పಯాయ ಶై
తరగ : 9ನెౕ
ನెౕ
అಧా$యగళು
అಧా$యగళು :

క ಯాౕజನె 2021-22

ంగళು : ಸెಪెంబ 2021

షయ:
షయ  ాన

1. బల మతు( చలನెయ *యమగళು
2. +ౕవద మూల ఘటక

క
సం
1.

ంగళು/ವార
ంగళು ವార
ಸెಪెంబ

ప ముఖ క5ಕా

క5ಕా చటువ8ಕెగళು.
చటువ8ಕెగళು

ಸామథ$గళು.
ಸామథ$గళು
• బల మతు( చలನెయ

• సులభವాH

ದెూರెయువ

ఆటద

ಮౌల$ಮాపన.
ಮౌల$ಮాపన
ಚెండు, 1. ఈ ಕెళHనవುగళ5@ బల ప ౕగಕె\

1ನెౕ ವార.

సంబంధవను<

ఆటద ಕారు, ಗెూౕ5 ముంತాదవುగళ Pౕಲె

సంబంcQద పదగళను< గురుQ.

(అಧా$య
అಧా$య :1.)

=యువరు.

బలవను< ఉపౕHQ బదಲావಣెయను<

1) చలನె, 2) ರాಸాయ*క d,

ౕEసువುదు.

3) సంవధನె, 4) సంౕగ,

• బలప ౕగ>ంద
వసు(గళ

చలನెయ • హగురವాద ಪా@QS ಚెంTన Pౕಲె ಸాU

5) సంವెౕగ, 6) ವెౕಗెూౕత\ష,

ప ಮాణద5@

సಹాయ>ంద ಜెూౕರాH మతు( *ಧానವాH

ఉంಟాగువ

ఊ> ಚెంTన చలನెయ5@ వ$ತా$సవను< 2. *ంత ದెూౕ fంద ನాక +Hದాగ

బదಲావಣెయను<

గురుసువುదు.

ౕEసువరు.
• బల>ంద వసు(న
ఆಕార

*ౕ^న5@ ದెూౕ ZముgఖವాH

• ಜెౕT మణుY అథವా ಕె@ౕ *ౕT ఆಕార

చ5సుత(ದె ಕారణವెౕను ?

బద5సువ చటువ8ಕె *వZసువುదు.
• ఒందు

ದారಕె\

7) తళುeಕె & ఎతు(ಕె.

క8ద

ಗెూౕ5

అథವా

బదಲావಣెయను<

ಲెూౕలక వను< తూH సమತెూౕలన Q]

గురుసువరు.

వ^సువುదు.
• ದా$_గళ ఎరడు గుంపುగళను< రaQ

(అಭా$స పುస(క-1ర పುటసంಖె$ 50ర
1ನెౕ ముఖ$ సంಖె$..)
3. సంతు5త బల ఎందರెౕను ? ఎరడు

ఉದాహరಣె బರెf^.
ఈ ಕెళHనవುగళ5@ అసమತెూౕలన

•

సంతు5త
మతు( అసంతు5త

•

‘హగl జಗాlట’ ఆటవను< ఆTసువುదు.
• సంವెౕద తరగయ ౕTౕ 5ంS:
5ంS

బలగళను<ವా$ಖా$*
సువరు.

•

నూ$టన<న చలನెయ
jదలನెౕ
*యమవను<

2.

ಸెಪెంబ
2ನెౕ ವార.
(అಧా$య
అಧా$య :1.)

• జడతsಕె\ నూ$టన<న
ఒందನెౕ *యమవను<
అనsfసువುదు.
• జడతs ಹాగూ
ద వ$ರాtಗె ఇరువ
సంబంధవను<
=యువరు.
• చలನెయ ఎరడನెయ

ಜారుబంT & 4) ಗా= తుంqద

అಥైQಕెూళeలు ఈ ౕTౕ 5ంS

బలూనను< ఎరడు అంಗైగ=ంద

బళQ^.

ఒతు(వುదు.

Pౕజను< ఓರెಯాH బHlసువುదర మూలక
అదర

మతు( అಥైసువುదు.

