাি। প্রততযতকই প্রদ্ি উিরগুমলর িূলযায়ন কতরমছল সঠিকতা মবচার কতর। প্রচু র আতলাচনার সুতোগ পাওয়া
মগতয়মছল। বেমির প্রমতটি মিক্ষাথী িতন িতন দ্রুত অে কষার বযাপাতর মনতজতদ্র বে চযাতলঞ্জ জামনতয়মছল তা বদ্তখ আমি আবার অবাক
হতয় মগতয়মছলাি।

আপনার মিক্ষাদ্াতনর অনুিীলতনর প্রমতেলন
আপনার বেমির সাতথ এই ধরতনর অনুিীলন করার সিয় বকানটি ভাল হতয়তছ বা বকানটি তত ভাল হয়মন তা মবতবচনা কতর বদ্খুন।
বসইসকল প্রশ্নগুমল মবতবচনা করুন, বেগুমল মিক্ষাথীতদ্র আগ্রহী কতর বতাতল এবং এমগতয় বেতত সাহােয কতর, এবং বেগুমল স্পষ্টরূতপ
বযাখযা কতর বদ্ওয়ার প্রতয়াজন হয়। এই ধরতনর প্রমতেলন সবটদ্া একটি কথামচত্র বা ‘সংলাপ’ খুাঁজতত সহায়তা কতর ো আপনার
মিক্ষাথীতদ্র গমিততক আকষটিীয় এবং উপতভাগয মহসাতব বপতত সাহােয কতর। েমদ্ তারা বুঝতত না পাতর ও মকছু করতত না পাতর ততব
তারা অংিগ্রহি করতত কি আগ্রহ বদ্খায়। আপমন প্রমতবার অযামিমভটিগুমল করার সিয় এই মচর্ন্ািীল অনুিীলনটি বযবহার করুন।
লক্ষয করতবন শ্রীিতী অপরামজতা কীভাতব কতরমছতলন৷ কতয়কটি বছার্খাতর্া মবষয় বখয়াল রাখতবন, ো তোৎ গতি বদ্য়।

মচর্ন্ার জনয সািময়ক মবরমত
এই ধরতির প্রশ্নগুমলর প্রমতেলন শুরু করতত ভাল প্রশ্নগুমল হল:


আপনার মিক্ষাথীরা এই অযামিমভটিটিতত কীভাতব সািা মদ্তয়মছল? মিক্ষাথীতদ্র কাছ বথতক বকান প্রমতমক্রয়া
অপ্রতযামিত মছল? বকন?



আপমন মক কখনও িধযস্থতা করার প্রতয়াজনীয়তা অনুভব কতরমছতলন?



বকান মবষয়গুমলতত আপনাতক বজার মদ্তত হতয়মছল বতল িতন হতয়মছল?



আপমন মক বকানও ভাতব আপনার কাজটি ঈষৎ পমরবতট ন কতরমছতলন? েমদ্ তাই হয় ততব এটির জনয
আপনার পতক্ষ েুমক্ত কী মছল?

