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seeks to nurture a vibrant ecosystem of partnerships and innovation to improve schooling for underserved
communities.
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మాడ్ాూల్ అవలోకనం
అనఽపతాల తార్కికం మాడ్ాూల్ గుర్కంచి
సంకల్న నఽండి గుణక్ర తాయకికంకచ యదాెరుిల్ ఆల్ోచన మారుునఽ సఽల్భతరం చేయడానిక్ి అనఽనుత తాయకికం
మాడాెల్స అభివిదిి చేయబడింది మయకయు ఴేియౌంగ్ యొకి ఆల్ోచననఽ అభినందించి, యండబ ల్ేదా అంతకనాీ ఎకచివ
పయకమాణాల్ మధ్ె సంబంధ్ం ఉనీ పయకఴి త
 ుల్ల్ో ఴేియౌంగ్ ఆల్ోచననఽ గుయకించేందఽకచ ఉపయోగపడబతుంది. 8 వ మయకయు
9 వ తరగతుల్ యదాెరుిల్కచ ఈ మాడాెల్స తయారు చేయబడింది. అనఽనుత తాయకికం మాడాెల్ోా ముతి ం 4 యూనిటల
ా
ఉనాీమ, యూనిట్ -1 అనేది సంకల్న నఽండి గుణక్ర తాయకిక చరెకచ సంబంధ్ించినది, యూనిట్ -2 బహుముఖ
ఆల్ోచనకచ సంబంధ్ించినది, యూనిట్ -3 నిషుత్తి మయకయు అనఽనుతంకచ సంబంధ్ించినది మయకయు యూనిట్ 4 అనేది
యయధ్ సందయౄల్ోా నిష్ుక్షిక తాయకికం యొకి అనఽవరి నంకచ సంబంధ్ించినది. ఈ మాడాెల్ోా మూడబ పరధ్ాన డిజిటల్స
ఉపకరణాల్చ ఉనాీమ, ఫుడ్ ళేయకంగ్ టూల్స, నుటర్ీ టాస్ి మయకయు ఐస్ కయెబ్స క్రెకల్ాపం, పరతీ ఱటిల్ో పల్చ
ఱెైయధ్ాెల్చ ఉనాీమ.
ఈ మాడాెల్స డిజిటల్స, అల్ాగే క్రెకల్ానుల్నఽ కయౌగక ఉంటలంది మయకయు నియణాతక అంచనాల్చ ఈ క్ోరు్ల్ో బాగంగ
ఉనాీమ. డిజిటల్స ఱేదికపటై పరత్త మాడాెల్స యొకి నురరంభ మయకయు ముగకంపుల్ో ప఼ర మయకయు నుో స్ె అఴటఴటంటల
ా
ఉనాీమ. పరసి ఽత యషె ంర మయకయు NCERT ఴల్బస్ క్ి అనఽగుణంగ ఈ క్ోరు్ రూనుొ ందించబడింది మయకయు ఈ క్ోరు్ల్ో
రూనుొ ందించిన చరెల్నఽ యదాెరుిల్ ఆల్ోచన మయకయు తాయకిక సమయిాల్ అభివిదిిపటై దిళె పటటెడం దాాయ
తయారుచేసరు. సరార్ ఆధ్ాయకత నమూనా ఉపయోగకంచి నుఠలల్ కంపయెటర్ ల్ాెబా ల్ో గణిత మాడాెల్స్ ఇనాటాల్స
చేయబడాామ.
ఈ ుసు కం ఎలా ఉయోగకంచాలి?
ఈ పుసి కంల్ో ఉనీ మాడాెల్స యొకి క్ొనిీ క్రెకల్ానుల్చ CLIx నుాటాూరమ్ల
ా ఉనీ ఇతర ఱటితో కయౌప (తరగత్తల్ో
చరుల్చ నుల్గొనీ) ఉపయోగకంచాయౌ్ ఉంది. క్రెకల్ానుల్నఽ మయకయు వయ్్ీటా కచ సంబంధ్ించిన ఈ పరయోగల్చ యేఖాగణిత
ఆక్యల్నఽ నేరుుక్ోవటానిక్ి మయకయు ఏక్ీకయకంచడానిక్ి సహ్యం చేసి మ మయకయు డిజిటల్స చరెల్తో సయైన లరేణిల్ో
ఉపయోగకంచేటటలె చేసి ది. యదాెరుిల్చ ఈ వరుిుక్ోా ల్ేదా నోటలృక్ోా అందించిన పరదేశంల్ో పరశీల్నఽ ఎదఽయకివచఽు మయకయు
ఱటిని ఉనుధ్ాెయుల్తో మయకయు సహచరుల్తో చయకుంచగల్రు.
CLIx ఱేదిక డిజిటల్స డేటా మయకయు వరుిుక్ కంటంట్ యండింటినీ ఉపయోగకంచఽకచనే క డిజిటల్స ఱేదిక. ఱేదికల్ో నోటలృక్,
చయు మయకయు గెల్య్ వంటి ల్ీణాల్నఽ కయౌగక ఉంది, యదాెరుిల్చ తమ పరత్తసుందనల్నఽ, ఱెఖాెనాల్నఽ, వరుసగ ఱయక
పనిని అనుోా డ్ చేయవచఽు.

