கையால் செய்யப்பட்ட ைணித ைருவி: கைாணமானி
காகித-மடிப்பு மூலம், கணிதத்திலுள்ள கருப்ப ாருட்களள இன்னும் நன்றாக
புரிந்துபகாள்ளலாம். உதாரணத்திற்கு, அஸிம்

ிரரம்ஜி நிறுவணத்தின்

ஆஸிஷ் குப்தா அவர்கள் பதளிவு டுத்திக்காட்டியளத ர ான்று, காகிதத்ளத
மடிப் தால் ஏற் டும் தடத்ளதக்பகாண்டு, ரகாணாமானிளய உருவாக்கலாம்.
அளத பகாண்டு ரகாடுகளுக்கும், ரகாணங்களுக்கும் இளடரயயான
பதாடர்ள

மாணவர்கள் கண்டு ிடிக்கலாம்.

ைாலம்:
01 மணி ரநரம் 00 நிமிடங்கள்
அறிமுைம்:

“Children often set mathematics aside as a cause for concern, despite their limited exposure to it (Hoyles, 1982)”
(’அடிக்கடி, குழந்ளதகள், கணிதத்தில் குளறந்த விஷயங்களள மட்டுரம
பதரிந்துபகாண்டு, கணிதம் கவளலளய அளிக்க்கூடியது என எண்ணி அளத
ஒதுக்கிளவப் ார்கள்’(ப

ாய்ல்ஸ், 1982))

கணிதம், ஒரு ர ாரடிக்கும்

ாடமாக, நிளறய குழந்ளதகளால்,

கருதப் டுகிறது. அதனால் ஆசிரியர்களுக்கு, கணிதம் கற் ிப் ரத ஒரு ப ரிய
சவாலாக இருக்கின்றது.காகிதங்களள மடித்தல் மூலம் நிளற கணித
கருப்ப ாருட்களள ளகயாளுவரதாடு மட்டுமல்லாமல், ளககளால் பசய்து
ார்க்கும் முளற, மகிழ்ச்சியளடயளவக்கும்.
ரகாணமானி என் து, 0 முதல் 360 வளரயிலுள்ள எந்த ரகாணத்ளதயும்
வளரவதற்ரகா, அளப் தற்ரகா

யன் டும் ஒரு வடிவியல் கருவியாகும்.

காகித மடித்தளலயும், கணிதத்ளதயும் கலந்து, நாம் பசாந்தமாகரவ ஒரு
ரகாணமானிளய அளமக்கலாம்.
குறிக்கைாள்:
காகித மடித்தல் ஒரு சுவாரசியமிக்க பசயல் ாடாகும். அது “தீவிரமான கணித
அணு வங்களள” ப றுவதற்கு வழிவகுக்கிறது. துண்டு காகிதத்ளத மடித்து

தடத்ளத ஏற் டுத்தினால், ரநர் ரகாடுகளள உருவாக்கலாம். அச்பசயல்,
ரகாடுகளுக்கும் ரகாணங்களுக்கும் இளடரய உள்ள பதாடர்ள

கண்டு ிடித்து,

பதளிவுப் டுத்திக்காட்டுவதற்கு, ஒரு சுவாரசியமான வழியாகும். காகிதத்ளத
யன் டுத்தி .ளகயால் பசய்யும் ரகாணமானிளய உருவாக்குவதற்கு முன்,
காகித மடிப் ின் ஒரு சில அடிப் ளட அனுமானங்களள நாம் புரிந்திருக்க
ரவண்டும்

மடிப்புகரள(மடிப் ினால ஏற் டும் தடங்கள்) ரநர் ரகாடுகளாக
உருவாகும் டி காகிதத்ளத மடிக்க ரவண்டும்.



மடிப்புகள், பகாடுக்கப் ட்ட ஒரிரண்டு புள்ளிகளள கடந்து பசல்லுமாறு
காகிதத்ளத மடிக்க ரவண்டும்.



ஒரு தாளிலுள்ள ஒரு புள்ளி, அரத தாளிலுள்ள மற்பறாரு புள்ளியுடன்
ப ாருந்துமாறு காகிதத்ளத மடிக்க ரவண்டும்.



ஒரு காகிதத்திலுள்ள புள்ளி, அரத தாளில் பகாடுக்கப் ட்ட ரகாட்டுடன்
ப ாருந்துமாறும், அதன் விளளவாக உருவாகும்

டிப்பு இரண்டாவதாக

பகாடுக்கப் ட்ட புள்ளி வழியாக கடக்குமாறும் காகிதத்ளத மடிக்க
ரவண்டும்.இது, முதல் புள்ளிளய குவியமாகவும்(focus), பகாடுக்கப் ட்ட
ரகாட்ளட பசலுத்தியாகக்பகாண்டு(directrix) உருவான
ரவளளயத்திற்குள்(parabola) இரண்டாம் புள்ளி இருக்காதவாறு
அளமக்க ரவண்டும்.(Paper can be folded so that a point on the paper can be made
coincident with the given line on the same sheet and the resulting crease is made to pass
through a second given point. This, provided that the second point is not in the interior of a
parabola that has the first point as focus and the given line as directrix).