3 অিুমাি ও সাধারি ধারিা গঠি করা
অনুিান (তত্ত্ব) করা, এবং তারপর বসগুমল ঠিক, কখতনা কখতনা ঠিক, বা ভু ল মক না তা েুমক্ত দ্বারা মনধটারি করা অথটাৎ সঠিকতা
মনরূপি করা হল সাধারি ধারিাগুমল গঠন করার অংি। োর উপর বীজগামিমতক উপাতয় মচর্ন্াভাবনা করা মনভট র কতর।
‘বোজনীয় অতভদ্’ – অথটাৎ, িূনয বোগ বা মবতয়াগ করতল তা আসল সংখযাটিতক বে অপমরবতট নীয় রাতখ বসই ধারিাটি – অতপক্ষাকৃ ত
সহতজই উপলমব্ধ করা োয়। ততব, পরবতী বক্ষতত্র বীজগামিমতক সিীকরিগুমল সিাধাতন এই ধারিার এটির প্রতয়াতগর কারতি, এই
অতভদ্টি খমততয় বদ্খার েতথষ্ট গুরুত্ব আতছ।
এই ধরতনর অতভদ্গুমল সম্পতকট তাতদ্র ববাধ স্পষ্ট কতর তু লতত সক্ষি হওয়া মিক্ষাথীতদ্র পতক্ষ গুরুত্বপূিট এবং মিক্ষাথীতদ্র অনুিান
গতি তু লতত বলার িাধযতি এটি করা বেতত পাতর। একটি সংখযার সাতথ িূনয বোগ বা মবতয়াগ করতল কী হয় বস সম্পতকট বেমিটি উমক্ত
বা অনুিান গতি তু লতত পাতর।
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মিক্ষাথীরা তাতদ্র ধারিাগুমল পরীক্ষা করার জনয প্রায়িই মবমভন্ন সংখযার সামরগুমল মনতয় পরখ কতর বদ্তখ। মিক্ষাথীতদ্র অনুিান
(বা তত্ত্ব) সকল সংখযার বক্ষতত্র কােটকর মক না তা মবতবচনা করতত তাতদ্র উৎসাহ বদ্ওয়া গুরুত্বপূিট। এই উপাতয়, আপনার মিক্ষাথীরা
একটি বীজগামিমতক উপাতয় সংখযার ধিটগুমল সম্পতকট সাধারি ধারিা গঠন করতত শুরু করতব।
একটি বেমির দ্বারা গতি বতালা মনয়ি বা অনুিানগুমলতক প্রদ্িটন করা বেতত পাতর। অথবা বে মিক্ষাথী ধারিাটি প্রকাি কতরতছ তার নাি
এটির সাতথ েুক্ত করা বেতত পাতর, উদ্াহরিস্বরূপ ‘বপ্রি-এর মনয়ি’।
মিক্ষাথীতদ্র দ্বারা গতি বতালা বোগ সম্পমকট ত অনুিানগুমলর মকছু উদ্াহরি এখাতন বদ্ওয়া হল:
বপ্রি-এর সূত্র: ‘একটি সংখযার সাতথ িূনয বোগ করতল শুরুর সংখযাটি পমরবতট ন হয় না।’
(a + 0 = a)
অনীিার সূত্র: ‘একটি সংখযা বথতক িূনয মবতয়াগ করতল সংখযাটি পমরবতট ন হয় না৷’
(a – 0 = a)
বজযাৎস্নার সূত্র: ‘শুরুর সংখযাটিতক একই সংখযা বথতক মবতয়াগ করতল 0 পাওয়া োয়।’
(a – a = 0)
মবিাতলর সূত্র: ‘সংখযার সামরর দ্ুই মদ্তকর সংখযাগুমলতক অদ্লবদ্ল করতল মকছু োয় আতস না। েমদ্ সংখযাগুমল একই থাতক,
তাহতল সংখযার সামরটি বসতক্ষতত্রও সিতা রক্ষা করতব।’ (a + b = b + a)
মসমির সূত্র: ‘েখন আপমন দ্ুটি সংখযাতক বোগ কতরন, তখন আপমন বোগ করা সংখযাগুমলর ক্রি পমরবতট ন করতত পাতরন,
এবং তা সতত্ত্বও বোগ কতর আপমন একই সংখযা পান।’ (a + b = b + a)

অতেষি ও অনুিান করা
পরবতী এযামিমভটি বদ্খায় বে পাটীগমিততর উমক্তগুমল সবটদ্া ঠিক, কখতনা কখতনা ঠিক অথবা কখতনাই ঠিক নয় মকনা তা পরীক্ষা করা।
মনভুট লতা মবচার করা এবং অনুিান করার িাধযতি আপমন কীভাতব মিক্ষাথীতদ্র বীজগামিমতক উপাতয় মচর্ন্াভাবনা শুরু করতত সাহােয
করতত পাতরন। এটি মিক্ষাথীতদ্র কখতনা কখতনা অবাক কতর মদ্তত পাতর বে তাতদ্র ‘এটি ঠিক নয়’ বলার সুতোগ বদ্ওয়া হতে। এটি
সতযই গুরুত্বপূিট বে সংখযার সাতথ সংমেষ্ট মকছু বদ্খতল তা তাতদ্র পুতরাপুমর সতয বতল স্বীকার কতর বনওয়া উমচত নয়, বরং ‘এটি মক
সবটদ্া ঠিক বা আমি মক এটি অস্বীকার করতত পামর?’ এই মচর্ন্াভাবনা করতত ইেুক হওয়া উমচত।

অযামিমভটি 2: অনুিান
প্রস্তুমত
ব্লযাকতবাতডট কতয়কটি পাটীগামিমতক উমক্ত মলখুন। আপমন বযবহার করতত পাতরন এিন কতগুমল উদ্াহরি হল:





(3 + 5) + 8 = 3 + (5 + 8)
(3 + 5) × 8 = 3 + (5 × 8)
(3 – 5) – 8 = 3 – (5 – 8)
(3 × 5) + 8 = 3 × (5 + 8)

লক্ষয করুন বে, উমক্তগুমলর িতধয কতগুমল ঠিক এবং কতগুমল ঠিক নয়।
সম্পদ্ 2-এ উমক্তগুমলর আতরা উদ্াহরি আতছ।
6
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অযামিমভটি
মিক্ষাথীতদ্র মনম্নমলমখত কাজগুমল করতত বলুন:


প্রমতটি উমক্তর সতযতা োচাই কতরা।



প্রমতটি সঠিক উমক্তর বক্ষতত্র, কতয়কটি একইরকি উমক্ত বলখার জনয একটি, দ্ুটি বা মতনটি সংখযার সবকটিতকই পমরবতট ন
কতরা। এগুমলর িতধয সবকটিই মক ঠিক? েমদ্ হযাাঁ হয়, তাহতল তু মি মক িতন কতরা বে এইসকল উমক্তগুমল সংখযাগুমলর সকল
সম্ভাবয পছতন্দর বক্ষতত্র ঠিক হতব? বতািার মচর্ন্াভাবনাগুমলতক একটি অনুিান মহসাতব বলতখা।



প্রমতটি ভু ল উমক্তর বক্ষতত্র, কতয়কটি একইরকি উমক্ত বলখার জনয একটি, দ্ুটি বা মতনটি সংখযার সবকটিতকই পমরবতট ন
কতরা। এগুমলর িতধয সবকটিই মক ভু ল অথবা তু মি একটি সঠিক উমক্ত বপতত পাতরা? তু মি মক িতন কতরা বে এই উমক্তগুমল
সংখযাগুমলর সম্ভাবয সকল পছতন্দর বক্ষতত্র ভু ল হতব? বতািার মচর্ন্াভাবনাগুমলতক একটি অনুিান মহসাতব মলতখা।

এই এযামিমভটি মিক্ষাথীতদ্র কথা বলার িাধযতি বিখার িূলযবান সুতোগ প্রদ্ান কতর। এযামিমভটির এই মবষয়টি মনতয় পমরকল্পনা করতত
সাহােয করার জনয আপমন প্রধান সম্পদ্ ‘বিখার জনয কথা বলা’ বদ্খতত চাইতত পাতরন।