యూతుట్ 1: గుణకర ఆలోచనకు సంకలనం
పఠము 1.1 - జాముతు ంచడ్ం నేరచఽకోవడ్ం
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పాట్ఫారంపటై చాడండి

ఐదఽ డిజిటల్స క్రెకల్ానుల్చ భినాీల్నఽ ఉపయోగకంచి సమాన ఱటా మయకయు సరళ్ పంపణీని అరిం
చేసఽక్ోవడంల్ో సహ్యపడతామ.
పఠము 1.2 - పో లుుదాము మర్కయు ంపణీ చేదా ాము
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పాట్ఫారంపటై చాడండి

ఐదఽ డిజిటల్స క్రెకల్ానుల్చ అనఽనుత మయకయు సంకయౌత తాయకిక బావనల్నఽ అరిం చేసఽక్ోవడానిక్ి
సహ్యపడతామ.
పఠము 1.3 - సమూహాలలో సమాన వట్ఫ చేయండి
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పాట్ఫారంపటై చాడండి

నాల్చగు డిజిటల్స క్రెకల్ానుల్చ మయకంత అనఽనుత మయకయు సంకయౌత తాయకిక బావనల్నఽ యవయకసి మ.
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యూతుట్ 2: గుణకర ఆలోచన
పఠం 2.1: తియూట్ి ట్ీ
కరూకలాం 1
క్ిేంద చితరంల్ో, క్ోి రకం ఆక్రం క కపుు టటని తల్చపుతుంది. దీరఘచతురసర ఆక్యల్చ టట నుెక్టా నఽ మయకయు త్తరభుజ
ఆక్యల్చ చక్ిర నుెక్టా నఽ తల్చపుతామ.
క్ోి టట కపుునఽ జాగేతిగ అధ్ెయనం చేఴ, 4 టట కపుుల్ల్ో ఏది ఎకచివ త్తయెగ ఉంటలందో కనిపటటెండి.

కరూకలాం 2
క్ిేంద చితరంల్ో, క్ోి రకం ఆక్రం క టట కపుుని తల్చపుతుంది. దీరఘచతురసరల్చ టట నుెక్టా నఽ మయకయు త్తరభుజాల్చ
చక్ిర నుెక్టా నఽ తల్చపుతామ.
మీకచ 6 టట నుెక్టల
ా ఇవాబడినామ. క్ిేంది ఇచిున యదంగ కపుు టట చేయడానిక్ి మీకచ ఖచిుతంగ ఎనిీ నుెక్టా చక్ిర
అవసరమవుతామ:

● కపుు 3 ల్ో చాపన యదంగ
● కపుు 4 ల్ో చాపన యదంగ
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కరూకలాం 3 - భఫగం 1
క్ిేంద చితరంల్ో, క్ోి రకం ఆక్రం క కపుు టటని తల్చపుతుంది. దీరఘచతురసర ఆక్యల్చ టట నుెక్టా నఽ మయకయు త్తరభుజ
ఆక్యల్చ చక్ిర నుెక్టా నఽ తల్చపుతామ.
మీ దగొ ర 15 నుెక్టా టట మయకయు 11 నుెక్టా చక్ిర ఉనాీమ. కపుు 4 ల్ో చాపన యదంగ తీప గ ఉండే 4 కపుుల్ టట
చేయడనిక్ి ఎనిీనుెక్టా టట మయకయు చక్ిర మీకచ క్ఱయౌ?

కరూకలాం 3 - భఫగం 2
క్ిేంది టట కపుుల్ చితారల్నఽ అధ్ెయనం చేయండి. క్ోి దీరఘచతురసరం క టట నుెక్ట్ ని తల్చపుతుంది మయకయు క్ోి
త్తరభుజం క చక్ిర నుెక్టిీ తల్చపుతుంది. ఏ కపుుల్ో టట తీప తకచివగ ఉనీది?

పఠము 2.2: జాముతు జిల్్ ర్కషిర్కంచడ్ం
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పాట్ఫారంపటై చాడండి

ఆరు డిజిటల్స క్రెకల్ానుల్చ ఴేియౌంగ్ దాాయ నమూనాల్చ డౌన్ ఴేియౌంగ్ దాాయ గుణక్ర ఆల్ోచన నియకంచడానిక్ి
సహ్యం.

3

పఠము 2.3: జాముతు బజారు వెళ్ళడ్ం
కరూకలాం 1
జామునీ మయకయు ఆభె ఴేీవితుల్చ భేరాల్ో గుడ్లా దఽక్ణం వదా ఉనాీరు.
●
●

ఱరు క గుడబా టరన
ర ఽ చాసిరు. టరర ల్ో 12 గుడబా మయకయు ధ్ర రూ. 36. ఱరు ఈ టరర కంటర కటినీర సరుా గుడబా
కయౌగక ఉనీ గుడబా టరర క్ఱల్నఽకచంటర ఇపుుడబ ఎంత చయౌా ంచాయౌ?
షబానా జముని యొకి ఴేీవితుయల్చ, ఆభె యండబ గుడబా టరల్
ర చ క్ొనఽగకల్చ చేదా ామనఽకచంటలంది. పరత్త టరల్
ర ో తల్చపు
మయకయు గకధ్ఽమ రంగు గుడబా మిశేమం ఉందని తల్చసఽకచంటలంది. ముదటి టరల్
ర ో 12 గుడబా ఉనాీమ, యటిల్ో 4
గకధ్ఽమ రంగు మయకయు 8 తల్చపు రంగు గుడబా. గకధ్ఽమ మయకయు తల్చపు గుడబా నిషుత్తి యండబ టరల్
ర చ ల్ో అదే ఉంటర,
యండవ టరర ల్ో పరత్త రంగు గుడబా ఎనిీ కయౌగక ఉంటలంది?
ట్రే 1

ట్రే 2

మొతు ం గుడ్ా సంఖ్ూ

12

18

తెలుు గుడ్ా సంఖ్ూ

4

గోధఽమ రంగు గుడ్ా సంఖ్ూ

8

కరూకలాం 2
అమన్, జముని ఴేీవితుడబ, చాక్ా టానఽ పేరమిసిరు! అతనఽ తన
ఴేీవితుల్తో
పంచఽకచనేందఽకచ
చాక్ా ట్
బార్
క్ొనడానిక్ి
నిరణ మంచఽకచంటాడబ. అతనఽ చాక్ా ట్ ష్ప్ క్ి ఱెయళనపుుడబ అతనఽ
ఎదఽయొినీ క్ొనిీ సమసెల్నఽ పయకషియకంచడానిక్ి సహ్యం చయెండి.
1. క తల్ా చాక్ా ట్ బార్ 10 చినీ ముకిల్చ కయౌగక ఉంది. అమన్ తన
ఴేీవితుల్ల్ో పరత్త కియకక్ి 2 చినీ ముకిల్చ ఇఱాల్ని
నిరణ మంచఽకచంటర, ఎంత మంది పల్ాల్చ బారుీ పంచఽక్ోగల్రు?
2. దఽక్ణదారుడబ 3 చినీ ముకిల్ తల్ా చాక్ా టలీ రూ. 4 ధ్రక్ి
అముతునాీడబ. అమన్ రూ. 40 ఖరుుపటడితే , అతనఽ ఎనిీ చాక్ా టా
ముకిల్నఽ క్ొనఽగకల్చ చేయవచఽు?
3. బరరన్ చాక్ా ట్ యొకి చినీ ముకి క్ోసం దఽక్ణదారుడబ రూ. 4
తీసఽకచంటర. అమన్ అటలవంటియ 10 ముకిల్నఽ క్ొనఽగకల్చ
చేయాల్నఽకచంటర, అతనిక్ి ఎంత డబుృ అవసరం?

4

కరూకలాం 3
జామునీ మయకయు ఆభె ఴేీవితుల్చ దాహంతో పండా రసం దఽక్ణానిక్ి ఱెరా ారు. పండా రసం దఽక్ణంల్ో నాయకంజ రసం క్ోసం
యండబ ఎంపకల్చ ఉనాీమ: 6 య్టర్ డబాృల్చ రూ. 200 మయకయు 4 య్టర్ డబాృల్చ రూ. 150.
యండబ డబాృల్ల్ో ఏది చౌక్ైనది?
●
●

6 య్టర్ డబాృ
4 య్టర్ డబాృ

మీరు సమాధ్ానానిీ ఎల్ా కనఽగొనాీయక మీ బాగసామిక్ి చపుండి. మీ బాగసామి ఏ పది త్తల్ో ఉపయోగకంచాయక
తల్చసఽక్ోండి.

కరూకలాం 4
జాముని క చదరపు ఆక్ర క్గకతపు రుమాల్చ క్ొనఽగకల్చ చేయాల్నఽకచంటలంది, క్నీ దఽక్ణదారుడబ దగొ ర మాతరం
దీరఘచతురసర ఆక్ర క్గకతపు రుమాల్చ మాతరభే ఉంది. ఇకిడ చాపన యండబ దీరఘచతురసర ఆక్ర క్గకతపు రుమాల్చ
చాడండి. యటిల్ో ఏది చతురసరంల్ాగ ఉంది? ఎందఽకచ?

పఠము 2.4 - సహిర్ ఒక పో సటెర్ చెయూడ్ం
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పాట్ఫారంపటై చాడండి
యండబ డిజిటల్స క్రెకల్ానుల్చ నమూనా ఴేియౌంగ్ మయకయు అసల్చ ఴేిల్స ఆక్యల్ మధ్ె సంబంధ్ానిీ
పయకశీయౌసిమ
5

యూతుట్ 3: తుషపతత
ు లు మర్కయు అనఽపతాలు
పఠము 3.1: తుషపతిు సంకేతాతుి అరథ ం చేసఽకోవడ్ం
కరూకలాం 1
జాముని జమంట్ యల్స యైడ్ పటై కయయొుని ఉంది. ఆభె పటైక్ి ఱెయళన పరత్తసయక ముతి ం భేరా దిలెనిీ సిన్
చేయగల్చగుతుంది. ఆభె చాల్ా ఆసక్ిి కరభెైన యషయాల్నఽ గమనించింది. మీరు జాముని యొకి పయకశీల్నల్నఽ క
నిషుత్తి రూపంల్ో ఱరయగల్య?
a. భేరా వదా పరత్త ఇదా రు( 2) బాయౌకల్కచ క (1) బాల్చడబ ఉనాీరు. __________
b. య్నా తయౌా ఆభె కనాీ 3 యటల
ా నుొ డవు ఉనీది. క యైతు వదా అమక్నిక్ి 10 క్ోళ్ళళ మయకయు 3 భేకల్చ ఉనాీమ.
__________
c. క యైతు 4 ఆవుల్చ మయకయు 8 పందఽల్తో నించఽని ఉనాీడబ. __________
d. ఇనె్ెకెర్ క్టా కనాీ జియో 2 ½ యటల
ా నుొ టిెగ ఉనాీరు. __________
కరూకలాం 2
27 మంది యదాెరుిల్చ క భేరాల్ోని క యడియో గేమ్ గదిల్ో ఉనాీరు. బాయౌకల్చ మయకయు బాల్చర నిషుత్తి 3:6. క్ిేంది
ఱక్ెల్ల్ో ఏది /ఏయ సతెమ్ ?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

బాల్చర మయకయు బాయౌకల్చ నిషుత్తి 6:3. __________
యడియో గేమ్ గదిల్ో ఉనీ పల్ాల్ల్ో సగం మంది బాయౌకల్చ. __________
యడియో గేమ్ గదిల్ోఖచిుతంగ ఎంత మంది బాల్చరు ఉనాీయక మనకచ తల్చసఽ. __________
యడియో గేమ్ గదిల్ో ఖచిుతంగ ఎంత మంది బాయౌకల్చ ఉనాీయక మనకచ తల్చసఽ. __________
యడియో గేమ్ గదిల్ో యాదిచిికంగ మనం 9 మంది పల్ాల్నఽ ఎంపక చేసఽకచంటర , అందఽల్ో ముగుొరు (3)
బాయౌకల్చ ఉనాీరు అని అనఽక్ోవచఽు. __________
యడియో గేమ్ గదిల్ో 36 మంది పల్ాల్చ ఉంటర అకిడ ఎంత మంది బాల్చరు ఉనాీయక మనం ల్ెక్ిించవచఽు.
__________

కరూకలాం 3
క భేరాల్ో సరిస్ టంటలల్ో 100 ఴ఼టా ల ఉనాీమ. ఇది యండబ నురంతాల్చగ యభజింపబడినది. నురంతం 1 ల్ో 30 ఴ఼టా ల మయకయు
నురంతం 2 ల్ో 70 ఴ఼టా ల ఉనాీమ . పరదరశన క్ొరకచ ముతి ం 80 మంది వెకచిల్చ వచాురు. నురంతం 1 ల్ో ఴ఼టా ల అనీీ
నిండినుో యామ.
a. నురంతం 1ల్ో ఴ఼టా ల మయకయు నురంతం 2 ల్ో ఴ఼టా నిషుత్తి ఎంత? __________
b. టంటలల్ో నిండిన ఴ఼టా ల మయకయు ఖాయగ ఉనీ ఴ఼టా నిషుత్తి ఎంత? __________
c. నురంతం 2 ల్ో నిండిన ఴ఼టా ల మయకయు ఖాయగ ఉనీ ఴ఼టా నిషుత్తి ఎంత? __________

పఠం 3.2: జాముతుతో మాూప్ ఠనం
జామునిక్ి మాెప్ పఠనంపటై ఆసక్ిి ఉంది మయకయు యభినీ మాయొల్చ ఉపయోగకంచి యండబ సి ల్ాల్ మధ్ె దాయనిీ
తల్చసఽక్ోఱల్నఽకచంటలంది. ఆభె తన పరపంచ అటాాసఽీ చదిఱేందఽకచ ఇషె పడింది మయకయు యండబ సి ల్ాల్ మధ్ె
ఖచిుతభెైన దాయనిీ ల్ెక్ిించడానిక్ి మాెనుోా ఇచిున ఴేియౌంగ్ క్రక్నిీ(ఴేియౌంగ్ నూెకెర్) ఆభె ఉపయోగకంచింది.
కరూకలాం 1

పటం ఴేిల్చని జాగేతిగ చాడండి (ఴేిల్చ పటంల్ో ఇచాురు). మీరు ఏమి చాసరు? మీ
దగొ ర ఉనీ క్ొల్మానఽ (ఴేిల్స) యొకి 1 యూనిటతి మాెప్-ఴేిల్స యొకి 1 యూనిటలీ
పటం
ఴేిల్చ.మయక
యు ఱసి
సయక
నుో ల్ుండి
ఇపుుడబ
క్ిందివపటిెకని నింప సయైన యూనిట్-పేరు పటటెండి.
ట్ం సకిల్

వసు వ దారం

1 యూనిట్
6

దారం మధ్ె నిషుత్తి ని ___:___ గ ఱరయవచఽు. ఈ నిషుత్తి ని పటం యొకి “ఴేిల్స క్రకం” అంటారు. సౌకరెం క్ొరకచ,
క పటంల్ో యండబ పరదేలల్ మధ్ె దాయనిీ చాపడానిక్ి ల్ేదా ల్ెక్ిించడానిక్ి మనం యభనీ ఴేియౌంగ్ క్రక్ల్నఽ ఎంపక
చేసఽకచంటాము. ఇచిున పటంల్ో మీకచ ఇషె భెైన యండబ నగయల్నఽ ఎంపక చేసఽక్ోండి మయకయు ఴేిల్చ క్రక్నిీ
ఉపయోగకసి ా ఈ నగయల్ మధ్ె దాయనిీ క్ిల్ోమీటరా ల్ో కనఽగొనండి . ఈ పనిని యభినీ యధ్ానాల్ల్ో చేయడం గుయకంచి
ఆల్ోచించండి. తరుఱత క్ిేంది పటె కనఽ పయయకి చేయండి .

(చిట్ఫి: వలయాకరంలో ఉండే మార్ాలనఽ కొలవడాతుకి ఒక దార్తుి ఉయోగకంచండి . తరువత , ర్ండ్ల నగర్ల మధూ
వసు వ దార్తుి కనఽగొనడాతుకి ఒక రూలర్ ( సకిలు ) మర్కయు ఇచిున ట్ం సకిలుతు ఉయోగకంచండి.)
ట్ం సకిల్

ఉయోగకంచి దారం పొ డ్వు

వసు వ దారం

1 ఴటంమీ = 12 క్ిమీ
1 ఴటంమీ = 12 క్ిమీ
1 ఴటంమీ = 12 క్ిమీ
పటంల్ోని పటం -ఴేిల్చ యూనిట్ దాయనిీ మయకయు ఱసి వ దాయనిీ సాచిసఽింది . ఉదాహరణక్ి , క పటం -ఴేిల్స 1
ఴటంమీ = 50 క్ి.మీ క పటంల్ో 1 ఴటం.మీ భూమి పటైన 50 క్ి .మీ దాయనిక్ి సమానం , అంటర , ఱసి వ దాయనిక్ి
సమానం. క్ిేంది పటిెకల్ో ఱసి వ దాయనిీ కనఽగొనడానిక్ి ఇచిున పటం - ఴేిల్స్ (యభినీ పటాల్ నఽండి)
ఉపయోగకంచండి.
ట్ం సకిల్ (1 సటంమీ = 15 కిమీ)

ట్ం పటైన దారం

వసు వ దారం

6 ఴటంమీ
10.5 ఴటంమీ
50 ఴటంమీ
కరూకలాం 2

పటం ఴేిల్చ కయడా నిషుత్తి రూపంల్ో ఇవాడం జముని చాఴంది . ఱసి వ దాయనిీ ల్ెక్ిించడం దాాయ పటిెకనఽ నింపండి.
దారం పొ డ్వు
పటం -ఴేిల్స (1:25000)
పటం ఴేిల్స
(1 ఴటంమీ = 2.5 క్ిమీ)

వసు వ దారం

10 ఴటంమీ
18 ఴటంమీ
12 ఴటంమీ
21 ఴటంమీ

కరూకలాం 3
క్ిేంది పటిెక పటం-ఴేిల్స మయకయు పటం పటైన దాయనిీ మయకయు యండబ పరదేలల్ మధ్ె ఱసి వ దాయనిీ జానృతా చేసి ఽంది.
క్ోి అడబావరుసల్ో తపున యల్చవల్చ నమ్లదఽ చేయడం దాాయ పటిెకని పయయకి చేయండి.
ట్ం సకిల్

ట్ం పటైన దారం

5:150

50 ఴటం.మీ

10:2000

25 ఴటం .మీ

వసు వ దారం

1 ఴటం.మీ = 12 క్ి.మీ

1800 క్ి . మీ

1:250

500 క్ి .మీ

1:____

10 ఴటం.మీ

75 క్ి .మీ

____:60

32 ఴటం.మీ

960 క్ి .మీ
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కరూకలాం 4
నాల్చగు యభినీ పటాల్ల్ో దాయనిక్ి ఴేిల్చ ఱేరుగ తయౌపనటల
ా జముని కనఽగొనీది. ఇతర పటాల్ నఽండి ఱేరుగ ఉనీ
నగయల్చ A మయకయు B మధ్ె దాయనిీ పటంల్ో కనఽగొనడంల్ో ఆభెక్ి సహ్యం చేయండి.
(చిట్ఫి: అడ్డ గుణకరం కకుండా వేర్ే దధ తితు కనఽగొనండి.)
ట్ం

ేదేశలు A మర్కయు B మధూ

ట్ం సకిల్

మాెప్ 1

ట్ం
25 ఴటదారం
ం .మీ

1:600

మాెప్ 2

12 ఴటం .మీ

1:1250

మాెప్ 3

24 ఴటంమీ

3:1800

మాెప్ 4

30 ఴటంమీ

5:2500

ేదేశలు A మర్కయు B మధూ సకిలు దారం

పఠము3.3 - ట్ీె లు ఉయోగకంచి పొ డ్వు కనఽగొనడ్ం
కరూకలాం 1
అమన్, సవిర్ మయకయు య్నా యభినీ నుొ డవుల్చ (క్ిేంద చాపబడినామ) గల్ క్గకతం పటటెల్చ ఉపయోగకంచి క పేపరు ళ఼టల
నుొ డవుని క్ొల్వడానిక్ి పరయత్తీసఽినాీరు. అదే పేపరు ళ఼టలని క్ొల్వడానిక్ి ఱయకల్ో కరు ఆకచపచు ఉపయోగకసి రు, ఇంక్ొకరు
పసఽపు మయకయు చివయక వెక్ిి నీల్ం క్ొయౌచే పటటెల్నఽ ఉపయోగకసి రు.
4 ఴటంమీ
8 ఴటంమీ
2 ఴటంమీ

అమన్ ళ఼టల నుొ డవు 7 పటటెల్ని కనఽగొనాీరు.
య్నా ళ఼టల నుొ డవు 11 పటటెల్ని కనఽగొనాీరు.
సవిర్ ళ఼టల నుొ డవు 5 పటటెల్ని కనఽగొనాీరు..
ఈ పయకఴి త
 ుల్ల్ో, క్ింే ది పరశీల్కచ జఱబుల్చ ఊవించండి:
ఆకచపచు పటటెల్నఽ ఎవరు ఉపయోగకంచారు?
పసఽపు పటటెల్నఽ ఎవరు ఉపయోగకంచారు?
నీల్ం పటటెల్నఽ ఎవరు ఉపయోగకంచారు?
కరూకలాం 2
మీ ఊహనఽ ధ్ియకయకంచడానిక్ి ళ఼టల నుొ డవునా పటటెల్చ ఉంచండి.
ఇపుుడబ క్ిేంది పటిెకనఽ పయయకి చేయండి:
ట్ీె పొ డ్వు (1)

ఉయోగకంచిన ట్ీె ల సంఖ్ూ (n)

8

1xn

1/n

క్ొయౌచే పటటె నుొ డవుగ ఉంటర , ఉపయోగకంచే పటటెల్ సంఖె ____________ (తకచివ /ఎకచివ ) ఉంటలంది.
క్ొయౌచే పటటె నుొ టిెగ ఉంటర , ఉపయోగకంచే పటటెల్ సంఖె ____________ (తకచివ /ఎకచివ ) ఉంటలంది .
పటైన పటిెకల్ో 1వ మయకయు 2 వ నిల్చవరుసల్ో ఏదైనా కేమతనఽ మీరు చాసయ?
పటైన పటిెకల్ో 3 వ మయకయు 4వ నిల్చవరుసల్ో ఏదైనా కేమతనఽ మీరు చాసయ?
____ నిల్చవరుసల్ో అనిీ యల్చవల్చ సమానంగ ఉనాీయని భేము చాసము. ఈ యల్చవ ఏమి సాచిసఽింది?
కరూకలాం 3
అమన్ సవిర్ మయకయు య్నా యభినీ నుొ డవుల్చ గల్ 3 పేపర్ ళ఼టానఽ ఴేెషనయ్ ష్పు నఽండి క్ొనాీరు . ఆ పేపరు ళ఼టా
నుొ డవుల్నఽ క్ొల్వడానిక్ి ఱరు ఇపుుడబ ఱయక పటటెల్నఽ ఉపయోగకసి ఽనాీరు.
8 ఴటంమీ

ళ఼టల నుొ డవు 24 పటటెల్ని అమన్ కనఽగొనాీడబ.
ళ఼టల నుొ డవు 16 పటటెల్ని య్నా కనఽగొనీది.
ళ఼టల నుొ డవు 48 పటటెల్ని సవిర్ కనఽగొనాీడబ.



ఈ పయకఴి త
 ుల్ల్ో, ఊవించండి: 2
ఎవయక పేపరు ళ఼టల అనిీటికంటర పడవుగ ఉనీది?
ఎవయక పేపరు ళ఼టల అనిీటికంటర నుొ టిెగ ఉనీది?
కరూకలాం 4
మీ ఊహనఽ ధ్ియకయకంచడానిక్ి ళ఼టల నుొ డవునా పటటెల్చ ఉంచండి.
ఇపుుడబ క్ిేంది పటిెకనఽ పయయకి చేయండి:

ష఼ట్ు పొ డ్వు (1)

ఉయోగకంచిన ట్ీె ల సంఖ్ూ (n)

1xn

1/n

క్ొయౌచే పటటె నుొ డవుగ ఉంటర, ఉపయోగకంచే పటటెల్ సంఖె ____________ (తకచివ/ఎకచివ) ఉంటలంది.
క్ొయౌచే పటటె నుొ టిెగ ఉంటర, ఉపయోగకంచే పటటెల్ సంఖె ____________ (తకచివ/ఎకచివ) ఉంటలంది
పటైన పటిెకల్ో 1వ మయకయు 2వ నిల్చవరుసల్ో ఏదైనా కేమతనఽ మీరు చాసయ?
పటైన పటిెకల్ో 3వ మయకయు 4వ నిల్చవరుసల్ో ఏదైనా కేమతనఽ మీరు చాసయ?
____ నిల్చవరుసల్ో అనిీ యల్చవల్చ సమానంగ ఉనాీయని భేము చాసము. ఈ యల్చవ ఏమిటి?

పఠము 3.4 - తుమమరసంలో ఐస్ కయూబ్స్
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పాట్ఫారంపటై చాడండి

యండబ డిజిటల్స క్రెకల్ానుల్చ యల్ోమ నిషుత్తి అరిం చేసఽక్ోవడానిక్ి సహ్యపడబతుంది.
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యూతుట్ 4: అనఽవరు నాలు
పఠము 4.1 - ర్ేఖీయ సమీకరణాలలో అనఽపతాలు మర్కయు సంభఫవూత
కరూకలాం 1
యైల్చ దాాయ భేరా నఽండి ఇంటిక్ి త్తయకగక యఱల్ని జామునీ మయకయు ఆభె ఴేీవితుల్చ యోచిసఽినాీరు. ఱరు యైల్చ
సమయ పటిెకనఽ చాఴ క్ిేంది యైల్చనఽ కనఽగొనాీరు:
సకెషన్ పకరు

ఆగమన సమయం

A
యైల్చ

12345

బయలుదేరు సమయం

దారం (కిలోమీట్రుా)

08:00

0

B

12:30

13:00

225

C

14:30

14:40

300

D

16:40

17:00

400

E

19:00

500

1. x- యాక్ి్స్ మీద పరయాణించిన దాయనిీ మయకయు Y- యాక్ి్స్ మీద తీసఽకచనీ సమయానిీ పటైన ఉంచి వక్ేనిీ
గ్యండి. వకేము పటైన యభినీ ఴేెషనఽ
ా A, B, C, D, E మీ నోటలృక్ోా గురుించండి.
2. పటిెకల్ో తయౌపన ఴేెషన్ A మయకయు B మధ్ె యైల్చ పరయాణించిన దారం మయకయు తీసఽకచనీ సమయానిీ
కనఽగొనండి. అదేయధ్ంగ. క్ిేంది పటిెకల్ో ఇతర ఴేెషనా కచ ఈ యల్చవల్నఽ కనఽగొని, మీ నోటలృక్ోా ఱరయండి.
సకెషనఽా

ేయాణంచిన దారం (x)

తీసఽకుని సమయం (y)

x/y

A నఽండి B
B నఽండి C
C నఽండి D
D నఽండి E

3. పరత్త యషయంల్ో x / y యల్చవనఽ కనఽగొనండి. మీరు నుొ ందే యయధ్ యల్చవల్చ ఏమిటి? మీరు కేమతనఽ చాసఽినాీయ?
మీరు x/y కచ క పేరు ఇవాగల్య? మీ ఴేీవితుల్తో ఆల్ోచించండి మయకయు చయకుంచండి.

4. పటై డేటా పటిెకని సంతిపి పయకచే క సమీకరణానిీ x మయకయు y పదాల్ల్ో ఱరయండి.
కరూకలాం 2

3 బక్టల
ా ఉంచిన క సెయౌీ ఆభె సందయకశసఽింది. బక్ట్ A ల్ో 2 ఎరుపు బంతుల్చ మయకయు 4 పసఽపు బంతుల్చ ఉనాీమ.
బక్ట్ B ల్ో 4 ఎరుపు బంతుల్చ మయకయు 8 పసఽపు బంతుల్చ ఉనాీమ. బక్ట్ C ల్ో 7ఎరుపు బంతుల్చ మయకయు 14 పసఽపు
బంతుల్చ ఉనాీమ. జామునీ బహుమత్త గల్వడానిక్ి సెల్స యజమాని అడిగకన పరశీల్కచ సయకగ సమాధ్ానం ఇఱాయౌ.
సెల్స యజమాని అడబగుతారు : “క్ోి బక్ట్ నఽండి మీరు క బంత్తని తీఴేి , ఆ బంత్త ఎరుపుబంత్త అవడానిక్ి సంబావెత
ఎంత?” క్ోి బక్ట్ క్ొరకచ క్ిేంది పటిెకల్ో మీ జఱబుల్చ నమ్లదఽ చేయండి:

ఎరుు బంతతలు

సఽు బంతతలు

బకట్ A

2

4

బకట్ B

4

8

బకట్ C

7

14

ఒక ఎరుు బంతితు కనఽగొనడాతుకి సంభఫవూత

పటిెకల్ో చివయక నిల్చవరసల్ో ఏదైనా కేమతని మీరు చాసయ ? ఈ పది త్తని మీరు ఎందఽకచ చాసఽినాీయక యవయకసి య?

10

పఠము 4.2 - బహుళ్ తుషపతిు మర్కయు అనఽపతం
కరూకలాం 1
1. జామునీ తయౌా దండబరల్చ నియణ క్యకకచల్చ. క బిందం 400 మీటరా నుొ డవు ఉనీ క గకడనఽ యకజుకచ 8 గంటల్చ పని
చేఴ,ేి 12 యకజుల్ల్ో నియకంచగల్రని ఆభె కనఽగొనీది . ఆ బిందానిక్ి పరత్త యకజూ 9 గంటల్చ పని చేసి ా 600 మీటరా
నుొ డవు ఉనీ గొడనఽ నియకంచడానిక్ి ఎనిీ యకజుల్చ పడబతుంది?
2. జామునీ తయౌా రూ 4500 బాెంకచల్ో డినుజిట్ చేఴ, యండబ సంవత్యల్ తరుఱత రూ. 360 వడడా అందఽకచనాీరు.
ఆభె రూ.6000 డినుజిట్ చేఴేి ఐదఽ సంవత్యల్ల్ో ఎంత వడడా వసఽింది?
కరూకలాం 2
క సయంతరం జామునీ , అమన్ , య్నా సవిర్ క టట దఽక్ణం వదా కయరుునాీరు. నాల్చగురు వెకచిల్కచ టట తయారు
చేయడానిక్ి ఉపయోగకంచే పది త్త ఇకిడ అందజేయబడినది:
●
●
●
●

టట నుొ డి - 2 టటసాునఽ
ా
చక్ిర - 4 టటసాునఽ
ా
నుల్చ - 12 టటసాునఽ
ా
నీళ్ళ
ా - 20 టటసాునఽ
ా

అరగంట తరుఱత, జముని తయౌా దండబరల్చ కయడా సమూహంతో కల్చసిరు మయకయు ఱరందరూ క కపుు టట తాగల్ని
అనఽకచంటారు. ఆరుగురు వెకచిల్ క్ొరకచ టట చేయడానిక్ి క్వల్ఴన పదాయిల్చ మయకయు ఱటి ముతి ం జానృతా చేయండి,
ఇది ఖచిుతంగ గతంల్ో చేఴన టట ల్ాగనే ఉండాయౌ.
●
●
●
●

టట నుొ డి -_________ టటసాునఽ
ా
చక్ిర - _________ టటసాునఽ
ా
నుల్చ - _________ టటసాునఽ
ా
నీళ్ళ
ా - _________ టటసాునఽ
ా
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