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మాడూూల్ అఴలోకనం
రేఖాగణిత తారకికం మాడూూల్ గురకంచి
రేఖాగణిత తారకికం మాడాాల్ (భాగలు I మరకయు II) 8 మరకయు 9 వ తరగతి విదాారుిల తారకిక సమరయాలనఽ
అభివిదియ చయయడానిక్ి రూను ందించబడంది. రేఖాగణిత తారకికం మాడాాలోా ముతత ం 5 యూనిటల
ా ఉనాాయ, ఇది
విదాారుయలు (2డ) ఆక్రలనఽ అరయ ం చయసఽక్లవడానిక్ి , గుణాలు మరకయు వ్టి లక్షణాల ప్రంగ ఆక్రలనఽ గురకంచ
బలంగ విశ్లాషంచడానిక్ి, చరకచంచడానిక్ి మరకయు వ్దిడానిక్ి ఉప్యోగప్డబతుంది. ఈ మాడాాల్ విదాారుిలకు, ప్రతయాక
చతురుుజాలనఽ వ్టి ప్రతయాక లక్షణాలనఽ ఆధ్ారంగ వివిధ్ నిరవచనాలనఽ అభివిదియ చయసేందఽకు సహ్యప్డబతుంది.
రేఖాగణిత తారకికం నుర్ట్ I నఽండ ముందఽకు వ్ెళ్ాడం దావర, నుర్ట్ II విదాారుిలకు వివిధ్ రక్ల ైన చతురుుజాలపై
సంబంధ్ిత అవగహననఽ అభివిదియ చయయడానిక్ి మరకయు గణితంలో ప్రమాణాల అవసరనిా అరి ం చయసఽక్లవడానిక్ి
సహ్యప్డబతుంది. నుో య్స్ క్వడ్ అనవ డజిటల్ గేమ్ ఆడబతునాప్ుుడబ రేఖాగణిత ఆక్రల లక్షణాల గురకంచ లోతుగ
ఆలోచంచడంలో సహ్యప్డటానిక్ి రూను ందించబడంది. LOGO టరక్ల్ మరకయు జీయోజీబార, ఉచత మరకయు ఓపన్ సో ర్ట్
సఫ్టే్ేర్ట, ఇవివ రేఖాగణితంలో అనవక భావనలనఽ, లక్షణాలనఽ మరకయు సదయ ాంతాలనఽ ధ్ివీకరకంచయ దిశ్ా అనఽభవ్లనఽ
విదాారుిలకు ఇసఽతంది.
ఈ మాడాాల్ డజిటల్, అలాగే క్రాకలానులనఽ కయౌగక ఉంటలంది మరకయు నిరమణాతమక అంచనాలు ఈ క్లరు్లో భాగంగ
ఉనాాయ. డజిటల్ వ్వదికపై ప్రతి మాడాాల్ యొకి నురరంభ మరకయు ముగకంప్ులో ప఼ర మరకయు నుో స్్ అససమంటల
ా
ఉనాాయ. ప్రసత ఽత రష్ ంర మరకయు NCERT సలబస్ క్ి అనఽగుణంగ ఈ క్లరు్ రూను ందించబడంది మరకయు ఈ క్లరు్లో
రూను ందించన చరాలనఽ విదాారుిల ఆలోచన మరకయు తారకిక సమరయాల అభివిదియపై దిష్ పట్ డం దావర
తయారుచయసరు. సరవర్ట ఆధ్ారకత నమూనా ఉప్యోగకంచ నుఠశ్ల కంప్యాటర్ట లాాబా లో గణిత మాడాాల్్ ఇనాటాల్
చయయబడాాయ.

ఈ ుషత కం ఎలా ఉయోగకంచాయౌ?
ఈ ప్ుసత కంలో ఉనా మాడాాల్ యొకి క్ొనిా క్రాకలానులు CLIx నుాటాారమ్ల
ా ఉనా ఇతర వ్టితో కయౌప (తరగతిలో
చరచలు నులగీనా) ఉప్యోగకంచాయౌ్ ఉంది. క్రాకలానులనఽ మరకయు వరగషక్షటా కు సంబంధ్ించన ఈ ప్రయోగలు రేఖాగణిత
ఆక్రలనఽ నవరుచక్లవటానిక్ి మరకయు ఏక్ీకరకంచడానిక్ి సహ్యం చయసత య మరకయు డజిటల్ చరాలతో సరైన శ్లేణిలో
ఉప్యోగకంచయటటల్ చయసత ది. విదాారుిలు ఈ వరుిుక్లా లేదా నోటలుక్లా అందించన ప్రదయశ్ంలో ప్రశ్ాలనఽ ఎదఽరకివచఽచ మరకయు
వ్టిని ఉనుధ్ాాయులతో మరకయు సహచరులతో చరకచంచగలరు.
CLIx వ్వదిక డజిటల్ డయటా మరకయు వరుిుక్ కంటంట్ రండంటినీ ఉప్యోగకంచఽకునవ ఒక డజిటల్ వ్వదిక. వ్వదికలో నోటలుక్,
చరచ మరకయు గాలరగ వంటి లక్షణాలనఽ కయౌగక ఉంది, విదాారుిలు తమ ప్రతిసుందనలనఽ, వ్ాఖాానాలనఽ, వరుసగ వ్రక
ప్నిని అనుోా డ్ చయయవచఽచ.

రేఖాగణిత తారకికం
భాగం 1

యూనిట్ 1: ఆకహరంయొకిభాఴన
పహఠం 1.1: ఆకహరం అంటే ఏమిటి
కహరూకలాం 1 - అగకీులే లతో ఆకహరహలు
మీ షమూసంలో ని చేయండి. మీకు అగకీులే ల (ఉయోగకంచబడిన ) ఒక సెట్ మరకయు సెైకిల్ వహల్వ గొటాాలు అఴషరడతాయి .
కహరూము 1: అగకీప్ులా లు మరకయు వ్ల్వ గొటా్లనఽ ఉప్యోగకంచ ఒక తిరభుజం, ఒక చతురసరం మరకయు ప్ంచభుజిని చయయండ.

కహరూము 2: చతురసరం లో ఈ చరాలు (ప్టి్కలో పేరొినా) చయప్ట్ ండ మరకయు మీ సమూహంలో చరకచంచండ . ఆక్రంలో మారుులు
ఏమైనా ఉనాాయా లేవ్ అనవది గమనించండ.
చరూ

1.

నవల/డస్ి మీది ఆక్రనిా మారచటం

2.

