నురాజెక్టు - 1
బాషపీభవనం ప్ాభావితం చేసే అంశరలను గుర్తంచి సమాచారం సేక్ర్ంచి నురాజెక్టు నివేదిక్
తయారుచేయుము..
నురాజెక్టు శీర్ిక్

: బాష఼ీభవనం రఫావితం చేసే అంశలు.

నురాజెక్టు యొక్క ఉదేేశ్యం : తుజజీవితంలో వివిధ సందమాలలొ బాష఼ీభవనం రఫావితం చేసన అంశల గూమచి
తెలుసఽకుంటారు.
ప్ర్క్లీన :

దరవ దారథం దాతు మరుగు స్థనం కనాా దిగువన ఏ ఉష్ణో గరత వదద నైనా బాషీంగ మామే
దిగచిషయాతుా బాష఼ీభవనం అందఽరు. దీతుై దారథ ఉమచతల వైశలయం, గయౌ వేగం, ఆరథరత
రఫావం ఉంట ంది.

నురాజెక్టుక్ట కరవలసిన వసుతవులట: ఇంటమనాట్, ఫౌతిక శస్ ర ుస్ కం మమచయు ఇతర చితారలు, బటట ల నమూనాలు,
కుీలు, స్సర్, టరరలు, తూరు,స్సర్ మొదలగునవి.
అనుసర్ంచిన విధాన విధానాలట:
 బేము బాష఼ీభవనం రఫావితం చేసే అంశల గుమచి తెలుసఽకొనఽటకు వివిధ ుస్ కలనఽ, అంతమాలాతుా
ఉయోగచంచి చితారలనఽ సేకమచంచాము.
 తుజజీవితంలో జమచగే వివిధ దిగచిషయాలై చరిలు చేస ఫాష఼ీభవనం ై రఫావితం చేసే అంశలనఽ గూమచి
తెలుసఽకునాాము.
 తుజ జీవితంలో బాష఼ీభవనం యొకక తృతర గూమచి విషయాలనఽ సేకమచంచాము.

బీక్రులోని నీరు బాషపీభవనం చందుట

ప్ాక్ృతిలో నదులలోని నీరు బాషపీభవనం చందుట

సమాచార సేక్రణ:
బాష఼ీభవనాతుా రఫావితం చేయడాతుకి అంశలు :
1. గయౌ వేగం రఫావం: బాష఼ీభవనం గయౌ వేగంై ఆధారడుత ంది. గయౌ వేగం మచగచతే బాష఼ీభవనం వేగంగ
జరుగుత ంది.
ఉదాహరణ: తడి బటట లు పేనఽ గయౌలో వేగంగ ఆరుతాభ. కరణం బాష఼ీభవన వేగం గయౌవేగంై ఆధారడుత ంది.

తౄయనఽ గయౌతో బటట లు ఆరవేస్ ఽనా వయకి్

గయౌలో బటట లు ఆరుట

2. ఉష్ణో గరత మచగచనుడు: వతావరణంలో ఉష్ణో గరత ఎకుకవగ ఉనాుీడు బాష఼ీభవనం వేగంగ జరుగుత ంది.
ఉదాహరణ: శీతాకలం కంటే వేసవికలంలో బటట లు వేగంగ ఆరుతాభ. కరణం వతావరణంలో ఉష్ణో గరత రగడం.

3. ఉమచతల వైశలయం: ఉమచతల వైశలయం మచగచతే బాష఼ీభవనం వేగంగ జరుగుత ంది.
ఉదాహరణ: తడిబటట లు విడదీస ఆరబెడితే తిరగ ఆరుతాభ. మడతలు టటట ఆరవేసే్ తిరగ ఆరవు. దీతుకి కరణం
విడదీసనుడు ఆధార వైశలయం రగడబే. అదే విధంగ వివిధ ఉమచతల వైశలాయలు కయౌగచన తృతరలలో తూటటతు
ఉంచినుడు ఉమచతల వైశలయం ఎకుకవగ ఉనా తృతరలోతు తూరు తిరగ బాష఼ీభవనం చెందఽత ంది.

