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:ೂೕCಸುವ ೕ¡ಾ1ತ

ನಡುನ ವ?ಾ?ಸಗಳನು

ಕಂಬಗಳನು ಸHಾTಾಂತರದ W

(ವರ2ಯಂ: ಈ ಳ OೕSರುವ ಚಟುವ0
ನx.)

ಭೂೂೕಳ ಸಂrಾ- ಸಂಪYಟ -01

2. ಅ¢ಾಂಶ ಮತು ೕ¡ಾಂಶಗಳು

11.3 |ೖ`ಾನದ Wರುವ ದು? ಕಂಬಗಳ
ಾಲನು ಎತರ ಪGೕಶ[ಂದ ೕKಸುವYದು

ೂWೕL ಮತು ನ!ಾgಯ |ೕ3

ೕK`ಾಗ ಮಧ?ದ

ಅ¢ಾಂಶ ಮತು ೕ¡ಾಂಶಗಳನು

ಕಂಬ ಎತರ4ಾXರುವYದನು

ಗುರುಸುಾ.

ಕಂಡುೂಳುvವYದು.

( 8 ೕ ತರಗಯ ಕ !ಾ ಫಲ-17)

(ಾಂದJUಕ ಅವ3ೂೕಕನ

ಗುರುೕತನ ವೃಪರ ಅJವೃ[_

ಾVತ?ವನು ಓ[C.)

12.ಹ4ಾHಾನ ಮತು

1. ಹ4ಾHಾನ ಮತು 4ಾಯುಗುಣ

12.1 ಸlೕ

ವ?ಾ?ಸವನು $ಯುವರು.

2. 4ಾಯುಗುಣದ ವಲಯಗಳು

ಆ!ಾಶ4ಾbಯ ಹ4ಾHಾನ

4ಾಯುಗುಣದ ನಡುನ

12.2 ದೂರದಶUನದ W ಮತು
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(⁂ನಗಳು -3)

12.2 ಒಂದು 4ಾರದ 4ಾಾವರಣದ

Gೖನಂ[ನ ಬದPಾವ2ಯನು `ಾಖ  ನ

ತBಾC.

12.3 ಪಂಚವಲಯಗಳನು ಗುರು.

(8 ೕ ತರಗಯ ಕ !ಾ ಫಲ-19)

ವರ[ಯನು ಆ ಸುವYದು ಮತು

`ಾಖ ಸುವYದು.

12.3 ನ!ಾgಯ W ಗುರುಸುವYದು
12.4 ಹರ*.

13. ಭೂ ಸಂರN2 ಕುCತ ಧ

ಪCಸರ wೕಜ !ಾಯUಕಮಗಳ

ಅCವನು ಮೂSಸುವYದು.

( 8 ೕ ತರಗಯ ಕ !ಾ ಫಲ-24)

1. ^ಾPಾ ಪCಸರದ ಅCವY

13.1 ^ಾPಾ ಸುತ ನ ಪCಸರ
ಅವ3ೂೕಕನ.

13.2 ಸುತಲ qೕವ <ೖದ? ಪ0A

ತBಾC.

13.3 ಪCಸರ ಸlೕ.

13.4 @ಾCಾCಕ ವXೕUಕರಣ

13.5 wೕಜ ತBಾC.
13.6 ಸcಳfೕ0.

13.7 hರು1ತ ೕN2.
13.8 ಸಂದಶUನ.

13.9 ಮಣುF ಪCೕNಾ kಾನ.
<L ಂM :

https://youtu.be/O19NnSR6kok

13.10 ಅವ3ೂೕಕನ.

13.11 OೕCನ ಾNರ: oಾ-U
9

12.4 ಒಂದು 4ಾರದ 4ಾಾವರಣದ Gೖನಂ[ನ
ಬದPಾವ2ಯನು `ಾಖ . ಅದರ Wನ
ವ?ಾ?ಸಗಳನು ಕುCತು ಮಕ(ೕ ಹರ*
ನxಸಲು ಅನುಕೂ ಸುವYದು.
(⁂ನಗಳು -2)

13.3 ನಮd ಸುತ ನ ಪCಸರವನು ೕKಸಲು
$. ಮಕ(ೕ qೕವ<ೖಧ?:ಯನು
ಗುರುಸ .

