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ప్రాజెక్టు  పేరు               : స్పర్శ బలం మరియు క్షేత్ర బలాల మధ్య తడేాలను గమనంచుట. 

ప్రాజెక్టు యొక్క ఉద్దేశ్యం : నత్య జీవిత్ంలో మనం ఉపయోగించ ేవివిధ్ బలాలను గూరిి తెలుస్ుకొన, వాటలిో 
                             స్పర్శబలం, మరియు క్షేత్ర బలాల మధ్య తడేాలను గమనంచుట. 

పరిక్ల్పన :                     బలం యొక్క వివిధ్ ర్ూపాలను తలెుస్ుకొన, వాటిన వరగీక్రించి వాటలిో స్పర్శబలం, 

                                       క్షేత్రబలాలను గురితంచుట. 

ప్రాజెక్టు క్ట కరవల్సని వస్తు వుల్ట: ఇంటర్ నెట్, వారాత పత్రరక్ల కలిప్పింపంగులు, వివిధ్ చితరా లు. 
అనతస్రించిన విధాన వివరరల్ట: మేము స్పర్శ, క్షేత్ర బలాలక్ు స్ంబంధ ంచిన చితరా లను వారాత పత్రరక్లు, ఇంటర్ నెట్ , 

వివిధ్ పుస్తకాల నుండ ి సకే్రించిత్రమి. 
స్పరశబల్ం :   ర ండు వస్ుత వుల మధ్య పరత్యక్ష స్పరాశ స్ంబంధ్ం ద్ాారా పనచసే ేబలాలను స్పరాశ బలాలు అందుర్ు.   
                       ఉద్ా: క్ండర్ బలం, ఘర్షణ బలం, అభిలంబ బలం, త్నయత్. 

క్ండర్ బలం:  మన క్ండరాలు క్లుగజసే ేబలాని క్ండర్ బలం అందుర్ు. 
                                                                                            
                                                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 ర తై్ు పొ లంలో భూమిన దునుిత్ూ క్ండర్ బలాని                    క్ుమమర ిక్ుండలను క్ండర్ బలాని 
 ఉపయోగిస్ుత నాిడు. ఎదుు లు క్ూడా క్ండర్ బలాని                     ఉపయోగించి త్యార్ుచసే్ుత నాిడు. 
                ఉపయోగసి్ుత నాియి. 
 
ఘర్షణ బలం : స్పర్శలో ఉని త్లాల మధ్య సాప్పిేక్ష చలనాని వయత్రరకేలంచ ేబలాని ఘర్షణ బలం అందుర్ు. 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
మంచుప్పి  ైఘర్షణ త్క్ుకవగా ఉనిందున మొదట ివయకలత                     ఘర్షణ బలం త్క్ుకవ అయినందున  
           సేకటింగ్ చేయగలుగుత్ునాిడు.                                                           అబబాయి  జారిపడాా డు. 



 
అభిలంబ బలం : ఒక్ వస్ుత వు యొక్క త్లం వేరొక్ త్లం మీద లంబ ద్ శలో (అభిలంబంగా) క్లుగజేస ేబలాని అభిలంబ 

బలం అందుర్ు.   
 
 
 
        
 
 

 
 
 
పుస్తక్ం కలరంద పడిపో క్ుండా బలి అభిలంబ                                    పుస్తక్ం కలరంద పడక్ుండా క్ర్ర          
       బలాని స్మక్ూర్ుస్ుత ంద్ .                                          అభిలంబ బలాని స్మక్ూర్ుస్ుత ంద్ . 
త్నయతా బలం:     తాడు లేద్ా ద్ార్ంలో గల బిగుస్ుత్నాిని త్నయతాబలం అందుర్ు. 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 

 
   కొండప్పి కైల ఎక్ుకత్ుని ఆమకె్ు తాడులోన                    ఒక్ తరా డును ఇర్ువెపైులా లాగుత్ునిపపటిక ీ
    త్నయతా బలం పడిపో క్ుండా ఆపుత్ుంద్ .                        ద్ానలోన త్నయతా బలం వలి తెగిపో దు. 
 