মভমডও: বিখার জনয কথা বলা

ককস স্টাভি 2: শ্রীমেী ভরম্পা অযাভিভিটি 2-এর িযিহার ভিটয় যা ভিন্তািািিা
কটরি
আমি মিক্ষাথীতদ্র পাাঁচজতনর দ্তল ভাগ কতর মদ্তয়মছলাি তারপর ব্লযাকতবাতডট আিার বলখা উমক্তগুমলর সতযতা সম্পতকট আতলাচনা করার
জনয পাাঁচ মিমনর্ সিয় মদ্তয়মছলাি।
দ্লগুমলর িতধয প্রচু র আতলাচনা হতয়মছল [মচত্র 3]। েতল আমি অতযর্ন্ খুিী হতয়মছলাি কারি, েখন আমি তাতদ্র কতথাপকথন
শুনমছলাি তখন তারা সকতল এই মচর্ন্াভাবনা করমছল বে উমক্তগুমল বকন সতয মছল এবং তারা এিন সংখযাগুমল সম্পতকট ভাবতত পাতর
মক না ো বসগুমলতক ভু ল কতর মদ্তত পাতর, বা এর উতটাটি।
এিন কতয়কজন মছল োরা তাতদ্র দ্তলর সাতথ মচর্ন্াভাবনা করায় অংি মনমেল না, তাই আমি দ্লটিতক তাতদ্রতকও আতলাচনায় েুক্ত
করতত বতলমছলাি। তাতদ্র িতধয একজন কতয়ক মদ্ন স্কু তল আতসমন এবং মনতজতক দ্তলর অংি অনুভব করার জনয তার সাহাতেযর
প্রতয়াজন মছল। বস মবতিষ কতর পাটীগমিতত ভাল মছল, তাই তারা িীঘ্রই তার অবদ্াতনর প্রিংসা কতরমছল। আমি বেমিটিতক বতলমছলাি
বে প্রততযকতক মচর্ন্াভাবনা করায় অংি মনতত হতব এবং ধারিাগুমলর আদ্ানপ্রদ্ান করতব। এছািাও আমি বতলমছলাি বে উপস্থাপন
করার জনয আমি বে বকাতনা একজন মিক্ষাথীতক ববতছ বনতবা। বসইজনয তারপর তারা সকতলই অনুিীলনটিতত েুক্ত হতয়মছল।
আমি মবমভন্ন মিক্ষাথীতক তাতদ্র দ্তলর আতলাচনা বথতক উিরগুমল মদ্তত বতলমছলাি৷ তাতদ্রতক বলতত বতলমছলাি বে তারা উমক্তগুমলতক
সবটদ্া ঠিক, কখতনা কখতনা ঠিক, বা কখতনা ঠিক নয় বতল িতন কতরমছল মক না। তারা কী কী সংখযা মনতয় বচষ্টা কতরমছল তা মজজ্ঞাসা
কতরমছলাি এবং তারা ওই সুমনমদ্ট ষ্ট িানগুমল বকন ববতছ মনতয়মছল তা বযাখযা করতত বতলমছলাি। এরপর আমি অনযানয দ্লগুমলতকও
তাতদ্র ববতছ বনওয়া সংখযাগুমল জানাতত বতলমছলাি। োতত আিাতদ্র কাতছ প্রচু র উদ্াহরি থাতক। এরজনয এর্া অতনকর্া সিয়
www.TESS-India.edu.in
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বলতগমছল, মবতিষ কতর একটি ভু ল উমক্তর বক্ষতত্র৷ কারি কতয়কটি দ্ল মনমিত মছল বে তারা ঠিক কতর বতালার একটি উপায় খুাঁতজ
ববর করতত পারতব। এই কারতি আিার প্রস্তুত করা সবকটি উমক্ত আিরা অনুিীলন করতত পামরমন, তাই বযমক্তগত অনুিানগুমল মলতখ,
বামির কাজ মহসাতব তাতদ্র বামকগুমল করতত বতলমছলাি।
তারা কী খুাঁতজ বপতয়মছল বস সম্পতকট পতরর মদ্ন আিরা আতলাচনা কতরমছলাি৷ তাতদ্র অমধকাংতির কাছ বথতকই প্রচু র অবদ্ান পাওয়া
মগতয়মছল। আমি লক্ষয কতরমছলাি বে বেমির মপছতনর মদ্তকর মকছু মিক্ষাথী খুব চু পচাপ মছল। েখন আমি তাতদ্র সাতথ কথা বতল
বুঝলাি বে কী করতত হততা তা তারা বুঝতত পাতরমন৷ বসইজনয অনযতদ্র দ্বারা করা অনুিানগুমল বকন ঠিক অথবা ভু ল আমি তাতদ্র
বসই কারিগুমল জানাতত বতলমছলাি।

মচর্ন্ার জনয সািময়ক মবরমত
শ্রীিতী মরম্পা বে উপাতয় বেমিটির মপছন মদ্তকর চু পচাপ থাকা মিক্ষাথীতদ্র েুক্ত কমরতয়মছতলন বসই সম্পতকট আপমন
কী িতন কতরন? তাতদ্র কী করা প্রতয়াজন তা তারা না বুঝতত পারার সম্ভাবয কারিগুমল কী হতত পাতর?
এখন ভাবুন বে আপনার মিক্ষাথীরা কীভাতব অযামিমভটিটিতত সািা মদ্তয়মছল এবং মনম্নমলমখত প্রশ্নগুমল সম্পতকট ভাবুন:


মিক্ষাথীতদ্র কাছ বথতক বকান প্রমতমক্রয়া অপ্রতযামিত মছল? বকন?



আপনার মিক্ষাথীতদ্র অনুধাবন খমততয় বদ্খতত আপমন কী প্রশ্ন মজজ্ঞাসা কতরমছতলন?



আপমন মক বকানও ভাতব আপনার কাজটি ঈষৎ পমরবতট ন কতরমছতলন? েমদ্ তাই হয় ততব এটির জনয
আপনার পতক্ষ েুমক্ত কী মছল?

4 আটরা ভিয়মমাভিক সাধারি ধারিাগুভল গঠি করার
ভিষয়টিটে এভগটয় িলুি
মচহ্নগুমল বযবহার কতর উমক্তগুমল সম্পমকট ত অনুিান বথতক সাধারি ধারিা গঠতনর মবষয়টিতত এমগতয় চলা একটি বি পদ্তক্ষপ িতন হতত
পাতর। মকন্তু েমদ্ আপনার মিক্ষাথীরা অযামিমভটি 1 এবং 2-এর বখলাগুমলর িততা অনুিীলনগুমল করতত থাতক তাহতল তারা হয়ত
ইমতিতধযই মচহ্নগুমলর বযবহার শুরু কতর মদ্তয়তছ।
উদ্াহরিস্বরূপ, তারা হয়ত এই ধরতনর কথা বতলতছ বে ‘েমদ্ আপমন বেতকাতনা সংখযা বথতক 2 মনতয় বনন এবং তারপর এটির সাতথ পাাঁচ
বোগ কতরন, তাহতল উিরটি সবটদ্া সংখযাটি বথতক মতন ববমি হতব’। বেতকাতনা সংখযাতক বদ্খাতনার জনয x বা n বযবহার করাতকও এই
প্রসতে সম্পূিটরূতপ স্বাভামবক িতন হতত পাতর।
পতরর অযামিমভটিটি আতরা মনয়িিামেক সাধারি ধারিা গঠন করায় উৎসাহ মদ্তত শুরু কতর।

অযামিমভটি 3: সাধারি ধারিা গঠন করা
প্রস্তুমত
দ্ুই ধরতনর ফ্ল্যাি কাডট ততমর করুন:

8

S-কাডট – এগুমলতত মনমদ্ট ষ্ট পাটীগামিমতক উমক্তগুমল থাতক ো ঠিক হতত পাতর অথবা ঠিক নাও হতত পাতর।
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G-কাডট – এগুমলতত সাধারি ধারিা গঠন করা সংক্রার্ন্ উমক্তগুমল (অনুিান) থাতক ো S-কাডটগুমলর উমক্তগুমলর সাতথ
সািঞ্জসযপূিট হয়।

সম্পদ্ 3 এ S-কাডট ও G-কাডটগুমলর উদ্াহরি বদ্ওয়া হতয়তছ। আপমন এগুমলতক আপনার বেমির স্তরটির সাতথ িানানসই করার
জনয পমরবতট ন করতত পাতরন।
বেমিটিতক কতয়কটি দ্তল ভাগ করুন। এই অযামিমভটিটির জনয ছয় বথতক দ্ি জন মিক্ষাথীতক মনতয় গঠিত দ্লগুমল উপতোগী হয়।
আলাদ্াভাতব সব S-কাডট এবং সব G-কাডটগুমলতক েতথেভাতব মিমিতয় মনন। আপনার বেমিটিতক সংগঠিত করার কথা মচর্ন্াভাবনা
করার সিয় আপমন প্রধান সম্পদ্ ‘বগাষ্ঠীর কাজ বযবহার করা’ বদ্খতত চাইতত পাতরন। প্রমতটি দ্লতক দ্ুটি অতধট ভাগ করুন। দ্লটির
একটি অধটতক S-কাডটগুমল এবং অপর অধটটিতক G-কাডটগুমল মবতরি করুন।

অযামিমভটি
পযযায় 1
আপনার মিক্ষাথীতদ্র S- এবং G-কাডটগুমলর জুটি ততমর করতত বলুন এবং এরপর সৃষ্ট অনুিানটি সবটদ্া ঠিক, কখতনা কখতনা ঠিক,
অথবা ভু ল মক না তা পরীক্ষা করতত বলুন। আতরকটি ধারিা হল মিক্ষাথীতদ্র পাাঁচ বা ছয় জতনর দ্তল কাজ করতত বলা, এবং তাতদ্রতক
ছয়টি বাছাই করা S- ও G-কাডট বদ্ওয়া। েমদ্ তাতদ্র কাতছ একটি মবমিষ্ট (S) কাডট থাতক তাহতল তাতদ্র এটিতক সাধারি ধারিা
সম্বমলত কতর তু লতত হতব (একটি G কাডট ততমর করা)। েমদ্ তাতদ্র কাতছ একটি G-কাডট থাতক তাহতল তাতদ্র এটির জনয একটি
S-কাডট সৃমষ্ট করতত হতব এবং তারপর এটি সবটদ্া ঠিক, কখতনা কখতনা ঠিক, বা কখতনাই ঠিক নয় মক না তা আতলাচনা করতত হতব।
প্রমতটি প্রকাতরর কাতডটর মবষয়বস্তুর জনয সম্পদ্ 4-এ কতগুমল উদ্াহরি আতছ।

