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ஆர்க் வனிதம் 

க்ற்பிக்கும் முறை 

1]. நோக்கம்: எண்களின் பிரயோகத்தில் தேர்ச்சபெடை 
் யும்படி செய்தல்; அதாவது முக்கியமாக பிள்ளைகளின் வாழ்க் 

கையிலும், வியாபாரம், சமூகவாழ்க்கை, குடித்தனம் கய 
வைகளிலும் தடங்காமலும் பிழையின்றியும் எண்களை உப 
யோூத்து கணக்குகள் செய்யக் கற்பித்தல். 

17.  கற்மிக்கவேண்டிய விஷயம் இன்னதென்று நிர்ண 
யித்தலிற் கவனிக்க வேண்டியவை : (1) குழந்தைகளின் மனத் 
தோரச்சி நிலை (2) வாழ்க்கைக்கும் மேற்படிப்பு, தொழிற்படிப்பு 

். இவைகளுக்கும் உதவுதல்; பாடத்திட்டம் தயாரித்தல். ் 

் ue nee ace (1-6 வகுப்புகள்). 

1 உபகரணங்கள் தயாரித்தல்; அவைகளின் உபயோ 

கம். 

Vv. கற்பிக்கும் முறையும் வாய்பொழிப்பயித்சியும். 

VI... மனக்கணக்குகள். 

VII. கணக்குகளை விரைவாகவும் மிழையறவும் செய்ய 
வேண்டியதின் அவசியம்; இதத்காக அனுஸ்டிக்கக் கூடிய 

eens 
VIII. பாடக்கரமத்தில் உள்ள மற்ற பாடங்களுடனும் 

வாழ்க்கையுடனும் சம்பக்தப்படுத்தல். 
IX. பாடபுத்தகங்கள்; நல்ல பாடபுத்தகத்தின் தன்மை; 

பாடபுத்தகம் பிள்ளைகட்கு தனிப்பயிற்சிபளிக்க eae § : 

புஸ்தகங்களை உபயோகிக்கக் கூடிய பருவம். 
க்க கற்பிக்கும் மேறை; பாடத்திட்டத்தின் a 

பாகத்துக்கும் ஏற்ற முறைகள், (கணக்குகளை எழுதிச் செய் 

யும் பருவம்).



ம் 

1. கறு பிள்ளைகளின் தன்மையும் அதற்கேற்ற கற்பிக் 
கும் முறையும். ட்ட 

2. பாடக் குறிப்புகள் தயாரித்தல். 

3. கணித: போதனாமுறையில் - கவனிக்க வேண்டிய 
சில விதிகள். ் னு 

4, எண்மானம், : எண்குறிப்பு, கூட்டல், - கழித்தல், 
பெருக்கல், வகுத்தல், ௪௮ர அளவு, பின்னங்கள் முதலியவை 
கற்பிக்கும் முறை, : 

  

ழ். ஆரம்ப பாடசாலைகளில் கணிதம் டோதிப்பதின் நோக்கங்கள். 
ஆரம்ப பாடசாலைகளில் கணிதம் போதிப்பதேன், எவ் 

வாறு போதிக்கவேண்டும்.என்ற விஷபங்களை யோகித்தற்கு 
முன் ஆரம்ப பாடசாலைகளின் கோக்கம் யாது. என்று கவனித் 
தல் முறையாகும். மாணவர்களின் நடத்தை, பழக்க ஒழுக் 
கங்கள், மனோபாவம் மேன்மை பெற்றும், அவர்களின் புத்தி, 
அறிவு வளர்ந்து இதன் மூலமாய் தங்கள் வாழ்வை இருப்தி 
கரமாயும் செம்மையாயும் கழிப்பதற்கு ஏற்றவாறு கற்பித் 
தலே ஆரம்ப பாடசாலைகளின் வேலையாகும்; மேல்படிப்புக்கும் 
அஸ்திவாரமாகிறது. ஆசிரியர்கள்: இதை எப்பொழுதும் 
நோக்கமாகக் கொண்டு கற்பிக்கும் பாடல்கள், . இதா பள் 
விக்கூட வேலைகள் அதற்கு உதவுவதாக ஏற்பட்டிருப்பதை 
மறக்கலாகாது, :. வடி பாட 

பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையிலும் வியாபாரம், ' ௪௫௦௧ 
வாழ்க்கை, குடித்தனம் இவைகளில் தடக்காமலும் பிழை 
யின்றியும் எண்களை உபயோடத்து கணக்குகள் வ்வொருவ 
னும் செய்ய வேண்டிய அவயைத்தை வற்புறுத்திச் சொல்லா 
மலே எவருக்கும் தெரியும், இந்தக் கணக்குகள் தேர்ச்சி 
யுடன் செய்யவேண்டியது இன் திபமையாததாக விருக்றெது. 
ஆகையினால் கணிதம் போதிப்பது மாணவர்களின் வாழ்க் 
கைக்கு உபயோகமாகவும் அவகசியமாகவு மிருக்கிறஅ. இரண் ் 
உரவதாக, கணிதம். நேர்மையான முறையில். கற்பிப்பதால்
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| இவர்களின் அறிவு, புத்தி, யோசித்துப் Gen pps ஊ௫க்கவும் 
தீர்மானிக்கவும் வேண்டிய ௪க்இ, கவனம், தெளிவாயும் ஒழுங் 
காயும் பேசுதல், எழுதல், அபிவிர்த்தியாகின்றன. 

  

11. கற்பிக்க வேண்டிய விஷயம்; பாடத்திட்டம் தயாரித்தல். 

கற்பிக்க வேண்டிய விஷயம் குழந்தைகளின் மனத்தேர்ச் 
BEG ஏற்றதாகவும், முன்னறிவின்' தொடர்ச்சியாகவும், — 

, வாழ்க்கைக்கும். மேற்படிப்பு, தொழிற்படிப்பு இவைகளுக்கு 
உதவுவதாகவு மிருக்கவேண்டும். எண் கு ப்பு, எண்மானம், 
இந்திய நாணயம், நீட்டலளவை; பரப்பளவு, கன அளவு, 
மூகத்தலளவை, நிறுத்தலளவை, கால அளவு, சாதாரண 
பின்னங்கள், சாதாரண உருவங்களின் எளிதிலறிர் து கொள் 
area தன்மை இவையும் வாழ்க்கையில்: தாங்களே 
அளந்து அறிந்து 'கொள்ளவேண்டியதற்கு முன்பழக்கம், 

.. கைவேலை கற்பித்தல் அவயம். ் 

எல்லாப் பள்ளிக்கூடக்களுக்கும் ஆரம்ப பாடசாலையின் 
பாடத்திட்டம் வெகுவாக வேறுபடாது. ஆனால் உபாத்தி 
யாயர்கள் பாடத்திட்டத்தை அந்தந்த பள்ளிக்கூடத்தின் நிலை 
மைக்கும் இடத்துக்கும் ஏற்றவாறு அமைத்துக்கொண்டு 
பாடங்களை பையன்களின் மேற்படிப்பு பின் வாழ்க்கையின் 

தன்மை, இவைகளை யொட்டி போ இக்கவேண்டும். 

பாடத்திட்டம் பூரணமாகவும் விரிவாகவும் பையன்கள் 
செய்ய வேண்டிய அளவைகள், படம் வரைதல் முதலி ய 
வேலைகளைக் குறிப்பித்துக் காட்டியதாகவிருத்தல் அதன் . உப 
யோகத்தை அதிகப் படுத்தும். கற்பிக்க வேண்டிய விஷயத்தை 

் நிர்ணயிக்க கவனிக்க வேண்டிய விதிகளும் பாடத்திட்டம் 
தயாரித்தலில் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். கணி 
gb Cur Btu Ber கோக்கங்கள், மற்ற பாடங்களுக்குக் குறை 
வின்றி பாடத்திட்டத்தில் எவ்விஷபங்கள் சேர்க்கலாம், பள் 

ளிக்கூடம் ஏற்பட்டிருக்கும் ஊரின் தேவைகள் (Local 
- 5608)) பையன்களின் மனத்தேர்ச்௪: நிலை, கல்வி இலாகா
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வின் இட்டங்கள், பையன்களின் பின் வாழ்க்கைக்கு FUG 
தப்பட்ட பாடங்களாக இருத்தலின் அவயம், ஆண்கள் 
பெண்களுக்குத் தகுர்த பாடங்களைச் சேர்த்தல் இவையாவும் 
கவனித்து பாடத்திட்டம் தயாரிக்கவேண்டும். : 

  

117. ஆரம்ப பாடசாலைகளின் கணித பாடத்திட்டம். 

முதல் வகுப்பு. 

2, 1. புலன்களைப் பயிற்சி செய்தல், கட்டைகளில் பெரிது 
(அல்லது நீளம்) இன்னும் பெரிது, மகா பெரிது இவைகளைக் 
கண்டு பிடித்தல். 

சதுரங்கள், வட்டங்கள், முக்கோணங்கள் (இப்பெயர் 
களை குழந்தைகளுக்கு . இவ்வகுப்பில் போதிக்கக்கூடா:) 
கொடுத்த உருவங்களிலிருர்.து கடுதாசியில் கத்தரித்தல். 

2. 1 முதல் 10 வரையில் ஒவ்வொரு எண்ணாக எடுத் 
அக்கொண்டு எண்களைச் சொல்லி கொட்டைகள், சோழிகள், 
குச்கெள் முதலிய உபகரணங்களைக் கொண்டு கற்பித்தல். 
மேற்படி எண்களுக்கு மேஜை காற்காலி முதலிய உதாரணல் 
கள் சொல்லச் செய்தல். ஒவ்வொரு எண்ணையும் போதித்த 
வுடன் எழுதக் கற்பித்தல், இவ்வெண்களுள் சிறிய கூட்டல் 
களும் கழித்தல்களும் வஸ்துக்களை யுபயோஇத்துச் செய்தல். 
எண்களில் இவ்வப்பியாசங்கள் கலந்த சதைகள் (Number 
stories) மனக்கணக்குகள். 

5. 10-20 எழுதவும் கூட்டல் கழித்தல் செய்யவும் 
கற்பித்தல், கொட்டைகள் முூதலானவைகளை 2, 4, 5 ஆக 
வைக்கச் செய்து சிறிய பெருக்கல், வகுத்தல், அப்பியாசங்கள் 
கொடுத்தல். 

4. 20-100 வரையில் கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், 
வகுத்தல், கற்பித்தல். 10, 2, 4, 5, 6 முதலிய தொகுதிக 
ளாக ஒரு எண்ணில் ஆரம்பித்து முன்போ பின்போ எண் 
ணச் செய்தல். - ்
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இரண்டாவது வகுப்பு. 

1, 1000 வசை எண்மானமும் எண் குறிப்பும். 

இ, இறிய கூட்டல் கழித்தல் கணக்குகள் (a) ஒன்றன் 

Bip ஓன்ஞாய் எழுதியும் (9) ஒரேவரியில் எழுதியும் செய்தல். 

முதலில் ஒரு ஸ்தானத்திலும் பின்பு 2, 8 ஸ்தானங்களிலும் 
கூட்டல் கழித்தல் அப்பியாசங்கள். சார்ந்த எண்களிலும் 

அதன் பிறகு எண்களில் மாத்திரமும் கணக்குகள் கொடுக்க 
வேண்டும். 

8. இரண்டிரண்டாகவும், மூன்று மூன்னாகவும், எண் 
apse. அதேமாஇரி 4, 5, 6 முதலிய தொகுதிகளாக எண் 

NSO. 

A, இ, 4, 5 ஆக கூட்டச் செய்தல். 10, 2, & 5) 3 

, வாய்ப்பாடுகள் தயாரித்தல் (பெருக்கல் வாய்ப்பாட்டின் உப 

யோகத்தை பிள்ளைகள் அறிக்து உற்சாகத்துடன் மனப்பாடம் 

'செய்ய வேண்டும்.) 

மூன்றாவது வகுப்பு. 

1, லக்ஷம் வரையில் எண்மானமும் எண் குறிப்பும். 

லக்கங்களின் இட மதிப்பும் சுய மதிப்பும். பூஜ்யம், அதன் 
"உபயோகம். 

9, 176%10 வசையில் வாய்ப்பாடுகளை அமைக்கச் 

செய்து அவைகளை பல மனக்கணக்குகளில் உபயோூத்து 

மனத்தில் பதியச் செய்து பின்பு மனப்பாடம் செய்தல். சல 

பமான. பெருக்கல், வகுத்தல் கணக்குகள். 

8. 10 ஆலும்10 இன் பெருக்கக்களா ஓம் பெருக்கல், 

வகுத்தல். ப 
4. வடிவங்கள் (ீண்டசதுரம், வட்டம் முதலியன.) 
5, நீள அளவை ஆரம்பம்; ௮டி, கஜம், அங்குலல்க 

னில் நீளங்களை அளத்தல் ; நீளத்தை மதித்து அளந்து சரி- 

பார்த்தல். | 
6. இந்திய சாணயம்; சுலபமான கணக்குகள். 
7. 8, 4, ஸ்தானங்களில் பெருக்கல், வகுத்தல்.
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.நரன்காவஅ வகுப்பு. 

1016 வரையில் பெருக்கல் வாய்ப்பாடு, . 

இச்திய காணயம் இனமாற்றல் 4 விதிகள். 

... பெருக்கல், வகுத்தலில் சுருக்கமான முறைகள். 

4. காணய இனங்களின் பெருக்கல். 1, 16, இவைக 
ளின் பெருக்கங்களாலும் மனக் கணக்குகள். 

ஐ 

go
 

bo
 

5. கால அளவு ஆரம்பம்; காள், வாரம், மாதம், வரு 

ஷம்) நேரம் கண்டு பிடி த்தல். 

0. இத்திய நிறுத்தவளவை-4 விதிகள். 

7. மூகத்தலளவை-4 விதிகள். 

8. 4, 2 வாய்ப்பாடுகள் ; சுலபமான மனக்கணக்கு 
BOT. 

9. லாப ஈஷ்டக்கணக்குகள் ; கடைக்கணக்குகள். 

ஐந்தாவது வகுப்பு. 
எண்மானமும் எண் குறிப்பும். 

இக்கிலீஷ் காணயம். 