విడదీస ఆరవేసన బటట లు తిరగ ఆరుట

దద తృతరలోతు తూరు తిరగ బాష఼ీభవనం చెందఽట

4.ఆరథరత: వతావరణంలోతు తేమ ఎకుకవగ ఉంటే బాష఼ీభవనం నమమదిగ జరుగుత ంది. వతావరణం తృొ డిగ ఉంటే
వేగంగ బాష఼ీభవనం జరుగుత ంది.
ఉదాహరణ: వతావరణం తేమగ ఉనా కలంలో కనాా వేసవి కలంలొ తిరగ బటట లు ఆరుతాభ.

తేమ ఎకుకవగ గల రదేశంలొ బటట లు ఆలసయంగ ఆరుట
5. దరవం యొకక సిఫావం: దరవం యొకక సిఫావంై బాష఼ీభవనం ఆధారడి ఉంట ంది. స్ందరత తకుకవ ఉనా
దరవం వేగంగ బాష఼ీభవనం చెందఽత ంది.
ఉదాహరణ: టరరలు తూటట కంటే తిరగ బాష఼ీభవనం చెందఽత ంది.

50 మి.య్ చొుీన ఆలకహాల్, వితుగర్, ఆమనంజ్ జూయస్ మమచయు తూరులనఽ తీసఽకొతు ఐదఽమోజుల తరువత వటట
మచమాణాలలొ తేడా గమతుంచవచఽి.

గుమచ్ంు మమచయు మచశీలనలు:
 బేము తడి గచఽి తౄయనఽ గయౌలో వేగంగ ఆరుటనఽ గమతుంచితిమి. దీతుతు బటటట గయౌ వేగం బాష఼ీభవనంై
రఫావం చాుత ందతు తెలుసఽకునాాము.
 వేసవి కలంలొ బటట లు వేగంగ ఆరుటనఽ బటటట బాష఼ీభవనంై ఉష్ణో గరతా రఫావతుా తెలుసఽకునాాము.
 కుీలో కంటే స్సమోో వేసన టీ తిరగ చలో బడుటనఽ గమతుంచి, బాష఼ీభవనంై ఉమచతల వైశలయ తృతరనఽ
తెలుసఽకునాాము.
 వమాకలంలో బటట లనఽ ఇంటటలో ఆరవేసన అవి తిరగ ఎండకతృణ వడం బటటట ఆరథత రఫావం గూమచి తెయౌసనది.
 మనండు కేలాంటట కుీలలో కే మచమాణం గల టరరలు మమచయు తూరులనఽ విడివిడిగ ఉంచినుడు టరరలు
తిరగ బాష఼ీభవనం చెందఽటనఽ గమతుంచాము. బాష఼ీభవనంలొ దరవ సిఫావం గూమచి తెలుసఽకునాాము.
జాగరత్లు:
 టరరలు వంటట దరవలనఽ తులి ఉంచే తృతరల మూతలనఽ గటటటగ టాటయౌ.
 వేడిగ ఉనా దరవలనఽ చలాోరిడాతుకి వడల్ైీన తృతరలనఽయోగచంచాయౌ.
ముగచంు:
బేము మా ఉతృధాయయులు, మమచయు మా తయౌో దండురల సహకమతుా తీసఽకునాాము. మా ఇండో లో జమచగే వివిధ
అనఽభవలనఽ దిషటలో టట కొతు బాష఼ీభవనం రఫావితం చేసే అంశల గూమచి మా బింద సభుయలు చమచించి తువేదిక
తయారు చేస్ము. ఈ తృరజనకటు దాిమ తుజ జీవితంలో బాష఼ీభవనం యొకక ఆవశయకత తెయౌసనది. సముదారలలోతు
తూరు బాష఼ీభవనం చెంది బేఘాలుగ మామచ మనకు వమాతుాసఽ్నా విషయం గమతుంచి ఆ తూరు బాష఼ీభవనం
చెందడాతుకి కరణాలనఽ తెలుసఽకునాాము. బటట లు తిరగ ఆరవేయుటకు ఏభే చరయలు తీసఽకోవలొ తెయౌసనది.
టరరలు, కిమోసన్ వంటట దరవలనఽ స఼స్లలో ఉంచినుడు మూత గటటటగ ఉంచకతృణ తే అవి తిరగ ఆవిమచ అగునతు
తెయౌసనది. వేడిగ ఉనా దరవలనఽ తారగేటుడు చలాోరిడాతుకి ఎకుకవ వైశలయం గల ేో ట లలో వేయాలతు తెయౌసనది.

