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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÄÀ ß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÄÀ ß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀª
æ ÀÄ «£Áå¸À,
PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À w
À ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÄÀ ÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À£ÄÀ ß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï,
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥r
À ¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è
CqÉvÀqU
É ¼
À ÁV, JgÀqÀÄ ªÀμð
À UÀ¼À°è PÀ°PÁ £Àμ
À ÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ
PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÆ
À å ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ
DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÄÀ ß ºÀ®ªÀÅ CzsåÀ AiÀÄ£ÀU¼
À ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÀÆ
PÁAiÀÄð¥Àª
æ ÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸Àzj
À PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÄÀ ß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀª
æ ÀÄªÀ£ÄÀ ß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è
C£ÀÄμÁÖ£U
À Æ
É ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À w
À AiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR
¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥r
À ¸À¯ÁVzÉ.
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀª£
À ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ
gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÄÀ ß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÖÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§
D±ÀAiÀÄ £À£ßÀ zÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPª
À ÁVªÉ. ²PÀëPÀgÄÀ
vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ
C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ
E¯ÁSÉAiÀÄ ¸Àªð
À gÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀg®
É ègÆ
À EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹
F PÁAiÀÄðPÀª
æ ÀÄªÀ£ÄÀ ß AiÀÄ±À¹éUÆ
É ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sª
À ÁUÀ°.............

²æÃ ©.¹. £ÁUÉÃ±ï
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀt
ë ¤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 ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀz
Û É. F CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë ÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß
»A¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ
¥sÀ®” UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀPë ÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’,
‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÄÀ UÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀPë À ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ.
ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀPë ÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀPë ÀgÀ 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¢gÀÄvÉÃÛ £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 ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀt
ë ÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀ å
PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀ®
Ñ àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß.
¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀt
ë ÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀ ÆV¸ÀÄªÀ
¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß
vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÃÛ £É. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV
vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.

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

iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉA
ë iÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è
CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ
DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀz
Û É. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ
¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß
C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÃÛ £É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ
¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ
¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÃÛ £É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ
¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸À£
ì ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÃÛ £É.

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

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀt
ë ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨ð
sÀ zÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉÃë vÀæzÀ°è£À
§zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨ð
sÀ zÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀt
ë ÂPÀ
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అభ్యస్న ఫలితిం-1. స్ింఖ్యయవయవస్థ యొకక అన్నన స్మితుల మీద గణిత ప్ోక్రాయలు.
అభ్యస్న ఫలితిం యొకక వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత
ఈ అభాసన ఫలితాం ప్ూరాణాంక్ాలు, ప్ూరణసాంఖ్ాలు, అకరణీయ సాంఖ్ాలు, కరణీయ సాంఖ్ాలు మరియు వాసా వ సాంఖ్ాల
లక్షణయలెైన సాంవృత ధరమాం, స్ిథతాాంతర ధరమాం, సహచర ధరమాం, తతసమాం, విలోమాం, విభాగ ధరమాం మొదలెన
ై వాటిన్న
కనుగ నుటను కలిగిఉాంటటాంద్ి.
ఈ క్రయ
ి లను చేయునప్ుడు విద్యారిథ ప్ేతి సాంఖ్ాకు ఇద్ి ఆ లక్షణయలను కలిగిఉనిద్య లేద్య అన్న ఉద్యహరణల ద్యవరా ప్రరక్ిాంచి
న్నరాారిాంచవలస్ి ఉాంటటాంద్ి. అాందువలన ఈ ప్ేక్య
రి లను చేయునప్ుడు తరకము మరియు న్నరాారణ ముఖ్ామవుతుాంద్ి. ఈ
విధమైన లక్షణయలను విద్యారిథ తన న్నతాజీవితాంలో కూడయ అలవరచుక్ోవచుు.
అాంతేక్ాక అన్ని సాంఖ్యాసమితుల లక్షణయలను రాబో వు ప్రికలపనలకు అాంటే సమసాలను సాధ్ిాంచటాన్నక్ర అనవయిాంచుక్ోవచుు.
ఉద్య: విభాగ ధరమాం సులభాంగా గుణక్ారాం చేయటాన్నక్ర సహ్యప్డుతుాంద్ి.
ప్ైన ఇవవబడిన అభాసన ఫలితమును సాధ్ిాంచటాన్నక్ర విద్యారుథలు ముఖ్ాాంగా ప్ునయద్ి మరియు గత సాంవతసరాంలో సాంఖ్యా
సమితుల లేక వాటి మూల ప్ేక్రియల గురిాంచి బాగా తెలుసుక్ొన్న ఉాండయలి. అప్ుడు మయతేమే ఈ అభాసన ఫలితయన్ని సాధ్ిాంచటాం
సాధామవుతుాంద్ి. అాందువలన ప్ేతి సాంఖ్యా సమితి యొకక అరథాం మరియు ద్యన్న మూల ప్ేక్య
రి లను చేయటాన్నక్ర క్ొన్ని
క్ారాాచరణయలను అభాసన ప్తిేకలో ఇవవబడినద్ి. ఉపాధ్యాయులు ఈ అభాసన ఫలితయన్ని సాధ్ిాంచటాన్నక్ర ముాందు ప్ిలిలకు
అనేక క్ారాాచరణయలు, చరులు, సాంభాషణలు మరియు వాసా విక ఉద్యహరణల ద్యవరా సాంఖ్యాసమితుల అవసరాం మరియు
మూల ప్ేక్రియలను చేయడాం ముఖ్ామవుతుాంద్ి. ముఖ్ాాంగా ప్ిలిలు మూల ప్ేక్రియలను చేయటాంలో అనేక తప్ుపలను
ఎదుర కాంటారు. ఆ తప్ుపలను ఉపాధ్యాయుల మయరీ దరశనాం చేత మరియు ఇాంక్ా క్ొన్ని సమసాలను సాధ్ిాంచటాం ద్యవరా
సరిచేయయలి. వివిధ ద్ెన
ై ాంద్ిన ఉద్యహరణలు, క్ారాాచరణయల క్ారుులు మరియు బో ధనోప్కరణయలను ఉప్యోగిాంచి సాంభాషిసా ూ
ప్రికలపనను దృఢప్రచయలి. సామయనాాంగా ఈ మూల క్రయ
ి లను చేయునప్ుడు ముఖ్ామైన అాంశాలెైన సాథన విలువ, సుమయరుగా
లెక్రకాంచటాం, విద్యారుథలు సమసాలకు తమ సవాంత ప్రిహ్రాలను వతకటాం మరియు ఆలయీరిథాంలను యయాంతిేకాంగా చేయకుాండయ
అరథవాంతాంగా చేయటాం ముఖ్ాాం. క్ొన్ని బో ధనోప్కరణయలను ఉప్యోగిాంచవచుు.
ఉద్య: గణితమయల, ప్ులి లకటే లు, సాంఖ్యారేఖ్, డీన్స బాిక్లు, కృతిేమమన
ై డబుుల నోటి ట, మరియు యయరోక్ారుులు.

క్రరరయచరణిం 1.1 మర్యు 1.2: ప్ూరాణాంక్ాల మూల ప్ేక్రియల లెకకలను చేయటాం మరియు న్నతాజీవితయన్నక్ర అనవయిాంచటాం
ఉద్దేశ్యిం: తప్ుపలేకుాండయ మరియు యయాంతిేకాంగా మూల ప్ేక్య
రి లను చేయకుాండయ క్ారణయలు మరియు అరథవాంతాంగా
మూలప్ేక్య
రి లను చేయటాం మరియు న్నతా జీవితయన్నక్ర అనవయిాంచటాం.
క్రరరయచరణిం వివరణ: తప్ుపలేకుాండయ మూలప్ేక్య
రి లను సాధ్ిాంచటాం మరియు లెకకను యయాంతిేకాంగా చేయకుాండయ,
ఆలయీరిథాంలను యయాంతిేకాంగా చేయకుాండయ ప్ేతి దశ చేయటాన్నక్ర క్ారణయలను తెలుసుక్ోవటాన్నక్ర విద్యారుథలకు ఉపాధ్యాయులు
అనుకూలప్రచయలి. ఈ అభాసన ప్తయేలను ఉప్యోగిాంచుక్ొన్న ద్యన్నక్ర తోడు మరిక్ొన్ని క్ారాాచరణయలను, బో ధనోప్కరణయలను
ఉప్యోగిాంచుక్ొన్న చరు మరియు సాంభాషణల ద్యవరా ప్ిలిలకు వీలు కలిపాంచయలి. అభాసన ప్తేాం క్ారాాచరణయల చితయేలు క్రిాంద
ఇవవబడినవి.
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కా.స్ిం.

స్మస్యలు

ఊహించిన

స్ర్యైన

ఊహించిన మర్యు స్ర్యన
ై

స్మయధానిం

స్మయధానిం

స్మయధానాల మధ్య భేదిం

1
2

క్రరరయచరణిం 1.3 మర్యు 1.4: భినయిల అరథాం.
ఉద్దేశ్యిం: న్నతాజీవితాంలో భినయిల అవసరాం మరియు భినయిలను, అకరణీయ సాంఖ్ాలను అరథాం చేసుక్ొనుట.
క్రరరయచరణిం వివరణ: ప్ిలిలకు భినయిలు ఎాందుకు అవసరాం అనే సాంద్ేహాం ఉాంటటాంద్ి. మరియు భినయిలను సరిగా అరథాం
చేసుక్ోకుాండయ క్ేవలాం వాాఖ్ాలను గురుాప్టటేకుాంటారు. అాందువలన వారిక్ర ద్ీన్నన్న అనవయిాంచటాం సాధాాం క్ాదు. అాందువలన
ఉపాధ్యాయులు వీటిన్న అరథవాంతాంగా అభాసన ప్తయేలు, న్నతాజీవన ఉద్యహరణలు, అభాసన ఉద్యహరణలెన
ై భినయిల గోడలు,
భినయిల స్ిేప్
ి స, చతురసాేక్ార క్ాగితయలు, ఆలోచనయతమక ప్ేశిలతో ప్ిలిలకు భినయిల ప్రికలపనను కలిపాంచయలి.

క్రరరయచరణిం: 1.5 న ిండి 1.8 వరకు: సమయన భినయిలు మరియు భినయిల మూలప్ేక్య
రి లు.
ఉద్దేశ్యిం: భినయిల మూలప్ేక్య
రి లను అరథవాంతాంగా మరియు క్ారణయలతో పాటట ఆలయీరిథాంలను చేయటాం.
క్రరరయచరణిం వివరణ: సామయనాాంగా ప్ిలిలు భినయిల మూలప్ేక్రియలను చేయునప్ుడు యయాంతిేకాంగా చేసా ుాంటారు. ద్యన్నతోపాటట
ఒక్ేసారి భినయిల మూలప్ేక్య
రి లను అరథాం చేసుక్ోవటాం చయలయ కషే ాం. అాందువలన ఉపాధ్యాయులు అనేక క్ారాాచరణయలు
మరియు అభాసన ప్తయేలను ఉప్యోగిాంచుక్ొన్న ప్ిలిలకు అనుకూలప్రచయలి.
ద్యన్నతోపాటట భినయిల మూలప్ేక్య
రి లలో సమయన భినయిల ప్రికలపనకు అభాసన ప్తేాం ఉాంద్ి. ఇద్ి మూలప్ేక్య
రి లను
చేయునప్ుడు క.సా.గు. కనుగ నటాన్నక్ర క్ారణమును తెలియజేసా ుాంద్ి. ఇాంతేక్ాక ఉపాధ్యాయులు అనేక క్ారాాచరణయలను
చేయవలస్ి వసుాాంద్ి.

6

భినానల మూల ప్ోక్రాయలు

ప్ోక్రాయలు

ప్ోతి దశ్క్ర క్రరణాలన రరయిండి

సాంకలనాం

క్రరరయచరణిం 1.9: ప్ూరణసాంఖ్ాల అరథాం
ఉద్దేశ్యిం: ప్ూరణసాంఖ్ాల అవసరాం మరియు అరథములను తెలుసుక్ొన్న అనవయిాంచటాం
క్రరరయచరణిం వివరణ: అనేక సాందరాులలో ప్ూరణసాంఖ్ాలను తెలుసుక్ోవటాం ఎాందుకు అనే ద్యన్నక్ర పాేముఖ్ాత ఉాంటటాంద్ి. ప్ిలిలు
ప్ూరణసాంఖ్ాలు ధన మరియు రుణ సాంఖ్ాలను కలిగిఉాంటాయి మరియు రుణ సాంఖ్ాలు సునిక్ర ముాందు వసాాయన్న అరథాం
చేసుకుాంటారు. క్ానీ న్నతాజీవితాంలో ప్ూరణసాంఖ్ాల సాందరాులు మరియు వాటిన్న అరథాం చేసుక్ోవటాన్నక్ర ఉపాధ్యాయులు
అవక్ాశాం కలిపాంచయలి. క్ొన్ని క్ారాాచరణయలు అభాసన ప్తయేలలో ఇవవబడినవి. వీటితో పాటట ఉపాధ్యాయులు కూడయ గణితమయల,

ఎలివేటరుి

టైల్స మరియు అనేక ఉద్యహరణలు మరియు ప్ేశిల సహ్యాంతో ప్ూరణసాంఖ్ాలను అరథాం అయియాటటట
ి చూడయలి.

చలనాం

పాేరాంభాం:

పాేరాంభాం:

పాేరాంభాం:

పాేరాంభాం:

అాంతాాం:

అాంతాాం:

అాంతాాం:

అాంతాాం:

సమయసాం

2+3

విలువ
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క్రరరయచరణిం 1.10 మర్యు 1.12: ప్ూరణసాంఖ్ాల మూల ప్ేక్య
రి లు.
ఉద్దేశ్యిం: ప్ూరణసాంఖ్ాలను ఎనుిక్ొన్న మూలప్ేక్రియలను సాంఖ్యారేఖ్ సహ్యాంతో అరథాం చేసుక్ోవటాం మరియు ప్ేక్య
రి ను
అనవయిాంచటాం.
క్రరరయచరణిం వివరణ: ఇాంతకుముాందు చెప్పి నటట
ి సాంఖ్యారేఖ్ల మూల ప్ేక్య
రి లు ఒక్ేసారి అరథాం చేసుక్ోవటాం క్ొాంచెాం కషే ాంగా
ఉాంటటాంద్ి. ప్ూరణసాంఖ్ాల మూల ప్ేక్య
రి లను చేయునప్ుడు న్నయమయలు ఎాందుకు వచిునవి అనేద్ి అరథాం అయియాటటట
ి చేయటాం
కషే ాం. క్ానీ క్ొన్ని క్ారాాచరణయలు, బో ధనోప్కరణయలు సహ్యాంతో క్ొాంచెమన
ై య అరథమగునటట
ి చేయవచుు.
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క్రరరయచరణిం 1.13: అకరణీయ సాంఖ్ాల అరథాం మరియు సాంఖ్యారేఖ్ మీద అకరణీయ సాంఖ్ాలను ప్ేతిన్నధ్ిాంచుట.
ఉద్దేశ్యిం: అకరణీయ సాంఖ్ాలను అరథమగునటట
ి వివరిాంచుట.
క్రరరయచరణిం వివరణ: అకరణీయ సాంఖ్ాల అవశాకత మరియు వాటిన్న సాంఖ్యారేఖ్ మీద గురిాాంచి, వివరిాంచుట మరియు
భినయిలు, ప్ూరణసాంఖ్ాలు, అకరణీయ సాంఖ్ాల మధా సాంబాంధమును ఉపాధ్యాయులు ఉద్యహరణలు మరియు సాంభాషణల
ద్యవరా అరథమగునటట
ి చేయుట.

