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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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అభ్యసనా ఫలితాల అరధ ీం:
అభాసనయ ఫలితయలు ఒక నిర్ిధష్ు అభాసనయ ప్రక్తరయ అనంత్రం విద్యారథులు ప ంద్వలసిన జాానం లేక నైప్ుణయాలను
సమచంచే వణక్ణాలు. అభాసనయ ఫలితయలు విద్యారథులకు త్మ అభాసన అనంత్రం ప ంద్ిన జాానం. నైప్ుణయాలు
అనవయ సణమర్ణధాలు ఏ విధ్ంగణ ఉప్యోగ్ ప్డతయయి. తెలుసుకుంటారథ. ప్ర్ిసర్ణలు సంరక్షంచడం, జీవ వైవిధ్ాత్
గ్ుర్ించ తెలుసుకుంటారథ. ఈ అభాసనయ ఫలితయలు విద్యారథులకు "ఏమి నేర్ిపంచయలి మర్ియు ఏ విధ్ంగణ
నేర్ిపంచయలి"అను ప్రశనలకు జవణబు ఇవవడయనిక్త ఉపణధ్యాయులకు సహా ప్డతయయి.

అభ్యసనా కాగితాలు ఈ విధీంగా ఉనాాయి
క్ణరాచరణయలు విద్యారథులక్త ఈ ప్రప్ంచయనిన అరధం చేసుక్ోవడయనిక్త లభంచే ముఖ్ామైన మాధ్ామాలు" అని
NCF2005 ఆశయం
*అభాసనయ క్ణగితయలు బో ధ్నయ ప్రక్తరయలల నిరంత్రంగణ ఉండష ఉపణధ్యాయుల మారి ద్రశనంలల నిరవహంచయలి.
* అభాసనయ క్ణగితయలు బో ధ్నయ అభాసనయ ప్రక్తరయను విద్యారథులక్త ప్ర్ిణయమాక్ణర్ిగణ అరధం చేసుక్ోవడయనిక్త సహాయ
ప్డును.
* అభాసనయ క్ణగితయలు సణధ్ామైనంత్ వరకు విద్యారథులే సవంత్ంగణ నిరవహంచయలి. కఠిన సణుయి ఉపణధ్యాయులు
మారి ద్రశకత్వంలల నిరవహంచయలి.
*అభాసనయ క్ణగితయలు విద్యారథులు ప్ూర్ిి చేసిన అనంత్రం ఉపణధ్యాయులు ప్ర్ిశీలించ సమచనలు ఇవణవలి.
*అభాసనయ క్ణగితయలు నిరంత్రం మూలాాంకన సణధ్నయలుగణ ఉప్యోగించుక్ోవణలి.
* అభాసనయ క్ణగితయలలల చత్ర రచనలు, ప్ర్ికలపనలు, పణరజెకుులను త్యారథ చేయుటకు అవక్ణశం ఇవణవలి.
*NEP 2020 ఆశయ ప్రక్ణరం ప్రయోగణత్ూక క్ణరాచరణయలను అధ్ిక పణరముఖ్ాత్ను ఇవవడం జర్ిగింద్ి.
* విజాాన అభాసనం ఎలో ప్ుపడమ అనవయ రూప్ంలల ఉంటటంద్ి. తెలిసిన వైజా ానిక ప్ర్ికలపనలను నిజ జీవిత్ంలల
అలవరథచుకునే విధ్ంగణ ఉండయలి.
* ఇంక్ో కో బ్ / విజాాన సంఘంలల త్యారథ చేసే క్ణరాచరణయలు అభాసనయ క్ణగితయలలల ఇచేే వణర్ిక్త ప ంద్ికను కలిగి
ఉండయలి.
* ఇవి విద్యారథుల త్మ అభాసనయనిన ప్ర్ిశీలించ వణర్ి ప్రగ్తిని అంచనయ వేయడయనిక్త సహాయ ప్డతయయి.
* ఇవి ఒక రూప్ణయత్ూక మూల్ాాంకనాంలో సహాయ ప్డును
*సవ మూల్ాాంకనాంలో విద్యారథులు త్మ శ్రణ
ర ిని నిర్ణధర్ించడయనిక్త జత్లల విద్యారథులు తయము ఏమి నేరథేకునయనమో
అని ప్ర్ిశీలించే అవక్ణశ్ణనిన కలిపంచయయి.

1

1.మన చుటటు పకకల గల ద్ారవణాలు:
అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.ద్రవణలు కణయలతో త్యార్ెన
ై అతి సమకూమైన నిరంత్రం చలించే ప్రసపరం ఆకరషణకు లలనయియా ప్ర్ిశ్ోధ్న
చేప్డుతయరథ.
2.ద్రవణల భౌతిక లక్షణయల ఆధ్యరంగణ వర్గికర్ిసి ణరథ.
3.ఉష్ు ం, మర్ియు ఒతిి డష మారథప వలన ద్రవణలు త్మ సిుతిని మారథప చెంద్ిసి ణయి అని ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ అరధం
చేసి ణరథ.
అభ్యసనా ఫలితీం వ్ాయపతి మరియు పారముఖయీం:
మన చుటట
ు ఉనన వసుివులు చనన చననప్రమాణువు లచే ఏరపడషనయయి. మూడు సిుత్ులలల గ్లవు అని ప్రయోగ్
ప్ూరవకంగణ అరధం చేసుకుంటారథ. కణయల గ్ుణ లక్షణయలను తెలుసుకుంటారథ. మూడు సిుత్ుల గ్ుణ లక్షణయలను
గ్ుర్ిించ మర్ియు ఉద్యహరణలతో వాతయాసణలను గ్ుర్ిిసి ణరథ. ద్యరవణణయలపై ఉష్ు ం మర్ియు ఒతిి డష ప్ర్ిణయమాలను
ప్రయోగణత్ూకంగణ అరధం చేసుకుని మర్ియు వివర్ిసి ణరథ.

అభ్యసన ఫలితం:1 ద్ోవాలు కణాలన ంచి ఏర్పడినవి అతి సూక్ష్మమైన నిర్ంతర్ం చలించే పర్సపర్
ఆకరషణకు లోనవుతాయని పరిశోద్నలు జ్ర్ుపుతార్ు.
కారయచరణీం ప్రు

కారయచరణీం ఉద్ేే శీం

అభ్యసనోపకరణాలు

అభ్యసనా కాగితీం నిరవహణ

ద్రవణలు

ద్రవణలు కణయలతో

అభాసనయ క్ణగిత్ం

క్ణరాచరణం 1:1:1 లల చుటటు ప్కకల

అతిసమకూ

నిర్ిూత్మైనయయి అని

చర్ిేంచడం

వసుివులను ప్టటు చేసి ద్రవణలు ద్ేనితో

కణయలతో నిర్ిూత్ం

అరధం చేసుకుంటారథ.

ద్రవణలలల కణయలు

ద్రవణలు సమకూ

ప్రయోగ్ విధ్యనం అభాసనయ క్ణరాచరణం 1:1:2, 1:1:3 మర్ియు 1:

చలనం

కణయలతో నిర్ిూత్మై

క్ణగితయలు, ఇవవవలసిన

1:4లల ద్రవణలు అత్ాంత్ సమకూ

నిరంత్రం చలిసణియి.

సణమాగి,ర బీకరథ, నీరథ,

కణయలతో నిర్ిూత్మై నిరంత్రం చలన

అవి అరధం

kmno4, ఆగ్రథ బతిి ,

ద్శలల ఉంటాయి అని అరధం చేసుకుని

చేసుకుంటారథ.

నిర్ిూత్మైనయయి అని తెలుసుకుంటారథ.

ఇంకు మొద్ల ైనవి.

మర్ియు ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ
తెలుసుకుంటారథ.

కణయల మధ్ా

ద్రవణలలల ప్రసపరం

ప్రయోగ్ విధ్యనం అభాసనయ క్ణరాచరణం 1:1:5లల ద్రవణల ప్రసపర

ఆకరషణ బలం

ఆకరషణయ బలం గ్ుర్ించ

క్ణగిత్ంలల ఇచేన

ఆకరషణ బలం గ్ుర్ించ ప్రయోగ్ం చేసి

ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ అరధం

వసుివులు రబుర్బాాండ్,

ద్రవణల కణయల మధ్ా గ్ల ప్రసపర

చేసుకుంటారథ.

సుననప్ు ముకక, నీరథ

బలానినకనుగ ంటారథ.

మొద్ల ైనవి.
2

అభ్యసనా ఫలితీం:2 దరవ్ాల భౌత్తక లక్షణాల ఆధారీంగా వరగీకరిస్ి ారు.
ద్రవణల

ద్రవణల ఆక్ణర్ణలు ప్ర్ిమాణం,

వసుివులు

క్ణరాచరణం: 1:2:1 మర్ియు 1:2:2లల ఇచేన విధ్ంగణ

ఆక్ణర్ణలు

విసత రణ కణయల చలనం

మర్ియు

వసుివులను చమసి చతయరల సహాయంతో ద్రవణల ఆక్ణరం,

మర్ియు కూరథప ఆధ్యరంపై

ప్టాలు

ప్ర్ిణయమం, విసత రణ. కణయల చలనం మర్ియు ఆధ్యరంపై

ఆధ్యర ప్డషనయయి అని

ద్రవణలను ఘన, ద్రవ, వణయువుగణ గ్ుర్ిిసి ణరథ మర్ియు

తెలుసుక్ోవడం

వర్గికర్ిసి ణరథ.

అభ్యసనా ఫలితీం:3 ఉషుీం మరియు ఒత్తి డి మారుు నుీంచి దరవ్ాలు తమ ఆకారానిా మారుు
చేసుకుీంటాయి అని పరయోగీం ద్ావరా అరే ీం చేసుకుీంటారు.
ద్రవణలపై ఉష్ు ం

ఉష్ా ప్ర్ిణయమం వలన

అభాసనయ క్ణగితయలలల

క్ణరాచరణం: 1:3:1 మర్ియు 1:3:3లల

మర్ియు ఒతిి డష

త్న ఆక్ణర్ణలను

ఇచేే వసుివులు

ఇవవడం జర్ిగింద్ి. ప్రయోగణలు చేయడం

ప్ర్ిణయమం

మారథప

బీకరథ, ఐస్

మర్ియు ప్ర్ిశీలనను ర్ణయడం

చేసుకుాంటాయి అని

ముకకలు, సణర్ణద్ీప్ం,

ఉఫ్ణా గ్రత్లల మారథప వలన ఏ విధ్ంగణ

ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ

నయప్ి లీన్గ్ుండుో, ప్తిి ,

త్మ ఆక్ణర్ణనిన మారథప

తెలుసుకుంటారథ.

పింగణణి పణత్ర

చెంద్ించుకుంటాయి అని ప్రయోగ్ం
ద్యవర్ణ అరధం చేసుకుంటారథ.

ద్రవణలపై ఒతిి డష

ఒతిి డష ప్ర్ిణయమం

3.సిరంజ్, నీరథ,

క్ణరాచరణం: 1:3:4 లల ఇవవబడషన

ప్ర్ిణయమం

వలన ద్రవణలు త్మ

సుననం ప డష

ప్రయోగణలను జరప్డం మర్ియు

ఆక్ణర్ణనిన మారథప

ప్ర్ిశీలనలను ర్ణయడం, ఒతిి డషలల

చేసుకుాంటాయి అని

మారథపలను ప్రయోగణల ద్యవర్ణ

ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ

చమపించడం

చమపించడం
ద్రవీభవనం

ద్రవీభవనం మర్ియు

అభాసనయ క్ణగిత్ంలల

క్ణరాచరణం : 1:3:5 మర్ియు 1:3:6

బాష్పపభవనం

భాష్పపభవనం మధ్ా

ఇవవబడషన అభాసన

లల ఇవవబడషన ప్రయోగణలను

గ్ల తేడయలను

ఉప్కరణయలు చరాలు.

జర్ిపించడం మర్ియు ప్ర్ిశీలనలను

తెలుప్గ్లరథ.

ర్ణయడం ద్రవీభవన, భాష్పీభవనం
మధ్ా గ్ల తేడయలను ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ
చమపించడం
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మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితీం

దశ -1

దశ -2

దశ -3

దశ -4

ద్రవణలు కణయల నుంచ ద్రవణలు ఏవైనయ

ద్రవణలలో

ద్రవణల లక్షణయలను

ద్రవణలు కణయల నుంచ ఏరపడషన

ఏరపడషన అతి చనన

ఒక

అనిన

అరధం చేసుకుని

కణయలు ప్రసపరం

లక్షణయలను

లక్షణయలను

ప్ర్ిశ్ోధ్నలను

చనన కణయలు. నిరంత్రం

ఆకరషణకు

మాత్రం

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

ప్రయోగణలను

లలనవుతయయి అని

చెబుతయరథ.

చేసి ణరథ. క్ొనిన

చలనం ద్యవర్ణ ప్రసపరం
ఆకరషణకు లలనవుతయయి.
మర్ియు ప్ర్ిశ్ోద్నలను చేసి

ప్ర్ిశ్ోధ్నలను

ఉద్యహరణలతో

చేసి ణరథ.

వివర్ిసి ణరథ.

ఉద్యహరణలతో వివర్ిసి ణరథ.

ద్రవణల భౌతిక

క్ొనినంటిని

క్ొనినంటిని

ద్రవణల భౌతిక

ద్రవణల భౌతిక లక్షణయల

లక్షణయల ఆధ్యరంగణ

మాత్రం ఘన,

మాత్రం ఘన,

లక్షణయల ఆధ్యరంగణ

ఆధ్యరంగణ ఘన, ద్రవ,

వర్గికర్ించడం

ద్రవం మర్ియు

ద్రవ,

ద్రవ, ఘన,

వణయువులుగణ వర్గికర్ించ

వణయువుగణ

వణయువుగణ

వణయువులుగణ

మర్ియు క్ణరణయలను

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్ుర్ిించ

వర్గికర్ిసి ణరథ.

వివర్ిసి ణరథ.

వర్గికర్ిసి ణరథ.
ఉష్ణా గ్రత్ మర్ియు

క్ేవలం భౌతిక

భౌతిక మారథప

ఉష్ణా గ్రత్ మర్ియు

ఉష్ణా గ్రత్ మర్ియు పపడనం

పపడనంలల మారథప

సిుత్ులను

మర్ియు వణటి

పపడనం మారథప

మారథప వలన ద్రవణలు త్మ

వలన ద్రవణలు త్మ

మాత్రం

క్ణరణయలను

వలన ద్రవణలు త్మ

ఆక్ణర్ణలను మారథప

ఆక్ణర్ణలను మారథప

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

ఆక్ణర్ణలను మారథప

చెంద్ుంచుకుంటాయి అని

చేసుకుంటాయి. అద్ి

చెంద్ుతయయి. ర్ెండు

ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ వివర్ిసి ణరథ.

ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ

ప్రక్తరయలను

ఉద్యహరణలను ఇచే

వివర్ిసి ణరథ.

వివర్ిసి ణరథ.

వివర్ిసి ణరథ.

నా అభ్యసనం పై ఉపాధ్యయయుని సూచనలు

తేదీ
ఉపాధ్యయయుని సంతకం
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2. మన చుటటు పకకల దరవ్ాలు శుదధ మైనవ్ా?

అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.ప్ర్ిశుభరమైన మర్ియు అప్ర్ిశుభరమైన వసుివులు మిశరమాల వణటి లక్షణయల ఆధ్యరంగణ వేరు చేయడం మర్ియు
వివర్ించడం.
2. మిశరమంలల గ్ల ఘటక్ణలను వేరథ చేయడం విధ్యనయలను తెలుసుక్ొంటారథ. మర్ియు ప్రయోగణల ద్యవర్ణ చమడడం
3. మన చుటటు ప్కకల మారథపలను భౌతిక మర్ియు రసణయనిక మారథపలను వర్గికర్ించడం మర్ియు క్ణరణయలను
వివర్ించడం

అభ్యసనా ఫలితీం వ్ాయపతి మరియు పారముఖయీం:
మన చుటటు ప్కకల గ్ల వసుివులు శుద్ధ మైనవణ? అని చర్ిేసమ
ి పరిశుబర వసుివులను ధ్యత్ువులు మర్ియు
సమమూళనయల మర్ియు అ పరిశుబర వసుివులను మిశరమాలుగణ వర్గికర్ిసి ణరథ. మిశరమాల మధ్ా గ్ల తేడయలను
వివర్ిసి ణరథ. భౌతిక లక్షణయల ఆధ్యరంగణ ద్యరవణయలు, మిశరమాలను గ్ుర్ిిసి ణరథ. మన చుటటు ప్కకల గ్ల వసుివులు
శుద్ధ మైనవణ అని చర్ిేసమ
ి పరిశుబర వసుివులను ధ్యత్ువులు మర్ియు సమమూళనయల మర్ియు అ పరిశుబర
వసుివులను మిశరమాలుగణ వర్గికర్ిసి ణరథ. మిశరమాల మధ్ా గ్ల తేడయలను వివర్ిసి ణరథ. భౌతిక లక్షణయల ఆధ్యరంగణ
ద్యరవణయలు, మిశరమాలను గ్ుర్ిిసి ణరథ. మన చుటటు ప్కకల మారథపలను గ్ుర్ిించ భౌతిక మర్ియు రసణయనిక
మారథపలను వర్గికర్ిసి ణరథ. మారథపలకు గ్ల క్ణరణయలను తెలుప్ుతయరథ.

అభ్యసనా ఫలితీం: 1 పరిశుభ్రమైన మరియు అపరి శుభ్రమైన వసుివులు, ద్ారవణాలు మరియు
మిశరమాలు రకాలను గుణ లక్షణాల ఆధారీంగా వరగీకరిీంచి మరియు వివరిీంచడీం
కారయచరణీం ప్రు

కారయచరణీం ఉద్ేే శీం

అభ్యసనోపకరణాలు

అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

ప్ర్ిశుభర మర్ియు

ప్ర్ిశుభర మర్ియు

అభాసనయ క్ణగితయలు,

క్ణరాచరణం 2:1:1 మర్ియు 2:1:2లల

అప్ర్ిశుభర వసుివులు

అప్ర్ిశుభర వసుివులను

వర్గికరణ విధ్యనయలు

ఇవవబడషన ఇచేన వసుివులు

కరమంగణ ధ్యత్ువులు

ప్ర్ిశుభర, అప్ర్ిశుభర వసుివులను

సమమూళనయలు మర్ియు

వర్గికర్ించ ఒక్ే విధ్మై లక్షణయలను

మిశరమాలుగణ విభజంచ

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

మర్ియు తేడయలను
ర్ణసణిరథ.
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అభ్యసనా ఫలితీం :2 మిశరమాలలో ఉీండే ఘటకాలను వ్ేరు చేయు విధానాలను తెలుసుకుీంటారు
మరియు పరయోగాల ద్ావరా వరగీకరిస్ి ారు.
మిశరమాల గ్ుణ

మిశరమాలను

ప్రయోగ్ విధ్యనం

క్ణరాచరణం: 2:2:1 మర్ియు 2:2:2లల

లక్షణయలు

సమరూప్-అసమ రూప్ అభాసనయ క్ణగిత్ంలల

ఇచేన ప్రయోగణలను చేసి సమరూప్,

మిశరమాలుగణ

అసమరూప్ మిశరమాలు మర్ియు

ఇచేన వసుివులు

విభజసణిరథ. ద్యరవణం-

ద్యరవితయల మధ్ా తేడయలను

ద్యరవిత్ం మధ్ా గ్ల

ఉద్యహరణలతో అరధం చేసుకుంటారథ.

తేడయలను గ్ుర్ిిసి ణరథ.
ఈ క్తంద్ి మిశరమాలను

మిశరమాలను వేరథ చేసి

చర్ిేంచడం,

క్ణరాచరణం 2:2:6లల ఇవవబడషన

ఏ విధ్యనం ద్యవర్ణ

విధ్యనయలను అరధం

క్ణరాచరణం

విద్యారథులతో చర్ిేంచ వివిధ్

వేరథ చేయవచుేను.

చేసుక్ోవడం

విధ్యనయలను అరధం చేసుకుని
క్ణరాచరణం పపర్ియడ్ను ప్ూర్ిి
చేయుట.

మిశరమాలను వేరథ

ఇవవబడషన మిశరమానిన

ప్రయోగ్ విధ్యనం,

క్ణరాచరణం 2:2:7లల ఇవవబడషన

చేయడం

సమకి విధ్యనయల ద్యవర్ణ

అభాసనయ క్ణగిత్ం

మిశరమ గ్ుణ లక్షణయలు ఆధ్యరంగణ వేరథ

వేరథ చేయడం,

ఇవవడషన వసుివులు

చేయడం ప్రయోగణలు చేయడం.

ప్రయోగ్ం చేయడం

అభ్యసనా ఫలితీం:3 మన చుటటు పకకల మారుులను భౌత్తక మరియు రస్ాయనిక మారుులుగా
వరగీకరిీంచి మరియు కారణాలను వివరిస్ి ారు.
భౌతిక రసణయనిక

మన చుటటు ప్కకల

ప్రయోగ్ విధ్యనం:

క్ణరాచరణం 2:3:1లల ఇవవబడషన ప్రయోగ్ం

మారథపలు

మారథపలను భౌతిక

అభాసనయ

చేసి మర్ియు పటటిక ప్ూర్ిి చేసి భౌతిక,

మర్ియు తేడయల

రసణయనిక మారథపల

క్ణగిత్ంలల

రసణయనిక మారథపలను గ్ుర్ిించడయనిక్త

మధ్ా తేడయలను

ఇవవబడషన

సహాయం పడుత ాంది

తెలుసుకుంటారథ.

వసుివులు

భౌతిక మర్ియు

మన చుటటు ప్కకల

వర్గికర్ించు

క్ణరాచరణం 2:3:2లల ఇవవబడషన

రసణయనిక

మారథపలను భౌతిక,

విధ్యనం

ఉద్యహరణలను చర్ిేంచ భౌతిక, రసణయనిక

మారథపలు

రసణయనిక మారథపలుగణ

మారథపలను వర్గికర్ించ మర్ియు క్ణరణయల

వర్గికరణ

వర్గికర్ించ మర్ియు

సమమత్ంగణ వివర్ిసి ణరథ.

క్ణరణయలు తెలుప్ుతయరథ.
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రచనను ప్ూర్ిి

ప్ర్ిశుభర-అప్ర్ిశుభర

ప్ర్ిశీలనయ విధ్యనం

క్ణరాచరణం 2:3:3లల ఇవవబడషన రచనను

చేయడం

వసుివుల గ్ుర్ించ అరధం

రచన

చర్ిేంచ ప్రతి ఒకకరూ అరధం చేసుకుని ఖ్ాళీ

అయియాలా చేయడం

సు లంలల జవణబులు ర్ణయాలి.

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితీం

దశ-1

దశ-2

దశ-3

దశ-4

ప్ర్ిశుభర-అప్ర్ిశుభర

ప్ర్ిశుభర-

ప్ర్ిశుభర-అప్ర్ిశుభర

ప్ర్ిశుభర-అప్ర్ిశుభర

ప్ర్ిశుభర-అప్ర్ిశుభర

వసుివలు, ద్యరవణ,

అప్ర్ిశుభర

వసుివులు,

వసుివులు, ద్యరవణ

వసుివులు, ద్యరవణ

ద్యరవితయల రక్ణలు,

వసుివులను

మిశరమాల

మర్ియ మిశరమ

మర్ియ మిశరమ

వణటి గ్ుణ లక్షణయల

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

విధ్యనయలు వణటి

విధ్యనయలను వణటి

విధ్యనయలను వణటి గ్ుణ

ఆధ్యరంగణ విభజసణిరథ

గ్ుణ లక్షణయలు

గ్ుణ లక్షణయల

లక్షణయల ఆధ్యరంగణ

మర్ియు వివర్ిసి ణరథ.

ఆధ్యరంగణ

ఆధ్యరంగణ

విభజంచ ఉద్యహరణ

విభజసణిరథ.

విభజసణిరథ.

సమమత్ంగణ వివర్ిసి ణరథ.

మిశరమాలలల ఉండే

మిశరమాలను

క్ేవలం

ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ

ప్రయోగణల ద్యవర్ణ

ఘటక్ణలను వేరథ చేసే

గ్ుర్ిిసి ణరథ. క్ణని

మిశరమాలను వేరథ

మిశరమాలను వేరథ

మిశరమాలను వేరథ చేసి

విధ్యనయలను

వేరథ చేయడయనిక్త

చేసి ణరథ.

చేసి క్ొనినంటిని

తయర్ికకంగణ వివర్ిసి ణరథ.

తెలుసుకుంటారథ.

సణధ్ాం క్ణద్ు.

మాత్రం వివర్ిసి ణరథ.

మర్ియు ప్రయోగణల
ద్యవర్ణ వేరథ చేసి ణరథ.
మన చుటటు ప్కకల

రసణయనిక

క్ొనినమారథపలను

మన చుటటు ప్కకల

మారథపలను భౌతిక,

మర్ియు భౌతిక

భౌతిక, రసణయనిక

మారథపలను

రసణయనక్త

మారథపలను

మారథపలుగణ

భౌతిక,రసణయనిక

మారథపలుగణ

వణాఖ్్ానిసణిరథ.

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

మారథపలుగణ

వర్గికర్ించ మర్ియు

వర్గికర్ించ మర్ియు

క్ణరణయలను

క్ొనిన మారథపలను

వివర్ిసి ణరథ.

క్ణరణయలతో
వివర్ిసి ణరథ.

నా అభ్యసనం పై ఉప్ాధ్ాయయుని సూచనలు
తేదీ
ఉప్ాధ్ాయయుని సంతకం
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3.జవన మూల ఘటాలు
అభ్యసనా ఫలితాల జ్ఞానం:
7వ త్రగ్తి

8వ త్రగ్తి

9వ త్రగ్తి

మొకకలలల పణ ష్ణ

జీవ కణం రచన మర్ియు

జీవన మూల ప్రమాణం

క్ణర్ణాలు

అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.జీవ కణం అరధం, జీవ కణం వివిధ్ రచనలు, ప్ర్ిమాణం మర్ియు ఆక్ణర్ణల గ్ుర్ించ తెలుసుక్ోవడం
2.జీవ కణంలల జర్ిగే ప్రక్తరయలను గ్ుర్ిిసి ణరథ.
3.జీవ కణంలల రచనయత్ూక వావసు గ్ుర్ించ తెలుసుకుంటారథ.

అభ్యసనా ఫలితాల వ్ాయపతి మరియు పారముఖయీం:
ప్రతి ఒకజీవి రచన మర్ియు క్ణరాం మూల ప్రమాణం జీవ కణం అని తెలియజేయడాం. ద్ెైనంద్ిన జీవిత్ంలల చమసిన
విసరణ మర్ియు అభసరణ చరాలను గ్ుర్ిించడం జీవ కణంలల వివిధ్ కణయంగణలను పేరోను ర్ణయడం వణటి విధ్ులను
గ్ుర్ిించడం.

అభ్యసనా ఫలితీం -1: జవకణీం అరధ ీం, జవ కణాలలో వివిధ రచనలు, పరిమాణీం, ఆకారీం
కారయచరణీం

కారయచరణ ఉద్ేే శీం

విధానీం

అభ్యసనా ఉపకరణాలు

అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

1.జీవ

జీవ కణయల వివిధ్

సమక్షూద్ర్ిశని

సమక్షూ ద్ర్ిశని సడ్
లో లు,

చమసిన జీవ కణయలకు

కణయలను

రచన, ప్ర్ిమాణం,

సహాయంతో

చయరథులు

సర్ియిైన పేరథను సమచంచయర్ణ

చమడడం

ఆక్ణరంలల ఉంటాయి

చమడడం

ప్రు

అని గ్మనించయలి.

అని తెలుసుక్ోవడం
1.2 పటటిక

జీవులలల విభజన

ఖ్ాళీ సు లాలను

అసంప్ూరా కణం

జీవ కణయలను సర్ిగి ణ

ప్ూర్ిి

గ్ుర్ించ

సర్ియిైన

గ్ుర్ిించయర్ో లేద్ో అని

చేయడం

తెలుసుక్ోవడం

జవణబు

గ్మనించడం

ర్ణయడం
1.3 వివిధ్

జీవ కణయలలల వివిధ్

చత్రంలల జీవన

ఆక్ణర్ణల

ఆక్ణరం మర్ియు

కణయనిన

చయరు్

జీవ కణయలను సర్ిగణ
గ్ుర్ిించయర్ో లేద్ో అని
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ప్ర్ిమాణప్ు ప్ర్ిమాణంలల

గ్ుర్ిించడయనిక్త

జీవ కణయలు ఉంటాయి అని

సహాయ

తెలుసుకుంటారథ.
1.4

జీవ కణంలల ప్రముఖ్

ప్టంలల

భాగణలను గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్మనించయలి.

ప్డును.
ప్టం

ప్టంలల భాగణలను సర్ిగణా్
గ్ుర్ిించయర్ణ అని గ్మనించయలి.

భాగణలను
గ్ుర్ిించడం

అభ్యసనా ఫలితీం: 2 - జవ కణీంలో జ్రిగద పరకరయలు
కారయచరణీం

కారయచరణీం ఉద్ేే శీం

ప్రు
2.1 విసరణ

కారయచరణీం

అభ్యసనోపకరణాలు

నిరవహణ

విధానీం
జీవులలల వసుివుల

ప్రయోగ్ విధ్యనం

అభ్యసనా కాగితాల

బీకరథ, నీరథ, ఇంకు

రవణణయ ఏ విధ్ంగణ

చమడడయనిన ప్ర్ిశీలించ
సమచనలు ఇవణవలి.

