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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è eÁjUÉÆ½¹zÉ.
F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉU¼
À À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛz.É FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå
eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÆ
É ArzÉ.
¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV, JgÀqÄÀ
ªÀμð
À UÀ¼À°è PÀ°PÁ £Àμ
À ÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀU
æ À¼À ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ CzsåÀ AiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ
CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥Àª
æ ÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ
¤nÖ£°
À è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼Àº¢
À AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 202223£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÄÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÄÀ ß eÉÆÃr¹
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥r
À ¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ,
ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀª£
À ÄÀ ßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ
ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖª£
À ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoåÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ
PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPª
À ÁVªÉ. ²PÀëPÀgÄÀ vÀªÀÄä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ
ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀg®
É ègÀÆ EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV
PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÆ
É ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ £ÀªÄÉ ä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É Égq
À ÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ
vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw
ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ.
EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉU¼
À ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ,
PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ
PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥r
À ¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ
dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA
¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ
ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ UÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªiÀ ÁAvÀgª
À ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß
¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è
GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªg
À ÉUÉ
gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ
¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ
¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 202223£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è
¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£Àª£
À ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß
¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ
¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è
J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuU
É É £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzA
À vÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ
PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß
¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÄÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è
PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÄÀ ß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉU¼
À À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À
‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼°
À è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÄÀ ß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÖÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè
¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀiÁð©üªÈÀ ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ
E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼
À À£ÀÄß ¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£
À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ

iv

¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À
qÁ|| J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

qÁ. «±Á¯ï Dgï. ¨sÁ.D.¸ÉÃ
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, r.J¸ï.E.Dgï.n.
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸ÀA¥À£ÀÆä® ¸Á»vÀå gÀZÀ£Á vÀAqÀ
f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ, zÁªÀtUÉgÉ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è

²æÃªÀÄw ±ÉéÃvÁ «. f
n.f.n. ¸À.».¥Áæ.±Á¯É ¥ÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î
zÁªÀtUÉgÉ zÀQët ªÀ®AiÀÄ
zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè

²æÃ. gÁeï PÀÄªÀiÁgï n
n.f.n, ¸À.».¥Áæ ±Á¯É, §¸ÀªÀ£Á¼ÀÄ
UÉÆ®ègÀºÀnÖ,
zÁªÀtUÉgÉ GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ,
zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè

²æÃªÀÄw. gÀ²ä JªÀiï
n.f.n PÀÄªÉA¥ÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ ªÀiÁzÀj
»jAiÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÉÆ¸À¨É¼ÀªÀ£ÀÆgÀÄ
zÁªÀtUÉgÉ zÀQët ªÀ®AiÀÄ
zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè

²æÃ. zÉÃªÀgÁeï ºÉZï. JªÀiï
n.f.n, ¸À.».¥Áæ ±Á¯É, J¸ï.¦.J¸ï £ÀUÀgÀ
zÁªÀtUÉgÉ GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ
zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè

CfÃA ¥ÉæÃAf ¥sËAqÉÃ±À£ï vÀAqÀ
f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è
C£ÀÄªÁzÀPÀgÀÄ
K. Leelamma (AM)
Sree NeelakanteswaraTelugu, Kannada and
Tamil Higher Primary School
Yellahanka Old Town, Bangalore - N4,
Bangalore - 64

Smt. K.V. Pushpanjali (H.M)
Govt Telugu H.P.S. Kamakshamma Layout
Yelahanka Old Town, Bangalore - N4,
Bangalore- 64

¥Àj²Ã®PÀgÀÄ
Smt. K.V. Pushpanjali (H.M)
Govt Telugu H.P.S. Kamakshamma Layout
Yelahanka Old Town, Bangalore - N4,
Bangalore- 64

¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ :
E.«.f. «¨sÁUÀ, r.J¸ï.E.Dgï.n ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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పరివిడి
అభ్యాస ఫలితాలు- 6వ తరగతి
4వ మరియు 5వ తరగతిలోని పూరణ అభ్యాస ఫలితాలతో సేకరణం
క్ర. సాంఖ్య

థీమ్స

అభ్యయస ఫలితాలు

పేజీ సాంఖ్య

పెద్ద సాంఖ్యలపెై ప్రాథమిక్ విధులను వరితాంపజేయడాం ద్ాారర సమసయలను
1

పరిష్కరిాంచడాం (జోడాంచడాం, తీసివేత, గుణకరరాం, భ్యగహ్రాం మరియు సాంఖ్యల

1-3

సరధారణ నిరరాణాం)
పూరరణాంకరల పరిచయాం మరియు ఉపసరగ పెై క్ూడక్ మరియు తీసివేత

2

సమసయలు

3-8

సాంఖ్యలు మరియు వరటిని మరియు పాధానాాంశరలు కరరకరలు మరియు గుణిజాలను గురితసత ుాంద్ి.
3

ిి కోసాం యజమానులు మరియు MPS లు ద్రఖ్ాసుత చేసత రరు.
ప్రాథమిక్ విధులు ఒక్ నిరిదష్ట పరిసతి

8-9

సమాన భిననాంలో డేటయ భినాననిన గురితాంచాండ. మరియు సరిప్ో లచాండ
రోజువరరీ జీవితాంలో ద్శరాంశరల సాంక్లనాం మరియు వయవక్లనాం సమసయలు,
4

ప్ొ డవు, బరువు, ఉష్ోణ గరత మొద్ల ైన వరటిని ఉపయోగిసత ుాంద్ి మరియు

9 - 11

మారుసుతాంద్ి.
5

రేఖ్, విక్రణాం, కోణాం మడుగు మరియు విక్రణ ాం, తిాభుజాం
చతురుుజాం, వృతత ాం మొద్ల ైన జామితీయ భ్యవనలు పరిసర వరతావరణాంలోని

6

బొ మాల సహ్యాంతో వివరిాంచబడాాయి.

7

8

11 - 14

క్షతిజ, సమాాంతర, లాంబ మరియు గీసిన పాంక్ుతలను గురితాంచడాం
జాయమితి

16 - 19

కొలతల పాకరరాం కోణాలు వరీగక్రిాంచబడతాయి. 45o, 90o మరియు
కోణాల సూచనతో కోణాల కొలత ఇవాబడన కోణాలను

14 - 15

180o

అాంచనా వేసత ుాంద్ి.

19 - 21

మరియు కొలుసుతాంద్ి.
ఒక్టి లేద్ా అాంతక్ాంటే ఎక్ుకవ సరళ సమరూపతతో రాండు డైమెనషనల
9

సమరూపత

రాండు

డైమెనషనల

ఆక్ృతులను

గురితసత ుాంద్ి.

బొ మాల

21 - 22

సమరూపతను సృష్ిటసత ుాంద్ి.
10

11

ఫీలావర్క

పరరయవరణాంలో అాంద్ుబయటులో ఉనన ద్ీరఘ చతురసరాకరర చితాాల చుటుటకొలత
మరియు వైశరలాయనిన వరరు క్నుగ ాంటయరు.

సమాచార

సేక్రిాంచిన డేటయను విశలేష్ిసత ుాంద్ి మరియు ద్ానిని మాయపలో సూచిసుతాంద్ి

నిరాహణ

మరియు టయయబలే టే ను విశలేష్ిసత ుాంద్ి.

vi

23 - 24

24 - 25

అభ్యాస ఫలాల నెలవారీ కేటయయింపు 6వ తరగతి
క్ర.సాం.
1

నల
మే 2022

అభ్యయస ఫలాలు

FA /SA

పెద్ద సాంఖ్యలో ప్రాథమిక్ విధులను వరితాంపజేయడాం సమసయలను
పరిష్కరిాంచగలద్ు. సాంక్లనాం (అద్నాం, తీసివేత, గుణకరరాం,
భ్యగహ్రాం) సాంఖ్యల సరధారణ నిరరాణాలను తలుసుకోాండ.

2

జూన 2022

పూరరణాంకరల పరిచయాం అలాగే పూరరణాంకరలపెై క్ూడక్ మరియు
తీసివేత సమసయలు తలుసుకొనుద్ురు

3

4

జూల ై 2022

ఆగసుట 2022

FA-1
(జుల ై 4)

నిబాంధనలు, ఫేామ్లు మరియు కరరక్ాం మరియు గుణకరరరనిన

SA-1

గురితాంచడాం అనేద్ి ఒక్ నిరిదష్ట పరిసి తికి CEA, LSSPS వరితసత ుాంద్ి.

(సెపట ాంె బర్
చివరి వరరాం)

డేటయ భిననాం, సమాన భిననాం గురితాంచి సరిప్ో లచాండ. ప్ొ డవు,
బరువు, ఉష్ోణ గరత మొద్ల ైన భినానలు/ వయవక్లనాం సమసయలు
రోజువరరీ జీవితాంలో ఉపయోగిసత ుాంద్ి.

5

FA-2

సెపట ాంె బర్ 2022 రేఖ్, విక్రణాం, కోణాం, మడుగు మరియు రూపురేఖ్లు, తిాభుజాం, (2 సెపట ాంె బర్)
చతురుుజాం, వృతత ాం, మొద్ల ైన జాయమితీయ భ్యవనలు పరిసర
వరతావరణాంలోని బొ మాల సహ్యాంతో వివరిాంచబడాాయి.

6

అకోటబర్ 2022

క్షతిజ, సమాాంతర, లాంబ మరియు గీతల పాంక్ుతలను గురితాంచాండ.

7

నవాంబర్ 2022 కొలతలక్ు సాంబాంధిాంచిన కోణాలు వరీగక్రణ 45, 90 మరియు
180 కోణాలను కొలవడాం ద్ాారర కొలత కోణాలను కొలుసుతాంద్ి.

8

డసెాంబర్ 2022 ఇచిచన కోణాలను కొలవడాం నేరుచక్ుాంద్ురు. లేద్ా అాంతక్ాంటే

FA-3
డసెాంబర్4వ
వరరాం

సరళ సమరూపతతో రాండు పరిమాణాలు కొలుసరతరు.
9

జనవరి 2023

ఫిబావరి 2023

పరరయవరణాంలో అాంద్ుబయటులోఉనన ద్ీరఘ చతురసరాకరర చితాాల
చుటుటకొలత, వైశరలాయనిన క్నుగ ాంటయరు.

11

మారిచ 2023

(మారిచ చివరి

మెటక
ిా ఆక్ృతులను గురితాంచడాం. రాండు పరిమాణాల సమాన
పరిమితిని సృష్ిటాంచడాం.

10

SA-2

సేక్రిాంచిన డేటయను విశలేష్ిసత ుాంద్ి. ద్ానిని మాయపలో సూచిసుతాంద్ి
మరియు టయబలే టే ను విశలేష్ిసత ుాంద్ి.

vii

FA-4
(మారిచ 2వ
వరరాం)

వరరాం)

అభ్యాస ఫలితం- 1
అభ్యాస ఫలితాలు: పెద్ద సాంఖ్యల క్ాంటే ప్రాథమిక్ విధులను

ఉపయోగిాంచడాం. సాంఖ్యల సరధారణ నిరరాణాలను అరిాం

చేసుకోవడాం ద్ాారర సమసయలను (జోడాంచడాం, తీసివేత, గుణకరరాం, భ్యగహ్రాం) పరిష్కరిాంచడాం.
అభ్ాసనం యొకక పరిధి మరియు ప్ాాముఖ్ాత: పిలేలు సమసయలను నేరుచక్ుాంటయరు. నేరుచక్ునన తరువరత వరరి ద్ైనాంద్ిన
జీవితాంలో ఒక్ అాంతరరుగరనిన ప్ో ష్ిసత రరు. వరరు జీవితాంలోని క్షణాలలో ఆటప్రటలు వాంటి రోజువరరీ పరిసి తులను
ఎద్ురోకగలుగుతారు. రోజువరరీ వసుతవులను కొనుగోలు చేసే అనేక్ పరిసత
ిి ులు ఉనానయి. ఇలాాంటి పరిసిితులోే మనాం ఎనిన
వసుతవులు కొాంటునానాం అనే పాశ్నలు రరవడాం సహజాం. ఈ వసుతవులను రాండు సమూహ్లుగర చేయడాం సరధయమేనా? వీల ైతే
అవి సరిసాంఖ్యలు మరియు లేక్ప్ో తే అవి బేసి సాంఖ్యలు. వీటిని తలుసుకోవడాం, రాండు యొక్క విభజన నియమానిన
ఉపయోగిాంచడాం, పెద్ద సాంఖ్యలు సమానాం లేద్ా బేసి సాంఖ్యలు అని తలుసుకోవడాం.
కారాాచరణం1: పెద్దసాంఖ్యలు (4 అాంకలు పెద్దవి) చద్వడాం, రరయడాం, ప్ో లచడాం, సరిప్ో లచడాం.
పాయోజనం: చద్వడాం, రరయడాం, సాంఖ్యలను ప్ో లచడాం.
కారాాచరణ వివరణ: పిలేలక్ు 4, 5 అాంకలతో సహ్ వివిధ వసుతవుల ధరలను జాబితా చేసి, ఆపెై వరటి సరినవిలువ టేబుల పెై వరాసి,
వరరి సాంఖ్యలను రరయడానికి, సాంఖ్యలను విసత రిాంచడానికి వరరిని పేారేపిసత ుాంద్ి. అనేక్ కరరయక్లాప్రలు అాంకలు మారుతుననపుుడు
వరటి ధరలు మారుతాయని పాజలను ఒపిుాంచాయి. పిలేలు వరరి ముాంద్సుత భ్యవనల పాకరరాం ధరలను సరిప్ో లచడానికి తగిన
చిహ్నలను (<, >, =) ఉాంచమని పేరేపిసత ుాంద్ి.
ద్ైనాంద్ిన జీవితాంలో వివిధ వసుతవుల ధరలను చద్వడానికి, వరటి ధరలను ప్ో లచడానికి సాంఖ్ాయ పరిజా ానాం ముఖ్యమని అరి ాం
చేసుకోవడాం ముఖ్యాం.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1.10 111
కారాాచరణ 02: సమీప సమసయల సాంఖ్యను క్నుగ నడాం.
పాయోజనం: పద్ారరిల సరమీపయ ధరను క్నుగ నడాం.
కారాాచరణ ప్రా ఫైల్: పిలేలక్ు పెనిసళల
ే , రబబరు, పుసత కరలు మొద్ల ైన వసుతవులను చూపిాంచడాం
ఉదాహరణ:
• 1 పుసత క్ాం 18 రూప్రయలు ఉాంటే మీరు ఎనిన పుసత కరలు కొనుగోలు చేసత రరు?
వరరి ద్ైనాంద్ిన జీవితానికి ద్గగ రగర ఉాండ అనేక్ ద్ృశరయలను రూప్ొ ాంద్ిాంచడానికి , సమీప ధర గురిాంచి వరరికి తలియజేయడానికి
పిలేలను ప్ో ా తసహాంచడాం.
పెద్దసాంఖ్యల ఉద్ాహరణ 6872 వివిధ సరినాలక్ు ద్గగ రగర ఉనన సాంఖ్యలతో పూరిాంచాండ .
ఉదా:
1000 సరినానికి

