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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¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV,
JgÀqÄÀ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÖÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À 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¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨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 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμð
À zÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛz.É
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. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÄÀ ÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ
PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖª£
À ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ºÁ¼É,
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥Àg¸
À ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÄÀ ä 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
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸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
£ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ
PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É ÉgÀqÀÄ
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 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ 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 ºÁ¼ÉU¼
À À£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
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£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 ¥Àgª
À ÁV 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 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É É gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ¥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
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤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 CvÀåUÀvåÀ . 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 ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ
CAvÀgÀª£
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, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±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’ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ . 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 JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÛÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F
¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÄÀ ß ¸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
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É.
F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢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±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ
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¥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.

qÁ. «±Á¯ï Dgï. ¨sÁ.D.¸ÉÃ
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, r.J¸ï.E.Dgï.n. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸Á»vÀå gÀZÀ£Á vÀAqÀ
f¯Áè ²PÀët & vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ zÁªÀtUÉgÉ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è
²æÃªÀÄw ¨sÀÄªÀ£ÉÃ±Àéj r. PÉ. ¸À.²
²æÃªÀÄw ªÀÄAdÄ¼Á JªÀiï. «. ¸À.²
¸À. ¥À. ¥ÀÆ. PÁ¯ÉÃdÄ ZÀ£ÀßVj,
¸ÀPÁðj GzÀÄð ¥ËæqsÀ±Á¯É
ZÀ£ÀßVj vÁ®ÆèPÀÄ,
§¸ÀªÁ¥ÀlÖt, ZÀ£ÀßVj vÁ®ÆèPÀÄ
zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè
zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè
²æÃªÀÄw CAd£ÁgÁªï PÉ. ¸À.²
²æÃªÀÄw ¨sÁgÀw J¸ï. ¸À.²
PÉ.¦.J¸ï. £ÁåªÀÄw,
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ºÉÆ£Áß½ vÁ®ÆèPÀÄ,
ºÀjºÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ
zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè
zÁªÀtUÉgÉ f¯
CfÃA ¥ÉæÃAf ¥sËAqÉÃ±À£ï vÀAqÀ
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విషయసూచిక
అభ్యసన ఫలితాలు 8వ తరగతి
6 మరియు 7వ తరగతులలో గల ముఖ్యమైన అభ్యసన ఫలితాలతో చేరచబడినవి
కరమ సంఖ్య

థీమ్స్

1.

అభ్యసన ఫలితాలు

పుట సంఖ్య

విస్త రణరూప్ం మర్ియు సణమానయరూప్ంలో సంఖయలను ర్ణయడం మర్ియు పెదే

5

సంఖయల పెై ప్ణరథమికప్ర్ికరయలను చేయగలరు.
2

సంఖాయ సమిత్ లను ప్ర్ిచయం చేసుకోగలరు.

7

3

ప్ూరాసంఖయల ప్ర్ికలపన మర్ియు వణటిపెై ప్ణరథమిక మర్ియు ప్ర్ికరయలు మర్ియు

8

గుణలక్షణాలను ప్ర్ీక్షంచగలరు.
4

సంఖయలు

అకరణీయ సంఖయల భావన మర్ియు వణటిపెై ప్ణరథమిక మూలకరరయలు మర్ియు

9

గుణలక్షణాలను ప్ర్ీక్షంచగలరు.

5

భినాాల భావన. ప్ణరథమిక ప్ర్ికరయలు మర్ియు గుణలక్షణాలను తెలుసుకోగలరు

11

6

ఫూర్ణాంకణల

మర్ియు

13

వరగ ం, ఘనం, వరగ మూలాలు మర్ియు ఘనమూలాలను వేర్దవరు విధానాల ద్యవరా

15

భావన

మర్ియు

వణటిపెై

ప్ణరథమిక

ప్ర్ికరయలు

గుణలక్షణాలను తెలుసుకోగలరు
7

తెలుసుకోగలరు.
8

బీజ్గణిత్ంలో గల ప్ణరథమిక భావనల ప్ర్ిచయం - స్థిరర్ణశి, బీజ్ాక్షరం (చరర్ణశి)

17

బీజ్ప్దం, బీజ్ప్ద్ాల అరిం మర్ియు బీజ్ప్ద్ాల రకణలను ప్ర్ిచయం చేసుకోగలరు.
సరళ బీజ్ప్ద్ాలపెై ప్ణరథమిక ప్ర్ికరయలను చేయగలరు. (సంకలనం, వయవకలనం,
గుణకణరం మర్ియు భాగణహారం)
9

బీజ్గణిత్ం

సమీకరణ మర్ియు ఉకరిల మధయగల సంబంధానిా గుర్ిించగలరు. వణయఖాయలను

20

సమీకరణం రూప్ంలో ర్ణయగలరు.
ఒక చరర్ణశి గల సరళర్దఖీయ సమీకరణ అర్ణినిా తెలుసుకొని సమసయలను
సణధంచగలరు. సమీకరణం అర్ణినిా తెలుసుకొని నిత్యసమీకరణాలను ఉప్యోగించి
సమసయలను సణధంచగలరు.
10

ఘాతయాంకాలు

ఘాతయాంకాల అరిం, నియమాలు మర్ియు నియమాలను ఉప్యోగించి సమసయలను

23

చేయగలరు.
11

ర్దఖాగణిత్ం యొకక ప్ణరథమిక అంశణల ప్ర్ిచయం - బందువు, ర్దఖ, ర్దఖాఖండం,

24

అరిం, రకణలు, కరరణంల ప్ర్ికలపన- కోణాల అరిం, రకణలు, సమాంత్ర ర్దఖలు
మర్ియు ఖండనర్దఖల ప్ర్ికలపనను తెలుసుకోగలరు.
12
13
14

ర్దఖాగణిత్ం

త్రరభజ్ం అరిం, త్రరభుజ్ రకణలను ప్ర్ిచయం చేసుకోగలరు.

28

కొలబదే , కోణమానిని మర్ియు వృత్ి ర్దఖని సహాయంతో త్రరభుజ్ాలను గీయగలరు.

29

చత్ రుుజ్ాల ప్ర్ిచయం: వివిధ రకణల చత్ రుుజ్ాల లక్షణాలు తెలుసుకోగలరు,

30

మర్ియు వణటి మధయ సంబంధానిా తార్ికకంగణ సమర్ిించగలరు.
చత్ రుుజ్ం,

చత్ రసరం,

ద్ీరఘచత్ రసరంపెై

vi

కోణాల

మొత్ి ం

సమాంత్ర

గుణలక్షణాలకు

సంబంధంచిన సమసయలను చేయగలరు.
15

కొలబదే మర్ియు వృత్ి లేఖిని సణయంతో చత్ రుుజ్ాలను గీయగలరు,

32

16

ద్విపరిమాణం మర్ియు త్రరపరిమాణాల అరి ం, ప్ర్ికలపన, త్రరప్ర్ిమాణ ఆకణర్ణల

33

భుజ్ాలు (అంచుట) శీర్ణాలు మర్ియు త్లాల సంఖయలను కనుగొనగలరు.
క్దత్గ
ర ణిత్ం
17

వైశణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్ల ప్ర్ిచయం; త్రరభుజ్ం మర్ియు చత్ రుుజ్ాల
వైశణలాయనిా, చుటటుకొలత్ను కనుగొనగలరు.
ద్ీరఘఘనం, సమఘనం మర్ియు సత
ి ప్ం ఉప్ర్ిత్ల వైశణలయం, ఘనప్ర్ిమాణాలను

36

కనుగొనగలరు.
18
19

దతాింశణల నిరవహణ, సంగరహణ మర్ియు విచలన ప్టిుకను త్యారు చేయగలరు.

37

దతాింశణల

దతాింశణలను నక్షలలో(graph) ప్రత్రక్దపథంచుట మర్ియు విశలేషథంచుట

38

సంగరహణ

సంఖాయర్దఖ నక్షం, ద్వసి ంభర్దఖ మర్ియు పెై చిత్రం
దతాింశణల సంగరహణ

vii

PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ »£Éß¯É
«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ªÀμÀðªÀÇ CªÀÄÆ®åªÁzÀzÀÄÝ. ±Á¯Á PÀ°PÉAiÀÄ CAUÀªÁV CªÀ¤UÉ zÀPÀÄÌªÀ
PÀ°PÁ C£ÀÄ¨sÀªU
À À¼ÀÄ eÁÕ£ÀzÀ ¨sÁUÀªÁV, ªÀåQÛvéÀzÀ ¨sÁUÀªÁV ªÀ»¸ÀÄªÀ ¥ÁvÀæUÀt¤ÃAiÀÄªÁzÀzÄÀ Ý. »ÃVgÀÄªÁUÀ
AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ MAzÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀð ªÀÄvÁÛªÀÅzÉÆÃPÁgÀtPÉÌ ¸ÀÜVvÀªÁzÀgÉ CxÀªÁ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ
K£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ? CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀQæ æAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¨Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ? JA§ÄzÀ£ÀÄß PÉÆÃ«qï ¦qÀÄV£À
¸ÀAzÀ¨ð
sÀ vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÉ.MAzÀÄCzsåÀ AiÀÄ£ÀzÀ ¥ÀPæ ÁgÀPÉÆÃ«qï PÁgÀt¢AzÀ ¥À¥
æ ÀAZÀzÀ 190 zÉÃ±ÀU¼
À À°è JA¢£ÀAvÉ
±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢®è! F ¦Ã½UÉAiÀÄ ¨Ë¢ÞPÀ «PÁ¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ GAlÄªÀiÁrgÀÄªÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁªÀðwæPª
À ÁzÀzÄÀ .F
¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À®Æè PÁqÀ§ºÀÄzÉA§ÄzÀ£ÄÀ ß C£ÉÃPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀU¼
À ÀÄ w½¹ªÉ.
E¢ÃUÀ PÉÆÃ«qï ¦qÀÄV£À ºÀvÆ
É Ãn MAzÀÄ ªÀÄlÖPÉÌ §AzÀÄ J®èªÇÀ vÀºÀ §¢UÉ§gÀÄwÛz.É dUÀwÛ£À J®è zÉÃ±ÀU¼
À ÀÄ
²PÀët gÀAUÀzÀ°è GAmÁzÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä ©ü£Àß PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆArªÉ. ¨sÁgÀvÀz°
À èAiÀÄÆ EzÀÄ
£ÀqÉ¢zÉ. ªÀÄºÀvÁéPÁAPÉëAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ eÁjÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀzÝÉ Ã ¨sÁUÀªÁV ¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï
«ÄμÀ£ï£À D±ÀAiÀÄzÀAvÉ 2026gÀ ªÉÃ¼ÉUÉ 3£ÉÃ vÀgÀUÀwªÀgÉV£À J®è ªÀÄPÀÌ¼À°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
UÀtÂwÃAiÀÄeÁÕ£Àª£
À ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄÆ £ÀªÄÀ ä ªÀÄÄA¢zÉ.
PÀ£ÁðlPÀz°
À è ¯ÁPïqË£ï PÁgÀt¢AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÄÀ , ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃμÀ ¸ÉÃvÀÄ §AzsÀ
EvÁå¢ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð«lÄÖPÉÆAqÀÄ PÀ°¸ÀÄªÀ ¥ÀQæ æAiÉÄUÀ¼ÀÄ
£ÀqÉ¢ªÉ. £ÀªÉA§gï-2021gÀ°è ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÁgÀA¨sª
À ÁzÁUÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÆ
É ¼Àî®Ä AiÀÄwß¸À¯ÁVzÉ. EAvÀºÀ ¥ÀA
æ iÀÄvÀßUÀ¼À ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀÄwÛgÀÄªÀ
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÉÃμÀ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÉÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ-2023’ ¸Àj ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀQæ æAiÉÄUÀ¼ÀÄ
¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ºÉÆÃzÀzÝÀ jAzÀ ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ £ÀμÀÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ »£ÀßqÉAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀÄÄA¢£À MAzÀÄ ªÀμÀðzÀªg
À ÉUÉ gÁeÁåzÀåAvÀ eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ UÀÄj

• 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðªÀ£ÀÄß PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ ªÀμÀð JAzÀÄ WÉÆÃ¶¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁeÁåzÀåAvÀ
¤zÉÃð²vÀ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
• J®è «zÁåyðUÀ¼À ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ CUÀvÀåvÉU¼
À À
vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ£ÄÀ ß SÁwæ ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

¨ÉA§®PÉÌ

UÀªÀÄ£À

ºÀj¹

PÀ°PÁ

¥ÀQæ æAiÉÄUÉ

¥ÀÆgÀPª
À ÁV

• ¸É¥ÉÖA§gï 2022gÀ ºÉÆwÛUÉ ¥Àw
æ vÀgU
À ÀwAiÀÄ «zÁåyð ªÀÄÆ®¨sÆ
À vÀ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆªÀð vÀgU
À ÀwUÀ¼À CvÀåUÀvÀå
PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀAvÉ PÀæªÄÀ ªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
• ªÀiÁZïð2022gÀ ºÉÆwÛUÉ ¥Àw
æ vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyð ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ ¥s®
À UÀ¼À£ÄÀ ß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀAvÉ
PÀæªÄÀ ªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
• MmÁÖgA
É iÀiÁV 2023-24 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À DgÀA¨sÀzÀ ªÉÃ¼ÉUÉ ¥Àw
æ «zÁåyðAiÀÄÄ vÀ£ßÀ vÀgU
À Àw ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß
AiÀiÁªÀÅzÉÃ CqÉ-vÀqÉ E®èzÉ ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀAvÉ ¸ÀdÄÓUÆ
É ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀ°PÁ ¥ÀæQAæ iÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ «£Áå¸À
F ªÉÄÃ¯É ºÉÃ½zÀAvÉ JgÀqÄÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðUÀ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀzÉÆA¢UÉ vÀgÀUÀw ¥Àª
æ ÉÃ²¹zÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ DAiÀiÁ
vÀgU
À ÀwAiÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃ¢ü¸À®Ä DgÀA©ü¹zÀgÉ ªÀÄUÀÄ«UÉ K£À£Æ
À ß PÀ°AiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è JA§ÄzÀÄ
£ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ w½¢gÀÄªÀ «μÀAiÀÄ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä ¸ÁPÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÉÃ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ
JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸À«ÄÃPÉëU¼
À ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛª.É DzÀgÉ ®¨sÀå«gÀÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ «ÄwAiÉÆ¼ÀUÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsåÀ ªÁzÀμÀÄÖ ªÀÄPÀÌ¼À F
PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¥ÀA
æ iÀÄvÀßªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÀÄ. F ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀ°PÁ ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ
«£Áå¸ÀPÁAiÀÄðªÀÅ ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPU
À À¼À ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sª
À ÁV vÉUz
É ÀÄºÁPÀzÉ ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄÄA¢£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÀ°PÉUÉ
C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄªÀAvÀºÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹ PÉÆAqÀÄ vÀgU
À Àw ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÄÀ ß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ.
EzÀgÆ
É nÖUÉ ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ-¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀU¼
À À£ÄÀ ß UÀt£ÉUÉ vÉUz
É ÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ
«£Áå¸ÀUÆ
É ½¸À¯ÁVzÉ.
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¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀ°PÁ ¥ÀæQAæ iÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ «£Áå¸ÀzÀ°è FLN
PÀ°PÁ CAvÀgz
À À°è ªÀÄÄRåªÁV ¨sÁμÉAiÀÄ°è CxÀð¥ÀÇtð NzÀÄ, §gÉªt
À ÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀzÀ°è ¸ÀASÁå eÁÕ£ª
À À£ÀÄß
M¼ÀUÆ
É AqÀÄ ¸ÀAPÀ®£À, ªÀåªÀPÀ®£À, UÀÄuÁPÁgÀ, ¨sÁUÁPÁgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀÄÆ®QæAiÉÄUÀ¼À PÀ°PÉ. F ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ°PÉAiÀÄ DzsÁgÀªÁVªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯ÉÃ w½¢zÉÝÃªÉ. FV£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß
UÀªÀÄ¤¹zÁUÀ §ºÀÄvÉÃPÀ (1 jAzÀ 9) J¯Áè vÀgÀUw
À UÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀÄPÀÌ¼À°è F PÀ°PÁ CAvÀgÀ PÀAqÀÄ§gÀÄwÛz.É
gÁ¶ÖæÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 PÉÆÃ«qï ¸ÁAPÁæ«ÄPÀPÉÌ ªÉÆzÀ¯ÉÃ FLN ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ»r¢vÀÄÛ. CAzÀgÉ
¸À«ÄÃPÉëU¼
À ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀ ¥ÀPæ ÁgÀ ¨sÁgÀvÀz°
À è LzÀÄ PÉÆÃnUÀÆ ºÉZÀÄÑ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 4£ÉÃ vÀgU
À Àw vÀ®Ä¦zÀgÀÆ
CxÀð¥ÀÇtðªÁV NzÀÄªÀ ºÁUÀÆ UÀtÂvÀzÀ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß ©r¸À®Ä PÀμÀÖ¥q
À ÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ÄzÀÄ F ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ
¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è E£ÀÆß ©UÀqÁ¬Ä¹zÉ. gÁ¶ÖæÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 F FLN ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV JzÀÄj¸À®Ä
NIPUN Bharat JA§ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÄÀ ß ºÀ«ÄäPÆ
É ArzÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ FUÁUÀ¯ÉÃ C£ÀÄμÁ×£À ºÀAvÀzÀ°è EzÉ.
£ÁªÀÅ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï ¤¢ðμÀÖ ¥Àr¹gÀÄªÀ PÀ°PÁ ¥s®
À UÀ¼À£ÄÀ ß £ÉÆÃr CªÀÅUÀ¼À°è F PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ
CUÀvÀåªÁzÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄºÉÆA¢¹ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ.
1 jAzÀ 9£ÉÃ vÀgU
À ÀwAiÀÄªÀgÉUÉ F FLN ¸ÁªÀÄVæ CUÀvÀå«gÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÉÆzÀ°UÉ MAzÀjAzÀ ªÀÄÆgÀ£ÃÉ vÀgU
À ÀwAiÀÄ
ªÀÄPÀÌ½UÉ FLN ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ CªÀjUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ CzÉÃ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß
EvÀgÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÀÆ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄªÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
vÀgÀUÀwªÁgÀÄ ¤¢ðμÀÖ¥Àr¹zÀ CA±ÀUÀ¼À PÀ°PÉ
¥Àw
æ «μÀAiÀÄzÀ°è vÀgÀUÀwªÁgÀÄ ¤¢ðμÀÖ¥r
À ¹zÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ EªÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀÄ PÀ°PÁ
¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß vÀgÀUÀwªÁgÀÄ UÀªÀÄ¤¹ ¨ÉÆÃzs£
À Á PÀ°PÁ ¥ÀQæ æAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ FUÀ
ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgU
À ÀwUÉ ¤¢ðμÀÖ¥Àr¹zÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸À®Ä
¸ÁzsÀå«®è. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ¥Àw
æ vÀgU
À ÀwUÉ »A¢£À JgÀqÀÄ ªÀμÀð ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀUÀwAiÀÄ wÃgÀ CUÀvÀåªÉ¤¹zÀ PÀ°PÁ
¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄºÉÆA¢¹ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EzÀjAzÁV PÀrªÉÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CUÀvåÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß FLN
eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ »ÃUÉ £ÁªÀÅ ¥Àw
æ vÀgÀUÀwUÉ 10 jAzÀ 15 PÀ°PÁ ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß ¤¢ðμÀÖ
¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉ
PÉÆÃ«qï-19gÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV MAzÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV O¥ÀZÁjPÁ ±Á¯Á C£ÀÄ¨sÀªU
À À¼À£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀÄzÉÃ
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA§rÛ ¥Àq¢
É gÀÄvÁÛg.É DzÀgÉ F PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ £ÀμÀÖ¢AzÁV ªÀÄÄA¢£À
ºÀAvÀzÀ PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÄÀ ß UÀ½¹PÉÆ¼Àî®Ä PÀμÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉÃ FUÁUÀ¯ÉÃ UÀ½¹PÉÆArzÀÝ ºÀ®ªÁgÀÄ
¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÄÀ ß ªÀÄgÉAiÀÄÄ«PÉ¬ÄAzÁV J¯Áè vÀgÀUw
À UÀ¼À ºÁUÀÆ J¯Áè «μÀAiÀÄUÀ¼À §Ä£Á¢ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÉÃ
£À²¹gÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß C®èU¼
À ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ºÁUÁV ¨s«
À μÀåzÀ°è PÀ°PÁ £ÀμÀÖzÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß
¸ÀjzÁjUÉ vÀgÀ®Ä JgÀqÄÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA¥À£Æ
À ä®UÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀ PÉÊ¦r
¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄÄ 1 jAzÀ 9 £ÉÃ vÀgU
À ÀwAiÀÄ J¯Áè «μÀAiÀÄUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ¥Àª
æ ÀÄÄR PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ½UÉ
vÀgÀUÀw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÈf¸À®Ä ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀÄªÁUÀ »A¢£À JgÀqÄÀ
vÀgU
À ÀwAiÀÄ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ ¥s®
À UÀ¼À£ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.DAiÉÄÌ
ªÀiÁrzÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À M¼ÀUÆ
É ArgÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÄÀ ß «zÁåyðUÀ¼À°è ¸Á¢ü¸À®Ä CUÀvÀå«gÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ ºÁUÀÆ D ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÄÀ ä ¨ÉÆÃzsÀ£Á-PÀ°PÁ ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ°è ºÉÃUÉ ¸À«Ää½vÀ
UÉÆ½¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ JA§ §UÉÎ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀ PÉÊ¦r ¤ÃqÀÄvÀÛz.É ªÀiÁzÀjUÁV PÉ®ªÀÅ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¹ PÉÆqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀ PÉÊ¦r gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä
CUÀvÀå«gÀÄªÀ ¨ÉÆÃzsÀ£Á «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zÉÃð²¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ºÁUÀÆ ¥ÀoåÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß ¸ÀÈf¸ÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉU¼
À À£ÄÀ ß E°è ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀ
PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤zÉÃð²¹gÀÄªÀ ¨ÉÆÃzs£
À Á-PÀ°PÁ ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀÈf¹gÀÄªÀ ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÉ
CUÀvÀå«gÀÄªÀ°è ¸ÀA¥ÀPÀðPÀ°à¸À¯ÁVzÉ.
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• PÀ°PÁ ¥sÀ®zÀ ºÉ¸g
À ÀÄ:
£ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀ PÉÊ¦r M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ:
DAiÉÄÌ