అవుత్ుంద్ి అని
తెలప్డం
2.2 అభసరణ

జీవ కణంలల నీటి

(వణాప్నం)

ప్రయోగ్ విధ్యనం

బంగణళ ద్ుంప్,

ప్రయోగణనిన ప్ర్ిశీలించ

సరఫర్ణ ఏ విధ్ంగణ

చక్ెకర నీరథ,

సమచనలు ఇవణవలి.

జరథగ్ుత్ుంద్ి అని

గ్ుండుసమద్ి

తెలుప్ుతయరథ.
2.3 విసరణ

నిత్ా జీవిత్ంలల జర్ిగే

ఖ్ాళీ సు లాలను

మర్ియు

విసరణ, మర్ియు

ప్ూర్ించడయనిక్త

అభసరణ

వణాప్నం క్తయ
ర లను

మారి ద్రశనం

చరాలు

గ్ుర్ిించడం

ఇవవడం

2.4 అభిసరణ

అభిసరణ వలన జరిగే

పరయోగ విధ్యనాం

రకాలు

వివిధ మ్రుీలను
గురితస్త ారు
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ఉదయహరణలు

జవాబుని గమనిాంచి
సూచనలు ఇచుుట

నీరథ, ఎండుద్యరక్ష,

ప్రయోగణనిన ప్ర్ిశీలించ

చక్ెకర, బాటిల్

సమచనలు ఇవణవలి.

అభ్యసనా ఫలితీం 3: జవకణీం రచనాతమక వయవసథ
కారయచరణీం కారయచరణీం ఉద్ేే శీం

కారయచరణీం

ప్రు

విధానీం

3.1 జీవ

విధుల అనుగుణాంగా

ఖ్ాళీ సు లాలను

కణంలల

కణయంగణలను గ్ుర్ిించడం

ప్ూర్ిి చేయడం

అభ్యసనోపకరణాలు అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

అభాసనయ క్ణగిత్ం

అభాసనయ క్ణగితయలను
సమరధవంత్ంగణ ప్ూర్ిి చేశ్ణర్ో

పని

అని ప్ర్ిశీలించయలి.

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసన ఫలితం

ద్శ-1

ద్శ-2

ద్శ-3

ద్శ-4

జీవకణం అరధం,

జీవకణంలల

జీవకణంలల

జీవకణంలల రచనలు

అనిన క్ణరాచరణయలను

జీవ కణం వివిధ్

రక్ణలను

వివిధ్

రక్ణలను మర్ియు

ప్ూర్ిి చేశ్ణరథ.

రచనలు మర్ియు

గ్ుర్ిించయరథ.

రచనలు

భాగణలను గ్ుర్ిించయరథ.

ప్ర్ిణయమాలు,

రక్ణలను

ఆక్ణర్ణలు

గ్ుర్ిించయరథ.

జీవ కణంలల జర్ిగే

ఒక

ర్ెండు

నయలుగ్ు క్ణరాచరణయలను

అనిన క్ణరాచరణయలు ప్ూర్ిి

ప్రక్తరయలు

క్ణరాచరణయనిన

క్ణరాచరణయనిన

ప్ూర్ిి చేశ్ణరథ.

చేశ్ణరథ.

ప్ూర్ిి చేశ్ణరథ.

ప్ూర్ిి చేశ్ణరథ.

జీవకణంలల గ్ల

కణయంగణలను ప్టటు

కణయంగణలను

కణయంగణలను ప్టటుచేసి

కణయంగణలను సర్ిగణ ప్టటు

రచనయత్ూక వావసు

చేశ్ణరథ.

ప్టటు చేశ్ణరథ.

ప్నిక్త అనుగ్ుణంగణ క్ొనిన

చేసి ప్నిక్త అనుగ్ుణంగణ

కణయంగణలను మాత్రం

అనిన కణయంగణలను

గ్ుర్ిించయరథ.

గ్ుర్ిించయరథ.

నా అభ్యసనం పై ఉపాధ్యయయుని సూచనలు

తేదీ

ఉపాధ్యయయుని సంతకం
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4.కణ జ్ఞలాలు
అభ్యసనా ఫలితాల జ్ఞానీం
7వ తరగత్త
మొకకలలల సరఫర్ణ జెైలం

8వ తరగత్త
-

9వ తరగత్త
కణజాలాలు

మర్ియు పణోయం

అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.కణజాలాల అరధం మొకకల కణజాలాల రక్ణలను గ్ుర్ిించడం
2.వివిధ్ జంత్ు కణ జాలాలను గ్ుర్ిించ వణటిరచన, సణునం, క్ణరాం మర్ియు పణరముఖ్ాానినతెలుసుక్ోవడం

అభ్యసనా ఫలితాల వ్ాయపతి మరియు పారముఖయీం:
జీవులలల కనిపించే వివిధ్ రక్ణల ైన కణ జాలాలను గ్ుర్ిిసి ణరథ. కణజాలాలల పణ లిక, వాతయాసణలను ప్రశంసిసి ణరథ.
వివిధ్ కణ జాలాల ప్నిని తెలుసుకుంటారథ.

అభ్యసనా ఫలితీం 1: కణ జ్ఞలాల అరధ ీం, మొకకల కణ జ్లాల రకాలను గురిిీంచడీం
కారయచరణీం ప్రు

కారయచరణీం ఉద్ేే శీం

కారయచరణీం

అభ్యసనోపకరణాలు

అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

విధానీం
మొకకలలల

అగ్రయుత్ కణజాలం

ప్రయోగ్

ర్ెండు గణజు జాడీలు,

తీరూణయలను ప్ర్ిశీలించ

అగ్రయుత్

మొకకల

విధ్యనం

నీరథ ఎరరగ్డడ , సేకలు

కణజాలాలు

పరథగ్ుద్లకు

సమచనలు ఇవణవలి.

ఏవిధ్ంగణ సహాయ
ప్డును.
అగ్రయుత్ కణ

వివిధ్ అగ్రయుత్ కణ

భాగణలను

అగ్రయుత్ కణజాలం

వివిధ్ అగ్రయుత్

జాలాల సణునం

జాలాలను గ్ుర్ిించడం

గ్ుర్ిించడం

ప్టం

కణజాలాలను గ్ుర్ిించ వణటి

వణటి ప్నిని

గ్ుర్ించ ర్ణసిన ద్యనిని
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తెలప్డం

గ్మనించయలి.

మొకకల కణ

మొకకల

పటటిక ప్ూర్ిి

జాలాలు

కణజాలాలను

చేయాలని

వర్గికరణ గ్ుర్ించ

పటటిక

పటటిక సర్ిగణ ప్ూర్ిి చేశ్ణర్ో
గ్మనించయలి.

సమచంచడం

తెలుసుక్ోవడం

అభ్యసనా ఫలితీం:2 వివిధ జ్ీంత కణజ్ఞలాలను గురిిీంచి వ్ాటి రచన స్ాథనీం, పనిని మరియు
పారముఖాయనిా తెలుస కోవడీం
కారయచరణీం

కారయచరణీం ఉద్ేే శీం

కారయచరణీం విధానీం

అభ్యసనోపకరణాలు అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

జంత్ు కణ

వివిధ్ జంత్ు కణ

ప్రయోగ్ విధ్యనం

అభాసనయ క్ణగిత్ం

జలాలలల

జాలాలను గ్ుర్ిించ

చత్రంలల జంత్ు

చేశ్ణర్ో లేద్ో అని

రక్ణలు

వణటి ప్నిని

కణజాలాలను గ్ుర్ిించడం

గ్మనించయలి

తెలపడం

వణటి ప్నిని తెలపండష

జంత్ు

జంత్ువులలల

జంత్ువుల కణజాలాల

అభాసనయ

అభాసనయ క్ణగితయలను ప్ూర్ిి

కణజాలాల

కనిపంచే వివిధ్

విష్యం ప్టానిన

క్ణగితయలు

చేయడం

వర్గికరణ

కణజాలాలను

గ్మనించడం

ప్రు
అభాసనయ క్ణగిత్ం ప్ూర్ిి

కరమంగణ
వర్గికర్ిసి ణరథ.
కండర

వివిధ్ కండర

ప్టానిన గ్మనించ

అభాసనయ

అభాసనయ క్ణగితయలను ప్ూర్ిి

కణజాలాలు

కణజాలాలు

రచనలల విభనయనలను

క్ణగితయలు

చేయడం

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

తెలపడం

నయడీ

ప్టానిన గగచే

పణఠ్ాం ప్ుసి కంలో చూసి పణఠ్ా ప్ుసి కం

కణజాలం

నైప్ుణయాలను

చతయరనిన గగయడం

చతయరనిన అంద్ంగణ గగయడం

నేరథేక్ోవడం

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితాలు
కణ జాలాల అరధం

దశ -1
మొకకల కణజాలాలను

దశ -2
అగ్రయుత్
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దశ -3
క్ొనిన కణ

దశ -4
అనిన

తెలుసుకుని వివిధ్

సర్ిగి ణ వర్గికర్ించలేరథ

రక్ణలను గ్ుర్ిిసి ణరథ.
జంత్ు కణ జాలాలను

క్ణరాచరణయలను చేసి ణరథ.

కణజాలంను మాత్రం

జాలాలను మాత్రం

కణజాలాలను

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

అనిన

అనిన ప్ూర్ిి చేసి ణరథ. సంప్రాం ప్ూర్ిి

క్ణరాచరణయలను

గ్ుర్ిించ వణటి రచన

చేసి ణరథ.

చేసి ణరథ.

విధ్ులు పణరముఖ్ాం
గ్ుర్ించ
తెలుసుకుంటారథ.

నా అభ్యసనం పై ఉపాధ్యయయుని సూచనలు
తేదీ
ఉపాధ్యయయుని సంతకం

5.ఆహార సీంపనూమలాల నిరవహణ
అభ్యసనా ఫలితాలు:
1. ప్ంటల ఉత్పతిి మర్ియు నిరవహణతో గ్ల ద్శల గ్ుర్ించ తెలుసుక్ోవడం
2.ప్శు సంవరధకం ప్శువుల పంప్కం, క్ోళో పంప్కం, చేప్ల పంప్కం, తేనేటటగ్ల పంప్కం పణరముఖ్ాత్ను
తెలుసుక్ోవడం

అభ్యసనా ఫలితాల వ్ాయపతి మరియు పారముఖయీం:
విద్యారథుల త్మ ప్ర్ిసర్ణలలల ప్ండషంచే ప్ంటలను ప్ర్ిచయం చేసుకుంటారథ. వణటి ఉతయపద్నయ మర్ియు నిరవహణ
విధ్యనయలను తెలుసుకుంటారథ. ప్శు సంవరధనం మహతయానిన వణటి నిరవహణ విధ్యనయలను నిజ జీవిత్ంలల వణటి
పణరముఖ్ాత్ను తెలుసుకుంటారథ.

అభ్యసనా ఫలితీం-1
కారయచరణీం

కారయచరణీం ఉద్ేే శీం

కారయచరణీం విధానీం

అభ్యసనోపకరణాలు

అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

ప్రు
వివిధ్

ప్ంటలు మర్ియు

విద్యారథుల పణఠణనిన

పణఠ్ాప్ుసి కం

అభాసనయ క్ణగితయలను ప్ూర్ిి

పణ ష్క్ణంశ్ణల

వణటిక్త వేసే

చద్ివి

మర్ియు సణునిక

చేయాలి
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విష్యం

పణ ష్క్ణంశ్ణలు గ్ుర్ించ

క్ణరాచరణయలను

సు లాల సంద్రశన

తెలుసుక్ోవడం

ప్ూర్ిి చేసి ణరథ.

ఎరథవులు

వావసణయ ఎరథవుల

ఉపణధ్యాయులు

మర్ియు

ఉప్యోగ్ం.

మారి ద్రశనం చేసి

నీటి

నీటిపణరథద్ల

క్ణరాచరణయనిన ప్ూర్ిి

పణరథద్ల

పణరముఖ్ాం గ్ుర్ించ

చేయడయనిక్త

పారముఖ్ాత

తెలుసుక్ోవడం

సహకర్ించయలి.

సు లసంద్రశన

ఉపణధ్యాయులు మారి ద్రశనం
చేయాలి

అభ్యసనా ఫలితీం-2
పశుసంవర్ధన

ప్ర
ా ముఖ్యత

ఉప్రధ్యయయుడు

క్ణరాచరణం

అభాసనయ క్ణగిత్ంను ప్ూర్ిి

ప్ర
ా ముఖ్యము

మరియు ర్కాలు

సరియ
ై న

పణఠ్ాప్ుసి కం,

చేయడయనిక్త ఉపణధ్యాయులు

మరియు వాటి

గురితంచుట

మార్గదర్శనం ఇచ్చి

సు లాం సంద్రశనం

మారి ద్రశనం చేయాలి.

కార్యయచర్ణం

ర్కాలు

పూరితచేయాలి

సహజ్ మరియు రస్ాయన ఎరువుల మధయ గల వయతాయస్ాలను రాయీండి
సహజ ఎరథవులు

రసణయన ఎరథవులు

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితం

ద్శ - 1

ద్శ - 2

ద్శ - 3

ప్ంటలు ఉత్పతిి

ప్ంటలు మర్ియు

ప్ంటలు మర్ియు

ప్ంటలు మర్ియు

ప్ంటలు వణటిక్త ఇచేే

మర్ియు

వణటిక్త ఇచేే

వణటిక్త ఇచేే

వణటిక్త ఇచేే

పణ ష్క్ణలను పేర్ కనడం. ప్ంటలు

నిరవహణలలో గ్ల

పణ ష్క్ణలను

పణ ష్క్ణలను ప్టటు

పణ ష్క్ణలను

ఉత్ి మంగణ నిరవహంచుటకు గ్ల

విధ్యనయలను

పేర్ కనడం

చేయడం,

పేర్ కనడం

నియమాలు, నమూనయలను

తెలుసుక్ోవడం

ప్ంటలను

పేర్ కనడం,

ప్ంటలు

గ్ుర్ిించడం సాంరంక్షంచడం

ఉత్ి మంగణ

ప్ంటలను

ఉత్ి మంతయ

అనుసర్ించే నియమాలు

నిరవహంచే

ఉత్ి మంగణ

నిరవహంచు

ర్ణయడం, వావసణయంలల

నియమాలు

నిరవహంచే

సమయాలు

ఎరథవుల వణడకం యొకక
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ద్శ - 4

మర్ియు సహజ

నియమాలు,

ప్ంటల

పణరధ్యనాత్, నీటి సరఫర్ణ

మర్ియు

రక్షంచుటకు

నమూనయలను

పణరధ్యనాత్ను గ్ుర్ిించడం.