నవల/డస్ి మీది ఆక్రనిా తిరప్ుటం

3.

నవల/డస్ి మీద ఆక్రం దిశ్ కదియౌంచటం

4.

ఆక్రం యొకి వాతిరేక శీరాలనఽ నొకిడం

ఆకహరం మారుత ందా?

అలా ఎందుకని మీరు అనుకుంటునాారు?

కహరూము 3: ప్ంచభుజి యొకి వాతిరేక శీరాలపై నొకిడానిక్ి ప్రయతిాంచండ . అది ఆక్రనిా మారుచతుందా? ఇప్ుుడబ అదయ ప్నిని
తిరభుజం తో చయయడానిక్ి ప్రయతిాంచండ . అది ఆక్రనిా మారుచతుందా ?

విసత రణ క్రాము 1: ంచభుజి ఆకహరం మారచటం/తిపటం (ముకిలు చేయకుండా లేదా జాయింటే ను తెరఴకుండానే) దావరహ వీల ైననిా

వేరేవరు ఆకహరహలను రూప ందంచడానికి రయతిాంచండి . ముఖూంగహ , ఈ కింర దవి చేయడానికి రయతిాంచండి

●
●
●

సరకగీ  రండబ సమాన భుజాలనఽ కయౌగకన ఒక తిరభుజం
నాలుగు భూజాలు కయౌగకన ఒక బహుభుజి
ఒక నక్షతర ఆక్రం
విషత రణ కహరూము 2: మూడబ వ్ెైప్ులా వ్వరేవరు ను డవులనఽ కయౌగక ఉనా ఒక తిరభుజానిా రూను ందించడానిక్ి ప్రయతిాంచండ . దీనిక్ి
అవసరప్డయ అగకీప్ులా ల కనీస సంఖా ఎంతయ ఉంటలంది?

1

యూనిట్ 2: ఆకహరహలనువిశ్లేషంచడంమరకయువిఴరకంచటం
పహఠం 2.1: ఆకహరహలను విశ్లేషంచడం
ఈ నుఠం లో, విదాారుిలు డజిటల్ గేమ్ "నుో య్స్ క్వడ్" - మిషన్ 1 డజిటల్ వ్వదికపై ఆడబతారు. గేమ్ యొకి ఈ మిషన్
ధ్రమల-ఆధ్ారకత తారకిక ప్నఽల దావర ఆక్రలనఽ అరి ం చయసఽక్లవడానిక్ి విదాారుిలకు సహ్యప్డబతుంది.
కహరూకలాం 1 – ఆకహరహల రకహలు

కిరంద కృతాూలను ఴూకితగతంగహ చేస తరువహత మీ షమూసంలో చరకచంచండి.
కహరూం 1: కిరంద ఆకహరహలనిాంటి లేదా లక్షణాలను గురకంచి 1-2 ంకుతలులో వహరయండి.

కహరూం 2: క్ింే ది సటా లో ప్రతి ఒకిదానిలో ఇవవబడన రండబ ఆక్రలనఽ గమనించండ. రండంటి మధ్ా మీరు కనఽగొనగయౌగకననిా సరూప్తలు
మరకయు విభేదాలనఽ కనఽగొని వ్టి జాబతానఽ తయారు చయయండ. ముదటి సట్ క్లసం ఒక ఉదాహరణ ఇవవబడబతుంది.

సెట్

షరూతలు

విభేదాలు

1) రండంటిలోనా 4 భుజాలు కలవు
2) రండంటిలో 2 జతల సమాంతర
భుజాలు కలవు

2

1) ముదటి ఆక్రంలో లంబ క్లణాలు ఉనాాయ
రండొ వ ఆక్రం లో లేవు.

కహరూము 3: క్ిేంద ఆక్రల సమదాయానిా ప్రకశీయౌంచండ. వ్టి లక్షణాల ఆధ్ారంగ, మీరు వీలయననిా విధ్ాలుగ వ్టిని రండబ
గూ
ే ప్ులుగ వ్వరుప్రచండ. టేబుల్ లో ఒక ఉదాహరణ ఇవవబడంది .

లక్షణం షరళ

ఈ ఆకహరహలు కయౌగక ఉనాాయి.

సరకగీ  4 భుజాలు కలవు

2, 4, 5, 6, 7, 8

ఈ ఆకహరహలు కయౌగక లేఴు

1, 3, 9, 10

విషత రణ కహరూము 1: క్ిేంది వ్టిలో 'అనిా భుజాలు సమానం' లక్షణం కయౌగకన 3 వివిధ్ ఆక్రలనఽ గగయండ. 'అనిా వ్ెైప్ులా సమానం '
అనవది మీరు ను ందయ ఆక్రలనీా ఒకవిధ్ంగ ఉండయ ఒక మారీ ం.. వ్టి మధ్ా గల ఒక వాతాాసం ఏమిటి?

విషత రణ కహరూము 2: ఈ రండబ లక్షణాలనఽ కయౌగక ఉండయ ఒక ఆక్రనిా గగయండ:

i) 5 భుజాలు ఖచచతంగ
ii) 2 లంబ క్లణాలు ఖచచతంగ
విషత రణ కహరూం 3: ఈ లక్షణాలనిాంటినీ కయౌగక ఉండయ ఒక ఆక్రనిా గగయండ:

i) 4 భుజాలు ఖచచతంగ
ii) 2 లంబ క్లణాలు ఖచచతంగ
ii) 1 జత సమాంతర భుజాలు ఖచచతంగ

కహరూకలాం 2.2 - పో య్షు కహవడ్ మిశన్ 1
దయచయస ఈ నుఠనిా CLIx పహేటాారంపై చాడండ
ఈ నుఠం లో విదాారుయలు "నుో య్స్ క్వడ్" - మిషన్ 2 ఆడబతారు, ఆక్రల వివరణల ప్నఽలు దావర ధ్రమల-ఆధ్ారకత
అవగహననఽ బలప్రకచ విదాారుిలకు విదాారుిలకు సహ్యప్డబతుంది. వయాహ్తమక ఆలోచననఽ అభివిదియ చయయటానిక్ి
కూడా మిషన్ సహ్యప్డబతుంది.
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యూనిట్ 3: ఆకహరహలనునిరవచించటంమరకయుఴరగీకరకంచడం
పహఠం 3.1: ఆకహరహలనుఴరగీకరకంచడం
దయచయస ఈ నుఠనిా CLIx పహేటాారంపై చాడండ

ఈ నుఠం లో, విదాారుయలు "నుో య్స్ క్వడ్" - మిషన్ 3 ఆడబతారు. ఈ మిషన్ ధ్రమల-ఆధ్ారకత వరగీకరణ, తారకికం మరకయు
అనధ్ిక్రకక మినహ్యంప్ు ప్నఽలలో నిమగాం చయసత ఽంది.