చలನె, 2) ಚెండు ఉరుళುవುదు, 3)

సంతు5త మతు( అసంతు5త బలగళను<

• https://www.youtube.com/watch?v=
wWhiIRDvBkk
• ఒందు Pౕ+న Pౕಲె మరద తుండను< ఇటు

ವా$ಖా$*సువುదు

బలಕె\ వృత( ಹా . 1)భూpయ

చలನె

ಹాగూ

(అಭా$స పುస(క-1ర పುటసంಖె$ 51ర
2ನెౕ ముఖ$ సంಖె$..)
4. అಭా$స ಹాಳె-1.
ಹాಳె

సమತెూౕలన

Q]యను< ౕEసలు =సువುదు.
• ಸైకv ಪెడలను< రుHసువ చటువ8ಕె.
•

1) జడతs ఎందರెౕను ?

ఇ=ಜా^న5@ మక\ళను< ఓTసువ

(అಭా$స పುస(క-1ర పುటసంಖె$ 53ర

చటువ8ಕె.

3ನెౕ ముఖ$ సంಖె$..)

• ದెూడw ಗెూౕ5ಗె aక\ ಗెూౕ5fంద
ಹెూಡెయువ చటువ8ಕె.
• aక\ ಗెూౕ5ಗె ದెూడw ಗెూౕ5fంద
ಹెూಡెయువ చటువ8ಕె.
• Pౕ+న Pౕಲె పುస(క ఇటు ದార క8

2) *ౕవು ఇ=ಜా^న5@ ಸైకv సವా^
ಮాడు(రుವాగ ಬె ౕకను< ఎಷెౕ
ఒ(దరు ಸైకv త ణಕె\ *లు@వು>ల@
ಕారణವెౕను ?
3) ఈ ಕెళHనవುగళ జడతsవను< ఏ^ಕె

*యమవను<

ఎಳెయువುదు, పುస(కగళ సంಖె$ ಹెayQ

క మద5@ బರెf^. 1) బసు} 2) ರైలు

*రూuసువరు.

ఒందర Pౕಲె ఒందు ఇటు ఎಳెదు బల,

3) ಸైకv మతు( 4) ಕారు.

ರాt & ವెౕಗెూౕత\షద ప^ಮాణ

గురుసువುదు.
• సంವెౕద తరగయ ౕTౕ 5ంS:
5ంS
చలನెయ ఎరడನెయ *యమవను<
అಥైQಕెూళeలు ఈ ౕTౕ 5ంS
బళQ^.

3.

• https://www.youtube.com/watch?v
=2aYrNqUHYZo&list=PLomwVsWv
oAB6U1lzFeJRL0xE3bTUXqUH&index=11
5
• కqణద గుండు మతు( ಪా@QS ಚెండు

ಸెಪెంబ

• ವెౕಗెూౕత\ష, బలద

3ನెౕ ವార.

ప^ಮాణ ಹాగూ

ఇವెరడను< ఒంದెౕ ప^ಮాణద బల

(అಧా$య
అಧా$య :1.)

ರాtగళ సంబంధ

ప ౕHQ ఉంಟాగువ ವెౕಗెూౕత\షవను< 5) అಭా$స ಹాಳె- 3

=యువುదు.

ౕEQ ಹాగూ చ5Qద దూరవను< అళತె

• నూ$టన<న 2ನెౕ
*యమద గ ౕయ
రూప =యువరు.
• నూ$టన<న 2ನెౕ
*యమಕె\ సంబంcQద

ಮాడువುదు.
• సంವెౕద తరగయ ౕTౕ 5ంS:
5ంS

మూరನెౕ *యమవను<

50ర 2ನెౕ ముఖ$ సంಖె$.

6) అಭా$స పುస(క - 1ర పುట సంಖె$ 3ర
3ನెౕ ముఖ$ సంಖె$ .

నూ$టన<న చలನెయ 2ನెౕ *యమవను<
అಥైQಕెూళeలు ఈ ౕTౕ 5ంS
బళQ^.

సమಸె$ qTసువುదు.

• నూ$ట~ చలನెయ

4) అಭా$స పುస(క -1ర పುట సంಖె$

7) నూ$ట~ చలನెయ మూరನెౕ
*యమవను< ವా$ಖా$*Q^.

• https://www.youtube.com/watch?v
=hRfgg0eRtm8&list=PLomwVsWv
oAB6U1-

8) అಭా$స ಹాಳెಹాಳె 2.