రసణయన

అనుసర్ించే

గ్ుర్ిించడం అద్ే

రసణయన, సహజ ఎరథవుల

ఎరథవులు అద్ే

నియమాలు

విధ్ంగణ

మధ్ా బేధ్యలను ర్ణయడం.

విధ్ంగణ అంత్ర

ర్ణయడం,

రక్షంచుటకు

మర్ియు ప్ంట

మర్ియు నీటి

అనుసర్ించు

మార్ిపడష ప్ద్ద త్ుల సరఫర్ణ

నియమాలు

మధ్ా గ్ల

పణరధ్యనాత్ను

ర్ణయడం,

వాతయాసణలను

ర్ణయడం,

వావసణయంలల

ర్ణయడం

సహజ,రసణయన

ఎరథవుల వణడకం

ఎరథవులు అద్ే

సర్ెైన విధ్యనము

విధ్ంగణ అంత్ర

అని ర్ణయడం.

మర్ియు ప్ంట

సహజ మర్ియు

మార్ిపడష

రసణయన

ప్ంటలకు మధ్ా

ఎరథవులు అద్ే

గ్ల వాతయాసణలను విధ్ంగణ అంత్ర్
ర్ణయడం.

మర్ియు ప్ంట
మార్ిపడష మధ్ా
వాతయాసణలను

ప్శు సంవరధకము పణరధ్యనాత్
మర్ియు ప్ద్ద త్ులను గ్ుర్ిించ
వణటి పణరముఖ్ాత్ను
తెలుసుక్ోవడం

ర్ణయడం.
ప్శు సంవరధకం,
పంప్కం, క్ోళో

ప్శు సంవరధకము

ప్శు సంవరధకం

ప్శు సంవరధకము

పంప్కం, చేప్ల

ప్ద్ధ త్ులను

ప్ద్ధ త్ులను

పణరధ్యనాత్

పంప్కం, మర్ియ

అసంప్ూర్ిిగణ

గ్ుర్ిించడం

మర్ియు

తేనేటటగ్ల పంప్కం గ్ుర్ిించడం

ప్ద్ధ త్ులను

పణరధ్యనాత్ను

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

తెలుసుక్ోవడం
నేను అభాసించన ద్యనిని గ్ుర్ించ ఉపణధ్యాయుల నిర్ణూణయత్ూక అభపణరయం

తేద్:ీ

ఉపణధ్యాయుని సంత్కం
15

6.చలనీం
అభ్యసనా ఫలితాల జ్ఞానీం
విషయీం
చలనం

7వ తరగత్త

8వ తరగత్త

1.నిద్యనం మర్ియు వేగ్ం

-

9వ తరగత్త
1. ద్మరం మర్ియు సణునభరంశం

2.చలనం రక్ణల వర్గికరణ

2.ఏకరూప్

3.ఆవరధనయ అవధ్ి

3.చలనయల సమీకరణయలు

4.ద్మరం-క్ణలం

4.చలనయల సమసాలు

అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.వసుివు సణునం, ద్మరం, క్ణలం మొద్ల ైన వణటిగ్ుర్ించ తెలియజేసి చలనయనిన వివర్ిసి ణరథ.
2.చలనం రక్ణలను గ్ుర్ిించుక్ోవడం అవరి న అవధ్ిని కనుగ నే ప్రయోగ్ం చేయడం.
3.ప్టాలను విశ్రోష్ించడం ద్యవర్ణ చలనంను అరదం చేసుక్ోవడం
4.చలించన ద్మరం మర్ియు సణున భరంశ్ణలను మధ్ా గ్ల తేడయలను కనుగ నడం
5.ద్మరం-క్ణలం, వేగ్ం- క్ణలం ప్టాలను అరధం చేసుక్ోవడాం
6. చలనం సమీకరణౄలను సనినవేశ్ణలను అనవయించ సమసాలను ప్ర్ిష్కర్ిసి ణరథ.

అభ్యసనా ఫలితాల వ్ాయపతి – పారముఖయీం:
విశవంలల ఏ వసుివు నిశేల సిుతిలల లేవు. సణునంలలనే చలిసమత్ ఉంటటంద్ి. అయితే చలనం లేక సిుతి ప్ర్ిశీలనను
అవలంభసణిరథ. చలనం మూడు మూల భూత్ అంశ్ణలను కలిగినద్ి. వసుివు సణునం, క్ణలం, మర్ియు ప్ర్ిశీలన
భౌతిక శ్ణసి ంర అత్ాంత్ ప్రముఖ్ భాగ్మైనద్ి.

అభ్యసనా ఫలితీం-1
కరమసీంఖయ కారయచర్ణం
1

కారయచర్ణం

కారయచర్ణం అభ్యసనోపకర్ణాలు అభ్యసనా కాగితీం నిరవహణ

ప్రు

ఉద్ేే శీం

విధానీం

వసుివు సణునం

సణున భరంశం,

ప్రయోగ్

టేబుల్అభాసనయ

వసుివు సణునంను

మర్ియు

సణపేక్షం అని

విధ్యనం

క్ణగిత్ం

గ్ుర్ిించడయనిన ప్ర్ిశీలించడం

ద్మరంను
గ్ుర్ిించయలి

తెలియజేయడం
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2

క్ణలంతో

క్ణలం

ప్రయోగ్

అభాసనయ

వసుివు

ప్ర్ికలపనను

విధ్యనం

క్ణగితయలు

తీర్ణూనయలను ప్ర్ిశీలించడం

తెలియజేయడం

చలనయనిన
తెలియజేయడం

అభ్యసనా ఫలితీం-2
1

2

అంప్ూరా విష్యానిన

ప్ూరవ జాానయనిన

విష్యానిన ప్ూర్ిి

అభాసనయ

ద్యఖ్లించన విష్యం

ప్ూర్ిి చేయడం

సూర్ించడం

చేయించడం

క్ణగిత్ం

ప్ర్ిశీలించ మారి ద్రవనం
చేయడం

అవరధన అవధ్ిని ప్ూర్ిి చలనం మర్ియు
చేయడం

7వ త్రగ్తి

సణుప్వణచ్,

ప్రయోగ్ం చేసి

క్ణలం సంబంధ్ం

చలనం మర్ియు

ద్యరం, ఆధ్యర

ద్త్ి ంశ్ణలను

గ్ుర్ించ జాానయనిన

క్ణలం అధ్ాయనం

సు ంభం,

సంగ్రహంచడం

ఇవవడం

3.2 ప్ర్ిశీలించడం

లలలకం

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితీం

దశ -1

వసుివు సణునం,

ప్రయోగ్ం చేసి

ద్మరం, క్ణలం,

ప్టిుకను ప్ూర్ిి

వీటి గ్ుర్ించ

చేసి ణరథ.

దశ -2

దశ -3

ప్రయోగ్ం చేసి ణరథ.

దశ -4

ప్టిుక సహాయంతో సనినవేశ్ణలతో వివర్ిసి ణరథ.
వివర్ిసి ణరథ.

చలనంను
వివర్ిసి ణరథ.
చలనం రక్ణలను

చలనం రక్ణల

సంప్ూరాం

లలలకం ప్రయోగ్ం

మర్ియు అవరధనయ

గ్ూర్ిే అసంప్ూరా

మహతిని

చేసి ణరథ.

అవధ్ిని కనుగ నే

మహతిని

ర్ణసణిరథ.

ప్రయోగ్ం చేసి ణరథ.

ర్ణసణిరథ.

చలించన ద్మరం

వేగణనిన మాత్రం

తేడయలను

ద్తయింశ్ణలను

ద్మరం, క్ణలం, ప్టానిన

మర్ియు సణున

వివర్ిసి ణరథ.

తెలుప్ుతయరథ.

సంగ్రహసణిరథ.

రచసణిరథ.

భరంశ్ణల మధ్ా
గ్ల తేడయలను
కనుగ ంటారథ.
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ప్ర్ికలపనలను విశ్రోష్ిసి ణరథ.

చలన

చలన

సమీకరణయలను

సమీకరణయలు

సమీకరణయలు

సమీకరణయలను

ర్ణసి

అనవయిసమ
ి

సనినవేశ్ణనిక్త

ర్ణసణిరథ.

అనవయిసణిరథ.

సమసాలను

అనవయించు

సమసాలను ప్ర్ిష్కర్ిసి ణరథ.

ప్ర్ిష్కర్ిసి ణరథ.

సమసాలను
ప్ర్ిష్కర్ిసి ణరథ.
నేను అభ్యసతీంచిన ద్ానిని గురిీంచి ఉపాధాయయుల నిరామణాతమక అభిపారయీం

తేద్:ీ

ఉపాధాయయుని సీంతకీం

7. బలీం మరియు నూయటన్్చలన నియమాలు
అభ్యసనా ఫలితాల జ్ఞానీం:
విషయీం

7వ తరగత్త

8వ తరగత్త

9వ తరగత్త

బలం మర్ియు -

1.బలానిన సమచంచే సణమానా

1.సంత్ులిత్ మర్ియు అసంత్ులిత్

నమాటన్చలన

ప్ద్యలు

బలాలు

నియమాలు

2. ప్రసపర క్తరయ నుంచ బలాలు

2. చలనం మొద్టి నియమం

3. బలం ప్ర్ిణయమాలు

3.జడత్వం మర్ియు ద్రవార్ణశి

4. సంఘరష బలం అసంఘరష బలం

4. చలనం ర్ెండో వ నియమం మర్ియు
గ్ణిత్ సమతయరలు
5. చలనం మూడో నియమం

అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.బలం సణమానా అర్ణధనిన వివర్ించడం
2. బలం రక్ణల అర్ణధనినతెలుసుక్ోవడం
3. సంత్ులిత్ మర్ియు అసంత్ులిత్ బలాలను వర్గికర్ించడం
4.నమాటన్చలన నియమాలను నిరూపించయలి.
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అభ్యసనా ఫలితీం -1
కారయచర్ణం ప్రు

కారయచర్ణం ఉద్ేే శీం

కారయచర్ణం విధానీం

అభ్యసనోపకర్ణాలు అభ్యసనోపకరణాలనిరవహణ

బలం

బలం

8వ త్రగ్తి బలం

పణఠ్ా ప్ుసి క

ప్ర్ిణయమాలు

ప్ర్ిణయమాలను

అధ్యాయం నుంచ

ఉద్యహరణలు

తెలుసుక్ోవడం

విష్యం సంగ్రహణ

జవణబులు ప్ర్ిశీలించడం

అభ్యసనా ఫలితీం -2
క్ణంతిబలం

సంప్రకల లేని బలం

ప్రయోగ్

బెలూన్, నైలాన్ద్యరం,

గ్ుర్ించ తెలపడం

విధ్యనం

పణలిసు ర్బటు లు

తీర్ణూనయనిన ర్ణయడం

అభ్యసనా ఫలితీం-3
సంత్ులిత్ మర్ియు

సంత్ులిత్ మర్ియు

ప్రశ్ోనత్ి ర్ణలు అభాసనయ క్ణగిత్ం, 8వ

అసంత్ులిత్

అసంత్ులిత్ బలాల

బలాలను గ్ుర్ిించడం

వాతయాసణలను తెలపడం

త్రగ్తి పణఠ్ా ప్ుసి కం

జవణబులు
ప్ర్ిశీలించడం

అభ్యసనా ఫలితీం-4
చలనం 1వ

చలన నియమాల

ప్టం చమచ

అభాసనయ

ఉపణధ్యాయుల క్ణరాచరణయలను

నియమం

అర్ణధనిన తెలపడం

విష్యానిన ప్ూర్ిి

క్ణగిత్ం

ప్ూర్ిి చేయడయనిక్త మారి ద్రశనం

చేయడం
చలనం 2వ

చలనం 2వ

నియమం

నియమం

చేయడం

చర్ణే విధ్యనం

అర్ణధనిన తెలపడం

అభాసనయ

జవణబును ప్ర్ిశీలించ

క్ణగిత్ం

సమచనలను చేయడం

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితీం

దశ-1

దశ-2

దశ-3

దశ-4

బలం అర్ణధనిన

బలం అర్ణధనిన

బలం ప్రమాణయనిన

క్ణరాచరణయలతో బలం

ప్రయోగ్ప్ూరవకంగణ

వివర్ిసి ణరథ.

వివర్ించే ప్రయత్నం

తెలుప్ుతయరథ.

ప్రమాణయనినతెలుప్ుతయరథ

బలం అర్ణధనిన

.

తెలుప్ుతయరథ.

వర్గికర్ించ

ఉద్యహరణలతో

చేసి ణరథ.
బలంలల గ్ల

బలంలల గ్ల

సంప్రక, సంప్రక
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రక్ణలను అరధం

రక్ణలను

రహత్ బలాలుగణ

చేసుకుంటారథ.

వర్గికర్ిసి ణరథ.

వర్గికర్ిసి ణరథ.

వణాఖ్్ానిసణిరథ.

వర్గికర్ిసి ణరథ.

సంత్ులిత్ మర్ియు వర్గికర్ించడయనిక్త

వర్గికర్ించ

వర్గికర్ించ

సంత్ులిత్,

అసంత్ులిత్

ప్ర్ిణయమాలను

ప్ర్ిణయమాలను

అసంత్ులిత్

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

బలాలను గ్ుర్ిిసి ణరథ.

చెపిప విశ్రోష్ిసి ణరథ.

నియమం చెపిప జడత్వం

ఉద్యహరణతో

గ్ుర్ించ వివర్ిసి ణరథ.

వివర్ిసి ణరథ.

ప్రయత్నం చేసి ణరథ.

బలాలను
వర్గికర్ిసి ణరథ.
నమాటన్మొద్టి

చెప్పడయనిక్త

నియమానిన

ప్రయత్నం చేసి ణరథ.