ªÀiÁrPÉÆArgÀÄªÀ

D

vÀgU
À ÀwAiÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ

«μÀAiÀÄzÀ

PÀ°PÁ

¥sÀ®ªÀ£ÀÄß

• PÀ°PÁ ¥sÀ®zÀ ªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄºÀv÷ÀÛ é: DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®zÀ ªÁå¦Û ºÉÃVzÉ? F PÀ°PÁ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß
¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À §UÉÎ E°è ¥ÀjZÀ¬Ä¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÀ°PÁ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼À°è PÀ°¸À®Ä ¥ÀÆªÀð¨sÁ«AiÀiÁV D PÀ°PÁ ¥sÀ®zÀ
¸ÀégÀÆ¥Àª£
À ÄÀ ß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á CUÀvÀåªÁzÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj PÀ°PÁ ¥sÀ®ªÀÅ ¥ÀÆªÀð vÀgU
À Àw¬ÄAzÀ
ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄªÀgÉUÉ ºÉÃUÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÄÀ ß E°è «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.
• PÀ°PÁ ¥sÀ® ¸Á¢ü¸À®Ä PÉÊUÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ: ¸ÀzÀj PÀ°PÁ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼À°è PÀ°¸À®Ä
¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀÄ vÀªÄÀ ä ¨ÉÆÃzs£
À Á-PÀ°PÁ «£Áå¸Àª£
À ÄÀ ß ºÉÃUÉ ¸ÀÈf¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV
«ªÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛz.É
• ZÀlÄªÀnPÉ: ¥Àw
æ PÀ°PÁ ¥s®
À PÀÆÌ 4-6 PÀ°PÁ ¥ÀQæ A
æ iÉÄUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß E°è PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ¥Àæw ZÀlÄªÀnPÉ
K£À£ÄÀ ß ¤jÃPÉë ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JA§ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ.

• GzÉÝÃ±À: DAiÀiÁ PÀ°PÁ ¥s®
À zÀ ¸ÁzsÀ£A
É iÀÄ GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ, D ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀ
CUÀvÀåvÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀjUÉ ¸ÀàμÀÖ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.

• ¥ÀæQAæ iÉÄ: ¸ÀzÀj PÀ°PÁ ¥sÀ®PÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ¨ÉÆÃzsÁ£Á-PÀ°PÁ ¥ÀQæ A
æ iÉÄAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÀÄÝ vÀgU
À Àw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è
F ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À«Ää½vÀ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ºÁUÀÆ EzÉÃ jÃwAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀévÀAvÀæªÁV ¸ÀÈf¸À®Ä
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. «zÁåyðUÀ¼À°è F PÀ°PÁ ¥sÀ® ¸Á¢ü¸À®Ä vÀgU
À Àw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÀÄÝ,
CUÀvÀå«gÀÄªÀ avÀæU¼
À ÀÄ, ¥ÀoÀå ºÁUÀÆ ¥ÀoåÉ ÃvÀgÀ CA±ÀU¼
À À£ÄÀ ß §¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ PÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀÈf¹gÀÄªÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPª
À ÁV «zÁåyðUÀ¼À aAvÀ£ÁPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß ºÉaÑ¸®
À Ä ºÁUÀÆ F ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ°è
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV ¥Á¯ÉÆÎ¼îÀ®Ä D¼À ±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

• ¸Àg
Û ÀUÀ¼ÀÄ: «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°PÁ ¥sÀ®PÁÌV ¸ÀÈf¹zÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ £ÀAvÀgÀ D ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÄÀ ß
UÀ½¹PÉÆArzÁÝgA
É iÉÄÃ JA§ÄzÀ£ÄÀ ß ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀÄ PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀÛgU
À À¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¥Àw
æ PÀ°PÁ ¥s®
À zÀ
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀQæ A
æ iÉÄAiÀÄ£ÀÄß EzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ
¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀ PÉÊ¦r ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃrzÀgÉ, PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî¨ÃÉ PÁzÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À UÀÄZÀÒªÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À ÀÄ vÀgU
À Àw ºÁUÀÆ «μÀAiÀÄªÁgÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ½UÉ
ºÀ®ªÁgÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈd£É ªÀiÁqÀÄªÁUÀ PÀ¼ÉzÀ JgÀqÄÀ ªÀμÀðUÀ½AzÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ°è ¸Á¢üvÀªÁV®è JA§ÄzÀ£ÄÀ ßUÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖ PÉÆAqÀÄ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÄÀ ß
gÀa¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è gÀa¹gÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀB CxÀªÁ ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀ
¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÉÊUÉÆ¼Àî¨ÉÃPÉA§ GzÉÝÃ±À¢AzÀ gÀa¸À¯ÁVzÉ. ¥Àw
æ PÀ°PÁ ¥s®
À PÁÌV gÀavÀªÁVgÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À
UÀÄZÀÒªÀ£ÄÀ ß «zÁåyðUÀ½UÉ ¤Ãr PÀ°PÁ ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ.
‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ:
PÀ°PÁ ¥sÀ®zÀ ºÉ¸g
À ÀÄ: DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄªÀ D vÀgÀUw
À AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «μÀAiÀÄzÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ.
C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ: ¸ÀzÀj PÀ°PÁ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¥ÀÆgÀPª
À ÁUÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ‘C¨sÁå¸À’ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ.
¥Àw
æ PÀ°PÁ ¥s®
À PÀÆÌ 10 jAzÀ 15 ‘C¨sÁå¸À’UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈd£É ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀPÉÊ¦rAiÀÄ°è ¸ÀÆavÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ F C¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀA¥ÀPð
À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è gÀa¹gÀÄªÀ C¨sÁå¸ÀU¼
À ÀÄ
¥ÀoÀå ºÁUÀÆ ¥ÀoÉåÃvÀgÀ CA±ÀU¼
À À£ÄÀ ß Dzsj
À ¹ªÉ. ¥ÀoåÀ Dzsj
À vÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ JμÀÖ£ÉÃ ¥ÀoÀå
JA§ÄzÀ£ÀÄß E°è ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¹zÉ.
¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: C¨sÁå¸ÀUÀ½UÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ «μÀAiÀÄzÀDzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É «zÁåyðUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÄÀ ß ºÉaÑ¸ÀÄªÀAvÀºÀ
¥À±
æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. ¥Àæw ¥À±
æ Éß £ÀAvÀgÀGvÀÛgÀ §gÉAiÀÄ®Ä CUÀvÀå«gÀÄªÀμÀÄÖ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. «zÁåyðUÀ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ £ÀμÀÖzÀ ªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÀA©üÃgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ
3

ªÉÄÃ°£À ¸ÀA¥À£Æ
À ä®UÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. ¨sÁVzÁgÀgÉ®è F ¸ÀA¥À£Æ
À ä®UÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥Àª£
À ÄÀ ß ¸ÀàμÀÖ¥r
À ¹PÉÆAqÀÄ vÀgÀUÀw
¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ°è §¼À¸ÀÄªÀ ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆ¼Àî¨ÃÉ PÀÄ.
PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À ªÀÄgÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ
¥Àw
æ Ã «zÁåyðAiÀÄÄ J®è «μÀAiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ°è vÀ®Ä¥À¨ÃÉ PÀÄ JA§ÄzÉÃ
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉAiÀÄ PÉÃAzÀæ D±ÀAiÀÄ.F ¤nÖ£°
À è ‘ªÀÄgÉvÀzÀÄÝ-PÀ°AiÀÄzÉÃ ©lÖzÀÄÝ-PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÁzÀ’ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß
UÀ½¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀQæ æAiÉÄ ºÁUÀÆ PÀ°PÁ ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ CUÀvÀåªÁVzÉ.EzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ 2022-23 ªÀμÀðzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ºÉÆA¢¹PÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. ªÀÄÆ®vÀB F ºÉÆAzÁtÂPÉ
PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ°è £ÀqA
É iÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ EzÀ£ÄÀ ß ‘PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À ªÀÄgÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ
§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀμÀðzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À DAiÀÄÝ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¥À¸
æ ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ DAiÀÄÝ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛz.É
PÉ¼ÀV£À ¥ÀnÖAiÀÄÄ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ ¸ÀégÆ
À ¥ÀzÀ §UÉÎ ¸ÀàμÀÖ avÀt
æ ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀz
Û É.
vÀgÀUÀw
¥ÀÆªÀðvÀgÀUÀw (GzÁ:
¥ÀÆªÀðvÀgÀUÀw (GzÁ:
¥Àæ¸PÀ ÀÛ vÀgÀUÀw (GzÁ: 8£ÉÃ)
6£ÉÃ)
7£ÉÃ)
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªAμAd
2020-21
2021-22
2022-23
PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ
E°è ¥ÀÆªÀð vÀgU
À ÀwAiÀÄ
E°è ¥ÀÆªÀð vÀgU
À ÀwAiÀÄ
E°è ¥Àæ¸ÀPÛÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ
MlÄÖ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À°è
MlÄÖ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À°è
MlÄÖ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À°è
CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß
CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß
CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß
DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DAiÉÄÌ
DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DAiÉÄÌ
DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DAiÉÄÌ
ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛz.É
ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛz.É
ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛz.É ªÀÄvÀÄÛ
CªÀ£ÄÀ ß
PÉÆæÃrüPÀj¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
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ఉపాధ్ాయయుల మారగ దరిి
అభ్యసనఫలితం 1: విస్ాాయిణ రూప్ం మర్ియు సణమానయరూప్ంలో సంఖయలను ర్ణయగలరు మర్ియు పెదే సంఖయల మీద ప్ణరథమిక
కరరయలను చేయగలరు.
అభ్యసన ఫలితం వ్ాయప్తి మరియు మహతిం:- ఈ ప్లిత్ం ప్ునాద్ సణమరియం యొకక అభయసన ఫలిత్ం అయి 8వ త్రగత్రలోని పథలేలు
ప్ణరథమిక ప్ర్ికరయల ైన సంకలనం, వయవకలనం, గుణకణరం మర్ియు భాగణహారముల అరధం, సమసయలను యాంత్రరకంగణ సణధంచకుండా
ప్రతీ దశను అరధం చేసుకొని సణధంచడం మర్ియు నిత్య జవిత్ంలో వచేే సమసయలను సణధంచాలి. ఈ అభయసన ఫలిత్ం విద్ాయరుిలలో
తార్ికక ఆలోచనలను పెంప్ ంద్ంచాలి. విద్ాయరుిలు మూలకరయ
ర లను త్మ స ంత్ విధానంలో ప్ర్ిహర్ించుటకు ప్రయత్రాస్్ి వణర్ిలో
ఆత్మవిశణవసం పెరుగుత్ ంద్.
ఈ పెై అభయసన ఫలితానిా సణధంచుటకు విద్ాయరుిలు ఇంత్కు ముంద్ే చినా సంఖయలతో ప్ణరథమిక ప్ర్ికరయలను నేరుేకొని వుంటారు.
అయితే ఈ కరరయలను చేయునప్ుడు అనేక త్ప్ుపలను ఎదుర్ొకని వుంటారు.. ఆ త్ప్ుపలను ఉప్ణధాయయుల మారగ దరశనంతో
మర్ియు ఇంకణ అనేక సమసయలను చేయడం ద్ావర్ణ సర్ిచయ
ే వచుే. వివిధరకణల నిత్యజవన ఉద్ాహరణలు, కణరయచరణ కణరుులు
మర్ియు అభయసన సణమగురలను ఉప్యోగించి సంభాషణ చేసి త ప్ర్ికలపనను ధృఢప్రచాలి. సణమానయంగణ ఈ మూలకరరయలను
చేయునప్ుడు ముఖయమైన అంశణల ైన సణిన విలువ, అంద్ాజు వేయడం, సమసయలకు త్మ స ంత్ ప్ర్ిష్ణకర్ణలను వత్కడం మర్ియు
"అలాగర్ిథమ్లను యాంత్రరకంగణ చేయకుండా అరివంత్ంగణ చేయడం ముఖయమైనవి. కొనిా బో ధనోప్కరణాలను ఉప్యోగించవచుే.
ఉద్ా: గణిత్మాల, ప్ులే లు – సంఖాయర్దఖ, డీన్్ బాేక్లు, కణగిత్ప్ు నోటే ట మర్ియు ఆర్ో కణరుులు.

ఒకటవ అభయసన ఫలితాలు వివర్ణలు అభయసన కణగితాల సంఖయ 1 నుంచి 3-వరకు గల కణరయచరణాలు 1.1 నుంచి 1.5 వరకు గలవు.
కృతయం 1.1 మరియు 1.2: సంఖయల విస్ాాయిణ మర్ియు సణమానయ రూప్ం ర్ణయడం, సణినవిలువ మర్ియు ముఖవిలువను
కనుగొనడం.
ఉద్ేేశం: సంఖయలను విసి ర్ించడం మర్ియు వణటి సణినవిలువ మర్ియు ముఖవిలువలను కనుగొనే సణమానయ జ్ాానానిా విద్ాయరుిలు
తెలుసుకోవడం
కృతయం వివరణ: ఉద్ాహరణల ద్ావర్ణ విద్ాయరుిలకు సంఖయల విస్ాాయిణ మర్ియు సణమానయ రూప్ణనిా ర్ణయడం మర్ియు సణిన
విలువ, ముఖ విలువలను కనుగొనే విధానానిా ఉప్ణధాయయులు తెలియజ్దయాలి. అభాయస కణగితాలు చేయడానికర మునుప్ పథలేలకు
సణినవిలువకు అవసరమైన బో దనోప్కరణాల ైన ప్ులే లు, కటు లు, గణిత్మాల మొదల ైన వణటిని ఉప్యోగించి 10ల భావన, 100ల
భావన, 1000ల భావన మొదల ైన ప్ర్ికలపనలను చేస్థన త్ర్ణవత్ విద్ాయరుిలకు సంఖాయ విస్ాాయిణ సణినవిలువను ఉప్యోగించి
చేయడం, త్రువణత్ ప్రతి ముఖా విలువలును ప్రిచయాం చేయాలి.
ఉద్ా: 3456లో 3-యొకక ముఖవిలు 3, 6-యొకక ముఖవిలువ ఆరు అగును
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కారాయచరణం 1.3 మూలకరరయలను చేస్్ సర్ైన విధానానిా తెలియచేయడం.
ఉద్ేేశం: త్ప్ుపలు లేకుండా మూలకరరయలను చేయడం మర్ియు అనుకూలించే విధానం మర్ియు ల కకలను అభాయసం చేయడం.
వివరణ: ఈ కణరయచరణంలో విద్ాయరుిలకు మూలకరరయలను చేస్్ దశలను ఇచిే కణరణాలను అడగడం అయినద్. మర్ియు అభాయసం
చేయుటకు ల కకలు ఇవవబడాుయి. ఈ అభాయస కణగితాలను చేయటానికర మునుప్ు విద్ాయరుిలకు సర్ైన మారగ దరశకణలను ఇచిేన
త్రువణత్ అభాయసకణగితాలను వణర్ద సవయంగణ చేయునటట
ే ప్రర్దపథంచాలి. ఇవే కణకుండా అనేక సమసయలను ఇచిే విద్ాయరుిలకు
అభాయసం చేయించాలి.
కారాయచరణం 1.4: వణకయ రూప్ంలో గల సమసయలను ప్ర్ొకని ప్ర్ిహార్ణనిా ర్ణయడం.
ఉద్ేేశం: వణకయరూప్ంలో గల ప్ణరథమిక ప్ర్ికరయలను గుర్ిించునటట
ే ప్రర్దపథంచడం.
వివరణ: ప్టిుకలో ఇవవబడషన వణకయరూప్ంలో గల సమసయలతో సణమానయంగణ వణకయ సమసయలకు ఏ ఏ మూల కరరయలను
అనవయించుకోవణలనేద్ే విద్ాయరుిల సమసయ. అందువలే ఈ కణరయచరణంలో వణకయరూప్ంలో గల సమసయలను ఇచిే ద్ానికర సర్ైన
మూలకరరయలను గుర్ిించి ప్ర్ొకనుటకు మర్ియు సమసయలను చేయమని చెప్పబడషంద్. ఈ అభాయస కణగితానిా చేయునప్ుడు
విద్ాయరుిలే సవయంగణ చేయునటే ప్రర్దపథంచడం.
ఈ కణరయచరణంలో గల కరంద్ ల కకలు కూడా పథలేలు అరధం చేసుకోవడానికర ప్రయత్రాంచాలి.
ఉద్ా: ఒక ప్ుసి క వణయప్ణర్ి 28,914 ప్ుసి కణలను మొదటి ప్ుసి క ప్రదరశనలో మర్ియు 18894 ప్ుసి కణలను ర్ండవ ప్ుసి క
ప్రదరశనలో అమామడు. ప్ుసి క వణయప్ణర్ి 'మొత్ి ం రాండు ప్ుసి క ప్రదరశనలోే అమిమన ప్ుసి కణల సంఖయ ఎంత్?
పాఠ్యపుసి కంలో సంబధ్వంచిన అధ్ాయయం: అధ్ాయయం 1: సంఖయలతో ఆట మర్ియు అధాయయం 2: అకరణీయసంఖయలు, మూలాయంకన
సి రాలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి -1

పెదే సంఖయలపెై మూల

సరళమైన

కరరయకు సంబంధంచిన

మూలకరరయలను

సమసయలను

చేయగలరు

స్ాాయి -2
.ఏ

ఎ

సంఖయల ైనా

ఇచిేనా

మూల

కరరయలను చేయగలరు.