100 సరినానికి

10 సరినానికి

7000

6900

6970

ఈ విధాంగర వివిధ సాంఖ్యలు వరటి సమీప విలువక్ు రరయడాం ల రినాంగ ష్ీటలోని1

కారాాచరణ సంఖ్ా: 1. 12, 1.13, 1.14
కారాాచరణం 03: క్ూడక్ మరియు తీసివేత గణనలను ఏరరుటు చేయడాం.
పాయోజనం: రోజువరరీ జీవితాంలో పరిసతి
ిి కి అనుగుణాంగర క్ూడక్లు, తీసివేత, గణనలను ల కికాంచడాం.
కారాాచరణ, కారాకలాపం వివరణ: పిలేల కోసాం కొనిన నిజ -సమయ ద్ృశరయలను సృష్ిటాంచడాం ద్ాారర వివిధ రకరల క్ూడక్లు
మరియు తీసివేతలను మౌఖిక్ాంగర మరియు క్రమపద్ధ తిలో ల కికాంచవచుచ. ఏద్ైనా రాండు వసుతవుల ధరలను పేర కనాండ మరియు
మొతత ాం. లేద్ా వయతాయసరనిన క్నుగ నమని చపుాండ.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా 1. 15, 1.16 1. 17.
కారాాచరణ 04: గుణకరరాం మరియు విభజనలను పరిష్కరిాంచడాం
పాయోజనం: ద్ైనాంద్ిన జీవితాంలోని భ్యగసరామాయనిన మరియు విభజనను పరిష్కరిాంచడానికి.
కారాాచరణ ప్రా ఫైల్: పిలేలు గుణకరరాం మరియు భ్యగహ్రాం యొక్క ద్శ్లను అనుసరిాంచడానికి ఉప్రధాయయులు కొనిన సరధారణ
గణనలను అాంద్ిాంచాలి.
ఉదాహరణం:
• 1 అరటి పాండు ధర రూ.5 అయితే 10 అరటి పాండే ధర ఎాంత?
• 500 రూప్రయలను 4 మాంద్ికి సమానాంగర పాంచినపుుడు అాంద్రి ద్గగ ర ఎాంత ఉాంటుాంద్ి?
పరిసి తిని సాంద్రోుచితాంగర చేయడానికి బహుళ మరియు చతురసరాకరర గణనలను ఉపయోగిాంచవచుచ.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25
కారాాచరణ 05: వసుతవులను రాండు సమూహ్లుగర వరీగక్రిాంచడాం.
లక్ష్ాం: సరి మరియు బేసి సాంఖ్యలను గురితాంచడాం.
కారాాచరణ వివరణ: పిలేలక్ు కొనిన చిాంతపాండు గిాంజలు ఇవాాండ మరియు వరటిని రాండు గూ
ర పులుగర అమరచాండ
ఉదాహరణ:

పెద్దసాంఖ్యలను సమాన మరియు బేసి సాంఖ్యలుగర గురితాంచడానికి సాంఖ్ాయశరసత ాంర (రూపక్లునలను) గమనిాంచిమరేటర్ వద్ిలిపెటట ిన
ఖ్ాళీలను పూరిాంచాండ.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 1.26, 1.27, 1.28, 1.29
ప్ాఠ్ాపుసత కంలో సంబంధిత అధాాయం: 1. సాంఖ్యలను తలుసుకోవడాం, 2. పూరిత సాంఖ్యలు,

2

మూలాాంకన స్ాాయిలు:
అభ్యాస ఫలితాలు

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

పెద్దసాంఖ్యలో ప్రాథమిక్ సాంఖ్యలు

సాంఖ్యల

విధులు

క్నుగ నడాం, అడుావరుసలు జీవితాంలోని

ద్రఖ్ాసుత చద్వడాం,

సాంఖ్యను రోజువరరీ

సమసయలను

రరయడాం మరియు మరియు

పరిష్కరిాంచాండ

సరగద్ీత.

(సాంగరహాం,

తీసివేత,

గుణకరరాం,

విభజన *సర్ి,

మరియు

సాంఖ్యల సాంఖ్యలను

సరధారణ నిరరాణాలు

స్ాాయి-4

జీవితాంలో ప్రాథమిక్ విధులతో

నిలువు విష్యాల

వరుసలోని సాంఖ్యల మొతత ాం అాంచనాలు,

సాంబాంధిత సహ్

ఖ్ాతాలు

సరమీపయత, సాంఖ్ాయ

శలరణులపెై

వివరణ గణనలను గీయడాం

తేడాలను క్నుగ నడాం. 1 అాంద్ాజును తలుపుతుాంద్ి.

గురితసత ుాంద్ి.

బేసి నుాండ

వాంద్

వరక్ు సాంఖ్యల

లక్షణాలను,

క్రమానుగత రహత పరిధులు గుణగణాలను క్నుగ నాండ.
పెద్ద

బేసి

సాంఖ్యలను సమాన

గురితసత రయి.

సాంఖ్యలు

బేసి

సాంఖ్యలుగర
వరీగక్రిాంచబడతాయి.

అభ్యాస ఫలితాలు- 2
అభ్యాస ఫలితం: పూరరణాంకరల పరిచయాం మరియు పూరరణాంకరలపెై క్ూడక్ మరియు తీసివేత సమసయలను పరిష్కరిాంచడాం.
అభ్ాసనం యొకక పరిధి మరియు ప్ాాముఖ్ాత: పిలేలు ఈ తరగతి ముగిసే సమయానికి సరనుక్ూల మరియు పాతిక్ూల
పూరరణాంకరలను గురితాంచగలగరలి. ద్ీనితో ప్రటు, రోజువరరీ పరిసత
ిి ులలో సరనుక్ూల మరియు పాతిక్ూల పూరరణాంకరలను
ఉపయోగిాంచడాం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వరరు తలుసుక్ుాంటయరు. మన ద్ైనాంద్ిన జీవితాంలో సునాన (0) క్ాంటే చినన సాంఖ్యలు
మరియు సునాన (0) క్ాంటే పెద్ద సాంఖ్యల విలువల పరిచయాం మరియు అపిే కేష్న. రోజువరరీ జీవితాంలో పూరరణాంకరలను
క్నుగ నే తన సాాంత పద్ధ తికి ఇక్కడ చోటు క్లిుాంచాలి. ఈ కరరణాలనినాంటి కరరణాంగర ఈ అభ్యయస ఫలితాం తరగతిలోని
పిలేలాంద్రికీ సాంబాంధితాంగర ఉాంటుాంద్ి.
పిలేలు పూరరణాంకరలను బో ధిాంచే ముాంద్ు సహజ సాంఖ్యలు మరియు పూరణ సాంఖ్యలపెై బలమెైన అవగరహన క్లిగి ఉాండాలి.
పిలేలలో ఈ లోపాం క్నిపిసేత, వివిధ రకరల విద్ాయ సరధనాలను ఉపయోగిాంచి సహజ సాంఖ్యలు మరియు పూరణ సాంఖ్యల భ్యవనను
నిరరధరిాంచడాం అవసరాం.అాంతేకరక్ుాండా, ఈ విద్ాయ సరధనాలను మరిాంత ఎక్ుకవగర ఉపయోగిసేత పాయోజనక్రాంగర ఉాంటుాంద్ి.
పూరరణాంకరలు.
కారాాచరణ 01: సహజ సాంఖ్యలు మరియు పూరణ సాంఖ్యలను పరిచయాం చేయడాం.
లక్ష్ాం : సహజ సాంఖ్య మరియు పూరణ సాంఖ్యల అరరినిన అరిాం చేసుకోవడాం.
కారాాచరణ వివరణ: ఈ కరరరయచరణ సహజ మరియు పూరణ సాంఖ్యలను పరిచయాం చేసత ుాంద్ి. సహజ సాంఖ్యలక్ు ముాంద్ు మరియు
తరువరత సాంఖ్యలను పరిచయాం చేయడాం. మన ద్ైనాంద్ిన జీవితాంలో సునాన (0) క్ాంటే తక్ుకవ మరియు సునాన (0) క్ాంటే
ఎక్ుకవ సాంఖ్యల విలువల పరిచయాం మరియు అపిే కేష్న. ఇక్కడ ఉప్రధాయయుడు మరినిన ఉద్ాహరణలు ఇవాడాం ద్ాారర
అభ్యయసరనిన మెరుగుపరుసరతడు.
3

సహజ సాంఖ్యలు N = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,….. }
మొతత ాం సాంఖ్యలు W = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,……….. }
కరమ సంఖ్ా

సహజ సంఖ్ా

మునుపటి సంఖ్ా

తదుపరి సంఖ్ా

1

13

12

14

2

237

-

-

లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 2.1
కారాాచరణ 02: సాంఖ్యపెై పూరరణాంకరలను సూచిసుతాంద్ి.
పాయోజనం: ఒక్ సాంఖ్యపెై పూరరణాంకరలు మరియు పూరరణాంకరల అరిాం గురితాంచాండ.
కారాాచరణ వివరణ: ఉప్రధాయయులు అభ్యయస సాంఖ్యలను పరిచయాం చేసత రరు. మరియు సాంఖ్యలను పరిచయాం చేయడాం ద్ాారర
అభ్యయసరనిన నిరరధరిసత రరు. ఒక్ గీతను గీయాండ. ద్ానిపెైన ఎడమ చివరన ఒక్ బిాంద్ువును సునానగర గురితాంచాండ. సాంఖ్యలను
సునాన బలానికి సమాన వయవధిలో వరుసగర 1, 2, 3, 4, _ _ _ _ గర గురితాంచడాం. ఏద్ైనా రాండు అాంక్గణిత సాంఖ్యల మధయ
ద్ూరరనిన పామాణాంగర పరిగణిాంచడాం.

అద్ే కరరరయచరణలో తగిన చిహ్ననిన ఉపయోగిాంచి సాంఖ్యపెై ద్ాని సరినాం మరియు రాండు సాంఖ్యల మధయ సాంబాంధానిన రరయడాం
ద్ాారర అభ్యయసరనిన సులభతరాం చేయడాం
కరమ సంఖ్ా

సంఖ్ాలు

సంఖ్ాపై స్ాానం

సంఖ్ాల మధ్ా సంబంధ్ం

1

12, 8

8కి క్ుడవైపు 12 ఉాంద్ి

12>8

2

12, 16

లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 2.2 మరియు 2.3
కారాకలాపం 03: పూరరణాంకరల అరిాం మరియు పూరరణాంకరలను ఉపయోగిాంచి సమాధానమివాడాం
పాయోజనం: వరసత వ పరిసి తుల ద్ాారర పూరరణాంకరలను ఉపయోగాంచాండ. సమాధానాం గరహసుతాంద్ి.
కారాాచరణ, కారాకలాప వివరణ: +, - సాంకేతాల సరైన వినియోగరనిన పిలేలక్ు అరి ాం చేసుకోవడానికి ఉప్రధాయయులు ఈ
కరరరయచరణను ఉపయోగిసత రరు. రోజువరరీ ద్ృశరయలను ఉద్హరిాంచడాం ద్ాారర సరనుక్ూల మరియు పాతిక్ూల పూరరణాంకరలను
పరిచయాం చేయడాం. భూమి సరియి క్ాంటే ఎతు
త ను సూచిాంచడానికి సరనుక్ూల సాంఖ్యల ఉపయోగాం. సముద్ా మటయటనికి ద్ిగువన
ఉనన వసుతవుల లోతు, వరలు మరియు సరినానిన సూచిాంచడానికి పాతిక్ూల సాంఖ్యల ఉపయోగాం. వరలూయమ్లో తగుగద్ల
సూచిాంచడానికి పాతిక్ూల సాంకేతానిన ఉపయోగిాంచడాం గురిాంచి వరరికి తలియజేయడాం ద్ాారర అభ్యయసరనిన తలియజేయడానికి
సరనుక్ూల పూరరణాంకరలు మరియు పాతిక్ూల సాంఖ్యల ఉపయోగాం. వరయలూయమ్లో తగుగద్ల సూచిాంచడానికి పాతిక్ూల సాంకేతానిన
ఉపయోగిాంచడాం గురిాంచి వరరికి తలియజేయడాం ద్ాారర అభ్యయసరనిన తలియజేయడానికి సరనుక్ూల పూరరణాంకరలు మరియు
పాతిక్ూల పూరరణాంకరలు మరియు పాతిక్ూల పూరరణాంకరల వినియోగరనిన నేరుాండ.

4

కరరరయచరణ 2.5లోని పటిట సహ్యాంతో పూరరణాంకరల గీత మరియు తద్ుపరి సాంఖ్యలతో పటిటక్ను పూరిాంచాండ.
ఉదాహరణము
పూరాణంకం

మునుపటి సంఖ్ా

తదుపరి సంఖ్ా

-5
0
10
-73
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 2.4 మరియు 2.5
కారాాచరణ 04: సాంఖ్యల సహ్యాంతో మరియు సాంఖ్యల సహ్యాం లేక్ుాండా తగిన చిహ్నలతో (<, >) పూరరణాంకరలను సూచిాంచాండ.
పాయోజనం: సాంఖ్ాయ సహ్యాంతో మరియు లేక్ుాండా పూరరణాంకరలు అవి తగిన చిహ్నలతో (<, >) గురితాంచబడతాయి.
కారాాచరణ వివరణ: ఈ కరరయక్లాప్రలు పిలేలు సాంఖ్ాయ రేఖ్క్ు క్ుడవైపున ఉనన సాంఖ్యలను ధన పూరరణాంకరలుగర మరియు ఎడమ
సాంఖ్యలను పాతిక్ూల పూరరణాంకరలుగర అరిాం చేసుకోవడాంలో సహ్యపడతాయి, సహ్యపడాండ.

మరియు పూరరణాంకరలను పటిటక్ల సహ్యాంతో సాంఖ్యల సహ్యాం లేక్ుాండా పటిటక్ల సహ్యాంతో (<, >) ప్ో లచడాం ద్ాారర వరాయడాం
సులభతరాం చేయడానికి కరరరయచరణ సాంఖ్య 2.7, 2.8 యాకిటవిటీలో ఒపుు/ తపుు మారికాంగ 2.9
కరమ సంఖ్ా

పూరాణంకాలు

స్ాాటిసా క
ట ల్

సంఖ్ాల

ఉననత

మధ్ా

స్ాానం

సంబంధ్ం
9>-13

1

-13, 9

9_13

2

14, -19

క్ుడవైపు

0

5

>

-7

-53

-9

3

-19

లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 2.6, 2.7, 2.8 మరియు 2.9
కారాాచరణ సంఖ్ా 0.5: ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్రమాంలో పూరరణాంకరలను వరాయడాం.
పాయోజనం: సాంఖ్ాయరేఖ్ సహ్యాంతో మరియు సాంఖ్ాయ రేఖ్ సహ్యాం లేక్ుాండా పూరణ ాంకరలను వరాయడాం.
కారాాచరణ వివరణ: సాంఖ్ాయరేఖ్ సహ్యాంతో మరియు సాంఖ్ాయ రేఖ్ సహ్యాం లేక్ుాండా రరసే అభ్యయస కరగితాలను ఇచిచ సరధన
చేయిాంచడాం ద్ాారర పూరరణాంకరలను వరాసే సరమరరధానిన ప్ొ ాంద్ుటక్ు సహ్యపడాలి.

లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 2, 10, 2, 11, 2.12
కారాాచరణ సంఖ్ా 06: సాంఖ్యల మధయ వచేచ పూరరణాంకరల జాబితా
లక్ష్ాం: ఇచిచన సాంఖ్యల మధయ వచేచ పూరరణాంకరల జాబితా
కారాాచరణ వివరణ: అక్కడ ఇవాబడన సాంఖ్యలలో వచేచ పూరరణాంకరలను జాబితా చేయడానికి కరరరయచరణ 2.13లోని పటిటక్ను
ఉపయోగిాంచడాం ద్ాారర అభ్యయసరనిన మెరుగుపరచాండ.
-0 మరియు -9
-6 మరియు 6
మరియు కరరరయచరణ 2.14లోని కొనిన పాశ్నలు ఆ పాశ్నలక్ు సమాధానాం ఇవాడాం ద్ాారర పూరరణాంకరల పరిజా ానానిన పెాంచుతాయి.
• -15 క్ాంటే ఎక్ుకవ నాలుగు పూరరణాంకరలు _______
• -10 క్ాంటే తక్ుకవ ఐద్ు పూరరణాంకరలు _______
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 2.13 మరియు 2.14
కారాాచరణ 07: సాంఖ్ాయ రేఖ్ సహ్యాంతో సాంక్లనాం మరియు వయవక్లనాం యొక్క సమసయలను పరిష్కరిాంచడాం
కోట: సాంఖ్ాయ రేఖ్ సహ్యాంతో పూరరణాంకరల క్ూడక్లు మరియు తీసివేత సమసయలు విపుుతుాంద్ి.
కారాాచరణ వివరణ: ఈ కరరరయచరణలో పిలేలు పూరరణాంకరలతో క్ూడక్ మరియు తీసివేత సమసయలను పరిష్కరిాంచడాం ద్ాారర
అభ్యయసరనిన నిరరదరిాంచగలరు. ఉప్రధాయయులు అభ్యయసరనికి అనుక్ూలమెైన కరరయక్లాప్రలను సృష్ిటాంచవచుచ మరియు అభ్యయసరనిన
మెరుగుపరచవచుచ.
(+5) +(+3)= +8

6

2.17 కరరరయచరణలో సరధారణ నియమాలతో పూరరణాంకరల సాంక్లన పటిటక్లో
ఇచిచనవి పిలేలచే పరిష్కరిాంపజేయడాం.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 2.15, 2.16 మరియు 2.17
కారాాచరణ సంఖ్ా 08: సాంఖ్ాయ రేఖ్ సహ్యాంతో పూరరణాంకరల వయవక్లనాం
యొక్క సమసయలను పరిష్కరిాంచడాం
లక్ష్ాం: సాంఖ్ాయ రేఖ్ సహ్యాంతో పూరరణాంకరల వయవక్లనాం సమసయలను
పరిష్కరిాంచాండ.
కారాాచరణ వివరణ: ఈ కరరయక్లాపాంలో పిలేలు సాంఖ్ాయ రేఖ్ సహ్యాంతో పూరరణాంక్ వయవక్లనాం యొక్క సమసయలను పరిష్కరిాంచడాం
ద్ాారర అభ్యయసరనిన నిరరదరిాంచగలరు. ఉప్రధాయయులు నేరుచకోవడాం మరియు నేరుచకోవడాం మెరుగుపరచడాం కోసాం మాంచి అభ్యయస
కరరయక్లాప్రలను రూప్ొ ాంద్ిాంచాలి.
(+5) +(-3)= +2

2.19 యొక్క కరరరయచరణ కోసాం సరధారణ నియమాలను ఉపయోగిాంచి ఇవాబడాంద్ి. ఇద్ి పిలేల చేతులోే వద్ిలివేయబడుతుాంద్ి.
(6)-(+2)
(100) - (-60)
(-63) - (+23)
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 2.18 మరియు 2.19
కారాాచరణ సంఖ్ా 09: పూరరణాంకరలను పరిష్కరిాంచడాం మరియు తగిన చిహ్ననిన ఉపయోగిాంచి సమసయలను తీసివేయడాం ( < > )
ఉదేేశ్ాం: పూరరణాంక్ సాంక్లనాం మరియు తీసివేత సమసయలను పరిష్కరిాంచడానికి తగిన చిహ్ననిన (< > ) ఉపయోగిాంచడాం.
కారాాచరణ వివరణ: పూరరణాంకరల క్ూడక్ మరియు వయవక్లనాం యొక్క సమసయలను పరిష్కరిాంచిన తరరాత వరరి అలక హ్లోలో
ఇాంటరరకిటవ చిహ్నలను ఉపయోగిాంచి అభ్యయసాం ఇక్కడ ఉాంద్ి.
1). (-4)+(-6)- (-3)- (-6)

2). (-21)-(-10) (-31)+(-11)

3). (-8) ___= 04

4). __-(-16)= -10

లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 2.20 మరియు 2.21
కారాాచరణ 10: పిరమిడలు మరియు పటిటక్ల సహ్యాంతో పూరరణాంకరల క్ూడక్ మరియు తీసివేత సమసయలను పరిష్కరిాంచడాం
ఉద్దేశిం: పిరమిడ్లు మర్ియు ప్టటిక సహాయంతో ప్ూర్ణాంకణల కూడిక మర్ియు తీసివేత్ సమసాలను ప్ర్ిషకర్ించడ్ం
కారాాచరణ వివరణ: నేరుచక్ునేాంద్ుక్ు వివిధ రకరల పిరమిడల సహ్యాంతో ఇచిచన పిరమిడలను క్ూడక్ మరియు తీసివేత
సమసయలను పరిష్కరిాంచాండ.

ఈ కరరరయచరణలో పూరరణాంకరల క్ూడక్ మరియు తీసివేత కోసాం పటిటక్ అాంద్ిాంచబడాంద్ి.

7

సాంక్లనాం

41

29

38

48

58

66

71

-12

+29

+17

+26

+36

+46

+54

+59

మోడల
12+(+41)
= 29

లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 2.22 మరియు 2.23
ప్ాఠ్ాపుసత కంలో సంబంధిత అధాాయం: -6 పూరరణాంకరలు
మూలాాంకన స్ాాయిలు:
అభ్యాస ఫలితం
పూరరణాంకరల
మరియు

స్ాాయి-1

పరిచయాం పూరరణాంక్ాం
పూరరణాంకరల ధనాతాక్

స్ాాయి-2

స్ాాయి-4

అాంటే పూరరణాంకరల సాంఖ్యలను సాంఖ్ాయరేఖ్ సహ్యాంలో పూరరణాంకరలపెై
మరియు అలాగే గురితసత ుాంద్ి. తగిన వయవక్లనాం

పెైన సాంగరహాం మరియు పాతిక్ూల పూరరణాంకరలు
తీసివేత

స్ాాయి-3

చిహ్నలను గురితసత ుాంద్ి.

సమసయలు గురితాంచడాం

తీసివేత విధులు

చిహ్నలను

ప్రాథమిక్
సాంక్లనాం

మరియు వయవక్లనాంపెైన

ఉపయోగిాంచి సమసయలు మరియు నితయ జీవితాంలో

పరిష్కరిాంచడాం

సృష్ిటాంచబడతాయి.

ఎద్ురయియయ

సమసయలు

పరిష్కరిసత రరు.
అభ్యాస ఫలితాలు-3
అభ్యాస ఫలితాలు: నిబాంధనలు, పాధానాాంశరలు మరియు గుణకరలు గురితాంచడాం, ఇచిచన పరిసి తికి క్.సర.గు మరియు గ.సర.భ్య
అమలు చేయడాం.
అభ్యాసం యొకక పరిధి మరియు ప్ాాముఖ్ాత: ఇచిచన సాంఖ్యలో ఏ సాంఖ్య భ్యగమో తలుసుకోవడానికి కరరకరలను తలుసుకోవడాం
ఉపయోగపడుతుాంద్ి. తద్ాారర ఇద్ి రోజువరరీ జీవితాంలో వరగ గణనలను నిరాహాంచడానికి ఉపయోగపడుతుాంద్ి. బహుళ పాధాన
సాంఖ్యల గుణిజాలను తలుసుకోవడాం వలే సాంఖ్ాయ గణనలను గీయడాం సౌక్రయాంగర ఉాంటుాంద్ి. ఒక్ బకటలో 4 లీటరుే మరియు మర క్
బకటలో 10 లీటరుే నీరు వాంటి రోజువరరీ పరిసి తులలో CEA మరియు LSSDలక్ు సాంబాంధిాంచిన అనిన భ్యవనలను పిలేలు అరిాం
చేసుకోవడాం మరియు పటిష్ఠాం చేయడాం చాలా ముఖ్యాం. EA భ్యవనను అభివృద్ిధ చేయడాం అవసరాం.
కారాకలాపం 01: వివిధ సాంఖ్యల కోసాం గుణిజాలను వరాయడాం.
లక్ష్ాం: రోజువరరీ విభినన ద్ృశరయల ద్ాారర గుణిజాలను వివరిాంచడాం
కారాాచరణ వివరణ: పిలిే ఎలుక్లు, పిలేలు ఎకేక ద్ృశరయలు మియావ పేే ద్ృశరయలు మరియు మరినిన వాంటి విభినన ద్ృశరయలను
అాంద్ిాంచడాం అద్ే విధాంగర పిలేలు రోజువరరీ జీవితాంలోని విభినన ద్ృశరయలను ఇవాడాం ద్ాారర గుణిజాలను అరిాం చేసుకోవడాం.
లెరినంగ షీటల కారాాచరణ సంఖ్ా: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 3.6
కారాాచరణ 02: విభినన సాంఖ్యల కోసాం కరరకరలను క్నుగ నడాం
ఉదేేశ్ాం: రోజువరరీ విభినన ద్ృశరయల ద్ాారర కరరకరలను అరిాం చేసుకోవడాం
కారాాచరణ వివరణ: పిలేలక్ు విభినన ద్ృశరయలను అాంద్ిాంచాండ మరియు కరరకరలను సాంభ్యవితాం చేయాండ మరియు సరధారణ
ఆపరేటరే ను జాబితా చేయడానికి వరరిని ప్ో ా తసహాంచాండ. అద్ే విధాంగర ద్ైనాంద్ిన జీవితాంలోని వివిధ పరిసి తులలో పిలేల కరరకరలను
అరిాం చేసుకోవడాం. కరరకరల కోసాం ఫ్రయక్టర్ టీని
ా పూరితచేయడాం మలిటపిేకేష్న చార్టలో ఇవాబడన సాంఖ్యల కోసాం వరసత వరలను వరాయడాం
మరియు బయర్లో ఇవాబడన వివిధ కరరకరలను క్నుగ నడానిన ప్ో ా తసహాంచడాం.
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లెరినంగ షీటల కారాాచరణ సంఖ్ా: 3.7, 3.8, 3.9,3.10, 3.11, 3.12
కారాాచరణ 03: సాంఖ్యలను పూరితగర పాధాన మరియు పాధాన సాంఖ్యలుగర గురితసత ుాంద్ి.
పాయోజనం: పాధాన మరియు పాధాన సాంఖ్యలను క్నుగ నాండ.
కారాాచరణ వివరణ: తరగతి గద్ిలోని పిలేలాంద్రికి ఒక్ నాంబర్ ఇవాాండ మరియు వరరి సాంఖ్యను పటిటక్లో నమోద్ు చేయమని వరరికి
సూచిాంచాండ. ఏ సాంఖ్యలు కేవలాం 2 కరరకరలు పాధాన సాంఖ్యలు, ఇవి 2 క్ాంటే ఎక్ుకవ పిలేలు తమక్ు గుణిజాలను క్లిగి ఉనానరనే
వరసత వరనిన గురితసత రరు.
లెరినంగ షీటల కారాాచరణ సంఖ్ా: 3.15 3.16
కారాాచరణ 04: MCA విభినన ద్ృశరయలలో క్నుగ నబడుతుాంద్ి.
పాయోజనం: రోజువరరీ జీవితాంలో ADAని ఉపయోగిాంచే పరిసి తులను తలుసుకోవడాం.
కారాాచరణ వివరణ: అాంద్ిాంచిన సాంఖ్యలు వరటి సరధారణ కరరకరలను అతిపెద్దవని తలుసుకోవడాం, అవి వివిధ మారరగలోే క్నిపిసత రయి.
కరరకరల జాబితా పద్ధ తి, పెమ్
ైర
ఫ్రయక్టరైజేష్న పద్ధ తుల ద్ాారర MPAని క్నుగ నడాం మరియు MPAలక్ు సాంబాంధిాంచిన రోజువరరీ
పరిసి తుల సమసయలను పాచారాం చేయడాం.
కారాకలాపం సంఖ్ా: 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26
కారాకలాపం 05: LSGలు విభినన ద్ృశరయలలో క్నిపిసత రయి.
పాయోజనం: రోజువరరీ జీవితాంలో LSGని ఉపయోగిాంచే ద్ృశరయలను అరిాం చేసుక్ుాంటుాంద్ి.
కారాాచరణ వివరణ: అాంద్ిాంచిన సాంఖ్య వరరి సరధారణ గుణిజాలలో అతిచిననద్ని తలుసుకోవడానికి వివిధ కరరయ మారరగలను
క్నుగ నడానికి LSGలను ప్ో ా తసహాంచడాం. సరధారణ గుణిజాలను జాబితా చేసే పద్ధ తి, పాధాన కరరకరల పద్ధ తుల ద్ాారర LSPని
క్నుగ నడాం మరియు LSSకి సాంబాంధిాంచిన రోజువరరీ పరిసి తుల సమసయలను ప్రాాంపట చేయడాం.
30.20, 3.19 కోసం: 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.27
ప్ాఠ్ాపుసత కంలో సంబంధిత అధాాయం: 3 సాంఖ్యలతో గేమ్
మూలాాంకన స్ాాయిలు:
అభ్యాస ఫలితాలు
కరరకరలు

స్ాాయి-1

మరియు పాధాన

స్ాాయి-2

సాంఖ్యలను కరరకరలు మరియు పద్ధ తిలో

మరియు

బహుళ విసత ృతాంగర

గుణకరలు

గురితాంపు

ఉాంటుాంద్ి. వరీగక్రిసత రరు.

సాంఖ్యలు

CEA,

LSSని

స్ాాయి-3
రాండు

స్ాాయి-4
లేద్ా పాధాన

కరరక్ాం

సాంఖ్యలు

డేటయ అాంతక్ాంటే ఎక్ుకవ సాంఖ్యలు వరరు SLSకి MPA మరియు
ఇచిచనపుుడు వరటి సరధారణ MPA

నిరిదష్ట

కరరకరలు మరియు సరధారణ సాంబాంధిాంచిన

పరిసి తికి వరితసత రయి.