పహఠం 3.2: ఆకహరహలనునిరవచించటం
రూకలాం 1 - ఒక చత రుుజి అంటే ఏమిటి?
కింర ద కృతాూనిా విదాూరుధలందరూ ఒకకికిరకగహ చేస, దానిని మీ మీ మీ షమూహాలోే చరకచంచండి .
కహరూం 1 – ఆక్రల సముదాయానిా చాడండ మరకయు వ్టి లక్షణాల ఆధ్ారంగ ఏవ్వవి చతురూ
ూ జులు క్వు ఏవ్వవి ప్రకశీయౌంచ క్ిేంది
ప్టి్కలో నమ్లదఽ చయయండ.

ఇప్ుుడబ, ఈ క్ిేంద ప్టి్కనఽ ప్యరకంచండ
ఇవి చత రుుజులు

ఇవి చత రుుజులు కహఴు

ప్రతి ఆక్రనిక్ి, అది ఒక చతురుుజి అవుతుందని లేదా క్దని మీరు ఎందఽకు అనఽకుంటలనాారక చరకచంచండ. ఇప్ుుడబ క్ిేంది దానిని
ప్యరకంచండ. పైకితాం వలా నాకు అరయ మమైందయమిటంటే ఒక చతురుుజి అనవది

________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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పహఠం 3.3: రతేూక చత రుుజాలను నిరవచించటం
కహరూకలాం 1 - దీరఘచత రస్హరలను నిరకమంచడం
దయచయస ఈ క్రాకలాప్ం నిా CLIx నుాటాారంపై చాడండ
ఈ నుఠం లో, విదాారుయలు "టరక్ల్ లోగక" నఽ ప్రతయాక చతురుుజాలు నిరకమంచడానిక్ి, గురకతంచడానిక్ి మరకయు నిరవచంచడానిక్ి
ఉప్యోగకసత రు.
కృతూం 3.5 - రతేూక చత రుుజాలను గురకతంచండి .

కింర ద కృతాూనిా విడివిడిగహ చేస, తరువహత మీ షమూసం లో చరకచంచండి.
కహరూం 1: ఆక్రల సముదాయానిా చాడండ. వ్టిలో ఏవి సమాంతర చతురుుజాలో మరకయు ఏవి క్వ్ో కేమీకరకంచండ. ప్టి్కనఽ

నింప్ండ.

ఇవి షమాంతర చత రుుజులు

ఇవి షమాంతర చత రుుజులు కహఴు

సమాంతర చతురుుజాలు క్ని ఆక్రలకు అవి ఎందఽకు క్వ్ో వివరకంచండ. దీని ఆధ్ారంగ, ఒక సమాంతర చతురుుజ
నిరవచనానిా మీ మాటలోా వ్రయండ . నవనఽ అనఽక్లవటమేమిటంటే , ఒక సమాంతర చతురుుజం అనవది

_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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కహరూం 2: ఆక్రల సముదాయానిా చాడండ. వ్టిని ఏవి దీరఘచతురసరలు మరకయు ఏవి క్వ్ో కేమీకరకంచండ. ప్టి్కనఽ నింప్ండ.
ఇవి దీరఘచతురసరలు

ఇవి దీరఘచతురసరలు క్వు

దీని ఆధ్ారంగ, ఒక దీరఘ చతురసరం యొకి మీ నిరవచనానిా వ్రయండ . నవనఽ అనఽక్లవటమేమిటంటే ఒక దీరఘ చతురసరం అనవది

________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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కహరూం 3: ఆక్రల సముదాయానిా చాడండ. వ్టిలో ఏవి (సమ చతురుుజాలు) మరకయు ఏవి క్వ్ో కేమీకరకంచండ.

ఇప్ుుడబ, ప్టి్కనఽ నింప్ండ.
ఇవి రహంబస్ లు (షమ చత రుుజాలు కహఴు)

ఇవి రహంబస్ లు (షమ చత రుుజాలు )

దీని ఆధ్ారంగ, ఒక రంబస్ యొకి నిరవచనానిా మీ మాటలోా వ్రయండ . నవనఽ అనఽక్లవటమేమిటంటే , ఒక రంబస్ అనవది

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

7

కహరూం 4: ఆక్రల సముదాయానిా చాడండ. వ్టిలో ఏవి చతురసరలో మరకయు ఏవి క్వ్ో కేమీకరకంచండ. ప్టి్కనఽ నింప్ండ.

ఇవి చత రస్హరలు

ఇవి చత రస్హరలు కహఴు

దీని ఆధ్ారంగ, ఒక చతురసరం యొకి నిరవచనానిా మీ మాటలోా వ్రయండ. నవనఽ అనఽక్లవటమేమిటంటే ఒక చతురసరం అనవది

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

పహఠం 3.4 రతేూక చత రుుజాల యొకి ధరహమలు

కహరూకలాం 1 - లక్షణాల జాబితాలు తయారుచేయుట
కింర ద కహరహూనిా విడివిడిగహ చేస, తరువహత మీ షమూసం లో చరకచంచండి.
కహరూం 1a: ఇకిడ సమాంతర చతురుుజాల కు క్ొనిా ఉదాహరణలు ఇవవబడాాయ. డాట్ పేప్ర్ట పై రండబ లేదా అంత కంట ఎకుివ
సమాంతర చతురుుజాల ఉదాహరణలుగ గగయండ. (మీ సమాంతర చతురుుజాలు ఇప్ుటిక్ే ఇవవబడన వ్టిక్ి భినాంగ
ఉనాాయా? అనాది నిరయరకంచఽక్లండ!)

క్రాం 1b: బి. ఈ షమాంతర చత రుుజాలు ఒకదానికకకటి ఏవిధంగహ భినాంగహ ఉనాాయనేద వహరయండి

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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కహరూం 2: క్రాం 1 లోని సమాంతర చతురుుజాలనఽ గమనించండ మరకయు మీరు వీలయననిా లక్షణాలనఽ జాబతా రూప్ంలో
వ్రయండ, (గురుతంచఽక్లండ లక్షణాలు అనిా ఉదాహరణలకు వరకతంచయలా ఉండాయౌ!)

