BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
بالٹی مور کاؤنٹی پبلک سکولوں ) (BCPSکے والدین کو مندرجہ ذیل کے بارے میں کیا معلوم ہونا چاہئے ۔ ۔ ۔
What BCPS Parents Need to Know
About…Thinking Algebraically

الجبرا کی طرز پر سوچنا

Urdu Translation

کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بچہ کنڈرگارٹن سے ہی الجبرا کر رہا ہے؟ نیچے کچھ نظریات دیے گئے ہیں جو آپ کے بچے کو
سکھائے جائیں گے۔ یہ الجبرا کی طرز پر سوچنے کے عمل کو تقویت دیتے ہیں۔
تکراری ترتیب  /پیٹرن )(patterns
فنون لطیفہ میں،
جب کوئ چیز بار بار ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایک پیٹرن ہے۔ پیٹرن ہمارے ہر طرف موجود ہیں – موسیقی میں،
ِ
سائنس اور ریاضی میں ،اور روز مرہ کی ذندگی میں۔ چھوٹے بچے اپنے ارد گرد کی دنیا میں پیٹرن دیکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ
زبان میں اور موسیقی میں پیٹرن سننا شروع کر دیتے ہیں اور سائمن سیز ) (Simon Saysجیسے کھیل کھیل کر اپنے جسم سے بھی
پیٹرن بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے تجربات کی بنا پر بچے یہ سیکھ لیں گے کہ پیٹرن میں ایک ہی تکرار ہوتی ہے جسے پہچانا جا
سکتا ہے اور پیٹرن ہمیشہ کے لیے جاری رہ سکتے ہیں۔
پیٹرن ہندسوں کے ساتھ یا بغیر ہندسوں کا ہو سکتا ہے۔ پیٹرن کا کور ) ،(coreیعنی اسکا مغز ،وہ ٹکڑا ہے جس کی تکرار ہوتی ہے ،اور
;  , , ,کے پیٹرن کا
اس کا ایلی مینٹ ) ،(elementیعنی اسکا بنیادی عنصر ،پیٹرن کا ہر انفرادی جز ہے۔ , , ,
 , ,ہے ،اور اس کے ایلی مینٹ  ,اور ہیں۔
کور ,
پھالنگ کر گننا )(Skip Counting
پھالنگ کر گننے کا مطلب ہے کہ آپ گنتے ہوئے ایک یا ایک سے زیادہ ہندسے پھالنگیں۔ اگر آپ دو دو کرکے گنیں تو آپ 2, 4, 6, 8
وغیرہ گنیں گے۔ اگر آپ  7ہندسے پھالنگ کر گن رہے ہیں تو آپ  7, 14, 21, 28وغیرہ گنیں گے۔
فنکشن )(Functions
فنکشن کی فہرست یا ٹیبل ) (tableمیں ہندسوں کے جوڑے درج ہوتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ جب انہیں ایک مخصوص عمل سے
گزارا جائے ان دو ہندسوں کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ۔ اس عمل کو ٹیبل کا اصول ) (ruleکہتے ہیں۔ اس فنکشن میں کوئی بھی نمبر ڈالیں
تو اس کا صرف ایک صحیح جواب نکلتا ہے۔ یہ ایک فنکشن کے ٹیبل کی مثال ہے:
اصول+4 :
ہندسہ جو نتیجے میں نکال
ہندسہ جو ڈاال گیا
4
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مساوات  /اکویژن )(Equations
مساوات یا اکویژن ایک ہندسوں سے بنا جملہ ہوتا ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ دو مقداریں برابر ) (equalہیں (ایک جیسی ہیں)۔
اکویژن کو ہمیشہ متوازن ) (equalہونا چاہیے۔ اس ہندسوں کے جملے کے دونوں طرف کی مقداروں کو برابر ہونا چاہیے۔ یہ دکھانے کے
لیے کہ دونوں اطراف برابر ہیں ،برابری کی عالمت ،اِیکول ) (equal signکے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔
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آپ اپنے بچے کی گھر میں کیسے مدد کر سکتے ہیں
اپنے بچے کو پیٹرن کے بارے مینسمجھانے کے لیے مندرجہ ذیل پر غور کریں:


جب آپ کا بچہ مختلف رنگوں اور شکلوں کا ناشتے کا سیریل ) (cerealکھا رہا ہو تو اس کی پیٹرن بنانے میں مدد کریں – 2
سبز 4 ،الل 2 ،سبز 4 ،الل وغیرہ۔ اس پیٹرن کا کور ) 2 (coreسبز 4 ،الل ہے ،اور اس کے مختلف ایلی منٹ )(elements
الل اور سبز سیریل کے ٹکڑے ہیں۔ آپ سیریل میں سے ستارے ،چاند ،اور پتے کے ایلی مینٹ بھی لے سکتے ہیں – جن سے 1
ستارہ 2 ،چاند ،اور  4پتوں کا کور بنائیں۔



اپنے بچے سے وہی پیٹرن حروف میں بدل کر بنوائیں (  1چھری 2 ،کانٹے 4 ،چمچ؛  1چھری 2 ،کانٹے 4 ،چمچ ،جو حروف
میں بنے گا :ا ،ب ،ب ،ت ،ت ،ت ،ت؛ ا ،ب ،ب ،ت ،ت ،ت ،ت)



جب اپنے بچے کے ساتھ گھر سے باہر پیدل سیر پر نکلیں تو ارد گرد موجود چیزوں کی دلچسپ ترتیب اور پیٹرن پر گفتگو
کریں۔ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ نشاندہی کرے کہ وہ کن چیزوں پر غور کر رہا  /رہی ہے؟



اپنی سیر کے دوران بچے کی مدد کریں کہ وہ خود اپنا پیٹرن بنائے – قدم ،قدم ،چھالنگ ،تالی؛ قدم ،قدم ،چھالنگ ،تالی وغیرہ۔



اپنے بچے کی مدد کریں کو وہ گھر میں پیٹرن ڈھونڈے – دیوار کی سجاوٹ کے کاغذ پر ،کپڑوں کے نقش و نگار میں ،یا
فرنیچر پر۔

اپنے بچے کو پھالنگ کر گنتی کا نظریہ سمجھنے میں مدد دینے کے لیے ،مندرجہ ذیل کی کوشش کریں:


جب بڑے بچے پیسوں کے بارے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں کہ  1نِکل ) 5 (nickelپینیوں ) (penniesکے
برابر ہے۔ تو پھر بچے  5نکل ) (nickelپھالنگ کر ایک کوارٹر ) ،(quarterیعنی  25سینٹ تک گن سکتے ہیں (5, 10, 15,
)20, 25۔ یا وہ  10ڈائم ) (dimesپھالنگ کر  $1.00کے برابر گن سکتے ہیں۔ یہ مشق مساوات یعنی اکویژن کا نظریہ دہرانے
کا بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔

اپنے بچے کی فنکشن کا ٹیبل استعمال کرنے میں مدد کے لیے:


اپنے بچے کے ساتھ فنکشن کا ٹیبل استعمال کرنے کے بارے میں بات کریں۔ نتیجے کے ہندسے چھپا کر بچے سے پوچھیں کہ
وہاں کونسے ہندسے آتے ہیں۔

اپنے بچے کو مساوات یا اکویژنز کے بارے میں سمجھانے کے لیے ،مندرجہ ذیل کی کوشش کریں:



اپنے بچے سے گھر میں موجود چیزوں سے اکویژن بنوائیں 4 :الل بالک  2 +نیلے بالک  1 +سبز بالک =  7بالک؛ یا  2مٹر
کے ڈبے ) 3 + (canسوپ کے ڈبے = کل  5ڈبے
پیسوں سے ایکویژن بنا کر دکھائیں5¢ + 10 ¢ = 25¢ :
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