సణధంచగలరు
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స్ాాయి -3

స్ాాయి -4

వణకయ రూప్ంలో

ఏ సమసయనైన సర్ైన

మూలకరరయ

మూలకరరయని

సమసయలను గుర్ిించి

ఉప్యోగించి

చేయగలరు

చేయగలరు

అభ్యసన ఫలితం 2: సంఖాయ సమిత్ లను ప్ర్ిచయం చేసుకోగలరు
అభ్యయసన ఫలితం వ్ాయప్తి : ఈ అభయసన ఫలిత్ంలో విద్ాయరుిలు సంఖయల రకణలను ప్ర్ిచయం చేసుకోగలరు. గణిత్ంలో వేర్దవరు
గుణలక్షణాలను ప్ ంద్న సంఖయల సమిత్రని ప్ ంద్నద్ అనే జ్ాానానిా నిత్య జవిత్ంలో ప్ ందుటకు మర్ియు ఈ సంఖయల
ఉప్యోగణలను తెలియచేయుటకు ఈ అభయసన ఫలిత్ం విద్ాయరుిలకు సహకర్ిసి ుంద్.
2వ అభయసన ఫలిత్వివర్ణలు అభాయస కణగితాలు 4 మర్ియు 5 వరకు మర్ియు కృతాయలు 2.1 నుండష 2.3 వరకు కలవు.
సంఖయలను ఉప్యోగించడానికర మునుప్ు వణటిని సంకదతాల ద్ావర్ణ సతచించడమైనద్, సంకదతాల ద్ావర్ణ సతచించిన సంఖయలు
కణలకరమేణ ర్ణయడం రూప్ణనికర ప్ర్ిణామం చెంద్ాయి. ఇలా కొనసణగిసి త సంఖయలను ల కరకంచు సంఖయలుగణ సతచించే కరమం
ఆరంభమైనద్. సహజ్ సంఖయల ప్ర్ికలపనలతో ప్ణరరంభమై ప్రధాన సంఖయల వరకు అనేక రకణల సంఖయల ప్ర్ికలపన ఏ విధంగణ వృద్ధ
చెందుత్ూ ప్ో యింద్ో అనే ద్ానిని విద్ాయరుిలు అరధం చేసుకోగలుగుతారు. ఈ సంఖయలను నిత్య జవిత్ సనిావేశణలతో వత్కడానికర
ప్రయత్రాసణిరు.
కారయచరణం 2.1 న ండి 2.3:- వద్లిన సి లాలను ప్ూర్ిి చేయడం, ప్టిుకను ప్ూర్ిి చేస్్ కణరయచలనాల ద్ావర్ణ సంఖయలు ఏ సమిత్రకర
చెందుతాయి అనే ద్ానిని కనుగొనవచుే.
ఉద్ేేశం: విద్ాయరుిలలో వివిధ సంఖయల ప్ర్ికలపనను కలిపంచడం
వివరణ: సంఖాయసమిత్ ల రకణల సంప్ూరా ప్ర్ిచయానిా విద్ాయరుిలకు అలవరేడం
1. సహజ్ సంఖాయసమిత్ర:

N్=్{1,్2,్3,……}

2. ప్ూర్ణాంకణల సమిత్ర:

W్=్{0,1్2,్3,4…..}

3. ప్ూరా సంఖయల సమిత్ర:

Z = {…….్్3,2-1,0,్1,్2,్్3,్…..}

4. అకరణీయ సంఖయల సమిత్ర:

Q = {1/2,3/5,7/1,35/3…..p/q్(p,q∈z,q≠0)}

5. కరణీయ సంఖయల సమిత్ర:

Ir = {22/7,1/3, √3, 3.457..}

6. వణసి వ సంఖాయ సమిత్ర:

R ={కరణీయ సంఖయ,అకరణీయ సంఖయ}

ప్ణఠ్యప్ుసి కంలో సంబంద్ంచిన అధాయయాలు: అద్ాయయం 2 అకరణీయసంఖయలు
మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి -1

స్ాాయి -2

స్ాాయి -3

స్ాాయి -4

సంఖాయ సమిత్ లను

సంఖాయ సమిత్ లు

ఒక సంఖయ

ఇచిేన సంఖయల మీద

వివిధ సందరుంలోని

ప్ర్ిచయం

మర్ియు వణటిని

ఇచిేనప్ుపడు అద్

మూల కరరయలు చేస్థ

దతాింశణలను సంఖాయ

చేసుకోగలరు.

సతచించే సంకదతాలను

ఏ సంఖయ సమిత్రకర

వచేే సంఖయ ఏ ఏ సంఖయ

సమిత్ ల రూప్ంలో ర్ణస్థ,

చెప్పగలరు

చెంద్ంద్ో

సమిత్రకర చెంద్ంద్ో

అద్ ఏ సంఖాయ సమిత్రకర

గుర్ిించగలరు.

గుర్ిించగలరు.

చెంద్ంద్ో చెబుతారు.
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అభ్యసన ఫలితం 3: ప్ూర్ణాంకణల ప్ర్ికలపన మర్ియు వణటిపెై మూల కరరయలను మర్ియు గుణలక్షణాలను ప్ర్ీక్షంచగలరు.
అభ్యసన ఫలితం వ్ాయప్తి మరియు మహతయం: ఈ అభయసన ఖరత్ర చివరలో ప్ూర్ణాంకణల మూల ప్ర్ికలపన మర్ియు ప్ూర్ణాంకలప
ప్ణరథమిక సమసయలను గురుి చేసుకొని ప్ర్ిహర్ించాలి. విద్ాయరుిలకు ప్ూర్ణాంకణల మూలకరరయల సమసయలను దశలు దశలుగణ
ప్ూర్ిిచేస్్ అవకణశణనిా కలిపస్్ి వణర్ిలో ఆత్మవిశణవసం మర్ియు నమమకం పెరుగు త్ ంద్. విద్ాయరుిలు త్మ నిత్యజవిత్ంలో వచేే
ప్ూర్ణాంకణలకు సంబంద్ంచిన ప్ణరధమిక ప్ర్ికరయలకు సంబంద్ంచిన సనిావేశణలను గుర్ిించి సమసయలను ప్ర్ిహర్ిసి ణరు. త్రువణత్
త్రగత్రలో గణిత్ అభయసనా ఫలితానిా అరధం చేసుకోవడానికర ప్రయత్రాసణిరు.
నిత్యజవిత్ంలో ఎదురయియయ అనేక సందర్ణులను ఉప్యోగించుకొని ప్ూర్ణాంకణలను అరిం చేస్థన త్రువణత్ కొనిా సణమాగురల ద్ావర్ణ
ప్ూరాసంఖయల ప్ర్ికలపనలను, వణటి మూల కరరయలను చేస్థన త్రువణత్ విద్ాయరుిలు సణహిత్ ప్ర్ిహర్ించుటకు ఉప్ణధాయయులు
అనుకూలింప్చేయాలి.
కృతయం 3-1 న ండి 3.6: మాదర్ిలో చతపథంచిన విధంగణ ప్టిుకలను భర్ీి చేయడం.
ఉద్ేేశం: ప్ూరణ స్ాంఖాలు 0 - (సునాా) నుండష ప్ణరరంభమై ధనాత్మక సఖుయలను కలిగినద్ అనే భావనను విద్ాయరుిలలో పెంప్ ంద్చడం
ద్ావర్ణ ప్ూర్ణాంకణలు గుణలక్షణాలను తెలియ చేయవచుే.
వివరణ: ప్ూర్ణాంకణలు W={0,1,2,3,4... } లతో సతచించడం. ప్ూర్ణాంకణల గుర్ణరలక్షణాలను కణరయచరణాల ద్ావర్ణ అరిం చేయించడం.
ప్ూరాంకణల లక్షణాల ైన సంవృత్, స్థిత్యం త్ర, సహచరధరమం, ప్ర్ివరి నీయ విభాగ ధరమం అనయతాంశం మర్ియు వయతాకమ అంశణల
భావనలను ఇచిేన త్రువణత్ ఉద్ాహరణల ద్ావర్ణ గుణలక్షణాలను నేరుేకోవడానికర అభాయస కణగితాలను కలిపంచడమైనద్.
ప్ూర్ణాంకణల మూలకరరయలకు సంబంద్ంచిన గుణలక్షణానిా కలిగి వుంటే (v) మర్ియు కలగ వుందకప్ో తే (x) సంకదతాలను చేయండష
సతచించడం ద్ావర్ణ ప్టిుకను ప్ూర్ిి చేయడం.
3వ అభయసన ఫలితా వివర్ణలు అభాయసకణగితాల సంఖయ 8 నుండష 11 వరకు మర్ియు కృతాయలు 3.1 నుండష 3.6 వరకు కలవు.
మూలకరరయలు

సంకలనం

వయవకలనం

గుణకణరం

భాగణహారం

సంవృత్ధరమం
స్థి త్యంత్ర ధరమం
సహచరధరమం
విభాగనీయ ధరమం
పాఠ్యపుసి కంలోని సంబంద్వంచిన అద్ాయయం : అద్ాయయం 2: అకరణీయ సంఖయలు
మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

ప్ూర్ణాంకణలపెై

ప్ూర్ణాంకణల

ప్ూర్ణాంకణలపెై

దత్ి సంఖయలకు మూల

ప్ూర్ణాంకణల గుణ

గుణలక్షణాలు

గుణాంశణలను

గుణలక్షణాలను ప్ర్ోకని

కరరయలపెై గుణ

లక్షణాలపెై త్నే

ప్ర్ీక్షంచడం

ర్ణయగలరు.

వణటి సణమానయరూప్ణలిా

లక్షణాలను

సవంత్ంగణ ఎంపథక

ర్ణయగలరు.

ప్ర్ీక్షంచగలరు.

చేసో కని మూల
కరరయలపెై గుణ
లక్షణాలను
ప్ర్ీక్షంచగలరు.
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అభ్యసన ఫలితం 4: భినాాల ప్ణరథమిక ప్ర్ికలపన మర్ియు వణటిపెై ప్ణరథమిక ప్ర్ికరయలను చేయగలరు.
అభ్యసన ఫలితం వ్ాయప్తి మరియు మహతయం :- విద్ాయరుిలు ఈ అభయసన ఫలిత్ం చివర్ిలో భినాాల ప్ణరథమిక ప్ర్ికలపన మర్ియు
మూల ప్ర్ికరయల సమసయలను అరధం

చేసుకొని ప్ర్ిష్ణకర్ించాలి. విద్ాయరుిలకు భినాాలకు సంబంద్ంచిన ప్ణరధమిక సమసయలను

దశలు దశలుగణ ప్ర్ిషకర్ించునటట
ే అవకణశం కలిపస్్ి వణర్ిలో ఆత్మవిశణవసం మర్ియు నమమకం పెరుగుత్ ంద్. విద్ాయరుిలు
నిత్యజవిత్ంలో వచేే భినాాల ప్ర్ికలపనలకు సంబంద్ంచిన సనిావేశణలను గుర్ిించి సమసయలను ప్ర్ిషకర్ిసి ణరు. త్రువణత్
త్రగత్రలోనీ గణిత్ అభయసన ఫలితానిా అరిం చేసుకోవడానికర ప్రయత్రాసణిరు.
4వ అభయసన ఫలిత్ం సంబంద్ంచిన వివరణలు అభయసన కణగితాల సంఖయ 13 నుండష 18 వరకు
మర్ియు కణరయ చరణాలు 4.1 నుండష 4.13 వరకు కలవు.
మూరి భావనలతో విద్ాయరుిలకు భినాాల ప్ర్ికలపన చేయడం అత్ర కఠినమైన భావన. అందువలే భినాాలను ప్ణరరంభించుటకు
నిత్యజవన సందర్ణులను ఉప్యోగించి భినాాలను అరధం చేస్థ త్రువణత్ బో ధన సణమగిర ద్ావర్ణ భినాాల ప్ర్ికలపనలను మర్ియు
ప్ణరథమిక కరరయలకు సంబంద్ంచించిన వణటిని ప్ర్ిచయం చేస్థ విద్ాయరుిలు సణంకదత్రకంగణ ప్ర్ిషకర్ించునటట
ే ఉప్ణద్ాయయులు
అనుకూలింప్చేయాలి. కరంద ఇచిేన సణమగిరని మర్ియు సంభాషణల ద్ావర్ణ ప్ర్ికలపనలను సణధంచవచుే.
కారయచరణం 4.1 న ండి 4.6: భినాాల ప్ర్ిచయం, ఉద్ాహరణలు, లవం మర్ియు హారంలను గుర్ిించడం మర్ియు భినాాల రకణలను
గుర్ిించడం మొదల ైన వణటికర సంబంధంచిన కృతాయలను ఇవవడం.
ఉద్ేేశం:- ద్ెైనంద్న ఉద్ాహరణల ద్ావర్ణ భినాాల ప్ణరథమిక ప్ర్ికలపనను తెలుసుకోవడానికర అనుకూలింప్చేయడం.
వివరణ: విద్ాయరుిలు భినాాల అరధం తెలుసుకోవడానికర, భినాాల రకణలను భినాాల ప్ర్ివరి నాలను కృతాయల ద్ావర్ణ నేరుే కోవడానికర
ఉప్ణధాయయులు అనుకూలింప్చేయాలి.
ఉద్ా: కణరయచరణం1: చిత్రంలోని మాద్కర లాగణ ప్రత్ర చివరలో మీకు

ఉద్ా: కణరయచరణ 2. ఈ కరంద ప్ంపథణీని 11/2 అని ర్ణయవచుే.

ఇషు మైన భాగణలకు రంగువేస్థ భినాం, లవం మర్ియు హార్ణలలో
గల సంఖయలను గమనించండష.
ఈ

కరంద

ప్ంచబడషన

ద్ానిని

½+1/2+1/2=3/2

అని

ర్ణయవచుే.

కారయచరణం 4.7 న ండి 4.13: భినాాల సంకలనం, వయవకలనం, గుణకారాం మర్ియు భాగణహార కరరయలను చేస్్ కృతాయలను ఇవవడం.
ఉద్ేేశం:- విద్ాయరుిలతో భినాాల సంకలనం, వయవకలనం, గుణకణరం బాగణహార కరరయలకు సంబంద్ంచిన ప్ర్ికలపనలను
పెంప్ ంద్ంచడం.
వివరణ:- భినాాల మూలకరరయలను చేయడానికర ముందు విద్ాయరుిలలో సమాన భాగణలకు సంబంద్ంచిన భావనలను -మూరి
వసుివుల సహాయంతో చేయడం మర్ియు సమాన భినాాలు కణకప్ో తే వణటిని కసణగు ద్ావర్ణ సమాన భినాాలుగణ ప్ర్ివర్ిించే
ప్ర్ికలపనను పెంప్ ంద్ంచడం మూరి వసుివుల సహాయంతో చేయిస్్ి భినాాల మూలప్రకరియలు సంబంధంచిన సమసయలను దశలు
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దశలుగణ అరివంత్ంగణ చేసి ణరు. ఇవే కణకుండా అభయసన సణమాగిరలను లేద్ా చితారలను చతపథంచి మూలకరరయలను మూరి రూప్ంలో
అరిం చేస్థన త్రువణత్ చేయమని తెలియ చేయాలి.
విద్ాయరుిలు సమాన హార్ణల భినాాల సంకలనం, వయవకలనం కరరయలను చేయగలరు. విజ్ాతీయ హార్ణలు గల భినాాల సంకలనం,
వయవకలన కరరయలకు సంబంధంచిన సమసయలను సణధంచే విధానానిా ఉప్ణధాయయులు వివర్ించాలి భినాాల గుణకణర్ణనిా కరమంగణ
ప్ర్ిచయం చేయుటకు భినాాల నిజ్ గుణకణర అర్ణినిా మూరి రూప్ంలో ప్ర్ిచయం చేసి త త్రువణత్ గుణకణర ప్రకరయలను ప్ర్ిచయం
చేయాలి. భాగణహారం చేయనప్ుపడు భినాాల విలోమానిా తీసుకోవడం గుర్ించి సర్ైన మారగ సతచనలను ఇవణవలి మర్ియు వివిధ
ఉద్ాహరణల ద్ావర్ణ గుణకణర మూలప్ర్ికరయలను పెంప్ ంద్ంచాలి.
1. సమాన హార్ణలు గల భినాాల సంకలనం చేయడం.

2. విజ్ాతీ హార్ణలు గల భినాాల సంకలనం.
4

2

3

5

మాద్ర్ి: 1) +

హారంలో 3. మర్ియు 5 వునాద్. వీటి క.సణ.గు 15 ర్ండు భినాాల హార్ణనిా 15 చేసుకోండష.

3. కరంద్ ప్టిుకలో గల చితారలను గమనించి భినారూప్ంలో ర్ణయండష మర్ియు ఒకద్ానితో ఒకటి ప్ో లేండష.

పాఠ్యపుసి కంలో సంబంధ్వంచిన అధ్ాయయం: ఈ అభయసన ఫలిత్ం ప్ునాద్ సణమరధయం మర్ియు కరంద్ త్రగత్ ల సణమర్ణియలకు
అనుగుణమైనద్ ప్రసి ుత్ త్రగత్రలో గల అధాయయం 2: అకరణీయ సంఖయల మూల ప్ద్ాలకు చెంద్నద్.
మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

భినాాల మూల

చితారనిా గమనించి

సమాన హార్ణలు గల

విజ్ాతీ హార్ణలను కలిగ న

భినాాలకు అనవయించే

ప్ర్ికలపన మర్ియు

భినాాల రూప్ంలో ర్ణస్థ

ఆవణలను

భినాాలను

సమసయలను

వణటి మీద మూల

లవం మర్ియు

ఇచిేనప్ుపడు

"ఇచిేనప్ుడు

చేయగలరు.

కరరయలను చేయగలరు.

హార్ణలను

సంకలనం మర్ియు

'సంకలనం మర్ియు

గుర్ిించగలరు.

వయవకలనం

వయవకలనం చేయ

చేయగలరు.

జ్ాలరు. అద్ే విధంగణ
గుణకణరం మర్ియు
భాగహారం చేయగలరు.
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అభ్యసన ఫలితం 5: ప్ూరాసంఖయలపెై గుణధర్ణమలను ప్ర్ీక్షంచగలరు.
అభ్యసన ఫలితం వ్ాయప్తి మరియు మహతయం :- విద్ాయరుిలు ఈ అభయసన ఫలిత్ం చివరన ప్ూరా సంఖయల మూల ప్ర్ికరయల మర్ియు
వణటి మీద గల ప్ర్ికరయలను సమర్ించుకొని సమసయలను ప్ర్ిషకర్ించాలి. నిత్య జవిత్ంలో వచేే ప్ూరాసంఖయలు ఉప్యోగణనిా
గుర్ిించుటకు ఎకుకవ ప్ణరద్ానయం గల సనిావేశణలను ఇవణవలి. అప్ుడే ద్న నిత్ాాం ఎదుర్ొకనేందుకు సణధయమవుత్ ంద్. ఇకకడ ప్ూరా
సంఖయల ప్ణరథమిక కరరయలకు సంబంద్ంచిన సమసయలను త్మ స ంత్ విధానానిా ఉప్యోగించడానికర అవకణశం ఇస్్ి వణర్ిలో
ఆత్మవిశణవసం మర్ియు నమమకం. పెరుగుత్ ంద్. త్రువణత్ అభయసన ఫలితానిా అరధం చేసుకోవడానికర సహాయప్డుత్ ంద్.
ఈ అభయసన ఫలిత్ం అభాయన కణగితాలలో ప్ూరాసంఖయలపెై గుణధర్ణమలకు సంబంధంచిన కణర్ణయచరణయలు కలవు. అందువలన అభాయస
కణగితాలను విద్ాయరుిలు చేయడానికర ముందు ఉప్ణధాయయులు బో ధనోప్కరణాలు, నిత్య జవిత్ సందర్ణులను ఉప్యోగించి
ప్ూరాసంఖయల భావనను అరిం చేస్థన త్రువణత్ అభాయస కణగితాలను చేయించాలి. ప్ూరాసంఖయల మూలకరరయలను నేరుేకోవడానికర
ముందు నిత్యజవిత్ంలో వచేే ప్ూరా సంఖయలను ప్ర్ిచయం చేయాలి. విద్ాయరుిలకు నిజ్జవిత్ సనిావేశణల ఉద్ాహర ణలు మర్ియు
బో ధానోప్కరణాలను ఉప్యోగించి ప్ర్ికలపనను ధృడప్రచాలి.

ఋణ ప్ూరా సంఖయలు

ధనప్ూరా సంఖయలు.