షమాంతర చత రుుజాల లక్షణాలు
భుజానికి షంబంధంచిన ధరహమలు

కోణానికి షంబంధంచిన ధరహమలు

కరహాల ధరహమలు

కహరూం 3a: ఇకిడ దీరఘచతురసరల యొకి క్ొనిా ఉదాహరణలు ఇవవబడాాయ. డాట్ పేప్ర్ట పై రండబ లేదా అంత కంట ఎకుివ
దీరఘచతురసరల ఉదాహరణలుగ గగయండ. (మీ దీరఘచతురసరలు ఇప్ుటిక్ే ఇవవబడన వ్టిక్ి భినాంగ ఉనాాయా? అనాది
నిరయరకంచఽక్లండ!)

కహరూం 3b బ. ఈ దీరఘచతురసరలు ఒకదానిక్ొకటి ఏవిధ్ంగ భినాంగ ఉనాాయనవది వ్రయండ

_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
కహరూం 4: క్రాం 3 లోని దీరఘచతురసరలనఽ గమనించండ మరకయు మీరు వీలయననిా ధ్రమలనఽ జాబతా రూప్ంలో వ్రయండ,

(గురుతంచఽక్లండ ధ్రమలు అనిా ఉదాహరణలకు వరకతంచయలా ఉండాయౌ!)

దీరఘచత రస్హరల లక్షణాలు
భుజానికి షంబంధంచిన ధరహమలు

కోణానికి షంబంధంచిన ధరహమలు
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కరహాల (Diagonals) ధరహమలు

కహరూం 5a: ఇకిడ రంబస్ (సమ చతురుుజం) కు క్ొనిా ఉదాహరణలు ఇవవబడాాయ. డాట్ పేప్ర్ట పై రండబ లేదా అంత కంట

ఎకుివ రంబస్ (సమ చతురుుజం) లనఽ ఉదాహరణలుగ గగయండ. (మీ రంబస్ (సమ చతురుుజం) లు ఇప్ుటిక్ే ఇవవబడన
వ్టిక్ి భినాంగ ఉనాాయా? అనాది నిరయరకంచఽక్లండ!)

కహరూం 5b: బ. ఈ రంబస్ (సమ చతురుుజం) లు ఒకదానిక్ొకటి ఏవిధ్ంగ భినాంగ ఉనాాయనవది వ్రయండ
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

కహరూం 6: క్రాం 5 లోని రంబస్ (సమ చతురుుజం) లనఽ గమనించండ మరకయు మీరు ఎనిా వీలయతయ అనిా లక్షణాల జాబతా
నఽ తయారుచయయండ , గురుతంచఽక్లండ లక్షణాలు అనిా ఉదాహరణలకు వరకతంచయలా ఉండాయౌ !

వివిధ రహంబస్ లలో ఉనా ఉమమడి లక్షణాలు
భుజానిక్ి సంబంధ్ించన లక్షణాలు

క్లణానిక్ి సంబంధ్ించన లక్షణాలు

కరాల (Diagonals) లక్షణాలు

కహరూం 7a: ఇకిడ చతురసరలకు క్ొనిా ఉదాహరణలు ఇవవబడాాయ. డాట్ పేప్ర్ట పై రండబ లేదా అంత కంట ఎకుివ చతురసరల
ఉదాహరణలుగ గగయండ. (మీ చతురసరలు ఇప్ుటిక్ే ఇవవబడన వ్టిక్ి భినాంగ ఉనాాయా? అనాది నిరయరకంచఽక్లండ!)
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కహరూం 7b: ఈ చతురసరలు ఒకదానిక్ొకటి ఏవిధ్ంగ భినాంగ ఉనాాయనవది వ్రయండ

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
కహరూం 8: క్రాం 7 లోని చతురసరలనఽ గమనించండ మరకయు మీరు వీలయననిా లక్షణాలనఽ జాబతా రూప్ంలో వ్రయండ,

(గురుతంచఽక్లండ లక్షణాలు అనిా ఉదాహరణలకు వరకతంచయలా ఉండాయౌ!)

ల లక్షణాలు
భుజానికి షంబంధంచిన

కోణానికి షంబంధంచిన లక్షణాలు

లక్షణాలు
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కరహాల (Diagonals) లక్షణాలు

రేఖాగణిత తారకికం – భాగం 2

యూనిట్ 1: లక్షణ –ఆధారకతతరిం
పఠం 1.1: ప్రతయేక చతురభుజాల మధ్ే సంబంధాలు
కరేకలాప్ం 1 - పో య్సు కాడ్ మిషన్ 4
దయచేస ఈ తృఠతుి CLIx పాట్ాపరంపై చూడండి
ఈ కరయకలాపం లో, విద్యయరధులు "తృో య్స్ కాడ్" - మిషన్ 4 ను ఆడుతయరధ. ఈ మిషన్ యొకక ఆటలో, సమాంతర
చతురధుజాలు, రహంబసు
ు , ద్ీరఘ చతురస్ాలు మరియు చతురస్ాలు మధ్య కరమానుగతగ కుస్-సంబంధయలపై చరచను
తృారంభంచటాతుకి ఉద్ేేశంచబడింద్ి,
కరేకలాప్ం 2 – లక్షణ సమితిని రూప ందంచట్ం
క్ంర ద ప్నిని వ్ేక్ిగతంగ చయస ఆై మీ సమూహం లో చరకచంచండి ‘
కరేం 1: కిరంద లక్షణయల పటటికను అధ్యయనం చేయండి. ఒకవేళ సంబంధిత ఆకరంతో ఇచ్చచన లక్షణం కయౌగి ఉంటే ఒక సల్ లో టటక్

(
) మార్కక ను ఉంచండి.కయౌగి లేకతృో తే సల్ ను ఖాళీగ ఴద్ిలేయండి .
ము

1దట్ి
వ్రభ
2
స
3మీ
4కొర
5కు
6ఉ
7దా
హర
8
ణగ
9చయ
10
య
బ
11
డిం

లక్షణాలు
4 రేఖా ఖండయలలో ఏరపడే సంఴృత ఆకరం
ఎదురెదురధ భుజాల జతలు సమాన తృొ డఴు కయౌగి ఉంటాయ
ఎదురెదురధ భుజాల జతలు సమాంతరంగ ఉంటాయ
ఎదురెదురధ కోణయలు సరాసమానం ఉంటాయ
కరాలు (Diagonals) పరసపరం ఖండించుకుంటాయ
అతుి కోణయలు లంబ కోణయలు మరియు సమానం
ఆసని కోణయలు సమానం
కరాలు సమాన తృొ డఴును కయౌగి ఉంటాయ
ఆసని భుజాలు సమాన తృొ డఴులను కయౌగి ఉంటాయ
అతుి 4 భుజాలు అతూి సమాన తృొ డఴులను కయౌగి ఉంటాయ
కరాలు పరసపరం లంబంగ ఉంటాయ