విశ్రోష్ిసి ణరథ.
నేను అభాసించన ద్యనిని గ్ుర్ించ ఉపణధ్యాయుల నిర్ణూణయత్ూక అభపణరయం

తేద్:ీ

ఉపణధ్యాయుని సంత్కం

8.గురుతవబలం
అభ్యసనా ఫలితాల జ్ఞానీం
విషయీం
గ్ురథత్వం

7వ తరగత్త

8వ తరగత్త

9వ తరగత్త

1.సంప్రి వరి రహత్ బలాలు

1.గ్ురథత్వం

2.గ్ురథతయవకరషణ బలం సణమానా

2.వృత్యతకార చలనం, అభకేాంద్ర బలం

అరధం

3.సవత్ంత్ర ప్త్నం

3. ద్రవ, వణయవుల నుంచ పపడనం

4.g విలువను ల క్తకంచడం

4. వణతయవరణ పపడనం

5.చంద్ురనిపై వసుివు భారం ల క్తకంచడం,
ఆర్ికమడషస్సమత్రం

ఆకాీంక్ిీంచే అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.గ్ురతయవకరషణ బలానిన సరళంగణ వివర్ించడం
2.గ్ురత్వ బలం మర్ియ అభకేాంద్ర బలంక్త సంబంధ్ం కలిపంచడం
3.చలనం 2వ నియమం ఉప్యోగించ భూమి చుటట
ు చంద్ురని చలనం, సమరథాని చుటట
ు భూమి చలనం వీటిక్త
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సమరధన ఇవవడం.
4.నమాటన్విశవ వణాపిి గ్ురథత్వ నియమానిన అరధం త్ెలుపుట
5.సవత్ంత్రా ప్త్నం, గ్ురథత్వ తవరణాం, గ్ురథత్వ బలానిక్త సంబంధ్యనిన త్ెలుపుట
6. వసుివు ద్రవార్ణశి సిురంగణ వుంటే బరథవు గ్ురథత్వబలం నియమాం ర్ణబడష ఏవిధ్గణ మారథపచెంద్ుత్ుంద్ి.
సృష్ిుకరణలను ఇవవడం.
7.ద్రవార్ణశి మర్ియు సంబంధ్యనిన తెలియజేయడం
8.ఘన, ద్రవ, వణయు పపడనం ఏరపణ విధ్యనయలను తెలియజేయు ప్రయోగ్ంను నిరవహంచడం.
9.ప్ో వన సమతయరనిన వివర్ించడం, వీటి ఆధ్యరంగణ వసుివులు మునిగిపణ వడం లేద్య తేలడయనిక్త క్ణరణయలను
వివర్ించడం.
10.ఆర్ికమడషస్సమతయరనిన నిరూపించడం.

అభ్యసనా ఫలితాల వ్ాయపతి మరియు పారముఖయత:
అత్ాంత్ ద్ురులమైన సంప్రక రహత్ బలమైన గ్ురథత్వబలం విశవం చలనయనిన నియంతిరసి ుంద్ి
అనిన క్ణర్ణాలు మనుగ్డకు క్ణరణం. ఈ బలం గ్ుర్ించ విద్యారథులకు తెలియజేయడం అవసరం. ద్ీనిక్త సంబంధ్ించన
అభాసనయ క్ణగితయలు, అభాసన అంశ్ణలు ఒకద్యనిక్ొకటి సంబంధ్ం కలిగి ఉంటాయి. పణఠ్ాప్ుసి కంలల గ్ురథత్వబలాం
అధ్యాయంను సమక్షూంగణ చద్ివి విద్యారథులకు నేర్ిపంచవలసినద్ి.

అభాయసన ఫలితీం: 1
కారయచరణీం ప్రు కారయచరణీం ఉద్ేే శీం

కారయచరణీం విధానీం

అభ్యసనోపకర్ణాలు అభ్యసనా కాగితాలనిరవహణ

క్ొనిన

విద్యారథులలల

పిలోలు

అభాసనయ క్ణగితయల

వసుివులను

విష్యంపై ఆసక్తిన

సనినవేశ్ణలను ఏ

కలిగించడం

విధ్ంగణ అరధం

క్తంద్కు

జవణబులు చర్ిేంచడం

చేసుకుంటారథ.

ప్డేయడం.

తెలియజేయడం.

అభాయసన ఫలితీం: 2
వృత్యతకార

ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ

ఉపణధ్యాయులు ప్రయోగణనిన ద్యరం, లలలకం

జవణబులు ప్ర్ిశీలించ

చలనంపై

అభాసనయ

చేయడం ద్యవర్ణ విద్యారథులు

ప్రయోగ్ం

అంశ్ణలను జత్

ప్రయోగణనిన గ్మనిసణిరథ.

సమచనలు ఇవణవలి.

చేయడం
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అభాయసన ఫలితీం: 3
అభకేాంద్రబలం

గ్ురథత్వ నియమం

ప్రయోగ్ం మర్ియు

చెకకప్లక, బెండు,

చర్ిేంచ సమసాను

నిరూప్ణ

నిరూప్ణ ప్ూరవ

చర్ణేవిధ్యనం

ఇనుప్ గ్ుండు,

ప్ర్ిష్కర్ించడం

సిద్ధత్

అభాసనయ క్ణగిత్ం

అభాయసన ఫలితీం: 4
ప్టం చమసి

సవత్ంత్ా ప్తనం

క్ణరాచరణ ప్రశనలను అభాసనయ క్ణగిత్ం

జవణబును

వివర్ించడం

అర్ణధనిన తెలప్డం

విద్యారథులకు

ప్ర్ిశీలించ

తెలియజేయడం

సమచనలు ఇవవడం

అభాయసన ఫలితీం: 5
g విలువను

భూ గ్ురథత్వ

ఇచేన ద్తయింశ్ణలను

అభాసనయ క్ణగిత్ం

జవణబును

ల క్తకంచడం

వేగణనిన

సమసాలను

ప్ర్ిశీలించ

సపష్ు ంచేయడం

వివర్ించడం

సమచనలు ఇవవడం

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితీం

దశ-1

దశ-2

దశ-3

దశ-4

గ్ురథతయవకరషణ

గ్ురథతయవకరషణ

నమాటన్

గ్ురతయవకరషణ బలానిన

ఉద్యహరణలతో

బలానినసరళంగణ

బలానినసరళంగణ

విశవగ్ురథతయవకరషణ

విశ్రోష్ిసి ణరథ.

వివర్ిసి ణరథ.

వివర్ించడయనిక్త

బలానినవిశ్రోష్ిసి ణరథ.

వివర్ిసి ణరథ.

ప్రయతినసణిరథ.
చలనం 2వ

2వ నియయానిన

సంబంధ్యలను

సంబంధ్యలను

సంబంధ్యలను

నియమం

వివర్ించడయనిక్త

తెలుపతయరథ.

తెలుపతయరథ.

తెలుపతయరథ.

వివర్ిసి ణరథ.

ప్రయతినసణిరథ.

ప్ో వన సమతయరనిన

ఆర్ికమడషస్

వసుివులు

క్ణరణయలను

ఆర్ికమడషస్

వివర్ిసి ణరథ.

సమతయరనిన

మునగ్డం లేద్య

తెలుప్ుతయరథ.

సమతయరనిన

నిరూపిసి ణరథ.

తేలడం క్ణరణయలను
తెలుప్ుతయరథ.
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విశ్రోష్ిసి ణరథ.

గ్ురథతయవకరషణ

గ్ురథతయవకరషణ

వివర్ించ

ద్ిననిత్ా ఉద్యహరణలతో

ఉద్యహరణలతో

బలానినసరళంగణ

బలానినసరళంగణ

విశ్రోష్ిసి ణరథ.

వివర్ిసి ణరథ.

వివర్ిసి ణరథ.

వివర్ిసి ణరథ

వివర్ిసి ణరథ

9. పని మరియు శకరి
అభ్యసనా ఫలితాల జ్ఞానీం:
విషయీం
ప్ని

7వ తరగత్త
చలనం రక్ణలు

మర్ియు శక్తి

8వ తరగత్త

9వ తరగత్త

బలం

1.ప్ని వైజా ానిక ప్ర్ికలపన

ప్ర్ిణయమాలు

2.సిుర బలం నుంచ జర్ిగే ప్ని
3.శక్తి మర్ియు ద్యని రూపణలు
4.చలన శక్తి మర్ియు ప్రచేననశక్తి
5.శక్తి సంరక్షణ నియమాలు
6.ప్ని చేసే విలువ
7.శక్తి వావహార్ిక ఏకమానం

ఆప్క్దీంచిన అభ్యసనా ఫలితాలు:
1. ప్ని వైజా ానిక అర్ణునిన వివర్ించడం.
2.శక్తి మారథప సనినవేశ్ణలను అరుం చెప్పడం
3.చలన శక్తి మర్ియు గ్తిశక్తిని నిరూపించడం.
4.చలన శక్తి మర్ియు గ్తిశక్తిలను ఏవిధ్ంగణ సంరక్షంచడంను సమర్ిుంచడం.

అభ్యసనా ఫలితీం:1
కారయచరణీం ప్రు

కారయచరణీం ఉద్ేే శీం

కారయచరణీం విధానీం

అభ్యసనోపకర్ణాలు అభ్యసనాకాగితాలనిరవహణ

ప్టం చమసి

వైజా ానికంగణ ప్ని

ప్టానిన అరధం

అభాసనయ క్ణగిత్ం

జవణబు ఇవవడం

అర్ణధనినతెలప్డం

చెప్పడం ఖ్ాళీలను
ప్ూర్ిి చేయడం
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జవణబును ప్ర్ిశీలించ
సమచనలు ఇవవడం

ప్టం

ధ్నయత్ూక మర్ియు

ప్రశనలకు జవణబులు

సహాయంతో

రథణయత్ూక

ఇవవడయనిక్త

జవణబు ఇవవడం

ప్నులను అరధం

మారి ద్రశకత్వం

చేయడం

చేయడం

అభాసనయ క్ణగిత్ం

జవణబును ప్ర్ిశీలించ
సమచనలు ఇవవడం

అభ్యసనా ఫలితీం: 2
వణాక్ణాలను ప్ూర్ిి

శక్తి మారథప గ్ుర్ించ

సనినవేశ్ణనిన అరధం

అభాసనయ క్ణగిత్ం

జవణబును

చేయడం

తెలియజేయడం

చేసుకుని జవణబులు

ప్ర్ిశీలించ

ఇవవడం

సమచనలు ఇవవడం

అభ్యసనా ఫలితీం: 3
చలన శక్తిని

చలన శక్తిని

అభాసనయ క్ణగితయలలో

సమ్నపరిమ్నాంగల

ప్రయోగ్ం చేసే

వివర్ించడం

అరధం

ఇచేన వివర్ణలను

గోలీలు నయణామైన పాాసిిక్

సమయంలల జర్ిగే లలప్

చేసుక్ోవడం

సపష్ు ం చేయాలి.

ష్పట్

ద్ో ష్ణలను సర్ి చేయడం

అభ్యసనా ఫలితీం: 4
మాద్ిర్ి సమసాలు

తయర్ికకంగణ శక్తి సంరక్షణ ద్తయింశ్ణలను
నియమాలను

విశ్రోష్ించ

సమర్ిుంచడం

ల క్తకంచడం

అభాసనయ ఫలిత్ం

ప్ర్ిశీలించ
సమచనలు ఇవణవలి.

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితీం

దశ-1

దశ-2

దశ-3

దశ-4

ప్ని వైజా ానిక

ఎటటవంటి

ఒక క్ణరాచరణం

ర్ెండు

మూడు క్ణరాచరణయలు

అర్ణదనినతెలపద్ు

క్ణరాచరణయలు

ప్ూర్ిి చేసి ణరథ.

క్ణరాచరణయలు

చేసి ణరథ.

చేయరథ

చేసి ణరథ.

శక్తి సరఫర్ణ సనినవేశ్ణలను

ఏ ప్రశనకు

క్ొనిన

అనిన

అనినక్ణరాచరణయలను అరుం

అరధం చేయడం

జవణబులు

క్ణరాచరణయలను

క్ణరాచరణయలు

చేసుకుంటారథ.

చెప్పరథ

ప్ూర్ిి చేసి ణరథ.

ప్ూర్ిి చేశ్ణరథ.

చలనశక్తి, గ్తిశక్తిని

నమత్న సనినవేశ్ణలను

నిరూపిసి ణరథ.

అనవయిసణిరథ.
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చలనశక్తి, గ్తిశక్తి ఏ విధ్ంగణ సమసాలను
సంరక్షసి ణయి అని
తయర్ికకంగణ సమర్ిుసి ణరథ.

క్ేవలం

సమతయరలను

సమసా అరదం చేసుకుని

ప్ర్ిష్ణకర్ణనిక్త

ద్తయింశ్ణలను

అనవయిసణిరథ.

ప్ర్ిష్కర్ిసి ణరథ.

ప్రయతినసణిరథ.

విశ్రోష్ిసి ణరథ.

నేను అభాసించన ద్యనిని గ్ుర్ించ ఉపణధ్యాయుల నిర్ణూణయత్ూక అభపణరయం

తేద్:ీ

ఉపణధ్యాయుని సంత్కం

10. శబే ీం
అభ్యసన ఫలితాల జ్ఞానీం
విషయీం

7వతరగత్త

శబద ం

8వతరగత్త

9వతరగత్త

1. శబధ ం కంపించే వసుివుల నుంచ ఉత్పతిి

1. శబద ప్రసణరం

అవుత్ుంద్ి.

2.శబద ప్రసణర్ణనిక్త మాధ్ామం

2.మానవునిలల శబద ఉత్పతిి

అవసరం

3.మానవుని చె విరచన మత్ు
ి క్ణరాం

3.శబద త్రంగణలు నీలి త్రంగణలు

4.కంప్న క్ణలం, అవరి న క్ణలం మర్ియు అవృతిి

4.శబద ం ప్రతిఫలనం. ప్రతిధ్వని

5.సణుయి

మర్ియు అనుకరణ

6.శబద మాలినాం

5. శబద ం ఉప్యోగణలు.

ఆకాక్ిీంచే అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.శబద ం కంపించే వసుివుల నుంచ ఉత్పతిి అవుత్ుంద్ి. అని తెలియప్రచడం మర్ియు మానవునిలల శబద ం ఉత్పతిి ని
వివర్ించయలి
2.శబద ప్రసణర్ణనిక్త మాధ్ామం అవసరం ఉంద్ని ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ తెలియజేయడం
3.చెవి రచన మర్ియు ప్నిని వివర్ించయలి. మర్ియు శబద మాలినాం నుంచ ఎద్ురయియా సమసాలు మర్ియు
ప్ర్ిహార్ణలను సమచసణిరథ.
4.శబద ాంయొకక పరావరత నాం పరతిధవని వాటటని అరథాం చెైయుట మరియు శబద ాంయొకక పరావరత న ఉపయోగాలను పటటిక
చేయుట.
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అభ్యసనా ఫలితాల వ్ాయపతి మరియు పారముఖయీం:
శబద ం భూమిపై ప్రముఖ్ సణునయనిన ప ంద్ింద్ి. ఇద్ి ప్ూరవక్ణలం నుంచ ప్రసి ుత్ తయంతిరక ప్రప్ంచం వరకు ముఖ్ా
పణత్రను కలిగినద్ి. ప్ూరవం ఆద్ివణసపలు మాటాోడడం కంటే పణరణులను వీటి అరథప్ులను అనుకర్ించే వణరథ. ఇద్ే
శబాదల అనేవష్ణలను మానవ కళ్యాణయనిక్త ఉప్యోగిసి ునయనరథ. అలాుా స ండ్సణకనర్, సణ నయర్, మొద్ల ైన శరవణతీత్
శబాదలను ఆధ్యరంగణ ప్ని చేసే ప్ర్ికర్ణలు శబద త్రంగణల ప్ర్ికలపన గ్ుణ లక్షణయలు. ప్రతి ఫలాలు, అనుకరణ,
ప్రతిధ్వని, శరవా మర్ియు శరవాం క్ణని శబాధలను విద్యారథులు అవశాకంగణ తెలుసుక్ోవణలిిన అవసరం ఉంద్ి. అంద్ు
నుంచ శబద ం ప్ర్ికలపనలను శ్రణ
ర ీకృత్ంగణ నేరథేక్ోవడయనిక్త అనుకూలంగణ ఉంటటంద్ి.