పెై కణరయచరణాల ద్ావర్ణ ప్ూరా సంఖయల అర్ణధనిా చేస్థ సంఖాయర్దఖ సహాయంతో మూలకరరయలను చేయాలి. ఈ కరంద్ ఉద్ాహర ణల
చితారనిా ఇవవడమైంద్.
ప్ూరా సంఖయల నిజ్జవిత్ సనిావేశణలకు సంబంధంచిన ఉద్ాహరణ: "శశణంక 5000 రూప్ణయలను తీసుకొని స్్ుషనర్ీ అంగడషకర వళ్ళి
పెనుాలు, ప్ుసి కణలు కొనుకుకనాాడు. అయితే వణటి మొత్ి ం 6000 రూప్ణయలు. అప్ుడు శశణంక 1000 రూ.లను అప్ుపగణ
తీసుకొనాాడు. అయితే సంఖయలలో అప్ుపను ఏ విధంగణ ప్రత్రక్దపథసి ణరు? ఈ విదమైన నిజ్జవిత్ సనిావేశణల అనేక ఉద్ాహరణలను
ఇచిే ఎలివేటరుే మర్ియు జ్వరమానిని ఉద్ాహరణలను తీసుకొని ప్ూరాసంఖయల ప్ర్ికలపనను చేయండష ధర్ణమమీటర్
సహాయంతో పరశనలకు సమాధ్ానము ఇవిండి.
1. ఏ ఉష్ోా గరత్లో నీరు ఘనీభవిసుింద్?
2. సునాా డషగీరల కనాా 10 డషగీరలు త్కుకవ గల ఉష్ోా గరత్ ఏద్?
3. సునాా కంటే 150° త్కుకవ వుండే ఉష్ోా గరత్ను ధర్ణమమీటర నకలు చితారనిా గీచి గుర్ిించండష.
4. సునాా కనాా 100° త్కుకవ వుండే ఉష్ోా గరత్ ఎకుకవ చలే గణ లేద్ా 150° త్కుకవ వుండే ఉష్ోా గరత్
ఎకుకవ చలే గణ వుంటటంద్ా?ఎందుకు?
5. -20 పెదేద్ా లేద్ా -35 పెదేద్ా? ఆలోచించండష. మీ ఆలోచనకు కణరణానిా ర్ణయండష.
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చిత్రం

ఈ పెైన తెలిపథన కరరయలను చేస్థ ప్ూరాసంఖయల ప్ర్ికలపనను అరధవంత్ంగణ చేస్థన త్రువణత్ ప్ూరా సంఖయల అభాయస కణగితాలను
చేయించాలి.
కారయచరణం 5.1 న ండి 5.4: మాద్ర్ిలాగణ ప్టిుకను ప్ూర్ిి చేయడం.
-ఉద్ేేశం: నిజ్జవిత్ సనిావేశణల ద్ావర్ణ ప్ూరాసంఖయల ప్ర్ిచయానిా అనుకూలింప్చేయడం, ప్ూరాసంఖయల గుణాలను తెలుసుకొనే
విధంగణ చేయడం.
వివరణ:- ప్ూరాసంఖయల సమిత్రని Z={…-3,-2,-1,0,1,2,3…}్ ్ సతచించడం. ప్ూరాసంఖయల గుణధర్ణమలను కణరయచరణాల ద్ావర్ణ
అరధం చేసుకోవడం.
ఉద్ా: ప్ూరా సంఖయలపెై గల ప్ణరథ మిక కరరయలపెై సతచించిన గుణలక్షణాలను ప్ ంద్ఉంటే (√) లేదంటే (×) చిహాాలను సతచిసత
ి
ప్టిుకను ప్ూర్ిి చేయండష.
మూల కరయ
ర లు

సంకలనం

వయవకలనం

గుణకారం

భ్యగహారం

సంవృత్ ధరమం
స్థి త్యంత్ర ధరమం
సహచర ధరమం
విభాగ ధరమం
ప్ణఠ్యప్ుసి కంలో సంబంద్ంచిన అధయయం, ఈ అభయసన ఫలిత్ం వనుకటి త్రగత్ ల సణమర్ణియలకు అనుగుణంగణ వుంటూ ప్రసి ుత్
త్రగత్రలో అధాయయం 2: అకరణీయ సంఖయల మూల ప్ర్ికలపన అయినద్.
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మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

ప్ూరాసంఖయల

ప్ూరాసంఖయ

ప్ూరాసంఖయల వణటి

ఇచిేన సంఖయలకు

ప్ూరా సంఖయల గుణ

గుణధర్ణమలను

గుణధర్ణమలను

సణమానయ రూప్ణనిా

ప్ణరథమిక కరరయల

ధర్ణమలను తానే స ంత్ంగణ

ప్ర్ీక్షంచగలరు.

ర్ణయగలరు.

ర్ణయగలరు.

గుణధర్ణమలను

ఎనుాకొని ద్ాని

ప్ర్ీక్షంచగలరు.

గుణధర్ణమలను ర్ణయగలరు
ప్ర్ీక్షంచగలరు.

అభ్యసన ఫలితం 6: అకరణీయ సంఖయల గుణధర్ణమలను ప్ర్ీక్షంచగలరు.
అభ్యసన ఫలితం పరిధ్వ మరియు మహతిం: విద్ాయరుిలు ఈ అభయసన ఫలిత్ం చివరలో అకరణీయ సంఖయల ప్ర్ికలపన
మూలకరరయలను సమర్ించుకొని ప్ర్ిహర్ించాలి. మర్ియు అకరణీయ సంఖయలు సంఖాయ ప్దధ త్రలో విసి ర్ించిన రూప్ం అనే అంశణనిా
అరధం చేసుకోవడానికర ప్ణరముఖయత్ను ఇవణవలి. అప్ుడే నిత్య జవిత్ంలోని సనిావేశణలు గల అకరణీయ సంఖయలను గుర్ిించగలరు.
అకరణీయ సంఖయల ప్ణరథమిక కరరయలను సణధంచేందుకు త్మద్ే అయినా విధానానిా ఉప్యోగించుకొనే అవకణశణనిా ఇవణవలి.
ఒక సంఖయ r ను P/q రూప్ంలో వయకి ప్ర్ిస్్ి (P మర్ియు q
ప్ూరాం. సంఖయలు q) ద్ానిని అకరణీయ సంఖయలు అందురు.

అందువలన అకరణీయ సంఖయలు సహజ్ సంఖయలు, ప్ూర్ణాంకణలు
మర్ియు ప్ూరా సంఖయలు కూడా చేర్ివుంటాయి.
కృత్యం: 6.1 నుంచి 6.2 వరకు గల అకరణీయ సంఖయల మీద గుణలక్షణాలను అరిం చేసుకోగలరు.
ఉద్ేేశం:- అకరణీయ సంఖయలోనే సంఖయలు P/q రూప్ంలో వుంటాయి. P మర్ియు q లు ప్ూరాసంఖయలు అయి వుంటాయి. q 0
కణకూడదు అనే ప్ర్ికలపనను విద్ాయరుిలతో పెంప్ ంద్ంచుట ద్ావర్ణ అకరణీయ సంఖయల గుర్ించి తెలియచేయుట.
వివరణ:- అకరణీయ సంఖయల ప్ర్ికలపనను ప్ణరరంభించడానికర మునుప్ ప్ూర్ణాంకణలు, భినాాలు, ప్ూరాసంఖయల మర్ియు అకరణీయ
సంఖయలకు మదయ వుండే సంబంధానిా విద్ాయరుిలకు వివర్ించాలి. సంఖాయర్దఖా సహాయంతో ప్ూర్ణాంకణలను ప్ర్ిచయం చేసి త త్రువణత్
ప్ూరాసంఖయల ఆవశయకత్ను విద్ాయరుిలకు తెలియచేయాలి.
సంఖాయర్దఖ మీద ప్ూరాసంఖయ ప్రత్రక్దపథంచిన త్ర్ణవత్ అకరణీయ సంఖయలను ప్ర్ిచయం చేస్్ి విద్ాయరుిలకు వివిధ సంఖాయ సమిత్ ల
మధయ వుండే సంబంధం అరిమవుత్ ంద్. ద్ీనితో ప్ణటట భినాాలు మర్ియు అకరణీయ సంఖయల మధయ ఉండే సణమయత్ మర్ియు
వయతాయసణనిా చర్ిేంచాలి. కరంద్ విధంగణ విద్ాయరుిలతో చర్ిేంచాలి.
* బతాియి రసం చేయుటకు బతాియి ప్ండే రసం ప్ర్ిమాణం మర్ియు నీటి ప్ర్ిమాణానిా ప్రత్రక్దపథంచేందుకు అనుప్ణత్ స్ాంఖాలు
కలవు
* నషు మును ప్రత్రక్దపథంచేందుకు లేద్ా 10 కంటే త్కుకవ వుండే ఉష్ోా గరత్ను ప్రత్రక్దపథంచేందుకు పూరణ సంఖ్యలు గలవు.
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* అయితే కొనిా సందర్ణులలో ఉద్ాహరణకు సముదర మటు ం నుంచి 750 మీ. దతర్ణనిా ¾ కర.మీ అని సతచించవచుే. అద్ేవిధంగణ
సముదరమటు ం కనాా 750మీ లోత్ లో గల దతర్ణనిా ¾ కర.మీ అని సతచించివచుే. ఇకకడ ¾ అనునద్ సంఖయ కణదు, భినా ర్ణశి
కణదు. మర్ియు ప్ూరా సంఖాయ కణదు. అలా అయితే ఇద్ ఏ సంఖయ? అవును ఇవే అకరణీయ సంఖయలు.
ఈ కరంద్వ సంఖ్ాయరేఖ్ానిన గమనించిండి.

• ఈ సంఖాయర్దఖానిా మీరు గమనించినప్ుడు, -1 నుండష 0 త్రువణత్ 1 వరకు సంఖయలు గలవు మర్ియు 0 నుండష 1 వరకు 24
భాగణలు కలవు మర్ియు 0 నుండష -1 వరకు 24 భాగణలు కలవు.
• -17/24 మర్ియు 17/24 సంఖయలను మీరు చతడవచుే. ఈ సంఖయలు అథకరణీయ సంఖయలు
ఈ చరేల త్రువణత్ విద్ాయరుిలకు అభయసనా కణగితాలను ప్ణరరంభించాలి.
కారయచరణం 6.3 న ండి 6.4: మాదర్ిలాగణ ప్టిుకను ప్ూర్ిి చేయండష.
కారయచరణ వివరణ:-అకరణీయ సంఖయల సమిత్ర ఉద్ాహరణలతో

ప్ణటట

అకరణీయ సంఖయల గుణధర్ణమలను కణర్ణయచరణాల ద్ావర్ణ తెలియచేయుట.
కారయచరణం 6.5 న ండి 6.6: స్ాంఖాారేఖ మీద ఆకరషణీయ సంఖయలను గుర్ిించడం.
ఉద్ేేశం:- ప్ూరాసంఖయలనే కణకుండా అకరణీయ సంఖయలను కూడా సంఖాయర్దఖ మీద గుర్ిించవచుే అనే భావనను విద్ాయరుిలలో
కలిపంచడం.
వివరణ:- దత్ి సంఖయర్దఖలో అకరణీయ సంఖయలను గుర్ిించే విధానానిా వివర్ించి విద్ాయరుిలకు సంఖాయర్దఖ మీద అకరణీయ
సంఖయలను గుర్ిించే కణర్ణయచరణానిా ఇవణవలి.

కారాయచరణం 6.7: అకరణీయ సంఖయల మూలకరరయల మీద సతచించిన గుణధర్ణమలను కలిగ వుంటే (V), కలిగ వుండక ప్ో తే (x)
చిహాాలను సతచిసత
ి ప్టిుకను ప్ూర్ిి చేయలి.
మూలకరయ
ర లు

సంకలనం

వయవకలనం

సంవృత్
స్థి త్యంత్ర
సహచర ధరమం
విభాజ్నీయ ధరమం
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గుణకారం

భ్యగహారం

కారయచరణం 6.8: ర్ండు అకరణీయ సంఖయల మధయ గల అకరణీయ సంఖయలను కనుగొనడం.
ఉద్ేేశం:- ర్ండు అకరణీయ సంఖయల మధయగల అప్ర్ిమిత్ అకరణీయ సంఖయలు కలవు. అలాంటి అకరణీయ సంఖయలను కనుగొనే
ప్ర్ికలపనను విద్ాయరుిలలో పెంప్ ంద్చుట.
వివరణ:- ఉప్ణధాయయులు వివిధ ఉద్ాహరణల ద్ావర్ణ ర్ండు అకరణీయ సంఖయల మధయ గల అకరణీయ సంఖయలను కనుగొనే
విధానానిా విద్ాయరుిలకు తెలియచేయాలి.
మాదరి: 1) ¼ మర్ియు 5/3 ల మదయ గల ర్ండు అకరణీయ సంఖయలను కనుగొనండష.
పరిహారం: ¼ మర్ియు 5/3 [లవణల క.సణ.గు 12]
1/4×3/3=3/12 మర్ియు 5/3×4/4=20/12
మీకరషుమైన ర్ండు అకరణీయ సంఖయలు ర్ణయండష.
ఉద్ా 4/12, 5/12
పాఠ్యపుసి కంలో సంబంద్వంచిన అధ్ాయయం: అద్ాయయం 2: అకరణీయ సంఖయలు.
మూలాయంకన స్ాాయిలు
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

అకరణీయ సంఖయల

అకరణీయ సంఖయంల

అకరణీయ సంఖయల

ఇచిేన సంఖయలకు

అకరణీయసంఖయలను గుణ

గుణలక్షణాలను

సంకదతానిా

గుణ ధర్ణమలను ప్ర్ొకని

మూల కరరయల గుణ

లక్షణాలను తానే సవయంగణ

ప్ర్ీక్షంచగలరు

ర్ణయగలరు.

వణటి రూప్ణలను

ధర్ణమలను

ఎనుాకొని త్మకు ఇషు మైన

ర్ణయగలరు.

ప్ర్ీక్షంచగలరు.

ధర్ణమలను ప్ర్ీక్షంచగలరు.

అభ్యసన ఫలితం 7: వర్ణగలు, ఘనాలు, వరగ మూలాలు మర్ియు ఘన మూలాలను వేర్దవరు విధానాల ద్ావర్ణ కనుగొనగలరు.
అభ్యసన ఫలితం యొకక పరిధ్వ మరియు మహతయం:- ఈ అభయసన ఫలిత్ంలో విద్ాయరుిలు వర్ణగలు మర్ియు ఘనాల గుర్ించి యాంత్రరక
రూప్ంలోనే కణక, నిత్యజవిత్ంలో ఉప్యోగించే వసుివులను గుణించడం ద్ావర్ణ నేరుేకోగలరు. వేర్దవరు విధానాల ద్ావర్ణ వర్ణగనిా
కనుగొని విద్ాయరుిలు ప్రశంస్థంచగలరు. ఇద్ే విధంగణ ఘనంను (cube) కనుగొనగలరు. వరగ మూలం ఘనమూలాలను చాలా
సులభంగణ విద్ాయరుిలు ఈ అభాయసన ఫలిత్ంలో నేరుేకోగలరు. వరగ మూలం మర్ియు ఘనమూలాలను అనేక విధానాల ద్ావర్ణ
కనుగొనగలరు.
ర్ండు సమాన ప్ూరాసంఖయల గుణలబే మే ప్ూరా వరగ సంఖయ అనే అంశణనిా విద్ాయరుిలు సమర్ించుకోమని, వరగ సంఖయల గుణ లక్షణాలను
మర్ియు వరగ సంఖయలకు సంబంద్ంచిన అనేక అంశణలను విద్ాయరుిలకు వివర్ించడం ద్ావర్ణ విద్ాయరుిలు గణిత్ంలో మర్ియు
నిజ్జవిత్ంలో వరగ సంఖయల ప్ణరముఖయత్ను ప్రశంస్థంచునటట
ే చేయాలి.
కారయచరణం 7.1 న ండి 7.3:- వరగ సంఖయలను కనుగొనే మర్ియు వరగ సంఖయల గుణలక్షణాలను వివర్ించే వివిధ కణరయచరణాలను
ఇవవడం. వరగ సంఖయల మాద్ర్ిని ప్ూర్ిి చేయమని తెలియచేయడం. గుణకణరం చేయకుండానే వరగ సంఖయలను కనుగొనేటటట
ే
తెలియచేయటం.
ఉద్ేేశం:- విద్ాయరుిలు వరగ సంఖయలకు సంబంధంచిన ఉద్ాహరణలతో చేయించడం.
వివరణ:- ఉప్ణధాయయులు వేర్దవరు మాద్ర్ిలు మర్ియు బో ధనా సణమాగిరని ఉప్యోగించి వరగ సంఖయ ఆధార్ణనిా మర్ియు
ప్ర్ికలపనలను విద్ాయరుిలలో పెంప్ ంద్ంచడం.
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కారయచరణం 7.4 న ంద్వ 7.6:- వరగ సంఖయకు ప్రధాన కణరణాంకణలు మర్ియు భాగణహార విధానాల ద్ావర్ణ వరగ మూలాలను కనుగొనడం.
ఉద్ేేశం:- వరగ మూలాల ప్ర్ికలపనను ఏర్ణపటట/ కలిపంచడం. ప్రధాన కణరణాంకణలు మర్ియు భాగణహార విధానం ద్ావర్ణ వరగ మూలానిా
కనుగొనే విధానాలు చేయడం.
వివరణ:- m మర్ియు nలు ర్ండు సహజ్ సంఖయల ై nను √m అని ర్ణయగలిగితే n ను m యొకక వరగ మూలం అని పథలుసణిరు..
ఉద్ాహరణ: √9=√3×3 =√32 = 3
√36 = √6x6 = √6²్=్6….
ఉద్ాహరణలు మర్ియు కణరయచరణాల ద్ావర్ణ వరగ మూలానిా కనుగొనే విధానానిా ఉప్ణద్ాయయులు విద్ాయరుిలకు వివర్ించాలి,
పరధ్ాన కారణాంకాల విధ్ానం.

భ్యగహార విధ్ానం

కారయచరణం 7-7 న ండి 7.12:- ఘన సంఖయలను గుర్ిించే కృతాయలను ఇవవడం. ఘన సంఖయలను మాదర్ిలో చతపథన విధంగణ ప్ూర్ిి
చేయమని తెలప్ణలి. ఇచిేన సంఖయలు ప్ూరా ఘన సంఖయలేనా? అనేద్ానిని ప్ర్ీక్షంచాలి.
ఉద్ేేశం: ఘన సంఖయల భావనను ఉద్ాహరణల ద్ావర్ణ విద్ాయరుిలలో పెంప్ ంద్ంచడం.
వివరణ:- ఘన సంఖయల అర్ణినిా తెలుసుకొని వణటిని ప్టిుక చేయండష. త్రువణత్ ఇచిేన సంఖయల ఘనానిా కనుగొనమని ర్ణయమని
తెలియచేయుట.
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కారయచరణం 7-13 మరియు 7.14:- ప్రధాన కణరణాంకణలు విధానం ద్ావర్ణ ఘన మూలానిా కనుగొనుట.
ఉద్ేేశం:- ఘనమూలాల భావనను కలిపంచడం ప్రధాన కణరణాంక విధానాల ద్ావర్ణ కనుగొనే విధానానిా విద్ాయరుిలలో కలిపంచడం.
వివరణ: ఘనంలోని మూడు సమాన కణరణాంకణలలో ప్రత్ర కణరణాంకం ద్ాని ఘనమూలం అవుత్ ంద్ అనే ద్ానిని చతపథంచే
ఉద్ాహరణలు ఇవణవలి. ఘన మూలాల ప్టిుకను త్యారు చేయడం. ప్రధాన కణరణాంకణల విధానం ద్ావర్ణ ఘనమూలానిా కనుగొనే
విధానానిా విద్ాయరుిలకు తెలియచేయడం

పాఠ్యపుసి కంలో సంబంధ్వంచిన అధ్ాయయం: అధాయయం 5: వర్ణగలు మర్ియు వరామాలాలు (భాగం 1)
అధాయయం 01: ఘనాలు మర్ియు ఘనమూలాలు (భాగం 2)
మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

వర్ణగలు, ఘనాలు

1 నుండష 10 వరకు గల

వరగ ం మర్ియు ఘన

దత్ి సంఖయలకు

వరా సంఖయలను దశణంశ

వరగ మూలాలు మర్ియు

ఘన మూలాలను

సంఖయలలో గల

వరగ మూలం ఘన

రూప్ంలోనే ప్ూరా వరగ

ఘన మూలాలను

మర్ియు ఘనములను

వినాయసణలలోని

మూలాలను

సంఖయలో ప్ర్ివర్ిించి

వివిధ విధానాల ద్ావర్ణ

ర్ణయగలరు.

విశిషు త్ను

కణరణాంక విధానం

భాగహార విధానం ద్ావర్ణ

గుర్ిించగలరు.

ద్ావర్ణ

వరగ మూలానిా

కనుగొనగలరు.

కనుగొనగలరు.

కనుగొనడం.

అభ్యసన ఫలితం 8:
1) బీజ్గణిత్ం అరధం మర్ియు ప్ణరథమిక భావనను తెలుసుకోగలరు. (స్థిర, చరర్ణశి, సహగుణకం, సంఖాయసహగుణకం, సజ్ాత్రప్ద్ాలు,
విజ్ాత్ర ప్ద్ాలు)
2) బీజ్ప్ద్ాల రకణలు (ఏక ప్ద్ో కి ,ర ద్వప్ద్, త్రరప్ద్ మర్ియు బహుప్దులు) గుర్ించి తెలుసుకోగలరు మర్ియు వణటి ప్ణరథమిక
కరరయల సంకలనం, వయవకలనం, గుణకణరం మర్ియు భాగణహారం చేయగలరు.
అభ్యసన ఫలితం పరిద్వ మరియు మహతయం: విద్ాయరుిలు ఈ త్రగత్ర ఆంత్యంలో నిత్యజవనంలో వచేే సమసయలను బీజ్గణిత్ భావనలు
ఉప్యోగించి సణధంచాలి.