கடைக் கணக்குகள், வியாபார முறை. ் னா க் 

m
o
o
 

DO
 

எண்கள் ; காரண எண்கள். . 

5. பின்ன வாய்ப்பாடுகள்; ts. + aiddtin Oa 
அமைத்தல், சம்பந்தமான மனக்கணக்குகள், 

6. பின்னங்கள்-தருபின்னம், தகாபின்னம், கலப்பு 
எண். பகுதி எண் 16-க்கு மேற்படாத பின்னங்களின் .கூட் 
டல், கழித்தல், முழு எண்களால் பெருக்கல், வகுத்தல். 

7. சதுர அளவு, சர அங்குலம், ௪துர அடி, சதுர 

கஜம், னைமாந்தல், பசப்பளவு கண்டு பிடித்தல், நீண்ட 
சதுரத்தின் பரப்பளவு நீளம் % அகலம். 

8. ் -கோணங்கள்-அவைகளின் வகைகள்.



9, geal any, 
10. மெட்ரிக் நீட்டலளவை ஆரம்பம். 

த. - திசாம்சபின்னங்கள் (3 ஸ்தானங்கள் மட்டும் 
கூட்டல் கழித்தல், 

12. உீட்டலளவை, முகத்தலளவை, - நிறுத்தலளவை, 
இந்திய நாணயம். 

18. நீண்ட சதுரங்கள், சதுரங்கள் வரைதல்; பக்கங் 
களின் சம்பந்தம்; கோணங்களின் தன்மை: சுற்றளவு கண்டு 

, பிடித்தல். 
14. யூனிடரி மெதட் கணக்குகள்; வருமானவரி. 

15. சொத்து வீ.இத்தல்-சுலபமான கணக்குகள். 

16. சராசரி கணக்குகள். 

17. பெருக்கல் வகுத்தல்களில் சுலபமான முறைகள் 
(5.99, 999, 25, 125, 625 இணைசனால டஜன், 10, 

“பிட சாமான்களின் விலையைக் கடி பிடித்தல். 

18. உ.பொ. ௮., ௮,பொ, ம. சுலபமான கணக்குகள், 

19, சதங்கள் (ஆரம்பம் மாத்திரம்.) 

IV. உபகரணங்கள் தயாரித்தல்; அவைகளின் உபயோகம். 

பாடத்திட்டத்தில் உள்ள ஓவ்வொரு பாடத்திற்கும் 
அதற்கு ஏற்ற உபகரணங்கள் உண்டு. அவைகளை உபயோக 
ச்காமல் கற்பித்தல் அர்தப்பாடம் போதஇப்பதின் நோக்கம் 
களை பூர்த்தியாக்காமல் விவேதாகும். உபகரணங்களை உபயோ 
இத்தல் பாடத்தின் விஷயங்களைத் தெளிவாகவும் தீர்க்கமாக 
வும் மனத்தில் பதியும்படி. செய்கிறது; மேலும் வாழ்க்கை 
யில் பிரயோஜன்மாவதையும் அ௮ப்பாடத்தின் விஷபங்களின் 
உபயோகத்தையும் அறிவிக்கிறது. கணித போதனையில் 
மூக்யெமாய் வஸ்துக்கள், படங்கள், உருவங்கள் இவை 
களை உபயோகிக்க வேண்டியது அவயம். _ ஏனென்றால் 

சணிதமாவது ஒரு பண்பு இலக்கணம் (ஐ0817௨0% 801606) 
9 ! 

x
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Ep வகுப்புகளில் பிள்ளைகள் சரியாக கற்: பதற்கு உப 
கரணங்கள் ஒரு நல்ல சாதன மாகும். உபகாணக் 

களை பள்ளிக்கூடத்தில் சேகரித்து வைத்தஇருக்தால் மட்டும் 
போதாது. அவைகளை எம்மட்டில் உபயோ௫இக்கோமோ 

அவ்வளவுதான் அவைகளினால் பலன் ஏற்படும். லெ உபகர 
ணங்களை உபாத்தியாயர்கள் தாங்களே செய்து கொள்ளலாம்; 
மற்றவற்றை வால்இக் கொள்ளலாம், பிள்ளைகளுக்கும் உபகர 
ணங்களை உபயோ'த்தலில் தேர்ச்பேளிக்க வேண்டும். 

உபகரணங்களை உபயோகிப்பதனால் எற்படும் பலன்கள் 
(1) பாடத் 5 Bsr விஷபங்கள் பிள்ளேகளுக்கு தெளிவாகப் பதி 
கதத. (2) அவர்கள் தாங்களே அளத்தல், நிறைகள் கண்டு 
பிடித்தல், உருவங்கள்்வரைதல் முதலியவைகளில் ே தர்ச்ியெடை 

இனர்கள். (8) செய்தலே (0,6௨௫ ர 0௦140ஐ) அறிவுக்கு முக் - 
ய காரணமாகவிருப்பதால் உபகரணங்கள் உபயோடுப்பதின் 

பலன் தெளிவாகும். விரைவில் தெரிந்து கொள்ளுதலும் சரி 
யாகவும் பூர்த்தியாகவும் அறிந்து கொள்ளுதலும் சாத்தியமா 
கும். (4) உபகரணங்கள் உபயோகித்தல் பாடத்தில் ஊக்க 
மும், கவன த்இல் முயற்சியும் கொக்கும். (5) உபகரணக் . 
களை உபயோூத்து கணக்குகள் செய்து இவைகளின் மூலம் 
சூத்திரங்கள் அல்லது விதிகளைக் கண்டுபிடிக்கலாம் ( (உ-ம்) 
நீண்ட சதுரத்தின் பரப்பளவு-- --நீளம்% அகலம்; (0) கணக்கு... 
வாழ்க்கைக்கு உபயோகமானது என்று உணர்த்துறெது. (7) 
பிள்ளைகளின் விளையாட்டு ௪க்இக்கு வேலை கொடுக்றெது. . 

சேகரித்து வைக்கவேண்டிய உபகரணங்கள் (1) கட் 
டைகள், 1.” கனக்கட்டைகள், மணிகள், குச்சிகள், சோழிகள், 
விதைகள், 10,100 சொட்டைகள், குச்சிகள் சேர்ந்த தொகுதி 
கள். (3) கனக்க கி (3) oft ees (4) 
மீடர், கஜம் அடிக்கோல்கள ; 3, 3 2, 4, அடியில் பிரித்த 
அடிக்கோல்கள் (5) ளெட்லஸ்குயர், ம-ஸ்குயர், வட்டம் வரை 
யும் கருவி, (6) அளக்கும்டேப், சைன் (chain), சதுரக்கட் 

உங்கள் Cart FETE SIE, கரும்பலகைகள் (7) வர்னாக் 
காதெம் (8) வர்ணச்சாக்கட்டி (9) முகத்தலளவுகள், ்



ரர 

[அழாக்கு, படி, மரக்கால்) நிறுத்தலளவைகள் (பவுண்டு,சேர், 
சை, பலம்), தராசு. 

த்தல், அளத்தல் இவைகளில் பிள்ளைகளுக்கு வேண் 
ஆய அப்பியாசங்கள் கொடுக்கவேண்டும். ௮வர்களே நிறைக 
சைக் கையாடி. அவைகளின் மதிப்பைத் தெரிச்து கொள்ள 
வேண்டும். காதெங்களில் அறையின் ப்ளான். வரைதல் முத 
லியவைகளில் பிள்ளைகளைப் பழக்கவேண்டும். 

  

7... கற்பிக்கும் முறையும் வாய்மோழிப் பயிற்சியும். 

சாதாணமாக பலரின் எண்ணமானது கணிதபோதனை 
யில் வாய்மொழிப்பயிற்யொனது வெகுவாய் இடையாது 
என்றே. ஆனால் இது மிகவும் தவருன தாகவும் அறிவின்மையு 
மாகும், வரய்மொழிப்பயிற்்யொானது கணிதபாடம் முழுவ 
அம் பரவின. புதிய பாடம் ஆசம்பிக்கும்பொமுது வாய் 
மொழிப்பயிற்சி பழைய அறிவை ஞாபக மூட்டுவேதற்கும் 
புதிய விஷபங்களைக் கற்பிக்க பீடிகையாகவும் உதவுஇன்றது. 
பாடத்தின் முக்யெமான பாகங்களைத் தெளிவாக விளக்கவும் 
வாய் மொழிப்பயிற்சி இன்றியமையாதது. பாடத்தை முடித்த 
ன் கணக்குகள் செய்யவும் விதியைச் சரியாக அறித்து 
கொண்டார்களா என்பதைக் கண்டுபிடிக்கவும் பழைய பாடத் 
தைத் திருப்புவதற்கும் வாய்மொழிப் பயிற்சி மிக்க உபயோக 
மான. பாடம் முடிவில் சிறிய வாய்க் கணக்குகள் கொடுத்த 

_ பின் எழுதிச் செய்யும் கணக்குகள் கொடுக்கலாம். பாட த்தை 
சரிவர: பின்பற்றி கவனித்து வருகிருர்களா என்று பாடம் 
கடத்தும் பொழுதே அறிய வாய்மொழிக் கேள்விகள் ௮வயெ 
மாகும்... கூடிய வரையில் எழுத்து வேலையானஅ வாய் 
மொழிப்பயிற்சக்கு பின்பே வாவேண்டும். வாய் மொழியா 

்- 6&6 கேள்விகள் கேட்பது தெளிவாயும், நேராயும், பிழையின் றி 
யும். சுலபமானதாயுமிருக்கவேண்டும். வாய்மொழிப்பயிற்சி 
யானது சரியான நோக்கத்துடனும் குழந்தைகளின் யோசனா 
சக்தியை விருத்திபண்ணக்கூடியதுமாக இருத்தல் அவவெம். 
வாய் மொழிப்பயித்சியில் பெரும்பாலும் பிள்ளைகள் கலந்து
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கொள்ள் வேண்டும். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு வாய் மொழியாக 
வோ அல்லது மனக் கணக்காகவோ கணக்குகள் செய்ய முடியு 

- மோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு ஈன்று. லக்கங்களை அல்லது விடை 
களை சிரமமில்லாமல் மனஇல் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிம வரை 
யில் உல்லது. வாய் மொழிப்பயிற்சியின்றி கணிதம் சரியாக. 
கற்பிக்க முடியாது. புதிய கணக்கு கொடுத்தால் அதில் கொடுக் 
கப்பட்ட விஷயங்கள், கண்டு பிடிக்க வேண்டியவை என் 
னென்ன, எம்முறையில் கணக்கைச் செய்யப். புகலாம் என் 

பதை வாய் மொழியாகவே பிள்ளைகளுடன் ஆலோ?க்க வேண் 
டியது. வாய் மொழிப்பயிற்சி கேள்விகளின் நோக்கத்தையும் 
உபயோகங்களையும் அறிவிக்கும். அதனால் கணக்குகள் செய் 
யக்கூடிய சாமர்த்தியத்தை விருத்தி பண்ணுவதடன் ௮வைக 
ளின் பிரயோஜனம் வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தம் இவைகளை எடுத். 
அக் காட்டுறெது. 

வாய்மோழிப்பயிற்சிமின் பிரயோஜனங்கள்:-(1) கணக்கு 
களை சீக்ரெமாகவும் பிழையின்றியும் செய்யப் பழக்குறெது. 
ஏனென்றால் பிள்ளைகளின் விஷயஞான த்தைத் தெளிவுபண்ணு 
இற. மனக்கணக்காகச் செய்யக் கூடியவைகளை செய்ய இயலு 
வதால் கேரமும் வேலையும் ஞூறைவு படுறது. (3) பாடத்தைக் 
கவனிக்கும்படி. குழந்தைகளின் மனத்தைக் கவர்கிறது. ௬று 

சுறுப்பாயிருக்கும்படி. செய்கிறது, (8) குருட்டு வழியாகவே 
கணக்குகளைச் செய்யாமல் தெளிவாகவும் அனுஷ்டிக்க வேண் 
டிய முறையை அறியும்படியும் புதிய கணக்குகள் கொடுத்தால். 
சரியான முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் உதவுறெது. (4) சிறிய 
வாய்க்கணக்கு, மனக்கணக்குகளிலிருக்து கடினமான எழுஇச் 
செய்யும் கணக்குகள் கொடுக்க வழியாகறெது. (5) ஞாபகசக்தி 
யை சோஇப்பதனால் ஞாபகசக்தி விருத்தியாக ; யோசனா. : 
சக்தியையும், புத்தி கூர்மையையும், தெளிவாய் விஷயங்களைத் 
தெரிவிக்கும் இறமையையும் அளிக்கும் (6) : பாடத்தில் 
சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தெளிவாய் மனதில் பதிய 
ஹேதவாூறது; (1) பிள்ளைகளின் அறிவின் அளவையறித்து 
அவர்களுடைய சந்தேகங்களை நிவர்த்திக்க முடிறெது. (6), - 
குழந்தை களின் தேர்ச்சியை சொற்ப நேரத்தில் கண்டுபிடிக்க.
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உதவுகின்றது. (9) வாய்மொழிப் பயிற்சியினால் வகுப்பின் 
.. ஒழுக்க நிலை விருத்தியாகிறது. 

e _   

VI. மனக்கணக்குகள். 

- வாய் மொழிப்பயிற்சியில் மனக்கணக்குகளும் அவை 
களின் அவூயமும் அறிந்தோம். மனக்கணக்குகளில் பயிற்சி 
பிள்ளைகளின் புத்தியைக் கூர்மைப்படுத்துவதற்காம் கணக்கு 

களை துரிதமாகவும் பிழையின்றியும் செய்வதற்கும் உதவும். 