అభ్యసనా ఫలితీం: 1
కారయచరణీం ప్రు

కారయచరణీం ఉద్ేే శీం

కారయచరణ విధానీం

అభ్యసనోపకర్ణాలు అభ్యసనా కాగితాల
నిరవహణ

మీ చుటటుప్కకల

ప్ర్ిసర విధ్యనయలను

ఇకకడ విద్యారథులు

అభాసనయ

విద్యారథులు ఇచేన

మీరథవినిపించుకునన సమక్షూంగణ

ర్ణయడం ద్యవర్ణ

క్ణగితయలు

క్ణరాచరణం అనిన

శబాదలను ప్టటు

అవలలక్తంచడం

ప్ూరవ జాానయనిన

చేయడం

శబద మాధ్ామానిన

ఇవవడం

బాటిల,్ నీరథ,

జల త్రంగ్ం

ప్రశంసించడం

ప్రయోగ్ం చేసే

చెంచయ

అంశ్ణలను ప్ూర్ిి
చేయడం

సమయంలల చమసి

శబద ం వాతయాసణనిక్త

సమకి సమచనలు

సమరధనను ఇవవడం

ఇవవడం

అభ్యసనా ఫలితీం: 2
శబద ప్రసణర్ణనిక్త

శబద గ్ుణ

ఇకకడ శబద ం ప్రమాణం త్కుకవ

మాధ్ామం

లక్షణయలను

అవుత్ుంద్ి.

అవసరం

తెలుసుక్ోవడం

ఘంటపణత్ర ప్రయోగ్ం చేయడం

మొభల
ై ్గణజు గణోసు

తీర్ణూనయనిక్త
వచయేక ప్ర్ిక్షంచేద్ి

అనిమేషన్
వీడషయో చయరు్బో రథడ

విద్యారథులు ప్టానిన

ప్టం చమచ

శబద త్రంగణలు,

అనిమేషన్ను ఉప్యోగించ

ఏ విధ్ంగణ

జవణబులు

ద్ృశా

విద్యారథులక్త శబద ం గ్ుణ

గ్మనిసణిం

ఇవవడం

త్రంగణలు అని

లక్షణయలను క్ణరాచరణయనిన

ప్ర్ిశీలించయలి.

తెలుసుక్ోవడం

చేయించడం
చయరు్, లేక అనిమేషన్ ద్యవర్ణ
క్ణరాచరణయనినచేయడం
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అభ్యసనా ఫలితీం: 3
చెవి రచన

చెవి రచన మర్ియు

చయరు్, లేక అసియియష్న్

చయరు్అభాసనయ

విద్యారథుల

మర్ియు క్ణరాం

క్ణరాం

ద్యవర్ణ

క్ణగిత్ం, చెవి

అభాసనయనిన

క్ణరాచరణయనినచేయడం

ప్ర్ిశీలించ సమచనలు
ఇవవడం

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితీం

దశ-1

దశ-2

దశ-3

దశ-4

శబద ం కంపించే వసుివుల

ఇచేన

2 క్ణరాచరణయలను

3 క్ణరాచరణయలను

4 క్ణరాచరణలు

నుంచ ఉత్పతిి అవుత్ుంద్ి

క్ణరాచరణయలను

ప్ూర్ిి చేసి ణరథ.

ప్ూర్ిి చేసి ణరథ.

ప్ూర్ిి చేసి ణరథ.

అని తెలుసుకుంటారథ.

ప్ూర్ిి చేసి ణరథ.

చెవి రచన మర్ియు ప్నిని

ఏ క్ణరాచరణయలను

1క్ణరాచరణంను

2 క్ణరాచరణలు

3 క్ణరాచరణయలు

వివర్ిసి ణరథ.

ప్ూర్ిి చేయరథ.

ప్ూర్ిి చేసి ణరథ.

ప్ూర్ిి చేసి ణరథ.

ప్ూర్ిి చేసి ణరథ.

శబద త్రంగణల అవృతిి , అవరాన
క్ణలం, ప న:ప్ునాంను అరధం
చేసుకుంటారథ.
శబాదనిన క్ొలిచే సణధ్నయలను
ప్టటు చేసి ణరథ.
నయ అభాసనంపై ఉపణధ్యాయుల సమచనలు:

తేద్:ీ

ఉపణధ్యాయుల సంత్కం
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11.నైసరిీక సీంపనూమలాలు
అభ్యసనా ఫలితాలు:
1. భూమిపై గ్ల నైసర్ిిక సంప్నమూలాలను ప్టటు చేయడం మర్ియు వణటి పణరముఖ్ాత్ను తెలుసుక్ోవడం
2.జీవన గోళం, మర్ియు జీవ భూ రసణయనిక చక్ణరలను గ్ుర్ించ తెలుసుక్ోవడం.

అభ్యసనా వ్ాయపతి మరియు పారముఖయీం:
విద్యారథుల భూమిపై నైసర్ిిక సంప్నమూలాల ైన గణలి, నీరథ, మనున, మొకకలు, జంత్ువులు, సంప్నమూలాలను
గ్ుర్ిించ వణటి మహతయానిన మన జీవిత్ంలల అరధం చేసుక్ోవడం, మర్ియు వణటిని సంరక్షంచడం. జీవన గోళంలల గ్ల
ఇత్ర వలయాలను అరధం చేసుకుని జీవ గోళంలల గ్ల జెైవిక భూ రసణయనిక చక్ణరల ైన ఆక్తిజన్చకరం, నైటరరజన్చకరం,
క్ణరేన్చకరం, మొద్ల ైన వణటిని చతిరంచే నైప్ుణయాలను పంప ంద్ించుక్ోవడం మర్ియు ప్రసరర్ణలలో వీటి
పణరముఖ్ాత్ను అరధం చేసుక్ోవడం.

అభ్యసనా ఫలితీం:1
కారయచర్ణం ప్రు

కారయచర్ణం ఉద్ేే శీం

కారయచర్ణం విధానీం

అభ్యసనోపకర్ణలు అభ్యసనా కాగితాల
నిరవహణ

నైసర్ిిక

ప్రకృతిలల లభంచే

క్ణరాచరణం ప్ూర్ిి

చత్ర ప్టాలు,

సంప్నమూలాలను సంప్నమూలాలను గ్ుర్ిించ చేయడయనిక్త

పణఠ్ా ప్ుసి కం,

గ్ుర్ిించడం

చయరథులు

వీటి సమాచయర్ణనిన

ఉపణధ్యాయులు మారి

తెలుసుక్ోవడం

ద్రశనం ఇవవడం

వణయు క్ణలుష్ాం నీటి పణరముఖ్ాం వణయు

క్ణరాచరణం ప్ూర్ిి

చత్ర ప్టాలు,

ద్యనిక్త క్ణరణయలు

క్ణలుష్ణానిక్త క్ణరణయలను

చేయడయనిక్త

పణఠ్ా ప్ుసి కం,

గ్ుర్ిించడం మర్ియు నీటి

ఉపణధ్యాయులు మారి

చయరథులు

అభాసనయ క్ణగితయలు

అభాసనయ క్ణగితయలు

పణరముఖ్ాత్ను గ్ుర్ిించడం ద్రశనం ఇవవడం
మటిు మర్ియు

మొకకలు పరథగ్ుద్ల

క్ణరాచరణం ప్ూర్ిి

చత్ర ప్టాలు,

ద్యని పణరముఖ్ాత్

మటిు పణత్రను

చేయడయనిక్త

పణఠ్ా ప్ుసి కం,

తెలుసుక్ోవడం

ఉపణధ్యాయులు మారి

చయరథులు

ద్రశనం ఇవవడం
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అభాసనయ క్ణగితయలు

అభ్యసనా ఫలితీం:2
జీవ గోళం మర్ియు జీవ

జీవ గోళం జీవ భూ

క్ణరాచరణం ప్ూర్ిి

చత్ర ప్టాలు,

భూ రసణయనిక చక్ణరలు

రసణయనిక చక్ణరల

చేయడయనిక్త

పణఠ్ా

ఉపణధ్యాయులు

ప్ుసి కం,

మారి ద్రశనం

చయరథులు

గ్ుర్ించ తెలుసుక్ోవడం

అభాసనయ క్ణగితయలు

ఇవవడం

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితాలు

దశ-1

దశ-2

దశ-3

దశ-4

భూమిపై నైసర్ిిక

ప్రకృతిలల లభంచే

ప్రకృతిలల లభంచే

సంప్నమూలాలను

సంప్నమూలాలను

సంప్నమూలాలను ప్టటు

సంప్నమూలాలను

సంప్నమూలాలను గ్ుర్ిించ వణటి

గ్ుర్ిించండష

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

నీటి పణరముఖ్ాం

వణయు క్ణలుష్ా

క్ణలుష్ా క్ణరణయలను నీటి పణరముఖ్ాత్ను

వణయు క్ణలుష్ాం

క్ణరణయలను

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

చేసి వణటి పణరముఖ్ాత్ను
తెలప్డం

క్ణరణయలను

గ్ుర్ించ ర్ణసణిరథ.

గ్ుర్ించ ర్ణసణిరథ.

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్ుర్ిించండష
మొకకల

మటిు

మటిు పణత్రను

మటిు పణరముఖ్ాత్ను

పరథగ్ుద్లలల మటిు

పణరముఖ్ాత్ను

తెలుసుకుంటారథ.

తెలుప్ుతయరథ.

పణత్రను తెలపండష.

ప్టటు చేసి ణరథ.

జీవ భూ రసణయనిక

జీవ గోళ్యనిన

జీవ గోళ్యనిన

జీవ భూ రసణయనిక జీవ భూ రసణయనిక

చక్ణరలను అరధం

వణాఖ్ానిసణిరథ.

వణాఖ్ానించ భూ

చక్ణరలను ర్ణసణిరథ.

చేసుకుంటారథ.

చక్ణరలను ర్ణసణిరథ.

రసణయనిక
చక్ణరలను
ర్ణసణిరథ.

నేను అభాసించన ద్యనిని గ్ుర్ించ ఉపణధ్యాయుల నిర్ణూణయత్ూక అభపణరయం

తేద్:ీ

ఉపణధ్యాయుని సంత్కం
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12.పరమాణువు మరియు అణువులు
అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.ద్రవార్ణశి సంరక్షణయ నియమం మర్ియు నిర్ిధష్ు అనుపణత్ నియమాలను వివర్ించడం
2.ద్యత్ువు ప్రమాణువు, ప్రమాణువు ద్రవార్ణశి, అణువు, ఆయాన్సంక్ేతయలను వివర్ించడం
3.రసణయనిక సమతయరలను ర్ణయడం అణు ద్రవార్ణశి, మోల్ప్ర్ికలపనను వివర్ించడం

అభ్యసనా ఫలితం వ్ాయపతి మరియు పారముఖయీం:
మన చుటటు ప్కకల వసుివులు కణయలతో నిర్ిూత్మన
ై యయి. కణయలు రసణయనిక సంయోజనం కలిగినయయి. వణటిని
సృష్ిుంచడయనిక్త లేక నయశనం చేయడయనిక్త సణధ్ాం క్ణద్ు. ద్యత్ువులు నుంచ వణటి సమమూళనయలు అనుపణత్ం ఒకటిగణ
ఉంటటంద్ి. ప్రమాణు సిద్ద యంత్ం ప్రక్ణరం ప్రమాణు, ప్రమాణు ద్రవార్ణశి మర్ియు ప్రమాణు ద్రవార్ణశి ఏకమానం
(amu) కలిగినద్ి. ప్రతి మూలకం ద్యనిద్ే అయిన ప్రమాణు సంక్ేత్ం మర్ియు నిర్ిుష్ు ప్రమాణు ద్రవార్ణశిని
ప ంద్ినద్ి. వణటి ప్ర్ికలపనను తెలుసుక్ోవడం ముఖ్ాం. మర్ియు ప్రమాణువులు రసణయనిక సంయోజనం
సంయోజనం చెంద్ి అణువులుగణ మారథప చెంద్ుతయయి. ప్రతి రసణయనిక సమేేళనయనిక్త సమతయరలను ర్ణయడం
ముఖ్ాం.
ప్రతి అణువు ప్రమాణువును మోల్అవగణడోర సంఖ్ాలల వాకి ం చేయడం చయలా ముఖ్ాం. రసణయనిక
పదయరాథలుకూ సమత్రం ర్ణయడం. మోల్ప్ర్ికలపన గ్ుర్ించ తెలియజేయడం విజాాన అధ్ాయనయనిక్త సహాయ ప్డును.
ఏద్ెైనయ ఒక విష్యం అరధం క్ణకపణ తే ద్యనిని వివర్ించే నైప్ుణయాలను విద్యారథులలల పంప ంద్ించయలి.

అభ్యసనా ఫలితీం:1 దరవయరాశి సీంరక్షణా నియమీం మరియు నిరిధషు అనుపాత నియమాలను
వివరిీంచడీం
కారయచర్ణం ప్రు కారయచర్ణం ఉద్ేే శీం

కారయచర్ణంవిధానీం అభ్యసనోపకర్ణాలు అభ్యసనా కాగితాల
నిరవహణ

వసుివులను

వసుివులను

వర్గికరణ విధ్యనం

అభాసనయ క్ణగిత్ం

ఇచేన వసుివులు

మూలక్ణలు

మూలక్ణలు మర్ియు

క్ణరాచరణం 1

మూలక్ణలు మర్ియు

మర్ియు

సమమూళనయలుగణ

సమమూళనయలను విభజంచే

సమమూళనయలుగణ

విభజంచడం

ద్యనినతెలపడం. ప్రశనల

విభజంచడం

ద్యవర్ణ చర్ిేంచడం

ప్రయోగ్ం చేసి

ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ

చమడు

ప్రయోగ్ విధ్యనం

ర్ణగి సలేపట్

ప్రయోగ్ం చేసే ముంద్ు ర్ణగి

ద్రవార్ణశి సంరక్షణయ

ద్యరవణం, ఇనుప్

సలేపట్ద్యరవణం, ఇనుప్

నియమానిన తెలపడం

మమకు, ప్ర్గక్ష నయళిక మమకు బరథవును చమడండష
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ప్టానిన చమచ

నిర్ిధష్ు అనుపణత్

అనుపణతయనిన
ర్ణయండష.