అందుకోసం పథలేలకు బీజ్గణిత్ం మూల ప్ర్ికలపనలను ప్ర్ిచయంను నిత్య జవిత్ సనిావేశణలను

ఉప్యోగించి నేర్ిపంచాలి్న అవసరం ఉంద్. అప్ుపడు మాత్రమే విద్ాయరుిలు సనిావేశంలోని ప్రశాలను అమూరి ంగణ ఆలోచించుటకు
సణధయమగును, అందువలన బీజ్గణిత్ంలో గల ఈ అభయసన ఫలిత్ం విద్ాయర్ిికర సర్ైన విధంగణ ఆరిమైతే ఆ త్రువణత్ బీజ్గణిత్ంలో వచేే
అనేక రకణల ఉనాత్ ప్ర్ికలపనలకు సంబంధంచిన అభయసనా అంశణలను నేరుేకోవడానికర సహాయం అవుత్ ంద్.
ఈ అభయసన ఫలిత్ం యొకక ప్ర్ికలపనలను యాంత్రరకంగణ స్థిరర్ణశి మర్ియు చరర్ణశుల వణయఖాయనానిా ఉద్ాహరణల ద్ావర్ణ చెబతే
మాత్రం చాలదు. అందుకు నిత్యజవిత్ంలో వచేే అనేక సందర్ణులు మర్ియు సంఖయలు/ చితారల వినాయసం ద్ావర్ణ స్థిరర్ణశి మర్ియు
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చరర్ణశుల ప్ర్ికలపనను ఇవవడం మర్ియు బీజ్ోకుిలు, బహు వద్ాలను నిత్య జవిత్ంలో ఉప్యోగించి చెప్పడం ద్ావర్ణ విద్ాయరుిల
అరధం చేసుకోగలరు. అందువలన బీజ్గణిత్ం ప్ర్ికలపనను అరిం చేసుకోగలరు. బీజ్గణితానిా ప్ణరరంభించడానికర ముందు చిత్ర
వినాయసణలు, సంఖయ వినాయసణలు, నిత్య జవిత్ సందర్ణులు మొదల ైన వణటిని ఉప్యోగించుకొని విద్ాయరుిలతో చరేను ప్ణరరంభించాలి.
ఉద్ా: రమేశ్ అంగడషకర వళ్ళి బంత్ లు కొనుకోకవణలని తీర్ణమనించాడు మర్ియు అంగడషకర వళ్ళి అంగడషవణడషతో అడషగణడు. అంగడషవణడు
ఒక బంత్ర 5 రూప్ణయలు అవుత్ ందని చెపెపను! అప్ుడు రమేశ్ ఆలోచించి ఈ చిత్రంలో చతపథన విధంగణ ల కరకంచి ఒక ప్టిులో
ర్ణశణరు.

బంత్ ల సంఖయ

1

2

3

…

10

250

…..

బంత్ ల వల

రూ.5

రూ.10

రూ.15

….

రూ.50

….

రూ.1250

* 5 రూప్ణయలు- స్థిర్ణంకం, 5n - చరర్ణశి నిత్యములలో (వయవహారంలో) బీజ్గణిత్ం మూల ప్ర్ికలపనలకు స్థిరర్ణశి మర్ియు
చరర్ణశుల గుర్ించి తెలుసుకోగలరు.
6వ త్రగత్రలో గల ప్ణఠ్యప్ుసి కంలోని బీజ్గణిత్ంకు సంబంధంచిన కణర్ణయచరణాలను మొదటగణ చేస్థన త్రువణత్ అభయసనా కణగితాలు
ప్ణరరంభం చేయాలి.
కారయచరణాల సంఖ్య 8.1 న ండి 8.4: స్థిరర్ణశి మర్ియు చరర్ణశులను సపషు ంగణ అరిం చేసుకొనే కణర్ణయచరణాలు ఇవణవలి.
ఉద్ేేశం: బీజ్గణిత్ంలోని మూల ప్ర్ికలపనలను లోత్ గణ నేరుేకొనేటటట
ే చేయడం.
వివరణ:- విలువలు అనేవి కణలం మార్ినప్పటిక,ర సణినం మార్ినా కూడా అంతే వుంటాయి. అనగణ స్థిరంగణ ఉంటాయి. ఈ విధంగణ
విధమైన సంకదతాలను స్థిరర్ణశులు అని అంటారు. ఉద్ాహరణకు : 1,2,3.్ ….TT……అక్షర్ణల ైన x, y, m,p కర విలువలు కణలం
మార్ినటట
ే , సణినం మార్ినటట
ే మార్ిప్ో తాయి. అనగణ స్థిరంగణ వుండవు. ఈ విధమైన చిహాాలను చరర్ణశులు అని పథలుసణిరు అనే
భావనను విద్ాయరుిలలో కలిపంచాలి. ఉప్ణధాయయులు విద్ాయరుిలకు స్థిరర్ణశులు మర్ియు చరర్ణశులను గుర్ిించే కణర్ణయచరణాలను
ఇవణవలి.

పెై విధమైన చిత్ర వినాయసణలు మర్ియు సంఖయవినాయసణలను ఇచిే చరర్ణశులు మర్ియు స్థిరర్ణశులకు సంబంధానిా కలిపంచాలి.
కారయ చరణం 8.5 న ండి 8.6:- సజ్ాత్ర మర్ియు విజ్ాత్ర ప్ద్ాలకు గుర్ిించే కణరయచరణాలను ఇవణవలి.
ఉద్ేేశం:- సజ్ాత్ర మర్ియు విజ్ాత్ర ప్ద్ాల అర్ణధనిా తెలుసుకొని వణటిని విభజించడానిా నేర్ిపంచాలి.
వివరణ:- గుంప్ులతో ఇవవబడషన ప్ద్ాలను సజ్ాత్ర మర్ియు విజ్ాత్ర ప్ద్ాలుగణ విభజించమని చెప్పడం.
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కారయచరణం 8.7 మరియు 8.8: బీజ్ ప్ద్ాల సహగుణకణలను ర్ణయమని తెలియజ్దయుట.
ఉద్ేేశం: బీజ్ప్ద్ాల సహగుణకణలను జ్ాాప్కం చేయడం.
వివరణ: ఉప్ణధాయయులు మాదర్ిలో చతపథన విధంగణ బీజ్ప్ద్ాల

సహగుణాలను ర్ణయమని విద్ాయరుిలకు సతచించడం.

బీజ్ప్ద్ాలలో గల స్థిర్ణంకం ఆ బీజ్ప్దం సంఖాయ సహ గుణకం అనే ప్ర్ికలపనను విద్ాయరుిలలో కలిపంచడం.
5ab అనేద్ ఒక బీజ్ప్దం అయితే
5 యొకక సహ గుణకం ab.

ab యొకక సహ గుణకం 5

5a యొకక సహ గుణకం b.

b యొకక సహ గుణకం 5a

5b యొకక సహ గుణకం a.

a యొకక సహ గుణకం 5b

5ab యొకక సహ గుణకం 1.

1 యొకక సహ గుణకం 5ab

కారయచరణ 8.9 న ండి 8.1.1: ఏక ప్ద్,ద్వప్ద్ త్రరప్దులను గుర్ిించడం.
ఉద్ేేశం: ఏకప్ద్, ద్వప్ద్, త్రరప్ద్ మర్ియు బహుప్దులుగణ విభజించే ప్ర్ికలపన కలిపంచడం.
వివరణ: ఏకప్ద్, ద్వప్ద్, త్రరప్దుల వయతాయసణలను గుర్ిించి,విభజించే సణమర్ణియనిా విద్ాయరుిలు ప్ ంద్ేటటట
ే ఉప్ణధాయయులు
అనుకూలంగణ చేయాలి.
ఏకప్ద్: ఒకద ఒక ప్ద్ానిా కలిగి

ద్వప్ద్: ర్ండు ప్ద్ాలను కలిగి

త్రరప్ద్: మూడు ప్ద్ాలను కలిగి

ఉంటటంద్

ఉంటటంద్

ఉంటటంద్

t/5

2a+4

a+b+c

4x

x-6

x-y+5

21mn

2a2 +3b2

m2+n2-n3

523

2s-3t

5v+4u+6t

కారయచరణం 8.12 న ండి 8.21 :- సరళ బీజ్ప్ద్ాలపెై ప్ణరథమిక ప్ర్ికరయలు (సంకలనం, వయవకలనం, గుణకణరం మర్ియు ప్ణరధమిక
భాగణహారం)
ఉద్ేేశం :- సరళ బీజ్ప్ద్ాల సంకలనం, వయవకలనం, గుణకణరం మర్ియు భాగణహార్ణలను విద్ాయరుిలకు నేర్ిపంచడం.
వివరణ :- బీజ్ప్ద్ాల సంకలనం, వయవకలనం, గుణాకణరం మర్ియు భాగణహార్ణలకు
మూలకరరయలు చేయునటట
ే విద్ాయరుిలను ప్రర్దపథంచాలి,

19

సంబంధంచిన నియమాలను గమనించి ఈ

పాఠ్యపుసి కంలో సంబంధ్వంచిన అధ్ాయయం: అధ్ాయయం 6: బీజ్ప్ద్ాలు మర్ియు నిత్య సమీకరణాలు (భాగం 1)
అధ్ాయయం 6: కారణాక విభజ్న (భాగం 2)
మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం
బీజ్గణిత్ం
మర్ియు

అరిం
మూల

ప్ర్ికలపనను

స్ాాయి-1
బీజ్ప్దల
కరరయల
చెప్పగలరు.

తెలుసుకోవడం.
బీజ్ప్దల

స్ాాయి-2
మూల
అరిం

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

సరల బీజ్ప్ద్ాల

బీజ్ప్ద్ాల గుణకణరం

సంకలనం మర్ియు

మర్ియు భాగహారం

రకణలను

వయవకలనం

చేయగలరు.

విభజించగలరు

చేయగలరు.

సజ్ాత్ర/విజ్ాత్ర
మర్ియు

ప్ద్ాల

బీజ్ప్ద్ాల

రకణలు

మర్ియు వణటి మూల
కరరయలను
తెలుసుకోవడం.

అభ్యసన ఫలితం 9
1. సమీకరణం మర్ియు సమాసణల మదయగల వయతాయసణలను గుర్ిించగలరు, వణఖాయనాలను సమీకరణం రూప్ంలో ర్ణయగలరు.
2. ఏక చరర్ణశి గల ర్దఖాత్మక సమీకరణాలను గుర్ిించగలరు. వణఖాయనాలను ఒక చరర్ణశి గల ర్దఖాత్మక సమీకరణం రూప్ంలో
ర్ణయగలరు మర్ియు ప్ర్ివర్ిించగలరు.
అభ్యసన ఫలితం పరిద్వ మరియు మహతయం :- విద్ాయరుిలు ఈ అభయసన ఫలిత్ంలో సమాసణనిా వణకయరూప్ంలోకర, వణకయరూప్ంలోని
ద్ానిని సమాసం రూప్ంలోకర, సమీకరణం యొకక అరిం వణకయరూప్ంలో గల ద్ానికర సమీకరణ రూప్ంలోకర, సమీకరణం రూప్ంలో
వునా ద్ానిని వణకయరూప్ంలో ప్ర్ివర్ిించేటటట
ే తెలియచేయాలి. నిత్యజవిత్ంలో వయవహార్ిక సమసయలను సమీకరణ రూప్ంలో
మారేగలరు. నిత్య సమీకరణాలను ఉప్యోగించి కొనిా సమసయలను సణధంచగలరు.
బీజ్గణిత్ం యొకక ప్ణరథమిక అంశణల ైన స్థిరర్ణశి, చరర్ణశి, బీజ్ప్ద్ాల రకణలు మర్ియు వణటి మూలకరరయలకు సంబంధంచిన వణటిని
విద్ాయరుిలు ఇంత్కు ముంద్ే తెలుసుకునాారు. ద్ీనిని కొనసణగిసి త చరర్ణశులను కలిగ న సమీకరణం అనగణనేమి? సమీకరణం
మర్ియు వణటిని సణధంచే విధానానిా తెలుసుకోవణలి్న ఆవశయకత్ ఉంద్.
కారయచరణం 9.1 న ండి 9.5:- సమాసణనిా వణకయరూప్ంలో మర్ియు వణకయరూప్ంలో వునాద్ానిని సమాస రూప్ంలోకర ప్ర్ివర్ిించే
ర్దఖీయ సమీకరణాలను గుర్ిించే కణర్ణయచరణాలను ఇవవడం.
ఉద్ేేశం: సమాసణనిా వణకయరూప్ంలో మర్ియు వణకయరూప్ంలోని ద్ానిని సమాసంగణ వచేే విధంగణ విద్ాయరుిలకు తెలియచేయాలి. ఏక
చరర్ణశి గల ర్దఖీయ సమీకరణాలను గుర్ిించే కణర్ణయచరణాలను ఇవణవలి.
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వివరణ:- ఉకరి అనగణ వణఖాయనం. అకకడ ఎడమ (LHS) కుడష (RHS) భాగణలు సమానంగణ వుండాలనా అవసరం లేదు.
• సమీకరణం అనగణ ఒక చరర్ణశికర గల నిబంధన.
• సమీకరణకు ర్ండు భాగణలు వుంటాయి.
• ఎడమ భాగం (LHS) మర్ియు కుడష భాగం (RHS)
• ఎడమ మర్ియు కుడష భాగణల మదయ' సమాన గురుి(=) వుంటటందనే భావనను విద్ాయరుిలలో ఏరపరచాలి.

కారయచరణాల సంఖ్య 9.6 న ండి 9.11 :- రేఖీయ పరిష్ాకరానిన కన గొనే కారయచరణాలన ఇవిడం
సమీకరణం

సమీకరణం యొకక

ఆ చరరాశుల భినానలలో ఎనిన భినన

చరరాశులన రాయండి

రాశులు కలవు

ఆ చరరాశుల ఘాతానిన రాయండి

2x+5=8

x

X ఒకద చరర్ణశి ఉంద్

1

3y-2=y+5

y మర్ియు z

Y, Z లు చరర్ణశులు కలవు. Y ర్ండు

Y మర్ియు Z ల ఘాత్ం 1

చరర్ణశులు కలదు
2x-2=x+3

x

X అనే చరర్ణశి ఒకటి కలదు

1

3x2-

x మర్ియు z

X మర్ియు Y అనే చరర్ణశులు కలవు

X ఘాత్ం 2 మర్ియు Z ఘాత్ం 1

y

Y ఒకద చరర్ణశి కలదు.

Y యొకక ఘాత్ం ఎడమ భాగంలో 2,

7=5z+3
2y2+4=5+y

కుడష భాగంలో 1 కలదు
ఉద్ేేశం:- ర్దఖీయ సమీకరణాలను సణధంచే దశలను విద్ాయరుిలు నేరుేకొనేటటట
ే చేయడం
వివరణ:- ఒక సమీకరణంలోగల చరర్ణశి యొకక నిర్ిేషు విలువను ఆ సమీకరణప్ు విలువగణ పథలుసణిరు. ఆ నిర్ిేషుమైన విలువకు
మాత్రం సమీకరణం యొకక కుడష ఎడమ భాగణలు సమానవుతాయని ఉప్ణధాయయులు విద్ాయరుిలకు తెలియచేయాలి. ఆ
సమీకరణాలకు ప్ర్ిహార్ణనిా కనుగొనే విధానానిా వివర్ించడం. వణకణయలను ఒక చరర్ణశిగల ర్దఖీయ సమీకరణలుగణ ప్ర్ివర్ిించి, ఆ
సమీకరణాలకు ప్ర్ిహార్ణనిా కనుగొనే విధానానిా కూడా వివర్ించాలి.

కారయచరణాల సంఖ్య 9.12 న ండి 9.15:- నిత్య సమీకరణలను ఉప్యోగించి సమసయలను ప్ర్ిహర్ించడం. -ఉద్ేేశం:- నిత్య
సమీకరణాల అర్ణధనిా తెలిపథ, వణటిని ఉప్యోగించుకొనికర సమసయలను ప్ర్ిషకర్ించే ప్ర్ికలపనలను విద్ాయరుిలలో పెంప్ ంద్ంచడం.
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వివరణ:- చరర్ణశి గల అనిా విలువలకు సత్యమై వుండే సమీకరణానిా నిత్య సమీకరణం అంటారు అనే అంశణనిా తెలిపథ, నిత్య
సమీకరణాలను ఉప్యోగించి సమసయలను ప్ర్ిషకర్ించడానిా ఉప్ణధాయయులు విద్ాయరుిలకు తెలియచేయాలి.
నాలుగు నిత్య సమీకరణాలు. ఏ విధంగణ వుంటాయి? అనే ద్ానిని వివర్ించాలి.

సర్ైన నిత్య సమీకరణాలను ఉప్యోగించి విలువలను కనుగొనే సమసయలను విద్ాయరుిలకు ఇవణవలి.
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ఉప్ణధాయయులు

పాఠ్యపుసి కంలో సంబంధ్వంచిన అద్ాయయాలు: అధ్ాయయంఅధ్ాయయం6: బీజ్ప్ద్ాలు మర్ియు నిత్యసమీకరణాలు
మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

ఏక సమీకరణం గల

ఇచిేన వణకయం

చరర్ణశులను నిత్య

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

సమీకరణాలను

వణకయ

సరళ

ప్ణరయోగిక సంధర్ణులలో

సమాసమా లేద్ా

రూప్ంలోకర,

వణకయ

సమీకరణాలను

సరళ సమీకరణాలను

జవిత్ంలో

సమీకరణమా

రూప్ంలోని

ద్ానిని

సణధంచగలరు.

అనవయిసణిరు.

అనవయించడం.

గుర్ిిసి ణరు.

సమీకరణ రూప్ం లోకర
ర్ణయగలరు.

అభ్యసన ఫలితం 10:- ఘాతాంకణల అరిం నాయయాలు మర్ియు నియమాలను అనవయించి సమసయలను చేయగలరు.
అభ్యసన ఫలితం పరిధ్వ మరియు మహతయం :- ఘాతాంకణల అరధం మర్ియు నియమాలను అరిం చేసుకొని 5,970, 000, 000, 000,
000, 000, కరలో గణర బరువు గల భూమి దరవయర్ణశి గల విలువను సరళంగణ ఘాతాంక రూప్ంలో ర్ణయవచుే అనే అంశణనిా తెలుసు,
నేరుేకోడానికర ఈ అభయసన ఫలిత్ం సహాయం అవుత్ ంద్.
నిత్యజవిత్ంలో మర్ియు ప్ర్ిసర్ణలలో అవగణహనకు వచేే పెదే పెదే సంఖయలను ప్రతీసణర్ి ర్ణయడం మర్ియు ద్ాని మూలకరరయలను
చేయడం చాలా కషు ం. అందువలన ఈ సంఖయలను ఘాతాంక రూప్ంలో సులభంగణ ర్ణయవచుే.
కారయచరణాల సంఖ్య 10.1 న ండి 10.3: ఘాతాంకణల అర్ణధనిా తెలుసుకొనే మర్ియు ఘాతాంకణల నియమాలను కలిగిన
కణర్ణయచరణాలను ఇవణవలి.
ఉద్ేేశం:- ఘాతాంకణల ప్ర్ికలపనను విద్ాయరుిలలో పెంప్ ంద్ంచడం.
వివరణ:- ఘాతాంకణల అరిం మర్ియు నియమాలను తెలిపథ సంబంద్ంచిన సమసయలను సణధంచునటట
ే ఉప్ణధాయయులు విద్ాయరుిలకు
సహకర్ించాలి.

పాఠ్యపుసి కంలో సంబంద్వంచిన అధ్ాయయం:- ఘాతాంకణలు మర్ియు ఘాత్ సతచికలు
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మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

ఘాతాంక మర్ియు

సంఖయలను

ఘాతాంక

ఘాతాంక నియమాలను

ఘాతాంక

ఘాతాంక

ఘాతాంక సతచకణల

రూప్ంలో

మర్ియు

ర్ణయగలరు.

నియమాలను

ఉప్యోగించి

అర్ణిలను తెలుసుకొని

విస్ాాయిణ

రూప్ంలో

ఉప్యోగించి సరళ

ల కకలను చేయగలరు.

వణటి నియమాలను

ర్ణయగలరు.

నియమాలను
కరేషుమైన

ల కకలను

అనవయించే ల కకలను

చేయగలరు.