இவை. 1, 2 வகுப்புகளில் பெரும்பாலும் பாடத்தில் மிகுக்இ 
ருக்கும். மேல் வகுப்புகளுக்குச் செல்லச், செல்ல எழுதிச் 
செய்யும் கணக்குகள் மிகுதியாகும். ஆனால் எவ்வகுப்பிலும் 
மனக்கணக்குகளை முற்றிலும் கைவிடக்கூடாது. மனக்கணக் 

- நூகளுக்கு தனிக்காலம் அமைத்து ஈடத்தக்கூடாது. எல்லா 
. கணித பாடங்களிலும் ஆரம்பத்தில், அல்லது இறுதியில் 
எழுதிச் செய்யும் கணக்குகள் கொடுப்பதற்கு மன்னும் 
இவை நடத்தப்படலாம். வாய்க்கணக்குகள் சொல்லும்போது 

திருப்பித் திருப்பிச் சொல்லவேண்டி யிருக்காமல் உபாத்தயொ 
யர் பையன்களுடைய கவனத்தைப் பற்நவேண்டும். மேல் 
வகுப்புகளில் குண எண்களிலேயும் மனக்கணக்குகள் கொடு 
க்க வேண்டும். மனக்கணக்குகளின் விடைகளை வாய்மொழி 
யாகச் சொல்லுவதற்குப் பதிலாக ஸ்லேட்டில் எழுதச் செய் 
வது நலம். அதனால் பல பிள்ளைகளின் தேர்ச்சியை சுலப 
மாயும் குறைந்த நேரத்திலும் ஆறிர்துகொள்ளலாம். மாண 
வர்களை சிறிய கணக்குகள் தயாரித்தலில் அப்பியசிப்பது 
அவர்களுக்கு பாடத்தில் தெளிவு எற்படுத்துவதாகும். 
அவ்வவ்வூரில் வழங்கும் கடைவிலை வா௫களை அனுசரித்த 
கணக்குகளாக இருக்கவேண்டும். தினசரி வாழ்க்கையில் 
கணக்குகள் சாதாரணமாக மனத்தினாலேயே செய்யம்படி. 
அடிக்கடி நேர்வதினால் அம்மாதிரி . மனக்கணக்குகளில் வேண் 
டய அப்பியாசங்கள் கொடுக்க வேண்டும். வாய்மொழிப் 
பயிற்சியில் மனக்கணக்குகளும் ஒரு முக்கிய பாகமாதலால் 
அதில் கண்ட ehgbiecat பல், மனக்கணக்குகளுக்கு 
ஒவவும்.
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VII. கணக்குகளை துரிதமாகவும் பிழையறவும் 
சேய்யவேண்டியதின் அவசியம் ; இதற்காக 

அனுஷ்டிக்கக் கூடிய முறை. 9 

சாதாரணமாக ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு 

காளும் லை கணக்குகள் செய்யவேண்டி ஏற்படுஇறது; குடும்ப 

வாழ்க்கையிலும் சரி, உத்யோக முறையிலேயும் சரி, . இது 

அவ௫யமாஇறது. கணக்குகள் மனக் கணக்குகளாகவும் எழு 

இச் செய்யவேண்டியதாயும் இருக்கன்றன. ஆகையினால் . 
கணக்குகளை துரிதகமாகவும் பிழையின்றியும் செய்யக்கூடிய 

தேர்ச்சி அடையவேண்டியது புலப்படும். கடைக்குப்போய் 
சாமான் வாங் கடைக்காரன் கொடுத்த பாக்) ரூபாய் சரி 
தானாவென்று பார்ப்பதற்கு அதிக கேரமானால் இவர்களு, 

டைய நேரம் வீணாவதன்றி கடைக்காரனும் ஈகைப்பான் 3, 

இவனோ தப்பிதமாக மீதி ரூபாய் இவ்வளவென்று கேட்பா 

ஞனால் இவன் பாடு இன்ம் பரிக9க்கத்தக்கதாயும் பரிதாபப் 

படத்தக்கதாயும் முடியும். ஆதலால் அுரிதமாய்ச் செய்வது 

மட்டும் போதாது; பிழையற செய்வதையும் நோக்கமாகக் 

கொண்டு பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற முறையில் கணக்குகள் செய்ய 
yi Wiese வேண்டும். 

இக்த கோக்கம் பூர்த்தியடைய அனுஷ்டிக்க வேண்டியவை: -- 

உ] say Byes இம்மா திரி அடையாளங்கள் உபயோ 

இத்து கணக்குகள் செய்வதில் துரித மேற்படும். 

2. கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல், . இவைகளில் 
சுருக்கு வழிகளை உபயோ'த்தல். லப 

8. பெருக்கல் செய்யும்பொழுது விடைக்கு வேண்டிய 
அளவுமட்டும் எண்களை எடுத்துக்கொள்ளுதல். 

4, விடையைச் சுமாராக முன் பே மனக் கணக்கால் 

மதித் ஐ, சரியான விடையை இத்துடன் ஒத்துப்பார்த்தல். 

9. பெருக்கல் வாய்ப்பாடு, ௪ம பின்னங்கள், பின்னங்க : 

ரின் பெருக்கல் வாய்ப்பாடு, இன அளவுகளின் வாய்ப்பாடு. 

இவைகளில் சரியான தேர்ச்சேடைந்திருக்க வேண்டும்.
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(6. விதிகளை நேரே உபயோ௫ப்பதனால் கணக்குகளை 

சக்கரம் செய்யலாம். (Formulae) 

உர. கிட்டத்தட்ட ச்ரீயான உருவப்படங்கள் கணக்கு 

கள் செய்ய ஆரம்பிக்கும்போது வரைந்து கொள்ளல் பிழை 

யின்றி செய்ய அ௮னுகூலமாகும். ் ் 

8. கடைசியில் இடைத்த விடையானது அனுபவத் 

_ இற்கு ஏற்றதாயிருக்கெதா வென்று பார்த்தல். 

0. விடையைச் சரி பார்த்தல் (Verification). 

10. கணக்கன் வழிகளை ஒழுங்காகவும் ஒன்றின்பின் 

ஒன்றாய் முறையை அனுஷ்டித்தும் தெளிவாயும் எழுஇனால் 

பிழைகளை சக்கரம் கண்டு பிடித்துத் இருத்த முடியும். இரும் 

பப் பார்த்தலும் சுலபமாகும். 

Ll. மனத்திலேயே சில எண்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக் 

கொண்டு கணக்கை மேலே செய்தல். 

12. OG அளவிலிருந்து மற்ஜொன்றுக்கு மாற்றுவதில் 

பயிற்ச. 

18, மனக்கணக்குகள் செய்வதில் தேர்ச்சி. 

உபாத்தியாயர் கொடுத்த கணக்குகளைக் குறிக்கப்பட்ட 

நேரத்தில் செய்வதிலும் . கணக்குகளை வாய்மொழியாகவோ 

மனத்திலோ பரிலேனை. செய்து முறையைக் கண்டு பிடி.த்தலி 

லும். பழக்கவேண்டும். மேலும் பிள்ளைகளுக்கு கணிதத்தில் 

ஆசையும், ஊக்கமும் ஏற்படுத்தி, கணக்குகளைச் செய்யலாம் 

என்ற. உள் நம்பிக்கை புகட்ட வேண்டும். மேலும் மேலும் 

அகேக புதிய விஷயங்களை போஇப்பதினின்று, போதிக்கும் 

இல முக்யெமானவைகளை உபயோ௫த்து கணக்குகளை துரித 

மாயும் பிழையறவும் செய்யவல்ல சக்தியை அளிக்கவேண்டும்.
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37111. பாடக்கிரமத்தில் உள்ள .மற்ற பாடங்களுடனும் - 
வாழ்க்கையுடனும் சம்பந்தப்படுத்தல், ' 

கணக்கில் கொடுக்கக்கூடிய அப்பியாசங்கள்- வாழீக்கை 
க்குச் சம்பர்தப்பட்டவைகளாக விருக்கவேண்டும்; இன்றி இன 
சரிவாழ்வில் செய்யவேண்டி வரும் கணக்குகளைச் சரிவர செய்ய 
உதவாது, எந்தப்பாடம் கற்பிக்கும்போதும் அதை வாழ்க்கை 
க்கு எம்மக்தப்படுத்துவசனால் அந்தப்பாடம் கற்றுக்கொள்ள 
வேண்டியதன் அவசியம் பிள்ளைகளுக்கும் புலப்படும், மேலும் 
அப்பாடத்தில் அவர்களுக்கு ஊக்கம் ஏற்படும். - வாழ்க் 
கைக்கு சம்மந்தப்படுத்தி கற்பிப்பதுதான் சரியான முறை. 
இன அளவுகள், அளத்தல், சராசரி, வியாபாரமுறை : இவை 
களில் கணக்குகள் ஜனசமூகத்திலும் வியாபாரத்திலும் 
இனசரி வாழ்க்கையிலும் வரக்கூடியதாக விருத்தல் ௮வூயம். 
ஆகையினால் கணக்குகளில் எண்களும் பரிமாணங்களும் வாஸ் 
தவத்திலே உள்ளவைகளாக இருப்பது முறை; கணக்கு . . 
தானே செய்ய வேண்டுமென்று அல்லது வழி தெரிகிறதா 
என  பார்க்கவேண்டியத: : தானேயென்று இஷ்டப்படி... 
கணக்குகள் கொடுத்தலாகாது, (உ-ம்) ஒரு குதிரையின் விலை ் 
ரூ. 180--5--7 அல்லது ஒரு மணிதனின். நிறை 2800 
பவுண்டு, இம்மாதிரி 'சணக்குகள் உபா த்இயாயரின் அறிவின் 
மையை தெரிவிக்குமேயொ.நிய பிள்ளைகளுக்கு சிறிதும் பிர 
யோஜன்ப்படாது. பெரிய பெருக்கல், வகுத்தல், சுருக்கல் 
இவைகளை மிகுதியாகக் கொடுத்தல் நேரத்தை. வி ணாக்குவ 
தாகும். . . . 

சாதாரண கணக்குகளை க்ஷேத்திரக்கணிதம் இயற்கைப் 
பாடம், சரித்திரம், இத்திம் வரைதல், வியாபாரம் இவை . 
களுடன் சம்பந்தப் படுத்தலாம்; (உ-ம்) எண்களைக் கோடுக 
ளால் ரூபித்தல், பெருக்குத் தொகையை விஸ்தரணத்தால் 
காண்பித்தல், மூன்று ஏண்களின் பெருக்குத் தொகையை 

கன அளவாகக் காட்டல், ' சரித்து பாடங்களில் கால sor 
வைகள். ் ர 
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IX. பாட புத்தகங்கள்; நல்ல பாடபுத்தகத்தின் தன்மை; 
பாட புத்தகம் பிள்ளைகட்கு தனிப்பயிற்சி யளிக்க 

- உதவுவது ; புத்தகங்களை உபயோகிக்கக் 

்... கூடிய பருவம். 

பாட புத்தகம் உபயோகிப்பதின் ௩ன்மைகள்:-(1) கணித 
புத்தகங்களிலிருக்து விஷபங்களை த் தாங்களேயறிர்துகொள்ள 

-. வேண்டிய சக்தியையும் முயற்சியையும் அளிக்கிறது. (8) கண 
க்ருகள் சூத்திரங்கள் முதலியவைகளை ஆரியர் சொல்லி 

- பையன்கள் 'எழுதிக்கொள்வதில் நேரமாகிறது. புத்தகம் 

கையாளுவதில் கேரம். குறைறெது, (8) புத்தகங்கள் கடி 

னக்ரெமமாக அப்பியாசங்களைக் கொடுப்பதால் பிள்ளைகள் 

அரேக ' அப்பியாசங்களைச் செய்வதற்கு ௮னுகூலமாூறது. 
(4) சொல்லி எழுதுவதிலும் பார்த்தெழுதுவதிலும் எழு 
த்துப் பிழை, இலக்கணப் பிழை, எண்கள். பிழை இவை 
கள் நேர்சன்றன. புத்தகங்களிலிருந்து கணக்கை நேரே 
பார்த்துக்கொள்வதில் இவை கேராது, (9) உபாத்தியாய 
ரின் பாடங்கள் விரிவாயிருக்கும், ஆனால் புத்தகங்களில் 
விஷயங்கள் சுருக்கமாயும் பழைய பாடத்தைத் திருப்புவதற்கு 
சுலபமான வகையிலும் இருக்கும். (6) அதிக பயிற்சி 
யில்லாத உபாத்இியாயர்களுக்கு அப்பியாஸங்கள் கொடுக்க 
-வும் விஷயங்களை ஈன்னாகத் தெரிர்துகொள்ளவும் ஏற்றதா 
இறது. .(1) வீ ட்டுக் கணக்குகள் கொடுக்கவும் மேலே கடின 
மான கணக்குகள் செய்வதில் பழகவும் உபயோ.கமாூறது. 

(8) பள்ளிக்கூடத்தில் சில நாள் ஆஜராகாத பிள்ளைகளுக்கு 
அந்நாளில் ஈடந்த பாடங்களைப் படித்து வகுப்புக்கு வருவ 
தற்கு சாத்தியமாகிறது. (9) பையன்களுக்கு வரிசையாக 
வழிகளை எழுதுவதிலும், பாஷையிலும், உப படங்கள் வரை 
வதிலும் நேர்த்தியான மாதிரிகள் கொடுக்கன்றன. (10) 
கணக்டஇல்ே 'தர்ச்சியடைய வேண்டுமென்று கருத்துள்ள பிள்ளை 

கஞக்கு வேண்டிய அப்பியாசங்கள் கொடுக்கிறது. 