=యువುదు.

lzFeJRL0xE3bTUXqUH&index=11
8
• ఘటకద చటువ8ಕె సంಖె$ 9.4.1
*రూuసువುదు.
• అಭా$సద సమಸె$గళను< qTసువುదు.
• ఈజుಕె, ರాಕె న చలನె, q5@*ంద
ಬాణద చలನెయ ప dయను<
చaసువುదు.
• సంವెౕద తరగయ ౕTౕ 5ంS:
5ంS
నూ$ట~ చలನెయ మూరನెౕ *యమవను<
=యలు ఈ ಕెళHన 5ంS బళQ^.
• https://www.youtube.com/watch?v
=nG9tmLVy6cM&list=PLomwVsWv
oAB6U1lzFeJRL0xE3bTUXqUH&index=12
8

అಭా$సద ಹాಳె – 4 & 5

4.

ಸెಪెంబ

•

4ನెౕ
ನెౕ ವార.
ವార

సూ దశక మతు(

• సూ దశకవను< బళసువ బಗెయ

అదర ಭాగగళను<

(అಧా$య
అಧా$య :2)

అ^యువరు.
•

•

+ౕవಕెూౕశద రచನె

ಪా త$Eಕె.
•

1. సరళ మతు( సంయుక( సూ దశకగళ
నడున వ$ತా$సವెౕను.

చటువ8ಕె 5.1 న5@రువంತె ఈరు=e

2. +ౕవಕెూౕశ ఎందರెౕను ?

ರెయ5@ +ౕవಕెూౕశద ౕ ಣె.

3. ఈరు=e ರెయ5@ +ౕవಕెూౕశద

మతు( ಕాయద బಗెl

ౕvwಸెూ\ౕ న5@ ఈరు=e Qಪె ಕెూౕశగళ

ౕ ಣెయ ప dయను< సంEప(ವాH

=యువరు.

ౕ ಣెಗె ఈ >ౕా ౕTౕ 5ంS బళQ.

వ^Q.

ಕెూౕశಕెౕంద ಹాగూ

https://diksha.gov.in/play/collection/do_
అಭా$స ಹాಳెಹాಳె 09
313130471440498688198?contentId=do_
4. అసరಣె ఎందರెౕను ?
313067658312990720114804
5. ಕెూౕశರెయ ಕాయವెౕను ?
• ರాబ హుS బಗెl ಮాZ సంగ హಣె.

ಕెూౕశద5@న

• Tౕ తుణుకుగళು సಹాయ>ంద

+ౕవಕెూౕశద
ಕెూౕశರె

6. ಕెూ@ౕರెూౕಪా@ మతు(

కణదంగగళ రచನె

చటువ8ಕె 5.3 5.4 & 5.5 గళను<

ರైಬెూౕಸెూౕ గళ ಕాయవను<

మతు( ಕాయగళను<

ಪా త$Eసువುదు.

=Q.

వ^సువరు.

• ಕెpಲెూౕ ಗా5l యవర బಗెl ಮాZ
సంగ హಣె.
• +ౕవಕెూౕశద కణదంగగళು మతు( ಕాయద
ಕెూౕషక తಯా^ಕె.
• ౕTౕ 5ంS.:
5ంS +ౕవಕెూౕశద సంపೂణ
ಮాZ ౕEQ.
ౕEQ
• https://youtu.be/yz3im4lcD5Y
• సలಹాతgక చటువ8ಕెగళು :
1. ధ సస$గళ ఎಲెగళను< సంగ ZQ ಹెూర

అಭా$స ಹాಳెÉ
ಹాಳె -06
(అಭా$స పುస(క-1ర పುటసంಖె$ 19)
అಭా$స ಹాಳె – 07
7. సస$ మతు( ಪా

+ౕవಕెూౕశగళ

aత బರెదు ಭాగగళను< గురుQ.
(అಭా$స పುస(క-1ర పುటసంಖె$ 18)
అಭా$స ಹాಳె –08

అಭా$స ಹాಳె -10

ధమ అంಗాంశద5@ ధ ఆಕారద
+ౕవಕెూౕశగళ ౕ ಣె.
2. ఆలూగಡెw బళQ అసరಣె ప ౕగ.

https://diksha.gov.in/play/collection/
do_313130471440498688198?con
tentId=do_3130639459144908801
808
3. సస$ మతు( ಪా +ౕవಕెూౕశగళ5@న
కణదంగగళ ಹెూౕ5ಕె మతు( వ$ತా$సగళ
ಕెూౕషక తಯా^ಕె.