వీక్షంచే విధ్యనం

అభాసనయ

ఇచేన రసణయనిక చరాలల

నియమానిన

క్ణగిత్ంలల

క్తరయా జనక్ణలు ఉనయనయో

తెలుసుక్ోవడం

క్ణరాచరణం 3

లేద్ో ప్ర్ిశీలించడం.

మర్ియు ప్టాలు

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితాలు

దశ-1

దశ-2

దశ-3

దశ-4

ద్రవార్ణశి సంరక్షణ నియమం

నియమాలను

ఒక

ఒక నియమానిన

ఉద్యహరణలతో

నిర్ిధష్ు అనుపణత్ నియమాలను

చెపేప

నియమానిన

వివర్ిసి ణరథ.

వివర్ిసి ణరథ.

వివర్ించండష

విధ్యనంలల

చెప్ుతయరథ.

త్డుబడుతయరథ.
మూలక్ణల ద్రవార్ణశి అణు

ర్ెండు

మూలక్ణల

మూలక్ణల ప్రమాణు

సంక్ేతయలను

అయాన్సంక్ేతయలను

ప్ర్ికలపనలను

సంక్ేతయలను

ద్రవార్ణశి సంక్ేతయలను

గ్ుర్ిించ

వివర్ిసి ణరథ.

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

ఉద్యహరణలతో
వివర్ిసి ణరథ.

రసణయనిక సమతయరలను ర్ణసే

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్ుర్ిించయరథ.

విధ్యనం ద్రవార్ణశి మోల్

గ్ుర్ిించ వాతయాసణలను

వాతయాసణలను ర్ణసి

ర్ణసణిరథ.

ఉద్యహరణలతో

ప్ర్ికలపనలను వివర్ించడం

వివర్ిసి ణరథ.

నేను అభాసించన ద్యనిని గ్ుర్ించ ఉపణధ్యాయుల నిర్ణూణయత్ూక అభపణరయం

తేద్:ీ

ఉపణధ్యాయుని సంత్కం
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13.పరమాణువు రచన
అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.క్ేంద్రకంలల ఉండే విద్ుాద్యవేశ కణయలు, థయమిన్, రూథర్ఫరథడ బో ర్ప్రమాణువు మాద్ిర్ిలల వాతయాసణలను గ్ుర్ిించ
వణటిని ప్రశంసిసి ణరథ.
2.వివిధ్ మూలక్ణలలల ఎలక్ణుాన్వినయాసాం వివర్ిసి ణరథ.
3. ప్రమాణువు సంఖ్ా మర్ియు ప్రమాణు ద్రవార్ణశి వాతయాసణలను గ్ుర్ిిసి ణరథ.

అభ్యసనా ఫలితాల వ్ాయపతి మరియు పారముఖయీం:
ప్రమాణువు రచనలల డయలు న్థయమిన్అవిష్కరణ రూథర్ఫరడ ్ఆలాా కణయలు, ప్రయోగ్ం చేసి ప ర టాన్ని
కనుగ నయనడు. బో ర్ప్రమాణు కక్షాలలల ఎలక్ణుాన్లు కక్షా చుటట
ు తిరథగ్ుత్ుంటాయి అని కలపనను అరధం
చేసుకుంటారథ. కక్షాలలల నిర్ిధష్ు ఎలక్ణుాన్ల సంఖ్ా మర్ియు K.L.M.N కక్షాలల ఎలక్ణుాన్ల ప్ంప్క్ణనిన గ్ుర్ించ వివరణ
ఇసణిరథ. ప్రతి మూలకం నిర్ిధష్ు ప్రమాణు సంఖ్ా మర్ియు ద్రవార్ణశి సంఖ్ాను కలిగినద్ి. ప్రమాణు సంఖ్ా
మూలక్ణలను గ్ుర్ిించ ఐసణ టరప్ులు, ఐసణ బార్లు పణరముఖ్ాత్ను తెలుసుకుంటారథ. ఐసణ బార్మర్ియు ఐసణ టరప్ుల
మధ్ా గ్ల తేడయలను గ్ుర్ిిసి ణరథ. ప్రమాణు సంఖ్ా మూలం అనునద్ి ముఖ్ాం.

అభ్యసనా ఫలితీం: 1
క్ేంద్రకంలల విద్ుాద్యవేశ కణయలు థయమిన్, రూథర్ఫరడ ్, బో ర్ప్రమాణువు మాద్ిర్ిలల గ్ల తేడయలను గ్ుర్ిించ వణటిని
ప్రశంసించయరథ.
కారయచర్ణం ప్రు

కారయచర్ణం ఉద్ేే శీం

కారయచర్ణం విధానీం

అభ్యసనోపకర్ణాలు

అభ్యసనా కాగితాల
నిరవహణ

ప్రమాణువు

ప్రమాణువు ఆవేశం

ప్రయోగ్ విధ్యనం

మర్ియు విద్ుాత్ కలిగినవి అని
ఆవేశం

ద్ువవన, క్ణగిత్ం,

ప్రయోగ్ం చేసి అంద్ులల ఏ

బెలూన్

ప్రక్తరయ జర్ిగింద్ి? జర్ిగిన

క్ణరాచరణం ద్యవర్ణ

ప్రక్తరయ గ్ుర్ించ ప్రశినంచ

తెలియజేయడం

చరేచేసి ఆవేశ్ణల గ్ుర్ించ
తీరూనయలు చేయడం

ప్రమాణువు

ప్రమాణువు అతి

వీడషయో ద్యవర్ణ

అభాసనయ క్ణగిత్ంలల

ప్రమాణు రచన చర్ిత్ర

చర్ిత్ర

చననఅణువులు అని

చర్ిేంచడం

2 చత్రం వీడషయో

మైలుర్ణళో ను చత్రప్టం

అరధం చేసుకుని

వీడషయో ద్యవర్ణ

ప్రశంసిచెద్రథ.

చర్ిేసణిరథ.
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ప్టం చమసి

జే.జే థయమిన్

తేడయలను
తెలపండష

చర్ణే విధ్యనం

జే.జే థయమిన్

జే.జే థయమిన్మర్ియు

మర్ియు రూథర్ఫరడ ్

మర్ియూ

రూథర్ఫరడ ్మాద్ిర్ి

మాద్ిర్ిలల

రూథర్ఫరడ ్చతయరలు

గ్ుర్ించ అరధం చెప్పడం

చర్ణే విధ్యనం

అభాసనయ క్ణగితయలలల

వాతయాసణలను
తెలుప్ుతయరథ.
బో ర్ప్రమాణు

బో ర్ప్రమాణు

బో ర్మర్ియు

నమూనయ

మాద్ిర్ి గ్ుర్ించ

రూథర్ఫరడ ్

బో ర్మర్ియు రూథర్ఫరడ ్

తెలుసుక్ోవడం

మాద్ిర్ిని అరధం

వీడషయోను చమసి అరధం

చేసుక్ోవడం

చేసుక్ోవడం.

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితాలు

దశ-1

దశ-2

దశ-3

దశ-4

క్ేంద్రకంలల గ్ల థయమిన్

1 లేక 2

ఏద్ెైనయ మాద్ిర్ిని

ఏద్ెైనయ 2 మాద్ిర్ిలను

3 మాద్ిర్ిలను గ్ుర్ిించ

బో ర్ప్రమాణు

మాద్ిర్ిలను

గ్ుర్ిించ వణటిని

గ్ుర్ిించ మర్ియు వణటిని

వణటిని అరధం చేసుకుని

నమూనయలల గ్ల తేడయలన గ్ుర్ిిసి ణరథ.

అరధం

అరధం చేసుకుని వణటి

వీటి మధ్ా తేడయలను

గ్ుర్ిించ ప్రశంసణిరథ.

చేసుకుంటారథ.

మధ్ా తేడయలను ర్ణసణిరథ. ర్ణసణిరథ.

వివిధ్ మూలక్ణలలల

ఎలక్ణుాన్ల

క్ొనిన

ఇచేన అనిన

ఇచేన అనిన

ఎలక్ణుాన్ల ప్ంప్క్ణనిన

ప్ంప్కం

మూలక్ణలకు

మూలక్ణలకు ఎలక్ణున్

మూలక్ణలు

వివర్ిసి ణరథ.

చేయరథ.

మాత్రం

ప్ంప్క్ణనిన చేసి వివరణ

ఉద్యహరణలతో ఎలక్ణుాన్

ఎలక్ణరాన్లను

ఇవవలేరథ.

ప్ంప్క్ణనిన చేసి ద్యనిని

ప్ంప్ుతయరథ.

తయర్ికకంగణ వివర్ిసి ణరథ.
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14. జవులలో వ్వి
ై ధయత
అభ్యసనా ఫలితాల జ్ఞానీం:
7వ తరగత్త

8వ తరగత్త

మొకకలు మర్ియు జంత్ువులలల

సమకూజీవులు రక్ణలు

9వ తరగత్త
జీవులలల వైవిధ్ాత్

శ్ణవసక్తరయ, ప్రసరణ, పణ ష్ణ

అభ్యసనా ఫలితాలు:
1. జీవుల వర్గికరణ అవసరం గ్ుర్ించ 5 వరాాలుగా వర్గికరణ
2.మొకకలు వర్గికరణ లక్షణయలను గ్ుర్ించ వణటిక్త ఉద్యహరణలను ఇసణిరథ.
3.జంత్ులయొకక వర్గికరణను తెలుసుకుంటారథ.
4.జీవులను వైజా ానికంగణ పేరథపటిు ద్ివనయమకరణ ప్ద్ధ తి గ్ుర్ించ తెలుసుకుంటారథ.

అభ్యసనా ఫలితాలు వ్ాయపతి మరియు పారముఖయీం:
ప్ర్ిసర్ణలలల వివిధ్ జీవుల వైవిధ్ాత్ను తెలుసుకుంటారథ. ప్ర్ిసర్ణలలల వివిధ్ జీవులలల పణరముఖ్ాత్ను
తెలుసుకుంటారథ. వివిధ్ జీవుల వర్గికరణ వణటి విక్ణసంను తెలుసుకుంటారథ. జీవులను వణటి వజ
ై ా ానిక పేరథను
గ్ుర్ిిసి ణరథ. ప్ర్ిసర సమత్ులాం జీవ వైవిధ్ాత్ను పణత్రలను ప్రశంసిసి ణరథ.

అభ్యసనా ఫలితీం 1: జవులలో వరగీకరణ అవసరీం గురిీంచి వ్ాటిని 5 వరాాలుగ్ా కరిస్ి ారు.
కారయచర్ణం ప్రు కారయచర్ణం ఉద్ేే శీం

కారయచర్ణం విధానీం

అభ్యసనోపకర్ణాలు అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

జీవులను

లక్షణయల

P. Q.R జీవులను

ప్రశనలు

జీవులను సర్ిగణ గ్ుర్ిించడం

గ్ుర్ిించుట

ఆధ్యరంగణ

గ్ుర్ిించడయనిక్త

జీవులను

మారి ద్రశనం

గ్ుర్ిించుట

చేయడం.

జీవుల 5

జీవులను 5

జీవులను సర్ిగణ

జీవులు ప్టటు,

అభాసనయ క్ణగితయలు ప్ూర్ిి

వరాాలు

వరాాలుగణ

వర్గికరణ గ్ుర్ించ

చేయడం

వర్గికర్ిసి ణరథ.

తెలప్డం

అభాసనయ క్ణగిత్ం

జీవుల మధ్ా

వర్గికరణ

ఏక కణం

చతయరలు

ప్టానిన ప్ూర్ిిగణ ర్ణయడం

పణ లిక

పణరముఖ్ాత్ను

యుాక్ణార్ియిట
య ్

తెలుప్ుతయరథ.
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అభ్యసనా ఫలితీం: 2 మొకకల వరగాకర్ణ లక్షణాలను ఉద్ాహరణలతో వివరిీంచడీం
ఏకద్ళ మర్ియు

మన చుటటుప్కకల

ప్ుష్ణపలు మర్ియు

పణఠ్శ్ణల

ఉత్ి ర్ణలను

ద్ివద్ళ బీజ

ప్ర్ిసర్ణలలల ఏకద్ళ

ఆకులను

ఆవరణం

గ్మనించ

మొకకలు

మర్ియు ద్ివద్ళ

ప్ర్ిశీలించడం

సమచనలు ఇవణవలి.

మొకకలను గ్ుర్ిించయలి.
మొకకల వర్గికరణ

మొకకలను వివిధ్

చతయరలను చమసి

చతయరలు

లక్షణయలు

వర్ణిలుగణ వర్గికర్ిసి ణరథ.

వర్గికరణను ర్ణయండష

అభాసనయ
క్ణగితయలను ప్ూర్ిి
చేయండష

అభ్యసనా ఫలితీం: 3
అకశ్రరథక్ణలు

అకశ్రరథక్ణల

సర్ెైన లక్షణయలతో

లక్షణయలను

ర్ణయడం

అభాసనయ క్ణగితయలు

జవణబులు గ్మనించ
సమచనలు చేయడం

గ్ుర్ిించడం
సకశ్రరథక్ణలు

జీవుల వర్గికరణం

వివిధ్ సకశ్రరథక్ణలు

చతయరలను చమచ

చతయరలు అభాసనయ

జవణబులు గ్మనించ

వంశ లక్షణయలను

వంశ్ణలను గ్ుర్ిించ

క్ణగితయలు

సమచనలు చేయడం

గ్ుర్ిించడం

ర్ణయడం

జీవుల వర్గికరణకు

ప్టానిన ప్ూర్ిి

ప్టాలు

జవణబులు గ్మనించ

జాానయనిన

చేయడం

సమచనలు చేయడం

తెలుసుక్ోవడం
తేడయలను

జీవుల మధ్ా

తేడయలను

గ్మనించడం

వైవిధ్యాల లక్షణయలు

గ్ుర్ిించడం

అభాసనయ క్ణగితయలు

జవణబులు గ్మనించ
సమచనలు చేయడం

గ్ుర్ిించడం

మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితాలు

దశ-1

దశ-2

దశ-3

దశ-4

జీవుల వర్గికరణ అవసర్ణనిన

ఏ క్ణరాచరణాంను

క్ణరాచరణయనినప్ూ

2క్ణరాచరణయల

అనుగుణంగా వాటిని 5 వరాాలుగణ

ప్ూర్ిి చేయరథ

ర్ిి చేసి ణరథ.

ను ప్ూర్ిి చేసి ణరథ ప్ూర్ిి చేసి ణరథ.