புஸ்தகங்களைச் சரியான முறையில் உபயோகிக்காததால் 
ஏற்படும் குறைகள்:--(1) எந்தப் புஸ்தகமும் வகுப்பில் சராசரி 

9
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தேர்ச்சியுள்ளவனை உத்தே௫த்து எழுதப்பட்டிருக்கறதேயொ 
Sus, அது மிக yearns உள்ளவனலுக்கும் மட்டமான 
பையன்களுக்கும் pe ர மாதிரியாக உதவாது. ஆகையினால் ௮ச் 
தந்தப் பையன்களுக்கு ஏற்றவாறு அப்பியாஸங்களைச் சேர் 
தீதோ, குறைத்தோ, விஷயங்களை விவரித்துச் சொல்லியோ 

உபாத்.தியாயர் கற்பிக்கவேண்டும். (2) புஸ்தகத்தை மூற்றி 
லும் பக்கம் பக்கமாகச் இறிதும் மாற்ஞுமல் உபயோத்தால் 

வகுப்பில் -தேர்ச்சியுள்ளவர்கள் முன்னரே பாடத்தைப் 
படி.த்து வந் துவிவொர்கள். - அதனால் வகுப்பில் அவர்களின் 
சேோசமானது விண் போக்காகும். சோம்பேறிப் பையன்கள் 
பின்பு புஸ்தகத்தைப். பார்த்து வாத்துக் கொள்ளலா மென் 
அம் இருப்பார்கள். (8) புஸ்தகங்கள் சுருங்கச் சொல்ல 
வேண்டிய அவ௫ூயத் இதனால் அகேக முறைகளை விவரிக்க முடி 
யாது. ஆகையினால் ஓரே மூறையாகத்தான் கணக்குகளைச் 
செய்யும் வகை காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும். (4) புஸ்தகங்களை 
மட்டும் படித்து வந்தால் முக்கியமான இடங்களில் ௮இக 
கவனம் செலுத்தவேண்டிய நிமித்தம் தெரியாது; இந்த விஷ 
யத்தில் உபாத்தியாயரின் சிரத்தை விசேஷமானது. (8) புஸ் 
தகங்களிருப்பதனால் சில உபாத்தியாயர்கள். சரிவர பாடக் 
களையும் கணக்குகளையும் தயார் செய்யாமல் அசிரத்தையுள்ள 
வர்களாக விடுகிஞுர்கள், ஆகையால் உபாத்தியாயர்கள் புஸ்த 
கத்தை ஒரு Pane: உபயோடப்பதுடன் அவரவர்கள் யோ 
சித்து கணக்குகளைச் சேர்ப்பதும், எடுப்பதும் பாடக்குறிப்பு 
தயாரிப்பதுமாக இருக்கவேண்டும். (6) முடிவாக பாட புத்த 
கமே கதியென்று இராமல் தன் யோசனையினாலும்। படிப்பா 
ஓம் பாடத்தை ஈடத்தவேண்டியது. - “புஸ்தகத்தை PO Bp 
உதவியாகக் கையாள வேண்டியத. 

நல்ல புஸ்தகங்களின் தன்மைகள்:-(1)) விஷபம் பூசாவும் 
மாதவாரி பிரித்ததாக ௪ எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டும். இப்படிச் 
செய்வ தனால்லபாடங்களை (வேகமாககடத் . த்துவதும் Bovis Ley 
களை சுருக்கமாகவும் தெளிவில்லாமலும் நடத்துவதும் . விலக் 
கப்படும். (2) விஷயங்களைத் தெளிவாக உரைப்பதுடன் அனா . 
வசியமும், பாடத்திற்கு மிகவும். சம்மர்தப்படாத விஷயங்க



ட ஞூம் விலக்கப்பட வேண்டும். (8) குழந்தைகளுக்குப் பாட: 

புத்தகமாக வைக்கப்பட்ட புத்தகங்களில் உபாத்தியாய 

ருக்குத் குறிப்புகள், போதனாமுறைகள் கூடாது. உபாத்தி 

யாயருக்குக் குறிப்புகள் போதனா முறை முதலியவை தனிமை 

யாக உபாத்தியாயர் புஸ்தகங்களாக எழுதப்பட வேண்டும். 

(4) விஷயங்கள் பையன்களுடைய வாழ்க்கைக்குச் சம்பந்த 

முள்ளவைகளாகவும் இருக்க வேண்டும். (9) சுலபமான 

மனக்கணக்குகள், அதன் பின் எழு இச் செய்யும் கணக்குகள், 

பிற்பாடு சோதனைக் கேள்விகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்க வேண் 

டும். பீடிகை .சம்பந்தமான குறிப்புகள் இருக்கவேண்டும். 

கேள்விகள் கடினக்ரெமமாகக் கொடுக்கப்படவேண்டும். 

(6) பாடத்தைத் இருப்புவதற்கேற்ற. ௮ப்பியாஸங்கள் 

பையன்களுடைய அறிவை ஸ்திரப்படுத்தும். (1) கணக்கு 

கள். பையன்கள் யோசனா௪க் தியை விருத்தி செய்யும்படிக் 

கும்;  துரிதமாயும், பிழையின்றியும் கணக்குகள் செய்யும் 

படிக்கும் ௮அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். மாதிரிக் கணக்கு 

கள் வழியை ஒழுங்காகக் காட்டி விளங்கும்படி வழி அமைக் 

கப்பட்டிருக்க வேண்டும். (8) வாய்மொழிப் பயிற்சிக்கும் 

எழுஇச் செய்வதற்கும் ஏற்ற கணக்குகள் கொடுக்கவேண்டும். 

(9) சொற்ப விலையுள்ள தாயும், புஸ்தகம் மிகப் பெர்தாயில்லா 

_ மலும், அச்சுப் பெரிதாகவும், பிழையின் றியும், செம்மையா 

கப் பைண்டு செய்யப்பட்டும் இருக்கவேண்டும். (10) உருவப் 

படங்கள் நேர்த்இயாயும் சுத்தமாயும் இருக்கவேண்டும். (11) 

புஸ்தகத்தின் கடைசியில் விடைகள் கொடுப்பது உபாத்தியா 

யர்களும் பையன்களும் உபயோடப்பதற்கு ஏற்றபடி ஈன்மை 

் யாகவோ, இமையாகவோ முடியலாம். ஆகையால் விடைகளை 

கணக்ஞாகள் செய்வதன் முன் பார்த்தலே கூடாது. (13) புத் 

தகங்கள் பையன்களின் மனத்தேர்ச்ட , நிலைக்கு ஏற்றவாறு 

எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டம். : 

உபாத்தியாயர் ஒரு நல்ல பாட புத்தகமாகப் பார்த்துப். 

பொறுக்கயெ பின் கூடிய வரையில் அதையே எற்றேறக் 

._ குறைய வரிசைச் இசமமாக உபயோ௫க்க வேண்டும். ஆனால் 

தில சமயங்களில் வேறு புத்தகங்களிலிருக்து கணக்ககுகளும்
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கொடுக்கலாம். பிள்ளைகள் செய்யும் கணக்குகளை--மனக் 

கணக்காயினும் சரி) எழுதிச் செய்யும் கணக்கானாலும் சரி-- 

- உபாத்தியாயர் ஸ்ரத்தையுடன் திருத்தல் முத்கயெமானது. 

புத்தகள்களுக்கு அடிமையாகப் பாடங்களை ஈடத்தலாகாது, 

ஈடத்த வேண்டிய விஷயங்களைப் பின் பற்றி அவைகளை உப 

போக்க வேண்டும். விஷயங்களைச் சேர்க்கவோ எடுக்கவோ 

உபாத்இயாயர் நிர்ணயிக்க வேண்டும். ல புஸ்தகங்களில் பின் 

சொல்வன இன்மையால் அவைகளை உபாத் இயாயர்களே 

் சேர்த். துக்கொள்ள வேண்டும். 

(a) பள்ளிக்கூடத்தின் இருப்பிட சம்பந்தமான கணக்கு 

கள், (19) வாய்மொழிப்பயிற்சி, மனக்கணக்குகளுக்கு - ஏற்ற 

அப்பியாசங்கள் (௫) கைவேலை. (04) மனதில் விஷயங்களை 

இருத்துவதற்கு வேண்டிய பலகணக்குகள். 

புஸ்தகங்களை பையன்கள் உபயோகிக்கக்கூடிய பருவம்:- 

மூதல் இரண்டு வகுப்புகளில் கற்பிக்கவேண்டிய முறை வாய் 

மொஜழிப்பயிற்யோயும், வாய்க்கணக்கு, வஸ்துக்களை உபயோ 

கப்படுத்தசணக்குகள் செய்தல், ஆகும். எழுஇச்செய்வதான து 

இவைகளைப்பின் பற்றி அங்கங்கே வருமேயொழிய பாடத் 

இல்.இது ஆதிக்கரமிக்கக்கூடாது. இவ்வகுப்புகளில் குழச் 

"தைகள் எழுதப்படிக்கக் கற்றுக்கொள்ளும் காலமாயிருப்ப 

தால் அவர்கள். ஒரு புத்தகத்தை உபயோ௫ிக்கவாவது அதை 

வாசித்து அறிக்துகொள்ளவாவது தாங்களே. அதிலிருந்து 

சணக்குகளைச் செய்யவாவது இயலா. ஆகையினால் உபாத் 

இயாயர் தங்கள் உதவிக்காகவே புத்தகங்களை உபயோகப் 

படுத்தலாமே யொழிய புத்தகங்களைப் பையன்,கள் வாங்கவும் 

அதிலிருந்து கணக்குகளை அவர்களே செய்யவும் எதிர்பார்க்க 

லாகாது. 

மூன்றாவது வகுப்பிலிருந்து சிறிய. சேர்த் இயாய் ௮ச்டப் 

பட்ட ஈல்ல.கணித பாடபுத்தகங்களை வைக்கலாம். புத்தகள் 

கள் வைத்து நடத்தும்போது ஒவ்வொரு பையன் கையிலும் 

ஒரு புத்தகம் இருக்கவேண்டியது அவசியம். அப்பொழுது 

தாரன் பாடங்களை சரிவர ஈடத்த இயலும். 

  

—
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XK. கற்பிக்கும் முறை; பாடத்திட்டத்தின் ஒவ்வோரு 
பாகத்துக்கும் ஏற்ற முறைகள். கணக்குகளை 

ல்ை எழுதிச் சேய்யும் பருவம். 

சிறு பிள்ளைக்ளின் தன்மையும் அதற்கேற்ற கற்பிக்கும் 
முறையும்: குழச்தைகளுக்குக் கற்பிக்கும் முறை சம்பக்த 

“மாக நாம். அறிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயங்கள் சிலவற்றை 

'இங்கு கூறுவோம். ஓவ்வொரு உபாத்தியாயரு ம்குழக்தை 

களின் தன்மையையும் அவர்கள் விவயஞானம் அடையும் 

முறையையும் தங்கள் படி.ப்பினாலும் குழந்தைகளின் விளையா 
ட்டு முதலியவற்றை கவனித்தும் தெரிந்து கொள்ளுவது இன் 

.நியமையாததாகும். மூளையின் சுருசுருப்புத் தன்மையான 

தேகத்தின் இடைவிடாத சலனம் மூலமாகஈமக்கு வெளித் 

'தோன்றுறெது. ஆதலால் மூளையை பரவி வளாச்செய்வதற்கு 

இறந்த உபாயம் தேக அசைவுகள் ஏற்படக்கூடிய தொழில்கள் 
அல்லது செய்கைகளேயாகும். (களிமண் வேலை, நடித்தல், 
பாய்முடை.தல், கோடுகள் கிழித்தல், வி டு கட்டுதல், மணலில் 
(விளையாடுதல் முதலிய விளையாட்டுகள்), எந்த அறிவைப் 
பெறுவதற்கும் அதனோடு பொருத்தமான சில அம்சங்கள் 
முன்பே தெரிர்திருத்தல் வேண்டும். தெரிக்ததைக்கொண்டே 
தெரியாத விஷயங்களை அறிந்துகொள்ள முடியும். முற்றி 

் ஓம் புதிதாயுள்ளதை பிள்ளைகள் அறிவது சாத்தியமாகா ௮. 
ஆகையினால் ஜெ பிள்ளைகளுக்கு பழக்கமான பொருள்களைப் 
பற்றியே .போதப்பதுதான் நியாயமாகும். புதிதாயுள்ள விஷ 
யங்களைத் தெரிந்த பொருள்களுடன் ஒற்றுமை, வேற்றுமை 

களைப் புலப்படுத்தி கற்பிக்கவேண்டும். நாதனங்களை அறிய 
மிகுந்த அசையுள்ளவர்களாகவே குழந்தைகள் காணப்பமி 
வார்கள். “அதுகொண்டே, கோக்கும் பல பொருள்களைப் 
பற்றி குழந்தைகள் அகேக கேள்விகள் ஒன்றன்பின் ஒன்ளுமய் 
'கேட்டொர்கள். இக்குணத்தை உதவியாகக்கொண்டு தக்க 
பதில் அளித்து அவர்களின் அறிவை விருத்திசெய்யவேண் 
டும். பார்ப்பதைப்போல் ஈடிக்கும் குணமும் அவர்களிடம் ' 
உண்டு. இந்த சக்தியையும் உபயோகப்படுத்தி ஈடித்தல், 
பரவனையாக விளையாடூதல் மூலமாக பார்த்த விஷயங்கள்
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அவர்கள் மன இல் நன்ஞய்ப் பதி௫ன்றன. ” நாதனங்களைப் 

பற்றி அறிய ஆவலையும் ஈடிக்கும் சக்தியையும் கொண்டு கற். 
பித்தலுடன் இந்த குணங்களையும் : மேலும்: மேலும் ஒளரச் 
செய்யவேண்டும். வர்ணவ்கள், படங்கள், பொருள்கள் 

இவைகளில் "குழந்தைகளுக்கு பிரியமுண்டு, ௮ Slourcor gr 
பார்த்தல், கேட்டல், கையாடுதல் முதலியவையாலே மனத் 
Bp பரிவதால் இவ்வுணர்ச்சிகளுக்கு வேண்டிய அளவு வகும் 
பில் சித்திரங்கள் eae pe பாட்டுகள் (action songs) 

மூலமாகவும். வஸ்துக்களை வைத்து விளையாடவும் ஏற்பாடு 
செய்யவேண்டும். விளையாட்டை வீணநேரப் போக்காக கருது 

தல். சரியல்ல. சிறு சூழர்தைகள் விளையாட்டின் மூலமாகவே 
அகேக விஷயங்களை அறிந்துகொள்ளுஇரர்கள். கற்பனாசக்தி, 

தெளிவு, அண்ணறிவு முதலிய விருத்தியாடன்றன. இறு 
குழக்தைகளுக்கு சார்வில்லாத குண விசேஷங்களை கேரேயறி 
வது சாத்தியமாகாததால் வஸ்அக்களின். மூலமாகக் கற்பிக்க. 
வேண்டும். | 

பாடக்குறிப்பு தயாரித்தல்: -உபாத்தியாயர்கள் எவ்வளவு! 
சமர்த்தராக "இருந்தபோதிலும் பாடக் குறிப்புகள் தயாரித்தே 
வகுப்புகளுக்கு பாடங்களை போிக்கவேண்டும்.. பாடக் 
குறிப்பு தயாரிக்கும்பொழுது : பிள்ளைகளுச்கு புதிய விஷயன் 
கள் கற்பிப்பதோடு அவர்களுடைய யோசஞாைக்தி, மனோ. 
விருத்தி முதலிய: அம்சங்களையும் வளசச்செய்ய வேண்டு 
மன்ற நோக்கத்தை மறக்கக்கூடாது. 

பாடக்குறிப்பு ... தயாரிக்காமல் ஈடத்தும் பாடங்கள். 
குறிப்பு, தெளிவு, இல்லாமலும் அமைப்பிலும் விஷயங்களி 
அம் சூறைவுகள் ஏற்பட்டும் . வகுப்புக்கு ஏற்றவையாயில்லாம 
அம் பூரணமாயில்லாமலும் நேரும். பாடமானது (par ge 
குப் பின் கோர்வையில்லாமலும் எல்லா பாகங்களும் வேண் 
டிய அளவு பிள்ளைகளின் மன இல் பதியும்படி ஈடத்தப்படாம 
௮ம் அவைகளின் அவ௫ியத்துக்குத் தக்கபடி கவனிக்கப் 
படாம௫ம் தீரும். பாடத்துக்கும் சரி peta அல்லது 
தன்வசம் ஒப்புவிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கோ இறிதும் 
இருப்தியோ நியாயமோ செய்ததாகாது. மேலும் பாடத்தின்
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சரியான .சோக்கமானது தெளிவாய் முன்னில்லாததால் தன் 
வேலையும். அதில் கலவழித்த கேரமும் பூரண பலனடையாத 
தாகும். - ஆகையினால் பாடக்குறிப்பு யோசித்து தன்னுடைப 
அறிவுக்கும் அனுபவத்துக்கும் தக்கபடி வேண்டிய கேரம் 
எடுத்துக்கொண்டு முன்பே தயாரித்தல் மட்டேீமே பாடமான து 
'கோர்வையில்லாத இலை: விஷபங்களாயில்லாமலும் பிள்ளைக 
ளுக்கு சுலபமாக அறிந்துகொள்ளக் கூடியதாகவும் ஆகும். 
பாடக்குறிப்பு தயாரித்து: கற்பிக்க ஆரம்பித்தால் அவசரம், 
சந்தேகம், குழப்பம், இவை பாடத்தில் கேரா, உபாத்தியாய 
ரும் தைரியத்துடன் வகுப்பில் கற்பிக்க புகலாம். 

ட ஆதலால் பாடக் குறிப்பானது கற்பிக்கவேண்டிய கணக் 
குகளோ மற்ற விஷயங்களோ அல்ல--இவைகளும் இவை 
களை ஒன்றின்பின் ஒன்றாக ஒன் அக்கொன்று பொருத்தி 

யாடமானது பிள்ளைகளின் : மனத்தைக் கவரும்படிக்கும் 
் பீடிகையிலிருர் அ மூடிவுவரையில் சுயமாக வளரச் செய்வது 
தான். பாடக்குறிப்பை பார்த்து மற்றவர்கள் உபாத்தியாயர் 
பாடத்தில் விஷயங்களை வரிசைக்செமமாக.போ௫இப்பதையும், 
தான் எடுத்து விளக்கும் சாமர்த்தியத்தையும், பிள்ளைகளுக்கு 
எந்த கேள்விகள், படங்கள், உதாரணங்கள் மூலமாய் விளக் 
கப்போருர், பிள்ளைகளின் சக்தியை எம்மட்டும் வளரச்செய் 

- Bayi, பாடத்தின் கோக்கம் எம்மட்டும் பூர்த்தியாக. என்ன நிரந் 
.தரலாபம் பிள்ளைகள் அப்பாடத்தால் அடைவார்கள் என்று 
கண்டு கொள்ள முடியவேண்டும். பாடக் குறிப்பைத்தயாரித்து 
கற்பிக்கும்பொழுது வேண்டமோனால் சிறிது அதனின்று பாஹி 
'வேறு உ௫ிதமாக அச்கேரத்தில் தோன்றுகிற உதாரணமோ 
'கேள்விகளோ கேட்டு பாடத்தை ஈடத்தலாம். பாடக்குறி 
ப்புக்கே அடிமையாக பாடம் கடத்துவது பாடத்தில் கவன 
மம். ஊக்கமும் உண்டாக்காது. பாடக் குறிப்பை ஆதார 
மாக வைத்துக்கொண்டு -ஈடத்த வேண்டும். பிறருடைய 
பாடக்குறிப்பாக இருந்தால் உபாத்தியாயர்கள் தால்களே 
யோசித்து திருத்தி எழுதிக்கொள்ள வேண்டியது. 

பாடம் வகுப்புக்கு ஏத்றதாயிருப்பதோடு பாடத்தின் 
மக்கிய கோக்கம்என்ன என்று தீர்மானித்து பாடக்குறிப்பு
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எழுதும்பொழுது அதை எப்பொழுதும் ஞாபகத்தில் வைத்: . 
அக்கொள்ள வேண்டும். உபாத்தியாயருக்கு பிள்ளைகளுக்கு, 
கற்பிக்க வேண்டிய விஷபங்களை விட அ.இகமாகத் தெரிந்த 
ருக்க வேண்டிய தவ௫யமானாலும் அந்தந்த பாடத்தில் போதி 
க்கவேண்டிய விஷயங்களைத் தெரித்து எடுத்து குறித்துக் 
கொள்ளவேண்டும். : புதிய விஷயங்கள் கற்பித்தலும் அல்லத 
அவைகளை மனத்தில் பதியச் செய்யவேண்டியதற்கு வேண் 
டிய கேள்விகளும் யோடத்து ஊர்ததெப்படுத்இக்கொள்வது: 
அவயம். புதிதாக கற்பிக்கவேண்டிய விஷபங்கள் பிள்ளை 
களின் மனத்தேர்ச்ச நிலைக்கு ஏற்றதாகவும் அவைகள் உபாத். 
தியாயரின் திறமை, பாடம் ஈடத்தவேண்டிய கால அளவு 
இவைகளுக்குத்தகுக்ததாகவும் : இருக்கவேண்டும். ௮ேசு 
பு.திய விஷயங்களை ஒசே பாடத்தில் கற்பிக்க முயலுதல் அறி' 
யாமையேயாகும். மேலும் உதாரணமாக (சொல்லும் பொருள் 
களுக்கும் பாடத்தின் முக்கெ விஷயங்களுக்கும் உள்ள வேறு: 
பாடு போதிக்கும் பொழுது ஞாபகத்திலிருத் தலவ௫யம். புதிய 
விஷயங்களை சரியான வரிசைக்ரெமமாக அமைத்துக் கொள் 
வதோடு பாடத்தில் குழந்தைகளுக்கு சுவராஸ்யம் ஏற்படும். 
படி. செய்ய வேண்டும், 

பாடக்குறிப்பில் முதலாவது எவவகுப்புக்கோ அதை: 
யும் பாடத்தின் நேரத்தையும் நோக்கத்தையும் குறித்தபின் 
பாடம் கற்பிக்கும் முறையை யோசிக்கும்பொமுது என்ன 
படங்களோ அல்லது வஸ்துக்களோ உபயோ?௫க்க- வேண்டி. 
யதை எழுதிக் கொள்ளவும். அப்படிச்செய்வதனால் வேண்டிய ' 
உபகரணங்களை முன்பே தயாரிக்கவும் தயாராகவைத்துக் 
கொண்டு உபயோகிக்கவும் உதவுற௮. பாடம் ஆரம்பிக்கும் 
பொழுது உடனே புதிய விஷயங்களை . சொல்லுதல் பிள்ளை 
களைத் இகைக்கச் செய்வதாகும். மேலும் மனதானது பு.இய. 
விஷயங்களைத் தெரிர்ததின் மூலமாகத் தெரியாததை ஒட்டி. ' 

டயும் பழைய அறிவின்: ஆதாரத்தின்மேல் கர௫இத்துக் கொள்வ 
தாலும் முந்தின பாடத்தில் . கற்பித்தும் இக்த பாடம் 
கற்பிக்கும்பொழுது உபயோகிக்க வேண்டிய பழைய. ; 
அறிவை கேள்விகளாலோ உபாத்இயார் சொல்லியோ புதிய
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பாடத்தை ஆரம்பிக்கவேண்டும், அல்லது பிள்ளைகள் அனுப 
__ வித்தல் கண்டறிந்ததை ஞாபகப்படுத்தி பாடத்தில் ஊக்கமும் 

தெரிர்ததைவிட லெ விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்வதில் ஆசை 

பும் உண்டாக்கவேண்டும். இம்மாதிரி பாடத்தைத் அவக்கும் 
பாகத்துக்கு பீடிகை என்று சொல்வோம். இ மிகவும் மாக்க 
யமானஅ. பாடத்தில் பிள்ளைகள் செலுத்தும் கவனம் 
பெரும்பாலும் இதற்குத் தக்கபடியேயாகும். பீடிகையின் 
விஷயங்களை உபாத்தியாயர் பழைய பாடத்திலோ, பிள்ளை 
களின் ௮னுபவத்திலோ கேள்விகள் கேட்டல், அல்லது 
தானே சில விஷயத்தை ஞாபகஞூட்டுவது முறையாகும். பிடி. 
கையானது சுலபமானபடிகளால் புதிய பாடத்தின் விஷயங் 
களைப் போதிக்க ஆரம்பிக்க வழியாகும். ஆகையினால் பீடிகை, 
புதியபாடம், பாடத்தின் இறுதி இவைகளை விஷயம், முறை 
யென்று பிரித்து தெளிவாக எழுதிக் கொண்டால் உபாத்தி 
பாயர் சரியான முறையில் கற்பிக்க இயலும். 

புதியயாடத்தின் விஷபங்களை லை முக்யெ அங்கங்க 
ட ளாக பிரித்துக்கொள்வது ஈலம். ஆனால் பாடத்தை நடத்தும் 
'பொழுது அவைகள் தனித்தனியாக நில்லாமல் சம்பந்த 

- மூள்ளதாகவும் தொடர்ச்சியுள்ளதாகவும் ஈடத்தப்படவேண் 
ட்டும். விதிகள் அல்லது சூத்திரங்கள் விஷய சாராம்சங்களை 

_ விஷயம் என்ற தலைப்பில் காட்டி அவைகளுக்கு கேசே முறை 
யில் அவைகளை போதிக்கும் வழியைக் காண்பிக்கவும். பல 
அப்பியாசக்களிலிருக்து ஒரு விதியை வரவழைப்பதோ, 

கேள்விகள் மூலம் பையன்களிடமிருந்து தருவிப்பதோ, அல் 
og உபாத்தியாயரே சொல்லவேண்டியதோ, உபயோ௫க்கும் 
படங்கள், வஸ்துக்கள் பிள்ளைகள் வரையவேண்டிய உருவன் 
கள், செய்ய வேண்டிய அளவுகள், எடுத் துக்காட்ட வேண்டிய 
உதாரணங்கள் முதலியவை விபாமாகக் கண்டிருக்க வேண்டும். 
கேள்விகளும் பதில்களுமாக மாத்திரம் எழுதப்படும் பாடக் 
குறிப்புகள் அப்பெயருக்கு  அருகமில்லாதவை. பழகாத 
-உபாத்தியாயர்கள் கேள்விகளையும் தயாரித்துக் கொள்ளலாம். 

ஆனால் இவை மாத்திரம் பாடச்சகுறிப்பாகா. பாடத்தில் மனத் 
தில் பதியச் செய்ய வேண்டியவை, முக்யெவிஷயங்கள் முதலி
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யன பாடம் கடத்தும் பொழுதே அப்பப்பொழுது கரும்பல 
கைச் சுருக்கமாக அமையும்படி. கோர்வையாக எழுதப்பட 
வேண்டும், கரும்பலகைச் சுருக்கம் சிறிது சிறிதாக எழுதுவது 
தான்சிறக்க (pe, தயாகும். ன பூர்வமாக, கடையில் கேள்விகள் 
மூலம் அமைக்கப்படலாம். பாடத்தின் முடிவில் பாடத்தில் 
பிள்ளைகள் எவ்வளவு பயனடைதக்தார்கள் என்று சோஇக்க 
வாய்மொழிக் கேள்விகள், விஷயங்களை மனத்தில் பதியச் 
செய்ய வேண்டிய அப்பியாசங்கள், மேலும் அவர்களை 
விருத்தி செய்யவேண்டியதற்குத் தகுந்த கை வேலை அப்பியா 
சங்கள் முதலிய கொடுக்கப்படவேண்டும். 

கூடியவரையில் கரும்பலகையை உபயோகித்து ஆன் 
“கங்கே வேண்டிய உருவங்களை வரைந்தும் உபகரணங்களை ' 
உப்யோ௫ித்தும் பாடம் கடத்த வேண்டும். மேலும் பாடக் 
குறிப்பில் வாழ்க்கைக்கு உபயோகமுள்ளதும் சம்பந்தமுள் . 
ளதுமான விஷயங்களை விளக்கக்காட்டி பாடத்தில் ௬௫யுண் 
டாகும்படி. பாடக்குறிப்பு எழுதப்படவேண்டும். பாடக் 
குறிப்பு விஷயஞானத்தை விருத்திசெய்வதுடன் பிள்ளைகளின் 
மனோச்தேர்ச்௪, யோசித்துத் தீர்மானிக்கும் சக்தி, புத்தி௫ட் 
பம், நாதனமான விஷயங்களை யறியும் ஆவல் இவைகளை 
விருத்தி செய்யக்கூடிய முறையில் தயாரித்தல் அவயம். 

கணித போதனா முறையில் கவனிக்க வேண்டிய சில 
விதிகள். பிள்ளைகளுக்கு : சூக்ஷமங்களையும் சாராம்சங்களை 
யும் எண்களையும் தனியே போதித்தல் விணாகும்: வஸ்துக்களை 
திருஷ்டார்தங்களாகக் கொண்டு கற்பிக்கவேண்டும். வஸ்துக் 

களைக் கொண்டும் ரூபங்களைக் கொண்டும் அறிந்த பின் 
எண்களையும் சூத் இரங்களையும் சார்வில்லாமல் போதிக்கலாம். 
(Proceed from the Concrete to the abstract) 
இசண்டாவதாக கவனிக்க வேண்டியது : சுலபமான கணித 
பாடங்கள், கணக்கறாகளிலிருக்து கடினமானவைகளுக்குப் 

போகவேண்டும். (100660 1701 the simple to the 
complex) gaQarg@ பாடத்திலும் தெரிர்த .விஷயங்களைக் 
கொண்டு புது விஷயங்களைக் கற்பிக்க வேண்டும். (Proceed. 

from the known to the unknown) புதிய. விஷயத்தை



a7 

மூன் அவர்கள் அடைந்துள்ள பழைய விஷய ஞானத்துடன் 

"சேர்த்தால்தான் இறுவர்கள் புதிய விஷயத்தை விரைவாகவும் 

சுலபமாயும் ௮ நிர்துகொள்ள முடியும். குழந்தைகள் செய்கை. 

அல்லது தொழில் மூலமாகவே விஷயங்களை அ.நிகின்றார்கள் 

(Learn by doing). ஆகையினால் செய்கைகள், கைப்பழக் 

கம் (களிமண் வேலை, பாய் முடைதல், கச்சி வைத்தல், கோடு 

கள் கழித்தல், கோபுரம் கட்டுதல்) முதலியவையால் அவர் 

களுடைய அறிவை விசாலப்படுத்த வேண்டும். கூமோனவரை 

யில் மாணவர்கள் தாங்களே செமப்பட்டு தன் தன் உதவியினா ' 

லேயே விஷயங்களை ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்கும் துறையில் 

கற்பிக்கவேண்டும். (1]மமார்கரர்௦ method) விளையாட்டு, 

இசை, படங்கள், சித்திரங்கள், வஸ்துக்கள் இவைகளில் 

குழக்தைகளுக்கு ௮இக பிரியமிருப்பதால் எண்கள் சம்பந்தப் 

பட்ட பாட்டுகள், கதைகள், படங்கள் கையாடிக் கற்பிக்க 

வேண்டும். மேற்சொல்லிய குச்சி அடுக்குதல், களிமண்வேலை: 

பரிமாணத்தை அறியும் சக்தியை உண்பெண்ணும். 

பிள்ளைகள் உபகரணங்கள் வஸ்துக்கள் அல்லது கை. 

வேலை இவைகளின் மூலமாய் ௪ம்பந்தங்களை அல்லது! இலக 
ணங்களை பலவற்றில் பரீக்ஷை செய்து புதிய சூத்திரங்களை: 

அல்லது விதிகளை கண்டுபிடிக்கச் செய்தலே. சரியான முறை: 

. -யாசூம். (உதரணம்: சதுரங்கள், நீண்ட சதுரங்கள், இவை 

களின் சுற்றளவு அல்லத விஸ்ோணத்தைக் கண்டு பிடித்தல்.) 

முதலில் உதாரணங்களை வெளியிட்டு இவைகளின் மூலமாக: 

விதியை தாங்களே உணரச் செய்தல் அனுமான முறை எனப் 

uO. (Inductive method). ஆரம்ப பாடசாலைகளில்: 

இ௰ம்முறையே கணித போதனையில் பெரும்பாலும் அனுஷ்: 

டிக்கப்படவேண்டும். அவர்களே விதிகளைக் கண்டு போத்து 
உணருவ௪ பிள்ளைகளுக்கு மிக்க சந்தோஷத்தைத் தரும். 

9 வரையுள்ள எண்களைக் கற்பித்தல்.--பள்ளிக்கூடம் 

வரும் . முன்பே பாலர்களுக்கு ஒரு வஸ்தக்கும் பல 

வஸ்துக்களுக்கும் வித்தியாசம் மனத்தில் பட்டிருக்கும்; 

ஆனால் ஆவைகளின் சம்பந்தம் தெரிந்திருக்கமாட்டாது..
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பாலர்களுக்கு கற்பிக்கவேண்டியது எண்களும் எண்ணிக் 
கையும். ஆனால் இதை ஆரம்பிக்கும் முன் குழந்தைகளின் 
Rater! பயிற்சி செய்யக்கூடிய லை அப்பியாஈங்கள் 
கொடுக்க வேண்டும். இவை விளையாட்டு ரூபமாகவே இருக்க 
வேண்டும். மீளம், ௮இக நீளம், பெரிது சிறிது முதலியவை ் 
குச்சிகள் கட்டைகளை வைத்துக்கொண்டு விளையா$வதி 
லிருந்து அவர்களுக்கு புலப்படவேண்டும். (உ-ம்) கோபுரங், 
தள் போல் கட்டைகளை வைத்தல்; 8, 4, 5, 6...... சமமான 
சதுரங்கள் கொண்ட அட்டைகளில் 1? கனமுள்ள கட்டை 
களை வைத்தல், மணிகள் கோர்த்தல், முதலிய விளையாட்டுகள். 
1 முதல் 9 வரையில் கற்பித்த பிறகே மேற்பட்ட எண்களை 
போதிக்க வேண்டும். இந்த பிரதம எண்களைச் சார்ச்த எண்க 
ளாக அதாவது சுற்றியிருக்கும் வஸ்துக்களை உதாரணங் 
களாகக் கொண்டு போதிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு. எண்ணை 
யும் ௮து குறிக்கும் மதிப்பையும் பல திருஷ்டாந்தங்களைக் 
கொண்டு போதித்த பின்பே ௮ எழுதும் விதத்தைக் கற் 
ரிக்கவேண்டும். உதாரணமாக 0 என்னும் எண்ணை எடுத்துக் 
சொண்டால் அதற்குள் அடங்கயை சிறிய கூட்டல், கழித்தல் 
களை வஸ்துக்கள் சம்பந்தப்படுத்தி செய்த பிறகே வேறு 

எண்ணை எடுத்துக்கொள்ளலாம். முன்னமே ௯ Buus. ஒவ் 
வொரு எண்ணுக்கும் ஏற்ற எண்கள் வரும் கதைகள், Li 
கள், விளையாட்டு, பாட்டுகளைக் கலர்துபோஇத்தீலில் a 
கவனமும் உற்சாகமும் உண்டாகும். சார்ந்த எண்கக 
கூட்டல், கழித்தலில் தேர்ச்பெடைந்த பின்பே எண்களில் 
மட்டும் ௮ப்பியாசங்கள் கொடுக்கவேண்டும். முதலில் வஸ் 
அக்களை உபயோூத்தும் பின்பு விரல் விட்டும் வஸ்அக்களின் 
ரூபல்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொண்டும் db கடைஇயாத 

இரண்டாவது வகுப்பு வந்தவுடன் வஸ்துக்கள், விரல்கள் 
உபயோகப்படுத்தாமல் சணக்குகளை மனத்திலேயே செய்யும் 

. படி அப்பியசிக்கவேண்டும்; 4, -- அடையாளங்களை உபயோ 

-இத்து கரும்பலகையில் எண்கள் கூட்டல், கழித்தல்களைச் 

'செய்பலாம். பெருக்கல், வகுத்தல் அடையாளங்களை, அவை 

களில் சேர்த்தல் பிரித்தலாக கணக்குகள் செய்தபோதிலும்
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இக்கிலையில் உபயோடிப்பது ஆகாத. கட்டைகள், குச்சகெள்.. 

சோழிகள், மணிச்சட்டம் உபயோடத்து கற்பிப்பதுடன் 

ஏற்ற படங்களை கரும்பலகையில் அப்போதே வரைய சாமர்தி 

இயம் உள்ளவராயிருக்கவேண்டும். 4, 9, சமமான FBT IB 

உள்ள அட்டைகளிலிருக்தும், 1, 2, உள்ளவைகளிலிருச்தும்.. 

எண்கள் தனிவஸ்துக்களின் எண்ணிக்கையை மாத்திரம் 

அல்ல, நீளம் முதலியவற்றை அளப்பதாகவும் ஒருவாறு 

அறிந்து கொள்ளுவார்கள். எண்கள் போதிக்க ஆரம்பிக்கும் 

பொழுது உன்.கையில் எத்தனை சோழிகள் இருக்கின் நன 

என்னு கேட்பதினும் 4.அல்லது 8 சோழிகளை எண்ணி எடுக் 

கச் செய்தல் ஈலம். இதில் அதைரியம் இராது. ஆனால் முதற். 

சொல்லியபடி. செய்வதில் சூழக்தைகள் நிச்சயமாய்ச் சொல்ல 

முடியாமல் ஏதாவது ஒரு எண்ணைன் சொல்லிவிடலாம். கூட் 

டல் கழித்தல்கள் போதிக்கும்பொழுது பிள்ளைகளை அட்டை 

கள், 1” கனம் உள்ள கட்டைகள் உபயோூத்து கடைக்காரரிட 

மிருந்து வாஸ்கும் மாதிரி விளையாடச் செய்யலாம். 

சாண்கள் தனிவஸ் க்களின் தொகுஇயைக் குறிப்பது 

டன், ஒரேவஸ்தவின் நீளம் முதலியவற்றைக் சூறிக்கிறதை 

அளத்தல் அப்பியாசத்தால் கற்பிக்கவும். குழந்தைகள் ஒரு 

எண்ணின் மதிப்பை தெளிவாய் அறிய அவர்கள் வஸ்துக் 

ட களை ஒன்றோடொன்று ஒத்துப்பார்த்தும் அவைகளை ஒன் 

றுக்கொன்று சம்மந்தப்படுத்தியும் பார்க்கவேண்டும். இது 

காரணம்பற்றியே விதைகள், சோழிகள், பெரும்மணிகள் 

இவைகளைக் கொடுத்துத் தொகுக்கும்படிக்கும், எண்களின் 

- மதிப்பைக்காட்ட உருவங்கள் அமைக்கவும் செய்கிறோம். 

பாலர்களுக்குக் கொடுக்கும்படியான வஸ்துக்கள் பொறுக்கி 

எடுப்பதற்குக் கஷ்டமான தாகவிருக்கக் கூடாது. அவை சாதா 

ரண பரிமாணம் உள்ளவைகளாகவும் நமுகாமலும் உருண்டு 

ஓடாதவையாகவும் இருக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால் இவ் 

வஸ்துகள் உதவியாயிருப்பதினின் றும் குழப்பத்தையேதரும். 

ஆரம்பத்திலேயே .ஏண்களின் தொகுஇகளின் உருவங்களை 

அமைத்த படங்களைக் கொடுத்தல் சரியான. முறையன்று, - 

குழந்தைகளே உபகரணங்களால் தொகுத்தல் சுறுசுறுப்பை
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யும் யோசிக்கும் சக்தியையும் விருத்திசெய்வதற்கு ஏத்ததாகும்.. 

இரண்டாவதாக, குழந்தைகள் எண்களின் கூட்டல், கழித் 
.தல்களில் உபயோகப்படுத்தும் வஸ்துக்கள் தொகுக்கும்படி 
யாக இன வொற்றுமை இருக்கவேண்டும். அப்பொழுது 
தான் ௮வைகளை ஒன்றுபடுத்தி தொகுக்கமுடியும். ஆனால் 
அவைகளை godess அறியும்படி Caraga garenwGasp 
மை அல்லது இடவேற்றுமை இருக்கவேண்டும். அதாவது 

ஓன்று சேர்க்கும்போது அவைகள் ஒன்றோடொன்று கலந்து 
திரண்ட ஒன்றாகிவிடக்கூடா த. ஆகையினால் உபயோகப்படுத் 
அம் வஸ்துக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தணிமையைக் காட்டக் 
கூடிய வேத்றுமையும் ஒருங்குபடுத்தி எண்ணக்கூடிய Pom 
மைத் தன்மையும் இருக்கவேண்டும். குழந்தைகள் எண்ணு 
வதற்காக உபயோகப்படுத்தும் குச்சிகளை அல்லது மர உருண் 
டைகளை பல உருவங்களில் அமைப்பார்கள். உபாத்தியா 
யர் மா உருண்டைகளை அமைத்திருக்கும் இடங்களைப் 
பற்றி குழந்தைகளோடு சம்பாஷிக்கவேண்டும். உதாரணம் 
மூன்றின் படமானது இரண்டு இ&ழேயும் ஒன்று. மேலே 
யும் இருக்கறது. நான்காவது புஸ்தகத்தின் நான்கு மூலை 
களைப்போல் மூலைக்கு ஒன்றாக இருக்கறெது. ஐந்தானது 
கரன்கு மூலையில ஒவ்வொன்றும் நடுவே ஒன்றுமாக 

இருக்கிறது. ஆறானது வரிசைக்கு மூன்றாக இரண்டு வரி 
சைகளில் இருக்தறெு. எத், எட்டு, ஒன்பதானவை, ஆதில் 
மூறையே ஒன்று, இரண்டு, மூன்று நடுவே வைத்தால் 
உண்டாகின்றன; இம்முறையில் எண்கள் சொல்லிக் கொடுக் 

கும் பொழுதே, இசண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து வகையறு 
வஸ்துக்களைக் கண்டு அறிதலும் ஈடத்தவேண்டும். வஸ்துக் 
களைப் பார்க்கவும், சவனிக்கவும், ஏற்ற படங்களைத் தெரிந்து 

கொள்ளவும், செய்யவேண்டும்; உதாரணமாக ஒரு பந்து, சூரி 

யன் ஒன்று, சந்இரன் ஒன்று, ௪ தலை ஒன்று, கண்கள் இரண்டு 

முக்காலி,பட்டம், பஞ்சவர்ணம் , இவைகளைப் பார்த்துஎண்ணி 
அறிவதற்கான படக்களை சுவர்களில் மாட்டவேண்டும்.. எண் 
களை முன்னும் பின்னுமாகவும் 2, 8, 5 இம்மாதிரி தொகுதிக 
சாகவும் எண்ண கற்பிக்க வேண்டும். ஏற்ற உதாரணங்களை 
(தொகுதிகளை) சொல்லச் செய்யவேண்டும்.
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எண்களை எழுதக் கற்பித்தல் :--தரம்ப எண் வேலை 

யில் . எண்களை எழுஅவ?த குழக்தைகளுக்கு கொஞ்சம் 

கடினமாக இருக்கும். ஆகையால் குழந்தைகள் இதை 

அரமமா% நினைக்காதபடி உற்சாகத்துடன் எழுதக் கற்றுக் 

சொள்ளச் செய்யவேண்டும். குழந்தைகளின் சக்திக் கேற்ற 

வாறு எண்கள் எழுவதைச் கல வாரங்கள் அவசியமாய் 

இருர்தால்: தாமதப்படுத்தலாம். இந்தக் காலத்தில் எண் 

களைப் பார்த்து அறிக்து கொள்வதிலே அவர்களைப் பழக்க 

லாம். இதற்காக 3” %1]'” அட்டைகளில் எண்களின் உரு 
வங்களையும் ஏற்ற படங்களையும் எழுதி உபயோகப்படுத்த 
'வேண்டியது. எண்கள் எழுதுவதைப் பிரயாசமாக நினைக் 
இற பிள்ளைகள் முதலில் ஸ்டென்ஹில்கள் உபயோகிக்கலாம். 