తరగ : 9ನెౕ
ನెౕ

ంగళು : ಸెಪెంబ 2021

షయ:
షయ  ాన

అಭా$స ಹాಳె-1
ಹాಳె
I .ಕెళಗె ಕెూ8రువ ಹెౕ=ಕెగళ5@ సంతు5త మతు( అసంతు5త బలగళను< గురుQ.
1. Pౕ+న Pౕಲె ఇ^Qరువ పುస(క _________________________
2. ಜారు బంTయ5@ ಜారు(రువ హుడుగ ___________________________
3. ಪా$ರాచూ *ంద ಕెళಕె\ ధుముకు(రువ వ$ ( ____________________________
4. Q]ర జవ>ంద చ5సు(రువ ಕారు. ______________________________
5.సమ బల>ంద హగlద 2 తు>గళను< జగుlవ

d. ___________________________

II.aత గళను< ನెూౕT ఉత(^Q.
1) ఈ aత ಕె\ నూ$టన<న jదలನెౕ *యమవను< ಹెౕಗె అనsfసు^.

2) aత ఒందు మతు( ఎరడర5@ సంతు5త మతు( అసంతు5త బలగళను< ಹెస^Q.

3) ఈ aత ద5@ జడతs మతు( ద వ$ರాtగళ సంబంధవను< ಹెౕಗె అనsfసు^.

4) ఇ5@ ಕారు ముందಕె\ చ5సలు ಕారణವెౕను ?

తరగ : 9ನెౕ
ನెౕ

ంగళು : ಸెಪెంబ 2021

షయ:
షయ  ాన

అಭా$స ಹాಳెಹాಳె 2
1. నూ$టన<న చలನెయ ఒందನెౕ, ఎరడನెౕ మతు( మూరನెౕ *యమగళను< ವా$ಖా$*Q.

2. జడతs ఎందರెౕను ? ఎరడు ఉದాహరಣె బರెf^.

3. Pౕಲె +Hయుವాగ నూ$టనన మూరನెౕ *యమవను< ಹెౕಗె అనsfసు^.

4. “అ ವెౕగವాH చ5సు(రువ ಬైS, *ಧానವాH చ5సు(రువ బQ}Hంత ಹెayన ಹా*
ఉంటుಮాడబల@దు” సంವెౕగ సంర ಣెಗె సంబంcQదంತె ಹెౕ=ಕెయను< ಹెౕಗె *రూuసు^.

అಭా$స ಹాಳెಹాಳె- 3
1.

అసంతు5త బలಕె\ 2 ఉದాహరಣె బರెf^.

2.

చలನెయ jదలನెౕ *యమಕె\ ఇరువ ఇನెూ<ందు ಹెసರెౕను ?

3.

చలನెయ ఎరడನెౕ *యమద గ ౕయ సూత బರెf^.

4.

ವెౕಗెూౕత\ష ఎందರెౕను ? ఇదను< కండుZTయువ సూత బರెf^.
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అಭా$సద ಹాಳె - 4
I.ಹెూం>Q
I.ಹెూం>Q బರెf^ :
అ

బ

బల

అ>శ ప^ಮాణ

జడతs

ರాt * ವెౕగ

ರాt

నూ$ట~ 3ನెౕ *యమ

సంವెౕగ

స>శ ప^ಮాణ

d మతు( ప  d

నూ$ట~ 1ನెౕ *యమ

II. స^ಯాద మతు( తಪాద ಹెౕ=ಕెగళను< గురుQ.
గురుQ
1. పరసర రుద > \న5@ వసువ ఒంದెౕ ప^ಮాణద బలగళು వసు(వను< సమತెూౕలన
Q]య5@డుత(ವె .
2. దు$తంఖవು Qs ఆಫాgTద నంతరవೂ ಕెలవು ಸెಕెండుగళ ಕాల రుగుత(ದె. ఏಕెందರె ఇదు
జడతsಕె\ ఒళపడువು>ల@
3. ಹెౕ=ಕె (2) నూ$టన<న 2ನెౕ *యమಕె\సంబంcQದె.
4. *వsళ బలవು ఒందు వసు(న Pౕಲె వసువ ఎల@ బలగళ ఒటు jత(ವాHದె.