చేయగలరు.
అభ్యసన ఫలితం 11 :- ర్దఖ గత్ణిత్ం యొకక ప్ణరధమిక ప్ర్ికలపనల ప్ర్ిచయం: బందువు, ర్దఖ, ర్దఖాఖండం, కరరణాల ప్ర్ికలపన,
కోణాల అరిం, రకణలు, సమాంత్ర ర్దఖలు మర్ియు ఖండన ర్దఖల ప్ర్ికలపనలను తెలుసుకోగలరు.
అభ్యసన ఫలితం యొకక పరిద్వ మరియు మహతయం: విద్ాయరుిలు ర్దఖాగణిత్ం యొకక ప్ణరథమిక ప్ర్ికలపనల ైన బందువు, ర్దఖ,
ర్దఖాఖండం, కరరణం మర్ియు సమత్లం మొదల ైన భావనలను అరిం చేసుకోవడానికర ఉప్ణధాయయులు సహకర్ించాలి. కోణాల అర్ణినిా
తెలుసుకొని కోణాలను గీయగలరు. నిత్యజవిత్ంలో కనిపంచే వసుివులలో, చితారలలో కోణాలు రకణలను తెలుసుకోవడానికర
ప్రయత్రాసణిరు. ప్ూరక కోణం, సంప్ూరక కోణంలను గుర్ిించగలరు. సమాంత్ర ర్దఖలు మర్ియు అసమద్వఖండన ర్దఖలు మర్ియు
ఖండన ర్దఖలను గుర్ిించడం మర్ియు గీయడంలో సమరుిలవుతారు.
ర్దఖాగణిత్ మూల ప్ర్ికలపనలను యాంత్రరకంగణ కణకుండా అరధవంత్ంగణ తెలుసుకోవడానికర అనేకరకణల బో ధనోప్కరణాలను
ఉప్యోగించవచుే. ఉప్ణధాయయులు నిత్యజవిత్ంలో కనిపథంచే వసుివులను ఉప్యోగిసి త విద్ాయరుిలకు ర్దఖాగణిత్ భావనలను
తెలియచేయాలి.
కారయచరణాల సంఖ్య 11.1 న ండి 11.2 : ర్దఖా గణిత్ ప్ణరథమిక భావనల ైన బందువు, కరరణం, ర్దఖాఖండం, కరరణం, సరళర్దఖా మర్ియు
సమత్లాలు అనే త్లంలో నిలబడష ఉంద్. ఈ ప్ర్ికలపనలను విద్ాయరుిలకు ప్ర్ిచయం చేయాలి్న ఆవశయకత్ ఉంద్.
వివరణ:- ఉప్ణధాయయులు ప్ డుప్ు కథలు మర్ియు చితారల ద్ావర్ణ ర్దఖా గణిత్ భావనలను విద్ాయరుిలలో కలిపంచుటకు సహకర్ించాలి.
చితారలను ఇచిే బందువు, ర్దఖఖండం, కరరణం మర్ియు సరళ ర్దఖా ఖండాలను గుర్ిించమని సతచించాలి.
ఉద్ా 1: కరంద్ ఆకృత్ లకు వణటి ప్రేతో జ్త్చేయండష.
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ఉద్ా 2: చిత్రంలోగల బందువులను, ర్దఖలను, కరరణాలను మర్ియు సరళర్దఖ ఖండాలను గుర్ిించమని సతచించాలి.

కారయచరణం సంఖ్య 11.3 న ండి 11.6 వరకు :- కోణాల అరిం, రకణలు మర్ియు నిర్ణమణం
ఉద్ేేశం: అనేక ర్దఖాగణిత్ ఆకృత్ లతో అంత్ర్ీేనమై వునా కోణాల అర్ణినిా తెలుసుకోవడం. వణటిని గుర్ిించగలరు. నిత్యజవిత్ంలో
కనిపథంచే ఆకృత్ లలో కోణాల రకణలను గుర్ిించేందుకు సమరుిలవుతారు.
వివరణ:- నిత్య జవిత్ంలో కనిపంచే ఆకృత్ లలోగల కోణాలను గుర్ిించమని విద్ాయరుిలను ప్రర్ప
ద థంచాలి. వణటి ప్రేను తెలియచేయడంలో
సహకర్ించాలి. కోణాలను ఇచిే కోణమానిని సహాయంతో కొలవమని సహకర్ించాలి.

కారయచరణ సంఖ్య: 11.7 న ండి 11.8: సమాంత్ర ర్దఖలు మర్ియు ఖండన ర్దఖల ప్ర్ికలపన మర్ియు నిర్ణమణం. ఉద్ేేశం:- విద్ాయరుిలు
సమాంత్ర ర్దఖలు, సమద్వఖండన ర్దఖలు మర్ియు ఖండన ర్దఖల ప్ర్ికలపన చేయడం మర్ియు సమద్వఖండన ర్దఖలు నిర్ణమణ
కరమానిా తెలియచేయడం.
వివరణ:- ప్ణఠ్యప్ుసి కంలో లేద్ా ఒక జవిత్ంలో కనిపంచే విభినా ర్దఖలను గుర్ిించి ప్ర్ొకనడం మర్ియు వణటి మధయగల సణమయత్
మర్ియు వయతాయసణల గుర్ించి విద్ాయరుిలలో పెంప్ ంద్ంచే ఆవశయక ప్రకరయలు ఉప్ణధాయయులు చితారల ద్ావర్ణ ర్దఖలను చతపథంచగలరు.
వృత్ి లేఖిని ఉప్యోగించి సమద్వఖండన ర్దఖలను గీయగలరు.

కణరయచరణ 11.7 లో అభిముఖ కోణాలను ప్ర్ొకనండష.
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కోణాలను సమద్వఖండన చేస్్ విధానానిా విద్ాయరుిలకు దశదశలుగణ తెలియజ్దయాలి.

ప్ూరక కోణాలు, సంప్ూరక కోణాలు, శీర్ణాభిముఖ కోణాలు మర్ియు సమాంత్ర ర్దఖలను ఒక ర్దఖ ఖండషంచినప్ుడు ఏరపడే కోణాలు
మర్ియు గుణ లక్షణాలను విద్ాయరుిలు తెలుసుకొనేటటటు చేయాలి.
కారయచరణ 11.9 న ండి 11:11:- చితారలలో గల కోణాలను కనుగొమని తెలియచేయుట, కోణాల మధయ గల సంబంధానిా గుర్ిించమని
తెలుప్ుట.
ఉద్ేేశం:- శీర్ణాభిముఖ కోణాలు మర్ియు సమాంత్ర కోణాలను ఒకద ర్దఖ ఖండషంచునప్ుడు ఏరపడే కోణాలు మర్ియు వణటి
గుణలక్షణాలను విద్ాయరుిలు అరధం చేసుకునాార్ణ! అని ప్ర్ీక్షంచుట.
వివరణ:- సమాంత్ర

ర్దఖలను ఒక శణఖ ఖండషంచునప్ుడు ఏరపడే కోణాలు మర్ియు లక్షణాలను చిత్రం రూప్ంలో విద్ాయరుిలకు

వివర్ించడం కోణాలను ప్ర్ొకనాటట
ే ఉప్ణధాయయులు అనుకూలించేటటటు చేయడం
కోణాలను కనుగొనమని తెలుసుకోవడం.
కారయచరణ సంఖ్య 11.12 మరియు 11.13:- ప్ూరక కోణం, సంప్ూరక కోణాల
గుణలక్షణాలను కణర్ణయచరణాల ద్ావర్ణ తెలుసుకోవడం.
ఉద్ేేశం: కోణాల గుర్ించి ఇంత్కు ముందు నేరుేకునా అర్ణిలకు విశలష రకణల కోణాల ైన
ప్ూరక కోణం మర్ియు సంప్ూరక కోణాల ప్ర్ికలపనలను చేయడం ఈ కోణాలకు
ఉద్ాహరణలను నిత్యజవిత్ంలో విద్ాయరుిలే కనుగొనుటటట
ే చేయడం.
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కారయచరణ వివరణ:- ప్ూరక మర్ియు సంప్ూరక కోణాలకు సంబంధంచిన కృతాయలను ఉప్ణధాయయులు విద్ాయరుిలకు ఇవణవలి.
ప్ణఠ్యప్ుసి కంలో సంబంద్ంచిన అధాయయం:- వనుకటి అభయసన ఫలితాలు
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

ర్దఖగణిత్ మూల

ర్దఖ ఖండం ప్ణరథమిక

కోణాల

కలపనల ప్ర్ిచయం.

అంశణల ైన

బందువు,

బందువు, సరళర్దఖ

ర్దఖఖండం,

సరళర్దఖ,

కరరణాల ప్ర్ికలపన
కోణాల అరధం, కోణాలు,

స్ాాయి-2

ర్దఖలు

ఈ ఫలితానికర సంబంద్ంచిన

మర్ియు వణటి రకణలను

ఒక

ర్దఖను

నిత్య జవన సంధర్ణులలో

తెలుసుకోగలరు.

ఖండషంచినప్ుపడు

గల

కరరణాలను

కోణాలను

ఏరపడే

చేసుకోగలరు.

గుర్ిించగలరు.

ప్ూరక
మర్ియు

సమాంత్రర్దఖలు,

కోణాలను

అర్ణిలను

స్ాాయి-4

సమాంత్ర

నిర్ణమణం,
ఖండన ర్దఖల భావన.

స్ాాయి-3

గీయగలరు.
కోణాలు
సంప్ూరక

కోణాలను

మర్ియు

వణటి

లక్షణాలను
తెలుసుకోగలరు.

కనుగొనగలరు.
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కలపనలను

అరధం

అభ్యసన ఫలితం 12:- త్రరభుజ్ాల అరిం మర్ియు రకణల ప్ర్ిచయం
అభ్యసన ఫలితం పరిధ్వ మరియు మహతయం:- ఉప్ణధాయయులు త్రరభుజ్ాల అరిం మర్ియు రకణలను విద్ాయరుిలకు తెలియచేయగలరు. ఆ
భుజ్ాలను గుర్ిించుటలో సహకర్ించగలరు. త్రరభుజ్ాలను కోణాల ఆధారంగణ, త్రరభుజ్ాల ఆధారంతో ఏ విధంగణ విభజిసణిర్ో తెలియ
చేయట.

ఉప్ణధాయయులు విద్ాయరుిలకు త్రరభుజ్ాల అరధం మర్ియు రకణలను తెలియచేయడం ద్ావర్ణ నిత్యజవిత్ంలో కనిపథంచే త్రరభుజ్ాకణర్ణలను
గుర్ిించుటంలో సమరుిలవు తారు, కణరు బో రు లో త్రరభుజ్ాల రకణలను కత్రి ర్ించుట ద్ావర్ణ. విద్ాయరుిలు సులభంగణ త్రరభుజ్ రకణలను
అరధం చేసుకోగలరు
కారయచరణాల సంఖ్య : 12.1 న ండి 12.8 : వివిధ కణరయచరణాల ద్ావర్ణ త్రరభుజ్ాల ప్ర్ికలపన మర్ియు ఆ భుజ్ాల రకణలను ప్ర్ిచయం
చేసుకోవడం మర్ియు త్రరభుజ్ాల లక్షణాలను అంత్ర కోణాలను తెలుసుకోగలరు మర్ియు కోణాలను కనుగొనగలరు.
ఉద్ేేశం:- ర్దఖాగణిత్ంలో ప్రముఖమైన ఆకృత్ లతో ఒకటైన త్రరభుజ్ం మహతావనిా తెలుసుకోగలరు నిత్య జవనంలో త్రరభుజ్ాకృత్ లను
గుర్ిించగలరు. త్రరభుజ్ం లక్షణాలను విద్ాయరుిలకు తెలియచేయడం.
వివరణ:- ఒక సమత్లంలో సరళర్దఖ మారగ ంలో లేని మూడు బందువులను చేర్ిేనప్ుడు త్రరభుజ్ం ఏరపడుత్ ందనే భావనను
విద్ాయరుిలలో అలవర్ణేలి. ఇచిేన చితారలలో త్రరభుజ్

ఆకృత్ లను గుర్ిించమని చెప్ణపలి. చిత్రంలో గల త్రరభుజ్ాల సంఖయను

కనుగొనమని తెలియచేయాలి.

త్రరభుజ్ాల శీర్ణాలు, కోణాలు మర్ియు భుజ్ాలను ప్ర్ొకనమని సతచించాలి.
శీర్ణాలు:
కోణాలు:
భుజ్ాల:
కోణాల కొలత్ల ఆధారంగణ త్రరభుజ్ాలను వేరు చేయండష.
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విభినా కొలత్లు గల లఘుకోణాం, లంబకోణ త్రరభుజ్ం మర్ియు అధక కోణ త్రరభుజ్ాలను ర్ణయమని మారగ దరశనం ఇవణవలి.
భుజ్ాల కొలత్ల ఆధారంగణ త్రరభుజ్ాలను విభజించగలరు. మర్ియు త్రరభుజ్ంలోని మూడు అంత్ర కోణాల మొత్ి ం 180". ద్ీనిని
తెలుసుకొని వీటిపెై సమసయలను సణధంచగలరు.

పాఠ్యపుసి కంలో సంబంధ్వంచిన అద్ాయయం: వనుకటి మర్ియు ప్రసి ుత్ త్రగత్ర అభయసన కణగితాలు
మూలాయంకన కృతాయలు:
అభ్యసన ఫలితం
త్రరభుజ్ాల

స్ాాయి-1

అరధం

మర్ియు రకణలు

స్ాాయి-2

త్రరభుజ్ాలను

కోణాల

గుర్ిించడం.

ఆధారంగణ

త్రరభుజ్ంలోని శీర్ణాలు,

కొలత్ల
భుజ్ాలను

విభజించగలరు.

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

భుజ్ాల ఆద్ారంగణ

ఒక త్రరభుజ్ం యొకక అంత్ర

త్రరభుజ్ాలను

కోణాల మొత్ి ం 180°.

వర్ీగకర్ించగలరు.

ద్ీనిని తెలుసుకొని

భుజ్ాలు మర్ియు

ద్ానిపెైగల సమసయలను

కోణాలు గుర్ిించగలరు.

సణధసణిరు.

అభ్యసన ఫలితం 13: కొలబదే , కోణమానిని మర్ియు వృత్రి లేఖినిలను ఉప్యోగించి త్రరభుజ్ాల నిర్ణమణం.
అభ్యసన ఫలితం పరిధ్వ మరియు మహతయం:- కొలబదధ , కోణమానిని మర్ియు వృత్ి లేఖినిలను ఉప్యోగించి త్రరభుజ్ాలను గీస్్
విధానానిా ఉప్ణధాయయులు విద్ాయరుిలకు తెలియచేయాలి.
నిఖరమైన కొలత్లు గల త్రరభుజ్ాల నిర్ణమణం ప్ర్ికలపన అనేద్ నిత్య జవిత్ంలో ప్రయోగ ర్దఖాగణిత్ ఉప్యోగణలను గుర్ించి
విద్ాయరుిలకు తెలియ చేయాలి.
కారయచరణం సంఖ్య 13.1 న ండి 13.3 :- కొలబదే , కోణమానిని మర్ియు వృత్ి లేఖినిలను ఉప్యోగించి త్రరభుజ్ాలను గీయడం.
ఉద్ేేశం: త్రరభుజ్ నిర్ణమణానిా గీయడంలో కొలబదే , కోణమానిని మర్ియు వృత్ి లేఖినిల ఉప్యోగప్డును

అని విద్ాయరుిలు

తెలుసుకోగలరు. ఖచిేత్మైన కొలత్ గల త్రరభుజ్ాల నిర్ణమణానిా గీయడానిా తెలుసుకోగలరు.
వివరణ:- దత్ి కొలత్లకు అనుగుణంగణ త్రరభుజ్ాలను గీస్్ విధానానిా విద్ాయరుిలకు తెలియచేయాలి.
1) ర్ండు భుజ్ాలు మర్ియు మధయ కోణం ఇచిేనప్ుడు
2) భుజ్ాలను ఇచిేనప్ుడు
3) ర్ండు కోణాలు మర్ియు వణటి మధయ గల భుజ్ానిాఇచిేనప్ుడు త్రరభుజ్ాలను గీస్్ విధానాలను దశలు దశలుగణ వివర్ించాలి.
ప్ణఠ్యప్ుసి కంలో సంబంద్ంచిన అద్ాయయం:- వనుకటి మర్ియు ప్రసి ుత్ త్రగత్రలోని అభయసన కణగితాలు.
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మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

కొలబదే , కొనమానిని

కొలత్ల

మర్ియు వృత్ి లేఖిని
ఉప్యోగించి
త్రరభుజ్ాలను గీయడం.

ఆద్ారంగణ

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

కొలత్ల

ఆధారంగణ

వేర్దవరు దతాింశణలను

వేర్దవరు దతాింశణలను

త్రరభుజ్ాలను గీస్,థ కోణం

గిని,

చతతారలు

ఉప్యోగించి

ఉప్యోగించి త్రరభుజ్ాలను

మర్ియు

కోణాల

ఆధారంగణ

త్రరభుజ్ాలను గీచి,

గీచి, రకణలను ప్ర్ొకని,

త్రరభుజ్

రకణలను

రకణలను

వివిధ త్రరభుజ్ాల రకణలను

ప్ర్ొకనగలరు.

వర్ీగకర్ించగలరు.

భుజ్ాలను

కొలవగలరు.

తెలుసుకోగలరు.

అభ్యసన ఫలితం14:- చత్ రుుజ్ాల ప్ర్ిచయం, వివిధ రకణల ైన చత్ రుుజ్ాల లక్షణాలను ప్ర్ీక్షంచగలరు మర్ియు వణటి మధయగల
సంబంధానిా తార్ికకంగణ సమర్ిించగలరు మర్ియు సమాంత్ర చత్ రుుజ్ం, చత్ రసరం, ద్ీరఘచత్ రసరం, కోణాల మొత్ి ం మొదల ైన
గుణ లక్షణాలకు సంబంధంచిన సమసయలను సణధంచగలరు.
అభ్యసన ఫలితం యొకక పరిధ్వ మరియు మహతయం:- విద్ాయరుిలు త్మ అభయసనలో నిత్యజవిత్ంలో గమనించే ఆకృత్ లను "ప్ో లుసత
ి
వివిధ రకణల ైన బహు భుజ్ాకృత్ లను గుర్ిిసి త వేర్దవరు చత్ రుుజ్ాల గుణలక్షణాలను తెలుసుకోగలరు మర్ియు వణటి మదయ గల
సంబంధానిా తార్ికకంగణ స్మరితాంచగలరు. సమాంత్ర చత్ రుుజ్ం, చత్ రసరం, ద్ీరఘచత్ రసణరల కోణాల మొతాిలకు సంబంద్ంచిన
సమసయలను విద్ాయరుిలు సణధంచగలరు.
ఒక సమత్లంలో గల ఏవన
ై ా నాలుగు బందువులు ఏ మూడు బందువులు ఒకద ర్దఖ మీద లేనటటు వణటి బందువులను చేరేగణ
మనకు నాలుగు భుజ్ాలు గల ఆకృత్ర లభిసుింద్. ఈ విధమైన నాలుగు బందువులను ఒక కరమంలో చేర్ిేతే ఏరపడే ఆకృత్రకర
చత్ రుుజ్ం అని పథలుసణిరు అనితెలియచేసి త మన చుటటు ప్రకకల గల నేల, గోడలు, పెై కప్ుప, ప్ణఠ్శణల త్రగత్ర కరటికీలు, నలే బలే ,
డసు ర ముఖం, ప్ుసి కంలోని ప్రత్ర ప్జ, చదవడానికర ఉప్యోగించే మేజ్ాపెై భాగం మొదల ైనవనిా చత్ రుుజ్ాకృత్రలో కలవు అనే
సపషు మైన ప్ర్ికలపనను విద్ాయరుిలతో పెంప్ణంద్ంచాలి
కారయచరణం సంఖ్య 14.1 న ండి 14-6:- బందువులను కలుప్ుత్ బహుభుజ్ాకృత్ ల భుజ్ాలు మర్ియు శీరా బందువుల సంఖయలను
ర్ణయడం. చత్ రుుజ్ాల రకణలు మర్ియు గుణలక్షణాలను అరిం చేసుకోవడానికర వివిధ కణరయచరణాలను ఇవణవలి.
ఉద్ేేశం:- చత్ రుుజ్ాకృత్ ల అరిం, రకణలు మర్ియు గుణలక్షణాలను ప్ర్ికలపనను విద్ాయరుిలకు కలిపంచాలి.
వివరణ: ఈ కణరయచరణంలో విద్ాయరుిలకు ఉప్ణధాయయులు బహు భుజ్ాకృత్ ల ప్రే ు మర్ియు వణటి భుజ్ాలు శీర్ణాల సంఖయలను
గుర్ిించమని చెప్ణపలి. వణటి కర్ణాలను గుర్ిిసి త వివిధ రకణల బహు భుజ్ాకృత్ ల లక్షణాలను ప్ర్ిక్షంచే కృతాయలను ఇవణవలి.
చత్ రుుజ్ాలను ప్ర్ొకని, గుర్ిించి కోణం మర్ియు కర్ణాలను గుర్ిించే కణరయచరణాలను ఇవణవలి.
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కారయచరణ సంఖ్య 14.7 న ండి 14.12:- బహుభుజ్ాకృత్ ల అంత్ర కోణాలు మర్ియు బాహయకోణాల మొతాినిా కనుగొనడం
ఉద్ేేశం:- బహుభుజ్ాకృత్ ల అంత్ర కోణాల మొత్ి ం 360° మర్ియు బాహయ కోణాల మొత్ి ం 720 " అనే ద్ానిని విద్ాయరుిల
గమనానికర తీసుకోవడం.
కారయచరణ వివరణ:- ఈ కణరయచరణంలో విద్ాయరుిలకు ఏద్ెైనా ఒక బహుభుజ్ాకృత్రని గీయమని తెలియచేయాలి. అందులో ఒక కర్ణానిా
గీయడం ద్ావర్ణ ర్ండు త్రరభుజ్ాలుగణ విభజించి 1,2,3,4,5 మర్ియు 6 అనే ఆరు కోణాలు లభిసణియని చతప్ుడం. ఇప్ుడు త్రరభుజ్ం
అంత్రకోణాల మొతాినికర గల లక్షణానిా ఉప్యోగించి కోణాలనిాంటి మొత్ి ం 180°+180° =360° సమానమగును అనే ద్ానిని
ఉప్ణధాయయులు చితారల సహాయంతో వివర్ించడం. ఈ ప్ర్ికలపనలను ఉప్యోగించి మిగిలిన కోణాలను కనుగొనాలి.

