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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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మాడ్ాూల్ అవలోకనం 
 
అనఽపతాల తార్కికం మాడ్ాూల్ గుర్కంచి 
 
సంకల్న నఽండ ి గుణక్ర తాయకికంకచ యదాెరుి ల్ ఆల్ోచన మారుునఽ సఽల్భతరం చేయడానిక్ ి అనఽనుత తాయకికం 
మాడాెల్స అభివిదిి చేయబడింద ిమయకయు ఴేియౌంగ్ యొకి ఆల్ోచననఽ అభినందించి, య ండబ ల్ేదా అంతకనాీ ఎకచివ 
పయకమాణాల్ మధ్ె సంబంధ్ం ఉనీ పయకఴితుల్ల్ో ఴేియౌంగ్ ఆల్ోచననఽ గుయకించేందఽకచ ఉపయోగపడబతుంద.ి 8 వ మయకయు 
9 వ తరగతుల్ యదాెరుి ల్కచ ఈ మాడాెల్స తయారు చేయబడింద.ి అనఽనుత తాయకికం మాడాెల్ోా  ముతిం 4 యూనిటలా  
ఉనాీమ, యూనిట్ -1 అనేద ి సంకల్న నఽండ ి గుణక్ర తాయకిక చరెకచ సంబంధ్ించినద,ి యూనిట్ -2 బహుముఖ 
ఆల్ోచనకచ సంబంధ్ించినద,ి యూనిట్ -3 నిషుతి్త మయకయు అనఽనుతంకచ సంబంధ్ించినద ిమయకయు యూనిట్ 4 అనేద ి
యయధ్ సందయౄల్ోా  నిష్ుక్షిక తాయకికం యొకి అనఽవరినంకచ సంబంధ్ించినద.ి ఈ మాడాెల్ోా  మూడబ పరధ్ాన డిజిటల్స 
ఉపకరణాల్చ ఉనాీమ, ఫుడ్ ళేయకంగ్ టూల్స, నుటర్ీ టాస్ి మయకయు ఐస్ కయెబ్స క్రెకల్ాపం, పరతీ ఱటిల్ో పల్చ 
ఱెైయధ్ాెల్చ ఉనాీమ. 
 
ఈ మాడాెల్స డిజిటల్స, అల్ాగ ేక్రెకల్ానుల్నఽ కయౌగక ఉంటలంద ిమయకయు నియణాతక అంచనాల్చ ఈ క్ోరు్ల్ో బాగంగ 
ఉనాీమ. డిజిటల్స ఱేదికపట ై పరత్త మాడాెల్స యొకి నుర రంభ మయకయు ముగకంపుల్ో పర మయకయు నుో సె్ అఴటఴటంటలా  
ఉనాీమ. పరసఽి త యషెరం మయకయు NCERT ఴల్బస్ క్ ిఅనఽగుణంగ ఈ క్ోరు్ రూనుొ ందించబడింద ిమయకయు ఈ క్ోరు్ల్ో 
రూనుొ ందించిన చరెల్నఽ యదాెరుి ల్ ఆల్ోచన మయకయు తాయకిక సమయి ాల్ అభివిదిిపట ై దిళె పటటెడం దాాయ 
తయారుచేసరు. సరార్ ఆధ్ాయకత నమూనా ఉపయోగకంచి నుఠలల్ కంపయెటర్ ల్ాెబాల్ో గణిత మాడాెల్స్ ఇనాటాల్స 
చేయబడాా మ. 
 
ఈ ుసుకం ఎలా ఉయోగకంచాలి? 
 
ఈ పుసికంల్ో ఉనీ మాడాెల్స యొకి క్ొనిీ క్రెకల్ానుల్చ CLIx నుా టాూరమా్ల ఉనీ ఇతర ఱటితో కయౌప (తరగత్తల్ో 
చరుల్చ నుల్గొ నీ) ఉపయోగకంచాయౌ్ ఉంద.ి క్రెకల్ానుల్నఽ మయకయు వయ్్ీటాకచ సంబంధ్ించిన ఈ పరయోగల్చ యేఖాగణిత  
ఆక్యల్నఽ నేరుుక్ోవటానిక్ ి మయకయు ఏక్ీకయకంచడానిక్ ి సహ్యం చేసి మ మయకయు డిజిటల్స చరెల్తో సయ ైన లరేణిల్ో 
ఉపయోగకంచేటటలె  చేసి ద.ి యదాెరుి ల్చ ఈ వరుిుక్ోా  ల్ేదా నోటలృక్ోా  అందించిన పరదేశంల్ో పరశీల్నఽ ఎదఽయకివచఽు మయకయు 
ఱటిని ఉనుధ్ాెయుల్తో మయకయు సహచరుల్తో చయకుంచగల్రు.  
 
CLIx ఱేదిక డిజిటల్స డేటా మయకయు వరుిుక్ కంట ంట్ య ండింటినీ ఉపయోగకంచఽకచన ేక డిజిటల్స ఱేదిక. ఱేదికల్ో నోటలృక్, 
చయు మయకయు గెల్య ్వంట ిల్ీణాల్నఽ కయౌగక ఉంద,ి యదాెరుి ల్చ తమ పరత్తసుందనల్నఽ, ఱెఖాెనాల్నఽ, వరుసగ ఱయక 
పనిని అనుోా డ్ చేయవచఽు.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

యూతుట్ 1: గుణకర ఆలోచనకు సంకలనం 
 

పఠము 1.1 - జాముతు ంచడ్ం నేరచఽకోవడ్ం 
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పా ట్ఫారంపట ైచాడండ ి
ఐదఽ డిజిటల్స క్రెకల్ానుల్చ భినాీల్నఽ ఉపయోగకంచి సమాన ఱటా మయకయు సరళ్ పంపణీని అరిం 

చేసఽక్ోవడంల్ో సహ్యపడతామ.  

 
 పఠము 1.2 - పో లుుదాము మర్కయు ంపణ ీచేదాా ము 
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పా ట్ఫారంపట ైచాడండ ి
ఐదఽ డిజిటల్స క్రెకల్ానుల్చ అనఽనుత మయకయు సంకయౌత తాయకిక బావనల్నఽ అరిం చేసఽక్ోవడానిక్ి 
సహ్యపడతామ.  

 
పఠము 1.3 - సమూహాలలో సమాన వట్ఫ చేయండి 
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పా ట్ఫారంపట ైచాడండ ి
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 త ల్చపుతుంద.ి దీరఘచతురసర ఆక్యల్చ టట నుెక్ టానఽ మయకయు త్తరభుజ 
ఆక్యల్చ చక్ ిర నుెక్ టానఽ త ల్చపుతామ. 
 
క్ోి టట కపుునఽ జాగేతిగ అధ్ెయనం చేఴ, 4  టట కపుుల్ల్ో ఏది ఎకచివ త్తయెగ ఉంటలందో కనిపటటెండ.ి 

 
 
కరూకలాం 2 
  
క్ిేంద చితరంల్ో, క్ోి రకం ఆక్రం క టట కపుుని త ల్చపుతుంద.ి దీరఘచతురసర ల్చ టట నుెక్ టానఽ మయకయు త్తరభుజాల్చ 
చక్ ిర నుెక్ టానఽ త ల్చపుతామ. 
 
మీకచ 6 టట నుెక్ టలా  ఇవాబడినామ. క్ిేంద ి ఇచిున యదంగ కపుు టట చేయడానిక్ ిమీకచ ఖచిుతంగ ఎనిీ నుెక్ టా చక్ ిర 
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 త ల్చపుతుంద.ి దీరఘచతురసర ఆక్యల్చ టట నుెక్ టానఽ మయకయు త్తరభుజ 
ఆక్యల్చ చక్ ిర నుెక్ టానఽ త ల్చపుతామ. 
 
మీ దగొర 15 నుెక్ టా  టట మయకయు 11 నుెక్ టా  చక్ ిర ఉనాీమ. కపుు 4 ల్ో చాపన యదంగ తీప గ ఉండ ే4 కపుుల్ టట 
చేయడనిక్ ిఎనిీనుెక్ టా టట మయకయు చక్ ిర మీకచ క్ఱయౌ? 

 
కరూకలాం 3 - భఫగం 2 
 
క్ిేంద ి  టట కపుుల్ చితరా ల్నఽ అధ్ెయనం చేయండ.ి క్ోి దీరఘచతురసరం క  టట నుెక్ ట్ ని త ల్చపుతుంద ిమయకయు క్ోి 
త్తరభుజం క  చక్ ిర నుెక్ టిీ  త ల్చపుతుంద.ి ఏ కపుుల్ో టట తీప తకచివగ ఉనీద?ి 
 

 
 
 
పఠము 2.2: జాముతు జిల్్ ర్కషిర్కంచడ్ం 
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పా ట్ఫారంపట ైచాడండ ి
ఆరు డిజిటల్స క్రెకల్ానుల్చ ఴేియౌంగ్ దాాయ నమూనాల్చ డౌన్ ఴేియౌంగ్ దాాయ గుణక్ర ఆల్ోచన నియకంచడానిక్ి 
సహ్యం.  
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పఠము 2.3: జాముతు బజారు వెళ్ళడ్ం 
 
కరూకలాం 1 
 
జామునీ మయకయు ఆభ ెఴేీవితుల్చ భేరాల్ో గుడ్లా  దఽక్ణం వదా ఉనాీరు. 
 
● ఱరు క గుడబా  టరరనఽ చాసి రు. టరర ల్ో 12 గుడబా  మయకయు ధ్ర రూ. 36. ఱరు ఈ టరర కంటర కటినీర సరుా  గుడబా  

కయౌగక ఉనీ గుడబా  టరర క్ఱల్నఽకచంటర ఇపుుడబ ఎంత చ యాౌంచాయౌ? 
● షబానా జముని యొకి ఴేీవితుయల్చ, ఆభ ెయ ండబ గుడబా  టరరల్చ క్ొనఽగకల్చ చేదాా మనఽకచంటలంద.ి పరత్త టరరల్ో త ల్చపు 

మయకయు గకధ్ఽమ రంగు గుడబా  మిశేమం ఉందని త ల్చసఽకచంటలంద.ి  ముదట ిటరరల్ో 12 గుడబా  ఉనాీమ, యటిల్ో 4 
గకధ్ఽమ రంగు మయకయు 8 త ల్చపు రంగు గుడబా . గకధ్ఽమ మయకయు త ల్చపు గుడబా  నిషుతి్త య ండబ టరరల్చ ల్ో అద ేఉంటర, 
య ండవ టరర ల్ో పరత్త రంగు గుడబా  ఎనిీ కయౌగక ఉంటలంద?ి 

 

 ట్రే 1 ట్రే 2 

మొతుం గుడా్ సంఖ్ూ 12 18 

తెలుు గుడా్ సంఖ్ూ 4  

గోధఽమ రంగు గుడా్ సంఖ్ూ 8  
 
 

 
 
 
 

కరూకలాం 2 
 
అమన్, జముని ఴేీవితుడబ, చాక్ ా టానఽ పేరమిసి రు! అతనఽ తన 
ఴేీవితుల్తో పంచఽకచనేందఽకచ చాక్ ాట్ బార్ క్ొనడానిక్ ి
నిరణమంచఽకచంటాడబ. అతనఽ చాక్ ాట్ ష్ప్ క్ ి ఱెయళనపుుడబ అతనఽ 
ఎదఽయొినీ క్ొనిీ సమసెల్నఽ పయకషియకంచడానిక్ ిసహ్యం చ యెండ.ి 
 
1. క త లా్ చాక్ ాట్ బార్ 10 చినీ ముకిల్చ కయౌగక ఉంద.ి అమన్ తన 
ఴేీవితుల్ల్ో పరత్త కియకక్ ి 2 చినీ ముకిల్చ ఇఱాల్ని 
నిరణమంచఽకచంటర, ఎంత మంద ిపలా్ల్చ బారుీ పంచఽక్ోగల్రు? 
 
2. దఽక్ణదారుడబ 3 చినీ ముకిల్ త లా్ చాక్ ాటలీ రూ. 4 ధ్రక్ ి
అముతునాీడబ. అమన్ రూ. 40 ఖరుుపటడిత ే , అతనఽ ఎనిీ చాక్ ా టా 
ముకిల్నఽ క్ొనఽగకల్చ చేయవచఽు? 
 
3. బరర న్ చాక్ ాట్ యొకి చినీ ముకి క్ోసం దఽక్ణదారుడబ రూ. 4 
తీసఽకచంటర. అమన్ అటలవంటియ 10 ముకిల్నఽ క్ొనఽగకల్చ 
చేయాల్నఽకచంటర, అతనిక్ ిఎంత డబుృ అవసరం? 
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కరూకలాం 3 
 
జామునీ మయకయు ఆభ ెఴేీవితుల్చ దాహంతో పండారసం దఽక్ణానిక్ ిఱెరాా రు. పండారసం దఽక్ణంల్ో నాయకంజ రసం క్ోసం 
య ండబ ఎంపకల్చ ఉనాీమ: 6 య్టర్ డబాృల్చ రూ. 200 మయకయు 4 య్టర్ డబాృల్చ రూ. 150.  
 
య ండబ డబాృల్ల్ో ఏద ిచౌక్ ైనద?ి 
 

● 6 య్టర్ డబాృ 
● 4 య్టర్ డబాృ 

 
మీరు సమాధ్ానానిీ ఎల్ా కనఽగొనాీయక మీ బాగసామిక్ ి చ పుండ.ి మీ బాగసామి ఏ పదిత్తల్ో ఉపయోగకంచాయక 
త ల్చసఽక్ోండ.ి 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
కరూకలాం 4 
 
జాముని క చదరపు ఆక్ర క్గకతపు రుమాల్చ క్ొనఽగకల్చ చేయాల్నఽకచంటలంద,ి క్నీ దఽక్ణదారుడబ దగొర మాతరం 
దీరఘచతురసర ఆక్ర క్గకతపు రుమాల్చ మాతరభ ేఉంద.ి ఇకిడ చాపన య ండబ దీరఘచతురసర ఆక్ర క్గకతపు రుమాల్చ 
చాడండ.ి యటిల్ో ఏది చతురసరంల్ాగ ఉంది? ఎందఽకచ? 
 

 
 
పఠము 2.4 - సహిర్ ఒక పో సటెర్ చెయూడ్ం 
 
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పా ట్ఫారంపట ైచాడండ ి
య ండబ డిజిటల్స క్రెకల్ానుల్చ నమూనా ఴేియౌంగ్ మయకయు అసల్చ ఴేిల్స ఆక్యల్ మధ్ె సంబంధ్ానిీ 

పయకశీయౌసి మ 
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యూతుట్ 3: తుషపతతు లు మర్కయు అనఽపతాలు 
  

పఠము 3.1: తుషపతిు  సంకేతాతుి అరథం చేసఽకోవడ్ం 
  
కరూకలాం 1 
జాముని జ మంట్ యల్స య ైడ్ పట ై కయయొుని ఉంద.ి ఆభె పటైక్ ి ఱెయళన పరత్తసయక ముతిం భేరా దిలెనిీ సిన్ 
చేయగల్చగుతుంద.ి ఆభ ెచాల్ా ఆసక్ిి కరభెైన యషయాల్నఽ గమనించింద.ి మీరు జాముని యొకి పయకశీల్నల్నఽ క 
నిషుతి్త రూపంల్ో ఱర యగల్య? 
 
a. భేరా వదా  పరత్త ఇదారు( 2) బాయౌకల్కచ  క (1) బాల్చడబ ఉనాీరు. __________ 
b. య్నా తయాౌ ఆభ ెకనాీ 3 య టలా  నుొ డవు ఉనీద.ి క య ైతు వదా అమక్నిక్ ి 10 క్ోళ్ళళ మయకయు 3 భేకల్చ ఉనాీమ. 

__________ 
c. క య ైతు 4 ఆవుల్చ మయకయు 8 పందఽల్తో నించఽని ఉనాీడబ. __________ 
d. ఇనె్ెకెర్  క్టా కనాీ జియో  2 ½  య టలా  నుొ టిెగ ఉనాీరు. __________ 
  
కరూకలాం 2 
27 మంద ియదాెరుి ల్చ క భేరాల్ోని క యడియో గేమ్ గదిల్ో ఉనాీరు. బాయౌకల్చ మయకయు బాల్చర నిషుతి్త 3:6.  క్ిేంద ి
ఱక్ెల్ల్ో ఏద ి/ఏయ సతెమ్ ? 
 
a. బాల్చర మయకయు బాయౌకల్చ నిషుతి్త 6:3. __________ 
b. యడియో గేమ్ గదిల్ో ఉనీ పలా్ల్ల్ో సగం మంద ిబాయౌకల్చ. __________ 
c. యడియో గేమ్ గదిల్ోఖచిుతంగ ఎంత మంద ిబాల్చరు ఉనాీయక మనకచ త ల్చసఽ. __________ 
d. యడియో గేమ్ గదిల్ో ఖచిుతంగ ఎంత మంద ిబాయౌకల్చ ఉనాీయక మనకచ త ల్చసఽ. __________ 
e. యడియో గేమ్ గదిల్ో యాదిచిికంగ మనం 9 మంద ి పలా్ల్నఽ ఎంపక చేసఽకచంటర ,  అందఽల్ో ముగుొ రు (3)  

బాయౌకల్చ ఉనాీరు అని అనఽక్ోవచఽు. __________ 
f. యడియో గేమ్ గదిల్ో 36 మంద ి పలా్ల్చ ఉంటర అకిడ ఎంత మంద ి బాల్చరు ఉనాీయక మనం ల్ెక్ిించవచఽు. 

__________ 
  
కరూకలాం 3  
క భేరాల్ో సరిస్ ట ంటలల్ో 100 ఴటలా  ఉనాీమ. ఇద ియ ండబ నుర ంతాల్చగ యభజింపబడినద.ి నుర ంతం 1 ల్ో 30 ఴటలా  మయకయు 
నుర ంతం 2 ల్ో 70 ఴటలా  ఉనాీమ . పరదరశన క్ొరకచ ముతిం 80 మంద ివెకచి ల్చ వచాురు. నుర ంతం 1 ల్ో ఴటలా  అనీీ 
నిండినుో యామ. 
 
a. నుర ంతం 1ల్ో ఴటలా  మయకయు నుర ంతం 2 ల్ో ఴటా నిషుతి్త ఎంత? __________ 
b. ట ంటలల్ో నిండిన ఴటలా  మయకయు ఖాయగ ఉనీ ఴటా నిషుతి్త ఎంత? __________ 
c. నుర ంతం 2 ల్ో నిండిన ఴటలా  మయకయు ఖాయగ ఉనీ ఴటా నిషుతి్త ఎంత? __________ 
 