క్షేతా్ బల్ం               : ర ండు వస్ుత వుల మధ్య పరత్యక్ష స్ంబంధ్ం లేక్ుండా బలం పనచేసేత   ద్ానన క్షేత్రబలం అంటబర్ు. 
 అయసాకంత్ బలం: ర ండు అయసాకంతాల మధ్య క్ంటికల క్నప్పింంచక్ుండా పనచసే ేఆక్ర్షణ లేద్ా విక్ర్షణ బలాని  

                                   అయసాకంత్ బలం అంటబర్ు. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

దండాయసాకంత్ స్జాత్ర ధ్ృవాలు విక్రిషంచుకొనుట                      దండాయసాకంత్ం చుటటూ  గల క్షేత్రంలో 
        విజాత్ర ధ్ృవాలు ఆక్రిషంచుకొనుట                                           అయసాకంత్ బలరేఖలు 



 సాా వర్ విదుయత్ బలం : ఒక్ ఆవేశ వస్ుత వు, మరొక్ ఆవశే పూరిత్ లేద్ా అవశే ర్హిత్ వస్ుత వుప్పి  ైక్లుగజసే ేబలాని సాా వర్  

                                      విదుయత్ బలం అందుర్ు. 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

   ఆవశేం క్లిగని బలెూనిక్ు జుటటూ  ఆక్రిషంచుట                       ఆవశేపర్చిన క్లం కాగతి్ం ముక్కలను ఆక్రిషంచుట 
 

గుర్ుతాాక్ర్షణ బలం :  భూమి గల ఆక్ర్షణ బలాని గుర్ుతాాక్ర్షణ బలం అందుర్ు.  
 
        
 
 
 
 
 
 

 
చెటటూ ప్పి  ైనుండ ిఆప్పింల్ భూమాయక్ర్షణ శకలత వలి కలరంద్ కల పడుట             భూమి అని వస్ుత వులను ఆక్రిషంచుట 
విద్ాయరిా యొక్క వాయఖాయనం: 

ప్పి  ైచితరా లను వివిధ్ పత్రరక్లు, అంత్రాా లం నుండ ిసేక్రించిత్రమి. ఆ చితరా లను బటిూ  స్పర్శ బలం మరియు క్షేత్రబలం యొక్క 

భబవనలు అవగాహన అవుతాయి. ద్ీనన బటిూ  స్పర్శబలం అనగా ర ండు వస్ుత వుల మధ్య పరత్యక్ష స్పరాశ స్ంబంధ్ం ద్ాారా 
పనచేస ేబలం   అనీ క్షేత్రబలం అనగా ర ండు వస్ుత వుల మధ్య పరత్యక్ష స్ంబంధ్ం లేక్ుండా పనచేస ేబలం  అనీ తెలిసంనద్ . 
జాగరత్తలు : 

 ఘర్షణ బలం త్క్ుకవెనై పరద్శేాలలో నడిచటేపుపడు జాగరత్త గా ఉండాలి. 

 యంత్ర భబగాలక్ు ఘర్షణ త్గిీంచ ేవిధ్ంగా క్ంద్నెలు వాడాలి. 

 పరయాణ ంచటేపుపడు అభిలంబం త్క్ుకవగా ఉని నేలలలో నడువరాదు. 
 ఊయలలు క్టటూటపుపడు, పర్ాతాలు ఎకేకటపుపడు త్నయతాబలం ఎక్ుకవగా ఉని తాడును ఉపయోగించాలి. 

ముగింపు :  
          ఈ పరా జ క్ుూ  నర్ాహించిన త్ర్ువాత్ వివిధ్ బలాల గూరిి అవగాహన అయినద్ . ఏ బలాలు మన ద్ెైందంద్ త్  
          జీవిత్ంలో ఉపయోగిసాత యో తెలిసంనద్ . ఘర్షణ బలం ఉపయోగాలు, వాట ివలి నష్ాూ లు క్ూడా తలెిసంనవి.  
          భూమిప్పి  ైఉని వస్ుత వులక్ు గుర్ుతాాక్ర్షణ బలం ఉనిపపటిక ీఅభిలంబ బలం ఎలా ఉపయోగపడుత్ుంద్ో  
          తెలిసంనద్ . వివిధ్ బలాల గురించి మేము తలెుస్ుక్ున్న అంశాల వలి నత్యజీవిత్ంలో వివిధ్ స్ందరాాలలో ఏ  
          విధ్ంగా జాగరత్తలు తీస్ుకోవాలో అవగాహన అయినద్ . 
 