পযযায় 2
মিক্ষাথীতদ্রতক তাতদ্র মনতজতদ্র S-কাডট এবং G-কাডটগুমল ততমর করতত বলুন।

মভমডও: দ্লগত কাজ বযবহার করা

ককস স্টাভি 3: শ্রীমেী িারেী অযাভিভিটি 3 িযিহার করার কথা িাটিি
আমি S-কাডট এবং G-কাডটগুমল ততমর করার জনয পরািিটগুমল [সম্পদ্ 3-এর] বযবহার কতরমছলাি। আমি অযামিমভটিটি পছন্দ
কতরমছলাি কারি আিার িতন হতয়মছল বে এটি মিক্ষাথীতদ্র সংখযািালাগুমলর তু লনা করতত এবং তারপর প্রমতটি সংখযািালাতক
কীভাতব গামিমতক ভাষায় উতল্লখ করা োয় তা বদ্খতত উৎসাহ বদ্তব।
এিনভাতব দ্লগুমলতক ততমর কতরমছলাি োতত প্রমতটি দ্তল এিন একজন কতর মিক্ষাথী থাতক োর ইমতিতধযই বীজগমিততর ভাল ববাধ
আতছ বতল িতন হতয়মছল। এরপর আমি তাতদ্র লক্ষয রাখতত বতলমছলাি োতত তাতদ্র অনুু্মিত সাধারি ধারিা গঠনগুমল সম্পূিটরূতপ
ভু ল, কখতনা কখতনা ঠিক (এবং েমদ্ তাই হয়, তাহতল কখন), বা সবটদ্া ঠিক মকনা বসই সম্পমকট ত আতলাচনায় তাতদ্র দ্তলর সকল
মিক্ষাথীরা অংি বনয়। দ্লগুমলতক এই বযাপাতরও সতকট কতর বদ্ওয়া হতয়মছল বে তাতদ্র দ্তলর হতয় বেতকাতনা মিক্ষাথীতক বযাখযা মদ্তত
www.TESS-India.edu.in
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হতত পাতর। তাই তাতদ্র সকলতক ববাঝাপিার মভমিতত একিত হতত হতব।
এযামিমভটিটি খুবই কােটকরী হতয়মছল। দ্লগুমলতত বে আতলাচনা হমেল আমি শুতনমছলাি। তার স্তরটিও বেমিটির জনয সতযই
অসাধারি মছল। বেতহতু তারা প্রততযতক মনমদ্ট ষ্ট ধারিাতক সাধারি ধারিার সাতথ বিলাতনার এবং এটি সবটদ্া ঠিক অথবা ঠিক নয় তা
মনিটয় করার বচষ্টা কতরমছল। আমি প্রমতটি দ্লতক এক বজািা কতর কাডট বদ্খাতত বতলমছলাি এবং তাতদ্র গৃহীত মসদ্ধাতর্ন্র পিাতত
তাতদ্র েুমক্তগুমল জানাতত বতলমছলাি। তারা মনতজতদ্র িতধয অতনক আতলাচনা করমছল বতলই শুধুিাত্র এটি করতত অতনক সিয়
বলতগমছল! আিাতদ্রতক অযামিমভটিটির মদ্বতীয় অংিটি পতরর মদ্তনর জনয বরতখ মদ্তত হতয়মছল।
তাতদ্র মনতজতদ্র S- এবং G-কাডটগুমল ততমর করাও একটি ভাল অনুিীলন মছল। বেতহতু আমি তাতদ্র বসটি স্বতন্ত্রভাতব করতত
বতলমছলাি, তাই তারা প্রততযতক কী ততমর কতরমছল এই মনতয় তারা কথা বতলমছল। তাতদ্র উমক্তগুমলর বযাপাতর তারা সঠিক মছল মকনা
অথবা তাতদ্র বকাতনা ভ্রার্ন্ ধারিা মছল মকনা বস সম্পতকট তারা তাতদ্র সহপাঠীতদ্র কাছ বথতক অতনক িতািত বপতয়মছল।

মচর্ন্ার জনয সািময়ক মবরমত


আপনার মিক্ষাথীতদ্র অনুধাবন খমততয় বদ্খতত আপমন কী প্রশ্ন মজজ্ঞাসা কতরমছতলন?



আপমন মক কখনও িধযস্থতা করার প্রতয়াজনীয়তা অনুভব কতরমছতলন?



বকান মবষয়গুমলতত আপনাতক বজার মদ্তত হতয়মছল বতল িতন হতয়মছল?



আপমন কীভাতব আপনার মিক্ষাথীতদ্র দ্তল মবনযস্ত কতরমছতলন?



আপমন মক এই দ্লগুমলতক আবার বযবহার করতবন?



আপমন এই অযামিমভটিটির জনয আপনার মিক্ষাথীতদ্র ববাধ সম্বতে কী িূলযায়ন করতত পাতরন?



বসখাতন মক এিন মিক্ষাথীরা আতছ োতদ্র আতরা সহায়তার প্রতয়াজন?

5 সারসংটেপ
এই ইউমনর্টি বীজগামিমতক উপাতয় মচর্ন্াভাবনা করা এবং আপনার মিক্ষাথীতদ্রতক বীজগামিমতক মচর্ন্াভাবনা এবং পাটীগমিততর িতধয
মিল ও অমিলগুমল মবতবচনা করতত সাহােয করার উপর িনতোগ মদ্তয়তছ।
এই ইউমনর্টি পিার সিয় আপমন সিান মচতহ্নর অথট ‘এবং উিরটি হল’-এর পমরবততট ‘আতগরটির সিান’, তা স্পষ্ট কতর বতালার গুরুত্ব
িনাক্ত কতর থাকতবন। আপমন এটিও মবতবচনা করতবন বে, উমক্তগুমল ঠিক বা ভু ল মকনা, এবং বসগুমল সকল সংখযার জনয ঠিক মকনা, বস
সম্পতকট আপনার মিক্ষাথীতদ্র মনজস্ব েুমক্ত গতি তু লতত কীভাতব সক্ষি করা োয়?
মিক্ষাথীরা বে গমিততগযর িততা কতর কাজ করতত, উমক্তগুমল কােটকরী মকনা তা খমততয় বদ্খতত এবং সপতক্ষ েুমক্ত বদ্খাতত সক্ষি বসটি
তাতদ্র বুঝতত কীভাতব সাহােয করা োয় তা আপমন মবতবচনা কতরতছন। তাতদ্রতকই মবচার করতত হতব বে, বকাতনা মকছু ঠিক না মক
ভু ল। মচহ্ন বযবহার করা বা সাধারি ধারিা গঠন করার সিয় মবহ্বল বা হতবুমদ্ধ না হতয় বীজগামিমতক উপাতয় মচর্ন্াভাবনা করার সাহােয
মনতয় গামিমতকভাতব আত্মমবশ্বাসী হতয় উঠতত আপমন আপনার মিক্ষাথীতদ্র সাহােয করতবন।
আপমন এটিও বদ্খতবন বে কীভাতব আপনার মিক্ষাদ্ান সম্পতকট ভাবনা আপনার মিক্ষাথীতদ্র মিক্ষায় সহায়তা করার বক্ষতত্র আতরা ভাল
হতয় উঠার জনয গুরুত্বপূিট।
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মচর্ন্ার জনয সািময়ক মবরমত
আপমন এই ইউমনতর্ মিতখতছন এিন মতনটি প্রেুমক্ত বা বকৌিল মচমহ্নত করুন ো আপমন আপনার বেমিকতক্ষ বযবহার
করতত পারতবন এবং দ্ুটি ধারিা মচমহ্নত করুন ো আপমন আরও অনুসোন করতত চান।

সম্পদসমূহ
সম্পদ্ 1: NCF/NCFTE মিক্ষাদ্াতনর প্রতয়াজনীয়তাগুমল
এই ইউমনর্টি NCF (2005) ও NCFTE (2009)-এর মনম্নমলমখত মিক্ষাদ্াতনর প্রতয়াজনীয়তাগুমলর সাতথ েুক্ত কতর এবং আপনাতক
বসই প্রতয়াজনীয়তাগুমল পূরি করতত সহায়তা করতব:


মিক্ষাথীতদ্র তাতদ্র মনজস্ব মিক্ষাতত সমক্রয় অংিগ্রহিকারী মহতসতব বদ্খুন, তাতদ্রতক বকবল জ্ঞান গ্রহিকারী মহসাতব বদ্খতবন না;
কীভাতব তাতদ্র জ্ঞান গঠতনর ক্ষিতায় উৎসাহ দ্ান করতবন; কীভাতব িুখতস্থর পদ্ধমতগুমল বথতক মিক্ষাদ্ানটি সমরতয় আনতবন
তা ভাবুন।