క్రరరయచరణిం 1.14: సాంఖ్యా ప్దా తిలోన్న వివిధ సమితుల లక్షణయలను ప్రరక్ిాంచుట.
ఉద్దేశ్యిం: సాంఖ్యా వావసథ లోన్న అన్ని సమితుల ప్రిచయాం మరియు వాటి లక్షణయలను ప్రరక్ిాంచుట.
క్రరరయచరణిం వివరణ: ప్ిలిలకు సాంఖ్యా సమితుల మూలప్ేక్రియల ద్యవరా వాటి లక్షణయలు సరినయ, తపాప అన్న అరథాం
చేసుక్ొనుటకు అనేక ఉద్యహరణలను చేయటాన్నక్ర ప్ిలిలను పర ే తసహాంచి వారే లక్షణయలు సాంఖ్యా సమితులకు అనవయాం
అవుతయయయ, లేద్య అన్న న్నరాారిాంచుటకు అవక్ాశాం కలిపాంచయలి.
•

సహజసాంఖ్ాలు = N = { 1, 2, 3, 4, ________ }

•

ప్ూరాణాంక్ాలు

•

ప్ూరణ సాంఖ్ాలు = Z = {..... __, __, __, -2, -1, 0, +1, +2, +3, __, __, __…..}

•

ధన ప్ూరణసాంఖ్ాలు = { +1, +2, +3, _______ }

•

రుణ ప్ూరణసాంఖ్ాలు= {.................-5, -4, -3, -2, -1}

= W = { 0, 1, 2, 3, 4, _______ }

1. స్ింవృత ధ్రమిం: ఇచిున ఉద్యహరణలతో పాటట మరిక్ొన్ని ఉద్యహరణలను చేస్ి చూప్ిాంచటాం ద్యవరా ఏఏ సమితులు ఏఏ
ప్ేక్య
రి లలో సాంవృతాం అవుతయయి అనేద్ి ప్ూరిాగా అరథాం చేసుక్ోవటాన్నక్ర సహకరిాంచయలి.
ఉద్ా:

1) సహజ సాంఖ్ాల సమితిలో సాంకలన ప్ేక్య
రి
సాంవృతమవుతుాంద్ి. 2+3=5
2) సహజ సాంఖ్ాల సమితిలో వావకలన ప్ేక్య
రి
సాంవృతాం క్ాదు. 7-9= -2
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2. స్తథతయింతర ధ్రమిం: (సాంకలనాం మరియు గుణక్ారాం)
ఇచిున ఉద్యహరణలతో పాటట మరిక్ొన్ని ఉద్యహరణలను చేస్ి చూప్ిాంచటాం ద్యవరా ఏఏ సమితులు ఏఏ ప్ేక్రియలలో స్ిథతాాంతర
ధరమాం పాటిసా ాయో ప్ూరిాగా అరథాం చేసుక్ొనుటకు సహకరిాంచయలి.
ఉద్ా:

3. స్హచర ధ్రమిం: ఇచిున ఉద్యహరణలతో పాటట మరిక్ొన్ని ఉద్యహరణలను చేస్ి చూప్ిాంచటాం ద్యవరా ఏఏ సమితులు ఏఏ
ప్ేక్య
రి లలో సహచర ధరమాం పాటిసా ాయో ప్ూరిాగా అరథాం చేసుక్ొనుటకు సహకరిాంచయలి.
ఉద్య:

1) -9+ (+3+10) = (-9+3)+10
2) 0.5 X (0.9X1.5) = (0.5X0.9) X 1.5

4. తతసమ ధ్రమిం: సాంకలన తతసమాం '0' మరియు గుణక్ార తతసమాం '1' అన్న అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా తెలుసుక్ొనుటకు
అవక్ాశాం కలిపాంచయలి.
ఉద్ా:

5. విలోమ ధ్రమిం:
స్ింకలన విలోమిం: ధన సాంఖ్ా యొకక విలోమాం రుణ గురుాన్న ప ాంద్ిన అద్ే సాంఖ్ా మరియు రుణ సాంఖ్ా యొకక విలోమాం ధన
గురుాన్న ప ాంద్ిన అద్ే సాంఖ్ా అవుతుాందన్న అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా తెలుసుక్ొనుటకు అవక్ాశాం కలిపాంచయలి.
ఉద్ా:

6. గుణక్రర విలోమిం: గుణక్ారాంలో ధనసాంఖ్ా మరియు రుణసాంఖ్ా రాండిటి విలోమయలు ఆ సాంఖ్ాల వాతరమయలు అవుతయయన్న
అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా తెలుసుక్ొనుటకు అవక్ాశాం కలిపాంచయలి.
ఉద్ా:

ప్రఠ్యప్ుస్ి కిం యొకక ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి భాగిం - 01
1. స్ింఖ్యయవయవస్థ
అభ్యస్న ప్తాోల స్ింఖ్య- 1 న ిండి 6 వరకు
దశ్- 01

దశ్- 02

దశ్- 03

దశ్- 04

సాంఖ్ాల లక్షణయలను

సాంఖ్ాల మీద

సాంఖ్యా సమితుల లక్షణయలను

సమితుల మధా

గురిాసా ారు.

మూలప్ేక్య
రి లను చేసా ారు.

ప్రరక్ిసా ారు.

సాంబాంధమును తెలుసుక్ొన్న
లెకకలను సాధ్ిసా ారు.
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అభ్యస్న ఫలితిం- 02: స్ింఖ్యయరేఖ్ మీద వ్రస్ి వ స్ింఖ్యలన ప్ోతిన్నధించ ట
అభ్యస్న ఫలితిం యొకక వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత.
అకరణీయ మరియు కరణీయ సాంఖ్ాల వాతయాసాం, రాండు సాంఖ్ాల మధా అకరణీయ సాంఖ్ాలను రాయటాం, దశాాంశ సాంఖ్ాలను
సాంఖ్యా రేఖ్ మీద కిమయనుగత వరాన ప్దా తి ద్యవరా గురిాాంచుట, వాసా వ సాంఖ్ాలను సాంఖ్యా రేఖ్ మీద గురిాాంచుట.
ఉద్దేశ్యిం: ద్ీన్నవలన ప్ిలిలకు సాంఖ్ాల అగాధాం తెలుసుాాంద్ి.
క్రరరయచరణిం 2.1: అకరణీయ మరియు కరణీయ సాంఖ్ాలు
క్రిాంద్ివాటిన్న అకరణీయ మరియు కరణీయ సాంఖ్ాలుగా విభజాంచి రాయాండి.

అకరణీయ మరియు కరణీయ సాంఖ్ాల ప్రికలపన, వాాఖ్యానాం, వాతయాసాం మరియు ఉద్యహరణలను ప్ూరిా ప్ేమయణాంలో
తెలియజేయటాం ద్యవరా అకరణీయ మరియు కరణీయ సాంఖ్ాలను విభజాంచి రాయటాన్నక్ర సహకరిసా ారు. ఇద్ే విధాంగా మరిక్ొన్ని
ఉద్యహరణలను ఇచిు అకరణీయ మరియు కరణీయ సాంఖ్ాల వాతయాసమును సపషే ాంగా తెలుసుక్ొనుటకు అవక్ాశాం కలిపాంచయలి.
క్రరరయచరణిం 2.2 రాండు సాంఖ్ాల మధా అకరణీయ సాంఖ్ాలను కనుగ నుట
ఉద్దేశ్యిం: రాండు సాంఖ్ాల మధా అకరణీయ సాంఖ్ాలను కనుగ ను విధ్యనమును దశలవారరగా అనేక ఉద్యహరణలతో సపషే ాంగా
తెలుసుక్ొనుటకు అవక్ాశాం కలిపాంచయలి.
ఉద్ా: 2 మరియు 3ల మధా 5 అకరణీయ సాంఖ్ాలను రాయాండి.

ల మధా గల 5 అకరణీయ సాంఖ్ాలు
క్రరరయచరణిం 2.3: సాంఖ్యా రేఖ్ మీద కరణీయ సాంఖ్ాలను ప్ేతిన్నధ్ిాంచుట.
ఉద్దేశ్యిం: √2 న్న సాంఖ్యా రేఖ్ మీద ప్ేతిన్నధ్ిాంచు దశలను వివరాంగా బో రుు మీద చేస్ి చూప్ిాంచి ప్ిలిలు కూడయ చేయటాన్నక్ర
అవక్ాశాం కలిపాంచయలి. ఇద్ే విధాంగా మిగిలిన కరణీయ సాంఖ్ాలను చేయటాన్నక్ర సహకరిాంచయలి.
విధానిం:

క్రరరయచరణిం 2.4: కిమయనుగత వరాన ప్దా తి
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కిమయనుగత వరాన ప్దా తి యొకక దశలను చేస్ి చూప్ిాంచి అద్ే విధాంగా వేరే సాంఖ్ాలను దృశ్యాకరిాంచుటకు సహకరిాంచయలి.

3.3232

స్ింఖ్యయ రేఖ్ మీద ఆవరి నిం చింద దశరింక స్ింఖ్యలన గుర్ిించ ట.
బో ధ్నోప్కరణాలు: వృతా లేఖిన్న, స్రకలు, ప్న్నసల్, చయర్ే.
ప్రఠ్యప్ుస్ి కిం యొకక ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి, భాగిం- 01.
స్ింఖ్యయ వయవస్థ
అభ్యస్న ప్తాోల స్ింఖ్య- 7 న ిండి 9 వరకు
దశ్- 01

దశ్- 02

దశ్- 03

దశ్- 04

అకరణీయ మరియు కరణీయ

రాండు అకరణీయ సాంఖ్ాల

సాంఖ్యా రేఖ్ మీద కరణీయ

సాంఖ్యా రేఖ్ మీద దశాాంశ

సాంఖ్ాలుగా విభజసాారు.

మధా క్ొన్ని అకరణీయ

సాంఖ్ాలను గురిాసా ారు.

సాంఖ్ాలను కిమయనుగత వరాన

సాంఖ్ాలను రాసాారు.

ప్దా తి ద్యవరా గురిాసా ారు.

11

𝑷
𝒒

అభ్యస్న ఫలితిం- 03: వ్రస్ి వ స్ింఖ్యలన

రూప్ింలో వయకి ప్రుచ ట.

అభ్యస్న ఫలితిం యొకక వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత.
వాసా వ సాంఖ్ాలను

𝑷
𝒒

రూప్ాంలో వాకా ప్రుచుట. దశాాంశ విసా రణను

𝑷
𝒒

రూప్ాంలో వాకా ప్రుచుట. సాంఖ్ాలను అనేక విధ్యలుగా

అనేక రూపాలలో అనేక సాందరాులలో ఉప్యోగిాంచుటను తెలుసుకుాంటారు.
క్రరరయచరణిం 3.1: వాసా వ సాంఖ్ాలు మరియు దశాాంశ విసా రణ
ఉద్దేశ్యిం: సాంఖ్ాలను

𝑷
𝒒

రూప్ాంలో వాకా ప్రచవచుు అన్న చూప్ిాంచుట.

అకరణీయ సాంఖ్ాలను భాగహ్ర ప్ేక్రియను చేయుట ద్యవరా దశాాంశ విసా రణ ప్రికలపనను వివరాంగా తెలియజేయుట ద్యవరా
ఉద్యహరణలను సాధ్ిాంచి చూప్ిాంచి వేరే సమసాలను సాధ్ిాంచుటకు సహకరిసా ారు.

క్రరరయచరణిం 3.2: దశాాంశ రూప్ాంలో ఉని మరియు ఆవరా నాం చెాందు దశాాంశ రూప్ాంలో ఉని సాంఖ్ాలను

𝑷
𝒒

రూప్ాంలో

వాకా ప్రచుటకు సహకరిాంచయలి.

0.3̅ (ఒక అాంక్ ప్ునరావరా నాం)
X

= 0.3333--------- (1)

10 చే గుణిాంచినప్ుడు
10 x

= 10X0.3333_ _.
= 3.3333------- (2)

10x - x = 3.333_. - 0.333_..
9x=3
x=

3
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1

=3
ప్రఠ్యప్ుస్ి కిం ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి, భాగిం -01
స్ింఖ్యయవయవస్థ
అభ్యస్న ప్తోిం స్ింఖ్య- 10.
దశ్- 01

దశాాంశ సాంఖ్ాలను
రూప్ాంలో రాసాారు.

దశ్- 02
𝑷
𝒒

ఆవరా నాం చెాందు దశాాంశ
సాంఖ్ాలను

𝑷
𝒒

దశ్- 03
రాండు రక్ాల సాంఖ్ాలను

రూప్ాంలో

రూప్ాంలో రాసాారు.

దశ్- 04
𝑷
𝒒

ప్ేతి ఒకక అాంశాన్నక్ర
సాంబాంధ్ిాంచిన ఏ ప్ేశి
ఇచిునయ కూడయ చేయగలరు.

రాసాారు.
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అభ్యస్న ఫలితిం- 04: వ్రస్ి వ స్ింఖ్యల మీద గణిత ప్ోక్య
రా లు చదస్ి రరు.
అభ్యస్న ఫలితిం యొకక వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత.
వాసా వ సాంఖ్ాల మీద గణిత ప్ేక్రియలు, అకరణీయాం చేయటాం, వరాీలు, వరీ మూలయలు మరియు ఘనయలు, ఘనమూలయలను తెలుసుక్ొనుట.
విద్యారుథలు సాంఖ్ాల అగాధమును తెలుసుకుాంటారు. సాంఖ్యా వావసథ యొకక అన్ని లక్షణయలు తెలుసుకుాంటారు. న్నతాజీవితాంలో సాంఖ్ాలను
ఎకుకవగా ఉప్యోగిాంచే జాానమును ప ాందుతయరు. న్నతాజీవితాంలో సాంఖ్ాలను అనవయిసాారు.
క్రరరయచరణిం 4.1, 4.2, 4.3: వాసా వ సాంఖ్ాల మీద గణిత ప్ేక్రియలు
ఉద్ేేశాాం: వాసా వ సాంఖ్ాల సమితి మీద అన్ని సమితుల సాంబాంధమును కలిగిఉనయియన్న తెలుసుక్ొనుట ద్యవరా వాసా వ సాంఖ్ాల లక్షణయలను
ఉద్యహరణల ద్యవరా అరథాం చేసుక్ొనుట.
సాంకలన స్ిథతాాంతర ధరమాం:
గుణక్ార స్ిథతాాంతర ధరమాం:
1) వ్రస్ి వ స్ింఖ్యల స్ింకలనిం మర్యు వయవకలనిం. గణిత ప్ేక్య
రి లను బీజీయ ప్దా తిలో న్నతా సమీకరణయలను ఉప్యోగిాంచి సాధ్ిాంచు
విధ్యనమును దశలవారరగా అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా ప్ిలిలకు ప్ూరిాగా అరథాం అయియటటట
ి వివరిాంచి అద్ే విధమైన వేరే ఉద్యహరణలను
సాధ్ిాంచటాన్నక్ర సహకరిాంచయలి.
ఉద్ా:
2) వ్రస్ి వ స్ింఖ్యల గుణక్రర ప్ేక్య
రి లను బీజీయ ప్దా తిలో న్నతా సమీకరణయలనుప్యోగిాంచి సాధ్ిాంచే విధ్యనమును దశలవారరగా అనేక ఉద్యహరణల
ద్యవరా ప్ిలిలకు ప్ూరిాగా అరథమగునటట
ి చేస్ి అద్ే విధమైన వేరే ఉద్యహరణలను సాధ్ిాంచటాన్నక్ర సహకరిాంచయలి.
ఉద్ా:
క్రరరయచరణిం 4.4 అకరణీయిం చదయుట: వాసా వ సాంఖ్ాల భాగహ్ర క్రియను తెలియజేయుటకు అకరణీయాం చేయుట మరియు హ్రము యొకక
అకరణీయ క్ారణయాంక్ాల ప్రికలపనలను వివరాంగా తెలియజేయుట ద్యవరా ఉద్యహరణలను సాధ్ిాంచి చూప్ిాంచి అద్ే విధమైన వేరే సమసాలను
సాధ్ిాంచటాన్నక్ర సహకరిసా ారు.
ఉద్య: హ్రము యొకక అకరణీయ క్ారణయాంకాంతో లవము మరియు హ్రాలను గుణిాంచినప్ుడు
1
√5

X

√5
√5

=

√5
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క్రరరయచరణిం 4.5 న ిండి 4.6 వరకు వరీ సాంఖ్ాలు మరియు వరీ మూలయలు & ఘన సాంఖ్ాలు మరియు ఘనమూలయలు.
బో ధ్నోప్కరణాలు: చయర్ే.
క్రరరయచరణిం 4.5 న ిండి 4.6 వరకు: ఘనమూలయలు
బో ధ్నోప్కరణిం: సాంఖ్ాల చిని చీటటలను వేస్న
ి ఒక సాంఖ్యా సాంచి.
ప్రఠ్యప్ుస్ి కిం ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి భాగిం -01
స్ింఖ్యయ వయవస్థ
అభ్యస్న ప్తాోల స్ింఖ్య- 11 న ిండి 14 వరకు
దశ్- 01

దశ్- 02

దశ్- 03

దశ్- 04

వాసా వ సాంఖ్ాల లక్షణయలను

వరీ సాంఖ్ా, ఘన సాంఖ్ా,

వాసా వ సాంఖ్ాల మీద అన్ని

ప్ేతి ఒకక అాంశాన్నక్ర చెాంద్ిన ఏ

ప్రరక్ిసా ారు.