చతుర
సరం

✓

దీరఘచతుర
సరం

✓

సమాంతర
చతురభుజం

✓

రంబస్
సమ
చతురభుజం

✓

ద. 1.2: సంబంధాలను సూచంచట్ం
పఠం

కరేకలాప్ం 1 – సంబంధాలను సూచంచట్ం 1
క్ంర ద కరేనిన విడివిడిగ చయస, తరభవత మీ సమూహం లో చరకచంచండి .
కరేం 1: కిరంద్ి ఆకరలలోతు సంబంధిత సంఖయలను కిరంద ఇఴాబడిన వెన్ చ్చతాం లో తగిన స్ానంలో వాయండి. కొతుి మీ కొరకు
ఉద్యహరణగ చేయబడినవి .
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కరేం 2: కిరంద్ి ఆకరలలోతు సంబంధిత సంఖయలను కిరంద ఇఴాబడిన వెన్ చ్చతాం లో తగిన స్ానంలో వాయండి.

కరేం 3: కిరంద్ి ఆకరలలోతు సంబంధిత సంఖయలను కిరంద ఇఴాబడిన వెన్ చ్చతాం లో తగిన స్ానంలో వాయండి. కొతుి మీ కొరకు
ఉద్యహరణగ చేయబడినవి .

కరేం 4: కిరంద్ి ఆకరలలోతు సంబంధిత సంఖయలను కిరంద ఇఴాబడిన వెన్ చ్చతాం లో తగిన స్ానంలో ఉంచండి.
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కరేం 5-8: క్రంద వెన్ చతారలు, ట్ైప్ు 1 , ట్ైప్ు 2 మరకయు ట్ైప్ు 3 ఇవ్ాబడాాయ.

కరేం 5 : కిరంద్ి రెండు గర
ర పుల ఆకరలను గమతుంచండి.




గర
ర పు - 1 : కతూసం 4 సరళ భుజాలు
గర
ర పు - 2 : 4 సరళ భుజాలు కన్యి తకుకఴ.
a. ఈ రెండు లక్షణయలను బటటి ఆకరల సముద్యయాతుి ఴరగీకరించడయతుకి సరియె న
త (గర
ర పు-1, గర
ర పు-2,
గర
ర పు-3) ఏమై ఉంట ంద్ి. మీ ఎంపకను తురూపంచండి. కిరంద్ి ఇఴాబడిన సా లంలో గగయండి.
b. ఇపుపడు మీరధ ఎంచుకుని వెన్ చ్చతాంలోతు ఆకరలను ఴరగీకరించండి. (సరెైన స్ానంలో సంఖాయ లను
వాయండి. కొతుి మీ కొరకు ఉద్యహరణగ చేయబడినవి .)

కరేం 6: ఆకరల యొకక రెండు సమరహాలను పరిగణంచండి:




సమరహం 1: అతుి భుజాలు సమానంగ కలవి
సమరహం 2: కతూసం 1 లంబ కోణయతుి కయౌగి ఉనివి

a. ఈ రెండు లక్షణయలను బటటి ఆకరల సముద్యయాతుి ఴరగీకరించడయతుకి సరియతైన వెన్ గర
ర పు (గర
ర పు 1, 2 లేద్య 3) ఏమై
ఉంట ంద్ి? మీ ఎంపకను తురూపంచండి. కిరంద ఇఴాబడిన సా లంలో ద్యతుతు గగయండి.
b. ఇపుపడు మీరధ ఎంచుకుని వెన్ చ్చతాం లోతు ఆకరలను ఴరగీకరించండి. (సరెైన స్ానంలో సంఖయలను వాయండి. కొతుి మీ
కొరకు ఉద్యహరణగ చేయబడినవి )
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కరేం 7: ఆకరల యొకక రెండు సమరహాలను పరిగణంచండి.




గర
ర పు - 1 : కతూసం ఒక జత ఎదురెదురధ భుజాలు సమాంతరం.
గర
ర పు - 2 : ఏ ఒకక జత భుజాలు సమాంతరం కఴు.
a. ఈ రెండు లక్షణయలను బటటి ఆకరల సముద్యయాతుి ఴరగీకరించడయతుకి సరియేన్య వెన్ చ్చతాం గర
ర పు-1, 2 , 3 ఏమై
ఉంట ంద్ి? మీ ఎంపకను తురూపంచండి. కిరంద ఇఴాబడిన సా లంలో ద్యతుతు గగయండి.
b. ఇపుపడు మీరధ ఎంచుకుని వెన్ చ్చతాం లోతు ఆకరలను ఴరగీకరించ్చ (సరెైన స్ానంలో సంఖాయలను వాయండి.)

కరేం 8: ఈ కిరంద్ి లక్షణయలను పరిగణంచండి .




కతూసం 3 సరళ భుజాలు
ఖచ్చచతంగ 4 సరళ భుజాలు
a. ఈ రెండు లక్షణయలను బటటి ఆకరల సముద్యయాతుి ఴరగీకరించడయతుకి సరియేన్య వెన్ చ్చతాం (గర
ర పు-1, 2 లేద్య 3) ఏమై
ఉంట ంద్ి? మీ ఎంపకను తురూపంచండి. కిరంద ఇఴాబడిన సా లంలో ద్యతుతు గగయండి.
b. ఇపుపడు మీరధ ఎంచుకుని వెన్ చ్చతాం లోతు ఆకరలను ఴరగీకరించండి.
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కరేకలాప్ం 2 – సంబంధాలను సూచంచట్ం 2
కరేం 1: కిరంద్ివటటలో ఏవి సమాంతర చతురధుజాలు మరియు చతురధుజాలను సరిగీ  సూచ్చసుెన్యియ? (మీరధ అవి ఎలా

ఒకద్యతుతో ఒకటట ముడిఴడి ఉన్యియన్ేద్ి చూడటాతుకి చతురధుజాలు మరియు సమాంతర చతురధుజాలు మరియు వటట లక్షణయల
తురాచన్యతుి ఉపయోగించయలనుకోఴచుచ .)