எண்களை எழுத ஆரம்பிக்கும்பொழுது கொஞ்ச ஈர 
முள்ள மணலில், அல்லது கரும்பலகையில் : சாக்கட்டியினா 

௮ம் எழுதக் க ற்றுக் கொடுக்கவேண்டும். எண்களை எழுதும் 

(பொழுது. அந்த எண்ணின் உருவமே யொழிய மதிப்பைப் 
பற்றி. குழந்தை நினைக்காது. ஒரு எண்ணிலிருந்து வேறு 

. எண் எழுதுவதற்கோ அல்லது ஒரு எண்ணைத் இரும்பத் 

-இரும்ப எழுதுவதற்கோ அதன் இஷ்டப்படி. விடவேண்டும். 

» 2,.8,°5 முதலிய எண்களை ஒசே பக்கத்தில் பார்த்துப் பார்த்து 
எழுதச். செய்வகான.து எண்கள் சரியாய் எழுதப்படாமலும் 
(குழந்தை களைத் அப்போயும், கொடுத்த வேலையை முடிப்பதற்கு 

: அவசரப்பட்டு ஒழுங்னேமாயும் எழுதி முடிக்கறெது. ஓரே 
எண்ணைத் இருப்பித் இருப்பி எழுதுவதற்கு அவர்கள் பிரியத் 
-இன்படியே .விடவேண்டும். இசண்டாவது வகுப்பின் பின் 

பாகத்தில் கோட்டு புஸ்தகங்களில் எழுதச் செய்யலாம். 

அனால் மிகவும் Adu எழுத்துக்களாக : ஒருபோதும் எழுத 

விடக்கூடாது, 

எண்களை அறியவும் எழுதவும் தெரிர்திருப்பதோசகூட 
அவைகளை உபயோகத்தில் கொண்டு வரவேண்டும். எண்களைக் 
கற்பித்த பின் ௮ரேக படங்களின் உபயோகத்தினால் இரண்டு 

ஆடுகள், மூன்று பொம்மைகள், கான்கு நாய்கள்,ஐர்.து கோழி 

கள், ஆறு நாற்காலிகள் என்று பார்த்தவுடன் சொல்லும்
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சக்தியை ஏற்படுத்த வேண்டும். இம்மாதிரியான படங்களை 
மாட்டி குழந்தைகள் வந்து பார்த்து அந்த எண்களை SC ip 
எழுதச் செய்யவேண்டும். வகுப்பு பெரியதாக இருந்தால் 
படங்களை பிள்ளைகளிடம் கொடுத்து ஓவ்வொருவ்ரையும்: 
எத்தனை'' என்று கேட்டு சிலேட்டில் அல்லது கரும்பலகை. 
யில் எழுதச் செய்யலாம். ஒன்பது வரை குச்சிகள் sa 
இய பெட்டிகள் கொடுத்து உள்ளே உள்ள குச்சிகள் எத்தனை: 
என்று சொல்லவும் எழுதவும் செய்யலாம். 

எண்களை எழுதவும் உபயோ௫க்கவும் செய்யவேண்டி . - 
யது முக்யமாக இருந்தபோதிலும் எழுதும் வேலை தொடர்ச் : 
சியாகக் கொடுக்கக் கூடாது. ஒவ்வொரு பாடத்திலும் எண் 
கள் சம்பந்தமாய் யோ௫ுக்கவும் கண்டு பிடிக்கவும் வேண்டிய 
சக்தியை விருத்தி செய்யக்கூடிய அப்பியாசங்கள் கொடுக்க: 
வேண்டும். 

10 ஐ போதித்தல், . 

'குழர்தைகள் பத்து என்பது Jos விட ஒன்று 
அதிகமான. என்றும் 10 ஓன்றுகள் சேர்ந்தது என்றும், 
10, ஒரு முழுத் தொகுதியாக உபயோ௫க்கறோம் என்றும். 
தெரிச்துகொள்ள வேண்டியத. ் 

10 மணிகள் ஒரு கம்பியில் கோர்த்து இருந்தால் அது: 
தனித்தனியான 10 ஒன்றுகள் 10ல் இருப்பதைக் குறிக்கும். 
10 குச்சிகளை ஒரு கட்டாகக் கட்டினால் அது, பத்து ஒரு. 

தனி முழுத்தொகுதியாய் இருப்பதைக் குறிக்கும். ஒரு. 
அட்டையின் மேல் ஒன்பது மணிகள் சரியாய் வைத்து இன் 
ஜனொன்றும் வைக்கக் கூடியதாயிருப்பது 10; ௮து ஒன்பதை: 
விட ஒன்று ௮திகமான௫ என்பதைத் தெரிவிக்கும். ் 

Oo 0 டு ் 

௦ ஓ 
. 00 00 

— ஒ.வேறு வர்ணமுள்ள மணியா யிருக்தால், 9ல் ஒன்று: 
சேர்ந்தால் 10 ஆகிறது என்பசைக்காட்டும்; ஆனால். பத்.து”” 

ஒரு தனி முழுத் தொருதிஎன்பதைக் குறிக்க 10 ஒரு அக்கு.
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லக் க்யூப்கட்டைகளை ஒரே நீளமாகச் சேர்த்துக் காண்பிப்: 

பது ஈலம். அந்தக் கட்டைகள் மாறி மாறி கறுப்பும் வெள்ளை 

_யூமாய் இருக்கவேண்டும். , 

| இ B&BS 

(பத்து கன: அ௮க்குலக் கட்டைகள் ஒன்றாகச். சேர்க்கப்பட 

பணி 
கட்டைகளைப் பத்தாகவும் அடுத்த வரிசையில் ஒன்ப 

தாகவும் இப்படியே .ஓன்று வரையில் கோர்த்துக்காட்டினால் 

10ல் மற்ற எண்கள் அடங்கி இருக்கின்றன வென்றும் படிப் 

படியாக இருப்பதால் எண்களின் மதிப்பின் ஏற்றத்தாழ்வும் 

குழந்தைகளுக்கு நன்ளுய்விளங்கும். ' 

.... குழந்தைகளுக்கு 84-7--10 என்று தெரிக்தபோ திலும். 
கூட 18-10 என்பதை உடனே காணமுடியாது; ஆனால் 

இதை யறிந்த பின் (6-4--4--0) அவர்கள் கணக்குகளை. 

சீக்ரெ.ம் செய்வார்கள்; ஆனால் இவ்வறிவை அவசரமாகப் 

போ இக்கக்.கூடாது. த 

தேவையானவரையில் குழந்தைகள் ஒவ்வொன்றாகவே 

கூட்டலாம். தொகுத்துக் கூட்டல் இதிலிருச்.அு வாவேண் 

டுமே ஒழிய இதற்கு பதிலாகக் கற்பிக்கக்கூடாஅ. 

20 வசையில் ஓவ்வொன்றாகச் சேர்த்து எண்ணக் கற்றுக் 

கொடுக்கவேண்டும். 30க்ஞு.வர்தவுடன் இப்பொ ழுது ஒரு 

பத்து தொகுதியும்” 10 ஒன்று கட்டைகளும் இருக்கின் றன... 

்-. இந்த: தனிக்கட்டைகளுக்குப் பதிலாகஒரு பத்து வரிசையைச் 

சேர்த்துக்கொண்டால் இரண்டு பத்துகள் அதாவது 20. 

இரண்டு பத்துகளாவ௮ தெரியும். இதே மாதிரி 90 வரை 

யில் போக்க வேண்டும். லை: குழந்தைகள் இவைகளைக். 

கற்றுக்கொள்ள வெகு கோம் எடுத்துக்கொள்ளலாம்; மற்றவர் 

கள் Paar அறிந்து: கொள்ளுவார்கள். வகுப்புக்கு வேண் 

டிய அளவு கட்டைகளும் பத்து தொகுதிகளும் இல்லாவிட் 

டால் சதுரங்கள் போட்ட  கட்டைகளும் அட்டைத்துண்டு
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களும் உபயோ௫க்கலாம். ஆனால் இவைகள் எடுத்துக் கையர 
.ம்படியாக பெரியவையாக இருக்கவேண்டும். 

8 அல்லத 4 பத்தூகள் வரையில் வக்தவுடன் குழந்தை 
அள் ஒவ்வொன்றாகக் கட்டைகளைத் தொட்டு டி எண்ணிப்பார்த் 
அத் இருப்தி அடைவார்கள். குழந்தைகளும் அவர்களையே 
ஒருவரை யொருவர் எண்ணிக்கொள்ளுவார்கள். 

விளையாட்டுகளும் அப்பியாச.ங்களும் கலந்தபடியே பத்து 
கள் சொல்லிக் கொடுக்கவேண்டும். 10, 20, 80, சாமான்களை 
பத்துத். தொகுதிகளிலிருக்து! எடுக்கச் செய்யவேண்டும். 
கதைகள் ரூபமாய் கணக்குகள் கொடுத்தல் குழந்தைகளுக்கு 
உற்சாகத்தைத் தரும்; ஒன்றுகளைப் பத்துகளாக மாற்றச் 

செய்யலாம். 

கூட்டல்:--கூட்டல் ஒன்று இரண்டு ஸ்தானங்கள் 
உள்ள எண்களில் பழய பின் பெரிய எண்களை எடுத்துக் 
"கொள்ள வேண்டும். இறிய எண்களின் கூட்டலை mor apt SDD! 
இரண்டு, மூன்று எண்களின் மொத்தத்தை விளைவில் எழு 

.இச் செய்யாமலே சொல்ல சக்தியுள்ளவர்களாக ஆகவேண்டும். 
பத்துகளைக்கூட்டுவதிலும் பத்தன் பாகங்களைப் பார்த்தவுடன் 
ஆஒன்றுபடுத்துவதிலும் அப்பியாசங்கள் கொடுக்கவேண்டும், 
எண்களை ஒன் றின்£ழ் ஒன்ராய் எழுஇச் செய்யவேண்டிய 
அவசியமில்லாமல் ஓ2ர வரிசையில் கொடுத்திருந்தால் முத 
லில் ஒன்று ஸ்தானங்களையும் பின்பு பத்து, நாறு, ஸ்தானவ் , 
களையும் கூட்டிச் செய்யக் கற்பிக்க வேண்டும். இரண்டு ஸ்தா 
னங்களில் கூட்டல் கற்பிக்கும்போது ஆரம்பத்தில் பத்துகள் 
ஒன்றுகளுக்கு முறையே பத்துகள் அடங்கிய Grea Os 

ளும் தனிக் குச்சிகளும் வைத்துக்கொண்டு இரண்டு அறைக 
ஞள்ள ஒரு அட்டைப் பெட்டியை உபயோ த்தல் நலம். 
அறைகளில் இருக்கும் தொகுதிகளின் அல்லது தனிக் குச்சி 
களின் எண்ணிக்கையை பத்துகள் ஒன்றுகள் என்ற தலைப் 
esr Erp எழுதி பின்பு தொகுத்து விடையை வருகிக்லிவண் 
டும், பத்துகள் ஒன்றுகள் என்ற தலைப்பு 5 எழுதாமலே ஸ்தா 
அச்களின் மதிப்பு விளங்குமென்பதையும் அதற்காக ட உப. 
'யோகப்படுத்தும் காரணத்தையும் அறிவிக்கவேண்டும்.
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கழித்தல்:--கழித்தலில் மூன்று வகைகளுண்டு, 1, கடை 
வழிக் கழித்தல் 3. பிரித்துக் கழித்தல் 8. ௪ம எண்களை கூட்டிக் 

கழித்தல், 
கடைவழிக் கழித் தல்தான் பிள்ளைகள் சாதாரணமாக 

._ உபயோடுக்கவேண்டும். ஆனால் முதலில் கழித்தலை இரண்டா 
- வது முறையில்தான் கற்பிக்கவேண்டும், கடைமூறைக் கழித்த 
லானஅ மற்ற வழிகளைவிட சுலபமானதாயும்;£க்செம் போடக் 

- கூடியதாயும் கூட்டலை என்த தகனம் பிழையின் றிச் 
'செய்யக் கூடியதாயுமிருக்கறது. 

பிரித்துக் கழித்தல் முறையானது தற்காலத்தில். ௮சேக 
மாய் கையாளப்பவேதில்லை. ஏனென்றால் இவ்வழியில் செய் 
வதால் பிழைகள் காணப்படுகின்றன. ..ஆனால் எம்முறையில் 
கற்பித்தபோதிலும் எழுதிச் செய்வதற்கு முன் கழித்தலை 
வாய்மொழிப் பயிற்யோக செவ்வனே செய்திருக்கவேண்டும். 

பிரித்துக் கழித்தலானது வஸ்துக்களின் 21 Bars pense 
கொண்டு கற்பிக்கச் சரியான முறையாக இருக்கிறது. உதா 
ரணமாக 8-ல் இருந்து 27-ஐக் கழிக்க வேண்மோனால், 

8 பத்துத் தொகுதியும் 2 ஒன்றுகளும் எடுத்து, ஒரு பத்துத் 
. 'தொகுதியை ஒன்றுகளாக மாற்றி, இரண்டு பத்துத் தொகுதி 
களும் 19 ஒன்றுகளும் அடைவோம். இதில் இரண்டு பத் 

அத் தொகுதிகளும் 7 ஒன்றகளும், சுலபமாக வடுக்கலாம். 
அப்படி எடுத்தால் 5 ஒன்றுகள்- மீதியாகிறது. வஸ்துக்களை 
உபயோகித்துக் கழிக்கும்போதே கணக்குகளையும் எழுதச் 
செய்தல் வேண்டும், 89-ல் 27-ஐ எடு ர 82-27 என எண் 
களில் மாத்திரமும் கழித்தல் கொடுக்கவேண்டும். 