వరీ మూలాం, ఘన మూలయలను

ప్ేక్రియలు చేసా ారు. వరీ సాంఖ్ా,

ప్ేశి ఇచిునయ చేయగలరు.

రాసాారు.

ఘన సాంఖ్ా, వరీ మూలాం, ఘన
మూలాం రాసాారు.
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అభ్యస్న ఫలితిం- 05: రేఖ్య గణితిం యొకక మూల ప్ర్కలపనలన గురుిచదస్ కుింటారు.
అభ్యస్న ఫలితిం యొకక వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత.
రేఖ్య గణితాం యొకక మూల ప్రికలపనను కలుగజేయు ప్ద్యలెైన బాందువు, రేఖ్య ఖ్ాండాం, సరళరేఖ్, క్రరణాం, క్ోణాం, పారశవ క్ోణయలు
మొదలగు వాటిన్న గురుాచేసుకుాంటారు. న్నతాజీవితాంలో రేఖ్యగణితాం పాేముఖ్ాతను తెలుసుకుాంటారు. రేఖ్యగణిత న్నరామణయలు భారతీయ
సాంసకృతిలో సమిమళితమైనవన్న తెలుసుకుాంటారు. రేఖ్యగణిత న్నరామణయలు స ాందరా ప్ేజాను ప్ాంచుతయయి.
రేఖ్యగణిత మూల ప్రికలపనలెైన బాందువు, రేఖ్లు క్ోణయల గురిాంచి తెలుసుక్ోవటాం ప్ిలిలకు ఇషే ాం. ఎాందుకాంటే ఇవి కాంటిక్ర కన్నప్ిాంచు
ఆక్ారాలు మరియు అనేక క్ారాాచరణయలను చేయవచుు. క్ానీ ప్ిలిలకు ఇాంక్ా అనేక క్ారాాచరణయలు అాంటే న్నతాజీవితాంలో రేఖ్యగణిత మూల
ప్రికలపనలను సాంబాంధ్ిాంచినవైతే న్నజాం అన్నప్ిసా ుాంద్ి. ఉపాధ్యాయులు రేఖ్యగణిత మూల ప్రికలపనల క్ారాాచరణయలను ప్ేయోగికాంగా
లక్షణయలను ప్రిచయాం చేయునప్ుడు విభజన, సామాతలు, చితయేలను న్నరిమాంచటాం, మొదలగు వాటిన్న చేస్రా ప్ిలిలు ఉనిత తరగతులలో
కూడయ సాంతోషాంగా రేఖ్య గణితమును చేయవచుు.
క్రరరయచరణిం 5.1 న ిండి 5.4 వరకు: రేఖ్యగణిత మూల ప్రికలపనలెైన బాందువు, సరళరేఖ్, రేఖ్యఖ్ాండాం క్రరణాం మరియు సమతలయలను
ప్రిచయాం చేసుక్ోవటాం.
ఉద్దేశ్యిం: రేఖ్యగణిత అధాయనాం యొకక మూల ప్రికలపనలెైన బాందువు, సరళరేఖ్, రేఖ్య ఖ్ాండాం, క్రరణాం మరియు సమతలయల మీద
ఆధ్యరప్డిాంద్ి. ఈ ప్రికలపనలను విద్యారుథలకు ప్రిచయాం చేయటాం అతావసరాం.
వివరణ: ఉపాధ్యాయులు సూకా మైన ప్ద్యల ద్యవరా మరియు చితయేలను గురిాాంచునటట
ి విద్యారుథలకు తెలియజేయటాం ద్యవరా రేఖ్యగణితాం
మూల ప్రికలపనలను విద్యారుథలకు ప్రిచయాం చేయటాంలో సహకరిసా ారు. చితయేలను ఇచిు బాందువు, సరళరేఖ్, రేఖ్యఖ్ాండాం, క్రరణాం
మరియు సమతలయలను గురిాాంచమన్న సూచిసాారు.
ఉద్య: 1 చితేాంలో ఉని బాందువులను, సరళరేఖ్లను, క్రరణయలను మరియు రేఖ్య ఖ్ాండయలను గురిాాంచమన్న చెపాపలి.

ఉద్ా-2: ఆకృతులను వాటి ప్రరితో జతప్రచమన్న సూచిసాారు.

కా.స్ిం.

ఆకృతి

పేరు

1

రేఖ్య ఖ్ాండాం

2

సమతలాం

3

బాందువు

4

సరళరేఖ్

5

క్రరణాం.
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క్రరరయచరణిం: 5.5 న ిండి 5.11 వరకు: క్ోణయల అరథాం, రక్ాలు మరియు న్నరామణాం
ఉద్దేశ్యిం: అనేక రేఖ్యగణిత ఆకృతులలో ఇమిడియుని క్ోణయల అరథమును తెలుసుక్ోవటాం, వాటిన్న గురిాాంచటాం, న్నతాజీవితాంలో
కన్నప్ిాంచే ఆకృతులలోన్న క్ోణయల రక్ాలను గురిాాంచుటలో సమరుథలవటాం.
క్రరరయచరణిం వివరణ: న్నతాజీవితాంలో కన్నప్ిాంచే ఆకృతులలో ఉని క్ోణయలను గురిాాంచమన్న ఉపాధ్యాయులు విద్యారుథలను
ప్రేరప్
ే ిసా ారు. వాటిన్న ప్రర కనుటలో సహకరిసా ారు. క్ోణయలను ఇచిు క్ోణమయన్నన్న సహ్యాంతో వాటి క్ొలతలను కనుగ నుటను
తెలియజేసా ారు.

క్రరరయచరణిం 5.12 న ింజి 5.18 వరకు: క్ోణయల రక్ాలు, న్నరామణాం
ఉద్దేశ్యిం: క్ోణయల రక్ాలను గురిాాంచి న్నరిమాంచటాం
క్రరరయచరణిం వివరణ:
న్నతాజీవితాంలో కన్నప్ిాంచే వివిధ క్ోణయలను కనుగ నుటకు ఉద్యహరణ సహ్యాంతో చితే సమేతాంగా వివరిాంచి వారిక్ర సవాంతాంగా
వేరే ఉద్యహరణ చెప్పటాన్నక్ర గురిాాంచటాన్నక్ర సహకరిసా ారు.

ఆసని క్ోణయల ప్రికలపనతో పాటట ప్ూరక మరియు ప్రిప్ూరక క్ోణయలను రాయటాన్నక్ర అవక్ాశాం కలిగిసా ారు. నేరుుకుని
విద్యారుథలు సవాంతాంగా వారి వాాఖ్యానాం రాసాారు.
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ఒక సరళ రేఖ్ మీద ఒక క్రరణాం న్నలబడినప్ుడు ఏరపడే ఆసని క్ోణయల మొతా ాం 180 డిగల
రి ు అనే లక్షణయన్ని ఉప్యోగిాంచి లేక
సమయాంతర రేఖ్లను తిరాగేిఖ్ ఖ్ాండిాంచినప్ుడు ఏరపడే క్ోణయల గురిాంచి ఇచిు అవాకా క్ోణాం లెక్రకాంచటాన్నక్ర అవక్ాశాం కలిపసాారు.

క్ోణమయన్నన్న, స్రకలు సహ్యాంతో ఇచిున వివిధ సరళ రేఖ్లను గురిాాంచి ప్రర కాంటారు.
ఉద్య: సమయాంతర రేఖ్, తిరాగేిఖ్, ఖ్ాండన బాందువు, అాంతర మరియు బాహా ప్రాాయ క్ోణయలు మొదలగునవి.

ప్రఠ్యప్ుస్ి కిం అధాయయిం: 7 మరియు 8వ తరగతి పాఠాం, 9వ తరగతి రేఖ్లు మరియు క్ోణయలు
అభాసన ప్తయేల సాంఖ్ా- 15 నుాండి 17 వరకు
దశ్- 01

దశ్- 02

దశ్- 03

దశ్- 04

రేఖ్య గణిత మూల

క్ోణయల రక్ాలను మరియు

క్ోణయల రక్ాలు మరియు వాటి

క్ోణయల న్నరామణాం మరియు

ప్రికలపనలెన
ై బాందువు,

రాండు క్ోణయల మధా

సాంబాంధ్యలనయధ్యరాంగా

అవాకా క్ోణయలను

సరళరేఖ్, క్ోణయలను

సాంబాంధమును గురిాసా ారు.

లెకకలు చేసా ారు.

దతయాాంశాంనుప్యోగిాంచి

వాాఖ్యాన్నసాారు మరియు

కనుగ ాంటారు.

గురిాసా ారు.
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అభ్యస్న ఫలితిం- 06: యూక్రిడ రేఖ్యగణిత ప్ోస్ి రవనలో స్వయిం స్తద్ా ాలు, స్వవకృత స్తద్ా ాింతాలన తలుస్ కుింటారు.
అభ్యస్న ఫలితిం యొకక వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత.
సవయాం స్ిద్ా యలు మరియు స్వవకృత స్ిద్ా యాంతయలను గురిాసా ారు. ఉద్యహరణలు చెపా ారు, అనవయిసాారు. రేఖ్యగణిత మూల
అాంశాలను వాటిన్న అనవయిాంచగల న్నజజీవిత సతయాలను, ఏ విధమైన తయరికక సాధన లేకుాండయ ఒప్ుపకునే వాాఖ్యానయలను
యూక్రిడ్ దృషిేతో తెలుసుక్ోవటాం. సరవక్ాలయల న్నజమన
ై వాాఖ్యానయలను తెలుసుకుాంటారు.
క్రరరయచరణిం 6.1 న ిండి 6.7 వరకు: యూక్రిడ్ సవయాం స్ిద్ా యలు:
ఉద్దేశ్యిం: క్ారాాచరణయల ద్యవరా యూక్రిడ్ సవయాం స్ిద్ా యలను అనవయిాంచగలుగుతయరు.
క్రరరయచరణిం వివరణ: న్నతాజీవితాంలో మనాం చూచే సాందరాులలో సవయాం స్ిద్ా యలను అనవయిాంచగలుగుతయరు.

రేఖ్యగణిత సారమును న్నరూప్ిాంచే స్వవకృత స్ిద్ా యాంతయలను గురిాాంచి రాసాారు. క్ారణాం తెలుసుకుాంటారు.

ప్రఠ్యప్ుస్ి కిం అధాయయిం: యూక్రిడ్ రేఖ్య గణిత ప్రిచయాం
అభాసన ప్తయేల సాంఖ్ా - 18
దశ్- 01

దశ్- 02

దశ్- 03

దశ్- 04

న్నతాజీవితాంలో చూస్ర సతా

సతా సాంఘటనలు అన్ని

సవయాం స్ిద్ా యలతో పాటట

సవయాం స్ిద్ా యలు మరియు

సాంఘటనలను ఉదహరిసా ారు.

క్ేతయేలలో ఉాంటాయన్న

రేఖ్యగణితయన్నక్ర సాంబాంధ్ిాంచిన

స్వవకృత స్ిద్ా యాంతయలను

గురిాసా ారు మరియు ద్యన్నన్న

స్వవకృత స్ిద్ా యాంతయలను

ఉప్యోగిాంచి లెకకలను

గణితాంలో అనవయిసాారు.

రాసాారు మరియు

తయరికకాంగా ఆలోచిసాారు.

సవయాంగా స్ిద్ా యలను రాసాారు.

తెలుసుకుాంటారు.
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అభ్యస్న ఫలితిం- 07: తిోభ్ుజాల రక్రలు, లక్షణాలు మర్యు స్రవ స్మయనతవ న్నయమయలన నేరుుకుింటారు.
అభ్యస్న ఫలితిం యొకక వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత.
క్ోణయలనయధ్యరాంగా మరియు భుజాలనయధ్యరాంగా తిేభుజాల రక్ాలు, వాటి లక్షణయలు మరియు సరవసమయనతవ న్నయమయలు.
న్నతాజీవితాంలో కన్నప్ిాంచే కటే డ న్నరామణ సమయాం లో మరియు వేరే సాందరాులలో సరవసమయనతవాం యొకక అనేక లక్షణయలను
అనవయిాంచి సమసాను ప్రిషకరిసా ారు.
క్రరరయచరణిం 7.1 న ిండి 7.8 వరకు: తిేభుజాం యొకక అరథాం, రక్ాలు మరియు లక్షణయలు.
ఉద్దేశ్యిం: తిేభుజాలను, రక్ాలను మరియు లక్షణయలను కన్నప్డతయరు.
క్రరరయచరణిం వివరణ: అనేక తిేభుజాలను ఉద్యహరణల ద్యవరా అరథమగునటట
ి వివరిాంచి తరావత వాటిన్న విభజాంచుట ద్యవరా
ప్రిచయాం చేయుట.
1) తిేభుజాం యొకక మూల ప్రికలపన మరియు లక్షణయలు గల క్ారాాచరణయలను చేయిసాారు. అద్ే విధాంగా భుజాలనయధ్యరాంగా
క్ోణయలనయధ్యరాంగా తిేభుజాల రక్ాలను ప్టిే చేస్ి రాయటాన్నక్ర అవక్ాశాం కలిపసాారు.

2) క్రాందటి తరగతిలో నేరుుకుని జాానమునుప్యోగిాంచుక్ొన్న తిేభుజాల రక్ాలను రాయటాన్నక్ర సహకరిాంచయలి.
క్రరరయచరణిం 7.9 న ిండి 7.15 వరకు: సరవసమ తిేభుజాలు.
ఉద్దేశ్యిం: న్నతాజీవితాంలో కన్నప్ిాంచే సరవసమ ఆకృతులను గురిాాంచుట
క్రరరయచరణిం వివరణ: చితయేల ద్యవరా సరవసమయనతవాం యొకక అరథమును తెలియప్రచి, తరావత తిేభుజాల సరవసమయనతయవన్నక్ర
అనేక క్ారాాచరణయలను చేయుట.

తిేభుజాలు సరవసమయనాం క్ావటాన్నక్ర న్నబాంధనలు, న్నయమయలను క్ారాాచరణయల ద్యవరా ప్ూరిాగా తెలుసుక్ోటాన్నక్ర సహకరిాంచయలి.
AB = PQ = 2cm, BC = QR = 4cm & ∠B=∠Q=50o
క్ొలతలు గల ABC, PQR తిేభుజాలను న్నరిమాంచి కతిా రిాంచి ఒకద్యన్నమీద
ఒకటి ఉాంచాండి. ఈ తిేభుజాలు సరవసమయనమయ?
తిేభుజాల సరవసమయనతవ స్ిద్ా యాంతయలెైన భు.భు.భు., భు.క్ో.భు, క్ో.భు.క్ో., లాం.క్ో.భు. స్ిద్ా యాంతయలను తెలుసుక్ోటాన్నక్ర
సహకరిసా ారు.
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విధానిం1: క్రిాంద్ి సూచనలను అనుసరిాంచి మరియు తీరామనయలను తీసుక్ొన్న
1. చితేాంలో చూప్ినటట
ి తిేక్ోణమును రూప ాంద్ిాంచటాన్నక్ర విభిని ప డవులు గల 3 సాేిలను కలప్ాండి.
2. వేరే సాేిలను తీసుక్ొన్న మర క తిేభుజమును రూప ాంద్ిాంచాండి.
3. క్ోణమయన్నన్నన్న ఉప్యోగిాంచి రాండు తిేక్ోణయల క్ోణయలను క్ొలవాండి.
4. విభిని క్ోణయలతో తిేభుజాలను రూప ాంద్ిాంచటాన్నక్ర సాేిలను ఉప్యోగిాంచాండి.
ప్రఠ్యప్ుస్ి కిం ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి, భాగిం- 01
ప్రఠ్ిం: తిోభ్ుజాలు.
అభ్యస్న ప్తాోల స్ింఖ్య – 19 నుాండి 23 వరకు
దశ్- 01

దశ్- 02

దశ్- 03

దశ్- 04

తిేభుజాల రక్ాలను గురిాసా ారు.