పాఠ్యపుసి కంలో సంబంధ్వంచిన అధ్ాయయం:- చత్ రుుజ్ాల ప్ర్ిచయం
మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

చత్ రుుజ్ం ప్ర్ిచయం,

బహు భుజ్ాకృత్ ల

బహుభుజ్ాల

చత్ రుుజ్ాల

శీరాం,

కర్ణాలను

లక్షణాలు

మర్ియు

చత్ రసరం, ద్ీరఘ చత్ రసరం

గుర్ిించగలరు. వివిధ

వణటి

మధయగల

అంత్ర కోణాల మర్ియు

సంబంధాలను

వణటి లక్షణాలు

స్ాాయి-2

భుజ్ాలు

బాహయకోణాలు మర్ియు

మర్ియు

అంత్రకోణాల లక్షణాలకు

ప్రేను

చత్ రుుజ్ాల

గుర్ిించగలరు.

లక్షణాలను

సంబంద్ంచిన సమసయలను
సణధంచగలరు.

వణటి

చేసుకోగలరు.

31

స్ాాయి-3

అరధం

స్ాాయి-4
సమాంత్ర చత్ రుుజ్ం,

తార్ికకంగణ
సమర్ిధంచగలరు.

బాహయ కోణాల మొత్ి ం
లక్షణాలకు సంబంధంచిన
సమసయలను సణధంచగలరు.

ఆభ్యసన ఫలితం 15: కొలబదే , కోణమానిని మర్ియు వృత్రి లేఖిని ఉప్యోగించి వేర్దవరు చత్ రుుజ్ాలను గీయడం.
అభ్యసన ఫలితం యొకక వ్ాయప్తి మరియు మహతయం : కొలబదే , కోణమానిని మర్ియు వృత్రి లేఖినిలను ఉప్యోగించి ఇచిేన
కొలత్లతో చత్ రుుజ్ాలను గీచే విధానానిా ఉప్ణధాయయులు విద్ాయరుిలకు వివర్ించాలి.
ఖచిేత్మైన కొలత్లతో చత్ రుుజ్ాలను గీచే ప్ర్ికలపనను నిత్య జవిత్ంలో ప్ణరయోగిక ర్దఖాగణిత్ ఉప్యోగణల గుర్ించి విద్ాయరుిలకు
తెలుసుింద్.
కారయచరణం సంఖ్య 15.1 న ండి 15.7 :- కొలబదే , కోణమానిని మర్ియు వృత్ి లేఖినిలను ఉప్యోగించి చత్ రుుజ్ాలను గీయడం.
ఉద్ేేశం:-

చత్ రుుజ్ాలను

గీయుటకు

కొలబదే ,

కోణమానిని

మర్ియు

వృత్ి లేఖనిలు

ఉప్యోగప్డతాయని

విద్ాయరుిలు

తెలుసుకునేటటట
ే చేయడం.
ఇచిేన కొలత్లతో చత్ రుుజ్ాలను గీయమని తెలియచేయుట.
వివరణ:- ఉప్ణధాయయులు ఇచిేన కొలత్లతో చత్ రుుజ్ాలను గీచే విధానానిా విధాయరుిలకు తెలియచేయాలి.
1) నాలుగు భుజ్ాలు మర్ియు ఒక కరాం ఇచిేనప్ుడు
2) ర్ండు కర్ణాలు మర్ియు మూడు భుజ్ాలు ఇచిేనప్ుడు
3) ర్ండు ప్ణరశవ భుజ్ాలు మర్ియు మూడు కోణాలను ఇచిేనప్ుడు చత్ రుుజ్ాలను గీయడం మర్ియు
4) ఐదు కంటే త్కుకవ కొలత్లు ఇచిేనప్ుడు కూడా కొనిా ప్రతేయక చత్ రుుజ్ాలను గీయడంను ఉప్ణధాయయులు విద్ాయరుిలకు
దశలుదశలుగణ వివర్ించాలి.

పాఠ్యపుసి కంలో సంబంధ్వంచిన అద్ాయయం:- ప్ణరయోగిక ర్దఖ గణిత్ం.
మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

చత్ రుుజ్ాల

కొలబదే ను

కోణమానిని

వృత్ి లేఖిని

నిర్ణమణం

ఉప్యోగించి

ఉప్యోగించి

ఉప్యోగించి

ర్దఖఖండాలను

కోణాలను

కొలత్లకు

గీయగలరు.

గుర్ిించగలరు.

అనుగుణంగణ
ఖండానిా
కత్రి ర్ిసి ణరు.

స్ాాయి-4
* నాలుగు భుజ్ాలు మర్ియు ఒక కోణం
ఇచిేనప్ుపడు
* ర్ండు
ర్దఖ

కర్ణాలు,

మూడు

భుజ్ాలు

ఇచిేనప్ుడు ఈ
* ప్ణరశవ భుజ్ాలు మర్ియు 3 కోణాలు
ఇచిేనప్ుపడు
* అయిదు

కనాా

త్కుకవ

కొలత్లు

ఇచిేనప్ుడు కొనిా విశలష చత్ రుుజ్ాలను
గీయగలరు.
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అభ్యసన ఫలితం 16:- వివిధ జ్ాయమితీయ ఆకృత్ ల ప్ర్ికలపనని

ద్వ లేద్ా త్రరప్ర్ిమాణ ఆకృత్ లు, సంవృత్ మర్ియు వివృత్

ఆకృత్ లు, నియమిత్ మర్ియు అనియత్ ఆకృత్ లు, వైశణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్ ప్ర్ిచయం: త్రరభుజ్ం, చత్ రుుజ్ం, మర్ియు
వృతాిల వైశణలాయలను మర్ియు చుటటుకొలత్లను కనుగొనగలరు.
అభ్యసన ఫలితం పరిద్వ మరియు మహతయం:- వేర్దవరు ఆకృత్ ల వైశణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్ల ప్ర్ిచయం మర్ియు వైశణలయం
మర్ియు చుటటుకొలత్లను కనుగొనే సమసయలను సణధంచడం. నిత్య జత్ంలో కనిపథంచే అనేక సందర్ణులలో వివిధ ఆకృత్ లు,
వైశణలయం మర్ియు చుటటు కొలత్లను కనుగొనుటకు ఈ అభయసన ఫలిత్ం యొకక జ్ాానం అత్యవసరం.
వైశణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్లను చేయుటకు నిత్యజవిత్ంలో కనిపథంచే వసుివులు మర్ియు ఆకృత్ ల వైశణలయం మర్ియు
చుటటుకొలత్లను ప్ర్ిచయం చేయాలి. ముఖయంగణ పథలేలలో వచేే అనేక ప్రశాల ైన; వైశణలయం మర్ియు చుటటు కొలత్లను ఏ ఏ
ఆకృత్ లను కనుగొనాలి? అనౌప్చార్ికంగణ ఏ విధంగణ కనుగొనాలి? ఔప్చార్ికంగణ ఏవిధంగణ కనుగొనాలి లేద్ా సతతారలు ఏ విధంగణ
వచాేయి? వైశణలాయనిా సతచించేందుకువరగ ంను ఎందుకు ప్రమాణంగణ ఉప్యోగిసి ణం? మొదల ైన అంశణలను అనేక బో ధనోప్కరణాలు
మర్ియు సంభాషణల ద్ావర్ణ చేయడం అత్ర ముఖయమైనద్.
ఉద్ాహరణ: వశ
ై ణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్లను ప్ణరరంభించే ముందు చేయదగిన కణరయచరణాలు మర్ియు పథలేలతో సంభాషథంచే
ప్రశాలు:
• నైసర్ిగక మర్ియు మానవ నిర్ిమత్ వసుివుల ప్ర్ిచయం.
• త్రర మర్ియు ద్వ ప్ర్ిమాణ ఆకృత్ ల మధయగల సణమయత్ మర్ియు వయతాయసం.
• నియత్ మర్ియు అనియత్ ఆకృత్ ల మదయగల ప్ో లిక మర్ియు వయతాయసం.
• సంవృత్ మర్ియు వివృత్ ఆకృత్ ల మధయగల వయతాయసం మర్ియు సణమయత్
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ఫెై చితారలను ప్ర్ిచయం చేయునప్ుడు ఈ కరంద్ే సతచించిన ప్రశాలను / సంభాషణలను చేయాలి.
• మూడు ప్ర్ిమాణాలు మర్ియు ద్వప్ర్ిమాణ వసుివుల మదయగల తేడాలేవి.
• ద్వప్ర్ిమాణం గల వసుివులు మనకు ఎకకడెైనా కనిపసణియా? వసుివులనిా కూడా త్రరప్ర్ిమాణం గల వసుివులుగణ ఎందుకు
అనిపథసి ణయి?
• త్రరప్ర్ిమాణ వసుివులను మనం ఏవిధంగణ ద్వప్ర్ిమాణ ఆకృత్ లుగణ చిత్రరకర్ిసి ణరు? ఎందుకు?
• నియమిత్ మర్ియు అనియమిత్ ఆకృత్ లను ప్ర్ిశీలించినప్ుపడు వణటి మదయ గల సణమయత్ మర్ియు వయతాయసణలు ఏవి?
• సంవృత్ం కణని వసుివుల యొకక వైశణలయం మర్ియు చుటు కొలత్లను కనుగొనుట సణధయం కణదు? ఎందుకు?
కారయచరణం సంఖ్య 16.1 న ండి 16.2 :- కణరయచరణం మర్ియు వివిధ రకణల ఆకృత్ లు
ఉద్ేేశం:- ఉప్ణధాయయులు కణరయచరణంలో ఇచిేన చితారలలో నైసర్ిగక మర్ియు మానవ నిర్ిమత్ వసుివుల మధయగల ఆకణర్ణలు,
సణమయత్లను ప్ో లిే జ్ాయమితీయ ఆకృత్ ల ప్రేను ర్ణయుటకు అనుకూలింప్చేయాలి.
వివరణ:- ప్ర్ిమాణాల ప్ర్ికలపన విద్ాయరుిలలో ఏరపడుటకు ఈ ప్ర్ికలపన సహకర్ిసి ుంద్.
కారయచరణం 16.3 న ండి 16.4:- ఆకృత్ లను 2 మర్ియు 3 ప్ర్ిమాణాలుగణ వర్ీగకర్ించడం.
ఉద్ేేశం:- కణరయచరణంలో ఇచిేన చితారలను గమనించి 2 మర్ియు 3 ప్ర్ిమాణ ఆకృత్ లుగణ వర్ీగకర్ించడం.
వివరణ:- ఈ కణరయచరణం ఆధారంగణ 2 మర్ియు 3 ప్ర్ిమాణాలు వణయఖాయనించుటకు ఉప్ణధాయయులు సహకర్ించాలి.

కారయచరణం - 16.5:- సమత్లాకృత్ లు ప్ ంద్ వుండే అంశణలు. ఘనాకృత్ ల ప్ర్ిచయం మర్ియు ఘనాకృత్ లు కలిగి వుండే
అంశణలు
ఉద్ేేశం:- కణరయచరణలలో గల చితారలను చతస్థ శీర్ణాలు, భుజ్ాలు మర్ియు కోణాలను గుర్ిించుటకు సహకర్ించాలి, మర్ియు
కణరయచరణంలో గల చితారలను చతస్థ ఆకృత్ ల ప్రేను చెప్పడానికర సహకర్ించాలి.
వివరణ:- మాద్ర్ిలను గమనించి ఘనాకృత్ లు కలిగ వుండే అంశణల ైన అంచులు, శీర్ణాలు మర్ియు త్లాలు(ముఖాలు) ప్ర్ిచయం చేస్థ
సంఖయలను ర్ణయడానికర సహకర్ించాలి.
కారయచరణం 16.6: సంవృత్ మర్ియు వివృత్ ఆకృత్ లు
ఉద్ేేశం:- కణరయచరణంలో గల చితారలను గమనించి ప్రశాలకు సమాధానం ఇచుేనటట
ే సహకర్ించాలి.
వివరణ:- సంవృత్ మర్ియు వివృత్ ఆకణర్ణలను యిచిే వణటి మధయగల తేడాలను గుర్ిించడం ద్ావర్ణ వణటి లక్షణాలను గుర్ిించుటకు
ఉప్ణధాయయులు సహకర్ించాలి.
కారయచరణం 16.7 న ండి 16.10:- అనియత్ మర్ియు నియమిత్ ఆకణర్ణలు అనియమిత్ ఆకృత్ లకు వైశణలయం మర్ియు చుటటు
కొలత్లను కనుగొనడం.
ఉద్ేేశం:- కణరయచరణంలో ఇచిేన ఆకణర్ణలను గమనించి, విభిజించి ర్ణయుటకు సహకర్ించాలి. అద్ే విధంగణ వేర్దవరు ఆకణర్ణలు గల
నాలుగు ఉద్ాహరణలను ర్ణయుటకు అనుకూలించాలి.
వివరణ:- ఈ అభయసన ఫలిత్ంలో ప్రత్ర నియమిత్ ఆకృత్ లను ప్ర్ిచయం చేస్థన త్రువణత్ గణరఫ్కణగిత్ం లేద్ా ఆకృత్ లను గీయమని
విద్ాయరుిలకు తెలియచేయాలి. వణటి నుండష సతతారనిా కనుగొనడం మర్ియు సతతారలను మర్ికొనిా ఆకృత్ లకు అనవయించవచాే?
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సర్ియా? త్ప్ణప? అని నిర్ణధర్ించడం ముఖయమైనద్. ఈ ప్ర్ికలపనలను విద్ాయరుిలే సవయంగణ సంశోధన చేయునటట
ే ఉప్ణధాయయులు
ప్రర్దపథంచి అనేక సంభాషణల ద్ావర్ణ అనుకూలించేటటట
ే చేయాలి.
సూచించిన పరశనలు:
• చత్ రసర వైశణలాయనిా కనుగొనుటకు ప్ డవు మర్ియు వడలుపలనే ఎందుకు ఉప్యోగించాలి?
• చత్ రసర సతత్రంతో ర్ణంబస్ వశ
ై ణలాయనిా కనుగొనవచాే?
• వృత్ి వైశణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్లను కనుగొనుటకు ఎందుకు మనం పెై (π) ను వుప్యోగిసి ణం?

త్రరభుజ్ం వైశణలయం =1/2 × భూమి ×ఎత్ి

టప
ర ీజ్యం వైశణలయం

=1/2×4×4=8

=1/2×h(a+b)

చత్ రసర వైశణలయం = భుజ్ము× భుజ్ము

సమాంత్ర చత్ రసర వైశణలయం = ప్ణదంX ఎత్ి

ద్ీరఘ చత్ రసర వశ
ై ణలయం = ప్ డవు× వడలుప

వృత్ి ం వైశణలయం = πr2

కారయచరణం 16.11 : త్రరభుజ్ వశ
ై ణలయం మర్ియు చుటటు కొలత్
ఉద్ేేశం:- సర్ిప్డు సమసయలను అరిం చేస్థకొని సణధంచేటటట
ే అనుకూలింప్చేయుట.
కారయచరణం వివరణ :- త్రరభుజ్ం వైశణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్లను కనుగొనుటకు అనేక ఆ భుజ్ాలను ఇచిే విద్ాయరుిలే సతతారనిా
త్యారు త్యారు/కనుగొనుటటట
ే చేయడం. ఆ త్రువణత్ అద్ేవిధంగణ ఉండే సమసయలను సణధంచునటట
ే అనుకూలింప్ చేయాలి.
కారయచరణం 16-12 :- చత్ రసరం వైశణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్,

ద్ీరఘచత్ రసరం వైశణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్, టప
ర థజ్యం

వైశణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్.
ఉద్ేేశయం:- సర్ిప్ో యియ సమసయలను అరధం చేసుకొని సణధంచేటటట
ే అనుకూలింప్ చేయుట.
కారయచరణాల వివరణ:- చత్ రసరం, ద్ీరఘచత్ రసరం మర్ియు టేప
ర థజ్యం యొకక వైశణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్లను కనుగొనుటకు
అనేక కణరయచరణాలను చేస్థ విద్ాయరుిలే సతతారనిా కనుగొని త్రువణత్ ఇచిేన సమసయలను సణధంచమని అనుకూలింప్ చేయాలి.
కరమసంఖయ

ప్ డవు(1)

వడలుప

వైశణలయం

1

10

10

7

3

21

2

8

16

b) ప్ూరా చదర్ణల సంఖయ = 21
ప్ణక్షక చదర్ణల సంఖయ=100
సుమారు వైశణలయం=21 స్ెం॥
ద్ీరఘ చత్ రసి ర వశ
ై ణలయం=ప్ ×వ
=7×3 =21
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కారయచరణం : 16.13 న ండి 16.4 : చితారలకు చుటటుకొలత్ కనుగొనండష.

సమసయ 1:- మీర్ణ 150 కు. ప్ డవు మర్ియు 80 మీ వడలుప ఉండే ద్ీరఘచత్ రసణరకణర ఉద్ాయనవనానికర వళ్ళింద్. ఒక ప్ూర్ిి చుటూ
ు
త్రర్ిగింద్. అయితే ఆమ శరమించిన దతరం ఎంత్? ఇలాంటి సమసయలకు సమాధానమివవండష.
పాఠ్యపుసి కంలో గల అధ్ాయయం: క్దత్ర గణిత్ం
మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం
వివిధ జ్ాయమితీయ

స్ాాయి-1

స్ాాయి-2

సమత్లాకృత్ర

సంవృత్

మర్ియు

మర్ియు త్రరప్ర్ిమాణ

ఘనాకృత్ ల

ఆకృత్ లు, సంవృత్

వయతాయసణనిా

మర్ియు వివృత్ ఆకృత్ లు,

గుర్ిించగలరు.

ఆకృత్ ల ప్ర్ికలపన, ద్వ

మర్ియు

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

అనియమిత్ ఆకృత్ ల

నియమిత్

ఆకృత్ ల

వివృత్ ఆకృత్ లను

వైశణలాయనిా

వైశణలయం

మర్ియు

గుర్ిించగలరు.

చుటటుకొలత్ను

చుటటుకొలత్ను

కనుగొనగలరు.

సహాయంతో కనుకొనగలరు.