కరేం 2 : ఈ కిరంద్ి వటటలో ఏవి సమాంతర చతురధుజాలను మరియు ద్ీరఘచతురస్ాలను సరిగీ  సూచ్చసుెన్యియ

(మీరధ అవి ఎలా ఒకద్యతుతో ఒకటట ముడిపడి ఉన్యియన్ేద్ి చూడటాతుకి సమాంతర చతురధుజాలు మరియు ద్ీరఘచతురస్ాల వటట
లక్షణయల తురాచన్యలను ఉపయోగించఴచుచ ).

కరేం 3: కరయం 2 ఆధయరంగ, కిరంద్ి పాఴచన్యలలో ఏద్ి సరెైనద్ి? మరియు ఎందుకు?

ఎ) అతుి సమాంతర చతురధుజాలు ద్ీరఘ చతురస్ాలే
బి) అతుి ద్ీరఘ చతురస్ాలు సమాంతర చతురధుజాలే
స) కొతుి ద్ీరఘ చతురస్ాలు సమాంతర చతురధుజాలుగ ఉంటాయ (మరియు కొతుి కఴు).
డి) ఏ సమాంతర చతురధుజం ద్ీరఘ చతురసాం కదు.
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కరేం 4 : కిరంద్ి వటటలో ఏవి ద్ీరఘచతురస్లు మరియు చతురస్ాలను సరిగీ  సూచ్చసుెన్యియ (మీరధ అవి ఎలా
ఒకద్యతుతో ఒకటట ముడిపడి ఉన్యియన్ేద్ి చూడటాతుకి చతురధుజాలు మరియు సమాంతర చతురస్ాలు
వటట లక్షణయల తురాచన్యలను ఉపయోగించఴచుచ ).

కరేం 5 : కిరంద్ి వటటలో ఏవి సమాంతర చతురధుజాలు మరియు రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు ) సరిగీ  సూచ్చసుెన్యియ?
ఎందుకు? (మీరధ సమాంతర చతురధుజం మరియు రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు )
ఉపయోగించఴచుచ ).

కరేం 6: కరయం 4 ఆధయరంగ కిరంద్ి వకయలు ఏవి సరి అయనవి.

a.
b.
c.
d.

అతుి సమాంతర చతురధుజాలు రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు )
అతుి రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు ) సమాంతర చతురధుజాలు
కొతుి రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు ) సమాంతర చతురధుజాలు (కొతుి కఴు)
ఏ సమాంతర చతురధుజం రంబస్ కదు (సమాంతర చతురధుజం)
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వటట లక్షణయల తురాచన్యలను

కరేం 7: కిరంద్ివటటలో ఏవి రంబస్ లును మరియు చతురస్ాలను సరిగీ  సూచ్చసుెన్యియ? (మీరధ అవి ఎలా ఒకద్యతుతో ఒకటట
ముడిపడి ఉన్యియన్ేద్ి చూడటాతుకి రంబస్ లు మరియు చతురస్ాలు వటట లక్షణయల తురాచన్యలను ఉపయోగించఴచుచ .)

ద్ీతు ఆధయరంగ వకయతుి పూరిె చేయటాతుకి సరెైన పద్యలు ఎంచుకోండి.
i)
____________ రంబస్ లు చతురస్ాలు____________.
(అతుి / కొతుి)
(అఴుతయయ / అఴఴు)
ii)
_____________ చతురస్ాలు రంబస్ లు ____________
(అతుి / కొతుి)
(అఴుతయయ / అఴఴు)

కరేం 8: కిరంద్ి వటటలో ఏవి ద్ీరఘచతురస్ాలు మరియు రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు )? ఎందుకు? (మీరధ అవి ఎలా ఒకద్యతుతో

ఒకటట ముడిపడి ఉన్యియన్ేద్ి చూడటాతుకి ద్ీరఘచతురస్ాలు మరియు రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు ) వటట లక్షణయల తురాచన్యలను
ఉపయోగించఴచుచ .
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కరేం 9: పై కరయలలో ఎంపక చేయబడిన సూచనలను ఉపయోగిసె ూ ఒక కరమంలో చతురధుజాలు, సమాంతర చతురధుజాలు,

రంబస్ లు, ద్ీరఘ చతురస్ాలు మరియు చతురస్ాలను సూచ్చంచండి . ఒక ద్ీరఘ చతురసాం ఉపయోగించ్చ చతురధుజాలను
(సమచతురధుజాలను ) సూచ్చంచండి మరియు మిగియౌన చతురధుజాలను సూచ్చంచడయతుకి తగిన వెన్ చ్చతయాలను ఉపయోగించండి .

పఠం 1.3: నిరాచనాలనుచరకచంచట్ం
దయచేస ఈ తృఠతుి CLIx పాట్ాపరంై చూడండి

ఈ తృఠం లో, విద్యయరధాలు వివిధ్ చతురధుజాల తురాచన్యల గురించ్చ చరిచస్ెరధ మరియు వెన్ రేఖాచ్చతయాలను ఉపయోగించ్చ
చతురధుజాల మధ్య సంబంధయతుి సూచ్చసుెంద్ి.
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యూనిట్ 2: ఋజువ్ులఆవ్శ్ేకతనుఅరధ ంచయసుకోవ్డం
పఠం 2.1: మధ్ే-బందువ్ు అనవాషణలు
కరేకలాప్ం 1 -మధ్ే-బందువ్ు అనవాషణలు
క్రంద కరేం ై విడివిడిగ ప్ని చయస, తరభవత మీ సమూహం తో చరకచంచండి.
కరేం 1: కిరంద డయట్ పేపర్క మీద వివిధ్ రకల ైన చతురస్ాలను గగయండి. ఇపుపడు ఒక కొతె చతురధుజితు సృషించటాతుకి ఈ

చతురస్ాలతుింటట (కరమపదు తిలో ) యొకక భుజాల మధ్య-బిందుఴులను కలపండి. ముదటట ద్యతుతు ఒక ఉద్యహరణగ చూపంచటం
జరిగింద్ి
.

ఏరపడిన పాతి కొతె చతురధుజితు గమతుంచ్చ కిరంద్ి ద్యతుతు పూరిె చేయండి: చతురసాం యొకక మధ్య-బిందుఴులను కలపగ ఴచ్చచన
చతురధుజి ఒక___________________________.