వర్గికర్ించయరథ.
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అనినంటిని

వృక్ష వరాాలు వర్గికరణ లక్షణయలను

ఏ క్ణరాచరణాంను

ఉద్యహరణలు

క్ొనిన వరాాలును

అనిన

ఉద్యహరణలతో ఇసణిరథ.

ప్ూర్ిి చేయరథ

ర్ణసి లక్షణయలు

మాత్రం

వరాాలును

ర్ణయరథ.

గ్ుర్ిిసి ణరథ.

గ్ుర్ిించ
ఉద్యహరణల
ను ఇసణిరథ.

జంత్ు వరాాలు వర్గికరణను

సర్ిగణ వర్గికర్ిసి ణరథ.

తెలుసుకుంటారథ.

వర్గికర్ించ వణటి

వర్గికర్ించ

అనిన

లక్షణయలు

ఉద్యహరణలను

క్ణరాచరణయల

వివర్ిసి ణరథ.

ఇసణిరథ.

ను ప్ూర్ిి
చేసి ణరథ.

ద్ివనయమకరణం గ్ుర్ించ

ఏ జీవి

2 జీవుల

4 జీవుల

అనిన జీవుల

తెలుసుకుంటారథ.

ద్ివనయమకరణం

ద్ివనయమీకరణం

వైజా ానిక పేరులు

శ్ణసపి య
ర

సర్ిగణ ర్ణయరథ.

ద్యవర్ణ వైజా ానిక

ర్ణసణిరథ.

పేరులు

పేరోను ర్ణసణిరథ.

ర్ణసణిరథ.

నేను అభ్యసతీంచిన ద్ానిని గురిీంచి ఉపాధాయయుల నిరామణాతమక అభిపారయీం

తేద్:ీ

ఉపాధాయయుని సీంతకీం
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15. మనీం ఎీందుకు జ్బుులలో పడుత నాాీం
అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.సమకూజీవుల రక్ణలను పణరముఖ్ాత్ను తెలుసుక్ోవడం
2.ఆర్ోగ్ా ర్ోగణలు, ర్ోగ్ క్ణరక, ర్ోగణల రక్ణలను తెలుసుక్ోవడం
3.చక్తత్ి విధ్యనయలు మర్ియు చక్తతయి రక్ణలను గ్ుర్ిిసి ణరథ.

అభ్యసనా ఫలితాల వ్ాయపతి మరియు పారముఖయీం:
విద్యారథుల త్మ నిజ జీవిత్ంలల సమకూ జీవుల పణత్రను గ్ుర్ిిసి ణరథ. సమకూ జీవులు ఉప్యోగ్కరమైన మర్ియు
హనికర సమకూజీవుల గ్ుర్ించ తెలుసుక్ోవడం. సమకూ జీవుల నుంచ వచేే ర్ోగణలను ప్టటు చేయడం. ద్ీరఘ క్ణలిక్ణ
వణాధ్ులు, సణంకరమిక వణాధ్ులు మర్ియు అసణంకరమిక వణాధ్ులు లక్షణయలను గ్ుర్ిించడం వణాధ్ులను నివణర్ించే
ప్ద్ధ త్ుల గ్ుర్ించ తెలుసుక్ోవడం.

అభ్యసనా ఫలితీం: 1
కారయచర్ణం ప్రు

కారయచర్ణం ఉద్ేే శీం

కారయచర్ణం విధానీం అభ్యసనోపకర్ణాలు అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

సమకూజీవులను

సమకూజీవుల అరధం

క్ణరాచరణయనిన

రక్ణలను

తెలుసుక్ోవడం

ప్ూర్ిి చేయడయనిక్త

గ్ుర్ిించడం

చయరథులు

అభాసనయ క్ణగితయలు ప్ూర్ిి
చేయడం

మారి ద్రశనం

చేయడం
సమకూ జీవుల

సమకూజీవులను

క్ణరాచరణయనిన

వివిధ్ గ్ుంప్ులు

వివిధ్ గ్ుంప్ులుగణ

ప్ూర్ిి చేయడయనిక్త

విభజంచయరథ.

మారి ద్రశనం

చయరథులు

అభాసనయ క్ణగితయలు ప్ూర్ిి
చేయడం

చేయడం
అభ్యసనా ఫలితీం: 2
ఆర్ోగ్ాం మర్ియు

ఉత్ి మ ఆర్ోగణానిక్త

విద్యారథులు

వివిధ్ రక్ణల

అభాసనయ

ద్యని పణరముఖ్ాత

అనుసర్ించయలిిన

క్ణరాచరణయనిన ప్ూర్ిి

వణాధ్ుల చయరు్

క్ణగితయలను ప్ూర్ిి

కరమాల గ్ుర్ించ

చేసి ణరథ.

చేయడం

తెలుసుక్ోవడం
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అభ్యసనా ఫలితీం: 3
చక్తతయి

ర్ోగణలను

విదయారిథ పాఠమును

పణఠ్ా ప్ుసి కం

అభాసనయ

విధ్యనయలు

నివణర్ించడయనిక్త

అభాసనయ క్ణగితయలు

మర్ియు

అనుసర్ించే చక్తతయి

చదివి కారాాచరణమును

క్ణగితయలను ప్ూర్ిి

పణరముఖ్ాం

విధ్యనయలను గ్ుర్ించ
తెలుసుక్ోవడం

పూరితచేయుటకు

చేయడం

ఉపాధ్యాయుని సలహ్

వణాధ్ులను

ర్ోగణలను

విదయారిథ పాఠమును

పణఠ్ా ప్ుసి కం

అభాసనయ

వర్గికర్ించుట

సణంకరమిక,

చదివి కారాాచరణమును

అభాసనయ క్ణగితయలు

క్ణగితయలను ప్ూర్ిి

అసణంకరమిక
వణాధ్ులను
వర్గికర్ించుట

పూరితచేయుటకు
ఉపాధ్యాయుని సలహ్
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చేయడం

16.కాీంత్త
అభ్యసనా ఫలితాల జ్ఞానీం:
విషయీం

7వ తరగత్త

8వ తరగత్త

క్ణంతి

1.క్ణంతి సరళ ర్ేఖ్లల చలిసుింద్ి 1.వసుివుల ఏవిధ్ంగణ చలిసణియి.
2.క్ణంతి ప్రతిఫలం

2.ప్రతిఫల నియమాలు

3.గోళ్యక్ణర ద్రపణయలు

3.ప్రతిబంబాలు

4.కటక్ణల వలన ఏరపడే

4.బహు ప్రతిబంబాలు

9వ తరగత్త

ప్రతిబంబాలు

అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.క్ణంతి లక్షణయలు, పణరముఖ్ాం, పరవరత న నియమాలు, సమత్ల ద్రపణం ఏరపర్ిచే ప్రతిబంబాల లక్షణయలను
వివర్ిసి ణరథ.
2.గోళ్యక్ణర ద్రపణయలు గ్ుర్ిించ ప్రతిబంబాలను ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ ప్ర్ిశీలంచ ఉప్యోగణలను ప్టటు చేయడం.
3.కటక్ణలను వర్గికర్ించ కుంభాక్ణర మర్ియు ప్ుటాక్ణర కటక్ణల లక్షణయలను ప్టటు చేయడం
4.నిత్ా జీవిత్ంలల కటక్ణల ఉప్యోగణలను ప్రశంసించడం

అభ్యసనా ఫలితీం:1
కారయచర్ణం ప్రు

కారయచర్ణం ఉద్ేే శీం కారయచర్ణం

అభ్యసనోపకర్ణాలు అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

విధానీం
క్ణంతి చలనం

క్ణంతి సరళ ర్ేఖ్లల ప్రయోగ్శ్ణలలల
చలిసుింద్ని

ప్రయోగ్ం

ప్రయోగ్ంను

చేయడయనిక్త

ప్ర్ిశీలిసణిరథ.

మారి ద్రశనం

రబుర్, క్ొవవవతిి

ప్రయోగణలు చేసే సమయంలల
మారి ద్రశనం చేయడం

చేయడం
క్ణంతి

ప్రయోగ్

ద్రపణం ముంద్ు

సమత్ల ద్రపణం,

ప్రయోగణలు చేసే సమయంలల

ప్ర్ణవరి నం

నైప్ుణయాలను

పేప్ర్ను ఉంచడం

టారే్ల ైట్

మారి ద్రశనం చేయడం

అభవృద్ిద
చెంద్ించడం
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సమత్ుల

సమత్ల ద్రపణం

సమత్ల ద్రపణం,

ప్రయోగణలు చేసే సమయంలల

ద్రపణం

సకచ్పన్

టారే్ల ైట

మారి ద్రశనం చేయడం

ప్రతిబంబం

అభ్యసనా ఫలితీం:2
కుంభాక్ణర,

ప్రతిబంబలలల

తేడయలను ప్ర్ిశీలించే

ప్ుటాక్ణర,

ప్రయోగణలు చేసే

ప్ుటాక్ణర ద్రపణయల

తేడయలను

సమయంలల

కుంభాక్ణర

మధ్ా తేడయలను

తెలుసుక్ోవడం

మారి ద్రశనం

ద్రపణయలు

సమయంలల

ప్ర్ిశీలించడం

చేయాలి.

మారి ద్రశనం
చేయడం

17.లోహాలు మరియు అలోహాలు
అభ్యసనా ఫలితాల జ్ఞానీం:
6వ తరగత్త

7వ తరగత్త

8వ తరగత్త

ఆమా
ో లు, క్షారాలు మర్ియు

లలహాలు మర్ియు అలలహాలు - భౌతిక-

లవణయలు

రసణయనిక లక్షణయలు మర్ియు
ఉప్యోగణలు

అభ్యసనా ఫలితాలు:
1.లలహా మర్ియు అలలహాలను వణటి భౌతిక లక్షణయలు ఆధ్యరంగణ వర్గికర్ిసి ణరథ.
2.లలహ మర్ియు అలలహల ఆక్తిజన్, నీరథ, ఆమోం, క్షారాలత్ో చరా జరప్డం ప్ర్ిక్ీంచ తీర్ణూనయలను చేయడం
3.ఆమో- క్షారాల లక్షణయలను ప్రయోగ్ంగణ ప్ర్ిక్షంచడం మర్ియు ఆమో ప్రత్ామానలను లలహ-అలలహాలను గ్ుర్ిించడం
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అభ్యసనా ఫలితం -1:
కారయచర్ణం ప్రు

కారయచర్ణం ఉద్ేే శీం

అభ్యసనోపకరణాలు

అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

లలహాలు-

వసుివులను భౌతిక

క్ణరాచరణయనిక్త ఇచేన

క్ణరాచరణం 2,3,4,5,6లలల

అలలహాలుగణ

లక్షణయల ఆధ్యరంగణ

వసుివులు క్ణవలసిన

లభంచే ధ్యత్ువులు ప్రయోగ్ం

వర్గికర్ించడం

వర్గికర్ించే నైప్ుణయాలను

సణమాగిర

చేసి లలహాలు, అలలహాలను

పంప ంద్ించడం

వర్గికర్ించుట

అభ్యసనా ఫలితం -2:
కారయచర్ణం ప్రు

కారయచర్ణం ఉద్ేే శీం

అభ్యసనోపకరణాలు

అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

లలహాల రసణయనిక

లలహాల మర్ియు

ప్రయోగణశ్ణలలల లభంచే

క్ణరాచరణ 7,8లలల లభంచే

లక్షణయలు

అలలహాల వేర్ే వేర్ే

వీడషయో

రసణయనిక వసుివులు

వసుివులతో రసణయనిక

ప్రయోగ్ం చేయడం

చరాలల పణలగినడం

అభ్యసనా ఫలితం -3:
కారయచర్ణం ప్రు

కారయచర్ణం ఉద్ేే శీం

అభ్యసనోపకరణాలు

అభ్యసనా కాగితాల నిరవహణ

అమా
ో లు మర్ియు

నిత్ా జీవిత్ంలల

లిటూస్పేప్ర్

క్ణరాచరణం 9,10లలల లభంచే

ప్రతయామానయ

ఉప్యోగించే వసుివులలల

రసణయనికంగణ లభంచే

వర్గికరణ

ఆమో మర్ియు

వసుివులు

ప్రతయామానల వర్గికర్ించే
నైప్ుణయాలు
లలహాలు మర్ియు

ఆమా
ో లతో లలహల,

సజల Hcl, సజల H2so4

క్ణరాచరణం 11ను ప్రయోగ్ంను

అలలమాల ప్రవరి న

అలలహలు ప్రవరి నను

లభంచే లలహాలు

చేసి ణరథ.

తేడయలను
తెలుసుకుంటారథ.
ధ్యత్ువుల

అధ్ిక క్తరయాశీలత్ త్కుకవ

నీరథ, Cuso4, Znso4,

క్ణరాచరణం 12ను ప్రయోగ్ం

క్రరయాశీలత్

క్తరయాశీలత్ ధ్యత్ువులను

ఇనుము, ర్ణగి

ద్యవర్ణ చేయడం ద్యనిని

సంరక్షంచే నైప్ుణయాలు

తయర్ికకంగణ వివర్ించడం

అభవృద్ిధ చేసుక్ోవడం
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మౌలాయీంకనద్శలు
అభ్యసనా ఫలితాలు

దశ-1

దశ-2

దశ-3

దశ-4

లోహాం మరియు

లోహాం మరియు

కొనిి వసుతలను

పరయోగము చేసి

పరయోగము చేసి

అలోహాంల భౌతిక

అలోహాంల పేరా ు

లోహము,

లోహము,

లక్షణయల ఆధ్యరంగణ

త్ెలుపుట

లోహము,

ఆలోహములను

ఆలోహములను

వర్గికర్ించుట,

వర్గికర్ించి ఉద్హరణత్ో

వర్గికర్ించుట,

వేరుచేయుట

వివరిాంచుట
అభ్యసనా ఫలితాలు

ఆలోహముగా

దశ-1

దశ-2

వివరిాంచుట
దశ-3

దశ-4

లోహాం మరియు

ఒక వసుతవును

ఒకటట లేదయ రాండు

ఆక్షసీజన్

ఆక్షసీజన్ మరియు నీరు

అలోహాం, ఆక్షసీజన్,

చూసి లోహాం

మరియు నీరు

ఆమాాం క్షారాలత్ో

నీరు ఆమాాం క్షారాలత్ో

క్షారాంత్ో చరా

వసుతవులత్ో

ఆమాాం క్షారాలత్ో

లోహాం మరియు అలోహాం

చరా జేరిపి తీరాేనాం

జరుపుట

లోహాం మరియు

చరాలను పరయోగాం చేసి

తీసుకుాంటారు

గురితాంచుట

అలోహాం

ఉద్రణత్ో వివరిస్త ారు.

లోహము మరియు
అలోహాంల
చరాలను పరయోగాం
చేస్త ారు

చరాలను
పరయోగాం చేస్త ారు
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