III . నూ$టన<న 3ನెౕ
ನెౕ *యమಕె\ సరళ ఉದాహరಣెగళను< *మgದెౕ ವాక$ద5@ బರెf^.
బರెf^
నూ$టన<న 3ನెౕ *యమ

ఉದాహరಣె 1

ఉದాహరಣె 2
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అಭా$సద ಹాಳె - 5
I. ಕెూౕషకద5@రువ aత గ=ಗె *యమ సూaQ,
సూaQ *మgದెౕ ఆద సరళ ವాక$గళ5@ సమ_Q.
సమ_Q
క.
సం.
సం

1

2

3

4

5

aత

అనsfసువ
నూ$ట~ న *యమ

సమథನె

6

7

8

9
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అಭా$స ಹాಳెಹాಳె- 6
I. సస$ మతు( ಪా

+ౕవಕెూౕశగళ5@న ಭాగ /కణదంగగ=ಗె
కణదంగగ=ಗె సంబంcQదంತె ಕెళHన ಕెూౕషకవను<

fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ ¨sÁUÀ/ PÀtzÀAUÀ
PÉÆÃ±À¥ÉÆgÉ

¸À¸Àå fÃªÀPÉÆÃ±À
EzÉ

¥ÁætÂ fÃªÀPÉÆÃ±À
EzÉ

PÉÆÃ±À©üwÛ

EzÉ

E¯Áè

PÉÆÃ±ÀPÉÃAzÀæ
ªÉÄÊmÉÆÃPÁAræAiÀiÁ
¯ÉÊ¸ÉÆÃ¸ÉÆÃªÀiï
gÉÊ¨ÉÆÃ¸ÉÆÃªÀiï
¸ÉAmÉÆæÃ¸ÉÆÃªÀiï
PÉÆèÃgÉÆÃ¥Áè¸ïÖ
UÁ°ÎÃ ¸ÀAQÃtð
JAqÉÆÃ¥Áè¹äPï gÉnPÀÄå®ªÀiï
పೂణಗెూ=Q.
పೂణಗెూ=Q

II. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr :
¥ÉÆgÉ¸À»vÀ PÀtzÀAUÀ

¥ÉÆgÉgÀ»vÀ PÀtzÀAUÀ

III. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj : (C¨sÁå¸À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå 17)
ªÉÄÊmÉÆÃPÁAræAiÀÄ

PÉÆèÃgÉÆÃ¥Áè¸ïÖ

:9

:

2021

:

-7
I. F PÉ¼ÀV£À PÉÆÃµÀÖPÀzÀ°è£À PÀtzÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ CªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄð w½¹.
PÀtzÀAUÀ

1

2

3

4

II. F PÉ¼ÀV£À PÀtzÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ :
1) ¸À¸Àå fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ CqÀÄUÉªÀÄ£É –
2) fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ ±ÀQÛ GvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæ –
3) fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ ¸ÀAUÀæºÀuÁ PÉÆoÀr –
4) fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ PÁSÁð£É–
5) fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ DvÀäºÀvÁå¸ÀAa –
6) fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ ¥ÉÆæÃnÃ£ï PÁSÁð£É –

ºÉ¸ÀgÀÄ

PÁAiÀÄð
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అಭా$స ಹాಳెಹాಳె- 8
1. F PÉ¼ÀV£À ««zsÀ PÉÆÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ºÉ¸Àj¹.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2. ¸À¸ÀåªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂ fÃªÀPÉÆÃ±ÀÀUÀ¼ÀgÉqÀgÀ®Æè ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ PÀtzÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.

3. ¸À¸ÀåªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂ fÃªÀPÉÆÃ±ÀÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 4 ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj:
PÀæ.¸ÀA
1
2
3
4

¥ÁætÂfÃªÀPÉÆÃ±À

¸À¸ÀåfÃªÀPÉÆÃ±À
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అಭా$స ಹాಳెಹాಳె- 9
1. F PÉ¼ÀV£À avÀæªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹:

2. F ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ°è JgÀqÀ£ÉÃ avÀæzÀ°è D¯ÉÆÃUÀqÉØAiÀÄ°è zÁæªÀtzÀ ªÀÄlÖ ºÉZÁÑUÀ®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ?
D QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.

3. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj : (C¨sÁå¸À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå 18)
«¸ÀgÀuÉ

C©ü¸ÀgÀuÉ
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అಭా$స ಹాಳెಹాಳె- 10
1. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj : (C¨sÁå¸À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå 17)
¥ÉÆæÃPÁåjAiÉÆÃmï

AiÀÄÆPÁåjAiÉÆÃmï

2. F PÉ¼ÀV£À avÀæUÀ¼À°è ¥ÉÆæÃPÁåjAiÉÆÃmï ªÀÄvÀÄ ÛAiÀÄÆPÁåjAiÉÆÃmï fÃªÀPÉÆÃ± À AiÀiÁªÀÅzÀÄ JAzÀÄ
UÀÄgÀÄw¹ PÁgÀt w½¹.

¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ

FgÀÄ½î PÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ

