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The Connected Learning Initiative (CLIx) is a technology enabled initiative at scale for high school 
students. The initiative was seeded by Tata Trusts, Mumbai and is led by Tata Institute of Social Sciences, 
Mumbai and Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA USA. CLIx offers a scalable and 
sustainable model of open education, to meet the educational needs of students and teachers. The initiative 
has won UNESCO’s prestigious 2017 King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize, for the Use of Information and 
Communication Technology (ICT) in the field of Education. 

CLIx incorporates thoughtful pedagogical design and leverages contemporary technology and online 
capabilities. Resources for students are in the areas of Mathematics, Sciences, Communicative English and 
Digital Literacy, designed to be interactive, foster collaboration and integrate values and 21st century skills. 
These are being offered to students of government secondary schools in Chhattisgarh, Mizoram, Rajasthan and 
Telangana in their regional languages and also released as Open Educational Resources (OERs).

Teacher Professional Development is available through professional communities of practice and the 
blended Post Graduate Certificate in Reflective Teaching with ICT. Through research and collaborations, CLIx 
seeks to nurture a vibrant ecosystem of partnerships and innovation to improve schooling for underserved 
communities.

Collaborators:
Centre for Education Research & Practice – Jaipur, Department of Education, Mizoram University – Aizawl, 
Eklavya – Bhopal, Homi Bhabha Centre for Science Education, TIFR - Mumbai, National Institute of 
Advanced Studies – Bengaluru, State Council of Educational Research and Training (SCERT) of 
Telangana – Hyderabad, Tata Class Edge – Mumbai, Inter-University Centre for Astronomy and 
Astrophysics - Pune, Govt. of Chhattisgarh, Govt. of Mizoram, Govt. of Rajasthan and Govt. of Telangana.

Any questions or suggestions or queries may be sent to us at:
contact@clix.tiss.edu
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మాడూూల్ అఴలోకనం 
 

రేఖాగణిత తారకికం మాడూూల్ గురకంచి 
 
రేఖాగణిత తారకికం మాడాాల్ (భాగలు I మరకయు II) 8 మరకయు 9 వ తరగతి విదాారుి ల తారకిక సమరయ ాలనఽ 
అభివిదియ చయయడానిక్ ి రూను ందించబడ ంద.ి రేఖాగణిత తారకికం మాడాాలోా  ముతతం 5 యూనిటలా  ఉనాాయ, ఇద ి
విదాారుయ లు (2డ ) ఆక్రలనఽ అరయం చయసఽక్లవడానిక్ ి , గుణాలు మరకయు వ్ట ి లక్షణాల ప్రంగ ఆక్రలనఽ గురకంచ 
బలంగ విశ్లాషంచడానిక్,ి చరకచంచడానిక్ ిమరకయు వ్దిడానిక్ ిఉప్యోగప్డబతుంద.ి ఈ మాడాాల్ విదాారుి లకు, ప్రతయాక 
చతురుుజాలనఽ వ్ట ి ప్రతయాక లక్షణాలనఽ ఆధ్ారంగ వివిధ్  నిరవచనాలనఽ అభివిదియ చయసేందఽకు సహ్యప్డబతుంద.ి 
రేఖాగణిత తారకికం నుర్్ట I నఽండ  ముందఽకు వ్ెళా్డం దావర, నుర్్ట II విదాారుి లకు వివిధ్ రక్ల ైన చతురుుజాలప  ై
సంబంధ్ిత అవగహననఽ అభివిదియ చయయడానిక్ ి మరకయు గణితంలో ప్రమాణాల అవసరనిా అరిం చయసఽక్లవడానిక్ ి
సహ్యప్డబతుంద.ి నుో య్స్ క్వడ్ అనవ డ జిటల్ గేమ్  ఆడబతునాప్ుుడబ రేఖాగణిత ఆక్రల లక్షణాల గురకంచ లోతుగ 
ఆలోచంచడంలో సహ్యప్డటానిక్ ిరూను ందించబడ ంద.ి LOGO టరక్ల్ మరకయు జీయోజీబరా , ఉచత మరకయు ఓప న్ సో ర్ట్ 
సఫ్టే్ేర్ట, ఇవివ రేఖాగణితంలో అనవక భావనలనఽ, లక్షణాలనఽ మరకయు సదాయ ంతాలనఽ ధ్ివీకరకంచయ దిశ్ా అనఽభవ్లనఽ 
విదాారుి లకు ఇసఽత ంద.ి 
 
ఈ మాడాాల్ డ జిటల్, అలాగ ేక్రాకలానులనఽ కయౌగక ఉంటలంద ిమరకయు నిరమణాతమక అంచనాలు ఈ క్లరు్లో భాగంగ 
ఉనాాయ. డ జిటల్ వ్వదికప  ై ప్రతి మాడాాల్ యొకి నుర రంభ మరకయు ముగకంప్ులో పర మరకయు నుో స్్ అస స మంటలా  
ఉనాాయ. ప్రసఽత త రష్రం మరకయు NCERT సలబస్ క్ ిఅనఽగుణంగ ఈ క్లరు్ రూను ందించబడ ంద ిమరకయు ఈ క్లరు్లో 
రూను ందించన చరాలనఽ విదాారుి ల ఆలోచన మరకయు తారకిక సమరయ ాల అభివిదియప  ై దిష్ ప ట్డం దావర 
తయారుచయసరు. సరవర్ట ఆధ్ారకత నమూనా ఉప్యోగకంచ నుఠశ్ల కంప్యాటర్ట లాాబాలో గణిత మాడాాల్్ ఇనాటాల్ 
చయయబడాా య. 
 
ఈ ుషతకం ఎలా ఉయోగకంచాయౌ? 
 
ఈ ప్ుసతకంలో ఉనా మాడాాల్ యొకి క్ొనిా క్రాకలానులు CLIx నుా టాారమా్ల ఉనా ఇతర వ్టితో కయౌప (తరగతిలో 
చరచలు నులగీ నా) ఉప్యోగకంచాయౌ్ ఉంద.ి క్రాకలానులనఽ మరకయు వరగషక్షటాకు సంబంధ్ించన ఈ ప్రయోగలు రేఖాగణిత  
ఆక్రలనఽ నవరుచక్లవటానిక్ ి మరకయు ఏక్ీకరకంచడానిక్ ి సహ్యం చయసత య మరకయు డ జిటల్ చరాలతో సర ైన శ్లేణిలో 
ఉప్యోగకంచయటటల్  చయసత ద.ి విదాారుి లు ఈ వరుిుక్లా  లేదా నోటలుక్లా  అందించన ప్రదయశ్ంలో ప్రశ్ాలనఽ ఎదఽరకివచఽచ మరకయు 
వ్టిని ఉనుధ్ాాయులతో మరకయు సహచరులతో చరకచంచగలరు.  
 
CLIx వ్వదిక డ జిటల్ డయటా మరకయు వరుిుక్ కంట ంట్ ర ండ ంటినీ ఉప్యోగకంచఽకునవ ఒక డ జిటల్ వ్వదిక. వ్వదికలో నోటలుక్, 
చరచ మరకయు గాలరగ వంట ిలక్షణాలనఽ కయౌగక ఉంద,ి విదాారుి లు తమ ప్రతిసుందనలనఽ, వ్ాఖాానాలనఽ, వరుసగ వ్రక 
ప్నిని అనుోా డ్ చయయవచఽచ.  
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యూనిట్ 1: ఆకహరంయొకిభాఴన 

పహఠం 1.1: ఆకహరం అంటే ఏమిటి 
కహరూకలాం 1 - అగకీులేలతో ఆకహరహలు 
మీ షమూసంలో ని చేయండి. మీకు అగకీులేల (ఉయోగకంచబడిన) ఒక సెట్ మరకయు సైెకిల్ వహల్వ గొటాా లు అఴషరడతాయి. 
కహరూము 1: అగకీప్ులాలు మరకయు వ్ల్వ గొటా్ లనఽ ఉప్యోగకంచ ఒక తిరభుజం, ఒక చతురసరం మరకయు ప్ంచభుజిని చయయండ . 
 

 

 

కహరూము 2: చతురసరం లో ఈ చరాలు (ప్ట్ికలో పేరొినా) చయప్ట్ండ  మరకయు మీ సమూహంలో చరకచంచండ . ఆక్రంలో మారుులు 
ఏమ ైనా ఉనాాయా లేవ్ అనవది గమనించండ . 

  

 చరూ ఆకహరం మారుత ందా? అలా ఎందుకని మీరు అనుకుంటునాారు? 
1. నవల/డ స్ి మీది ఆక్రనిా మారచటం   

 
2. నవల/డ స్ి మీది ఆక్రనిా తిరప్ుటం   

 
3. నవల/డ స్ి మీద ఆక్రం దిశ్ కదియౌంచటం   

 
4. ఆక్రం యొకి వాతిరేక శీరా లనఽ నొకిడం   

 
కహరూము 3: ప్ంచభుజి యొకి వాతిరేక శీరా లప ై నొకిడానిక్ి ప్రయతిాంచండ . అది ఆక్రనిా మారుచతుందా? ఇప్ుుడబ అదయ ప్నిని 
తిరభుజం తో చయయడానిక్ి ప్రయతిాంచండ . అది ఆక్రనిా మారుచతుందా? 
 
విసతరణ క్రాము 1: ంచభుజి ఆకహరం మారచటం/తిపటం (ముకిలు చేయకుండా లేదా జాయింటేను తెరఴకుండానే) దావరహ వీల ైననిా 

వేరేవరు ఆకహరహలను రూప ంద ంచడానికి రయతిాంచండి. ముఖూంగహ, ఈ కిరంద వి చేయడానికి రయతిాంచండి 
● సరకగీ  ర ండబ సమాన భుజాలనఽ కయౌగకన ఒక తిరభుజం 
● నాలుగు భూజాలు కయౌగకన ఒక బహుభుజి 
● ఒక నక్షతర ఆక్రం 

విషతరణ కహరూము 2: మూడబ వైె్ప్ులా వ్వరేవరు ను డవులనఽ కయౌగక ఉనా ఒక తిరభుజానిా రూను ందించడానిక్ి ప్రయతిాంచండ . దీనిక్ి 
అవసరప్డయ అగకీప్ులాల కనీస సంఖా ఎంతయ ఉంటలంది? 
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పహఠం 2.1: ఆకహరహలను విశ్లేషంచడం 
 
ఈ నుఠం లో, విదాారుి లు డ జిటల్ గేమ్ "నుో య్స్ క్వడ్" - మిషన్ 1 డ జిటల్ వ్వదికప  ైఆడబతారు. గేమ్ యొకి ఈ మిషన్ 

ధ్రమల-ఆధ్ారకత తారకిక ప్నఽల దావర ఆక్రలనఽ అరిం చయసఽక్లవడానిక్ ివిదాారుి లకు సహ్యప్డబతుంద.ి 
 
కహరూకలాం  1 – ఆకహరహల రకహలు  
కిరంద  కృతాూలను ఴూకితగతంగహ చేస తరువహత మీ షమూసంలో చరకచంచండ.ి  
 
కహరూం  1: కిరంద  ఆకహరహలనిాంటి లేదా లక్షణాలను గురకంచి  1-2 ంకుత లులో వహర యండ.ి 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

కహరూం  2: కి్ంేది స టాలో ప్రతి ఒకిదానిలో ఇవవబడ న ర ండబ ఆక్రలనఽ గమనించండ . ర ండ ంటి మధ్ా మీరు కనఽగొనగయౌగకననిా సరూప్తలు 
మరకయు విభేదాలనఽ కనఽగొని వ్టి జాబతానఽ తయారు చయయండ . ముదట ిస ట్ క్లసం ఒక ఉదాహరణ ఇవవబడబతుంద.ి 
 

సెట్ షరూతలు విభేదాలు 

 

1) ర ండ ంటిలోనా 4 భుజాలు కలవు 
2) ర ండ ంటిలో 2 జతల సమాంతర 
భుజాలు కలవు 

1) ముదటి ఆక్రంలో లంబ క్లణాలు ఉనాాయ 
ర ండొవ  ఆక్రం లో లేవు. 

  

  

 

  

 

  

యూనిట్ 2: ఆకహరహలనువిశ్లేషంచడంమరకయువిఴరకంచటం 
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కహరూము 3: క్ిేంద ఆక్రల సమదాయానిా ప్రకశీయౌంచండ . వ్టి లక్షణాల ఆధ్ారంగ, మీరు వీలయననిా విధ్ాలుగ వ్టిని ర ండబ 
గూే ప్ులుగ వ్వరుప్రచండ . టేబుల్ లో ఒక ఉదాహరణ ఇవవబడ ంది. 

 

లక్షణం షరళ ఈ ఆకహరహలు కయౌగక ఉనాాయి. ఈ ఆకహరహలు కయౌగక లేఴు 
సరకగీ  4 భుజాలు కలవు 2, 4, 5, 6, 7, 8 1, 3, 9, 10 

   

   

 
విషతరణ కహరూము 1: క్ిేంద ివ్టిలో  'అనిా భుజాలు సమానం' లక్షణం కయౌగకన  3 వివిధ్ ఆక్రలనఽ గగయండ . 'అనిా వైె్ప్ులా సమానం ' 
అనవది మీరు ను ందయ ఆక్రలనీా ఒకవిధ్ంగ ఉండయ ఒక మారీం.. వ్టి మధ్ా గల ఒక వాతాాసం ఏమిటి? 
 

విషతరణ కహరూము 2: ఈ ర ండబ లక్షణాలనఽ కయౌగక ఉండయ ఒక ఆక్రనిా గగయండ : 
i)  5 భుజాలు ఖచచతంగ 
ii) 2 లంబ క్లణాలు ఖచచతంగ 
విషతరణ 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 నుఠని  ాCLIx పహే టాారంప ై చాడండ  
ఈ నుఠం లో విదాారుయ లు "నుో య్స్ క్వడ్" - మిషన్ 2 ఆడబతారు, ఆక్రల వివరణల ప్నఽలు దావర ధ్రమల-ఆధ్ారకత 

అవగహననఽ బలప్రకచ విదాారుి లకు విదాారుి లకు సహ్యప్డబతుంద.ి వయాహ్తమక ఆలోచననఽ అభివిదియ  చయయటానిక్ ి

కూడా మిషన్ సహ్యప్డబతుంద.ి  
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యూనిట్ 3: ఆకహరహలనునిరవచించటంమరకయుఴరగీకరకంచడం  

పహఠం 3.1: ఆకహరహలనుఴరగీకరకంచడం 
దయచయస ఈ నుఠని  ాCLIx పహే టాారంప ై చాడండ  
ఈ నుఠం లో, విదాారుయ లు "నుో య్స్ క్వడ్" - మిషన్ 3 ఆడబతారు. ఈ మిషన్ ధ్రమల-ఆధ్ారకత వరగీకరణ, తారకికం మరకయు 
అనధ్ిక్రకక మినహ్యంప్ు ప్నఽలలో నిమగాం చయసఽత ంద.ి   

పహఠం 3.2: ఆకహరహలనునిరవచించటం 
రూకలాం 1 - ఒక చత రుుజి అంటే ఏమిటి? 

కిరంద  కృతాూనిా విదాూరుధ లందరూ ఒకకికిరకగహ చేస, దానిని మీ మీ  మీ షమూహాలోే   చరకచంచండి.  

కహరూం 1 – ఆక్రల సముదాయానిా చాడండ  మరకయు వ్టి లక్షణాల ఆధ్ారంగ ఏవ్వవి చతురూూ జులు క్వు ఏవ్వవి ప్రకశీయౌంచ క్ిేంది 
ప్ట్ికలో నమ్లదఽ చయయండ . 

 

ఇప్ుుడబ, ఈ  క్ిేంద ప్ట్ికనఽ ప్యరకంచండ  

ఇవి చత రుుజులు ఇవి చత రుుజులు కహఴు 

  
ప్రతి ఆక్రనిక్ి, అది ఒక చతురుుజి అవుతుందని లేదా క్దని మీరు ఎందఽకు అనఽకుంటలనాారక చరకచంచండ . ఇప్ుుడబ క్ిేంది దానిని 
ప్యరకంచండ . ప ైకితాం వలా నాకు అరయమమ ైందయమిటంటే ఒక చతురుుజి అనవది 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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పహఠం 3.3: రతేూక చత రుుజాలను నిరవచించటం 

కహరూకలాం  1 - దీరఘచత రస్హర లను నిరకమంచడం 
దయచయస ఈ క్రాకలాప్ం నిా CLIx నుా టాారంప ై చాడండ  
 

ఈ నుఠం లో, విదాారుయ లు "టరక్ల్ లోగక" నఽ ప్రతయాక చతురుుజాలు నిరకమంచడానిక్,ి గురకతంచడానిక్ ిమరకయు నిరవచంచడానిక్ ి

ఉప్యోగకసత రు.  
 
కృతూం  3.5 - రతేూక చత రుుజాలను గురకతంచండి. 
కిరంద  కృతాూనిా విడివిడిగహ చేస,  తరువహత  మీ షమూసం లో చరకచంచండి.   

 కహరూం 1: ఆక్రల సముదాయానిా చాడండ . వ్టిలో ఏవి సమాంతర చతురుుజాలో మరకయు ఏవి క్వ్ో కేమీకరకంచండ . ప్ట్ికనఽ 
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  వ్ర యండ . నవనఽ అనఽక్లవటమేమిటంటే, ఒక సమాంతర చతురుుజం అనవది 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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కహరూం 2: ఆక్రల సముదాయానిా  చాడండ . వ్టిని ఏవి దీరఘచతురసర లు మరకయు ఏవి క్వ్ో కేమీకరకంచండ . ప్ట్ికనఽ నింప్ండ . 

ఇవి దీరఘచతురసర లు  ఇవి దీరఘచతురసర లు క్వు 

  

 

 
 

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

________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

 
ఇప్ుుడబ, ప్ట్ికనఽ నింప్ండ . 

ఇవి రహంబస్ లు  (షమ చత రుుజాలు) ఇవి రహంబస్ లు (షమ చత రుుజాలు కహఴు) 

  

 

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

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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కహరూం 4: ఆక్రల సముదాయానిా చాడండ . వ్టిలో ఏవి చతురసర లో మరకయు ఏవి క్వ్ో కేమీకరకంచండ . ప్ట్ికనఽ నింప్ండ . 
 

ఇవి చత రస్హర లు ఇవి చత రస్హర లు కహఴు 
  

 
దీని ఆధ్ారంగ, ఒక చతురసరం యొకి నిరవచనానిా మీ మాటలోా  వ్ర యండ . నవనఽ అనఽక్లవటమేమిటంటే ఒక చతురసరం అనవది   
______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

పహఠం 3.4 రతేూక చత రుుజాల యొకి ధరహమలు 
కహరూకలాం 1 - లక్షణాల జాబితాలు తయారుచేయుట 
కిరంద  కహరహూనిా విడివిడిగహ చేస,  తరువహత  మీ షమూసం లో చరకచంచండి. 
 
 కహరూం 1a: ఇకిడ సమాంతర చతురుుజాల కు క్ొనిా ఉదాహరణలు ఇవవబడాా య. డాట్ పేప్ర్ట ప  ైర ండబ లేదా అంత కంట  ఎకుివ 
సమాంతర చతురుుజాల ఉదాహరణలుగ గగయండ . (మీ సమాంతర చతురుుజాలు  ఇప్ుటిక్ే ఇవవబడ న వ్టిక్ి భినాంగ 
ఉనాాయా? అనాది నిరయ రకంచఽక్లండ !)   

 
క్రాం 1b: బి. ఈ షమాంతర చత రుుజాలు ఒకదానికకకటి ఏవిధంగహ భినాంగహ ఉనాాయనేద  వహర యండి 
_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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కహరూం 2: క్రాం 1 లోని సమాంతర చతురుుజాలనఽ  గమనించండ  మరకయు మీరు వీలయననిా లక్షణాలనఽ జాబతా రూప్ంలో 
వ్ర యండ , (గురుత ంచఽక్లండ  లక్షణాలు అనిా ఉదాహరణలకు వరకతంచయలా ఉండాయౌ!) 
 

షమాంతర చత రుుజాల లక్షణాలు 
భుజానిక ి షంబంధ ంచిన ధరహమలు కోణానిక ిషంబంధ ంచిన ధరహమలు కరహా ల ధరహమలు  

 

 

 

 

 

 

 

 
కహరూం 3a: ఇకిడ  దీరఘచతురసర ల యొకి  క్ొనిా ఉదాహరణలు ఇవవబడాా య. డాట్ పేప్ర్ట ప  ైర ండబ లేదా అంత కంట  ఎకుివ 
దీరఘచతురసర ల ఉదాహరణలుగ గగయండ . (మీ దీరఘచతురసర లు ఇప్ుటిక్ే ఇవవబడ న వ్టిక్ి భినాంగ ఉనాాయా? అనాది 
నిరయ రకంచఽక్లండ !)   

 
 

కహరూం 3b బ. ఈ దీరఘచతురసర లు ఒకదానిక్ొకటి ఏవిధ్ంగ భినాంగ ఉనాాయనవది వ్ర యండ   
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

కహరూం 4: క్రాం 3 లోని దీరఘచతురసర లనఽ గమనించండ  మరకయు మీరు వీలయననిా ధ్రమలనఽ జాబతా రూప్ంలో వ్ర యండ , 
(గురుత ంచఽక్లండ  ధ్రమలు అనిా ఉదాహరణలకు వరకతంచయలా ఉండాయౌ!) 
 

 దీరఘచత రస్హర ల లక్షణాలు  
భుజానిక ి షంబంధ ంచిన ధరహమలు కోణానిక ిషంబంధ ంచిన ధరహమలు కరహా ల (Diagonals) ధరహమలు 
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కహరూం 5a: ఇకిడ రంబస్ (సమ చతురుుజం) కు క్ొనిా ఉదాహరణలు ఇవవబడాా య. డాట్ పేప్ర్ట ప ై ర ండబ లేదా అంత కంట  
ఎకుివ రంబస్ (సమ చతురుుజం) లనఽ ఉదాహరణలుగ గగయండ . (మీ రంబస్ (సమ చతురుుజం) లు ఇప్ుటిక్ే ఇవవబడ న 
వ్టిక్ి భినాంగ ఉనాాయా? అనాది నిరయ రకంచఽక్లండ !)    
 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

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

వివిధ రహంబస్ లలో ఉనా ఉమమడి లక్షణాలు 
భుజానిక్ ి సంబంధ్ించన లక్షణాలు క్లణానిక్ ిసంబంధ్ించన లక్షణాలు కరా ల (Diagonals) లక్షణాలు 

 

 

  

 

 

 

 

 

కహరూం 7a: ఇకిడ చతురసర లకు  క్ొనిా ఉదాహరణలు ఇవవబడాా య. డాట్ పేప్ర్ట ప  ైర ండబ లేదా అంత కంట  ఎకుివ చతురసర ల 
ఉదాహరణలుగ గగయండ . (మీ చతురసర లు ఇప్ుటిక్ే ఇవవబడ న వ్టిక్ి భినాంగ ఉనాాయా? అనాది నిరయ రకంచఽక్లండ !)    
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కహరూం 7b: ఈ చతురసర లు ఒకదానిక్ొకటి ఏవిధ్ంగ భినాంగ ఉనాాయనవది వ్ర యండ   
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

కహరూం 8: క్రాం 7 లోని చతురసర లనఽ గమనించండ  మరకయు మీరు వీలయననిా లక్షణాలనఽ జాబతా రూప్ంలో వ్ర యండ , 
(గురుత ంచఽక్లండ  లక్షణాలు అనిా ఉదాహరణలకు వరకతంచయలా ఉండాయౌ!) 
 

ల లక్షణాలు 
భుజానిక ి షంబంధ ంచిన 

లక్షణాలు 
కోణానిక ిషంబంధ ంచిన లక్షణాలు కరహా ల (Diagonals) లక్షణాలు 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

రేఖాగణిత తారకికం – భాగం 2 
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యూనిట్ 1: లక్షణ –ఆధారకతతరిం  
పఠం 1.1: ప్రతయేక చతురభుజాల మధ్ే  సంబంధాలు 
 
కరేకలాప్ం 1 - పో య్సు కాడ్ మిషన్ 4 
దయచేస ఈ తృఠతు  ిCLIx పా ట్ాపరంప ై చూడండ ి
ఈ కరయకలాపం లో, విద్యయరధు లు "తృో య్స్ కాడ్" - మిషన్ 4 ను ఆడుతయరధ. ఈ మిషన్ యొకక ఆటలో, సమాంతర 
చతురధుజాలు, రహంబసుు , ద్ీరఘ చతురస్ాలు మరియు చతురస్ాలు మధ్య కరమానుగతగ కు స్-సంబంధయలప  ైచరచను 
తృారంభంచటాతుక ిఉద్ేేశంచబడింద్,ి 

కరేకలాప్ం 2 – లక్షణ సమితిని రూప ంద ంచట్ం  
క్రంద  ప్నిని వ్ేక్ిగతంగ చయస ఆ ై మీ సమూహం లో చరకచంచండి‘ 
 
కరేం 1: కిరంద లక్షణయల పటటికను అధ్యయనం చేయండి. ఒకవేళ సంబంధిత ఆకరంతో ఇచ్చచన లక్షణం కయౌగి ఉంటే ఒక స ల్ లో టటక్ 
(�) మార్కక ను ఉంచండి.కయౌగి లేకతోృ తే స ల్ ను ఖాళీగ ఴది్లేయండి. 

పఠం 1.2: సంబంధాలను సూచంచట్ం 
కరేకలాప్ం 1 – సంబంధాలను సూచంచట్ం 1 
క్రంద  కరేనిన విడివిడిగ చయస, తరభవత మీ సమూహం లో చరకచంచండి.  

కరేం 1: కిరంద్ ిఆకరలలోతు సంబంధిత సంఖయలను కిరంద ఇఴాబడిన వెన్ చ్చతంా లో తగిన స్ా నంలో వాయండి. కొతుి మీ కొరకు 
ఉద్యహరణగ చేయబడినవి. 

  

ము
దట్ి 
వ్రభ
స 
మీ 
కొర
కు 
ఉ
దా
హర
ణగ 
చయ
య
బ
డిం
ద .  

లక్షణాలు చతుర
సరం 

దీరఘచతుర
సరం 

సమాంతర 
చతురభుజం 

రంబస్ 
సమ 

చతురభుజం 
1 
 

4  రేఖా ఖండయలలో ఏరపడే సంఴృత ఆకరం ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 ఎదురెదురధ  భుజాల జతలు సమాన తొృ డఴు కయౌగి ఉంటాయ     
3 ఎదురెదురధ  భుజాల జతలు సమాంతరంగ ఉంటాయ  

 
   

4 ఎదురెదురధ  కోణయలు సరాసమానం ఉంటాయ  
 

   
5 కరా లు (Diagonals) పరసపరం ఖండించుకుంటాయ  

 
   

6 అతుి కోణయలు లంబ కోణయలు మరియు సమానం  
 

   
7 ఆసని  కోణయలు సమానం     
8 కరా లు సమాన తొృ డఴును కయౌగి ఉంటాయ  

 
   

9 ఆసని  భుజాలు సమాన తొృ డఴులను కయౌగి ఉంటాయ  
 

   
10 అతుి 4 భుజాలు అతూి సమాన తొృ డఴులను కయౌగి ఉంటాయ  

 
   

11 కరా లు పరసపరం లంబంగ ఉంటాయ     
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కరేం 2: కిరంద్ ిఆకరలలోతు సంబంధిత సంఖయలను కిరంద ఇఴాబడిన వెన్ చ్చతంా లో తగిన స్ా నంలో వాయండి.  

 
కరేం 3: కిరంద్ ిఆకరలలోతు సంబంధిత సంఖయలను కిరంద ఇఴాబడిన వెన్ చ్చతంా లో తగిన స్ా నంలో వాయండి. కొతుి మీ కొరకు 

ఉద్యహరణగ చేయబడినవి.  

 
కరేం 4: కిరంద్ ిఆకరలలోతు సంబంధిత సంఖయలను కిరంద ఇఴాబడిన వెన్ చ్చతంా లో తగిన స్ా నంలో ఉంచండి. 
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కరేం 5-8: క్రంద వెన్ చతార లు, ట్ ైప్ు 1 , ట్ ైప్ు 2  మరకయు ట్ ైప్ు 3 ఇవ్ాబడాా య.    

 
కరేం 5 : కిరంద్ి రెండు గరర పుల ఆకరలను గమతుంచండి. 

 గరర పు - 1 : కతూసం 4 సరళ భుజాలు 
 గరర పు - 2 : 4 సరళ భుజాలు కన్యి తకుకఴ. 

a. ఈ రెండు లక్షణయలను బటటి ఆకరల సముద్యయాతుి ఴరగీకరించడయతుకి సరియతె న (గరర పు-1, గరర పు-2,  
    గరర పు-3) ఏమ ై ఉంట ంద్ి. మీ ఎంపకను తురూపంచండి. కిరంద్ి ఇఴాబడిన సాలంలో గగయండి.    
b. ఇపుపడు మీరధ ఎంచుకుని వెన్ చ్చతంాలోతు ఆకరలను ఴరగీకరించండి. (సరెైన స్ా నంలో సంఖాయ లను  
    వాయండి. కొతుి మీ కొరకు ఉద్యహరణగ చేయబడినవి.) 

 
కరేం 6: ఆకరల యొకక రెండు సమరహాలను పరిగణ ంచండి: 

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

 
a.  ఈ రెండు లక్షణయలను బటటి ఆకరల సముద్యయాతుి ఴరగీకరించడయతుకి సరియతైన వెన్ గరర పు (గరర పు 1, 2 లేద్య 3) ఏమ ై 

ఉంట ంద్ి? మీ ఎంపకను తురూపంచండి. కిరంద ఇఴాబడిన సాలంలో ద్యతుతు గగయండి. 
b.  ఇపుపడు మీరధ ఎంచుకుని వెన్ చ్చతంా లోతు ఆకరలను ఴరగీకరించండి. (సరెైన స్ా నంలో సంఖయలను వాయండి. కొతుి మీ 

కొరకు ఉద్యహరణగ చేయబడినవి) 
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కరేం 7: ఆకరల యొకక రెండు సమరహాలను పరిగణ ంచండి. 

 గరర పు - 1 : కతూసం ఒక జత ఎదురెదురధ భుజాలు సమాంతరం. 
 గరర పు - 2  : ఏ ఒకక జత భుజాలు సమాంతరం కఴు. 

a. ఈ రెండు లక్షణయలను బటటి ఆకరల సముద్యయాతుి ఴరగీకరించడయతుకి సరియేన్య వెన్ చ్చతంా గరర పు-1, 2 , 3 ఏమ ై  
     ఉంట ంద్ి? మీ ఎంపకను తురూపంచండి. కిరంద ఇఴాబడిన సాలంలో ద్యతుతు గగయండి.  
b.  ఇపుపడు మీరధ ఎంచుకుని వెన్ చ్చతంా లోతు ఆకరలను ఴరగీకరించ్చ (సరెైన స్ా నంలో సంఖాయలను వాయండి.) 

 
 
కరేం 8: ఈ కిరంద్ి లక్షణయలను పరిగణ ంచండి. 

 కతూసం 3 సరళ భుజాలు 
 ఖచ్చచతంగ 4 సరళ భుజాలు 

a. ఈ రెండు లక్షణయలను బటటి ఆకరల సముద్యయాతుి ఴరగీకరించడయతుకి సరియేన్య వెన్ చ్చతంా (గరర పు-1, 2 లేద్య  3) ఏమ ై 
ఉంట ంద్ి? మీ ఎంపకను తురూపంచండి. కిరంద ఇఴాబడిన సాలంలో ద్యతుతు గగయండి.   
b.  ఇపుపడు మీరధ ఎంచుకుని వెన్ చ్చతంా లోతు ఆకరలను ఴరగీకరించండి. 
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కరేకలాప్ం 2 – సంబంధాలను సూచంచట్ం 2 
కరేం 1: కిరంద్ివటటలో ఏవి సమాంతర చతురధుజాలు మరియు చతురధుజాలను సరిగీ  సూచ్చసుె న్యియ? (మీరధ అవి ఎలా 
ఒకద్యతుతో ఒకటట ముడిఴడి ఉన్యియనే్ది్ చూడటాతుకి చతురధుజాలు మరియు సమాంతర చతురధుజాలు మరియు వటట లక్షణయల 
తురాచన్యతుి ఉపయోగించయలనుకోఴచుచ.) 

 
కరేం 2 : ఈ కిరంద్ి వటటలో ఏవి సమాంతర చతురధుజాలను మరియు దీ్రఘచతురస్ాలను సరిగీ  సూచ్చసుె న్యియ  
(మీరధ అవి ఎలా ఒకద్యతుతో ఒకటట ముడిపడి ఉన్యియనే్ది్ చూడటాతుకి సమాంతర చతురధుజాలు మరియు దీ్రఘచతురస్ాల వటట 
లక్షణయల తురాచన్యలను ఉపయోగించఴచుచ). 

 
కరేం 3: కరయం 2 ఆధయరంగ, కిరంద్ి పఴాచన్యలలో ఏది్ సరెైనది్? మరియు ఎందుకు? 

ఎ) అతుి సమాంతర చతురధుజాలు దీ్రఘ చతురస్ాలే 
బి) అతుి దీ్రఘ చతురస్ాలు సమాంతర చతురధుజాలే 
స) కొతుి దీ్రఘ చతురస్ాలు సమాంతర చతురధుజాలుగ ఉంటాయ (మరియు కొతుి కఴు). 
డి) ఏ సమాంతర చతురధుజం దీ్రఘ చతురసంా కదు. 
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కరేం 4 : కిరంద్ి వటటలో ఏవి దీ్రఘచతురస్లు మరియు చతురస్ాలను సరిగీ  సూచ్చసుె న్యియ (మీరధ అవి ఎలా  
ఒకద్యతుతో ఒకటట ముడిపడి ఉన్యియనే్ది్ చూడటాతుకి చతురధుజాలు మరియు సమాంతర చతురస్ాలు  
వటట లక్షణయల తురాచన్యలను ఉపయోగించఴచుచ). 
 

 
కరేం 5 : కిరంద్ి వటటలో ఏవి సమాంతర చతురధుజాలు మరియు రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు) సరిగీ   సూచ్చసుె న్యియ? 
ఎందుకు? (మీరధ సమాంతర చతురధుజం మరియు రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు)   వటట లక్షణయల తురాచన్యలను 
ఉపయోగించఴచుచ). 

 

కరేం 6: కరయం 4 ఆధయరంగ కిరంద్ి వకయలు ఏవి సరి అయనవి. 
a. అతుి సమాంతర చతురధుజాలు రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు) 
b. అతుి రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు) సమాంతర చతురధుజాలు 
c.  కొతుి రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు) సమాంతర చతురధుజాలు (కొతుి కఴు) 
d. ఏ సమాంతర చతురధుజం రంబస్ కదు (సమాంతర చతురధుజం) 
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కరేం 7: కిరంద్ివటటలో ఏవి రంబస్ లును మరియు చతురస్ాలను సరిగీ  సూచ్చసుె న్యియ? (మీరధ అవి ఎలా ఒకద్యతుతో ఒకటట 
ముడిపడి ఉన్యియనే్ది్ చూడటాతుకి రంబస్ లు మరియు చతురస్ాలు వటట లక్షణయల తురాచన్యలను ఉపయోగించఴచుచ.)  

 

దీ్తు 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: కిరంద్ ివటటలో ఏవి దీ్రఘచతురస్ాలు మరియు రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు)? ఎందుకు? (మీరధ అవి ఎలా ఒకద్యతుతో 
ఒకటట ముడిపడి ఉన్యియనే్ది్ చూడటాతుకి దీ్రఘచతురస్ాలు మరియు రంబస్ లు (సమచతురధుజాలు) వటట లక్షణయల తురాచన్యలను 
ఉపయోగించఴచుచ. 
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కరేం 9: ప  ైకరయలలో ఎంపక చేయబడిన సూచనలను ఉపయోగిసూె  ఒక కరమంలో చతురధుజాలు, సమాంతర చతురధుజాలు, 
రంబస్ లు, దీ్రఘ చతురస్ాలు మరియు చతురస్ాలను సూచ్చంచండి. ఒక దీ్రఘ చతురసంా ఉపయోగించ్చ చతురధుజాలను 
(సమచతురధుజాలను) సూచ్చంచండి మరియు మిగియౌన చతురధుజాలను సూచ్చంచడయతుకి తగిన వెన్ చ్చతయాలను ఉపయోగించండి. 
 

 

 

పఠం 1.3: నిరాచనాలనుచరకచంచట్ం 
దయచేస ఈ తృఠతుి CLIx పా ట్ాపరం ై చూడండి 

ఈ తృఠం లో, విద్యయరధా లు వివిధ్ చతురధుజాల తురాచన్యల గురించ్చ చరిచస్ె రధ మరియు వెన్ రేఖాచ్చతయాలను ఉపయోగించ్చ 
చతురధుజాల మధ్య సంబంధయతుి సూచ్చసుె ంద్ి. 
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యూనిట్ 2: ఋజువ్ులఆవ్శ్ేకతనుఅరధంచయసుకోవ్డం 
పఠం 2.1: మధ్ే-బందువ్ు అనవాషణలు 
 
కరేకలాప్ం 1 -మధ్ే-బందువ్ు అనవాషణలు  
క్రంద  కరేం  ై విడివిడిగ ప్ని చయస,  తరభవత  మీ సమూహం తో చరకచంచండ.ి   

 

కరేం 1: కిరంద డయట్ పేపర్క మీద వివిధ్ రకల ైన చతురస్ాలను గగయండి. ఇపుపడు ఒక కొతె చతురధుజితు సృషించటాతుకి ఈ 
చతురస్ాలతుింటట (కరమపదుతిలో) యొకక భుజాల మధ్య-బిందుఴులను కలపండి. ముదటట ద్యతుతు ఒక ఉద్యహరణగ చూపంచటం 
జరిగింద్ి .  

 

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

కరేం 2: ఉద్యహరణకు మనం ఒక దీ్రఘ చతురసా భుజాల మధ్య-బిందుఴులను  అదే్ తరహాలో కయౌతృమే అనుకుంద్యం. ఏ ఆకరం 
మీరధ తొృ ందగలరతు అనుకుంట న్యిరధ? ద్యతుతు గురించ్చ ఆలోచ్చంచండి, మరియు మీ అభతృాయాలను ఇకకడ వెయౌబుచచండి: 
ఈ చతురధుజి ________________________________ భుజాల మధ్య-బిందుఴులను కలపటం ఴలన ఏరపడిన ఒక 
___________________________ 
కరేం 3: ఇప్ుడు క్రంద  డాట్ ేప్ర్ మీద విభినన దీరఘ చతురస్ర లు గీస భుజాల మధ్ే-బందువ్ులను కలప్ట్ం దాార  మీ 
అభిపర యాలను నిరధ రకంచుకోండి. 
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కరయం 4: కరయం 3 ఆధయరంగ మీ అభతృాయాలు సరియతైనవేన్య? ఒకవేళ కకతృో తే, వటటతు మీరధ ఎలా సఴరిస్ె రధ? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
కరేం 5: ఇపుపడు ఇతర పతేాయక చతురధుజిలు - రంబస్ మరియు సమాంతర చతురధుజం -  ప  ైమీ అభతృాయాలను వెయౌబుచచండి 
మరియు వటటతు తురు రించండి. ఇఴాబడిన సాలంలో మీ మీ పతాితృదనలను వాయండి మరియు తురు రణ కొరకు డయట్ గిరడ్ ను 
ఉపయోగించండ. 
 
పతాితృదన 1 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
పతాితృదన 2 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
 

కరేం 6: ఇంతకు ముందు చేసన 5 కరయలలోతు మీ అభతృాయాలను తీసుకుంటూ, ఏదే్తూ ఒక చతురధుజి యొకక భుజాల మధ్య-
బిందుఴులను కలపటం ద్యార ఏరపడిన ఆకరం ప  ైమీ అభతృాయాలను వెయౌబుచచండి. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
ఆలోచంచవ్లసన అంశలు: 
అతుి చతురధుజి లకు ఇది్ ఴరిెసుె ంద్య? మీకు ఎలా తెలుసు? ఇకకడ మీ వదనను విఴరించండి. అఴసరపడితే కిరంద్ ిడయట్ గిరడ్ ను 
ఉపయోగించండి.  
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విసిరణ కరేం 1: వీలయతే, ఒక సమాంతర చతురధుజం కతు ఒక ఆకరంలోతు భుజాల మధ్య-బిందుఴులను కలుపుతూ, ఒక 
చతురధుజితు గగయండి. ఒకవేళ ఆలా స్ధ్యం కకతృో తే, ఎందుకు అనే్ది్ విఴరించండి?  
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

పఠం 2.2: కోణాల  ముతిము లక్షణం   
ఈ తృఠం లో, "జియోజిబాా" అపు కేషన్ విద్యయరధా లు చతురధుజాల మరియు ఇతర బహృభుజాల యొకక కోణ కూడిక ధ్రమం 

విశ్లుషంచడయతుక ిమరియు ధ్ృవీకరించడయతుక ిఉపయోగిస్ె రధ.  
కరేకలాప్ం 1 - చతురభుజం యొకి కోణాల  ముతిము లక్షణం 
క్రంద  కరేం  ై విడివిడిగ ప్ని చయస,  తరభవత  మీ సమూహం తో చరకచంచండి.  

కరేం  1: క ABCD చతురధుజం గగస ద్యతు (అంతరీత) కోణయలను కొలఴండి. వటటతు కిరంద పటటికలో నమోదు చేయండి.  

∠ A  ∠ B ∠ C ∠ D కోణయలతుింటట 
(అంతరీత) ముతెం 

     

 కరేం  2: మీ తరగతి లోతు ఇతరధల చతురధుజాలతో మీ వటటతు సరితోృ లచండి.  
a. అవి ఇవి ఒకేలా కతుపసుె న్యియా? 
b. మీరధ  అతుి చతురధుజాల నమరన్య / కరమబదుతను గమతుంచయర? పరగశీలనను ఒక పతాితృదన రూపంలో వాయండి: 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

కరేం  3: కరేం  2 లో గమతుంచ్చన నమరన్యను చూడండి. 
a. ఈ నమరన్య అతుి చతురధుజాలకు ఴరిెసుె ందతు అనుకుంట న్యిర? 
b. ఎందుకు లేద్య ఎందుకు కదు? 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

కరేం  4: ఒక చతురధుజం గగస ద్యతు కరా లలో ఒకద్యతుతు కలపండి. కొలఴకుండయ, మీరధ ఈ చతురధుజ అంతరీత కోణయల ముతెం ఎంత 
అతు చెపపగలర? మీ కరణయలను వాయండి.  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
విసరరణ కరేం  1: అతుి సమాంతర చతురధుజాలకు ఈ లక్షణం (అంతరీత కోణయల ముతెం) ఴరిెసుె ందతు మీరధ అనుకుంట న్యిర? 
ఎందుకు లేద్య ఎందుకు కదు?  
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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పఠం 2.3: ఋజువ్ులఆవ్శ్ేకత 
కరేకలాప్ం 1 – ఋజువ్ు ఆవ్శ్ేకత 
క్రంద  కరేం  ై విడివిడిగ ప్ని చయస,  తరభవత  మీ సమూహం తో చరకచంచండి.  

కరేం 1: ఴృతెం ప  ైగల 2 పతేాయక బిందుఴులను కలపండి. ఴృతెం ఎతుి పతేాయక భాగలలోతుకి విభజించబడింద్ో  గమతుంచండి.  

   

 ఴృతెం ప ై గల బిందుఴుల సంఖయ: _____ 
 విభాజిత భాగల సంఖయ: _____ 

 

కరేం 2: ఇపుపడు మరొక ఴృతెం గగయండి. ద్యతుప ై 3 విభని బిందుఴులను మార్కక చేయండి. వీలయనతుి బిందుఴుల జతలను 
కలపండి. ఴృతెం ఎతుి పతేాయక భాగలుగ విభజించబడింద్ి? 

   

● ఴృతెం ప ై గల బిందుఴుల సంఖయ_________:   
● విభాజిత భాగల సంఖయ: _____________ 

 
 



24 

 

కరేం 3: ఒక ఴృతెం ప  ై4 విభని బిందుఴులను మార్కక చేయండి, వీలయనతుి బిందుఴుల జతలను కలపండి. ఴృతెం లోతు విభాజిత 
(పతేాయక) భాగల సంఖయను గమతుంచండి. మరొక ఴృతయె తుి తీసుకుతు, 5 విలక్షణ బిందుఴులతో మరలా ఇలాగే చేయండి. 

 
వ్ృతిం  ై నాలుగు బందువ్ుల కోసం 

● ఴృతెం ప ై గల బిందుఴుల సంఖయ: _____ 
● విభాజిత భాగల సంఖయ: _____ 

 
వ్ృతిం  ై ఐదు బందువ్ుల కోసం 

● ఴృతెం ప ై గల బిందుఴుల సంఖయ: _____ 
● విభాజిత భాగల సంఖయ: ____ 

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

సంఖే 2 3 4 5 

విభాజిత భాగల సంఖే     

 

కరేం 5: మీరధ గమతుంచ్చన నమరన్య ఏమిటట? ద్యతుి వాయండి. (మీరధ ఴృతెం ప  ైతీసుకుని బిందుఴుల సంఖయ మరియు ఴృతెం 
విభజించబడటం ఴలన ఏరపడిన విభాజిత భాగల సంఖయ మధ్య సంబంధ్ం గురించ్చ ఒక ద్యతుతు 'తుయమం' రూపంలో వాయఴచుచ.) 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

కరేం 6: ఴృతెం ప  ైతీసుకుని బిందుఴుల ఏదే్తూ సంఖయ  మీ 'తుయమం' కు ఴరిెసుె నిదతు మీరధ అనుకుంట న్యిర? ఎందుకు లేద్య 
ఎందుకు కదు?  

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

కరేం 7: కిరంద్ివి తీసుకోఴడం ద్యార మీ 'తుయమం' ను ధ్ృవీకరించండి: 
i) ఒక ఴృతెం ప ై 1 బిందుఴు  
విభాజిత భాగల సంఖయ: __________ 

ii) ఒక ఴృతెం ప  ై6 బిందుఴులు 
విభాజిత భాగల సంఖయ: ___________ 
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కరేం 8: మీ తుయమం ఴరిెసుె ంద్య? దీ్తు ఆధయరంగ, మీరధ కరయం 7 కొరకు మీ సపందనను మారచలనుకుంట న్యిర? ఒకవేళ 
మారేచటటుయతే, ఇకకడ కొతె సపందనను ఉంచండి.  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

పఠం 2.4: క ఋజువ్ును వర యడం 

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 సదాద ంత ఫయౌతానిన ఉప్యోగకంచండి - క తిరభుజం యొకి ర ండు 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 - నిజమ ైన మరకయు తప్ుడు ప్రకట్నలు 
మీ సమూహంలో వీట్ి ై ప్ని చయస అప్ుడు తరగతి గద క్ ప్రకష్ిరనిన అంద ంచండి. మీ ప్రకష్ిరనిక ై ప్ని చయయట్ానిక్ అంద ంచబడిన 
సథలానిన ఉప్యోగకంచండి.  
కరేం 1: పతాి పకాటనను పరిశీయౌంచ్చ అది్ తుజమ ైనద్య లేద్య ఒక తపుపడు పకాటన్య అనే్ది్ తెయౌయజేయండి. పతాి సందరుంలోను, మీ 
సమాధయన్యతుకి కరణయలను వెదకండి. మీ సమాధయన్యతుకి మదేతు తుఴాడయతుకి అంద్ించబడిన సాలంలో మీరధ వాయఴచుచ, 
రేఖాచ్చతయాలు, పటటికలు ముదల ైనవి గగయఴచుచ. 
 

1. మీరధ ఒక పూరా సంఖయను రెటటింపు చేసెే, మీరధ ఒక సరి సంఖయను తొృ ందుతయరధ 
  తుజం  అబదుం   

 

 

 

 
 

2. మీరధ 2 బేస సంఖయలను కూడితే, మీకు ఒక సరి సంఖయ ఴసుె ంద్ి. 

 తుజం   అబదుం   

 

 

 

 
 

3. మీరధ 2 బేస సంఖయలను గుణ సెే, మీకు ఒక సరి సంఖయ ఴసుె ంద్ి. 
 తుజం           అబదుం   
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4. మీరధ ఒక పూరా  సంఖయకు 1 తు జోడించ్చతే మీకు 1.000.000.000.000.000.000.000 కంటే తకుకవైెన్య ఏదే్తూ ఒక 
సంఖయ ఴసుె ంద్ి. 
 తుజం   అబదుం   

 

 

 

 

 
 

5. ఒక సమాంతర చతురధుజం లో ఒక జత ఆ సని భుజాలు సమానమ ైతే, అది్ ఒక దీ్రఘ చతురసంా అఴుతుంది్. 
 తుజం   అబదుం   

 

 

 

 

 
 

6. ఒక సమాంతర చతురధుజం లో కతూసం ఒక లంబ కోణం ఉంటే, అది్ ఒక దీ్రఘ చతురసంా అఴుతుంది్. 
 తుజం   అబదుం   
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7. ఒక చతురధుజం లో ఒక జత ఎదురెదురధ భుజాలు సమానంగ ఉండి మరొక జత సమాంతరంగ ఉంటే, అపుపడు అది్ ఒక 
సమాంతర చతురధుజం అఴుతుంది్. 
 తుజం   అబదుం   

 

 

 

 
 

8. ఒక చతురధుజంలో సమానంగ మరియు సమాంతరంగ ఉండే ఴయతిరేక భుజాల ఒక జత ఉంటే, అపుపడు అది్ ఒక 
సమాంతర చతురధుజం అఴుతుంది్. 
 తుజం   అబదుం   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   
 

  

 
 

   
 

  





Centre for Education, Innovation and Action Research
Tata Institute of Social Sciences

V.N.Purav Marg, Deonar,
Mumbai – 400088, India

Phone: +91 – 22- 25525002/3/4
www.clix.tiss.edu