సతత్రం

నియమిత్ మర్ియు
అనియత్ ఆకృత్ లు.
అభ్యసన ఫలితం 17: ఘనాకృత్ ల ప్రకకత్ల వశ
ై ణలయం, సంప్ూరాత్ల వైశణలయం మర్ియు ఘనప్ర్ిమాణంను కనుగొనగలరు.
అభ్యసన ఫలితం యొకక పరిధ్వ మరియు మహతయం:
ఘనాకృత్ ల ైన సమఘనం, ద్ీరఘ ఘనం మర్ియు సత
ి ప్ణల ప్రకకత్ం వైశణలయం మర్ియు సంప్ూరాత్ల వశ
ై ణలయం, ఘన ప్ర్ిమాణాల
సతతారలను తెలుసుకొని సమసయలను సణధంచగలరు. ఈ ఘనాకృత్లు వశ
ై ణలాయలను అనవయించి వసుివుల త్యార్ీకర కణవలస్థన
ముడషవసుివులను కొనుగోలు చేస్్ సమసయలను చేయగలరు. వసుివు కొలత్కు కణవలస్థన డబాు, పెటు , బాటిళే ల మొదల ైన వణటి
త్యార్ికర మర్ియు కొనుగోలు చేయుటకు సహయం అగును.
విద్ాయరుిలు సతత్రసహాయంతో త్రరప్ర్ిమాణ ఆకృత్ ల ప్రకకల వైశణలయం, సంప్ూరా త్లవైశణలయం మర్ియు ఘనప్ర్ిమాణానిా
కనుగొనగలరు. అయితే ఇద్ యాంత్రరకంగణ వుంటటంద్. ద్ీనికర సతతారనిా ఎందుకు
ఉప్యోగించాలి? ఈ సతత్రం ఏవిధంగణ వచిేంద్). (త్రరప్ర్ిమాణ ఆకణరం ఒకవేళ మారుప
చెంద్తే ఏ సతతారనిా ఉప్యోగించాలి? సతత్రం లేకుండా ఘనప్ర్ిమాణానిా కనుగొనట
సణధయమగునా?
ఇలాంటి అనుమానాలను ఉప్ణధాయయులు అనేక సణమగిరలు మర్ియు సంభాషణల ద్ావర్ణ
ప్ర్ిషకర్ించి పథలేలకు ప్ర్ికలపనలను రూప్ ంద్ంచాలి. ఈ విధంగణ చేయడం నిత్య జవిత్ంలో ఈ సతతారలను ఉప్యోగించి వైశణలయం
మర్ియు ఘనప్ర్ిమాణాలను కనుగొనుటకు సణధయం లేకప్ో తే యాంత్రరకంగణ ల కకలు చేసి ణరు. అందుకద విద్ాయరుిలకు అనేక సణమగిరల
ద్ావర్ణ, సంశోధనల ద్ావర్ణ ప్ర్ికలపనలను పెంప్ ంద్ంచేందుకు అనుకూలింప్చేయండష.
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కారయచరణ 17.1 మరియు 17.5

: సమఘనం మర్ియు ద్ీరఘ ఘనం.

ఉద్ేేశం:- ద్ీరఘ ఘనం ల కకలు మర్ియు అనవయమయియయ సమసయలను సణధంచేటటట
ే అనుకూలింప్చేయడం.
వివరణ:- సమఘనం మర్ియు ద్ీరఘఘనమునకు ఉద్ాహరణలు, గుణలక్షణాలు ప్రకకత్ల వైశణలయం, సంప్ూరాత్ల వైశణలయం మర్ియు
ఘనప్ర్ిమాణాలను కనుగొనుటకు అనేక ద్ీరఘఘనాలను ఇచిే పథలేలే ద్ానికర సర్ిప్ో యియ అనేక ఉద్ాహరణల ద్ావర్ణ సతతారనిా
కనుగొనేటటట
ే అనుకూలింప్ చేయడం. ఆ త్రువణత్ విద్ాయరుిలకు అనేక సమసయల ద్ావర్ణ అభాయసం చేయించుట.
కణరయచరణం - 17.6 సత
ి ప్ం
ఉద్ేేశం:- స్త
త పానికర సంబంద్ంచిన ల కకలు మర్ియు వణటికర సంబంధంచిన సమసయలను సణధంచేటటట
ే అనుకూలింప్చేయడం.
వివరణ:- సత
ి ప్ణనికర ఉద్ాహరణలు, లక్షణాలు, ప్రకక త్ల వైశణలయం, సంప్ూరాత్ల వైశణలయం మర్ియు ఘనప్ర్ిమాణాలను
కనుగొనుటకు

అనేక

ఉద్ాహరణలను

ఇచిే

విద్ాయరుిలే

సవయంగణ

చేయునటట
ే

సతతారనిా

కనుగొని

చేస్్

విధంగణ

అనుకూలింప్చేయాలి. ఆ త్రువణత్ సత
ి ప్ణనికర సంబంధంచిన సమసయలను చేయించాలి.

పాఠ్యపుసి కంలో అధ్ాయయం:- ఘనాకృత్ ల దృగోగచరణ మర్ియు క్దత్గ
ర ణిత్ం
మూలాయంకన స్ాాయిలు:
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

ఘనాల ప్రకకత్ల మర్ియు

ఘనాకృత్రల

ఘనాకృత్రలను

ఘనాకృత్ ల

సంప్ూరాత్ల వశ
ై ణలయం

ప్ర్ిమాణం

గుర్ిించి

ఇచిేనప్ుడు

మర్ియు ఘనఫలం.

మర్ియు

మాత్రమే

ల కకలను చేయగలరు

మాన ఘన ప్ర్ిమాణాలను

ర్ణయగలరు.

అనవయ సమసయలను

సమసయలను చేయగలరు.

వైశణలాయలను

స్ాాయి-2
సతతారనిా

అరధంచేసుకోగలరు.

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4
ప్రత్ర ఘనంకణర్ణల ప్రకకత్ల,
మాత్రం

సంప్ూరా త్ల వశ
ై ణలయం

చేయలేరు.

అభ్యసన ఫలితం 18:- దతాింశణల సంగరహణ, నిరవహణ మర్ియు ఆవరి న ప్ నఃప్ునయ ప్టిుకను గీయడం.
అభ్యసన ఫలితం యొకక పరిధ్వ మరియు మహతయం :దతాింశణల సంగరహణ విధానాల ద్ావర్ణ విశలేషణకు అవసరమైన ఆవరి న ప్ నఃప్ునయ ప్టిుకను త్యారు చేస్్ విధానానిా
తెలియచేయడం. నిత్యజవిత్ంలో అనేక సందర్ణులలో కనిపథంచే దతాింశణలను గుర్ించి తెలుసుకొని వణటిని సంగరహించి విశలేషణ
చేయాలి. ఈ అధయయన ఫలిత్ం ఇలాంటి సందర్ణులోే మహాత్వప్ూరవకమైన ప్ణత్రను నిరవహిసి ుంద్.
నిత్యజవిత్ంలో సంఖయలు, చితారలు, ప్రేను కలిగిన అనేక రకణల ైన ప్టిుకలను చతస్థ వుంటారు. ఆ ప్టిుకలు అంకలు అంశణలను
కలిగ వుంటాయి. కొనిా నిర్ిేషుమన
ై సమాచార్ణనిా ఇచేేందుకు మొత్ి ం సంఖయల సంగరహణను అంక- అంశణలు అంటారు. నిజ్ అంశణల
లేద్ా సనిావేశణలు, సంఖయ లేద్ా వేర్దవరు రకణల నిర్ిేషుమైన ఉద్ేేశం యొకక సంగరహణను దతాింశం అంటారనే ప్ర్ికలపనను ఉద్ాహరణ
ద్ావర్ణ చేయుటకు ఈ అభమైన ఫలిత్ం సహకర్ిసి ుంద్.
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కారయచరణం సంఖ్య 18-1 మరియు 18-2: దతాింశణలను సంగరహించాడం
ఉద్ేేశం:- నిత్యజవిత్ంలో అనేక సనిావేశణలు దతాింశణలను సంగరహించే సందర్ణులు ఎదురవుతాయి. ఆ సనిావేశణనిా నిరంత్రంగణ,
ఎదుర్ోకని దతాింశణలను సంగరహించి, ఆ అంశణల ఆధారంగణ అడషగిన ప్రశాలకు సమాధానం ఇచేే కౌశలాయనిా పెంప్ ంద్ంచడం.
వివరణ :- దతాింశణలను సంగరహించి, ఆవరి న ప్ నః ప్ునయ ప్టిుకను త్యారు చేస్్ విధానానిా ఉప్ణధాయయులు విద్ాయరుిలకు
వివర్ించడం.
ఉద్ా: మీ ప్ణఠ్శణలలో గల సహ విద్ాయరుిల కుటటంబం లో గల సభుయల సంఖయలను సంగరహించి, ఒక ప్టిుక రూప్ంలో త్యారు చేస్థ,
ప్టిుకను త్యారు చేస్థన త్రువణత్ 5 కంటే ఎకుకవ మర్ియు 5 కంటే త్కుకవ కుటటంబ సభుయలు గల విద్ాయరుిల సంఖయను ర్ణయండష.
కర. సం.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

కుటటంబంలో
గల సభుయల
సంఖయ
ఉద్ా 2) ఒక త్రగత్రలో గల 20 నుండష విద్ాయరుిలు ఇషు ప్డే విషయాలను ప్టిుకలో ప్ ందుప్ర్ిచారు. ద్ానిని గమనించి ప్రశాలకు
సమాధానమివవండష.
1. విద్ాయరుిలు ఏ విషయానిా ఎకుకవగణ ఇషు ప్డతారు.
2. గణిత్ంను ఇషు ప్డే విద్ాయరుిల సంఖయ ఎంత్?
3. త్కకవ సంఖయలో ఇషు ప్డే విషయం ఏద్? ఎంత్ మంద్?
పాఠ్యపుసి కంలో సంబంద్వంచిన అధ్ాయయం:- దతాింశణల నిరవహణ
మూలాయంకన స్ాాయిలు :
అభ్యసన ఫలితం

స్ాాయి-1

దతాింశణల సంగరహణ,

సమాచారలను

నిర్ణవహణ మర్ియు ఆవరి న

సంగరహించి

ప్ నః ప్ునయ ప్టిుకను

ఒకద్ానికొకటి

గీయడం.

తీసుకొని ఆవరి న
ప్టిుకను
ర్ణయగలరు.

విషయం

గణ చిహాాలు

విద్ాయరుిల సంఖయ

కళ(ఆరు)

IIIII II

7

గణిత్ం

IIIII

5

విజ్ాానం

IIIIII

6

ఆంగే ం

III

3

స్ాాయి-2

స్ాాయి-3

స్ాాయి-4

సమాచార్ణలను

అత్ర ఎకుకవ అంశణలు

కోరడషకృత్ అంక అంశణలను

సంగరహించిన అంక-

గల

చతస్థ విశలేషథంచి ప్రశాలకు

అంశణలను

సంగరహించినప్ుపడు

నిర్ిేషు

కొనిా
అంశణల

సమాచార్ణనిా

వర్ణగంత్రం

అధారంగణ

ద్ానిని

వర్ీగకర్ించడం.

విశలేషథసి ణరు.

సమాధానం ఇవవగలరు.

ద్ావర్ణ
జ్త్చేస్థ

అభ్యసన ఫలిత్ం 19:- దతాింశణలను నక్షలలో ప్రత్రక్దపథసి ణరు మర్ియు విశలేషథసి ణరు- ఊత్క నక్షం, ద్మమచిత్రం. ద్మమ చిత్రం మర్ియు
పెై నక్ష ( చిత్రం)
అభ్యసన ఫలితం యొకక పరిధ్వ మరియు మహతిం:- పెై రకణలనిాంటి ప్ర్ిచయం మర్ియు వణటిని వీక్షంచి దత్ి ప్రశాలకు సమాధానం
ద్ావర్ణ విశలేషణ చేయగలరు. ప్రత్ర ర్ోజు వణర్ణి ప్త్రరకలలోగల దతాింశ విశలషణను వీక్షంచడం మర్ియు దతాింశణలను ఇచిేనప్ుడు
విశలేషథంచి సర్ైన నక్షను ఎనుాకోవడంలో ఈ అభయసన ఫలిత్ం అత్ర ముఖయమైనద్. వణసి వ సనిావేశణలను అరిం చేసుకొని సర్న
ై నిర్ణేరణ
తీసుకోవడంలో ఈ అభయసన ఫలితాంశం చాలా ముఖయమైనద్.
ఇచిేన దతాింశణలను (అంక అంశణలు) చిత్రనక్షలో సతచించుటకు ఎకుకవ సమయానిా తీసుకోవడం ద్ావర్ణ కొనిాసణరుే చాలా
నష్ణులు కలిగిసి ుంద్. సమాన ప్ డవు వడలుపగల లేద్ా లంబంగణ ప్రసపరం సమాన అాంత్రాంలో గీచిన ద్ీరఘ చత్ రసణరకణర సి ంభాల
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ద్ావర్ణ అంక అంశణలను సతచించవచుే. ఈ విధంగణ సతచించిన నక్షకు 'ద్మమ నక్షం' లేద్ా సి ంభర్దఖ' అని అంటారు. ద్మమ చిత్రం
సమానమైన వడలుప గల సి ంభాలను ఉప్యోగించి సంఖయలను ప్రత్రక్దపథంచడమైనద్. సి ంభాల ప్ డవు, ఆవరి నంను మర్ియు
ఎనుాకొనా ప్రమాణాలను కలిగివుంటటంద్ అనే సమాచార్ణనిా విద్ాయరుిలు ప్రచుర్ించవచుే.
కారయచరణం సంఖ్య 19.1 న ండి 19.5 :- నక్షల(గణరఫ) ప్ర్ిచయం విశలేషణ మర్ియు నిర్ణమణం.
ఉద్ేేశం:- నక్షల(graph)

రకణలను ప్ర్ిచయం చేయడం,

ఏవిధమైన నక్ష ఇచిేనా విశలేషథంచి దత్ి ప్రశాలకు సమాధానం చెప్ప

సణమరియంను ప్ ందడం, ఇచిేన దతాింశంకు సర్ైన నక్ా విధానానిా ఎనుాకొని గీచే కౌశలాయనిా పెంప్ ంద్ంచడం.
వివరణ:- ఏ విధమైన దతాి౦శ విశలేషణకు ఏఏ నక్షను ఎనుాకోవణలనే ద్ానిని ఉప్ణధాయయులు విద్ాయరుిలకు సపషు ంగణ తెలియచేయాలి.

పాఠ్యపుసి కంలోని సంబంధ్వంచిన అధ్ాయయం: దతాింశణల నిరవహణ.
మూలాయంకన స్ాాయిలు:అభ్యసన ఫలితం
దతాింశణలను నక్షలలో
ప్రత్రక్దపథంచగలరు.
సమాచారం మర్ియు
విశలేషథంచడం. ఊత్కనక్ష,
ద్మమచిత్రం, జ్ంట
ద్మమచిత్రం మర్ియు పెై

స్ాాయి-1
సి ంభ

(ద్మమ)

స్ాాయి-2
ద్మమ

ద్వసి ంభ

స్ాాయి-3
పెై

సి ంభ

ద్వసి ంభ

స్ాాయి-4
పెై

ద్వసి ంభ పెై చితారలు

చితారలను

చితారలను

గుర్ించి

ఉప్యోగించి సతచించే

ఉప్యోగించి

తెలుసుకోగలరు.

సమాచార్ణనిా

సతచించే

వివర్ించడం మర్ియు

సమాచార్ణనిా అరిం

వణయఖయనించగలరు.

చేసుకొని

చిత్రం.

విశలేషథంచగలరు.
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ద్మమ, ద్వసి ంభ 'పెై'
చితారలను ఉప్యోగించి
సతచించే సమాచార

-

నక్షలను గీచి విశలేషథంచి
ప్రశాలకు సమాధానాలు
ఇవవగలరు.

అభ్యసన ఫలితాలు నెలలవ్ారీగా పంపకం 8వ తరగతి
కరమ సంఖ్య
1

నెల
జూన్్2022

అభ్యసన ఫలితాలు

FA/SA

సంఖ్యలు
1.

అత్ర పెదే సంఖయల పెై ప్ణరధమిక ప్ర్ికరయలను అనవయించి
సమసయలను సణధంచడం (సంకలనం, వయవకలనం, గుణకణరం,
భాగణహారం)

2. సంఖాయ సమిత్ లను ప్ర్ిచయం చేసుకోవడం.
3. ప్ూర్ణాంకణల భావన మర్ియు వణటిమీద ప్ణరథమిక ప్ర్ికరయలు
మర్ియు లక్షణాలను తెలుసుకోగలరు.
2

జుల ై 2022

8. బీజ్గణిత్ం ప్ర్ిచయం - స్థిరర్ణశి, చరర్ణశి, బీజ్ోకరి మర్ియు
బహుప్దుల అరధం మర్ియు బహుప్దుల రకణల ప్ర్ిచయంను
చేసుకోవడం.
సరళబీజ్ప్ద్ాలపెై

ప్ణరథమిక

ప్ర్ికరయలను

చేయడం

FA-1
జూల ై మొదటి వారాం

(సంకలనం,

వయచకలశం, గుణకణరం మర్ియు భాగణహారం)
11. ర్దఖాగణిత్ం లోని ప్ణరథమిక అంశణల ప్ర్ిచయం
•

బందువు, సరళర్దఖ, ర్దఖాఖండం, కరరణంల ప్ర్ికలపన

•

కోణాల అరిం, రకణలు మర్ియు నిర్ణమణం.

•

సమాంత్ర ర్దఖలు, ఖండన ర్దఖలు మర్ియు సమద్వఖండన
ర్దఖల' ప్ర్ికలపన మర్ియు నిర్ణమణం

3

ఆగసుు 2022

4. భినాాల భావన మర్ియు ప్ణరథమిక కరరయలు మర్ియు లక్షణాలను
తెలుసుకోగలరు.
16. ద్విపరిమాణం మర్ియు త్రరపరిమాణాల అరిం, ప్ర్ికలపన,

త్రరప్ర్ిమాణ ఆకణర్ణల భుజ్ాలు (అంచుట) శీర్ణాలు మర్ియు త్లాల
సంఖయలను కనుగొనగలరు.
వైశణలయం మర్ియు చుటటుకొలత్ల ప్ర్ిచయం; త్రరభుజ్ం మర్ియు
చత్ రుుజ్ాల వైశణలాయనిా, చుటటుకొలత్ను కనుగొనగలరు.
18. దతాింశణల నిరవహణ, సంగరహణ మర్ియు విచలన ప్టిుకను

FA-2
స్ెపు ెంబర్మొదటి
వారాం

త్యారు చేయగలరు.
4

స్ెపు ెంబర్2022

5. ప్ూరాసంఖయల ప్ర్ికలపన మర్ియు వణటిపెై ప్ణరథమిక మర్ియు

ప్ర్ికరయలు మర్ియు గుణలక్షణాలను ప్ర్ీక్షంచగలరు.
12. త్రరభజ్ం అరిం, త్రరభుజ్ రకణలను ప్ర్ిచయం చేసుకోగలరు.
5

అకటోబర్ 2022

13.

కొలబదే ,

కోణమానిని

త్రరభుజ్ాలను గీయగలరు.
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మర్ియు

వృత్ి ర్దఖని

సహాయంతో

SA-1

6

నవాంబర్ 2022

6.

అకరణీయ

సంఖయల

భావన

మర్ియు

వణటిపెై

ప్ణరథమిక

మూలకరరయలు మర్ియు గుణలక్షణాలను ప్ర్ీక్షంచగలరు.
17. ద్ీరఘఘనం, సమఘనం మర్ియు సత
ి ప్ం ఉప్ర్ిత్ల వైశణలయం,

ఘనప్ర్ిమాణాలను కనుగొనగలరు.
7

డిసాంబర్ 2022

7. వరగ ం, ఘనం, వరగ మూలాలు మర్ియు ఘనమూలాలను వేర్దవరు

విధానాల ద్ావాణర తెలుసుకోగలరు.

FA-3
డిసాంబర్ చివరి

9. సమీకరణ మర్ియు ఉకరిల మధయగల సంబంధానిా గుర్ిించగలరు.

వారాం

వణయఖాయలను సమీకరణం రూప్ంలో ర్ణయగలరు.
ఒక చరర్ణశి గల సరళర్దఖీయ సమీకరణ అర్ణినిా తెలుసుకొని
సమసయలను

సణధంచగలరు.

సమీకరణం

అర్ణినిా

తెలుసుకొని

నిత్యసమీకరణాలను ఉప్యోగించి సమసయలను సణధంచగలరు.
8

జనవరి 2022

10. ఘాతయాంకాల అరిం, నియమాలు మర్ియు నియమాలను

ఉప్యోగించి సమసయలను చేయగలరు.
15. కొలబదే మర్ియు వృత్ి లేఖిని సణయంతో చత్ రుుజ్ాలను

గీయగలరు,
9

ఫిబవ
ర రి 2022

14. చత్ రుుజ్ాల ప్ర్ిచయం: వివిధ రకణల చత్ రుుజ్ాల లక్షణాలు

తెలుసుకోగలరు, మర్ియు వణటి మధయ సంబంధానిా తార్ికకంగణ
సమర్ిించగలరు.

సమాంత్ర

చత్ రుుజ్ం,

FA-4
ఫిబవ
ర రి

చత్ రసరం,

ద్ీరఘచత్ రసరంపెై కోణాల మొత్ి ం గుణలక్షణాలకు సంబంధంచిన
సమసయలను చేయగలరు.
10

మారిి 2022

19. దతాింశణల నిరవహణ, సంగరహణ మర్ియు విచలన ప్టిుకను

SA-2
మారిి చివరి వారాం

త్యారు చేయగలరు.
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