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244 Orhard Road Skillman, New Jersey 08558                                                                                               (609) 466-7605   

 4 వ గ్రేడ్ యొక్క ప్రమాణాల-ఆధారిత రిపో ర్్ట కార్్ట   
 

విద్ాారిి పేరు:     గ్రేడ్ :     సంవతసరం:     

విద్ాారిి ID:     హాజరు  S1  S2  మొతత ం  

విద్ాారిి స్ే్ట్ ID:     హాజరుకాని ది్నములు          

తరగతి గది్ 
అధాాప్క్ుడు(రాలు):  

   ఆలసామ ైన ది్నములు          

మాంట్ గ్ోమ రీ టౌన్ షిప్ సకకల్ డిసి్ి్క్్ట (Montgomery Township School District): ప్రమాణాల-ఆధారిత రిపో ర్్ట కార్్ట యొక్క తాతిత ిక్త  

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్ డిసి్టర కి్టర (The Montgomery Township School District) న్కూజెరీీ విద్యూరథి(ని) అభ్యూస్ ప్రమ ణయలకు 

అన్ుగుణాంగావ ాండే నిర్దు ష్ర మైెన్ మరథయు స్ాంబాంధిత పాఠ్ూ ప్రణయళికన్ు అభివృదిి్ చేయడయనికి మరథయు అన్ువరథతాంచుకోడయనికి జాగర్ూకతతో 

కృషిచేస్ుత ాంద్.ి ఈ ప్రమ ణయల-ఆధయరథత రథపో ర్టర కార్దు  నిరథుష్ర మైెన్ గరేడ్ స్ాి యి అభ్యూస్ లక్ష్యూలన్ు (ప్రమ ణయలన్ు) తెలియజరస్ుత ాంది్ మరథయు మీ బిడ్ు యొకూ 

అభ్ూస్నయ ప్ రోగతిని, ఆ లక్ష్యూల ది్శగా స్ాధన్న్ు కొలుస్ుత ాంద్ి.  మీ బిడ్ు యొకూ బల లన్ు గురథతాంచడ్ాంతోబయటు, ఈ రథపో ర్టర కార్దు  మీకు, మీ బిడ్ు , 

మరథయు మీ బిడ్ు యొకూ ఉపాధయూయుల మధూ అతయూన్నత స్ాి యి స్ాంభ్యష్ణలన్ు పో ర తీహ ాంచేటుు  స్హాయప్డ్ుతయాంది్. అల  చేయడ్ాంవలన్, నిర్ాంతర్ 

అభివృదిి్ కోస్మైె అరి్వాంతమైెన్ లక్ష్యూలవ ైప్  ప్ రోగతి స్ాధిాంచగలదు.  

 

 ప్రమాణాల-ఆధారిత రిపో ర్్ట కారు్  ప్రదరశనా సకచిక్లు  

3  అభ్యాస ప్రమాణాలను/యోగాతలను సాధించడం  

విద్యూరథి/విద్యూరథిని ప్రస్ుత తాం ఈ గరేడ్ స్ాి యికి ఆశాంచిన్ విధాంగా ఈ ప్రతేూకమైెన్ జాా న్ాం మరథయు/లేద్య న ైప్ ణూాం గురథాంచిన్ అవగాహన్ 
మరథయు అన్ువర్తనయనిన ప్రదరథిస్ుత నయనడ్ు(ది్).  

 

2  అభ్యాస ప్రమాణాలను/యోగాతలను చేరుకోవడం  

విద్యూరథి/విద్యూరథిని ప్రస్ుత తాం ఈ గరేడ్ స్ాి యికి ఆశాంచిన్ విధాంగా ఈ ప్రతేూకమైెన్ జాా న్ాం మరథయు/లేద్య న ైప్ ణూాం గురథాంచిన్ అవగాహన్ 
మరథయు అన్ువర్తన్ాం వ ైప్ కు ప్ రోగతిని ప్రదరథిస్ుత నయనడ్ు(ది్). 
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1  అభ్యాస ప్రమాణాలను/యోగాతలను ఇంకా సాధించలేదు 

విద్యూరథి ప్రస్ుత తాం ఈ గరేడ్ స్ాి యికి ఆశాంచిన్ విధాంగా ఈ ప్రతేూకమైెన్ జాా న్ాం మరథయు/లేద్య న ైప్ ణూాం గురథాంచి ఒక అవగాహన్ మరథయు 
అన్ువర్తన్ాం వ ైప్ కు ప్రథమితమైెన్ ప్ రోగతిని ప్రదరథిస్ుత నయనడ్ు. 

 

N/A  ఈ సమయంలో అంచనా వేయబడలేదు  

   

రిఫరెన్స ల ైబరరీ  

గరేడిాంగ్ బ ాంచ్ మ ర్టూ సే్టరట్ మెాంట్: https://www.mtsd.k12.nj.us/Page/15991  

ఆర్చర్టు హ ల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ వ బ్ స్ట ైట్:  http://www.mtsd.k12.nj.us/Domain/579  

3 వ మరథయు 4 వ గరేడ్ పాఠ్ూ ప్రణయళిక: https://www.mtsd.k12.nj.us/domain/1324  

  
                                                             

21 వ శతాబద ప్ు యోగాతలు    

ఒక్ ప్రభ్యవవంతమ ైన భ్యవప్రసారవేతత  Sem. 1  Sem. 2  

శదిేగా విన్ున్ు మరథయు స్ముచితాంగా స్పాంది్ాంచున్ు.       

వరా త మరథయు/లేద్య మౌఖిక ప్దితయలన్ు ఉప్యోగథాంచి స్పష్రాంగా తెలియజరయున్ు.        

మ టయు డేప్ పడ్ు లేద్య వివరథాంచేటప్ పడ్ు స్ముచితమైెన్ హావభ్యవాలన్ు, స్వరానిన ప్రదరథిాంచున్ు.        

ఒక్  స్వీయ-నిరరద శిత అభ్యాసక్ుడు(రాలు) Sem. 1  Sem. 2  

కేమాం తప్పకుాండయ లక్ష్యూలన్ు ఏర్పర్చుకుని తన్ ప్ రోగతిని చుర్దకుగా ప్ర్ూవేక్ష్ిాంచుకొన్ున్ు.       

స్మయపాలన్ పాటిస్కత  స్ాలోచన్గా ప్న్ులన్ు ప్ూరథతచేయున్ు.        

నిర్ణయ లన్ు తీస్ుకోడయనికి లేద్య ఆచర్ణన్ు మ ర్దచకోడయనికి స్కచన్లన్ు/ఇతర్దలిచేచ స్మ చయరానిన ఆమోది్ాంచి, 
ఉప్యోగథాంచున్ు.  

      

ఏ ప్రథసిి్టతి లేద్య స్ాందర్భాంలోన ైనయ బయధూతయయుతాంగా ప్రవరథతాంచున్ు.         

ఒక్ సృజనశీలి, ఆచరణశీలియ ైన సమసాా ప్రిష్కరత  Sem. 1  Sem. 2  

స్ాంభ్యవూ స్మస్ూలన్ు గురథతాంచి ప్లు ప్రథష్ాూరాలన్ు ప్రథగణన్లోనికి తీస్ుకొన్ున్ు.       

స్మస్ూ ప్రథష్ాూర్మైెాందని నిరాి ర్ణ అయియూవర్కూ తన్ ప్రయతయననిన కొన్స్ాగథాంచున్ు.       

ప్టిరన్ప్టుర  విడ్వకుాండయ స్వాళ్ున్ు ఎదురకూన్ున్ు.        

స్మస్ూన్ు ప్రథష్ూరథాంచేటప్ పడ్ు ఇతర్దల దృకపథయనినకూడయ ప్రథగణలోనికి తీస్ుకొన్ున్ు.        

ఒక్ సహకారశీలియ ైన బృంద సభ్ుాడు(రాలు)  Sem. 1  Sem. 2  

స్మరి్వాంతమైెన్ స్హకారానిన అాంద్ిాంచున్ు.        

https://www.mtsd.k12.nj.us/Page/15991
https://www.mtsd.k12.nj.us/Page/15991
https://www.mtsd.k12.nj.us/Domain/579
https://www.mtsd.k12.nj.us/Domain/579
https://www.mtsd.k12.nj.us/domain/1324
https://www.mtsd.k12.nj.us/domain/1324
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సబజె క్్ట విష్య యోగాతలు: సంబంధిత క్ళలు   

సాంకరతిక్ అధాాప్క్ుడు(రాలు):   Sem. 1  Sem. 2  

వచనయనిన మెర్దగుప్ర్చి మరథయు చితయర లన్ు జోడిాంచి ఒక వర్టు పరా స్ట సి్టాంగ్ డయకుూమెాంటున్ు తయ ర్దచేయున్ు 
మరథయు ద్యనికో నిరథుష్ర  ర్ూప్మిచుచన్ు. 

  

ప్రదర్ినయ స్ాఫ్టర  వేర్ట న్ు ఉప్యోగథాంచడ్ాం ద్యవరా తగథన్ ఎఫ కుర లన్ు వాడి స్మ చయరానిన తెలియజరయున్ు.   

ఇాంటరెనట్ భ్దరత మరథయు డిజిటల్ పౌర్స్తవాం గురథాంచి స్ముచితమైెన్ నిర్ణయ లు చేయున్ు.   

1 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

     

2 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

మీడియా సె్ంటర్ట అధ్ాయన అధాాప్క్ుడు(రాలు):    Sem. 1  Sem.  2  

కథలోని మౌలికాాంశాలన్ు (కాలపనిక స్ాహ తూాం- పాతరలు, ఇతివృతత ాం, స్ట టిరాంగ్, స్ాంద్ేశాం) మరథయు పాఠాూాంశాంలోని 
ప్రధయన్ భ్యవన్లన్ు (కాలపనికరతర్ స్ాహ తూాం – ప్రధయన్ భ్యవన్లు, ఆధయరాలు) కన్ుగకన్డ్ాం ద్యవరా ఒక వూవస్టథికృత 
ప్దితిలో (గాే ఫిక్ట ఆర్గన ైజర్ట, ఔట్ ల ైన్) స్ాహ తయూనికి స్పాంద్ిాంచున్ు. 

  

తగథన్ వన్ర్దలన్ు ఉప్యోగథాంచి ప్రథశోధిాంచగలిగర ప్రశనలన్ు ర్ూప ాంది్ాంచున్ు.       

ఒక నిరథుష్ర  మూల నిన ఎల  భ్యవాన్ువాదాం చేయ లో మరథయు ఉదహరథాంచయలో అరి్ాంచేస్ుకొన్ున్ు.       

1 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

   

2 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

Based Report Card  

సబజె క్్ట విష్యాల యోగాతలు: సంబంధిత క్ళలు   

ఆరోగా\ శారీరక్ విదా అధాాప్క్ుడు(రాలు):  Sem. 1  Sem. 2  

ఆరోగూాం: ఆరోగూవాంతమైెన్, చుర్దకెైన్ జీవన్శ ైలికి తోడ్పడేటాందుకెై పౌషిరకాహార్ భ్యవన్లన్ు అరి్ాంచేస్ుకొన్ున్ు.       

ఆరోగూాం: ఆరోగూవాంతమైెన్, చుర్దకెైన్ జీవన్శ ైలికి తోడ్పడేటాందుకెై ఔష్ధయలు, మదూాం, ప గాకు మరథయు ఇతర్ 
మ దకదరవాూల గురథాంచిన్ విష్యప్రథజాా నయనిన స్ాంపాది్ాంచున్ు. 

      

ఉద్యహర్ణకు: విభిన్న శారీర్క కార్ూకల పాలలో నియాంతరణలో కూడిన్ కదలికలన్ు (జాగ్, సి్టూప్, జాంప్) చేయగలిగర 
స్ామరాి ానిన ప్రదరథిాంచున్ు. 

      

ఉద్యహర్ణకు: ఆట ఆడే స్ాందరాభనికి అన్ుగుణమైెన్ వూూహాల మరథయు మెళ్కువల అవగాహన్న్ు ప్రదరథిాంచున్ు.        

ఉద్యహర్ణకు: చేతయలతో, కాళ్ుతో అభ్యూస్ స్ామరి్ా న ైప్ ణయూలన్ు అమలు చేసే్టటప్ పడ్ు స్రథయి ైన్ మెళ్కువన్ు 
ఉప్యోగథాంచున్ు. 

      



  

ఆర్చర్టు హ ల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ ప్రమ ణయల-రథపో ర్టర కార్టు 

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్ డిసి్టర కి్టర                                                                                                                                                                      పేజీ 4  

  

1 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

  

  

2 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

సాధారణ సంగీ్త అధాాప్క్ుడు(రాలు):  Sem. 1  Sem. 2  

స్ాాంప్రద్యయ స్ాంగీత స్వర్లిపిని చదవగలుగున్ు, గరేడ్ుకు తగథన్టుు గా లయ వినయూస్ాలన్ు వాయిాంచగలుగున్ు.        

స్ాాంప్రద్యయ శాేవూస్ాంగీత స్వర్లిపిని వాయిాంచగలుగున్ు మరథయు చదవగలుగున్ు.         

తగథన్ స్ాంగీత వూకతతకర్ణన్ు ఉప్యోగథాంచి ఒక ప దు  స్మూహాంలో, చిన్న స్మూహాంలో లేద్య వూకితగతాంగా స్ముచితమైెన్ 
స్ాంగీత ప్రదర్ిన్న్ు మరథయు స్మషిర  న ైప్ ణయూలన్ు ప్రదరథిాంచగలుగున్ు.  

      

1 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

     

2 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

చితరలేఖ్న అధాాప్క్ుడు(రాలు) :  Sem. 1  Sem.  2  

వయస్ుీకు తగథన్ రీతిలో వస్ుత స్ామగథేని నేర్దపగా ఉప్యోగథాంచే, కొే తత  మెళ్కువలన్ు వినియోగథాంచే స్ామరాి ానిన 
ప్రదరథిాంచున్ు.  

      

ఆర్టర యొకూ స్ముచితమైెన్ మౌలిక అాంశాలన్ు మరథయు డిజైెన్ యొకూ మౌలిక స్కతయర లన్ు అరి్ాంచేస్ుకుని 
వినియోగథాంచున్ు.   

      

1 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

  

  

2 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

ప్రప్ంచ భ్యష్ల అధాాప్క్ుడు(రాలు):  Sem. 1  Sem. 2  

స్ముచితమైెన్ శారీర్క స్పాందన్ ద్యవరా మౌఖిక ఆదే్శాలన్ు గేహ ాంచడయనిన, స్ర్ళ్మైెన్ మౌఖిక మరథయు/లేద్య 
వరా తప్ూర్వకమైెన్ వర్ణన్లప ై ఆధయర్ప్డిన్ స్ుప్రథచిత ప్దజాల నిన గురథతాంచడయనిన, మరథయు స్ాాంస్ూృతిక స్ాంజాలు 
మరథయు ఆచర్ణలన్ు గురథతాంచడయనిన ప్రదరథిాంచున్ు. 

      

బయగా తెలిస్టిన్ అాంశాలప ై కాు స్ులో అభ్యూస్ాం చేసి్ట జాా ప్కాం ఉాంచుకున్న ప్ద్యలు, ప్దబాంధయలు మరథయు 
చిన్నచిన్న వాకాూలన్ు ఉప్యోగథాంచి స్మ చయరానిన ఇచిచ ప్ చుచకొన్ున్ు మరథయు స్ాాంస్ూృతిక స్ాంజాలు 
మరథయు స్వరాలన్ు అన్ుకరథాంచున్ు.  

      

స్ర్ళ్మైెన్ గరయ లు, పాటలు మరథయు వూాంగూ ర్ూప్కాలన్ు అన్ుకరథాంచున్ు, పాడ్ున్ు మరథయు/లేద్య 
నయటకతయాంగా ప్రదరథిాంచున్ు; స్ుప్రథచిత అాంశాల గురథాంచిన్ ప్ద్యలు, ప్దబాంధయలు మరథయు స్ర్ళ్మైెన్ 
వచనయనిన కాపథ చేయున్ు/వరా యున్ు ; స్ాాంస్ూృతిక ఉతపతయత లకు పేర్దప టుర న్ు/లేబుల్ వేయున్ు మరథయు 
స్ాాంస్ూృతిక ఆచర్ణలన్ు అన్ుకరథాంచున్ు.  
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1 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

  

    

2 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

  

సబజె క్్ట విష్యాల యోగాతలు: సంబంధిత క్ళలు  

బయాండ్ అధాాప్క్ుడు(రాలు):  Sem. 1  Sem. 2  

గరేడ్ స్ాి యికి స్ముచితమైెన్ స్ాంగీతయనిన నిర్దు ష్రాంగా వాయిాంచగలిగర స్ామరాి ానిన ప్రదరథిాంచున్ు.        

స్రథయి ైన్ శావస్, ధవని మరథయు మెళ్కువన్ు వ లువరథాంచే విధాంగా స్రథయి ైన్ భ్ాంగథమ మరథయు హస్త  స్ాి నయనిన 
ప్రదరథిాంచున్ు. 

      

విాండ్ వాయిదూాంప ై గరేడ్ స్ాి యికి స్ముచితమైెన్ ధవనిని వ లువరథాంచే స్ామరాి ానిన లేద్య ప ర్ూష్న్ వాయిదూాంప ై  గరేడ్ 
స్ాి యికి స్ముచితమైెన్ సి్టరక్ట మరథయు మ ల ట్ నియాంతరణన్ు ప్రదరథిాంచున్ు.  

    

1 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

  

     

                    2 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

  

 

ఆరెకసా్ ి  అధాాప్క్ుడు(రాలు):  Sem. 1  Sem.  2  

గరేడ్ స్ాి యికి స్ముచితమైెన్ స్ాంగీతయనిన నిర్దు ష్రాంగా వాయిాంచగలిగర స్ామరాి ానిన ప్రదరథిాంచున్ు.        

మాంచి స్వరానిన మరథయు ధవనిని వ లువరథాంచే విధాంగా స్రథయి ైన్ వాయిాంచే భ్ాంగథమన్ు మరథయు గరేడ్ స్ాి యికి 
స్ముచితమైెన్ ఎడ్మ మరథయు కుడి చేతి మెళ్కువన్ు ప్రదరథిాంచున్ు.  

      

స్వర్కూర్దపలో వాయిాంచే స్ామరాి ానిన మరథయు గరేడ్ స్ాి యికి స్ముచితమైెన్ ధవనిని వ లువరథాంచే స్ామరాి ానిన 
ప్రదరథిాంచున్ు. 
  

      

1 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు  

  

  

  

2 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు   

                      సబజె క్్ట విష్యాల యోగాతలు – తరగతి గది్ అధాాప్క్ుడు(రాలు) :  

ఇంగీీ్ష్ు భ్యష్ యొక్క క్ళలు:  సాహితా & సమాచార వచన ప్ఠనం Sem. 1  Sem. 2  

గరేడ్ స్ాి యి పాఠాూాంశ స్ాంకిుష్రత స్ాి యిలో స్ాహ తయూనిన ప్ఠథాంచున్ు మరథయు గేహ ాంచున్ు.   

ఇతివృతతాం మరథయు ప్రధయన్ భ్యవన్తో స్హా పాఠాూాంశానిన స్మీక్ష్ిాంచున్ు.       
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కథయకూర్దప మరథయు స్ాంఘటన్ల ద్యవరా పాతరలన్ు గురథాంచి లోతయగా వాూఖ్ ూనిాంచున్ు.        

స్ాహ తూాం మరథయు స్మ చయరాతమక పాఠాూాంశాం రెాండిాంటిలోని దృకోూణయలన్ు పాఠాూాంశాల ఆధయరానిన ఉప్యోగథాంచి 
స్ాంబాంధయలన్ు ఏర్పర్చడ్ాం ద్యవరా పో లుచన్ు మరథయు భే్ద్యలన్ు తెలుప్ న్ు.   

  

పాఠాూాంశాంలోని స్ాందరోభచిత ఆధయరాలన్ు ఉప్యోగథాంచి ప్ద్యలు అరి్ాం నిర్ణయిాంచున్ు.    

ఇంగీీ్ష్ు భ్యష్ యొక్క క్ళలు: ప్ఠనంలోని మౌలిక్ న ైప్ుణాాలు  Sem. 1  Sem. 2  

ప్ద్యల స్ాంకరతయనిన భ్ేది్ాంచేటప్ పడ్ు, స్ాంకరత నిరామణాం చేసి్టన్ప్ పడ్ు గరేడ్ స్ాి యి స్వర్ ఉచయార్ణ మరథయు ప్ద విశలుష్ణ 
న ైప్ ణయూలు తెలుస్ుకొన్ున్ు మరథయు వరథతాంప్జరయున్ు.  

      

గరేడ్ స్ాి యి పాఠాూాంశాలన్ు అరి్ాంచేస్ుకునేాందుకు తోడ్పడేటుు గా తగథన్ాంత నిర్దు ష్రాంగా, ధయరాళ్ాంగా ప్ఠథాంచున్ు.        

ఇంగీీ్ష్ు భ్యష్ యొక్క క్ళలు: భ్యషాప్రమ ైన న ైప్ుణాాలు  Sem. 1  Sem. 2  

పరా మ ణికమైెన్ ఇాంగీుష్ భ్యష్ా స్ాంప్రద్యయ లన్ు మరథయు భ్యష్న్ు వరా సే్ట యాంతయర ాంగాలన్ు అమలుప్ర్చున్ు.     

ఇంగీీ్ష్ు భ్యష్ యొక్క క్ళలు:  వార త  Sem. 1  Sem. 2  

విష్య ల లేద్య పాఠాూాంశాల విశలుష్ణల ఆధయర్ాంగా చేసే్ట కెుయిములకు తోడ్పడేాందుకెై ఆధయర్ స్హ త వాదన్లన్ు 
వరా యున్ు.  

  

ఒక విష్య నినప్రథశీలిాంచేాందుకు మరథయు ఆలోచన్లన్ు, స్మ చయరానిన స్పష్రాంగా తెలియజెపేపాందుకు 
స్మ చయరాతమక/వివర్ణయతమక పాఠాూాంశాలన్ు వరా యున్ు.  

      

వృతయత ాంత శ ైలీ మెళ్కువ, వర్ణనయతమక వివర్ణ, మరథయు స్పష్రమైెన్ స్ాంఘటనయ కేమ లన్ు ఉప్యోగథాంచి వాస్తవ లేద్య 
ఊహాతమక అన్ుభ్వాలన్ు లేద్య స్ాంఘటన్లన్ు స్ృషిరాంచేాందుకు కథయ వృతయత ాంతయనిన వరా యున్ు. 

      

గణితం  Sem. 1  Sem. 2  

100 లోప్  అాంకెల భ్యగహారానిన చయల  స్ులువ గా చేయున్ు.   

బహుళ్ అాంకెలు కలిగథన్ ప్ూర్ణ స్ాంఖ్ూల సి్ల విలువ అవగాహన్న్ు స్ాధయర్ణీకరథాంచున్ు.   

బహుళ్ అాంకెలు కలిగథన్ స్ాంఖ్ూల గణన్లో స్హాయప్డేాందుకెై  ర ాండిాంగ్ మరథయు అాంచనయ న ైప్ ణయూలన్ు 
వరథతాంప్చేయున్ు. 

  

బహుళ్ అాంకెలు కలిగథన్ స్ాంఖ్ూల కూడిక మరథయు తీసి్టవేత స్మీకర్ణయలన్ు ప్రదరథిాంచున్ు మరథయు అవూకత 
విలువలన్ు వూకతాం చేసే్టాందుకు స్ాంకరతయలన్ు ఉప్యోగథాంచున్ు.  

  

బహుళ్ అాంకెలు కలిగథన్ స్ాంఖ్ూల గుణకార్ మరథయు భ్యగహార్ స్మీకర్ణయలన్ు ప్రదరథిాంచున్ు మరథయు అవూకత 
విలువలన్ు వూకతాం చేసే్టాందుకు స్ాంకరతయలన్ు ఉప్యోగథాంచున్ు. 

  

గుణకార్ స్మీకర్ణయనిన ఒక పో లికగా గురథతాంచున్ు, స్మ న్ స్మూహ/విలోమ స్ాంబాంధయలన్ు గురథతాంచున్ు, మరథయు 
నిజ జీవిత దృశాూలకి విష్య ప్రథజాా నయనిన వరథతాంప్జరయున్ు.  

  

బహుళ్-అాంచెల ప్ద స్మస్ూలన్ు ప్రథష్ూరథస్ుత న్నప్ పడ్ు చెలుు బయటు అయియూ తర్ూాంతో విభ్జన్లో శలష్ాలన్ు 
వివరథాంచున్ు. 
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యూనిట్ భినయనలతో  భినయనలన్ు పో లుచన్ు, ర్ూప ాంద్ిాంచున్ు మరథయు పరా తినిధూాం వహ ాంచున్ు.    

భినయనలన్ు ఉప్యోగథాంచిన్ప్ పడ్ు ప్ూర్ణ స్ాంఖ్ూలతో తన్కున్న మున్ుప్టి అవగాహన్లన్ు వరథతాంప్జరయున్ు.   

భినయనలకు డెసి్టమల్ అాంకస్ాంకరతయనిన వూకతాం చేయున్ు మరథయు భినయనలతో డెసి్టమల్ీ న్ు పో లుచన్ు.   

రరఖ్లు, కోణయలు మరథయు స్మూహ ఆకృతయలన్ు వాటి లక్షణయలన్ు బటిర  చితిరాంచున్ు మరథయు గురథతాంచున్ు.   

నిజ జీవిత స్మస్ూలు మరథయు అన్ువర్తనయలలో ద్ీర్ఘచతయర్స్ర వ ైశాలూాం మరథయు ప్రథధిని నిర్ణయిాంచున్ు.   

విజఞా నశాసత రం  Sem. 1  Sem. 2  

విశలుష్ణలన్ు మౌఖికాంగా మరథయు లేద్య వరా తప్ూర్వకాంగా ర్ూప ాంది్ాంచేాందుకు లేద్య స్మరథిాంచేాందుకెై ఆధయరాలన్ు 
ఉప్యోగథాంచున్ు. 

  

దృగథవష్య స్కచన్, వర్ణన్, మరథయు/లేద్య అాంచనయ, మరథయు ప్రథష్ాూరాలన్ు ర్ూప్ కలపన్ చేసే్టాందుకు 
న్మూనయలన్ు తయ ర్దచేయున్ు మరథయు స్రథచేయున్ు. 

  

ఒక వస్ుత వ  ఎాంత వేగాంగా చలిస్టేత  అాంత ఎకుూవగా శకితని ఎాందుకు ప ాందుతయాందనే విష్య నిన వివరథాంచున్ు. 
వస్ుత వ లు ఢీకొన్నప్ పడ్ు, ఆ వస్ుత వ  కదలికలన్ు మ ర్చడయనికి ఆ శకిత బది్లీచేయబడ్ుతయాంద్ి.  

  

అాంతర్గత మరథయు బయహూ నిరామణయలన్ు గురథతాంచున్ు. మరథయు జాంతయవ లలోని ఆ నిరామణయల నిరథుష్ర  విధులన్ు 
వివరథాంచున్ు. 

  

నీర్ద, మాంచు, గాలి, స్జీవ పరా ణులు, మరథయు/లేద్య గుర్దతయవకర్షణశకిత కార్ణాంగా చిన్నచిన్న రరణువ లుగా 
విచిాన్నమైె వలయ కార్ాంలో కదులుతూ ఉాండే రాళ్లు , నేలలు మరథయు అవక్ష్రపాలన్ు గురథాంచి వివరథాంచున్ు 
మరథయు/లేద్య వాటి న్మూనయలన్ు చకపిాంచున్ు.    

  

  
తరగతిగది్ అధాాప్క్ుడి(రాలి) వాాఖ్ాలు  
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1 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు 
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2 వ సె్మిస్ర్ట పైె వాాఖ్ాలు   

   
   
   
   
   
   

 