తిేభుజాల రక్ాలతో పాటట

తిేభుజాల

తిేభుజాల సరవసమయనతవ

లక్షణయలనయధ్యరాంగా లెకకలు

సరవసమయనతవ

సరవసమయనతవమును

న్నయమయలను ఉప్యోగిాంచి

సాధ్ిసా ారు.

న్నయమయలను అరథాం

అనవయిాంచి సమసాలను

సమసాలను తయరికకాంగా

చేసుకుాంటారు.

సాధ్ిసా ారు.

ప్రిషకరిసా ారు.

అభ్యస్న ఫలితిం- 08: చతురుుజాల రక్రలు, లక్షణాలన తలుస్ కుింటారు మర్యు లెకకలు స్రధస్రిరు.
అభ్యస్న ఫలితిం యొకక వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత.
ప్ిలిలు అభాసన క్ోణాంలో న్నతాజీవితాంలో గమన్నాంచే ఆకృతులను పర లిు వివిధ బహుభుజాకృతులను గురిాసా ూ వివిధ
చతురుుజాల లక్షణయలను ప్రరక్ిసా ారు మరియు వాటి మధా సాంబాంధమును తయరికకాంగా సమరిథసా ారు. సమయాంతర చతురుుజాం,
చతురసేాం, ద్ీరఘ చతురసాేల క్ోణయల మొతా ాం ధరామన్నక్ర సాంబాంధ్ిాంచిన సమసాలను ప్ిలిలు సాధ్ిసా ారు.
క్రరరయచరణిం 8.1 న ిండి 8.4 వరకు: చతురుుజాం న్నరవచనాం, రక్ాలు, లక్షణయలు,.
1) నయలుగు బాందువులు ఏక రేఖ్యగతము క్ాకుాంటే ఏరపడే ఆక్ారాం చతురుుజమన్న క్ొన్ని క్ారాాచరణయల మూలాంగా
తెలుసుక్ోవటాన్నక్ర సహకరిసా ారు.
బాందువులను ప్రర కనాండి, కలప్ాండి, భుజాలను మరియు క్ోణయలను ప్రర కనాండి.

2) విభిని చతురుుజాల ప్ేతేాక సమయాంతర చతురుుజాల లక్షణయలను తెలుసుక్ొన్న, రాస్ి, న్నరిమాంచి, లెక్రకాంచి, క్ొలతలు
సపషే ాంగా తెలుసుక్ొనుటకు సహకరిాంచయలి.
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3) సమయాంతర చతురుుజ లక్షణయలను తయరికకాంగా సాధ్ిాంచుటకు తిేభుజాల సరవసమయనతవ న్నయమయలను ఉప్యోగిాంచటాన్నక్ర
సహకరిాంచయలి.
ప్రఠ్యప్ుస్ి కిం ప్రఠ్ిం పేరు: 8వ తరగతి- భాగిం -01: చతురుుజాలు
ప్రఠ్యప్ుస్ి కిం ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి- భాగిం -01: చతురుుజాలు.
అభాసన ప్తయేల సాంఖ్ా- 24 నుాండి 25 వరకు
దశ్- 01

దశ్- 02

ప్ూరవజాానాంతో చతురుుజాల వివిధ రక్ాల చతురుుజాల కు

దశ్- 03

దశ్- 04

చతురుుజాల లక్షణయలను

సమయాంతర చతురుుజాల

రక్ాలను, లక్షణయలను

గల పర లికలు, వాతయాసాలను

అనవయిాంచి లెకకలను

లక్షణయలను అనవయిాంచి

తెలుసుకుాంటారు.

గురిాసా ారు.

సాధ్ిసా ారు.

లెకకలను సాధ్ిసా ారు.

అభ్యస్న ఫలితిం- 09: చక్రాయ చతురుుజ లక్షణాలన ఉప్యోగ్్ించి లెకకలన స్రధస్రిరు.
అభ్యస్న ఫలితిం యొకక వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత.
చతురుుజాం యొకక నయలుగు శ్యరాిల గుాండయ వృతా మును న్నరిమాంచి ద్యన్నన్న చక్రియ చతురుుజాం అాంటారు అన్న తెలుసుకుని
తరావత ద్యన్న లక్షణయలను తెలుసుక్ోటాన్నక్ర సహకరిాంచయలి.
తరావత తరగతిలో న్నరామణయన్నక్ర సాంబాంధ్ిాంచిన లెకకలను సాధ్ిాంచటాన్నక్ర సహకరిాంచయలి.
క్రరరయచరణిం 9.1 న ిండి 9.4 వరకు: చక్రయ
ి
చతురుుజాం.
1) క్రిాంద ఇవవబడిన చితేాంలో సూచిాంచిన వాటిన్న క్ొలిచి ఇవవబడిన లక్షణమును కనుగ న్న సూకా మన
ై ప్దమును రాయాండి.

చక్రయ
ి
చతురుుజాం యొకక అభిముఖ్ క్ోణయల మొతా ాం ___ ఉాంటటాంద్ి.
బో ధ్నోప్కరణాలు: జయోబో ర్ు , చయర్ే.
అభాసన ప్తేాం సాంఖ్ా -26
దశ్- 01

దశ్- 02

దశ్- 03

దశ్- 04

చక్రయ
ి
చతురుుజమును

న్నరామణాం ద్యవరా చక్రయ
ి

చక్రయ
ి
చతురుుజ

చక్రయ
ి
చతురుుజ క్ోణయల

వాాఖ్యాన్నసాారు.

చతురుుజ లక్షణయలను

లక్షణయలను అనవయిాంచి

లక్షణయలను అనవయిాంచి

కనుగ ాంటారు.

సమసాలను సాధ్ిసా ారు.

లెకకలను సాధ్ిసా ారు.
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అభ్యస్న ఫలితిం- 10: ఇచిున క్ొలతలతో రేఖ్య ఖ్ిండము మర్యు క్ోణాలన న్నర్మించి స్మద్వఖ్ిండన చదస్ి రరు.
అభ్యస్న ఫలితిం యొకక వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత.
ఇచిున క్ొలతలతో రేఖ్యఖ్ాండము మరియు క్ోణయలను సమద్ివఖ్ాండన చేయుట రేఖ్యగణితాం యొకక మిగిలిన అన్ని
న్నరామణయలకు ఇద్ి మూల ప్రికలపన అవుతుాంద్ి.
క్రరరయచరణిం 10.2 మర్యు 10.4: క్ోణము మరియు రేఖ్య ఖ్ాండయలను సమద్ివఖ్ాండన చేయుట.
1) విద్యారుథలు స్రకలు, క్ోణమయన్నన్నన్న ఉప్యోగిాంచి ఇచిున క్ొలతతో క్ోణమును న్నరిమసాారు. తరావత
దశలవారరగా క్ోణమును సమద్ివఖ్ాండన

చేయు

విధ్యనమును వృతా లేఖిన్నన్న ఉప్యోగిాంచి

చేయుటను తెలుసుక్ొనుటకు ఉపాధ్యాయులు సహకరిసా ారు.
2) ఇచిున క్ొలత గల రేఖ్య ఖ్ాండమును స్రకలునుప్యోగిాంచి న్నరిమాంచి, తరావత వృతా లేఖిన్నతో ద్యన్న
మధా బాందువు గుాండయ గరయు రేఖ్య ఖ్ాండమును గరయుటకు సహకరిసా ారు.
ప్రఠ్యప్ుస్ి కిం ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి భాగిం- 01
న్నరరమణాలు
అభ్యస్న ప్తోిం స్ింఖ్య-27
దశ్- 01

దశ్- 02

దశ్- 03

దశ్- 04

స్రకలునుప్యోగిాంచి

క్ోణమయన్నన్ననుప్యోగిాంచి

స్రకలు, వృతా లేఖిన్న

రేఖ్యఖ్ాండాం, క్ోణయలను

రేఖ్యఖ్ాండాం న్నరిమాంచుటను

క్ోణమును న్నరిమాంచి క్ోణ

సహ్యాంతో క్ోణమును

సమద్ివఖ్ాండన చేయుటను

ద్యన్నన్న సమద్ివఖ్ాండన

సమద్ివఖ్ాండన రేఖ్ను

న్నరిమాంచుటను

నేరుుకుాంటారు.

చేయుటను నేరుుకుాంటారు.

న్నరిమాంచుటను నేరుుకుాంటారు.

నేరుుకుాంటారు.

అభ్యస్న ఫలితిం- 11: ఇచిున క్ొలతలకన గుణింగ్ర తిోభ్ుజాల న్నరరమణిం.
అభ్యస్న ఫలితిం యొకక వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత.
విభిని క్ొలతలను ఇచిునప్ుడు తిేభుజాలను న్నరిమాంచటాం.
న్నతాజీవితాంలో కన్నప్ిాంచే అనేక తిేక్ోణయక్ార వసుావుల ఉప్యోగాం మరియు పాేముఖ్ాతను తెలుసుక్ోవటాం.
క్రరరయచరణిం 11.1 న ిండి 11.8 వరకు: ఇచిున క్ొలతలకనుగుణాంగా తిేభుజాలను న్నరిమాంచాండి.
1) మూడు భుజాలను ఇచిునప్ుడు తిేభుజ న్నరామ ణ దశలను తెలుసుక్ొన్న అనవయిాంచాండి. ఇతర
న్నరామణయలను న్నరిమాంచటాన్నక్ర సహకరిసా ారు.
2) రాండు భుజాలు, వాటి మధా క్ోణాం ఇచిునప్ుడు తిేభుజ న్నరామణ దశలను ఉప్యోగిాంచి
తిేభుజమును న్నరిమాంచి, అద్ే విధాంగా మిగిలిన తిేభుజాలను న్నరిమసాారు.
3) రాండు క్ోణయలు, వాటి ఉమమడి భుజాం ఇచిునప్ుడు తిేభుజ న్నరామణ దశలను ఉప్యోగిాంచి తిేభుజమును న్నరిమాంచటాన్నక్ర
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సహకరిసా ారు. అద్ే విధాంగా మిగిలిన తిేభుజాలను న్నరిమసాారు.
ప్రఠ్యప్ుస్ి కిం ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి భాగిం- 01 న్నరరమణాలు
అభ్యస్న ప్తోిం స్ింఖ్య-28, 29
దశ్- 01

దశ్- 02

దశ్- 03

దశ్- 04

మూడు భుజాలు; రాండు

సమద్ివ బాహు తిేభుజ

రాండు క్ోణయలు, వాటి మధా

ఒక తిేభుజాం చుటటేక్ొలత

భుజాలు; ఒక క్ోణాం;

న్నరామణాం, లాంబక్ోణ తిేభుజ

భుజాం ఇచిునప్ుడు

మరియు ద్యన్న పాద

ఇచిునప్ుడు తిేభుజమును

న్నరామణాం నేరుుక్ొన్న న్నరిమసాారు.

తిేభుజమును న్నరిమసాారు

క్ోణయలను ఇచిునప్ుడు

న్నరిమసాారు.

తిేభుజమును న్నరిమసాారు

అభ్యస్న ఫలితిం 12: బీజగణిత మూల ప్ర్కలపనల ప్ర్చయిం- స్తథరరింకిం, చరరరశి, బీజీయ ప్దింల ప్ర్చయిం, బీజీయ
స్మయస్రలు మర్యు బహుప్ద్ో కి ుల అరథ ిం మర్యు రక్రల ప్ర్చయిం
అభ్యస్న ఫలితిం వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత
న్నతాజీవితాంలో బీజగణితమునుప్యోగిాంచి సమసాలను సాధ్ిాంచే సాందరాులు వస్రా విద్యారుథలు ఈ తరగతిలో ఈ అభాసన
ఫలితయనుిప్యోగిాంచి ప్రిణయమయతమకాంగా అరథవాంతాంగా సాధ్ిాంచవచుు. లేకుాంటే యయాంతిేకాంగా బీజగణిత సమసాలను
న్నతాజీవితయన్నక్ర అనవయాం చేసుక్ోకుాండయ లెకకలను చేసా ారు. జతకు ఈ అభాసన ఫలితాం విద్యారిథక్ర సరిగా అరథమత
ై ే తరావత
బీజగణితాంలో వచేు అనేక ఉనిత ప్రికలపనలకు సాంబాంధ్ిాంచిన అభాసన అాంశాలను నేరుుక్ోవడయన్నక్ర సహ్యప్డుతుాంద్ి.
ఈ అభాసన ఫలిత ప్రికలపనలను యయాంతిేకాంగా స్ిథరాాంకాం, చరరాశి న్నరవచనయలను ఉద్యహరణల ద్యవరా మయతేాం చెప్త
ి ే చయలదు.
అయితే అాంకగణిత ఆలోచన నుాండి బీజగణిత ఆలోచనకు విద్యారిథన్న తీసుక్ొన్న వళ్లిలి. ద్యన్నక్ోసాం న్నతాజీవితాంలో వచేు అనేక
సాందరాులను మరియు సాంఖ్ా/చితేాంల వినయాసాల ద్యవరా స్ిథరరాశి మరియు చరరాశి ప్రికలపనను ఇవవడాం మరియు బీజీయ
సమయసాలు, బహు ప్ద్ో కా ులను న్నతాజీవిత సాందరాులనుప్యోగిాంచి తెలియజప్పడాం.
ఉద్ా: రమేశ అాంగడిక్ర వళిి బాంతులను క్ొనయలి అనుక్ొన్న అాంగడిక్ర వళ్లిను. అాంగడివాడు ఒక బాంతి 5 రూపాయలు అన్న చెప్పను.
అప్ుడు రమేశ ఆలోచిాంచి క్రిాంద్ి చితేాంలో చూప్ినటట
ి లెక్రకాంచి ఒక ప్టిేకలో రాసుకునయిడు.

బాంతుల సాంఖ్ా

1

2

3

.....

10

.....

250

.....

.....

బాంతుల వల

5 రూ

10రూ

15రూ

.....

50రూ

.....

1250రూ

.....

.....
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5 రూ- స్ిథరరాశి, బాంతుల సాంఖ్ా చరరాశి, న్నతాజీవితాంలో (వావహ్రాంలో) బీజగణిత మూల ప్రికలపనలెైన స్ిథరరాశి, చరరాశుల
గురిాంచి జాానాం ఏరపడుతుాంద్ి.
క్రరరయచరణిం: 12.1 మరియు 12.2 ఈ క్ారాాచరణయలలో స్ిథరరాశి మరియు చరరాశుల గురిాంచి సపషే ాంగా అరథాం చేసుక్ోవడయన్నక్ర
క్ారాాచరణయలు ఇవవబడయుయి. ఉపాధ్యాయులు, విద్యారుథలకు సరియిైన సూచనలతో క్ారాాచరణయలను చేయిాంచయలి.
ఉద్దేశ్యిం: బీజగణిత సహ్యాంతో వావహ్రికాంగా అనవయ సమసాలను సాధ్ిాంచడాం. స్ిథరరాశి, చరరాశుల అరథాం, వాటిన్న
వరరీకరిాంచడాం
క్రరరయచరణ వివరణ: వినయాసాల ద్యవరా స్ిథరరాశి, చలరాశులను ప్రిచయాం చేయడాం.
ఉద్ా: విద్యారుథలకు, ఉపాధ్యాయులు ఈ ఉద్య..ను ఇచిు స్ిథరరాశి, చరరాశుల గురిాంచి సపషే ాంగా అరథాం చేసుకునే క్ారాాచరణయన్ని
చితేాంలో చూప్బడినద్ి. ఒక హ్సే ల్ భోజన శాలలో క్ొన్ని డెైన్నాంగ టేబుళళు జోడిాంచబడయుయి.