13.4 ಮbFನ ಧಗಳು ಾಗೂ ಸಸ?ವಗUದ

ಧಗಳನು ಮಕ(ೕ ಗಮO ಗುರುಸಲು

ೕ;.

13.4 ಕಸವನು ಹಕಸ ಮತು ಒಣಕಸಗಾX

ಂಗS 3ೕ4ಾC Hಾಡುವಂ: ೕ;.

13.5 OೕCನ ಬಳಯ wೕಜ ತBಾCಸಲು
ಅನುಕೂ .

13.9 ಸರಳ ಮಣುF ಪCೕNಾ kಾನದ

ಯೂಟೂ?L hW;ಂ¥ ೕK.

13.10 ^ಾ3 ಅಥ4ಾ ಮ ಯ W

ಂಗSಸPಾದ ಹ ಮತು ಒಣ ಕಸಗಳ gೕಕ¦ಾ

ಪHಾಣಗಳನು ಕಂಡುೂಳುvವYದು.

13.11 [ನ Oತ? ಬಳಸುವ Oೕರನು 3ಕ( ಾh

ಬ ಾಕುವYದು.

13.12 ಸುತಮುತ ನ

ಪGೕಶದ W ಒಂದು ಸುತು ಾಕುವYದು
(ಾರತದ W ಒಂದು ಸುತು ಾhದ

600 qೕ ಪfೕದಗಳು !ಾbಸುತ<,

ಎಷುA ಕS| ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು

wೕ1 ಬಳ ೂೕಷಕ ರ1. ಈ ಮೂಲಕ

OೕCನ ಕS| ಬಳಯನುಧೃ§ೕಕCಸುವYದು.
(⁂ನಗಳು -3)

ಇತರ Gೕಶಗಳ W ಈ ಸಂ? ಬಹಳ

14.ಆaUಕ ಚಟುವ0ಗಳ ಬ\
ಅCವY ಮೂSೂಳುvವರು.

1. ಮ ಯ ಹಣ!ಾನ OವUಹ2

ಕS| ಇG)

14.1 ಮ ಯ ಆಯವ?ಯ ಪ0A
ತBಾC

14.2 ಅS ಮ ಯ ಆಯವ?ಯ ಪ0A

ತBಾC

14.3 ಹಣ!ಾಸು ರVತ ಸರಕು zೕ<ಗಳ
ಆಯವ?ಯ

14.4 [ನಚC ಬಯುವYದು

15. ವ?ವಾರ ಸಂಘಟ ಯ
ಕುCತು ಮತು ಸc$ೕಯ

ಉ[Q|ಗಳ ವXೕUಕರಣವನು
$ದುೂಳುvವರು.

1. ವ?ವಾರ ಸಂಘಟ ಗಳು

14.5 `ಾಖ ೕಕರಣ
15.1 ಸಂದಶUನ
15.2 ಸlೕ

15.3 ೕ[ಯ3ೂWಂದು ಸುತು

15.4 [ನಪಗಳ HಾV ಸಂಗಹ2
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14.1 ಮ ಯ ಧ ಖಚುU <ಚಗಳ ವರ
ಸಂಗV ಆಯವ?ಯ ಪ0A ತBಾC.

14.4 `ಾ?aUಗ$ ತಮd [ನ Oತ?ದ
ಖಚುU<ಚಗಳ [ನಚC ಬಯಲು
ೕ;ಸುವYದು.

14.5 ಊCನ ಧ ಲಸಗಳ ಮತು

ಲಸrಾರರ ವೃಗಳ `ಾಖ ೕಕರಣ HಾS.
(⁂ನಗಳು -2)

15.1 ಸc$ೕಯ ಉದ?l`ಾರರ ಮತು

ಉದ?ಮಗಳನು ಸಂದ5Uಸಲು ಅನುಕೂ ..

15.2 ವಸುಗಳ ದರಪ0Aಯನು ೕK

ಾಗೂ n3ಗಳ ಸlೕ ನxಸಲು ಅನುಕೂ .
(⁂ನಗಳು -1)