கூட்டிக் கழித்தல் முறையிலும் வஸ்துக்களையும் 10 
தொகுதிகளையும் ஒன்று தொகுதிகளையும் உபயோகப்படுத் இச் 

சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இண்டு எண்களுக்கும் ஒரே ௪ம 
மான எண்ணைக் கூட்டுவது நியாயமென்பதை அவர்களுக்கு 
.ரூபிக்கவேண்டும். அதை அறிக்க பிறகே கூட்டிக் கழித்தல் 
“முறையை அதுசரிக்கவேண்டும். பிரித்துக் கழித்தலில் லெ 
குழந்தைகள் ஒரு பத்தைப் பிரித்துக் 8ழ் வரிக்கு உபயோகப்
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படுத்துவதைச் சந்தேடிக்கலாம். ஆனால் கூட்டிக் கழித்தல் 
முறை அந்தந்த வரிகளிகேயே கூட்டுவதால் ஸ்பஷ்டமா கத் 
தெரியும். சிறிய கூட்டல் கழித்தல் முதலியவைகளை படங்கள் 
மூலமாயும். விளையாட்டுகள் .மூலமாயும் அப்பியாசங்கள் 
கொடுக்கலாம். . 

பிரித்துக் கழித்தல் 497 
் 349 

ட ட ௫ . 
இரண்டு பத்துக்களில் 'ஒரு பத்தை ஒன்றுகளாகம்: 

பிரிக்க 10-11--17 வருகிறது. 17—9=8; பின்பு 4 நூறு: 
களில் ஒரு நூறைப் பிரிக்க 10 UD SMS, 10+1=11 
பத்தாகிறது. 11-47 பத்துகள். மீதி 78. 

சம எண்களைக் கூட்டிக் கழிக்கும் முறை:-78--45- 98 
3 ஒன்றுகளிலிருக்து 5 ஒன்றுகளைக் கழிக்க முடியாது. 8 ஒன் 
களோடு 10. ஒன்றுகளைச்சேர்த்து வித்தியாசம் மாறுப்டாம. 
லிருக்க 4 பத்துக்களோடு ஒரு பத்தைச் சேர்க்க, 18.56. 
7 பத்து--5 பத்து--2 பத்து; ஆக 38 விடை வருகிறது. 

. கடைவழிக் கழித்தல் :--78--45--28. 
45 உடன் எசைச்சேர்த்தால் 78 வரும்? ட 5 

18 வர 5 உடன் 8 சேர்க்கவேண்டும். 1-ட4--5. 5 
, பத்துடன் 2 பத்து சேர்க்க 7 பத்துகளாகும். விடை. 28. 

பேருக்கல்:- பெருக்கல் ones EOS தொரகுஇக. 
ளாக எண்ணக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும். 8, 0, 9, தொகுதி 
களை எழு த ஒருங்குசேர்த் தால் பெருக்கல் வாய்ப்பாடாகும். 
நீள அளவுகளையும், ஒருமடங்கு இருமடங்கு கண்டு பிடிப்பு 
தற்கு உபயோகப்படுத்தலாம். பெருக்கல் வாய்ப்பாடேகளை 
அவைகளின் கடின த்திற்கு தகுந்தபடி. ஈடத்தவேண்டும். எண் 
களின் காரண எண்களைக். கண்டுபிடிப்பதில் தேர்ச்சியிருக்க: 
வேண்டும். வாய்ப்பாகெளை பிள்ளைகள் தாங்களே தயாள் 
“செய்து உருச்செய்யவேண்டும். வாய்ப்பாகெளில் சுலபமான 
வைகளை முன் ஈடத்தவேண்டியது பாடத் அடக்க 
பார்க்க),
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பெரிய எண்ணிலிருந்து பெருக்கலைச் செய்வது உசிதமாகும். 

688: 
848 

2,049 

2,732 
5464 

— 

2,387,684" 

வகுத்தல் வகுத்தல் இரண்டுவிதமாக . கவனிக்கப்பட 
(வேண்டும். (உ-ம்) 49--9. (ஐ) 45ல் எத்தனை 9 கள் இருக்கன் 
றன? (பெரு க்கலின் மாறுபாடு) (0) 45ஐ 9களாக தனை 
தடவை பிரிக்கலாம் (கழித்தலின்மா தரி.) பெருக்கலின் மடக் 
குகள் கண்ூபிடித்த மாதிரி வகுத்.தலில் பாகங்களைக் கண்டு 
யிடிக்க வேண்டும். வகுத்தல் கற்பிக்கும்போது . பெருக்கல் 
போல் அல்லாமல்; ஏன் பெரிய ஸ்தானத்திலிருர்.து ஆரம் 
பிக்இிரோம், என்பதைக் குழந்தைகளுக்குக் கற்பிக்கவேண்டும். 

சாணயத்தில் கணக்குகள், பெரிய வகுத்தல். பெருக்கல் தெரி 
ந்த. பிறகுதான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் ' என்று இருத்தல் 
கூடாது. சிறிய வகுத்தல் பெருக்கல் தெரிந்தபொழுதே 
கற்பிக்கலாம். வழித்தல் நடச்தபின் காரண எண் வகுத் 
தல் ஆசம்பிக்கவேண்டும். பெருக்கல் வகுத்தல் முதலியவை 
களில் (Problems) . கணக்குகள் செய்யவேண்டும். காரண 

ரண்களால் வகுத்தல் முதலில் குச்சிகளை — வைத்துக் கற்பிக்க 
"வேண்டியது. நாணயக் கணக்குகளில் கடைக்காரன், வாக்கு 
பவன் என்று ஈடிக்கச். செய்து சிறிய கணக்காகள் கற்பிக்க 
வேண்டும்; ஆனால் இம்மா இரி கணக்குகளில் வெருகேசம் தாம 
‘Sardar ae. சிறிய குழந்தைகளுக்கு நாணயல்களையே 
கொண்டுவந்து காட்டலாம்; பிறகு அட்டை "காணயம் 

கொண்டவக் அ காட்டலாம். 

குறிப்பு; பிள்ளைகள் மிச்சத்தை ஈவுடன் +-(86) என்று. 
எழுதுவதை விலக்கவேண்டும். தனிமையாக. na 50. என: 

- சகாமுதவேண்டும். 
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பின்னங்கள்; வழக்கமாக தசாம்ச பின்னங்கள் .கற்பிப் 
பதற்கு முன்பே: சாதாரண பின்னங்களைக் கற்பிக்கிரார்கள் .. 
"ஒருவாறு : Bases நியாயமாகவே தோன்றுகிறது... 

ஏனென்றால். 2393 (போன்ற சுலபமான. பின்னங்கள் எந்த 
ப பின்னத்தையும் விட சுலபமாக விருக்கிற.௮. மேலும், 

3, 4 முதலிய சுலபமான பின்னங்கள், குழந்தைகளின் BD 
போகத்திலும். உபயோகத்திலும் (உ-ம் சராணய உபயோகம்) 

்.. வது 8-வது. வகுப்பில் வந்து விடுகிறது. ஆகையினால் முதன் 
'மையாக. இம்மா BA சுலபமான இல். சாதாரண பின்னக் 
களைக் கற்பித்தபின்பே, தசாம்௪: பின்னங்களை ஆரம்பிப் 
பது உதிதம்.. அனால் தசாம்௪ பின்னங்களைக் கடினமான: * 
சாதாரண. பின்னங்களை. எடுத்துக் கொள்வதற்கு முன்பே 
கற்பிக்கவேண்டும். (முறை) 1. முதலில் சல்பமான சாதா 
சண பின்னங்கள் 3. அடுத்தாழ் போல் சுலபமான தசாம்௪ 
பின்ன.ங்கள் 8. மூன்றாவதாக கடினமான சாதாரண பின் 
னங்களும் : கடினமான தசாம்ச௪ பின்னங்களும்.. சாதாரண 
பின்னங்களில் . கடினமான அப்பியாசங்கள் . . செய்வதற்கு. 
தொர்திரவான தம், மிக்க உபயோகமில்லா ததாகவிருப்ப 
தால் அம்மாஇரி கணக்குகள் பல கொடுக்கக்கூடா.. ருக்க. 

_ மிகச் சிறிய பின்னங்களும் அகேக: பின்னங்களும் விதிகளும்: 
சம்பந்தப்படுத்தி பெரிய: கணக்குகள். கொடுப்பது பிரயோஜன' 
மில்லை. ஆனால் விதிகள் பையன்கள்: மனஇல் பதியுமாறு: 

வண்டிய கணக்குகள் கொடுக்கவேண்டும். 

காகிதத்தைக் கத்தரித்தும், சதுரக் . கட்டங்கள் வரைந்த 
காதெத்திலிருக்தும் பின்னங்களின் ௪ம்பக்தத்தையும். ஏற்றத் 
தாழ்வையும் காண்பிக்கலாம். பஅிற்பாடுபின்னக்கூட்டல், கழித் 

தல், பெருக்கல், வகுத்தல், முதலியன. ௪துரக்கட்டங்கள் 

வரைந்த காகிதத்தில் படங்கள் வரைந்து செய்க் அப்சல் 

வேண்டும். பிள்ளைகள் சாதாரண பின்னங்களில் 3 3 அவர 

வாய்ப்பாடுகள் .. தயாரித்து மனப்பாடம் . செய்யவேண்டும். 

4, 4,4, 2 முதலிய பின்னங்களைத் தமிழ்க்கணக்கல் குறிக்: 

கும் அடையாளங்களையும் கற்பிக்கவேண்டூம், சொமலக்களிலும்
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் கடைகளிலும் இவை வழங்கி வருகின் pom. எண்சுவடிப்படி 

பின்னப். பெருக்கல் வாய்ப்பாடு தெரிந்திருப்பது அவசியம்... 

GeO ine பின்னங்களை, அங்குலம் அங்குலத்தின் பத் 

இன் பாகங்கள் இவைகளில். அளத்தல் அப்பியாசங்கள் 

. கொடுத்து கற்பிக்கவேண்டும். இதிலிருந்து ௮ங்குலத்தின் 

் பத்தின் பாகங்களில் அளவுகள் கூட்டல், கழித்தல்,. தெளி. 

வாக புலப்படும்.  தசா.ம்௪ புள்ளி .மிருந்தபோதிலும் கூட் 

டல், கழித்தல், சுலபமாகத் தோன்றும். தசாம்ச பின்னங்: 

களை மெட்ரிக் நீட்டலளவை. ஆரம்பித்தபின் ௮ இலிருந்து 

"கற்பிப்பது சுலபம். : தசாம்௪ பின்னங்கள்' pep எண்களின் 

_ எண்மானம் எண்குறிப்பின் SEF ஒழுங்கை அனுசரித்தே 

யிருப்பதை விளக்கலாம். . ட் ட 

- சதங்கள்:--தினந்தோறும் வியாபாரம், கொடுக்கல் வாள் 

கல், மற்றும் ஜனத்தொகை மூதலியவையில். ௪தங்களி * உப 

யோகத்தைக்... காண்பதினின்றும் அவை 100௧௫ J weaver | 

வென்று. தெரிவிப்பதால். சுலபமாகவும் 'தெளிவா ௪௮௮ (ஒன் , 

-ுக்கொன்று. ஏற்றத் தாழ்வை. குறிப்பதாலும்' ௪.தங்களில்- 

கணக்குகள் செய்ய வேண்டிய நிமித்தம் புலப்படும், வட்டிக் 

கணக்குகள் ச௪தங்களின் ஒரு பாகமே யாகும்;. மார்க்கு வாகு 

(GEM, இனசரி ஆஜர்: முதலியவை சதங்கள்... சுலபமாய்க். . 

_ கற்பிக்க உதவும்... வட்டிக் கணக்குகளில் ' ஊரில் வழக்கு. - 

பைசா. வட்டி, காலணா வட்டிக் கணக்குகளையும் செய்யக் - கற்... 

* பிக்கவேண்டும்.. .. he ae oA 

. சராசரி:-சாம் லெ அளவுகளையும் ஒரு வியாபாரியின் ஒரு. - 

காளை வியாபாரத் 'அகைகளை மதிப்பாக. சொல்லுவதையும் 

அவை சராசரிக்கு எம்மட்டில் சரியோ அவ்வள்வு உண்மை. 

. யாகும். ஆஜர்பட்டி சசாசரி, வருஷாக்தா மார்க்குகள் இவை 

களை உபயோகித்து க ற்பிக்கலாம். 

் வியாபார முறை: -சணக்பவதற்கு மிகவும் உபயோக 

-மானதும், சுலபமான தும் விரைவில் சாமான்யரும் கூட அனு 

" ஷ்டிக்கக் கூடிய: முறை, வியாபாரிகள் பெரும்பாலும் உபயோ
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இக்கும் முறையும் இதுவே; இம்மூறை. சலபமாயும் குறுக்கு 
முறைகளால் செய்ய்வும் உதவுகிறது... இதை ஈன்றாய் கற்பித் 

.தல்-மிகவும் பியோஜனமார்கும்.!. ௩ co : 

. விஸ்தீரணம்:-பரப்பளவு. அளக்கவேண்டிய அவத்தை 

விளக்கவும், நீண்ட சதுரங்கள்,  சதுரங்களின் விஸ்தீரணத் 

தைக் கண்டுபிடிக்க விதியை-பல: விஸ்தீரணங்களை 'அளர்தபின் 

'போதக்கவேண்டும். வீஸ்தரணம் -- மீளம்% அகலம் (நீண்ட 
சதுரம்) :பிள்ளைகளே.க்ண்படிக்க வேண்டிய வழியில் பாப் 

,பளவுகள். அளந்து கவ்னிக்கச் செய்யவேண்டும். பரப்பளவு 

'வாய்ப்பாடும் நீட்டலளவைக்கும் பரப்பளவுக்கும் வித்தியாச 

(மம் அவ்வவ்ஷூரில் வழங்கும். பரப்பளவுகளும் தெரிக்திருத் 
தல் அவயம், | 
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