ప్ై టేబుళళు మరియు కురరుల సాంఖ్ాను గమన్నాంచి, క్రిాంద్ి ప్ేశిలకు జవాబవవాండి.
టేబుళు సాంఖ్ా

1

2

3

4

-----

కురరుల సాంఖ్ా

4=2+2

6=4+2

8=6+2

10=8+2

-----

సామయనా రూప్ాం

2(1)+2

2(2)+2

2(3)+2

2(4)+2

-----

X
2X+2

• టేబుళి సాంఖ్ా(X) మయరుతునిద్ి. 2 కురరులను వద్ిలి మిగిలిన కురరుల సాంఖ్ా (2X) కూడయ మయరుతునిద్ి. స్ిథరరాశి మరియు
చలరాశుల గురిాంచి అరథాం చేయిాంచడాం.
• తరావత అనేక క్ారాాచరణయల ద్యవరా చరరాశి మరియు స్ిథరరాశులను విద్యారుథలకు అరథాం చేయిాంచడాం.
క్రరరయచరణిం 12.3: ఉపాధ్యాయులు ఇచిున బీజీయ ప్ద్యలకు తలయ 4 సజాతి, విజాతి ప్ద్యలను రాయడయన్నక్ర అనుకూలిాంచే
క్ారాాచరణాం ఇవవబడిాంద్ి.
క్రరరయచరణిం వివరణ: సజాతి మరియు విజాతి ప్ద్యల అరథాం మరియు వాటిన్న వరరీకరిాంచడాం. విద్యారుథలకు, ఉపాధ్యాయులు ఈ
గుాంప్ులో ఇవవబడిన ప్ద్యలను సజాతి, విజాతి అన్న వరరీకరిాంచి రాయడయన్నక్ర అనుకూలాం చేయడాం.
క్రరరయచరణిం 12.4: బీజీయ సమయసాల అరథాం మరియు రక్ాలు
ఉద్దేశ్యిం: బీజీయ సమయసాల అరథాం గిహసాారు. వాటి రక్ాలను గురిాసా ారు.
క్రరరయచరణిం వివరణ: బీజీయ సమయసాలు మరియు వాటి రక్ాలను అనేక క్ారాాచరణయల ద్యవరా ప్రిచయాం చేయడాం. ఉద్య:
వాక్ాాలను సమయసాలుగా, సమయసాలను వాక్ాాలుగా మయరుడాం, ఏకప్ద్ి, ద్ివప్ద్ి, తిేప్దులను గురిాాంచడాం.
క్రరరయచరణిం 12.5: బీజీయ సమయసాల మూల ప్ేక్య
రి లు
ఉద్దేశ్యిం: బీజీయ సమయసాల మూల ప్ేక్య
రి లను చేసా ారు.
క్రరరయచరణిం వివరణ: సరళ బీజీయ సమయసాలప్ై మూల ప్ేక్య
రి లు: సాంకలనాం, వావకలనాం, గుణక్ారాం మరియు భాగహ్రాం సజాతి
ప్ద్యల జతకు విజాతి ప్ద్యలునిప్ుపడు వాటి సాంకలనాం, వావకలనాం చేస్ర లెకకలను అరథాం చేయిాంచడాం.
ఉద్యహరణ 1: ab-bc+bc-ca+ca-ab
మయద్ిరి లెకక వలే ఏకప్ద్ి, ద్ివప్ద్ి, తిేప్దుల గుణక్ారాం అరథాం చేయిాంచడాం
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ఉద్యహరణ 2: 3X x 5y= 15xy

ఏక ప్దాంను ఏక ప్దాంచే భాగిాంచడాం. ఒక బహుప్ద్ిన్న ఏకప్ద్ిచే భాగిాంచడాం. ఒక బహుప్ద్ిన్న బహుప్ద్ిచే భాగిాంచడాం అరథాం
చేయిాంచడాం.
ఉద్యహరణ:

ప్రఠ్యప్ుస్ి కింలో స్ింబింధించిన అధాయయిం: భాగిం-1 అధాయయిం (4) బహుప్ద్ో కి ులు
అభ్యస్న ప్తోములు స్ింఖ్య 30 న ిండి 33
దశ్- 01

దశ్- 02

దశ్- 03

దశ్- 04

బీజగణిత మూల

బీజగణితముల

బీజాక్షరాం మరియు ఏకప్ద్ి,

సరళ బీజోకుాలప్ై

ప్రికలపనలెన
ై స్ిథరాాంకాం,

ప్రికలపనలెన
ై స్ిథరరాశి,

ద్ివప్ద్ి తిేప్ద్ో కా ులను గురిాంచి

మూలక్రయ
ి లను కలిగిన

తెలుప్ుతయరు.

సమసాలను సులభాంగా

చరరాశులను గురిాాంచి, అరథాం చరరాశులను, బీజీయ ప్ద్యల
చేసుకుాంటారు.

సహగుణక్ాలను

సాధ్ిసా ారు.

కనుగ ాంటారు.
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అభ్యస్న ఫలితిం 13: న్నరూప్క వయవస్థ లో బింద వులన గుర్ిస్ి రరు మర్యు బింద వుల స్రథనాలన తలుస్ కుింటారు
గ్రాఫల ఆవశ్యకత
క్రరరయచరణిం: 13.1 న ిండి 13.3 న్నరూప్క్రల ప్ర్చయిం
ఉద్దేశ్యిం: గాిఫలో న్నరూప్క్ాలను గురిాాంచడాం
క్రరరయచరణిం వివరణ: అనేక క్ారాాచరణయల ద్యవరా న్నరూప్క్ాల ఆవశాకత మరియు వాటిన్న గురిాాంచే విధ్యనయన్ని వివరిాంచడాం.
ఉద్ా: ప్ేకక చితేాంను గమన్నాంచి క్రిాంద్ి ప్ేశిలకు జవాబవవాండి.
1. ఒక సమతలాంలో మూడు బాందువులు గురిాాంచబడినవి. ఈ బాందువుల సాథనాంను
గురిాాంచడాం సాధామయ?

ఇచిున గాిఫ క్ాగితాంప్ై గురిాాంచిన బాందువుల న్నరూప్క్ాలను రాయాండి.
A(,)

B(,)

C(,)

D(,)

E(,)

F(,)

అభాసన సామగిి: గాిఫలు
ప్రఠ్యప్ుస్ి కింలో ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి భాగిం-2
న్నరూప్క రేఖ్యగణితిం
అభ్యస్న ప్తోములు 34 మర్యు 35
దశ్- 01

దశ్- 02

దశ్- 03

దశ్- 04

గాిఫ మూల ప్రికలపన క్ారరేజయన్ సమతలాంప్ై సమతలాంప్ై బాందువులను గురిాాంచడాం
తెలుసుకుాంటారు.

న్నరూప్క వావసథ కు

బాందువులను

గాిఫ క్ాగితాంప్ై గురిాాంచిన బాందువుల

సాంబాంధ్ిాంచిన ఏ ప్ేశి ఇచిునయ

గురిాసా ారు.

న్నరూప్క్ాలను రాయగలరు.

సులభాంగా సాధ్ిాంచగలరు.
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అభ్యస్న ఫలితిం-14 రిండు చరరరశులు గల స్రళ స్మీకరణాలన స్రధస్రిరు.
అభ్యస్నా ఫలితిం వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత
సమీకరణ అరథాం, చరరాశి మరియు స్ిథరరాశి ప్రిచయాం. ఒక్ే చరరాశి గల సమీకరణయల సాధన. రాండు చరరాశులు గల సమీకరణయల
ప్రిచయాం మరియు సాధన. న్నతాజీవితాంలో ఎదురయియా అనేక సమసాలను సమీకరణ రూప్ాంలో రాస్ి సాధన కనుగ నడాం.
క్ారాాచరణాం:- 14.1 నుాండి 14.3: ఒక్ే చరరాశి గల రేఖ్యతమక సమీకరణయల అరథాం మరియు ప్రిహ్రాం
ఉద్ేేశాాం: ఒక్ే చరరాశి గల రేఖ్యతమక సమీకరణయల అరథాం మరియు ప్రిహ్రాం కనుగ నడాం.
క్ారాాచరణ వివరణ: ఉపాధ్యాయులు అభాసన ప్తయేలు పాేరాంభిాంచడయన్నక్ర ముాందు ఈ విధమైన క్ారాాచరణయలు చేయవచుును.
Lల సాంఖ్ా

1

2

3

4

5

6

...

29

...

అగిీప్ులి ల సాంఖ్ా

2

4

6

8

10

12

....

58.

...

2n

ప్ై ప్టిేకను గమన్నస్రా Lతో చేస్ిన వినయాసాన్ని గమన్నాంచినప్ుడు, L సాంఖ్ాలు ఎకుకవైతే అగిీప్ులి ల సాంఖ్ా కూడయ ఎకుకవగును. వినయాసాం
చివర Lల సాంఖ్ా 'n' అయితే అగిీప్ులి ల సాంఖ్ా 2n అగును. ఈ క్ారాాచరణాంలో ఉపాధ్యాయులు ఇచిున సాందరుాం న్నతాజీవితాంలో
చూడగలిగేద్ి, ద్ీన్నన్న వివరాంగా విద్యారుథలకు తెలిప్ి ఒక్ే చరరాశి గల రేఖ్యతమక సమీకరణయలను గురిాాం చడయన్నక్ర అవక్ాశాం కలిపాంచడాం. ఒక్ే
చరరాశి గల రేఖ్యతమక సమీకరణ అరథాం తెలప్డాం.
వాకా రూప్ాం నుాండి ఒక్ే చరరాశి గల సమీకరణయలుగా మయరుడాం. ద్ిన న్నతా జీవిత సాందరు వాక్ాాలను ఒక్ే చరరాశి గల సమీకరణయలుగా
మయరుడాం.
కా.స్ిం.

వ్రక్రయలు

1.

x నుాండి 5ను తీస్ివేస్రా మిగిలినద్ి 25

2.

x కు 15ను కూడితే 32 అగును.

ఒక్ే చరరరశి గల స్మీకరణాలు
x - 5=25

ఈ క్ారాాచరణాంలో ఉపాధ్యాయులు ఇచిున న్నతాజీవిత సాందరాులను వివరిాంచి ఒక్ే చరరాశి గల సరళ సమీకరణయలుగా వాకా రూప్ాంలో
ప్రివరిాాంచడాం.
ఒక్ే చరరాశి గల రేఖ్యతమక సమీకరణయలను వాకా రూప్ాంలో రాయడాం.
ఉద్దేశ్యిం: ఒక్ే చరరాశి గల సమీకరణయలను వాకారూప్ాంలో రాయడాం
కా.స్ిం.
1

ఒక్ే చరరరశి గల రేఖ్యతమక స్మీకరణిం
2 x – 15 = 7

వ్రక్రయలు
నేహ్ వదే 2x ఆట క్ారులునయియి. ఆమ తాండిే ఆమ వదే నుాండి 15
క్ారులను ఆమ చెలెి లు నీహ్రికకు ఇప్ిపాంచెను. అప్ుడు నేహ్ వదే 7 క్ారులు
మిగిలినయయి?
లేద్య
2x నుాండి 15 తీస్ివేయగా 7 వచుును.

ఈ క్ారాాచరణాంలో ఇచిున ఒక్ే చరరాశి గల రేఖ్యతమక సమీకరణయలను వాకా రూప్ాంలో మయరుడయన్నక్ర విద్యారుథలకు అవక్ాశాం కలిపాంచడాం.
క్ొన్ని ఏక చలరాశి గల రేఖ్యతమక సమీకరణయలు ఇవవబడయుయి. వాటిన్న వాకారూప్ాంలో రాయునప్ుడు క్ొన్ని అాంశాలను గమనాంలో
ఉాంచుక్ోవాలి.
•

వాకాాంను రాయునప్ుడు సమీకరణాంలో గల 'x' చలరాశి అగును

•

వాకారూప్ాంలో రాయునప్ుడు ద్ిన న్నతాజీవితాంలో వచేు ఘటనలను రాయవచుు.
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క్రరరయచరణిం 14.4 రాండు చరరాశులు గల రేఖ్యతమక సమీకరణయలను గాిఫ ప్దా తిలో కనుగ నడాం.
గాిఫ ప్దా తిలో విలువలను కనుగ నడాం నేరుుకుాంటారు.

ప్రఠ్యప్ుస్ి కింలో ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి భాగిం-2: రిండు చరరరశులు గల రేఖ్యతమక స్మీకరణాలు
అభ్యస్న ప్తోములు 36 న ిండి 40
దశ్ -1

దశ్- 2

దశ్- 3

దశ్- 4

ఒక్ే చరరాశి గల

ఒకటి, రాండు చరరాశులు గల

ఒకటి, రాండు చరరాశులు గల

ఏ ప్ేశి ఇచిునప్పటిక్ర

సమీకరణ న్నరామణాం

సమీకరణయల న్నరామణాం

సమీకరణయల న్నరామణాం మరియు

సులభాంగా సాధ్ిాంచగలరు.

మరియు సాధన

మరియు సాధన

సాధన. సమీకరణయలను గాిఫలో

తెలుసుకుాంటారు.

తెలుసుకుాంటారు.

ప్ేతిన్నధ్ిసా ారు.
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అభ్యస్న ఫలితిం 15: బీజీయ న్నతయ స్మీకరణాలన అనవయించి లెకకలన స్రధించదవ్రరు.
అభ్యస్న ఫలితిం వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత
బీజీయ న్నతా సమీకరణయలను ఉద్యహరణల ద్యవరా తెలప్డాం. న్నతా సమీకరణయల అనవయ సమసాలను సాధ్ిాంచడాం. ప్దే
సాంఖ్ాల వరీ ాం మరియు ఘనాంలను కనుగ నునప్ుడు బీజీయ న్నతా సమీకరణయల నుాండి సులభాంగా కనుగ నడాం.
క్రరరయచరణిం: 15.1 1) సమీకరణ అరథాం
కా.స్ిం.

వ్రక్రయలు-1వ విధ్ిం

వ్రక్రయలు-2వ విధ్ిం

1.

Yకు 6ను కూడాండి.

Yక్ర 6ను కూడితే 25 వచుును.

2.

P నుాండి 15 తీస్ివయ
ే ాండి.

P నుాండి 15 తీస్ివస్
ే రా 30 వచుును.

3.

4 నుాండి nను తీస్ివేయాండి.

4 నుాండి nను తీస్ివేస్రా 2 వచుును.

ప్టిేకలో గల రాండు రక్ాల వాక్ాాలను గమన్నాంచి వాటి అరాథన్ని సాంప్ూరణాంగా తెలియజేయడాం ద్యవరా వాటి మధా సారూప్ాాం
మరియు వాతయాసాంను కనుగ నడయన్నక్ర అనుకూలాం చేయడాం.
సమీకరణయలను వాక్ాాల రూప్ాంలో రాయడాం
కా.స్ిం.

స్మీకరణిం

వ్రకయిం

1.

x+20= 25

xకు 20 కూడితే 25 వచుును.

2.

q-15= 2

అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా సమీకరణయలను వాక్ాాల రూప్ాంలో రాస్ర విధ్యనయన్ని తెలిప్ి అరథాం చేయిాంచడాం ద్యవరా మిగిలిన అన్ని
సమీకరణయలను వాక్ాాలుగా రాయడయన్నక్ర ఉతేా జప్రచడాం.
వాక్ాాలను సమీకరణ రూప్ాంలో రాయడాం.
1) నయ దగీ ర క్ొన్ని ప్నుిలు కలవు. నయ స్రిహతురాలు కూడయ నయకు 5 ప్నుిలు ఇచెును. నయ వదే ఇప్ుడు మొతా ాం 16
ప్నుిలు కలవ.

న్నతాజీవితాంలో వచేు సన్నివేశాలను ఉద్యహరణల ద్యవరా అరథాం చేయిాంచి సమీకరణ రూప్ాంలో రాస్ి సాధన కనుగ నటాం ఎలయ
అన్న తెలప్డాం ద్యవరా ఇాంక్ా అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా ప్రిహ్రాలు కనుగ నడయన్నక్ర అనుకూలాం చేయడాం.
సమీకరణయలయ క్ాద్య అన్న గురిాాంచి క్ారణాం తెలప్డాం
కా.స్ిం.

వ్రకయిం

స్మీకరణిం (అవున /క్రద )

1.

x+6 = 10

అవును

2.