ప్రాజెక్టు  రిప్ో రుు  
 
పరా జ క్ుూ  ప్పిరే్ు                : స్పర్శ బలం మరియు క్షేత్ర బలాల మధ్య తడేాలను గమనంచుట. 
త్ర్గత్ర           : 8వ 
విషయం    : భౌత్రక్ శాస్త రము 
పాఠశాల   : జిలాి పరిషత్ ఉనిత్ పాఠశాల, లోలుగు,పొ ందూర్ు మండలం 
నర్ాహణా స్మయం  : 7 రోజులు 
పరకి్రాలు/మూలాలు  : అంత్రాా లం, వారాత  పత్రరక్లు, 8వ త్ర్గత్ర పాఠయ పుస్తక్ం. 
పరా జ క్ుూ  వివరాలు   : మేము అంత్రాా లం నుండ ివివిధ్ చితరా లను సేక్రించాము. కొని వారాత  పత్రరక్లలోన 

 చితరా లను క్ూడా సేక్రించాము. మేము సేక్రించిన దతాత ంశాని కోర డీక్రించి నవదే్ క్ను  
త్యర్ుచసేంత్రమి. వాటిలో స్పర్శ బలాలక్ు స్ంబంధ ంచిన చితరా లను ఒక్ క్రమ పదధత్రలో 
వరగీక్రించి వాటిన పొ ందుపరచిాము. త్ర్ువాత్ క్షేత్ర బలాలక్ు స్ంబంధ ంచిన చితరా లను 
చేరిి త్రమి. 

పరశిీలనలు   : సేకటింగ్ జరపి్పిటేపుపడు ఘర్షణ పాత్ర గురిి చితరా ల ద్ాారా తెలుస్ుక్ునాిము. నేలప్పి  ై 
మనం నలబడనిపుడు మనం కలరంద్ కల పో క్ుండా అభిలంబ బలం యొక్క పాత్రను 
తెలుస్ుక్ునాిము. సాా వర్ విదుయత్ బలాలను గూరిి చితరా ల ద్ాారా మేము క్ృతాయలను 
నర్ాహించి తెలుస్ుకోవడం జరగిినద్ . గుర్ుతాాక్ర్షణ బలాలు భూమిక ేకాక్ అని గరహాలక్ు 
ఉంటటందన అంత్రాా ల చితరా ల ద్ాారా తెలుస్ుక్ునాిము. మనక్ు క్నప్పింంచన అయసాకంత్ 
క్షేతరా ని గూరిి అయసాకంత్ం మరయిు ఇనుప ర్జను తో క్ృత్యం నర్ాహించి 
తెలుస్ుక్ునాిము.  

పరా జ క్ుూ  ఫలితాలు :మా యొక్క ఉపాధాయయులు, స్హ విద్ాయర్ుా లతో మరయిు మా త్లిిదండుర లతో మా 
అభిపరా యాలను పంచుక్ునాిము. ద్ెనైంద్ త్ జీవిత్ంలొ వివిధ్ బలాల పాత్రను గూరిి 
చర్ిలు జరిపాము. పరా జ క్ుూ  ద్ాారా వివిధ్ బలాల ఉపయోగాలను మరియు తీస్ుకోవాలిిన 
జాగరత్తలను చరిి ంచి తలెుస్ుక్ునాిము. మా గూర పు పన విభజన చేస్ుక్ున చితరా లను 
సేక్రించడం జరగినిద్ . 

 
గ్రూ పుల్ోని స్భ్యయల్ వివరరల్ట మరియయ పని విభ్జన: 

వరుస్ స్ంఖ్య స్భ్యయని పేరు అపపగించిన పని 
1   
2   
3   
4   
5   

 
స్మరిపంచిన తదే్ ీ:                                                                                     స్ంత్కాలు 