కరేం 2: ఉద్యహరణకు మనం ఒక ద్ీరఘ చతురసా భుజాల మధ్య-బిందుఴులను అద్ే తరహాలో కయౌతృమే అనుకుంద్యం. ఏ ఆకరం

మీరధ తృొ ందగలరతు అనుకుంట న్యిరధ ? ద్యతుతు గురించ్చ ఆలోచ్చంచండి , మరియు మీ అభతృాయాలను ఇకకడ వెయౌబుచచండి :
ఈ చతురధుజి ________________________________ భుజాల మధ్య-బిందుఴులను కలపటం ఴలన ఏరపడిన ఒక

___________________________
కరేం 3: ఇప్ుడు క్ంర ద డాట్ ేప్ర్ మీద విభినన దీరఘ చతురస్రలు గీస భుజాల మధ్ే-బందువ్ులను కలప్ట్ం దాార మీ
అభిపరయాలను నిరధరకంచుకోండి .
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కరయం 4: కరయం 3 ఆధయరంగ మీ అభతృాయాలు సరియతైనవేన్య ? ఒకవేళ కకతృో తే, వటటతు మీరధ ఎలా సఴరిస్ె రధ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
కరేం 5: ఇపుపడు ఇతర పాతేయక చతురధుజిలు - రంబస్ మరియు సమాంతర చతురధుజం - పై మీ అభతృాయాలను వెయౌబుచచండి
మరియు వటటతు తురురించండి. ఇఴాబడిన సా లంలో మీ మీ పాతితృదనలను వాయండి మరియు తురురణ కొరకు డయట్ గిరడ్ ను
ఉపయోగించండ .
పాతితృదన 1

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
పాతితృదన 2
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

కరేం 6: ఇంతకు ముందు చేసన 5 కరయలలోతు మీ అభతృాయాలను తీసుకుంటూ, ఏద్ేతూ ఒక చతురధుజి యొకక భుజాల మధ్యబిందుఴులను కలపటం ద్యార ఏరపడిన ఆకరం పై మీ అభతృాయాలను వెయౌబుచచండి.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ఆలోచంచవ్లసన అంశలు:

అతుి చతురధుజి లకు ఇద్ి ఴరిెసె ుంద్య? మీకు ఎలా తెలుసు? ఇకకడ మీ వదనను విఴరించండి. అఴసరపడితే కిరంద్ి డయట్ గిరడ్ ను
ఉపయోగించండి .
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విసి రణ కరేం 1: వీలయతే , ఒక సమాంతర చతురధుజం కతు ఒక ఆకరంలోతు భుజాల మధ్య-బిందుఴులను కలుపుతూ, ఒక
చతురధుజితు గగయండి. ఒకవేళ ఆలా స్ధ్యం కకతృో తే, ఎందుకు అన్ేద్ి విఴరించండి?

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
పఠం 2.2: కోణాల ముతి ము లక్షణం
ఈ తృఠం లో, "జియోజిబాా" అపు కేషన్ విద్యయరధాలు చతురధుజాల మరియు ఇతర బహృభుజాల యొకక కోణ కూడిక ధ్రమం
విశ్లుషంచడయతుకి మరియు ధ్ృవీకరించడయతుకి ఉపయోగిస్ె రధ.
కరేకలాప్ం 1 - చతురభుజం యొకి కోణాల ముతి ము లక్షణం
క్ంర ద కరేం ై విడివిడిగ ప్ని చయస, తరభవత మీ సమూహం తో చరకచంచండి .
కరేం 1: క ABCD చతురధుజం గగస ద్యతు (అంతరీ త) కోణయలను కొలఴండి. వటటతు కిరంద పటటికలో నమోదు చేయండి.

∠A

∠B

∠C

∠D

కోణయలతుింటట

(అంతరీ త) ముతె ం

కరేం 2: మీ తరగతి లోతు ఇతరధల చతురధుజాలతో మీ వటటతు సరితృో లచండి .

a. అవి ఇవి ఒకేలా కతుపసె ున్యియా?
b. మీరధ అతుి చతురధుజాల నమరన్య / కరమబదు తను గమతుంచయర? పరగశీలనను ఒక పాతితృదన రూపంలో వాయండి:

______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
కరేం 3: కరేం 2 లో గమతుంచ్చన నమరన్యను చూడండి.

a. ఈ నమరన్య అతుి చతురధుజాలకు ఴరిెసె ుందతు అనుకుంట న్యిర?
b. ఎందుకు లేద్య ఎందుకు కదు?

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
కరేం 4: ఒక చతురధుజం గగస ద్యతు కరాలలో ఒకద్యతుతు కలపండి. కొలఴకుండయ, మీరధ ఈ చతురధుజ అంతరీ త కోణయల ముతె ం ఎంత
అతు చెపపగలర? మీ కరణయలను వాయండి.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
విసరరణ కరేం 1: అతుి సమాంతర చతురధుజాలకు ఈ లక్షణం (అంతరీ త కోణయల ముతె ం) ఴరిెసె ుందతు మీరధ అనుకుంట న్యిర ?
ఎందుకు లేద్య ఎందుకు కదు?

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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పఠం 2.3: ఋజువ్ులఆవ్శ్ేకత
కరేకలాప్ం 1 – ఋజువ్ు ఆవ్శ్ేకత
క్ంర ద కరేం ై విడివిడిగ ప్ని చయస, తరభవత మీ సమూహం తో చరకచంచండి .
కరేం 1: ఴృతె ం పై గల 2 పాతేయక బిందుఴులను కలపండి. ఴృతె ం ఎతుి పాతేయక భాగలలోతుకి విభజించబడింద్ో గమతుంచండి.



ఴృతె ం పై గల బిందుఴుల సంఖయ: _____



విభాజిత భాగల సంఖయ: _____

కరేం 2: ఇపుపడు మరొక ఴృతె ం గగయండి. ద్యతుపై 3 విభని బిందుఴులను మార్కక చేయండి. వీలయనతుి బిందుఴుల జతలను
కలపండి. ఴృతె ం ఎతుి పాతేయక భాగలుగ విభజించబడింద్ి ?

●

ఴృతె ం పై గల బిందుఴుల సంఖయ_________:

●

విభాజిత భాగల సంఖయ: _____________
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కరేం 3: ఒక ఴృతె ం పై 4 విభని బిందుఴులను మార్కక చేయండి, వీలయనతుి బిందుఴుల జతలను కలపండి. ఴృతె ం లోతు విభాజిత

(పాతేయక) భాగల సంఖయను గమతుంచండి. మరొక ఴృతయెతుి తీసుకుతు, 5 విలక్షణ బిందుఴులతో మరలా ఇలాగే చేయండి.