3y = 30

క్రరణిం

ఇచిున గణిత వాక్ాాలను సాధ్ిాంచి చూప్ి అవి సమీకరణయలు అవునయ క్ాద్ో ఎలయ కనుగ నవచుు అనేద్ి అరథాం చేయిాంచి ద్యన్నక్ర
సరన
ై క్ారణాం ఇచేు విధ్యనయన్ని తెలప్డాం.
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క్రరరయచరణిం 15.2: న్నతా సమీకరణయలను ఉప్యోగిాంచి సమసాలను సాధ్ిాంచడాం.
చితయేలను అరథాం చేసుక్ోవడయన్నక్ర సహకరిాంచడాం ద్యవరా న్నతా సమీకరణయలను గురుాచేయడాం. విద్యారుథలను నయలుగు గుాంప్ులుగా
చేస్ి ప్ేతి గుాంప్ుకు చితేాం చయరుేను ఇచిు అద్ే విధమైన రాంగు క్ాగితాం అటే తో కతిా రిాంచి చరిుాంచడయన్నక్ర అవక్ాశాం కలిపాంచడాం.
అభాాస క్ారాాచరణయలను సాధ్ిాంచడయన్నక్ర అనుకూలాం చేయడాం.

ప్రఠ్యప్ుస్ి కింలో ప్రఠ్ిం పేరు: భాగిం 01 బహుప్ద్ో కి ులు
అభ్యస్న ప్తాోలు 41 మర్యు 42
దశ్ -1

దశ్- 2

దశ్- 3

దశ్- 4

సమీకరణ రూప్ాంలో

సమీకరణయలకు వాక్ాాలను

అన్ని న్నతా సమీకరణయలను

న్నతా

రాసాారు.

రాసాారు.

రాసాారు.

సమీకరణయలనుప్యోగిాంచుక్ొన్న
సమసాలను సాధ్ిసా ారు.
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అభ్యస్న ఫలితిం- 16: బహుప్ద్ో కి ుల రకిం, విలువ, డిగ్,ీా శూనయతలన తలుస్ కుింటారు. శేష స్తద్ా ాింతిం మర్యు క్రరణాింక
స్తద్ా ాింతాలన అనవయస్రిరు.
అభ్యస్నా ఫలిత వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత
బహుప్ద్ో కా ుల అరథాం, రకము మరియు గరిషఠ ఘయత సూచీలను బహుప్ద్ో క్ా ల
ర ో గల అవాకా ప్ద్యన్నక్ర వేరేవరు విలువలను
ఆద్ేశిాంచడాం ద్యవరా విలువ, విలువ ఆధ్యరాంప్ై శూనాత, ద్ీరఘ భాగాహ్రాం భాగాహ్రాం చేయకుాండయ శేష ప్ేమేయయనుిప్యోగిాంచి
శేషాంను ఒక ద్ివప్దాం, బహుప్ద్ో క్ా ర క్ారణయాంకాం అయినద్య అనుటకు క్ారణయాంక స్ిద్ా యాంతాం ద్యవరా కనుగ నడాం.
క్ారాాచరణాం: 16.1 బహుప్ద్ో కా ుల రకాం మరియు డిగరి
రకిం

ఉద్ా

డిగ్ీా

రేఖ్యతమక బహుప్ద్ి

p (x) = ax + b

1

వరీ బహుప్ద్ి

p (x) = ax2 + bx + c

2

ఘన బహుప్ద్ి

p (x) = ax3 + bx2 + c x +b

3

బహుప్ద్ి

p (y) = y4 - 6y + 1

4

బహుప్ద్ి

p (x) = x5 + 2x2 - 3x + 6

5

ప్టిేకలో ఇచిున ఉద్యహరణలను ఉపాధ్యాయులు వివరిాంచడాం ద్యవరా అద్ే విధమైన వేరేవరు అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా
న్నరవచనాం, రకాం మరియు గరిషఠ ఘయతాం లేద్య డిగల
రి ను అభాస్ిాంచడయన్నక్ర అనుకూలాం చేసా ారు.
క్రరరయచరణిం 16.2: బహుప్ద్ో క్ా ర విలువ
క్ారాాచరణాం వివరణ: అనేక క్ారాాచరణయల ద్యవరా విద్యారుథలకు బహుప్ద్ో కా ుల విలువను కనుగ నే విధ్యనయన్ని వివరిాంచడాం.
ఉద్య:
1) p(x)= 3x+5 అయితే p(1) &p(2) విలువ కనుగ నాండి.
p(1) = 3(1)+5= 3+5=8
p(2) = 3(2)+5= 6+5=11
బహుప్ద్ో క్ా ర శూనాత: ఉద్య: p(x)= 6x-3, p(x)= 0 అయితే 6x-3=0 అాందువలి 6x=3
3

అాంటే x=6 =

1
2

ఇచిున ఉద్యహరణలను ఉపాధ్యాయులు వివరిాంచడాం ద్యవరా అద్ే విధమైన వేరేవరు ఇాంక్ా అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా శూనాత
అనే అాంశాన్ని వివరిసా ారు. ద్యన్న ద్యవరా మిగిలిన అన్ని ప్ేశిలను సాధ్ిాంచడయన్నక్ర సహకరిాంచడాం.
క్ారాాచరణాం: 16.3 శేష స్ిద్ా యాంతాం
p(x) అనేద్ి డిగరి 1 లేద్య 1 కాంటే ఎకుకవ అయి ఒక బహుప్ద్ి. a అనేద్ి ఒక వాసా వ సాంఖ్ా. p(x)ను రేఖ్యతమక బహుప్ద్ి (x-a)
చే భాగిాంచినప్ుడు p(a) శేషాం అగును.
ఉద్ా: శేష స్ిద్ా యాంతాంనుప్యోగిాంచి p(x)= x3-2x2+5x+2ను g(x)= x-2చే భాగిాంచినప్ుడు వచుు శేషాంను కనుగ నాండి.
p(x)= (x3-2x2+5x+2)
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p(2)= (2)3-2(2)2+5(2)+2

{x-2=0}

= 8-8+10+2=12
శేష స్ిద్ా యాంతాం న్నరవచనాం తెలిప్ి, ఉద్యహరణ ద్యవరా అనవయాంను తెలప్డాం. ద్యన్న ద్యవరా మిగిలిన అన్ని లెకకలను
సాధ్ిాంచడయన్నక్ర సహ్యప్డడాం.
క్రరరయచరణిం: 16.4 క్రరణాింక స్తద్ా ాింతిం
p(x) అనేద్ి n డిగగ
రి ా గల ఒక బహుప్ద్ి (n≥1) మరియు a ఏద్ెన
ై య ఒక వాసా వ సాంఖ్ా అయితే, అప్ుడు p(a)=0 అయితే
అప్ుడు (x-a) p(x) యొకక క్ారణయాంకమగును.
ఉద్ా: x-1 అనేద్ి p(x)= 4x3+3x2-4x-3 క్ారణయాంకమగునయ? ప్రిశ్యలిాంచాండి.
p(x)

= 4x3+3x2-4x-3

p(1)

= 4(1)3+3(1)2-4(1)-3
= 4+3-4-3
=0

x-1 అనేద్ి p(x)= 4x3+3x2-4x-3 యొకక క్ారణయాంకమగును.
ఒక ద్ివప్దాం, బహుప్ద్ో క్ా ర యొకక క్ారణయాంకమగునయ? అనుటను క్ారణయాంక స్ిద్ా యాంతాం ద్యవరా దశలవారరగా కనుగ నే విధ్యనయన్ని
తెలప్డాం. ద్యన్న ద్యవరా మిగిలిన అన్ని ప్ేశిలను సాధ్ిాంచడయన్నక్ర సహ్యప్డటాం.
ప్రఠ్యప్ుస్ి కింలో స్ింబింధించిన అధాయయిం:- భాగిం-1. బహుప్ద్ో కి ులు
అభ్యస్న ప్తోములు 43 న ిండి 46
మౌలయమయప్న దశ్లు:దశ్ -1
బహుప్ద్ో క్ా ర డిగరి
రాసాారు.

దశ్- 2

దశ్- 3

రకము, విలువ డిగరి, బహుప్ద్ో కా ుల రకాం, డిగరి, విలువ,

దశ్- 4
బహుప్ద్ో కా ుల రకాం, డిగరి, విలువ, శేష

శూనాతలను

శేష స్ిద్ా యాంతాంలకు సాంబాంధ్ిాంచిన

స్ిద్ా యాంతాం, క్ారణయాంక స్ిద్ా యాంతాంలకు

కనుగ ాంటారు

సమసాలను సులభాంగా

సాంబాంధ్ిాంచిన ఏ సమసానలను ఇచిునయ

సాధ్ిసా ారు.

కూడయ జవాబు రాసాారు.
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అభ్యస్న ఫలితిం 17: స్మతల చితాోల చ టటుక్ొలత మర్యు వ్ైశరలయయలన గురుిచదస్ కుింటారు.
అభ్యస్న ఫలితిం వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత
వివిధ ఆకృతుల వైశాలాాం మరియు చుటటేక్ొలతల ప్రిచయాం, వైశాలాాం, చుటటేక్ొలతలను కనుగ నే లెకకలను సాధ్ిాంచడాం.
న్నతాజీవితాంలో అనేక సాందరాులలో కనప్డే అనేక ఆకృతుల వైశాలాాం మరియు చుటటేక్ొలతలను కనుగ నేటప్ుడు ఈ అభాసనయాంశ జాానాం
అతావసరాం. సామయనాాంగా విద్యారుథలు వైశాలాాం, చుటటేక్ొలత కనుగ నేటప్ుడు సూతయేలనుప్యోగిాంచి చతురసే, ద్ీరఘచతురసే ఆకృతుల
వైశాలాాం, చుటటేక్ొలత కనుగ ాంటారు. అయితే విద్యారుథలు ఏ వసుావు లేద్య ఆకృతిన్న తీసుకునయి వైశాలాాం, చుటటేక్ొలత ఏ విధాంగా
కనుగ నయలి అనే సామరాథాన్ని ప్ాంచితే ద్యన్న ఆధ్యరాంప్ై ప్ిలిలు తమ న్నతాజీవితాంలో వచేు అనేక సమసాలను ప్రిషకరిాంచుక్ోవచుు.
స్ూచన: విద్యారుథల అభాసనయ ప్తేాంలో వైశాలాాం మరియు చుటటేక్ొలతకు సాంబాంధ్ిాంచిన మూల ప్రికలపన క్ారాాచరణయలు వేయలేదు.
అాందువలి ఈ క్రిాంద్ి క్ారాాచరణలను విద్యారుథలకు ఈ అభాసనయ ఫలితయన్ని పాేరాంభిాంచడయన్నక్ర ముాంద్ే ఈ క్ారాాచరణయన్ని మరియు
సాంభాషణలను చేయయలి.
వైశాలాాం మరియు చుటటేక్ొలత ప్రికలపనను ఏరపరచడయన్నక్ర ముఖ్ాాంగా వసుావులు మరియు ఆకృతుల ప్రిచయాం చేసుకుాంటూ వైశాలాాం
మరియు చుటటేక్ొలత ప్రిచయాం చేయయలి. ముఖ్ాాంగా ప్ిలిలలో వచేు అనేక ప్ేశిలెైన వైశాలాాం మరియు చుటటేక్ొలతలను ఏ వసుావులకు/
ఆకృతులకు కనుగ నయలి? సాధ్యరణాంగా ఏవిధాంగా కనుగ నయలి.
కిమబదా ాంగా కనుగ నడయన్నక్ర ఉప్యోగిాంచే సూతయేలు ఏ విధాంగా వచయుయి? ఎాందుకు మనాం వైశాలయాన్ని సూచిాంచడయన్నక్ర వరాీన్ని
యూన్నటగా ఉప్యోగిసా ాాం? మొదలెైన అాంశాలను అనేక వసుావులు మరియు సాంభాషణల ద్యవరా ప్రికలపన ఏరపరచడయన్నక్ర
ముఖ్ామగును.
వ్ైశరలయిం మర్యు చ టటుక్ొలత మూల ప్ర్కలపనలు

స్హజ వస్ి వులు

కృతిోమ వస్ి వులు

జాయమితీయ వస్ి వులు

•

సహజ మరియు మయనవ న్నరిమత వసుావుల ప్రిచయాం

•

మూడు మరియు రాండు ప్రిణయమయల ఆకృతుల మధా గల పర లిక మరియు వాతయాసాం

•

కిమ మరియు అకిమ ఆకృతుల మధా గల పర లిక మరియు వాతయాసాం ఆవృత మరియు ఆవృతాం క్ానటటవాంటి ఆకృతుల మధా
ఉాండే వాతయాసాం మరియు సారూప్ాాం.
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ఆవృత ఆకృతులు

ఆవృతిం క్రన్న ఆకృతులు

ప్ై ప్రికలపనలను ప్రిచయాం చేయునప్ుడు ఈ క్రిాంద్ి విధాంగా సూచిాంచిన ప్ేశిలు/ సాంభాషణలను చేయడాం
•

మూడు ప్రిమయణయలు మరియు రాండు ప్రిమయణయలు గల వసుావుల మధా గల వాతయాసమేమి

•

రాండు ప్రిమయణయల వసుావులు మనకు ఎకకడెన
ై య కన్నప్ిసా ాయయ? ఎాందుకు మనకు అన్ని వసుావులు మూడు
ప్రిమయణయల వసుావులుగా అన్నప్ిసా ాయి

•

మూడు ప్రిమయణ వసుావులను ఏవిధాంగా మనాం రాండు ప్రిమయణము గల వసుావులుగా చితిేాంచడాం ఎలయ?

•

కిమ, అకిమ ఆకృతులను చూచినప్ుడు వాటి మధా ఉాండే సారూప్ాాం మరియు వాతయాసాలేవి

•

ఆవృతాం క్ాన్న వసుావులకు ఎాందువలి వశ
ై ాలాాం, చుటటేక్ొలత కనుగ నుటకు సాధాాం క్ాదు?

వ్ైశరలయిం మర్యు చ టటుక్ొలతల ప్ర్కలపనలు
ఈ క్ారాాచరణయలలో వైశాలాాం మరియు చుటటేక్ొలతలను అసాంబదా విధ్యనయలోి కనుగ నడాం మరియు అసాంబదా విధ్యనయల
అనయనుకూలతలు మరియు అనయనుకూలతల సాంభాషణ. తరావత కిమ ఆకృతి మరియు వసుావులకు వశ
ై ాలాాం మరియు
చుటటేక్ొలతను కనుగ నడయన్నక్ర సూతయేలను కనుగ నడాం మరియు వాటి అనవయాం. వీటిన్న అనుగమన మరియు న్నగమన
ప్దా తులోి చేస్ర ప్దా తినుప్యోగిాంచి చేయబడిాంద్ి.

కామ స్ింఖ్య.

ప్ొ డవు (l)

వ్డలుప (b)

వ్ైశరలయిం

a

1

1

1

b

3

3

9

c

7

7

49

C) ప్ూరిా చతురసాేల సాంఖ్ా = 49
పాక్ిక చతురసాేల సాంఖ్ా = 00
సుమయరు వైశాలాాం = 49 చ. యూ.
చతురసే వైశాలాాం = భుజాం x భుజాం
= 7 x 7 = 49 చ. యూ.
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ప్ోస్ి త అభ్యస్న ఫలిత వివరణ
క్రరరయచరణిం:- 17.1 న ిండి 17.6: తిేభుజాం, చతురసేాం, ద్ీరచ
ఘ తురసేాం, సమయాంతర చతురుుజాం, వృతా ాం మరియు వజాేకృతుల
వైశాలాాం మరియు చుటటేక్ొలత కనుగ నడాం. ప్న
ై చూప్ినటట
ి గాిఫ ప్రప్ర్ ద్యవరా క్ారాాచరణయలను చేస్ి, తరావత సూతేాం
సహ్యాంతో వైశాలాాం, చుటటేక్ొలతను కనుగ నడయన్నక్ర అనుకూలాం చేయడాం.
క్రరరయచరణిం 17.7: హెరాన్ససూతేాం
హెరాన్ గురిచి సమయచయరాం తెలిప్ి తిేభుజాంలో పాదాం మరియు ఎతు
ా ఇవవకుాండయ క్ేవలాం భుజాల క్ొలతలు మయతేాం ఇస్రా
చుటటేక్ొలత ద్యవరా హెరాన్ సూతేాంనుప్యోగిాంచడాం గురిాంచి తెలిప్ి సూతేాం మరియు లెకకను సాధ్ిాంచడాం తెలిప్ి అద్ేవిధాంగా
లెకకలు సాధ్ిాంచడయన్నక్ర అనుకూలాం చేయడాం.
ప్రఠ్యప్ుస్ి కింలో ప్రఠ్ిం పేరు: 7 మర్యు 8వ తరగతి ప్రఠ్ిం
9వ తరగతి భాగిం-2: హెరరన్స స్ూతోిం
అభాయస్ ప్తోముల స్ింఖ్య- 47 న ిండి 54
దశ్ -1

దశ్- 2

దశ్- 3

దశ్- 4

సమతలయకృతులను

సమతలయకృతి భుజాలను

సమతలయకృతి చుటటేక్ొలత

సమతలయకృతిక్ర సాంబాంధ్ిాంచిన

గురిాాంచి భుజాలను

క్ొలిచి చుటటేక్ొలత

మరియు వైశాలాాం రాండిాంటిన్న

అనవయ సమసాలను సాధ్ిసా ారు.