పఠం 3.2: జాముతుతో మాూప్ ఠనం 
జామునిక్ ి మాెప్ పఠనంపట ై ఆసక్ిి ఉంద ి మయకయు యభినీ మాయొ ల్చ ఉపయోగకంచి య ండబ సిల్ాల్ మధ్ె దాయనిీ 
త ల్చసఽక్ోఱల్నఽకచంటలంద.ి ఆభ ె తన పరపంచ అటాా సఽీ చదిఱేందఽకచ ఇషెపడింద ి మయకయు య ండబ సిల్ాల్ మధ్ె 
ఖచిుతభెైన దాయనిీ ల్ెక్ిించడానిక్ ిమాెనుోా  ఇచిున ఴేియౌంగ్ క్రక్నిీ(ఴేియౌంగ్ నూెకెర్) ఆభ ెఉపయోగకంచింద.ి 
 

 
 
పటం ఴేిల్చ మయకయు ఱసివ  
 
 

కరూకలాం 1 
పటం ఴేిల్చని జాగేతిగ చాడండ ి (ఴేిల్చ పటంల్ో ఇచాురు). మీరు ఏమి చాసరు? మీ 
దగొర ఉనీ క్ొల్మానఽ (ఴేిల్స) యొకి 1 యూనిటతి  మాెప్-ఴేిల్స యొకి 1 యూనిటలీ 
సయకనుో ల్ుండ.ి ఇపుుడబ క్ింద ిపటిెకని నింప సయ ైన యూనిట్-పేరు పటటెండ.ి 
 
 ట్ం సకిల్ వసువ దారం 

1 యూనిట్   
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దారం మధ్ె నిషుతి్తని ___:___ గ ఱర యవచఽు. ఈ నిషుతి్తని పటం యొకి “ఴేిల్స క్రకం” అంటారు. సౌకరెం క్ొరకచ, 
క పటంల్ో య ండబ పరదేలల్ మధ్ె దాయనిీ చాపడానిక్ ిల్ేదా ల్ెక్ిించడానిక్ ిమనం యభనీ ఴేియౌంగ్ క్రక్ల్నఽ ఎంపక 
చేసఽకచంటాము. ఇచిున పటంల్ో మీకచ ఇషెభెైన య ండబ నగయల్నఽ ఎంపక చేసఽక్ోండ ి మయకయు ఴేిల్చ క్రక్నిీ 
ఉపయోగకసాి  ఈ నగయల్ మధ్ె దాయనిీ క్ిల్ోమీటరాల్ో కనఽగొనండ ి . ఈ పనిని యభినీ యధ్ానాల్ల్ో చేయడం గుయకంచి 
ఆల్ోచించండ.ి తరుఱత క్ిేంద ిపటెకనఽ పయయకి చేయండ ి. 
 
(చిట్ఫి:  వలయాకరంలో ఉండ ేమార్ా లనఽ కొలవడాతుక ిఒక దార్తుి ఉయోగకంచండ ి . తరువత , ర్ ండ్ల నగర్ల మధూ 
వసువ దార్తుి కనఽగొనడాతుక ిఒక రూలర్ ( సకిలు ) మర్కయు ఇచిున ట్ం సకిలుతు ఉయోగకంచండ.ి)  

ట్ం  సకిల్ ఉయోగకంచి దారం పొ డ్వు వసువ దారం  
1 ఴటంమీ = 12 క్ిమీ   
1 ఴటంమీ = 12 క్ిమీ   
1 ఴటంమీ = 12 క్ిమీ   
 
పటంల్ోని పటం -ఴేిల్చ యూనిట్ దాయనిీ మయకయు ఱసివ దాయనిీ సాచిసఽి ంద ి. ఉదాహరణక్ ి, క పటం -ఴేిల్స 1 
ఴటంమీ = 50 క్.ిమీ క పటంల్ో  1  ఴటం.మీ భూమి పటైన  50 క్ ి .మీ దాయనిక్ ిసమానం , అంటర , ఱసివ దాయనిక్ ి
సమానం. క్ిేంద ి పటిెకల్ో ఱసివ దాయనిీ కనఽగొనడానిక్ ి ఇచిున పటం - ఴేిల్స్ (యభినీ పటాల్ నఽండ)ి 
ఉపయోగకంచండ.ి    

ట్ం సకిల్  (1 సటంమీ = 15 కిమీ) ట్ం పటైన దారం  వసువ దారం 
 6 ఴటంమీ  
 10.5 ఴటంమీ  
 50  ఴటంమీ  

 
కరూకలాం 2 
 పటం ఴేిల్చ కయడా నిషుతి్త రూపంల్ో ఇవాడం జముని చాఴంద ి. ఱసివ దాయనిీ ల్ెక్ిించడం దాాయ పటిెకనఽ నింపండ.ి 

 దారం పొ డ్వు వసువ దారం 

పటం -ఴేిల్స (1:25000) 10 ఴటంమీ  
18 ఴటంమీ  

పటం ఴేిల్స 
(1 ఴటంమీ = 2.5 క్ిమీ) 

12 ఴటంమీ  
21 ఴటంమీ  

 

కరూకలాం 3 
 
క్ిేంద ిపటిెక పటం-ఴేిల్స మయకయు పటం పటైన దాయనిీ మయకయు య ండబ పరదేలల్ మధ్ె ఱసివ దాయనిీ జానృతా చేసఽి ంద.ి 
క్ోి అడబా వరుసల్ో తపున యల్చవల్చ నమ్లదఽ చేయడం దాాయ పటిెకని పయయకి చేయండ.ి 

ట్ం సకిల్ 
 

ట్ం పటైన దారం  వసువ దారం 
5:150 50 ఴటం.మీ  

10:2000 25 ఴటం .మీ   
1 ఴటం.మీ = 12 క్.ిమీ  1800 క్ ి. మీ 

1:250  500 క్ ి.మీ 
1:____ 10 ఴటం.మీ 75 క్ ి.మీ 

____:60 32 ఴటం.మీ  960 క్ ి.మీ 
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కరూకలాం 4 
నాల్చగు యభినీ పటాల్ల్ో దాయనిక్ ిఴేిల్చ ఱేరుగ త యౌపనటలా  జముని కనఽగొనీద.ి ఇతర పటాల్ నఽండ ిఱేరుగ ఉనీ 
నగయల్చ A మయకయు B మధ్ె దాయనిీ పటంల్ో కనఽగొనడంల్ో ఆభెక్ ిసహ్యం చేయండ.ి 
(చిట్ఫి:  అడ్డగుణకరం కకుండా వేర్ ేదధతితు కనఽగొనండ.ి) 
  

ట్ం ేదేశలు A మర్కయు B మధూ 
ట్ం దారం  

ట్ం సకిల్ ేదేశలు A మర్కయు B మధూ సకిలు దారం  
మాెప్ 1 25 ఴటం .మీ  1:600  
మాెప్ 2 12 ఴటం .మీ 1:1250  
మాెప్ 3 24 ఴటంమీ  3:1800  
మాెప్ 4 30 ఴటంమీ 5:2500  

 
పఠము3.3 - ట్ీెలు ఉయోగకంచి పొ డ్వు కనఽగొనడ్ం 
 
కరూకలాం 1 
  
అమన్, సవిర్ మయకయు య్నా యభినీ నుొ డవుల్చ (కేి్ంద చాపబడినామ) గల్ క్గకతం పటటెల్చ ఉపయోగకంచి క పేపరు ళటల 
నుొ డవుని క్ొల్వడానికి్ పరయత్తీసఽి నాీరు. అద ేపేపరు ళటలని క్ొల్వడానికి్ ఱయకల్ో కరు ఆకచపచు ఉపయోగకసి రు, ఇంక్ొకరు 
పసఽపు మయకయు చివయక వెకిి్ నీల్ం క్ొయౌచ ేపటటెల్నఽ ఉపయోగకసి రు. 
 

4 ఴటంమీ  
 

8 ఴటంమీ  
 

2 ఴటంమీ  
అమన్ ళటల నొు డవు 7 పటటెల్ని కనఽగొనాీరు. 
య్నా ళటల నొు డవు 11 పటటెల్ని కనఽగొనాీరు. 
సవిర్ ళటల నొు డవు 5 పటటెల్ని కనఽగొనాీరు.. 
 
ఈ పయకఴితుల్ల్ో, క్ింేది పరశీల్కచ జఱబుల్చ ఊవించండి: 
ఆకచపచు పటటెల్నఽ ఎవరు ఉపయోగకంచారు? 
పసఽపు పటటెల్నఽ ఎవరు ఉపయోగకంచారు? 
నీల్ం పటటెల్నఽ ఎవరు ఉపయోగకంచారు? 
  
కరూకలాం 2 
  
మీ ఊహనఽ  ధ్ియకయకంచడానిక్ ిళటల నుొ డవునా పటటెల్చ ఉంచండ.ి  
ఇపుుడబ క్ిేంద ిపటిెకనఽ పయయకి చేయండ:ి 
  

టెీ్ పొ డ్వు (1) ఉయోగకంచిన టెీ్ల సంఖ్ూ (n) 1 x n 1/n 
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క్ొయౌచ ేపటటె నుొ డవుగ ఉంటర , ఉపయోగకంచ ేపటటెల్ సంఖె ____________ (తకచివ /ఎకచివ ) ఉంటలంద.ి 
క్ొయౌచ ేపటటె నుొ టిెగ ఉంటర , ఉపయోగకంచ ేపటటెల్ సంఖె ____________ (తకచివ /ఎకచివ ) ఉంటలంద ి. 
పటైన పటిెకల్ో 1వ మయకయు 2 వ నిల్చవరుసల్  ోఏద ైనా కేమతనఽ మీరు చాసయ? 
పటైన పటిెకల్ో 3 వ మయకయు 4వ నిల్చవరుసల్  ోఏద ైనా కేమతనఽ మీరు చాసయ? 
 
 ____ నిల్చవరుసల్ో అనిీ యల్చవల్చ సమానంగ ఉనాీయని భేము చాసము. ఈ యల్చవ ఏమి సాచిసఽి ంద?ి  
 
కరూకలాం 3 
అమన్ సవిర్ మయకయు య్నా యభినీ నుొ డవుల్చ గల్ 3 పేపర్ ళటానఽ ఴేెషనయ ్ష్పు నఽండ ిక్ొనాీరు . ఆ పేపరు ళటా 
నుొ డవుల్నఽ క్ొల్వడానిక్ ిఱరు ఇపుుడబ ఱయక పటటెల్నఽ ఉపయోగకసఽి నాీరు. 
 

8 ఴటంమీ  
  
ళటల నుొ డవు 24 పటటెల్ని అమన్ కనఽగొనాీడబ. 
ళటల నుొ డవు 16 పటటెల్ని య్నా కనఽగొనీద.ి 
ళటల నుొ డవు 48 పటటెల్ని సవిర్ కనఽగొనాీడబ. 

   
ఈ పయకఴితుల్ల్ో, ఊవించండ:ి 2 
ఎవయక పేపరు ళటల అనిీటికంటర పడవుగ ఉనీద?ి 
ఎవయక పేపరు ళటల అనిీటికంటర నుొ టిెగ ఉనీద?ి 
 
కరూకలాం 4 
మీ ఊహనఽ ధ్ియకయకంచడానికి్ ళటల నుొ డవునా పటటెల్చ ఉంచండ.ి  
  
ఇపుుడబ కేి్ంద ిపటిెకనఽ పయయకి చేయండ:ి 
  
షట్ు పొ డ్వు (1) ఉయోగకంచిన టెీ్ల సంఖ్ూ (n) 1 x n 1/n 

    
    
    
  
క్ొయౌచ ేపటటె నుొ డవుగ ఉంటర, ఉపయోగకంచ ేపటటెల్ సంఖె ____________ (తకచివ/ఎకచివ) ఉంటలంద.ి 
క్ొయౌచ ేపటటె నుొ టిెగ ఉంటర, ఉపయోగకంచ ేపటటెల్ సంఖె ____________ (తకచివ/ఎకచివ) ఉంటలంద ి
పటైన పటిెకల్ో 1వ మయకయు 2వ నిల్చవరుసల్  ోఏద ైనా కేమతనఽ మీరు చాసయ? 
పటైన పటిెకల్ో 3వ మయకయు 4వ నిల్చవరుసల్  ోఏద ైనా కేమతనఽ మీరు చాసయ? 
  
____ నిల్చవరుసల్  ోఅనిీ యల్చవల్చ సమానంగ ఉనాీయని భేము చాసము. ఈ యల్చవ ఏమిట?ి 
 
పఠము 3.4 - తుమమరసంలో ఐస్ కయూబ్స్ 
దయచేఴ ఈ నుఠనిీ CLIx పా ట్ఫారంపట ైచాడండ ి
య ండబ డిజిటల్స క్రెకల్ానుల్చ యల్ోమ నిషుతి్త అరిం చేసఽక్ోవడానిక్ి సహ్యపడబతుంది. 
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యూతుట్ 4: అనఽవరునాలు 
 
పఠము 4.1 - ర్ేఖీయ సమీకరణాలలో అనఽపతాలు మర్కయు సంభఫవూత   
 
కరూకలాం 1 
 
య ైల్చ దాాయ భేరా నఽండ ి ఇంటిక్ ి త్తయకగక యఱల్ని జామునీ మయకయు ఆభ ె ఴేీవితుల్చ యోచిసఽి నాీరు. ఱరు య ైల్చ 
సమయ పటిెకనఽ చాఴ  క్ిేంద ియ ైల్చనఽ కనఽగొనాీరు: 
 

య ైల్చ 
 12345 

సకెషన్ పకరు ఆగమన సమయం బయలుదేరు సమయం దారం (కిలోమీట్రుా ) 

A    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 వక్ే నిీ 

గ్యండ.ి వకేము పటైన యభినీ ఴేెషనఽా  A, B, C, D, E మీ నోటలృక్ోా  గురుి ంచండ.ి 
2. పటిెకల్ో త యౌపన ఴేెషన్ A మయకయు B మధ్ె య ైల్చ పరయాణించిన దారం మయకయు తీసఽకచనీ సమయానిీ 

కనఽగొనండ.ి అదేయధ్ంగ. క్ిేంద ిపటిెకల్ో ఇతర ఴేెషనాకచ ఈ యల్చవల్నఽ కనఽగొని, మీ నోటలృక్ోా  ఱర యండ.ి 
 

సకెషనఽా  ేయాణ ంచిన దారం (x) తీసఽకుని సమయం (y) x/y 

A  నఽండి B    

B  నఽండి C    

C  నఽండ ిD    

D  నఽండ ిE    
 
3.  పరత్త యషయంల్ో x / y యల్చవనఽ కనఽగొనండ.ి మీరు నుొ ంద ేయయధ్ యల్చవల్చ ఏమిట?ి మీరు కేమతనఽ చాసఽి నాీయ? 