వ్ృతి ం ై నాలుగు బందువ్ుల కోసం

●

ఴృతె ం పై గల బిందుఴుల సంఖయ: _____

●

విభాజిత భాగల సంఖయ: _____

వ్ృతి ం ై ఐదు బందువ్ుల కోసం

●

ఴృతె ం పై గల బిందుఴుల సంఖయ: _____

●

విభాజిత భాగల సంఖయ: ____

కరేం 4: ఇపుపడు కిరంద్ి పటటికలో 1-3 కరయల నుండి ఏరపరచుకుని మీ పరిశీలనలను నమోదు చేయండి.
వ్ృతి ం ై గల బందువ్ుల
సంఖే

2

3

4

5

విభాజిత భాగల సంఖే

కరేం 5: మీరధ గమతుంచ్చన నమరన్య ఏమిటట? ద్యతుి వాయండి . (మీరధ ఴృతె ం పై తీసుకుని బిందుఴుల సంఖయ మరియు ఴృతె ం

విభజించబడటం ఴలన ఏరపడిన విభాజిత భాగల సంఖయ మధ్య సంబంధ్ం గురించ్చ ఒక ద్యతుతు 'తుయమం' రూపంలో వాయఴచుచ .)

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

కరేం 6: ఴృతె ం పై తీసుకుని బిందుఴుల ఏద్ేతూ సంఖయ మీ 'తుయమం' కు ఴరిెసె ునిదతు మీరధ అనుకుంట న్యిర ? ఎందుకు లేద్య
ఎందుకు కదు?

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
కరేం 7: కిరంద్ివి తీసుకోఴడం ద్యార మీ 'తుయమం' ను ధ్ృవీకరించండి :

i) ఒక ఴృతె ం పై 1 బిందుఴు
విభాజిత భాగల సంఖయ: __________

ii) ఒక ఴృతె ం పై 6 బిందుఴులు
విభాజిత భాగల సంఖయ: ___________
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కరేం 8: మీ తుయమం ఴరిెసె ుంద్య? ద్ీతు ఆధయరంగ, మీరధ కరయం 7 కొరకు మీ సపందనను మారచలనుకుంట న్యిర ? ఒకవేళ
మారేచటటు యతే , ఇకకడ కొతె సపందనను ఉంచండి.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
ఆలోచంచవ్లసన అంశ్ం
ఒక పాతితృదనను తురూపంచడయతుకి ఎతుి ఉద్యహరణలు 'తగినవి' అతు మీరధ అనుకుంట న్యిరధ ?

_________________________________________________________________________________________________________
ఒక పాతితృదనను ఖండించటాతుకి ఎతుి ఉద్యహరణలు 'తగినవి' అతు మీరధ అనుకుంట న్యిరధ ?

_________________________________________________________________________________________________________
పఠం 2.4: క ఋజువ్ును వరయడం
కరేకలాప్ం 1 - చతురభుజాల మధ్ే-బందువ్ు ఫయౌతానిన ఋజువ్ుచయయట్ం
కరేం 1: చతరంలో, ABCD చతురభుజ మధ్ే-బందువ్ులను కలప్డం వ్లన PQRS ఏరడుతుంద. ఆ PQRS క సమాంతర
చతురభుజం అని నిరూంచండి .

(సూచన: మధ్య-బందువ్ు సదద ాంత ఫయౌతానిన ఉప్యోగకంచండి - క తిరభుజం యొకి రండు భుజాల మధ్ే-బందువ్ులను కయౌే రేఖ
మూడవ్ భుజానిక్ మరకయు దానిలో సగనిక్ సమాంతరంగ ఉంట్ ంద.)
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పఠం 2.5: నిరూంచట్ం మరకయు ఖండించట్ం
కరేకలాప్ం 1 - నిజమైన మరకయు తప్ుడు ప్రకట్నలు
మీ సమూహంలో వీట్ిై ప్ని చయస అప్ుడు తరగతి గదక్ ప్రకష్ిరనిన అందంచండి . మీ ప్రకష్ిరనికై ప్ని చయయట్ానిక్ అందంచబడిన
సథ లానిన ఉప్యోగకంచండి .
కరేం 1: పాతి పాకటనను పరిశీయౌంచ్చ అద్ి తుజమైనద్య లేద్య ఒక తపుపడు పాకటన్య అన్ేద్ి తెయౌయజేయండి . పాతి సందరుంలోను, మీ
సమాధయన్యతుకి కరణయలను వెదకండి. మీ సమాధయన్యతుకి మదే తు తుఴాడయతుకి అంద్ించబడిన సా లంలో మీరధ వాయఴచుచ ,
రేఖాచ్చతయాలు, పటటికలు ముదల ైనవి గగయఴచుచ .

1. మీరధ ఒక పూరా సంఖయను రెటి ంట పు చేసేె, మీరధ ఒక సరి సంఖయను తృొ ందుతయరధ
తుజం

అబదు ం

2. మీరధ 2 బేస సంఖయలను కూడితే, మీకు ఒక సరి సంఖయ ఴసుెంద్ి.
తుజం

అబదు ం

3. మీరధ 2 బేస సంఖయలను గుణసేె , మీకు ఒక సరి సంఖయ ఴసుెంద్ి.
తుజం

అబదు ం
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4. మీరధ ఒక పూరా సంఖయకు 1 తు జోడించ్చతే మీకు 1.000.000.000.000.000.000.000 కంటే తకుకవెైన్య ఏద్ేతూ ఒక
సంఖయ ఴసుెంద్ి.

తుజం

అబదు ం

5. ఒక సమాంతర చతురధుజం లో ఒక జత ఆ సని భుజాలు సమానమైతే, అద్ి ఒక ద్ీరఘ చతురసాం అఴుతుంద్ి.
తుజం
అబదు ం

6. ఒక సమాంతర చతురధుజం లో కతూసం ఒక లంబ కోణం ఉంటే, అద్ి ఒక ద్ీరఘ చతురసాం అఴుతుంద్ి.
తుజం
అబదు ం

27

7. ఒక చతురధుజం లో ఒక జత ఎదురెదురధ భుజాలు సమానంగ ఉండి మరొక జత సమాంతరంగ ఉంటే, అపుపడు అద్ి ఒక
సమాంతర చతురధుజం అఴుతుంద్ి.

తుజం

అబదు ం

8. ఒక చతురధుజంలో సమానంగ మరియు సమాంతరంగ ఉండే ఴయతిరేక భుజాల ఒక జత ఉంటే, అపుపడు అద్ి ఒక
సమాంతర చతురధుజం అఴుతుంద్ి.

తుజం

అబదు ం
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