క్ొలుసాారు.

కనుగ ాంటారు.

కనుగ ాంటారు.

అభ్యస్న ఫలితిం 18: ఘనాకృతుల ఉప్ర్తల వ్శ
ై రలయిం, స్ింప్ూరణ తల వ్ైశరలయిం మర్యు ఘనప్ర్మయణాల
స్ూతోింన ప్యోగ్్ించి న్నతయజీవిత స్న్ననవ్ేశరన్నక్ర అనవయించడాన్నన నేరుుకుింటారు.
అభ్యస్న ఫలితిం వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత
ఘనయకృతులెన
ై ఘనాం, ద్ీరఘ
ఘ నాం, స్ిలిాండర్, శాంఖ్ువు, గోళాం మరియు అరథగోళాం ఉప్రితల వైశాలాాం, సాంప్ూరణతల వైశాలాాం
మరియు ఘన ప్రిమయణయల సూతేాం మరియు లెకకలను సాధ్ిాంచడాం ద్యవరా తెలుసుకుాంటారు. న్నతాజీవితాంలో ఈ అన్ని
ఘనయకృతుల వసుావుల వశ
ై ాలాాంను అనవయిాంచి వసుావుల తయయరరక్ర క్ావలస్ిన మూడి సరకులను క్ొనడయన్నక్ర లెక్ాకచయరాం
చేసా ారు. వసుావు క్ొలతకు అనుగుణాంగా క్ావలస్ిన డబాు, ప్టే , బాటిళి ళ మొదలగునవి తయయరు చేయడయన్నక్ర క్ొనడయన్నక్ర
సహ్యప్డును.
ప్ిలిలు

మూడు

సాంప్ూరణతల

ప్రిమయణయల

వశ
ై ాలాాం

వసుావుల,

మరియు

ఉప్రితల

ఘనప్రిమయణాం

కనుగ నడయన్ని సూతేాం సహ్యాంతో కనుగ ాంటారు. అయితే
ఇద్ి యయాంతిేకాంగా ఉాంటటాంద్ే క్ానీ ఎాందుకు ఈ సూతేాం
ఉప్యోగిాంచయలి? ఈ సూతేాం ఏ విధాంగా వచిుాంద్ి? మూడు
ప్రిమయణయల

ఆక్ారాం

అకసామతు
ా గా

మయరితే

ఏ

సూతేాంనుప్యోగిాంచయలి? సూతేాం లేకుాండయ ఘనప్రిమయణాం
కనుగ నడాం సాధామయ? ఈ విధమైన అనుమయనయలను ఉపాధ్యాయులు అనేక వసుావులు మరియు సాంభాషణల ద్యవరా
34

ప్రిషకరిాంచి ప్ిలిలోి ప్రికలపనలను ప్ాంప ాంద్ిాంచయలి. ఈ విధాంగా చేయడాం ద్యవరా న్నతాజీవితాంలో ఈ సూతయేనుిప్యోగిాంచి
వైశాలాాం మరియు ఘనప్రిమయణాం అలవరచడాం సాధాాం. లేకుాంటే ఈ అనవయాం సాధాాం క్ాకుాండయ యయాంతిేకాంగా లెకకలను
చేసా ారు. అాందువలి ఉపాధ్యాయులు ప్ిలిలకు అనేక వసుావుల ద్యవరా ప్రిశోధనల ద్యవరా ప్రికలపనను ప్ాంప ాంద్ిాంచడయన్నక్ర
అనుకూలాం చేయడాం.
క్రరరయచరణిం 18.1 న ిండి 18.3: ఘనాంల అరథాం మరియు ఘనయకృతుల అాంశాలు
వివరణ: న్నజ జీవిత ఆకృతులను ప్రిచయాం చేస్ి వాటి అాంశాలెైన శ్యరాిలు, ముఖ్యలు, అాంచులను ప్రిచయాం చేస్రా విద్యారుథలకు
రాండు మరియు మూడు ప్రిమయణయల మధా ఉాండే వాతయాసాన్ని ఇాంక్ా సపషే ాంగా చేసా ారు. తరావతి క్ారాాచరణయలు అభాసనయ
ప్తయేలలో ఇవవబడిాంద్ి.
రాండు మరియు మూడు ప్రిమయణయల ఆకృతులోి గల సారూప్ాతలను మరియు వాతయాసాలను గురిాాంచి వాటి లక్షణయలను
గురిాాంచి క్రిాంద్ి ఆకృతులోి అాంచులు, శ్యరాిలు మరియు ముఖ్యలను గురిాాంచడాం.

ఘనయకృతులు (మూడు ప్రిమయణయలు గల ఆకృతులు) కలిగిన అాంశాలు
క్రిాంద్ి ఘనయకృతుల భుజాలు, శ్యరాిలు, ముఖ్యలు గురిాాంచగలరా?

ఆకృతుల అాంచుల సాంఖ్ా, శ్యరాిల సాంఖ్ా, ముఖ్యల సాంఖ్ాలను కనుగ నడయన్నక్ర అనుకూలాం చేయడాం.
క్రరరయచరణిం: 18.4 న ిండి 18.9: ఘనాం, ద్ీరఘఘనాం, స్ిలిాండర్, శాంఖ్ువు, గోళాం, అరథగోళాంల వకితల వశ
ై ాలాాం, సాంప్ూరణతల
వైశాలాాం మరియు ఘనప్రిమయణాం కనుగ నడాం.
ఉద్దేశ్యిం: ఘనాం, ద్ీరఘఘనాం, స్ిలిాండర్, శాంఖ్ువు, గోళాం, అరథగోళాంల వకితల వశ
ై ాలాాం సాంప్ూరణతల వైశాలాాం మరియు ఘన
ప్రిమయణాం కనుగ నడాం
క్రరరయచరణిం వివరణ: ప్ేతి వసుావుకు వకితల వైశాలాాం, సాంప్ూరణతల వైశాలాాం మరియు ఘనప్రిమయణాం కనుగ నునప్ుడు
ఉద్యహరణలు సూతేాం వచిున విధాం మరియు ద్యన్న అనవయ సమసాల సహ్యాంతో అరథాం చోసుక్ోవడయన్నక్ర క్ారాాచరణ కృతా
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ప్తేములు రాయబడినవి.
ద్ీరఘ
ఘ నాంలో గల మొతా ాం ద్ీరచ
ఘ తురసాేలు
A క్ొలత గల 2 ద్ీరఘ చతురసాేలు 2A
B క్ొలత గల 2 ద్ీరఘ చతురసాేలు 2B
C క్ొలత గల 2 ద్ీరఘ చతురసాేలు 2C
మొతా ాం 6 ద్ీరఘ చతురసాేలు ఉాంటాయి.
ప్రఠ్యప్ుస్ి కింలో అధాయయిం భాగిం-2 అధాయయిం- 13 ఉప్ర్తల వ్ైశరలయిం మర్యు ఘన ప్ర్మయణాలు
అభాయస్ ప్తోములు 55 న ిండి 62
దశ్ -1

దశ్- 2

దశ్- 3

దశ్- 4

ఘనయకృతులను

ఘనయకృతుల ఉప్రితల వైశాలాాం,

క్ొలతలను ఇచిునప్ుడు

అన్ని ఘనయకృతుల వైశాలాాం,

గురిాాంచి ప్రరి ు చెప్పడాం.

సాంప్ూరణతల వశ
ై ాలాాం మరియు

లెకకలను సాధ్ిసా ారు.

ఘనప్రిమయణాంలను అనవయ

ఘన ప్రిమయణయల సూతేాం

సమసాలను సులభాంగా

మయతేమే నేరుుకుాంటారు.

సాధ్ిసా ారు.

అభ్యస్న ఫలితిం 19: దతాిింశ్ములన స్ింగాహించి ప్ోదర్శించడిం
అభ్యస్న ఫలితిం వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత
మన చుటటేప్ేకకల కన్నప్ిాంచే అనేక వసుా విషయయలను న్నరిాషే అాంశాలకనుగుణాంగా గుాంప్ు చేయవచుు, అద్ే విధాంగా గుాంప్ు చేస్ిన
దతయాాంశాలను సాంగిహాంచి వాటిన్న అనేక రక్ాలుగా విభజాంచి రాయడాం. వాటిన్న సపషే ాంగా అరథమగునటట
ి ప్ేదరిశాంచడాం.
న్నతాజీవితాంలో అనేక రక్ాల అాంగడిగలలో అమరిక, ఇాంటిలో డబాులలో అమరిక, జనయభా అాంక్ అాంశాలు, క్రిడయ సాధన అాంక్
అాంశాలు విద్యారుథల సవాంత అాంకప్టిే ఈ విధాంగా అన్నిాంటిన్న సాంగిహాంచి ప్ేదరిశాంచడాం తెలుసుకుాంటారు.
విద్యారుథలకు ఈ అభాసనయ ఫలితాం చయలయ సులభమైన అభాసనయ ఫలితాం. అయితే ఇద్ే అభాసనయ ఫలితయన్ని న్నతాజీవితయన్నక్ర అనవయాం
చేసుక్ొనునప్ుడు అనేక సమసాలను ఎదురిాంచయలిస వసుాాంద్ి. ఉద్య: బాంగళూరు జన సాంఖ్ా కనుగ నడాం మరియు ద్యన్నలో
ప్ురుషులు మరియు స్వా ల
ీ ు దతయాాంశాన్ని సాంగిహాంచి లెక్రకాంచినప్ుడు అనేక సమసాలు ఎదురవుతయయి. అాందువలి దతయాాంశ సాంగిహణ
చయలయ ముఖ్ామన
ై మరియు న్నతాజీవితయన్నక్ర సాంబాంధ్ిాంచిన అభాసనయ ఫలితాం. ద్ీన్నన్న ప్రిణయమక్ారిగా పాేయోగిక విధ్యనాం నుాండి
ప్రికలపనలను నేరపడయన్నక్ర ఉపాధ్యాయులు అనుకూలాం చేయడాం.
క్రరరయచరణిం 19.1 న ిండి 19.5: దతయాాంశాన్ని సాంగిహాంచడాం మరియు ప నఃప్ునా విభజన ప్టిేకలను న్నరిమాంచడాం.
ఉద్ేేశాాం: న్నతా జీవితాంలో అనేక సన్నివేశాలోి దతయాాంశాలను సాంగిహాంచే సమసాలు ఎదురగును. సన్నివేశాన్ని న్నరాటాంకాంగా
సాంగిహాంచి ఆ అాంశాలను ఆద్యరాంగా క్రిాంద్ి ప్ేశిలకు సమయధ్యనమిచేు నప్
ై ుణా ప్ాంప ాంద్ిాంచడాం.
క్రరరయచరణ వివరణ: సామయనాాంగా ఈ విధమైన క్ారాాచరణయలు చేయునప్ుడు న్నతాజీవిత ఉద్యహరణలను తీసుక్ొన్న ప్రికలపన
ప్ాంప ాంద్ిాంచడయన్నక్ర అనుకూలాం చేయడయన్నక్ర ప్ేశిలు ఇవవబడినద్ి.
ఉద్ా: మీ తరగతిలోన్న 10 మాంద్ి స్రిహతుల ఒక యూన్నట ప్రరక్షలో 6 విషయయలలో వచిున అాంకములను సాంగిహాంచి ప్టిేకలో
రాయాండి.
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కి.సాం.

విషయయలలో వచిున అాంకములు

స్రిహతుల ప్రరి ు

కనిడ

ఇాంగరిషు

హాంద్ీ

గణితాం

విజాానాం సమయజాం మొతా ాం

ప్రఠ్యప్ుస్ి కింలోన్న అధాయయ భాగిం-2: అధాయయిం-14 స్రింఖ్యక శరస్ి రిం
అభాయస్ ప్తోములు- 63 న ిండి 64
దశ్ -1

దశ్- 2

దశ్- 3

మన న్నతాజీవితాం

సాంగిహాంచిన సాంఖ్యా

సాంఖ్యా వివరాలు

వివరాలను క్ొన్ని న్నరిేషే

సాధ్ిాంచినప్ుడు తరగతి

గురిాసా ారు.

అాంశాల ఆధ్యరాంగా

అాంతరములుగా వరరీకరిాంచి

వరరీకరిసా ారు.

విశేిషిసా ారు.

దశ్- 4

ఎకుకవ సాంఖ్ాలో అాంశాలను క్ోిధ్ికృత సాంఖ్యా వివరాలను చూచి
విశేిషిాంచి ప్ేశిలకు జవాబసాారు.

అభ్యస్న ఫలితిం 20: దతాిింశరలన వివిధ్ రక్రల గ్రాఫలలో ప్ోతిన్నధించడిం.
అభ్యస్న ఫలిత వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత
దతయాాంశాలను గాిఫ రూప్ాంలో ప్ేతిన్నధ్ిాంచడాం. సా ాంభనక్ష (ద్ిమమ చితేాం) హసరే గాిమ్, ప్ై గాిఫ ఈ విధాంగా వివిధ రక్ాల గాిఫలలో
ప్ేతిన్నధ్ిాంచవచుు.
రాతల కాంటే చితయేలు గాఢాంగా విషయయన్ని సపషే ాం చేసా ాయి. అనే ద్యన్ని అరథాం చేయిాంచి దతయాాంశాన్ని ఏ విధాంగా గాిఫలో
ప్ేతిన్నధ్ిాంచవచుు అన్న అరథాం చేసుకుాంటారు.
ప్దే సమయచయరాన్ని చినిద్ిగా ఒక గాిఫలో ప్ేతిన్నధ్ిాంచడాం.
అన్ని రక్ాల గాిఫల ప్రిచయాం వీటిన్న చూచి దతా ప్ేశిలకు సమయధ్యనయలివవడాం ద్యవరా విశేిషణ చేయడాం. ప్ేతిద్ినాం వారాా
ప్తిేకలలో దతయాాంశాలను ఇచిునప్ుడు విశేిషణ చేయడయన్నక్ర సరన
ై గాిఫ విధ్యనాం ఎన్నిక పాేముఖ్ామన
ై ద్ి. ద్యన్న ద్యవరా విశేిషణ
చేయడయన్నక్ర ఈ అభాసనయాంశాం ఉప్యోగకరమైనద్ి. వాసా వాన్నక్ర సన్నివేశాం అరథాం చేసుక్ొన్న సరన
ై న్నరణయాం తీసుక్ోవడాంలో ఈ
అభాసనయాంశ జాానాం చయలయ ముఖ్ాాం.
క్రరరయచరణిం 20.1: క్రిాంద్ి తరగతులోి నేరుుకుని వివిధ రక్ాల గాిఫల రక్ాలను తెలిప్ి ద్యన్న ద్యవరా జతప్రిచి రాయడయన్నక్ర
అనుకూలాం చేయడాం.
క్రరరయచరణ వివరణ: ద్ిమమ చితేాంలో ప్ేతిన్నధ్ిాంచిన దతయాాంశాలను అరథాం చేసుక్ొన్న ఇచిున ప్ేశిలకు జవాబు ఇవవడయన్నక్ర
ప్రేరప్
ే ిాంచడాం.
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ఉద్ా: సరాకరి పాఠశాల గుతత
ా రు, ఈ పాఠశాలలో 8వ తరగతి విద్యారుథలు జన్నమాంచిన మయసములను క్రిాంద్ి ద్ిమమ చితేాం
ప్ేతిన్నధ్ిసా ుాంద్ి. ద్యన్నన్న గమన్నాంచి ప నఃప్ునా విభజన ప్టిేకను న్నరిమాంచి క్రిాంద్ి ప్ేశిలకు జవాబులివవాండి.
1) ఎకుకవ మాంద్ి జన్నమాంచిన మయసాం ఏద్ి?
2) అతి తకుకవ మాంద్ి జన్నమాంచిన మయసాం ఏద్ి?
అభ్యస్న

స్రమగ్్ా:

గాిఫలను

నటలో

చూప్ిాంచడాం

ఉప్యోగిాంచుట,

పాఠశాలలో

లభిాంచే

వివిధ

లేద్య

చయర్ే

ఉాండే

వివిధ

విద్ాయరుథల స్ింఖ్య

ప్ేశిలు

సాంవతసరాల ఫలితయాంశాల ద్ిమమ చితేాం.