గుణిజాలను క్నుగ నాండ.

మరియు
సమసయలను

తలుసుకొని పరిష్కరిసత రరు.

అభ్యాస ఫలితం-4
అభ్యాస ఫలితం: సమాన భినానలలో డేటయ భినానలను గురితాంచి మరియు సరిప్ో లచాండ.
అభ్యాసం యొకక పరిధి మరియు ప్ాాముఖ్ాత: పిలేలు నేరుచకొనన తరరాత వరరి ద్ైనాంద్ిన జీవితాంలో ఏద్ైనా సాంద్రుాంలో భినానలను
నేరుచక్ుాంటయరు మరియు సరిప్ో లచగలరు. ఈ ద్శ్లో, తరగతి గద్ిలోని పిలేలాంద్రూ ఏద్ైనా పరిసి తి యొక్క భినానలను గురితాంచడాం
ద్ాారర మరియు వరటిని సమాన భినానల ద్ృశ్యాంలో ప్ో లచడాం ద్ాారర ద్ీనిన నేరుచక్ుాంటయరు. పిలేలు సమాన భినానలను గురితాంచి,
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మారుసరతరని నొకిక చపుబడును.
పిలేలు సమాన భినానలలో భినానలను గురితాంచే ముాంద్ు, వరరు ఏద్ైనా పరిసి తి లేద్ా భిననాం కోసాం భినాననిన తలుసుకోవరలి. పిలేలు
వివిధ సరధనాలు లేద్ా ద్ృశరయలను ఉపయోగిాంచినపుుడు ఈ అభ్యయసరనిన ప్ొ ాంద్వచుచను.
1 1 4

కారాాచరణం: మీరు ఇచిచన చితాానికి , , భ్యగరలక్ు రాంగు వేయడాం నేరుచక్ుాంటయరు.
4 2 4

1 1 4

పాయోజనం: , , భినానలను తలుసుకోవడాం.
4 2 4

కారాాచరణ వివరణ: పాతి బిడా క్ు పూరిత వసుతవును ఇవాాండ మరియు వరటిని భ్యగరలుగర విభజాంచడాం ద్ాారర రాండు భ్యగరలుగర
విభజాంచాండ. ద్ీనితో ప్రటు, నేరుచకోవడాం పిలేల 11: 3 అభ్యయసరనికి మాతామే పరిమితాం కరక్ుాండా, వరరి రోజువరరీ ద్ాని

1 1 4

, ,

4 2 4

పరిసి తులలో ఏద్ైనా విష్యానిన విభజాంచడాం ద్ాారర నేరుచకోవడాం.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 4.1 నుాండ 4.8
కారాాచరణ 02: విభజన కోసాం భ్యగరలు మరియు రాంగుల భ్యగరనిన వరాయడాం ద్ాారర ద్ాని ప్రక్షక్ రూప్రనిన వరాయడాం.
పాయోజనం: ఏద్ైనా ఆకరరాం యొక్క ప్రక్షక్ రూపాం.
కారాాచరణ వివరణ: పాతి బిడా క్ు భిననాం యొక్క భిననాం ఇవాబడుతుాంద్ి. ఇద్ి ప్రక్షక్ రూపాంలో వరాయబడుతుాంద్ి. ఈ భ్యవన రోజువరరీ
జీవితాంలో అాంద్ుబయటులో ఉనన పూరిత సరియి వసుతవుల భ్యగరలను క్లిగి ఉనన ఫేామ్ల కోసాం ప్రక్షక్ గురితాంపు భ్యవన ద్ాారర బలోపేతాం
చేయబడాంద్ి.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 4.9, 4.10, 4.11
కారాాచరణ 03: విభినన భినానల కోసాం చితాానిన సృష్ిటాంచాండ మరియు రాంగు వేయాండ.
పాయోజనం: భినానల కోసాం ఫేమ్
ా లను సృష్ిటాంచాండ.
కారాాచరణ వివరణ: పిలేలక్ు భినానలను ఇవాడాం ద్ాారర భినానలను సృష్ిటాంచాండ మరియు రాంగు వేయాండ. ద్ీనితో పిలేవరడు
పరిసి తిలోని ఏద్ైనా భినాననికి భిననమెైన చితాానిన సృష్ిటాంచగలడు. వివిధ సరధనాలను ఉపయోగిాంచడాం ద్ాారర అభ్యయసరనిన సులభతరాం
చేయవచుచను.
పిలేలక్ు కొనిన భినానలు లేద్ా భిననాం యొక్క నమూనాలను అాంద్ిాంచినపుుడు, వరరు పిలేల అభ్యయస కరరయక్లాప్రలను బలోపేతాం చేసే
చితాానిన సులభాంగర సృష్ిటాంచగలరు.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 4.12, 4.13, 4.14
కారాాచరణ 04: మూరీతభవిాంచిన భినానలను ప్ో లిచ పెద్ద లేద్ా చినన భినానలను గురితసత ుాంద్ి.
పాయోజనం: పెద్ద లేద్ా చినన భిననాం డటెక్టరు.
కారాకలాప వివరణ: పిలేలక్ు రాంగు భిననమెైన చితాానిన ఇవాడాం ద్ాారర పిలేలు ఏ భిననాం చిననద్ో మరియు ఏ భిననాం పెద్దద్ో
సులభాంగర తలుసుకోవచుచ. ద్ీనితో పిలేలు ఏ పరిసి తిలోనైనా భినానలను సులభాంగర చపుగలుగుతారు.
అభ్యాస రంగంలో కారాాచరణ సంఖ్ా 4.15 నుండి 4.17
కారాాచరణ 05: ఏద్ైనా భినానల సమితి నుాండ విభినన భినానలను గురితాంచడాం, భినన రకరలను వరాసుతాంద్ి.
పాయోజనం: భినానల రకరలనీన వరాయడాం.
కారాాచరణ వివరణ: వివరిాంచిన రక్ాం భినానలను కేటయయిాంచడాం ద్ాారర భినన రకరలను వరీగక్రిసత ుాంద్ి. ద్ీనితో, పిలేలు ఏ పరిసి తిలోనైనా
భినానలను సులభాంగర గురితాంచవచుచ మరియు వరీగక్రిాంచవచుచ.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 4.18
కారాాచరణ 06: ఏద్ైనా బొ మా యొక్క రాంగు భ్యగరలక్ు భినానలను వరాయడాం ద్ాారర సమాన భినానలను గురితసత ుాంద్ి.
పాయోజనం: సమాన భినానలను గురితాంచడాం
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కారాాచరణ వివరణ: అవి ఒక్ద్ానికొక్టి ఎాంత సమానాంగర ఉనానయో చూపడాం ద్ాారర ఏ భినాననికైనా అద్ే భినాననిన చూపాండ. అద్ే
విధాంగర, అద్ే సాంఖ్యను నూయమరేటర్ మరియు హ్రాంతో గుణిాంచడాం ద్ాారర సమాన భినాననిన క్నుగ నడాం.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 4.19 నుండి 4.27
కారాకలాపం 07: ఇచిచన భిననాం యొక్క భినానలు అతిపెద్ద లేద్ా అతిచినన భినానలను గురితసత రయి.
పాయోజనం: పెద్ద లేద్ా చినన భినానలను గురితసత ుాంద్ి.
కారాాచరణ వివరణ: పిలేలక్ు వివరిాంచిన భినానలలో కొాంత భ్యగరనిన ఇవాడాం ద్ాారర, పిలేలు వరటిని ప్ో లచడాం ద్ాారర పెద్ద లేద్ా చినన
భినానలను సులభాంగర గురితాంచగలరు. పిలేలు వరరి నితయ జీవిత రరసి, ద్ృశరయలలో పిలేలలో ఈ అభ్యయస ఫలితానిన మరిాంత బలాంగర
చేయడానికి, ద్న
ై ాంద్ిన జీవిత ద్ృశరయలలో భినానల ప్ో లిక్లు హెచిచాంచి, తగిగాంచి భినానలను వరాయడాం ద్ాారర సరధిాంచబడతాయి.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 4.28 నుండి 4.30 వరకు
ప్ాఠ్ాపుసత కంలో సంబంధిత అధాాయం 7 భిన్ానలు
మూలాంకనం యొకక ప్ర రలు .
అభ్యాస ఫలితాలు
డేటయ

భిననాం

భిననాం

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

సమాన ఏద్ైనా భిననాం ఫ్రరమ్ డేటయ

భినానల

గురితాంచి యొక్క రూప్రల కోసాం ప్రక్షక్

సరిప్ో లచాండ

స్ాాయి-3
కోసాం భినానలను

చితాాలను పెద్ద,

చినన

భినానలను గురితాంచాండ, సృష్ిటసత ుాంద్ి.

భినానలను

రరయాండ.

గురితాంచడాం.

స్ాాయి-4

ప్ో లచడాం, వరరు రోజువరరీ జీవితాంలో
మరియు భిననమెైన
క్ూడా పరిసి తులక్ు

సమసయల
సమాన

భినానలను సృష్ిటసత రరు.

అభ్యాస ఫలితాలు-5
అభ్యాస ఫలితం: రోజువరరీ భినానలు/ ద్శరాంశరలు యొక్క క్ూడక్, తీసివేత మరియు తీసివేత సమసయలను మరియు ప్ొ డవు,
బరువు, మొద్ల ైన సాంద్రరులోే ఉపయోగిసత రరు, మరియు మారుసరతరు.
అభ్యాసం ఫలితం యొకక పరిధి మరియు ప్ాాముఖ్ాత: పిలేలు ద్ీనిని నేరుచక్ునన తరరాత వరరి రోజువరరీ జీవితాంలో భినానలు
మరియు ద్శరాంశ్ చితాాలు మరియు సాంఖ్యలను నేరుచక్ుాంటయరు మరియు మారుచక్ుాంటయరు. అతను రోజువరరీ జీవితాంలో
సమసయలను పరిష్కరిసత రడు. ఈ సీాయ ఆలోచనా శ్కిత ద్ాారర, పిలేలు భినానలు మరియు ద్శరాంశ్ రూప్రలోే ప్ొ డవు మరియు
బరువలను సులభాంగర జోడాంచవచుచ మరియు తీసివేయవచుచ.
కారాాచరణ 01: బయర్ ష్ీడలపెై ష్ేడడ భ్యగరల కోసాం భినానలను రరయడాం మరియు ష్ేడడ సేకేర్లను ల కికాంచడాం ద్ాారర భినానలను
సాంక్లనాం చేయడాం.
కారాాచరణ వివరణ: బయర్ ఇవాడాం ద్ాారర పిలేలు ష్ీటలోని ష్ేడడ భ్యగరలను ల కికాంచి, భినానలను వరాసి, భినానలను వరాసరతరు. ఒకే
హ్రాం యొక్క భినానలు సమీక్రిాంచబడనపుుడు, అవి ఒకే హ్రాంను క్లిగి ఉాండటాం ద్ాారర మరియు సాంగరహాంచడాం ద్ాారర
సాంగరహాంచబడతాయి. ద్ీనితో, మీరు ఒకే హ్రాం క్లిగిఉనన భినానల సమితిని నేరుచక్ుాంటయరు. పిలేలు ఏ సాంద్రుాంలోనైనా భినానలను
క్లపడాం నేరుచకోవడాం ద్ాారర పిలేల అభ్యయసాం బలోపేతాం అవుతుాంద్ి.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 5.1 నుండి 5.3.
కారాాచరణ 02: బయర్ ష్ీటలపెై ష్ేడడ భ్యగరలను రరయాండ మరియు ష్ేడడ సేకేర్లను తొలగిాంచడాం ద్ాారర భినానలను తీసివేయడాం.
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కరరరయచరణ బయర్ష్ీటలపెై ష్ేడడ భ్యగరలను భినానలను రరయడాం మరియు ష్ేడడ సేకేర్లను తొలగిాంచడాం ద్ాారర భిననములను
తీసివేయడాం నేరుచకొాంద్ురు.
లక్ష్ాం: భినానలను తీసివేయడాం. కరరరయచరణ వివరణ డాషష్ీట ఇవాడాం ద్ాారర, పిలేలు ష్ీటలో ష్ేడడ సేకేర్లను పేర కనడాం ద్ాారర
భినానలను తీసివేసత రరు. ఒకే హ్రాం యొక్క భినానలను తీసివేసట
ే పుుడు అద్ే హ్రాంను తీసివేసే మూలకరలను తీసివేసేటపుుడు, అద్ే
హ్రాంతో భినానల వయవక్లనానిన నేరుచక్ుాంటయరు. పిలేలు ఏ సాంద్రుాంలోనైనా భినానలను తీసివేసత రరనే వరసత వాం ద్ాారర పిలేల అభ్యయసాం
బలోపేతాం అవుతుాంద్ి.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 5.4 నుండి 5.6
కారాకలాపం 03: సమాన భినానలను క్నుగ నడాం ద్ాారర అపసవయ భ్ేద్ాలతో భినానల క్ూడక్ మరియు వయవక్లనాం.
పాయోజనం: అపక్రమ భినానల క్ూడక్ మరియు తీసివేత.
కారాాచరణ వివరణ: పిలేలక్ు ఇచిచన భినానలలోని లవ హ్రములను ఒకే సాంఖ్య భినానలతో గుణిాంచడాం ద్ాారర హ్రములను సమానాం
చేసి క్ూడటాం లేద్ా తీసివేయడాం చేసత రరు. పిలేలు ఏ సాంద్రుాంలోనైనా అసమానత యొక్క భినానలను క్ాంపెల
ై చేయవచుచ మరియు
తీసివేయవచుచ అనే వరసత వాం ద్ాారర ఈ అభ్యయస విధానాం బలోపేతాం చేయబడాంద్ి.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 5.7 మరియు 5.10
కారాాచరణ 04: వివిధ వసుతవుల ప్ొ డవులను కొలుసుతాంద్ి మరియు వరటిని వివిధ పరిమాణాల బరువుల సహ్యాంతో ద్శరాంశ్ ఆక్ృతిలో
వరాసరతరు.
లక్ష్ాం: బయర్ సహ్యాంతో వసుతవుల ప్ొ డవును కొలవాండ మరియు వరటిని ద్శరాంశ్ రూపాంలో వరాయాండ.
కారాాచరణ వివరణ: పిలేలక్ు ద్ారాం, పెన, బుక మారిిన, డస్క ప్ొ డవు మొద్ల ైన వరరి రోజువరరీ వినియోగ వసుతవులను
అాంద్ిాంచినపుుడు, వరరు తమ ప్ొ డవులను ల కికాంచడానికి మరియు వరటిని ద్శరాంశ్ రూపాంలో వరాయడానికి తగినాంత పరిగణతి
చాంద్ారు. మరియు సమాచారాం చద్వడాం మరియు వరాయడాం ఎలాగో నేరుచక్ుాంటయరు.

ఇలాాంటి కొనిన పరిసి తులను సృష్ిటాంచడాం మరియు పిలేలు ఖ్చిచతాంగర కొలవడాంలో సహ్యపడటాం లక్షయాం. చకలిస్ట సహ్యాంతో కొలత
కొలవడాం ద్ాారర, పిలేలక్ు ఏ ద్శ్లను అనుసరిాంచాలో ఖ్చిచతాంగర చపుబడుతుాంద్ి. తద్ాారర వరరు తక్ుకవ సమయాంలో ఖ్చిచతాంగర
కొలవగలరు.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 5.10 మరియు 5.11
కారాకలాపం 05: డీనలు బయేకల భ్యగరలక్ు రాంగులు వేయడాం మరియు ధరల పటిటక్లో వరటిని పేర కనడాం ద్ాారర భినానలు మరియు
ద్శరాంశరలను వరాసరతరు.
కారాాచరణ వివరణ: డీన బయేకలలో, ఒక్ బయేక క్ుడవైపుక్ు మరియు భిననాం/ ద్శరాంశ్ రూపాంలోకి వళ్లే నపుుడు 10 భినానలు 10 రటు
ే
తగిగాంచబడుతాయి. ద్ీనితో మీరు ద్శరాంశ్ సాంఖ్యల ఆక్ృతిని తలుసుక్ుాంటయరు. అద్ే విధాంగర, పీఠరధిపతులు మిగిలి ఉనన బయేకల సాంఖ్యక్ు
10 రటు
ే తలుసుక్ుాంటయరు. రాంగు బయేకల కోసాం భినానలు మరియు ద్శరాంశ్ రూప్రలను వరాయడాం అనే భ్యవనను నేరుచకోవడాం ద్ాారర,
సరిన పటిటక్లో ద్శరాంశరలను ఎలా సూచిాంచాలో మీరు నేరుచక్ుాంటయరు.
భిననాం=

2

10

లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 5.12 మరియు 5.13
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2 ద్శరాంశ్ాం= 0.2

కారాాచరణ 06: భినానలను ద్శరాంశరలుగర మారచాండ మరియు ద్శరాంశ్ సాంఖ్యలను చద్వాండ
ఉదేేశ్ం: ప్రఠక్ుల భినానలు మరియు ద్శరాంశరలక్ు మారచాండ, చద్వాండ.
కారాాచరణ వివరణ: ఏ పరిసి తికైనా భినానలలో వరాయడానిన సులభతరాం చేయడానికి వివిధ రకరల చితాాలను అాంద్ిాంచాండ. ద్ీనితో,
మీరు భినానలను సులభాంగర ద్శరాంశ్ రూపాంలోకి మారచవచుచను.
పిలేల కోసాం వివిధ ఆక్ృతులను అభయసిాంచడాం ద్ాారర, పిలేలు ఏ పరిసి తిలోనైనా సులభాంగర ప్రక్షక్ మరియు ద్శరాంశ్ రూప్రలక్ు
మారచవచుచ మరియు వరటిని రోజువరరీ జీవితాంలో అనాయిాంచవచుచ.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 5.14 నుండి 5.18
కారాాచరణ 07: ద్శరాంశరలను పెద్ద మరియు చినన ద్శరాంశరలతో ప్ో లచాండ వరటిని ఆరోహణ లేద్ా అవహో రణ విధానాంలో గురితాంచి
వరాసరతరు.
పాయోజనం: పెద్ద మరియు చినన భినానలను గురితసత రరు.
కారాాచరణ వివరణ: పిలేలక్ు బయర్ ష్ీటలపెై కొనిన రాంగుల భ్యగరలను ఇవాడాం ద్ాారర, వరరు డేటయను సులభాంగర అరిాం చేసుకోవచుచ
మరియు వరటిని పెద్దవి మరియు వరటితో సరిప్ో లచవచుచ మరియు ఇాంకిరమెాంటలు లేద్ా తగిగాంపులతో వరాయవచుచ. పిలేలు తమ
రోజువరరీ పరిసి తిని డేటయతో ప్ో లచడానికి ఇద్ి సహ్యపడుతుాంద్ి. పిలేలు నేరుచకోవడాం ఘనమెైనద్ి.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 5.19, 5.20, 5.21
కారాాచరణ 08: ద్శరాంశ్ రూపాంలోని సాంఖ్యలు రూప్రయి నుాండ పెైసలు, మీటర్ నుాండ సెాం.మీ., కి.మీ. మీటర్ నుాండ కిలో గరరముక్ు
గరరముక్ు మారచాండ. డేటయను వివిధ రూప్రలోేకి మారచాండ.
కారాాచరణ వివరణ: సరధారణ ద్ృశరయలను సృష్ిటాంచడాం ద్ాారర పిలేల కోసాం డేటయను అాంద్ిాంచాండ. ఏ ద్ృశరయలలోనైనా పిలేలను ఏ డేటయక్ు
మారేచ పద్ధ తి ద్ాారర నేరుచకోవడానిన సులభతరాం చేయడాం.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 5.22
కారాాచరణ 09: వివిధ సాంద్రరులలో ద్శరాంశ్ సాంఖ్యలను క్ాంపెైల చేయడాం.
పాయోజనం: ద్శరాంశ్ సాంఖ్యలను క్ాంపెైల చేయడానికి.
కారాాచరణ వివరణ: వేరే సాంద్రుాంలో వరరితో పాంచుకోవడానికి మరియు ద్శరాంశ్ రూపాంలో వరాయడానికి పిలేలక్ు కొనిన విడ
వసుతవులను ఇవాాండ పిలేలక్ు రాంగుల డీనస బయేకలను ఇవాడాం ద్ాారర వరరిని రాండు గూ
ర పులుగర విభజాంచడాం ద్ాారర ఏ
సాంద్రుాంలోనైనా ద్శరాంశ్ సాంక్లనాం చేయవచుచ అనే వరసత వాం ఈ ఆలోచనను బలపరుసుతాంద్ి.
లెరినంగ షీటలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 5.23, 5.24, 5.25, 5.26
కారాాచరణ 10: వివిధ పరిసి తులలో ద్శరాంశ్ సాంఖ్యలను తీసివయ
ే డాం.
పాయోజనం: డేటయను తీసివేయాండ. సులభమెన
ై నియమాలను పేర కనడాం ద్ాారర సరళీక్ృతాం చేయాండ. వయవక్లనాం యొక్క భ్యవనను
ఏద్ైనా ఒక్ బొ మా నుాండ ద్ాని భ్యగరలను క్తిత రిాంచడాం మరియు తీసివేయడాం ద్ాారర పరిపూరణాం చేయవచుచ. ద్శరాంశరల వయవక్లనాం
భ్యవనను సృష్ిటాంచడాం మరియు 10 పెటట ెలను క్లిగిఉనన 1 పూరిత భ్యగాం నుాండ 2 భ్యగరలను విభజాంచడాం ద్ాారర ఇలాాంటి ద్ృశరయలను
సృష్ిటాంచడాం.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 5.27, 5.28
1 మొతత ం భ్యగానిన 10 పటటా లతో 2 భ్యగాలుగా విభ్జంచి, ఇలాంటి పరిసా త
ట ులను సృషటాంచడం దాారా దశాంశాల వావకలన భ్యవనను
అభివృదిి చేయండి.
ప్ాఠ్ాపుసత కంలోని సంబంధిత వచనం: 7-భిన్ానలు మరియు 8- దశాంశాలు
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మూలాాంకన ప్ర రలు:
అభ్యాస ఫలితాలు

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

ద్శరాంశ్ భినానలు

స్ాాయి-4

రోజువరరీ

జీవితాంలో భినానలు

భినానలు,

ద్శ్ాంశరలు, ద్శరాంశరలు

రూపాంలోకి మారుసరతరు. ద్శరాంశరలు

క్ూడక్ మరియు తీసివేతల సాంఖ్యలను

సాంఖ్యలను

సమసయలు, ప్ొ డవు, బరువు గురితసత రరు.

మరియు

మొద్ల ైన

సమసయలను

మరియు

పరిష్కరిసత రరు.

సమసయలను పరిష్కరిసత రరు.

ఉపయోగిసత రరు

మరియు భినానలను

స్ాాయి-3

వరటికి
మరియు

మరియు అద్ి

వరసత వ

పరిసి తుల

కోసాం భినానలు మరియు
సాంక్లన ద్శరాంశ్
వయవక్లన సృష్ిటసత రరు.

సాంఖ్యలను
క్ూడక్
తీసివేత

మారుసరతరు.
అభ్యాస ఫలితాలు-6
అభ్యాస ఫలితాలు: రేఖ్, విక్రణాం, కోణాం మడుగు, మరియు బహరాంగ ఆకరరరలు, తిాభుజాం, చతురుుజాం, వృతత ాం మొద్ల ైన జాయమితీయ
భ్యవనలు పరిసర వరతావరణాంలోని బొ మాల సహ్యాంతో వివరిాంచబడాాయి.
అభ్యాస ఫలితాల పరిధి మరియు ప్ాాముఖ్ాత: పిలేలు నేరుచకోవడాం వలే క్లిగే పాయోజనాలను తలుసుక్ునన తరరాత, వరరు చూసే
భవనాలు, జాంతువులు, చటు
ే , గోడలు, నేల, మెైద్ానాలు మొద్ల ైన వరటి ఆకరరరలను (తిాభుజాం, చతురుుజాం, వృతత ాం) గురితాంచడాం
ఉపయోగపడుతుాంద్ి. వరరి చుటట
ట ఇచిచన చితాాలపెై ద్ృష్ిటపెటటడాం మరియు వరరి సాాంత చితా పటనాం నైపుణాయలను అభివృద్ిధ చేయడాం
పాయోజనక్రాంగర ఉాంటుాంద్ి.
కారాాచరణ 01: జాయమితి గురితాంపు మరియు నామక్రణాం యొక్క ప్రాథమిక్ అాంశరలు.
పాయోజనం: రోజువరరీ జీవితాంలో జామితి యొక్క ప్రాథమిక్ భ్యవనలను గురితాంచడాం.
కారాాచరణ వివరణ: తిాభుజాం, చతురుుజాం, పెాంటగరన వాంటి వివిధ రేఖ్ా చితాాలతో బిాంద్ువు, రేఖ్ా చితాాలు, కోణాలను గురితాంచడానికి
పిలేలక్ు మారగ నిరేదశ్ాం చేయడాం. వరటి చుటట
ట చూడాండ మరియు వరటిలోని బిాంద్ువులు, భుజాలు, కోణాలను గురితాంచడానికి మరియు
పేరు పెటటడానికి 5 వసుతవులను గీయాండ. చుటుటపక్కల వరతావరణాంలో చూడటాం జాయమితి యొక్క ప్రాథమిక్ భ్యవనలను గురితాంచడానికి
చపుడాం.
ఉద్ాహరణ: ఒక్ పుాంజాం

అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా 6.1, 6.2
కారాాచరణ 02: తరచిన మరియు మూయబడన ద్ృశరయలను వరీగక్రిాంచడాం
పాయోజనం: పాతిరోజూ వివిధ ద్ృశరయలలో మడుగులు మరియు తరచిన ద్ృశరయలను గురితాంచి మరియు వరీగక్రిాంచడాం
కారాాచరణ వివరణ: తాడులను ఉపయోగిాంచి 5 రకరల తరచిన మరియు మూసివుాంచిన బొ మాలను రూప్ొ ాంద్ిాంచడానికి పిలేలక్ు
మారగ నిరేదశ్ాం చేయడాం. వివిధ ఆక్ృతులను పిలేలక్ు అాంద్ిాంచడాం మరియు వరటిని తరిచిన, మూయబడన వసుతవులుగర వరీగక్రిాంచడాం
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రోజువరరీ జీవితాంలోని క్నబడు వివిధ రకరల వసుతవులను జాబితా చేయడానికి పటీట చేయమని చప్రులి.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 6.3, 6.4
కారాాచరణ 03: తిాభుజాల భుజాలను కొలవాండ. ఆపెై కోణాల కొలత పాకరరాం తిాభుజాలను గురితాంచడాం పేరు పెటటాండ (తలుాండ)
పాయోజనం: వివిధ తిాభుజాలను గురితాంచడాం మరియు పేరును తలుడాం
కారాాచరణ వివరణ: విద్ాయరుిలు మాంద్ప్రటి కరగితాలను ఉపయోగిాంచి వివిధ తిాభుజాలను క్తిత రిాంచడానికి మారగ ద్రశనాం చేయడాం.
క్నుగ నబడన పాతి తిాభుజము లాంద్ు వరటి బిాంద్ువులను, భుజములను మరియు కోణాలను పేర కని వరటికి తగినటు
ే గర
వరీగక్రిాంచడానికి ప్ో ా తసహాంచాలి. రోజువరరీ జీవితాంలో క్నుగ నబడన తిాభుజాలను మరియు వరటి రకరలను గురితాంచునటు
ే చేయాండ.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ: 6.5, 6.6, 6.7, 6.8
కారాాచరణ 04: చతురుుజాం యొక్క శీరరషలు, భుజాలు, కోణాలు మరియు విక్రరణలక్ు పేరు పెటటడాం
లక్ష్ాం: రోజువరరీ పరిసి తులలో చతురుుజానిన గురితాంచాండ. బిాంద్ువులు, శీరరషలు, భుజాలు, కోణాలు మరియు విక్రరణలక్ు పేరు పెటటాండ.
కారాకలాపం వివరణ: చద్రాంగాం, కీబో రుా, మొద్ల ైన వసుతవులను పిలేలక్ు చూపిాంచాండ.
ఇవి ఎలా క్నిుసరతయి పాశ్నలు (అనేాష్ణ ) రూపాంలో అవి క్లిగిఉనన బిాంద్ువు/ శీరరషలు, కోణాలు, భుజములు చపిుాంచాండ. వరరి
రోజువరరీ జీవితాంలో చతురుుజ వసుతవులను జాబితా చేసుకోమని వరరికి సూచిాంచడాం.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 6.9
కారాాచరణ 05: వృతత ాంలోని భ్యగరలక్ు పేరు పెటటడాం
పాయోజనం: నితయజీవితాంలో క్నిపిాంచే వసుతవులలో వృతాతకరర వసుతవులను గురితాంచడాం ద్ాారర భ్యగరలక్ు పేరుపెటటడాం
కారాాచరణ వివరణ: నాణాంను ప్ో లి వుాండే వివిధ వసుతవులను జాబితా చేయడానికి పిలేలక్ు సూచిాంచాండ. వరటిని కరగితాం ష్ీటపెై ఉనన
క్ాంక్ణానిన గురితాంచి క్తిత రిాంచాండ. ఆపెై ద్ానిని రాండు మరియు నాలుగు భ్యగరలుగర మడవాండ, తరిచి వృతత ాం, వరయసరరిాం, వరయసాం మరియు
చుటుటకొలతను వివరిాంచాండ. చుటుటకొలత, వరయసరరిాం, వరయసాం, వతత ఖ్ాండన మరియు వృతాతలు వాంటి వివిధ భ్యవనలను
తలియజేయడానికి వృతాతకరర జయోబో రుా సహ్యాంతో వృతాతనిన గీయాండ.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 6.10
ప్ాఠ్ాపుసత కంలోని సంబంధిత అధాాయం: 4 జాయమితి యొక్క ప్రాథమిక్ అాంశరలు మరియు 5 ప్రాథమిక్ రూప్రలపెై అవగరహన.
మూలాాంకన స్ాాయిలు:
అభ్యాస ఫలితాలు

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

రేఖ్ాగణిత మూలాం వాంటి రేఖ్ా గణితాం మూల రేఖ్ా
రేఖ్, చాపాం, కోణాం మడుగు భ్యవనల ైన

భ్యవనల ైన

మరియు తరిచిన బొ మాలు, బిాంద్ువు/ శీరషాం, రేఖ్ శీరషాం,
తిాభుజాలు,
వృతత ాం

చతురుుజాం, విక్రణ,
మొద్ల ైన గురితసత రరు.

గణితాం

స్ాాయి-3
మూల తిాభుజ

బిాంద్ువు/ గురితాంచి

రేఖ్

కోణాలు కోణాలు

విక్రరణలు, తల ుద్రు.
పేరేని మరియు

స్ాాయి-4

విధానాలను చతురుుజ,

వృతాతల

పేరేను భ్యగరలను గురితాంచి పేరే ు
కోణాలు తలుసక్ుాంటయరు.
భుజాలు, రోజువరరీ

గురితాంచద్రు.

సమితిలో కొలత

చుటుటపక్కల పరిసరరలలోని

కరరముల ైన

తిాభుజాం, తిాభుజాలను

మూల

కరరకరలను

ఆక్ృతుల ద్ాారర గురితసత రరు.

చతురుుజాం వృతాతలను వరీగక్రిసత రరు.

గురితాంచి

పేరేను

గురితసత రరు.

తలుుతారు.
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సాంబాంధిాంచి క్నబడే

జీవితాంలో
రేఖ్ా

గణిత

అభ్యాస ఫలితం - 7
అభ్యాస ఫలితం: సమాాంతర రేఖ్లు, లాంబయలు మరియు ఖ్ాండనలను గురితసత రరు.
అభ్ాసనం యొకక పరిధి మరియు ప్ాాముఖ్ాత: పిలేలు ఈ తరగతిలో చివరిలో సమాాంతర రేఖ్లు, లాంబయలు, మరియు ఖ్ాండనలను
గురితాంచగలగరలి. అద్నాంగర రోజువరరీ ద్ినచరయలో సమాాంతర రేఖ్లు, లాంబ రేఖ్లు మరియు ఖ్ాండనలక్ు పేరు పెటట యలి. ఇక్కడ
ద్ైనాంద్ిన జీవత ద్ృశరయలలో సమాాంతర రేఖ్లు, లాంబయలు, మరియు విభజనలను క్నుగ నేవరరి సాాంత మారరగలను తపునిసరిగర
ఉాంచాలి. ఈ కరరణాలనినాంటికి తరగతి గద్ిలోని పిలేలాంద్రిలో ఈ అభ్యయసాం నరవేరుతుాంద్ి.
పిలేలక్ు క్షతిజ సమాాంతర రేఖ్లు లాంబయలు మరియు ఖ్ాండనలను బో ధిాంచే ముాంద్ు పిలేలు రేఖ్, వివిధ రేఖ్ల గురిాంచి మరిాంత
తలుసకోవరలి. పిలేలు లోపభూయిష్ట ాంగర వుాంటే వివిధ రకరల ప్రరోపక్రణాలను ఉపయోగిాంచి భ్యవనలను బలోపేతాం చేయాలి. సమాాంతర
రేఖ్లు, లాంబయలు, మరియు విభజనల భ్యవనను బో ధిాంచడానికి అద్నాంగర ఈ సరధనాలను ఉపయోగిాంచవచుచ.
కారాాచరణ 01: విభినన నమూనాలను గురత ాంచడాం మరియు సమాాంతర రేఖ్లను గురితాంచడాం ద్ాారర సమాాంతర రేఖ్ల భ్యవనను
అభివృద్ిధ చేసత ుాంద్ి.
పాయోజనం: ధుావీక్రిాంచబడన నమూనాలను గమనిాంచడాం ద్ాారర మీరు సమాాంతర రేఖ్లను అరిాం చేసుక్ుాంటయరు. మరియు సమాాంతర
రేఖ్లను గురితసత రరు.
కారాాచరణ వివరణ: ఈ కరరరయచరణలో ఉప్రధాయయులు సమాాంతర రేఖ్లను గీయడానికి సమాాంతర కరరుాలను/ ఫ్రేష కరరుాలు
ఉపయోగిాంచాలనే ఆలోచనను ఉపయోగిసత రరు. ఉద్ాహరణక్ు ప్ో సుట కరరుాలు ఉపయోగిాంచడాం కిటీకీ ఊచలు, రైలేా పటయటలు మొద్ల ైనవి.

ప్ో స్ట కరరుా మరియు కొలబద్ద రాండాంటికి వయతిరేక్ అాంచులను చూపడాం అవి ఎాంత ద్ూరాంలో వునాన ఒక్టికొక్టి క్లవక్ుాండా
చూసుకోవడాం అనే భ్యవనను పిలేలోే క్లిుాంచాలి. ఉప్రధాయయులు అద్నాంగర రోజువరరీ పరిసి తులలో సమాాంతర రేఖ్ల ద్ృశరయలను
చూపడాం ద్ాారర సమాాంతర రేఖ్లను ద్ృశ్యమానాం చేయవచుచ. ఇక్కడ పిలేలు ఇచిచన చితాాలను వీక్షాంచడాం ద్ాారర ఉప్రధాయయులు
క్షతిజ సమాాంతర రేఖ్లను గురితాంచడానిన సులభతరాం చేసత రరు. అద్నాంగర ఉప్రధాయయులు ఇపుుడు నలే బలే పెై వివిధ గీతల చితాాలను
గీయడాం ద్ాారర మరిాంత సమాాంతర రేఖ్లను క్నుగ నడాంలో పిలేలక్ు సహ్యపడగలరు.

అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ: 7.1
కారాాచరణ 02: నమూనా గణనను చూసి మిగిలిన ల క్కలు గీయడాం
పాయోజనం: నమూనా సమసయ సహ్యాంతో మిగిలిన గణనలను గీయడాం ద్ాారర సమాాంతర రేఖ్లను వరాయడాం.
కారాాచరణ వివరణ: ఈ కరరయక్లాపాం నమూనా సమసయను అాంద్ిసత ుాంద్ి. ఉప్రధాయయులక్ు సమాాంతర రేఖ్లను సాంజాా రూపాంలో
చేయడాం మరియు ఈ సరమరరిానిన ప్ొ ాంద్డాంలో పిలేలక్ు బో ధిాంచడాం ద్ాారర నలే బలే పెై మరినిన సమసయలను చూపుతుాంద్ి.

16

అభ్యాస ఫలితం స్ాాటయ-1

ఈ చితాంలో AB రేఖ్ CDకి సమాంతర రేఖ్గా వుంది.

1

లేదా CD ABకి సమాంతర రేఖ్గా ఉంది.
దీనిని సంజఞా రూపంలో రాసటనటల యితే
AB || CD లేదా CD || AB

అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 7.2
కారాాచరణ 03: లాంబరేఖ్ అరరినిన అరిాం చేసుకోవడాం.
ఉదేేశ్ాం: పిలేలు ఒక్ కరరరయచరణ ద్ాారర లాంబరేఖ్ అరరధనిన అరిాం చేసుక్ుాంటయరు.
కారాకలాపం వివరణ: ఈ కరరయక్లాపాంలో ఉప్రధాయయుడు ఒక్ ద్ీరఘ చతురసరాకరర తలే టి ష్ీటను తీసుక్ుని ద్ానిని వివిధ సరియిలలో
మడతపెటట యడు. అలా ఏరుడన లాంబ రేఖ్లను చూపడాం ద్ాారర ద్ాని వయకీతక్రణాం మెరుగుపరచాండ.

ద్ైనాంద్ిన పరిసి తులలో నిలువు వరుసలను ద్ృశ్యమానాం చేయడాం ద్ాారర ఈ పాంక్ుతల భ్యవనలను చూపినటే యితే ఉప్రధాయయులు
నిలువు వరుసలను క్ూడా ద్ృశ్యమానాం చేయగలరు. ఉద్ాహరణక్ు లాంబాంగర ఉనన ఆాంగే అక్షరరలు.

అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 7.3
కారాాచరణ 04: నమూనాను ల కికాంచాండ. మిగిలిన ల క్కలు గీయబడతాయి.
పాయోజనం: నమూనా సమసయ సహ్యాంతో మిగిలిన గణనలను గీయడాం ద్ాారర సాంజాా రూపాంలో లాంబ పాంక్ుతలను వరాయడాం.
కరరరయచరణ వివరణ: ఈ కరరయక్లాపాం నమూనా సమసయను అాంద్ిసత ుాంద్ి. ఉప్రధాయయులు సాంజా క్ు నిలువు గీతలను బో ధిాంచడాం
నలే బలే పెై మరినిన సమసయలను చూపడాం మరియు పిలేలు సాంజాా రూపాంలో రరయగల సరమరరిానిన ప్ొ ాంద్డాంలో సహ్యపడటాం.
1

ఈ చితాాంలో MN రేఖ్ AB నుాండ M నుాండ గీచిన లాంబరేఖ్.
ఇద్ి సాంజా లో వరాయబడనపుడు

అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 7.4
కారాాచరణ 05: ఖ్ాండన రేఖ్లను తలుసుకోవడాం
పాయోజనం: పిలేలు ఒక్ కరరరయచరణ ద్ాారర ఖ్ాండన రేఖ్ల అరరినిన నేరుచక్ుాంటయరు.
కారాాచరణ వివరణ: ఈ కరరయక్లాపాంలో, ఉప్రధాయయులు ద్ాాంద్ా సరధారణ బిాంద్ువు గుాండా వివిధ రకరల చితాాలలో నలే బలే పెై రాండు,
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మూడు లేద్ా అాంతక్ాంటే ఎక్ుకవ పాంక్ుతలను గీయడాం ద్ాారర ఖ్ాండన భ్యవనను సృష్ిటసత రరు.

అద్ే విధాంగర, అద్ే వరతావరణాంలో వరరు సమాాంతర చతురుుజాలు మరియు అద్ే కరరరయచరణలో నిలువు మరియు ఖ్ాండన రేఖ్ల మధయ
తేడాను గురితాంచగలరు. ఉప్రధాయయులు రోజువరరీ పరిసి తులలో సమాాంతర రేఖ్లు, లాంబయలు, మరియు ఖ్ాండనలను చూపడాం ద్ాారర
ఈ పాంక్ుతలను సులభాంగర అరిాం చేసుకోవచుచ.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా 7.5
కారాాచరణ 06: ముడ పద్ారరినిన గీయడాం
లక్ష్ాం: క్షతిజ సమాాంతర, లాంబ మరియు ఖ్ాండనల యొక్క ముడచితాానిన గీయాండ.
కారాాచరణ వివరణ: ఈ చరయలో పిలేలక్ు సమాాంతర రేఖ్లు, లాంబ రేఖ్లు, మరియు విభనజలను వరాయడాం మరియు చితాక్ళను
అభివృద్ిధ చేయడాం నేరుుతారు.

అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా 7.6
కారాాచరణ 07: బొ మాలను చూసి పాశ్నలక్ు సమాధానాలివాాండ.
లక్ష్ాం: చితాాంలో క్షతిజ సమాాంతర, లాంబ మరియు ఖ్ాండన రేఖ్లను గురితాంచి పాశ్నలక్ు సమాధానాలివాాండ
కారాాచరణ వివరణ: ఈ కరరరయచరణలో పిలేలక్ు క్షతిజ సమాాంతర రేఖ్లు, ఖ్ాండనలు మరియు విభజనల చితాాం ఇవాబడాంద్ి. మరియు
ఈ అభ్యయసాంలో వరరు జతలక్ు సాంబాంధిాంచిన పాశ్నలక్ు సమాధానాం ఇవామని అడుగుతారు. ద్ీనితోబయటు పిలేలలో అభ్యయసరనిన
మెరుగుపరచడానికి ఇతర సమసయలు ఉనానయి.

అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా 7.7
ప్ాఠ్ాపుసత కంలో సంబంధిత అధాాయం: 5. ప్రాథమిక్ రూప్రలపెై అవగరహన.
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మూలాాంకన స్ాాయిలు:
అభ్యాస ఫలితాలు

స్ాాయి-1

సమాాంతరాంగర పాంక్ుతలు సమాాంతరాంగర
నిలువు

వరుసలు పాంక్ుతలు

పాంక్ుతలు

మరియు పాంక్ుతలు

విభజనలు

సమాాంతర

పాంక్ుతలు

స్ాాయి-3

రేఖ్లు, సమాాంతర

స్ాాయి-4

రేఖ్లు, సమాాంతర రేఖ్లు మరియు

నిలువు లాంబ రేఖ్లు మరియు లాంబ రేఖ్లు మరియు లాంబ
మరియు ఖ్ాండన

పాంక్ుతలలో ఖ్ాండన(విభజన)

గురితాంచబడతాయి

స్ాాయి-2

సమాాంతర

రేఖ్లలో ఖ్ాండన
రేఖ్లు, గురితాంచి

మాతామే లాంబరేఖ్లు మాతామే తల ుద్రు.

గురితసత రరు.

గురితసత రరు.

రేఖ్లు

రేఖ్లను ఉపయోగిాంచి

సాంజా లు
పేరేను

పేరేను తల ుద్రు. మరియు రోజువరరీ
పరిసి తులలో

సమాాంతర

రేఖ్లు, లాంబ రేఖ్లు మరియు
ఖ్ాండన రేఖ్లు గురితసత రరు.

అభ్యాస ఫలితాలు- 8
అభ్యాస ఫలితాలు: కొలతల పాకరరాం కోణాలను వరీగక్రిాంచాండ. కోణాలు 45, 90, మరియు 180 కోణాలను సూచిాంచడాం ద్ాారర
కొలుసరతరు.
అభ్యాస ఫలితాల పరిధి మరియు ప్ాాముఖ్ాత: ఈ తరగతి చివరిలో ఉనన పిలేలు అలు కోణాం, లాంబకోణాం, అధిక్ కోణాం, మరియు
సరళ కోణాలను వరీగక్రిాంచాలి. ఈ సాంద్రుాంలో మీరు వివిధ చితాాలను చూడాలి. మరియు 45, 90 మరియు 180 కోణాలను
సూచిాంచడాం ద్ాారర కోణాల కొలతలను కొలవరలి. సరధారణ కోణాలను గురితాంచాండ మరియు వరీగక్రిాంచాండ. వరసత వ పరిసి తులలో
విభినన కోణాలను గురితాంచడాం మరియు వరీగక్రిాంచడాం తన సాాంత పద్ధ తిని అనుమతిసుతాంద్ి. ఈ కరరణాలనినాంటికీ ఈ అభ్యయసాం తరగతి
గద్ిలోని పిలేలాంద్రికీ ఉపయోగపడుతుాంద్ి.
పిలేలక్ు అలుకోణాం, లాంబకోణాం, అధిక్ కోణాం మరియు సరళ కోణాం గురిాంచి నేరుడాం క్ాంటే ముాంద్ుగర రేఖ్ాగణితాం యొక్క భ్యవనల ైన
బిాంద్ువు ఖ్ాండనరేఖ్, సరళ రేఖ్, వక్రరేఖ్, కోణాల అరరినిన మొద్ల ైన వరటిపటే పూరితగర అవగరహన ఉాండాలి. ఒక్వేళ పిలేలోే ఈ
కొరత ఉననటే యితే అనేక్ అభ్యయస పరిక్రరలను ఉపయోగిాంచి భ్యవనలను నిరరదరణ చేయాలి. ద్ీనితోబయటు అలుకోణాం, లాంబకోణాం,
అధిక్ కోణాం మరియు సరళకోణాం భ్యవనలను నేరుడానికి ఈ అభ్యయస పరిక్రరలను అధిక్ాంగర ఉపయోగిాంచాలి.
కారాాచరణ 01: కోణమాని సహ్యాంతో కోణాలను కొలుసరతరు.
పాయోజనం: చితాాంలోని కోణాలను కోణమాని సహ్యాంతో కొలుసరతరు.
కారాాచరణ వివరణ: ఈ కరరరయచరణలో పిలేలు అభ్యయస పుసత క్ాంలో ఇచిచన కోణాలను కొలుసరతరు. ద్ీనికి కోణమానిని ఉపయోగిాంచే
పద్ధ తులను సూచిసుతాంద్ి. పిలేలు కొలిచి అభ్యయస పుసత క్ాంలో పాసత రవిాంచడానికి. ఉప్రధాయయులు నలే బలే పెై వేరేాలు కొలతలు గల
కోణాలను గీసి పిలేలచే కోణమాని సహ్యాంతో కొలిచి నేరుచకోవడాంలో నిరరధరణ చేసత రరు.
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కారాాచరణ సంఖ్ా: 8.1
కారాాచరణ 02: వివిధ రకరల కోణాల నిరాచనానిన వివరిాంచడాం
ఉదేేశ్ాం: ఈ కరరరయచరణ ద్ాారర వివిధ కోణాలను అరిాం చేసుకోవడాం
కారాాచరణ వివరణ: ఈ కరరయక్లాపాంలో ఉప్రధాయయులు 90 క్ాంటే తక్ుకవ కోణాం 90కి సమానమెైన 90 క్ాంటే ఎక్ుకవ 180 క్ాంటే
తక్ుకవ కోణాం మరియు సమానమెైన కోణాం వాంటి పేరును ఇవాడాం ద్ాారర పెై కరరరయచరణ సహ్యాంతో అభ్యయసరనిన నిరరధరిాంచవచుచ

అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 8.2
కారాాచరణ 03: కోణ రకరలను వరీగక్రిాంచడాం
ఉదేేశ్ాం: లాంబకోణాలు, అలు కోణాలు, అధిక్ కోణాలు మరియు సరళ కోణాలుగర విభజాంచి రరసరతరు.
కారాాచరణ వివరణ: కరరరయచరణ: 8.3 వివిధ రకరల కొలత కోణాలను అాంద్ిసత ుాంద్ి. ఉప్రధాయయులు ఆ కొలతలను గమనిాంచి, వరటిని
లాంబకోణాలు, అలుకోణాలు, అధిక్ కోణాలు మరియు సరళ కోణాలుగర రరయడానికి మరియు అభ్యయసరనిన నిరరధరిాంచడానికి వీలు
క్లిుసుతాంద్ి. కరరరయచరణ 8.5లో కోణాల యొక్క వివిధ కొలతల చితాాం ఇవాబడాంద్ి. అలు, లాంబ, సరళ కోణాలను విభజాంచడానికి అక్కడ
ఇచిచన కొలతలను వీక్షాంచాండ. ఉప్రధాయయులు ఇపుుడు మరినిన చితాాలను నలే బలే పెై గీసి ఉాంచడాం ద్ాారర మరిాంత తలుసుకోవచుచ.

అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 8.3 మరియు 8.5
కారాాచరణ 04: జటుటలో ఎవరు చేరరరు?
లక్ష్ాం: అలుకోణాం, లాంబకోణాం, అధిక్ కోణాం, మరియు సరళ కోణానిన విభజాంచి రరయాండ.
కారాాచరణ విసత రణ: ఇక్కడ బృాంద్ాంలో ఎవరు చేరుతునానరు? అభ్యయస పుసత క్ాంలో అలుకోణాం, లాంబకోణాం, అధిక్ కోణాం మరియు సరళ
కోణాం క్లిగిాంచడానికి వివిధ చితాాలను ఇవాబడాాయి. చితాాలలోని నమూనాలను బటిట ఈ అభ్యయసరనిన ఉపయోగిాంచి మీరు కోణాల
రకరలను గురితాంచి అలుకోణ, లాంబకోణ, అధిక్కోణ మరియు సరళ కోణాలుగర వరీగక్రిాంచి నేరుచక్ునన ద్ానిని నిరరధరిాంచవచుచ.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 8.4
కారాాచరణ 5: చితాానిన వీక్షాంచడాం మరియు కోణానిన కొలిచి కోణ రకరనిన రరయడాం.
పాయోజనం: చితాానిన గమనిాంచి సాంజాా రూపాంలో కోణాలను రరసి కోణ రకరలను రరయాండ.
కారాాచరణ వివరణ: ఇక్కడ వివిధ రకరల కోణాల చితాాం ఉాంద్ి. కోణ కొలతలను గమనిాంచి సాంజా ద్ాారర కోణానికి పేరును తలుాండ
మరియు ఈ అభ్యయసాంలో కోణ రకరనిన రరయాండ ఇద్ేవిధాంగర వివిధ రకరల చితాాలను పిలేల చేత రరయిాంచి నేరుచక్ుననద్ానిని నిరరధరణ
చేయాండ.
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కోణం

కొలత

కోణ రకం

∠AOC
∠COB

అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 8.6
కారాాచరణ 06: గడయారాం ముళే మధయ కోణ రకరలను గురితాంచడాం
పాయోజనం: గడయారరల మధయ అలుకోణ, లాంబకోణ, అధిక్ కోణ మరియు సరళ కోణాలను గురితాంచడాం
కారాాచరణ వివరణ: ఈ కరరయక్లాపాంలో అలుకోణాం, లాంబకోణాం, అధిక్ కోణాం మరియు సరళ కోణాలు వాంటి కోణ రకరలు రోజువరరీ
వినియోగ సాంద్రరుల సూచన ద్ాారర వివరిాంచబడతాయి. గడయారాంలోని ముళే మధయ అలుకోణాం, లాంబకోణాం మరియు అధిక్ కోణాం,
సరళ కోణాలను గురితాంచడాం ద్ాారర అభ్యయసరనిన నిరరధరిాంచాండ.

అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 8.7
ప్ాఠ్ాపుసత కానికి సంబంధించిన అధాాయం: ప్రాథమిక్ రూప్రలను అరిాం చేసుకోవడాం.
మూలాాంకన స్ాాయిలు:
అభ్యాస ఫలితాలు
కొలతల

స్ాాయి-1

కోసాం కొలతల

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

కోసాం అలుకోణాం, లాంబకోణాం, అలుకోణాం, లాంబకోణాం, వరసత వ

స్ాాయి-4
ద్ృశరయలలో

అనుగుణాంగర కోణాలను అనుగుణాంగర అలుకోణాం, అధిక్ కోణాం మరియు అధిక్ కోణాం మరియు అలుకోణాం, లాంబకోణాం,
వరీగక్రిసత రాం.

45,

90, లాంబకోణాం, అధిక్ కోణాం సరళ

180

కోణాలను మరియు

పేర కనాండ

మరియు కోణాలుగర వరీగక్రిసత రరు.

కోణాలను

కొలవాండ.

కోణాలను సరళ

సరళ వరీగక్రిాంచాండ

పేరేను సూచిసరతయి

తలుడాం.

కోణాలను అధిక్ కోణాం మరియు
మరియు సరళ

కోణాలు

ఏరుడే

వరటి కొలతలు అాంచనా పరిసి తులను గురితసత రరు.
వేయబడతాయి.

అాంచనా వేసత రరు.
అభ్యాస ఫలితాలు- 9
అభ్యాస ఫలితం: ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుకవ సరళరేఖ్ల సమరూపతతో రెండు పరిమాణాల ఆకారాల సమరూపతను సృషటాస్త ారు.

అభ్యాసం యొకక పరిధి మరియు ప్ాాముఖ్ాత: ఈ అభ్యయసాం తరరాత పిలేలు రోజువరరీ జీవితాంలో సమరూపత యొక్క ప్రాముఖ్యతను
నేరుచక్ుాంటయరు. సమరూపత యొక్క భ్యవన రోజువరరీ జీవితాంలో ఉపయోగాం యొక్క ముఖ్య లక్షణాం. సమరూపత ఆలోచనతో
పిలేలు పాక్ృతి సౌాంద్రరయనిన అభినాంద్ిసత రరు.
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కారాకలాపం 01: రోజువరరీ జీవితాంలో పిలేలక్ు తలిసిన సుష్ట బొ మాలను గురితాంచాండ
పాయోజనం: రోజువరరీ జీవితాంలో పిలేలు తలిసిన సమరూప చితాాలను గమనిాంచడాం ద్ాారర సుష్ట
బొ మాలను తలుసుక్ుాంటయరు.
కారాాచరణ వివరణ: ఉప్రధాయయులు పిలేలక్ు వరరి ద్ైనాంద్ిన జీవితాంలో చూసే వివిధ ఆకరరరలు/
ఆకరరరల ఉద్ాహరణలతో ప్రటు సమరూపతను పరిచయాం చేసత రరు. సౌష్ట వమెైన భవనాలు,
చీరలు, రాంగుల చ కరకలే వరటి అాంద్ానికి కరరణమని తలుసుకోవడాం అవసరాం. వరరికి అాంద్ాం
గురితాంచడాం మరియు అాంతర్ద్ృష్ిట ఉాంద్ి.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 9.1
కారాాచరణ 02: సమరూపత మరియు అసమానత బొ మా (ఆకరరాం)
పాయోజనం: సమరూపత మరియు అసమానత సరధిాంచడానికి ఆకరరరలు తలుసుకోవడాం
కారాాచరణ వివరణ: ఉప్రధాయయులు పిలేలక్ు కొనిన చితాాలను అాంద్ిాంచాలి.
పిలేలు పాతి బొ మాను వీక్షసరతరు. మరియు వరటి సమరూపతను తనిఖీ చేసత రరు. మరియు
ఆక్ృతులను సుష్ట

మరియు అసమాన ఆకరరరలుగర వరీగక్రిసత రరు. వరసత వ పరిసరరల

ఉద్ాహరణలతో భ్యవనలను బలోపేతాం చేయాలి. వివిధ ఉద్ాహరణల ద్ాారర పాతిబిాంబాం/
పాతిబిాంబిాంచే సమరూపతను నేరువల ను.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 9.2
కారాాచరణ 03: బొ మాలక్ు సమరూప అక్షానిన గీయాండ
పాయోజనం: సమరూప అక్షానిన అరిాం చేసుకోవడానికి మరియు సమరూపత కోసాం అక్షానిన గీయడానికి.
కారాాచరణ వివరణ: ఉప్రధాయయులు పిలేల కోసాం కొనిన చితాాలు ఇవరాలి. పిలేలు పాతి బొ మాను చూడాలి మరియు వరరి సమరూపతను
తనిఖీ చేయాలి. ఒక్టి లేద్ా అాంతక్ాంటే ఎక్ుకవ సమరూపతలను గీయడానికి లేద్ా సమరూపత రేఖ్ లేక్ుాండా వుాండటయనిన పిలేలక్ు
నేరుాండ.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 9.3, 9.5, 9.7
కారాాచరణ 04: సౌష్ట వ ఆకరరరల సృష్ిట
పాయోజనం: పిలేలు సుష్ట బొ మాలను పూరితచేయడాం, సమీక్రిాంచడాం మరియు సృష్ిటాంచడాం
కారాాచరణ వివరణ: పిలేలు సగాం బొ మాలను పూరితచయ
ే డాం, వరరి సాాంత బొ మాలను
సృష్ిటాంచడాం మరియు విభినన వసుతవులు ష్ీటలను ఉపయోగిాంచి సమరూప ఆక్ృతులను సృష్ిటాంచే
అవకరశరనిన ఇవరాలి. ఇాంకర థడ
ా ద్ాారర విభినన సౌష్ట వ బొ మాల సృష్ిటని ప్ో ా తసహసుతాంద్ి.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 9.4, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10
సంబంధిత ప్ాఠ్ాపుసత కం: 13 సమరూపత
మూలాాంకన స్ాాయిలు:
అభ్యాస ఫలితాలు
ఒక్టి

లేద్ా

స్ాాయి-1

అాంతక్ాంటే పరిసరరలు,

ఎక్ుకవ సరళ సమరూపత వరతావరణాంలో

స్ాాయి-2
సమరూపత

మరియు సమరూపత

అసమాన

బొ మాల కోసాం అక్షాలు గీసత రరు.

రాండు డైమెనషనల బొ మాల సమరూపత అాంకలను వరీగక్రణ చేసత రరు.
సమరూపత సృష్ిటసత ుాంద్ి.

స్ాాయి-3

గురితసత రరు.
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స్ాాయి-4

బొ మాల సమరూపత బొ మాలను
సాయాంగర సృష్ిటసత రడు .