మీరు x/y కచ క పేరు ఇవాగల్య? మీ ఴేీవితుల్తో ఆల్ోచించండ ిమయకయు చయకుంచండ.ి  
4.   పటై డేటా పటిెకని సంతిపి  పయకచ ేక సమీకరణానిీ x మయకయు y పదాల్ల్ో ఱర యండ.ి 
 
కరూకలాం 2 
 
3 బక్ టలా  ఉంచిన క సె యౌీ ఆభ ెసందయకశసఽి ంద.ి బక్ ట్ A ల్ో 2 ఎరుపు బంతుల్చ మయకయు 4 పసఽపు బంతుల్చ ఉనాీమ. 
బక్ ట్ B ల్ో 4 ఎరుపు బంతుల్చ మయకయు 8 పసఽపు బంతుల్చ ఉనాీమ. బక్ ట్ C ల్ో 7ఎరుపు బంతుల్చ మయకయు 14 పసఽపు 
బంతుల్చ ఉనాీమ. జామునీ బహుమత్త గ ల్వడానికి్ సె ల్స యజమాని అడిగకన పరశీల్కచ సయకగ సమాధ్ానం ఇఱాయౌ. 
సె ల్స యజమాని అడబగుతారు : “క్ోి బక్ ట్ నఽండ ిమీరు క బంత్తని తీఴేి  , ఆ బంత్త ఎరుపుబంత్త అవడానికి్ సంబావెత 
ఎంత?”  క్ోి బక్ ట్ క్ొరకచ కేి్ంది పటిెకల్ో మీ జఱబుల్చ నమ్లదఽ చేయండ:ి 
 

 ఎరుు బంతతలు సఽు బంతతలు ఒక ఎరుు బంతితు కనఽగొనడాతుక ిసంభఫవూత 
బక ట్ A 2 4  
బక ట్ B 4 8  
బక ట్ C 7 14  
పటిెకల్ో చివయక నిల్చవరసల్ో ఏద ైనా కేమతని మీరు చాసయ ? ఈ పదిత్తని మీరు ఎందఽకచ చాసఽి నాీయక యవయకసి య?   
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పఠము 4.2 - బహుళ్ తుషపతిు  మర్కయు అనఽపతం  
 
కరూకలాం 1 
 
1. జామునీ తయాౌదండబర ల్చ నియణ క్యకకచల్చ. క బిందం 400 మీటరా నుొ డవు ఉనీ క గకడనఽ యకజుకచ 8 గంటల్చ పని 

చేఴేి , 12 యకజుల్ల్ో నియకంచగల్రని ఆభ ెకనఽగొనీద ి . ఆ బిందానిక్ ిపరత్త యకజూ 9 గంటల్చ పని చేసాి  600 మీటరా 
నుొ డవు ఉనీ గొడనఽ నియకంచడానిక్ ిఎనిీ యకజుల్చ పడబతుంద?ి 

2. జామునీ తయాౌ రూ 4500 బాెంకచల్ో డినుజిట్ చేఴ, య ండబ సంవత్యల్ తరుఱత రూ. 360 వడడా అందఽకచనాీరు. 
ఆభ ెరూ.6000 డినుజిట్ చేఴేి  ఐదఽ సంవత్యల్ల్ో ఎంత వడడా  వసఽి ంద?ి 

 
కరూకలాం 2  
  
క సయంతరం జామునీ , అమన్ , య్నా సవిర్ క టట దఽక్ణం వదా కయరుునాీరు. నాల్చగురు వెకచి ల్కచ టట తయారు 
చేయడానిక్ ిఉపయోగకంచ ేపదిత్త ఇకిడ అందజేయబడినద:ి 
 
● టట నుొ డి - 2 టటసాునఽా  
● చక్ ిర - 4 టటసాునఽా  
● నుల్చ - 12 టటసాునఽా  
● నీళ్ళా   - 20 టటసాునఽా  
 
అరగంట తరుఱత, జముని తయాౌదండబర ల్చ కయడా సమూహంతో కల్చసి రు మయకయు ఱరందరూ క కపుు టట తాగల్ని 
అనఽకచంటారు. ఆరుగురు వెకచి ల్ క్ొరకచ టట చేయడానిక్ ిక్వల్ఴన పదాయి ల్చ మయకయు ఱట ిముతిం జానృతా చేయండ,ి 
ఇద ిఖచిుతంగ గతంల్ో  చేఴన  టట  ల్ాగన ేఉండాయౌ. 
 
● టట నుొ డి -_________ టటసాునఽా  
● చక్ ిర - _________ టటసాునఽా  
● నుల్చ - _________ టటసాునఽా  
● నీళ్ళా  - _________ టటసాునఽా   
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