నురాజెక్ుట ర్నుో రుు
తృరజనకటు ేరు

: బాష఼ీభవనం రఫావితం చేసే అంశలు.

తరగతి

: 10వ

విషయం

: ఫౌతిక శస్ మ
ర ు

తృఠశల

: జిలాోమచషత్ ఉనాత తృఠశల, లోలుగు,తృొ ందారు మండలం

తురిహణా సమయం

: 7 మోజులు

మచకమలు/మూలాలు

: అంతమాలం, వమ్ తిరకలు, విజాాన శస్ ర ుస్ కములు

తృరజనకటు వివమలు

:

 బేము బాష఼ీభవనం రఫావితం చేసే అంశల గుమచి తెలుసఽకొనఽటకు వివిధ ుస్ కలనఽ, అంతమాలాతుా
ఉయోగచంచి చితారలనఽ సేకమచంచాము.
 తుజజీవితంలో జమచగే వివిధ దిగచిషయాలై చరిలు చేస ఫాష఼ీభవనం ై రఫావితం చేసే అంశలనఽ గూమచి
తెలుసఽకునాాము.
 తుజ జీవితంలో బాష఼ీభవనం యొకక తృతర గూమచి విషయాలనఽ సేకమచంచాము.
మచశీలనలు

:

 బేము తడి గచఽి తౄయనఽ గయౌలో వేగంగ ఆరుటనఽ గమతుంచితిమి. దీతుతు బటటట గయౌ వేగం బాష఼ీభవనంై
రఫావం చాుత ందతు తెలుసఽకునాాము.
 వేసవి కలంలొ బటట లు వేగంగ ఆరుటనఽ బటటట బాష఼ీభవనంై ఉష్ణో గరతా రఫావతుా తెలుసఽకునాాము.
 కుీలో కంటే స్సమోో వేసన టీ తిరగ చలో బడుటనఽ గమతుంచి, బాష఼ీభవనంై ఉమచతల వైశలయ తృతరనఽ
తెలుసఽకునాాము.
 వమాకలంలో బటట లనఽ ఇంటటలో ఆరవేసన అవి తిరగ ఎండకతృణ వడం బటటట ఆరథత రఫావం గూమచి తెయౌసనది.
 మనండు కేలాంటట కుీలలో కే మచమాణం గల టరరలు మమచయు తూరులనఽ విడివిడిగ ఉంచినుడు టరరలు
తిరగ బాష఼ీభవనం చెందఽటనఽ గమతుంచాము. బాష఼ీభవనంలొ దరవ సిఫావం గూమచి తెలుసఽకునాాము.
నురాజెక్ుట ఫలితాలట : బేము మా ఉతృధాయయులు, మమచయు మా తయౌో దండురల సహకమతుా తీసఽకునాాము. మా
ఇండో లో జమచగే వివిధ అనఽభవలనఽ దిషటలో టట కొతు బాష఼ీభవనం రఫావితం చేసే అంశల గూమచి మా బింద
సభుయలు చమచించి తువేదిక తయారు చేస్ము. ఈ తృరజనకటు దాిమ తుజ జీవితంలో బాష఼ీభవనం యొకక ఆవశయకత
తెయౌసనది. సముదారలలోతు తూరు బాష఼ీభవనం చెంది బేఘాలుగ మామచ మనకు వమాతుాసఽ్నా విషయం గమతుంచి ఆ
తూరు బాష఼ీభవనం చెందడాతుకి కరణాలనఽ తెలుసఽకునాాము. బటట లు తిరగ ఆరవేయుటకు ఏభే చరయలు
తీసఽకోవలొ తెయౌసనది. టరరలు, కిమోసన్ వంటట దరవలనఽ స఼స్లలో ఉంచినుడు మూత గటటటగ ఉంచకతృణ తే అవి
తిరగ ఆవిమచ అగునతు తెయౌసనది.
గర
ూ ప్ులోని సభుయల వివరరలట మర్యు ప్ని విభజన:
వరుస సంఖ్య
1
2

సభుయని ేరు

అప్ీగ్ంచిన ప్ని

3
4
5
సమమచీంచిన తేదీ :

సంతకలు