মিক্ষাথীতদ্রতক গমিততক কথা বলার, বোগাতোতগর িাধযি মহসাতব, মনতজতদ্র িতধয আতলাচনা করতত, একসাতথ কাজ করতত
বযবহার করতত মদ্ন।



মিক্ষাথীতদ্র গুরুত্বপূিট গমিত মিখতত মদ্ন এবং গমিততক সূত্র এবং োমন্ত্রক পদ্ধমতগুমলর বচতয় আরও ববমি মহসাতব বদ্খুন।

সম্পদ্ 2: অযামিমভটি 2-এ বযবহার করার জনয প্রদ্ি উমক্তগুমলর উদ্াহরি
ব্লযাকতবাতডট এইরকি কতয়কটি পাটীগামিমতক উমক্ত মলখুন।
লক্ষয করুন বে আপমন বে উমক্তগুমল বযবহার করতবন তার িতধয কতয়কটি ঠিক এবং কতয়কটি ভু ল হওয়া উমচত।
(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
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
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সম্পদ্ 3: S-কাডট এবং G-কাতডটর উদ্াহরি
সারভি R3.1 S-কাডট এবং G-কাতডটর উদ্াহরি।
S-কািয (ভিভদয ষ্ট ধারিা

G-কািয (সাধারি ধারিা গঠি করা)

গঠি করা)
(3 × 2) × 4 = 3 × (2 × 4)

সাধারি ধারিা গঠি করা সিয দা ঠিক (A),
কখটিা কখটিা ঠিক (S) অথিা িুল (F)

মতনটি সংখযার গুিেল একই থাতক তা বে দ্ুটি
সংখযাতকই প্রথতি গুি করা বহাক না বকন

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

2 × 12 = (2 × 1)2

একটি সংখযার বতগটর দ্ুই গুি বসই সংখযাটির
মদ্বগুতির বতগটর সিান হয়।

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

3+2+1=3×2×1

4 + (6 ÷ 2) = 4 + 3

পর পর থাকা মতনটি সংখযার বোগেল
ওই সংখযাগুমলর গুিেতলর সিান।

S

a + bc/c = a + b

A

আপমন েমদ্ দ্ুটি সংখযাতক একসাতথ বোগ কতরন
461 + 200 = 200 + 461

তাহতল আপমন বসগুমলর ক্রি পমরবতট ন করতত

A

পাতরন এবং তা সতত্ত্বও আপমন একই উির পাতবন
7×4=9×7–5×7
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c(a – b) = ac – bc
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সম্পদ্ 4: S-কাডট এবং G-কাতডটর বযবহার
সারভি R4.1 S-কাডট এবং G-কাতডটর বযবহার।
S-কািয (ভিভদয ষ্ট ধারিা

G-কািয (সাধারি ধারিা গঠি করা)

গঠি করা)
(3 × 2) – 1 = (3 + 2)

সাধারি ধারিা গঠি করা সিয দা ঠিক (A),
কখটিা কখটিা ঠিক (S) অথিা িুল (F)

দ্ুটি সংখযার গুিেতলর পূবটবতী সংখযাটি
ওই দ্ুটি সংখযার বোগেতলর সিান

(3 × 2) × 4 = 3 × (2 × 4)

মতনটি সংখযার গুিেল একই থাতক েমদ্
বেতকাতনা দ্ুটি সংখযার গুিেলতক তৃ তীয়
সংখযাটি মদ্তয় গুি করা হয়

12  3 = (12  4) + 1

ab/b = ab/a + (a – b)

অভেভরক্ত সম্পদসমূহ
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Mason, J., Burton, L. and Stacey, K. (2010) Thinking Mathematically, 2nd edn. Harlow: Pearson Education.
National Council for Teacher Education (2009) National Curriculum Framework for Teacher Education
(online). New Delhi: NCTE. Available from: http://www.ncte-india.org/publicnotice/NCFTE_2010.pdf
(accessed 6 March 2014).
National Council of Educational Research and Training (2005) National Curriculum Framework (NCF).
New Delhi: NCERT.
Watson, A., Jones, K. and Pratt, D. (2013) Key Ideas in Teaching Mathematics. Oxford: Oxford
University Press.
Zack, V. and Graves, B. (2001) ‘Making mathematical meaning through dialogue: “Once you think of it,
the Z minus three seems pretty weird”’, Educational Studies in Mathematics, vol. 46, pp. 229–71.

কৃেজ্ঞোস্বীকার
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