అభ్యాస ఫలితాలు- 10
అభ్యాస ఫలితం: పరిసర వరతావరణాంలో అాంద్ుబయటులో వునన ద్ీరఘ చతురసరాకరర బొ మాల చుటుటకొలత మరియు వైశరలయాం
తలుసుక్ుాంటయరు

అభ్ాసనం యొకక పరిధి మరియు ప్ాాముఖ్ాత: రోజువరరీ జీవితాంలో తరచుగర క్నిపిాంచే వసుతవులు మూడు ఆకరరరలు క్లిగి ఉాంటయయి.
కరనీ మనాం వరటిని 2 కోణాలోే సూచిసరతము. వరటిని అరిాం చేసుకోవడానికి మీరు వివిధ లక్షణాలను అరిాం చేసుకోవరలి. ముఖ్యాంగర
రాండు ఆకరరరల బొ మాల ఆకరరాం యొక్క అాంతరగ త మరియు ఆకరరాం సరిహద్ుద ద్ాారర ఆక్రమిాంచబడన సి లాం గురిాంచి తలుసుకోవరలి.
ఈ అభ్యయసాంలో మనాం పాధానాంగర వరీగక్రణ యొక్క అధికరరిక్ మరియు అనధికరర పద్ధ తులను నేరుచకోవడాం ద్ాారర ద్ీరఘచతురసరాకరర
మరియు చతురసరాల చుటుటకొలత మరియు వైశరలయాం గురిాంచి నేరుచకొాంటయాం ఆ లక్షణాలను నేరుచకోవడాం మరియు ఒక్ద్ానితో ఒక్టి
ప్ో లచడాం వలే చాలా పాయోజనాలు ఉనానయి. చుటుటకొలత మరియు ప్రాాంతాం మధయ సాంబాంధానిన అరిాం చేసుకోవడాం.
కారాాచరణ 01: వివిధ పరిసి తులలో బొ మాల చుటుటకొలతను అధికరరిక్ాంగర గురితాంచడాం
ఉదేేశ్ాం: రోజువరరీ జీవితాంలో వివిధ సమయాలోే ఏద్ైనా బొ మా యొక్క చుటుటకొలతను అనధికరరిక్ాంగర గురితాంచడాం
కారాాచరణ వివరణ: చుటుటకొలతను క్నుగ నడానికి పిలేలక్ు విభినన ద్ృశరయలు ఇవాబడాాయి.
సరిహద్ుదలు గీయడాం ద్ాారర వయవసరయ భూమి చుటుటకొలతను ల కికాంచడానికి పేారణ. తరగతి
గద్ిలోని పుసత కరలపెై వునన అని అాంచుల మొతత ాం ప్ొ డవు, టేబుల పెైభ్యగాం, కిటిక,ీ తలుపు,
నలే బలే మొద్ల ైన వరటి మొతత ాం ప్ొ డవును ద్ారాం సహ్యాంతో కొలిచి రరయడానికి పేారణ.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాాచరణ సంఖ్ా: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
కారాాచరణ 02: సూతాానిన ఉపయోగిాంచి చతురసా, ద్ీరఘచతురసరాల చుటుటకొలతను
ల క్కాంపబడుతుాంద్ి.
లక్ష్ాం:

పిలేలు ద్ీరఘచతురసరాలు మరియు చతురసరాల చుటుటకొలతను అధికరరిక్ాంగర

క్నుగ ాంటయరు.
కారాాచరణ వివరణ: ద్ీరఘ చతురసాాం మరియు చద్రపు చుటుటకొలతను క్నుగ నడానికి
సూతాాలను ఉపయోగిాంచడాం. పిలేలక్ు సూతాాలను క్నుగ నే అవకరశరలను ఇవాడాం .
అభ్యాస కాగితంలోని కారాకలాప్ాల సంఖ్ా: 10.7, 10.8
కారాాచరణ 03: బయర్పెై వివిధ బొ మాల నిరరాణాం మరియు ప్ో లిక్
ఉదేేశ్ాం: పిలేలు చుటుటకొలత ఆధారాంగర బొ మాలను సృష్ిటసత రరు మరియు సరిప్ో లచాండ
కరరరయచరణ వివరణ: బయర్ ష్ీటలపెై వివిధ చుటుటకొలత ఆక్ృతులను రూప్ొ ాంద్ిాంచడానికి పిలేలను
అనుమతిసుతాంద్ి. ఇద్ి చుటుటకొలత భ్యవనను క్ష్ట తరాం చేసత ుాంద్ి. అద్నాంగర వివిధ బొ మాల ప్ో లిక్ కోసాం
మరినిన అవకరశరలు ఉాండాలి.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాకలాప్ాల సంఖ్ా: 10.9
కారాాచరణ 04: ప్రాాంతాలను అనధికరరిక్ాంగర గురితాంచడాం
ఉదేేశ్ాం: ఏద్ైనా చితాాం యొక్క కొలతలు పిలేలు అనధికరరిక్ాంగర గురితసత రరు.
కారాాచరణ వివరణ: బయర్ ష్ీటలలోని ప్రాాంతాలు పిలేలు అనధికరరిక్ాంగర సమాచారరనిన క్నుగ నే అవకరశరలను అాంద్ిాంచాలి. ఈ
అవకరశరలు పిలేలను సాంభ్యవితాం చేయడానికి సహ్యపడతాయి. గరరఫ ష్ీటలో సరధారణ మరియు క్రమరహత ఆక్ృతులను
పాద్రిశాంచినపుడు వరరి ప్రాాంతానిన అనధికరరిక్ాంగర ల కికాంచగలిగేలా పిలేలను పేారేపిాంచడానికి.
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అభ్యాస కాగితంలోని కారాకలాప్ాల సంఖ్ా: 10.10, 10.11, 10.20, 10.21
కారాాచరణ 05: సూతాానిన ఉపయోగిాంచి ద్ీరఘచతురసరాలు మరియు చతురసరాలు క్నుగ ాంటయరు
లక్ష్ాం: పిలేలు ద్ీరఘచతురసరాలు మరియు చతురసరాలను అధికరరిక్ాంగర క్నుగ ాంటయరు.
కారాాచరణ వివరణ: ద్ీరఘచతురసరాలు మరియు చతురసరాలను క్నుగ నడానికి సూతాాలను ఉపయోగిాంచాండ. పిలేలక్ు సూతాాలను
క్నుగ నే అవకరశరలను అాంద్ిసత ుాంద్ి. పిలేలక్ు సూతాాలను క్నుగ నే అవకరశరలను ఇవాడాం ద్ాారర అభ్యయసరనిన బలోపేతాం చేయడాం.
ద్ీరఘచతురసాాం యొక్క విసీత రణాం

=

ప్ొ డవు X వడలుు చద్రపు మీటరుే

చద్రపు విసీత రణాం

=

భుజము X భుజము

అభ్యాస కాగితంలోని కారాకలాప్ాల సంఖ్ా: 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17
కారాాచరణ 06: చుటుటకొలత మరియు విసీత రణ ాం యొక్క సహసాంబాంధాం, మరియు అనువరత నాలు తలుసుక్ుాంటయరు.
కారాాచరణ వివరణ: బయర్ ష్ీటలోని బొ మాల చుటుటకొలత మరియు కొలతలు క్నుగ నడానికి మిమాలిన అనుమతిసుతాంద్ి. మరియు
ఇచిచన బొ మాను పూరితచేయడానికి మరియు వరటి చుటుటకొలతను క్నుగ నడానికి వరరిని పేారేపిసత ుాంద్ి. వరరు రోజువరరీ పరిసి తులలో
చుటుటకొలత మరియు ప్రాాంతానికి (విసీత రణాం) సాంబాంధిాంచిన సమసయలను పరిష్కరిసత రరు.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాకలాప్ాల సంఖ్ా: 10.18, 10.19
ప్ాఠ్ాపుసత కంలోని సంబంధిత అధాాయం: 10- క్షేతాగణితం
మూలాాంకన స్ాాయిలు:
అభ్యాస ఫలితాలు

స్ాాయి-1

పరిసరరలు,

అనధికరరిక్ాంగర

వరతావరణాంలో

బొ మా

అాంద్ుబయటులో

ఏద్ైనా అధికరరిక్ాంగర
విసీత రణాం చతురసాాం

తలుసుక్ుాంటయరు.

బొ మాల

చుటుటకొలత

మరియు

విసీత రణాం

స్ాాయి-3
చుటుటకొలత

స్ాాయి-4

విసీత రణాంల రోజువరరీ

పరిసి తులలో

చుటుటకొలత ద్ీరఘచతురసాాం మరియు సహ సాంబాంధాం గరహాంచి సాంద్రరునుసరరాంగర

ఉాండే మరియు

ద్ీరఘచతురసరాకరర

స్ాాయి-2

చుటుటకొలత ల క్కలను పరిష్కరిసత రరు. చుటుటకొలత

మరియు

విసీత రణాం

తలుసక్ుాంటయరు.

మరియు

విసీత రణాం
ఉపయోగిాంచడాంలో
నైపుణయాం ప్ొ ాంద్ుతారు.

తలుసుక్ుాంటయరు
అభ్యాస ఫలితాలు- 11
అభ్యాస ఫలితం: సేక్రిాంచిన సమాచారరనిన విశలేష్ిాంచి చితాపటాంలో ప్రాతినిథయాం వహసరతరు. సత ాంభ పటయలను విశలేష్ిసత రరు.
అభ్ాసనం యొకక పరిధి మరియు ప్ాాముఖ్ాత: పిలేలు ద్ీనిని నేరుచక్ునన తరరాత ఎటిట పరిసి తులోేనూ సమాచారరలను విశలేష్ిాంచి
సమాధానాం ఇసరతరు. ఈ ద్ిశ్లో ఈ అభ్యయసాం యొక్క ఉద్ేదశ్ాం ఏమిటాంటే ఏ సాంద్రుాంలోనైనా గణాాంకరలను విశలేష్ిాంచడాం ద్ాారర
రోజువరరీ జీవితాంలో గణాాంకరలను గీయడాం ద్ాారర మరియు సీాయ నియాంతాణ పద్ధ తిలో సమసయలను పరిష్కరిాంచడాం ద్ాారర పిలేల
సమసయలను నరవేరచడాం.
కారాకలాపం 01: వివిధ క్ూరగరయలపెై క్లపడాం ద్ాారర వరటిని విశలేష్ిసత రరు.
పాయోజనం: బొ మాలను సేక్రిాంచి విశలేష్ిాంచడానికి
కారాాచరణ వివరణ: గణాాంక్ వయకీతక్రణలతో పేర కనన క్ూరగరయలను అాంద్ిాంచడాం ద్ాారర ప్ొ ాంద్ిన సమాచారరనిన విశలేష్స
ి త రరు. అద్ే
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విధాంగర వరరి రోజువరరీ జీవిత పరిసి తులలో గణాాంకరలను సేక్రిాంచడాం మరియు చరిచాంచడాం ద్ాారర పిలేల అభ్యయసాం సరిప్ో తుాంద్ి. అద్ే
విధాంగర కరనసపట ను అరిాం చేసుకోవడాంలో పిలేలక్ు వివిధ రకరల పాణాళ్లక్ విధులను ఇచిచ భ్యవనను తలుసుకోవడానికి సహక్రిసత ుాంద్ి.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాకలాప్ాల సంఖ్ా: 11.1, 11.2, 11.3
కారాాచరణ 02: చితాపటాంలోని సమాచారరనిన విశలేష్ిాంచాండ మరియు అరి ాం చేసుకోాండ.
పాయోజనం: పాణాళ్లక్లను విశలేష్ిాంచాండ మరియు అరిాం చేసుకోాండ.
కారాాచరణ యొకక వివరణ: ఈ కరరయక్లాపాంలో పిలేలు, పెాంపుడు జాంతువులు, వివిధ జీవులు, రోజువరరీ వరతావరణాం, ఉపయోగిాంచిన
వరహనాలు, పిలేల మరణాలు, మరియు వివిధ రకరల ఇష్రటల చితాాలను గీయడాం ద్ాారర వరరు ఏద్ైనా సాంద్ేహ్లను చరిచాంచగలరు.
విశలేష్ిాంచగలరు. మరియు సమాధానాలు చపుగలరు. అద్నాంగర పిలేలు సులభాంగర అరిాం చేసుకోవడానికి మరియు రోజువరరీ ద్ృశరయలను
వరితాంపజేయడానికి ఇతర మాయపలను ఉపయోగిాంచవచుచ.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాకలాప్ాల సంఖ్ా: 11.4, 11.5
కారాకలాపం 03: సమాచారాం కోసాం గణాాంకరలను గణాాంక్పరాంగర కోరడీక్రిాంచాండ. మాయప చేయాండ. విశలేష్ిాంచాండ
పాయోజనం: సమాచారాం కోసాం చితాపటయలను సృష్ిటసత ుాంద్ి.
కారాాచరణ వివరణ: ఇక్కడ వివిధ బొ మాలను ద్ృశ్యమానాం చేసత ుననపుడు పిలేలు వరటి గణాాంకరలను సేక్రిసత రరు మరియు ఆ
గణాాంకరలను చితాపటయలను తయారుచేసత రరు. ద్ీనితోప్రటు వసుతవులు వయకితగత బొ మాలు మరియు ఇతర సాంబాంధిత పాశ్నలను
సేక్రిాంచడాం వాంటి సరరూపయ రోజువరరీ కరరయక్లాప్రలలో చితాపటయలను సృష్ిటాంచవచుచ.
సమాధానాం ఇసరతరు. ద్ీనివలే పిలేలు ఎలాాంటి పరిసి తినైనా సులభాంగర చితీాక్రిసత రరు. ఇద్ి నేరుచకోవడాం ఒక్ బహుమతితో క్ూడన
అభ్యయస అనుభవాంగర చేసత ుాంద్ి.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాకలాప్ాల సంఖ్ా: 11.6
కారాాచరణ 04: రోజువరరీ పరిసి తుల కోసాం సృష్ిటాంపబడన నిలువు వరుసలను తలుసుక్ుాంటయరు.
పాయోజనం: సత ాంభ పటయలను విశలేష్ిసత రరు.
కారాాచరణ వివరాలు: వివిధ రరష్రటాల నుాండ మహళల అక్షరరసయత పరిమాణాం వివరరలు ఇక్కడ వునానయి. పిలేలు ఈ పటయనిన చూసి
చరిచాంచడాం ద్ాారర నేరుచక్ుాంటయరు. మరియు సరధారణ జీవితాంలో శైలీక్ృత రూప్రల చితాాలను నేరుచకొని మరియు విశలేష్ిాంచేటపుుడు
పిలేలు సత ాంభ్యల రూప్రనిన అరిాం చేసుకోగలు
గ తారు.
అభ్యాస కాగితంలోని కారాకలాప్ాల సంఖ్ా: 11.7 నుండి 11.14
ప్ాఠ్ాపుసత కంలో సంబంధిత అధాాయం: సేక్రిాంచిన సమాచారరల నిరాహణ
మూలాాంకన స్ాాయి:
అభ్యాస ఫలితాలు
సేక్రిాంచిన

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

చితాపటయలను మరియు సేక్రిాంచిన

సమాచారరనిన విశలేష్ిాంచి సత ాంభ

స్ాాయి-3
చితాపటయలను

పటయలను సమాచారరనిన

స్ాాయి-4
రోజువరరీ జీవిత సాంద్రరులోే

విశలేష్ిసత రరు. మరియు సేక్రిాంచిన

చితాపటాంలో ప్రాతినిథయాం విశలేష్ిసత రరు.

సాంగరహాంచి

చరిచాంచి

చితాపటాంలో

వహసరతరు

మరియు

కోరడీక్రిసత రరు.

తలుసుక్ుాంటయరు.

వహసరతరు.

సత ాంభ

పటయలను

సమాచారరనిన
ప్రాతినిథయాం
మరియు

సత ాంభ

పటయలను విశలేష్ిాంచి నైపుణయాం

విశలేష్ిసత రరు.

ప్ొ ాంద్ుతారు.
**********
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