మయస్ిం

ప్రఠ్యప్ుస్ి కింలో గల అధాయయ భాగిం-2 అధాయయిం-14 స్రింఖ్యక శరస్ి రిం
అభాయస్ ప్తోముల స్ింఖ్య 65 న ిండి 66
దశ్ -1

దశ్- 2

దశ్- 3

దశ్- 4

గాిఫల రక్ాలు

గాిఫను చూచి అద్ేరకాంగా

దతయాాంశాలను గాిఫలో

గాిఫలను న్నరిమాంచి విశేిషిాంచి

తెలుసుకుాంటారు.

న్నరిమసాారు.

ప్ేతిన్నధ్ిాంచడయన్ని నేరుుకుాంటారు.

ప్ేశిలకు జవాబులిసాారు.

అభ్యస్న ఫలితిం 21: అవరీీకృత దతాిింశరలకు క్ేిందో స్రథనప్ు క్ొలతలన లెక్రకస్రిరు.
అభ్యస్న ఫలితిం వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత
దతయాాంశాల సరాసరి, మధాగతాం, బహుళకాం కనుగ న్న ఏ ఒకక దతయాాంశాం చుటూ
ే మిగిలిన దతయాాంశాలు వాాప్ిాంచినయయో అనేద్యన్న
న్నరిేషే జాానాం ప ాందవచుు.
క్ేాందేసథ ానప్ు క్ొలతలు క్ేాందేసథ ానప్ు మధా విలువ చుటూ
ే ఏ విధాంగా వాాప్ిాంచినయయి అనుటను వివరిాంచిసూతయేల ద్యవరా
కనుగ నుటను నేరుుక్ోవడయన్నక్ర అనుకూలాం చేసా ారు. జీవితాంలో ప్ేతిక్ేతేాంలో సరాసరి కనుగ నటాం, పర లిక, విశేిషణ
అనుకూలాంను తెలియజేయడాం.
సరాసరి, మధాగతాం మరియు బహుళకాంలు ఉద్యహరణలు, సూతేాంల ద్యవరా విద్యారుథలకు వివరిాంచడాం.
క్రరరయచరణిం: 21.1 న ిండి 21.2: స్రరస్ర్
ఉద్దేశ్యిం: దతయాాంశాలకు సరాసరిన్న కనుగ నడాం.
క్రరరయచరణ వివరణ: అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా సరాసరి అరథాం మరియు సరాసరిన్న కనుగ నడయన్నక్ర అనుకూలాం చేయడాం.
ఉద్ా: రోహతశరమ 6, T20 ప్ాంద్యాలలో చేస్ిన రన్లు. 36, 35, 50, 46, 60, 55. అతడు చేస్న
ి సరాసరి రన్లు ఎన్ని? క్రిాంద్ి
ప్ేశిలను ఆలోచిాంచి, చరిుాంచి రాయాండి.
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1. ప్ేతి ప్ాంద్ెాం రన్ కాంటే సరాసరి ఎకుకవగా ఉాంద్య? ఎాందుకు?
2. ప్ేతి ప్ాంద్ెాం రన్ కాంటే సరాసరి తకుకగా ఉాంద్య? ఎాందుకు?
3. అటి యిన సరాసరి సాంఖ్ా అనగానేమి?
4. ఈ విధమన
ై మర క ఉద్యహరణ ఇవవాండి.
మయద్ిరి వలె మీరూ చేయాండి.
1) 3, 6, 9, 5, 7

2) 11, 15, 16, 25, 9, 7, 13, 5

సరాసరి =

సరాసరి =

= 30/5

=

=6

= 12.62

101
8

క్రరరయచరణిం: 21.3 మధ్యగతిం
ఉద్దేశ్యిం: దతయాాంశాన్నక్ర మధాగతాం కనుగ నడాం
క్రరరయచరణ వివరణ: అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా మధాగతాం అరథాం మరియు మధాగతాంను కనుగ నడయన్నక్ర అనుకూలాం చేయడాం
ఉద్ా: క్రాింద్ దతాిింశరలకు మధ్యగతింన కన గ్ొనిండి
1) 9, 12, 6, 20, 15

2) 5, 14, 22, 35, 20, 15, 6 మర్యు 28

ఆరోహణ కిమాంలో రాస్ినప్ుపడు

ఆరోహణ కామింలో రరస్తనప్ుపడు

6, 9, 12 , 15, 20,

5, 6, 14, 15, 20 , 22, 28, 35

12 దతా సాంఖ్ాల మధాలో కలదు

15, 20 దతి స్ింఖ్యల మధ్యలో కలద

మధ్యగతిం = 12

మధ్యగతిం =

𝟏𝟓+𝟐𝟎
𝟐

= 17.5

క్రరరయచరణిం: 21.4 బహుళకిం
ఉద్దేశ్యిం: దతయాాంశాలకు బహుళకాంను కనుగ నడాం.
క్రరరయచరణ వివరణ: అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా బహుళకాం అరథాం మరియు బహళకాంను కనుగ నుటను అనుకూలాం చేయడాం.
ఉద్ా: 10 మాంద్ి విద్యారుథలు గణిత ఘటక ప్రరక్షలో సాధ్ిాంచిన మయరుకలు 8, 9, 7, 5, 8, 9, 6, 9, 5, 3. వీటిక్ర బహుళకాంను
కనుగ నాండి.
అనేకసారుి ప్ునరావృతమైన సాంఖ్ా 9. ఇద్ి బహుళకాం.
ప్రఠ్యప్ుస్ి కింలో ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి భాగిం-2: స్రింఖ్యక శరస్ి రిం
అభాయస్ ప్తోముల స్ింఖ్య 67 న ిండి 69
దశ్ -1

దశ్- 2

దశ్- 3

దశ్- 4

అవరరీకృత

దతయాాంశాలను వరరీకరిాంచి

దతయాాంశాలను వరరీకరిాంచి

దతయాాంశాలను వరరీకరిాంచి

దతయాాంశాలకు

క్ేాందేసథ ానప్ు క్ొలతలను

క్ేాందేసథ ానప్ు క్ొలతలను

క్ేాందేసథ ానప్ు క్ొలతలను కనుగ న్న

క్ేాందేసథ ానప్ు క్ొలతలు

కనుగ ాంటారు.

కనుగ న్న వివరిసా ారు.

వివరిాంచి, విశేిషిసా ారు.

కనుగ ాంటారు.
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అభ్యస్న ఫలితిం 22: స్ింభావయత మూల ప్ోక్రాయలన తలుస్ కుింటారు.
అభ్యస్న ఫలితిం వ్రయపతి మర్యు ప్రోముఖ్యత
న్నతాజీవితాంలో బహుళ, సాంద్ేహాం, అవక్ాశాలు, సాధాతలు మొదలగు ప్ద్యలను ఉప్యోగిాంచే సన్నివేశాల వాక్ాాలను రాయడాం,
ద్యన్న సాంభావాతను కనుగ నడాం, ఫలితయాంశాన్ని రాయడాం. న్నతాజీవన సన్నివేశాలు, సాంభావాత ఘటనలు, అన్ని ఆటలు వాటి ఫలిత
అాంశాలు, సాంభావాతను కనుగ నడాం. ద్ీన్న నుాండి లయజకల్ థిాంక్రాంగ ప్ాంచడాం.
క్రరరయచరణిం 22.1 న ిండి 22.4 స్ింభావయత
ఉద్దేశ్యిం: సాంభావాత అరథాం మరియు సాంభావాతను కనుగ నడాం
క్రరరయచరణ వివరణ: సహజ ఉద్యహరణల ద్యవరా సాంభావాత క్ావలస్ిన మరియు సాంభావాత క్ానీ ఘటనల మధా వాతయాసాన్ని
వివరిాంచి తరావత అనేక ఉద్యహరణల ద్యవరా సాంభావాత అరాథన్ని ఏరపరచడాం.
ఉద్ా: మీరు న్నతాజీవితాంలో 'బహుళ', 'సాంద్ేహాం', 'ఎకుకవ సాంభవాం', 'అవక్ాశాలు', 'సాధాతలు', ఇటటవాంటి ప్ద్యలను ఉప్యోగిాంచే
సన్నివేశ వాక్ాాలను రాయాండి. మరియు వాటిన్న మీ స్రిహతులతో చరిుాంచాండి.
ఉద్య: కరోనయ క్ేసులు తకుకవ అయియా అవక్ాశాలు కలవు.
సాంభావాత అరాథన్ని అనేక క్ారాాచరణయల ద్యవరా ఏరపరచడాం.
ఉద్ా1: ఒక పాచికను 20 సారుి ద్ొ రిిాంచడయన్ని ఒకరిక్ర మరియు వచిున చుకకలను నమోదు చేయడయన్నక్ర ఒకరిన్న న్నయమిాంచాండి.
పాచికను ఎగురవేస్ినప్ుడు 1, 2, 3, 4, 5 మరియు 6 అాంక్లు వచేు సాంభావాతను భినిరాశి విలువను రాయాండి.

ఈ అాంక్లు ప్ైక్ర కన్నపాంచే సాంఖ్ాలు

పాటికను ఎగురవేస్ిన సాంఖ్ా

1

2

3

4

5

6

20
ఉద్ా 2: ఒక పాటికను 1000సారుి ఎగురవేయబడిాంద్ి. 1, 2, 3, 4, 5 మరియు 6 ఈ ఫలితయలను క్రిాంద్ి ప్టిేకలో ఇవవబడిాంద్ి.
ప్ేతి ఫలితయన్ని ప ాంద్ే సాంభావాతను కనుగ నాండి.
ఫలితాం

1

2

3

4

5

6

తరచుదనాం

179

150

157

149

175

190

స్రధ్న: ఫలితాం 1 వచేు ఘటనను E అన్న సూచిద్యేాం.
ఇప్ుడు ఫలితాం 1 ప్డే సాంభావాత
P(E1) = 1 తరచుదనాం/ పాచికను ఎగురవేస్న
ి మొతా ాం సాంఖ్ా

ఇద్ే విధాంగా
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P(E1)+P(E2)+P(E3)+P(E4)+P(E5)+P(E6) = 1
లెకకసాధ్ిాంచే ప్దా తిన్న తెలిప్ి మిగిలిన లెకకలు మరియు అనవయ సమసాలను సాధ్ిాంచడయన్నక్ర అనుకూలాం చేయడాం.
ప్రఠ్యప్ుస్ి కింలో ప్రఠ్ిం పేరు: 9వ తరగతి భాగిం 2: స్ింభావయత
అభాయస్ ప్తోములు స్ింఖ్య 70 న ిండి 72
దశ్ -1

దశ్- 2

దశ్- 3

దశ్- 4

న్నతాజీవితాంలో

సాంభావాత సాధాత అాంశాల

ఫలిత సమితి అాంశాల

సాంభావాత లెకకలు మన లయజకల్

సాంభావాత ఘటనలకు

ఫలిత సమితిన్న రాసాారు.

ఆధ్యరాంగా సాంభావాతను

థిాంక్రాంగను ప్ాంచుతుాంద్ి.

ఉద్యహరణలిసాారు.

కనుగ ాంటారు.
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వ్రర్ిక అభ్యస్నాింశరల విభ్జన
మయస్ము

అభ్యస్నాింశరలు

జూన్

1. సాంఖ్యా వావసథ యొకక అన్ని సమితుల మీద గణిత ప్ేక్రియలను సాధ్ిసా ారు.

FA-1

2. రేఖ్యగణితాం యొకక మూల ప్ేక్రియలను గురుాచేసుకుాంటారు.
3. బీజగణితాం యొకక మూల ప్రికలపనలు మరియు మూల ప్ేక్రియలను గురుాచేసుకుాంటారు.

జూలెై

1. అనుకిమ వరానయ ప్ేక్య
రి ను చేసా ారు.

FA-1

2. యూక్రిడ్ రేఖ్యగణిత ప్ేసా ావనలో సవయాం స్ిద్ా యలు, స్వవకృత స్ిద్ా యాంతయలు తెలుసుకుాంటారు.
3. బహుప్దుల రక్ాలు, విలువలు, డిగరి మరియు శూనా విలువలను తెలుసుకుాంటారు. శేష స్ిద్ా యాంతాం
మరియు క్ారణయాంక స్ిద్ా యాంతయలను అనవయిసాారు.

ఆగస్ు

1. సాంఖ్యారేఖ్ప్ై వాసా వ సాంఖ్ాలను ప్ేతిన్నధ్ిసా ారు.

FA-2

2. తిేభుజాల రక్ాలు, లక్షణయలు మరియు సరవసమయనతవ న్నయమయలను నేరుుకుాంటారు.
3. బీజగణిత న్నతా సమీకరణయలనుప్యోగిాంచి లెకకలను సాధ్ిసా ారు.

స్ెపు ింె బర్
FA-2
అక్ోుబర్

1. వాసా వ సాంఖ్ాలను

𝑷
𝒒

రూప్ాంలో వాకా ప్రుసాారు.

2. చతురుుజాల రక్ాలు, లక్షణయలను తెలుసుక్ొన్న లెక్రకసాారు.
చతురుుజ గుణ లక్షణయలు, రక్ాలు తెలుసుక్ొన్న లెక్రకసాారు. (క్ొనసాగిాంప్ు)

SA-1
నవింబర్
FA-3

1. దతయాాంశాలను సాంగిహాంచి ప్టటే చేసా ారు.
2. చక్రయ
ి
చతురుుజ లక్షణయలను ఉప్యోగిాంచి లెకకలు చేసా ారు.
3. న్నరూప్క సమతలాంలో బాందువులను గురిాసా ారు. మరియు బాందువుల సాథనయలను తెలుసుకుాంటారు.

డిస్ెింబర్
FA-3

1. దతయాాంశాలను విభిని గాిఫులోి ప్ేతిన్నధ్ిసా ారు.
2. ఇచిున క్ొలతలలో రేఖ్య ఖ్ాండాంను మరియు క్ోణాంను న్నరిమాంచి సమద్ివఖ్ాండన చేసా ారు.
3. రాండు చరరాశులు గల సరళ సమీకరణయలను సాధ్ిసా ారు.

జనవర్

1. అవరరీకృత దతయాాంశాలకు క్ేాందేసథ ానప్ు విలువలను కనుగ ాంటారు.

FA-4

2. ఇచిున క్ొలతలకు అనుగుణాంగా తిేభుజాలను న్నరిమసాారు.
3. సమతలయకృతుల చుటటేక్ొలత మరియు వైశాలాములను గురుాచేసుకుాంటారు.

ఫతబోవర్

1. సాంభావాత యొకక మూల ప్రికలపనలను తెలుసుకుాంటారు.

FA-4

2. ఘనయకృతుల ప్ేకకతల వైశాలాాం, సాంప్ూరణతల వశ
ై ాలాాం మరియు ఘన ప్రిమయణయలను సూతయేలను
ఉప్యోగిాంచి న్నతాజీవిత సాందరాులకు అనవయిాంచుటను నేరుుకుాంటారు.

మయర్ు

మయద్ిరి ప్ేశి ప్తిేకలను సాధ్ిాంచడాం

SA-2

వారిిక ప్రరక్ష
*****
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