ஒரர தாளிலுள்ள ரநர்ரகாடுகள் ஒன்ரறாபடான்று ப ாருந்துமாறு
காகிதத்ளத மடிக்க ரவண்டும்.



காகிதத்ளத மடிப் தால் ரகாடுகளும், ரகாணங்களும் ப ாருந்தும்ர ாது,
அளவ(ரகாடுகளும் ரகாணங்களும்) சர்வசமம்(அளனத்தும் சமம்congruent) என்று கூறப் டுகிறது.
(“ Mathematics through paper folding” by Alton T.Olson: University of Alberta

Edmonton, Alberta-ஆல்ப ர்டா நகரிலுள்ள, ஆல்ப ர்டா எட்பமான்டன்

ல்களலக்கழகத்தின் ஆல்டன் டீ. ஓல்ஸன் என் வரால் எழுதப் ட்ட ’காகித
மடிப்பு மூலம் கணிதம’ என்ற கட்டுளரயில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது.)
ளகயால் பசய்யப் ட்ட ரகாணமானியின் வரம்ள


15ன் மடங்கிலுள்ள

குறித்துக்பகாள்ளவும்.

ாளகயுள்ள ரகாணங்களள மட்டுரம அளப் தற்கு

யன் டுத்தலாம்.


இக்கருவி அளப் தற்கு மட்டுரம. இளத பகாண்டு ரகாணங்களள
உருவாக்க இயலாது.

செயல்பாட்டு படிைள்:
கதகவயான சபாருட்ைள்: காகித தாள்கள், ப ன்சில்.
டி 1: சதுரமான காகித தாளள சரியாக நடுவில் மடிப்பு வரும் டி
மடிக்கவும். அந்த மடிப்பு அத்தாளள இரு சம

ாதியாக

ிரிக்கரவண்டும்.

டி2: அம்மடிப்பு ஏற் டுத்திய தடத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியும், தாளின் ரமரல
உள்ள வலது ஓரமும்,

தாளின் ரமரல உள்ள இடது ஓரமும் ரசர்ந்து ஒரு

முக்ரகாணமாக அளமயும்

டி, தாளின் ரமல்

குதியிலுள்ள வலது

ஓரத்ளத மடிக்கவும். இவ்வாறு அளமந்த முக்ரகாணம், நீங்கள்

ார்ப் து

ர ால, பசங்ரகாண முக்ரகாணமாகவும், மற்ற இரு ரகாணங்கள் 30
மற்றும் 60 ாளகளய பகாண்டிருக்க ரவண்டும்.

டி 3: இப்ர ாது, கீ ரழ உள்ள வலது ஓரத்ளத மடித்து, ஏற்கனரவ அளமத்த
முக்ரகாணத்தின் ரமல் மடிக்கவும். இப்ர ாது இன்பனாரு பசங்ரகாண
முக்ரகாணம் அளமயும்.

டி4: களடசி மடிப் ில், கீ ரழ உள்ள இடது ஓரத்ளத, முதலில் அளமத்த
பசங்ரகாண முக்ரகாணத்தின் முளனளய சந்திக்கும்

ளகயால் பசய்யப் ட்ட ரகாணமானி,

டி மடிக்கவும்.

யன் ாட்டிற்கு தயாராகிவிட்டது!

நாம் இப்ர ாது ரகாணங்களள கண்டு ிடிக்கலாம்:

யன் ாடு: சில ரகாணங்களள இக்ரகாணமானி பகாண்டு ரநரடியாக
அளக்கலாம். மற்ற ரகாணங்களள அளப் தற்கு, 45⁰, 60⁰ ர ான்ற
ாளககளுக்கு இரண்டு ரகாணங்களள கூட்டிக்பகாள்ளலாம்.

நிளறய கணித கருப்ப ாருட்களள மழிச்சியுடனும், சுறுசுறுப் ாகவும்
கற்க காகித

டிப்பு ஒரு நல்ல வழிமுளற. இந்த ரகாணமானி

தயாரிப் தில் முக்கியமான விஷயம் என்னபவன்றால், ரநர்
ரகாணத்ளத(180⁰) மூன்று சம

ாகங்களாக(60⁰)

ிரிப் து தான்.

நன்மதிப்புகளும் குறிப்புகளும்:
(“ Mathematics through paper folding” by Alton T.Olson: University of Alberta Edmonton, Albertaஆல்ப ர்டா நகரிலுள்ள, ஆல்ப ர்டா எட்பமான்டன்

ல்களலக்கழகத்தின்

ஆல்டன் டீ. ஓல்ஸன் என் வரால் எழுதப் ட்ட ’காகித மடிப்பு மூலம்
கணிதம’ என்ற கட்டுளரயில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது.)

சர் ரஜாஸ்
நடத்திய

ால் அவர்களுக்கு தனிச்சிறப்பு- 2006 ஆம் ஆண்டில் அவர்

ணியிளட

ட்டளறகளில் கற்றளவ.

