
1. అకరణీయ సంఖ్యలు  

విద్యయర్థి సమాచయరం 
  

పేరు : 
 

తరగతి : 8 

ఖ్ండం : 
 

ర్ోల్ న ం. : 
 

సకూలు పేరు: 
 

అధ్యయయం పేరు : అకరణయీ సంఖ్యలు 
ప్రాజెక్్ట యొకూ ట ైటిల్ : నంబర్ ల ైన్ లో అకరణయీ సంఖ్యల ప్రాతినిధ్యం. 
ప్రాజెక్్ట యొకూ లక్ష్యం : నంబర్ ల ైన్ లో అకరణయీ సంఖ్యలకు ప్రాతినిధ్యం వహ ంచడానికి. 
ఉపయోగథంచే మెటీర్థయల్్ : కలర్ పేపరలు , స్కెచ్, స్ేెల్, పకనిిల్ 

సమాచయర విశ్లేషణ : 
 

సహజ సంఖ్యలు : అనిి క ంట ంగ్ న ంబరును సహజ సంఖ్యలు అని అంటారల. 

  
సహజ సంఖ్యలను 'ఎన్' ద్ాారర గుర్తంచబడ ంద్ి. 

  
ఎన్ = {1,2,3,4,.....} 

మొత్తం సంఖ్యలు : సునాితోప్రటుగర అనిి క ంట ంగ్ న ంబరును హో ల్ అని అంటారల. 

  
సంఖ్యలు. 

  
మొత్తం సంఖ్యలను 'డబుు ు' ద్ాారర నోట్ చేయబడుత్ ంద్ి. 

  
డబుు ు = {0,1,2,3,......} 

పూరరణ ంకరలు : 
సునాితోప్రటుగర అనిి ప్రజిట వ్ మర్యు న గట్ వ్ న ంబరును ఏమని 
అంటారల 

  
పూరరణ ంకరలను. 

  
పూరరణ ంకరలను 'జడ్' లేద్ా నేను నోట్ చసేుకునాియి 

  
జడ్ లేద్ా ననేు = {.......,,–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3,.......} 

 
అకరణీయ సంఖ్యలు :ఒక సంఖ్య, p/q రూపంలో వయకతతకర్ంచవచుుp మరయ్ు q అనవేి 

పూరరణ ంకరలు మర్యు q ≠ 0 మర్యు పుట, కయయ అనవేి సహ-పధాానాలు 
అని అంటారల ఒక "హతే్ బద్ధసంఖ్యలు". అకరణయీ సంఖ్యలను 
"కరాట యి ంట్ నంబరలు " అని కయడా అంటారల. కరబట ి , వరరల "Q" అన ే
అక్షరం ద్ాారర ప్రాతినిధ్యం వహ స్రత రల. Q={1/2,3/4,5/6,10/7…….} 



పాక్రియ:    అకరణయీ సంఖ్యల యొకె డయాగరమాట క్ ప్రాతినిధ్యం. 
సమస్రయపర్థష్రూరం:  5/3 మర్థయు -5/3  సంఖ్ాయ ర్ఖే్ా ప ై రుర్థతంచండి. ఒక గురలత లో ఒక రఖే్ను గయీండ , ద్ానిపక ై 

   'O' సునాికు ప్రాతినిధ్యం వహ సుత ంద్ి. పతాి యూనిట్ ని వరసగర కుడ వ ైపుకు మర్యు  

   సునాి యొకె ఎడమ వ పైుకు మూడు సమాన భాగరలుగర విభజించండ . వీట లో 5  

   భాగరలను తీస్ి సున్నా కుడివైపున ఉనా ఇదవ భాగం చూచిసుత ంది. 

   సునాి యొకె ఎడమ భాగంలో ఐద్వద్ి ప్రాతినిధ్యం వహ సుత ంద్ి! ద్గిువ పటంలో   
   చూపించిన విధ్ంగర 
 

 

 

 

ముగథంపు   : మనం న ంబరల ల ైన్ లో ఏద్ నైా హతే్ బద్ధమ ైన న ంబరలకు ప్రాతినిధ్యం   

    వహ ంచవచుు.  

 
 

అక్రాలెడ్్జ మెంట్   : ఈ ప్రాజెకుి ను పూర్త చేయడంలో ఎవరల సహకరకీమర్యు వరర్ హృద్యపూరాక 

    కృషనిి  చేసుత నింద్ుకు ననేు హృద్యపూరాక ధ్నయవరద్ాలు త లియజేసుత నాిను. 

 
 
 
 

ర్థఫర్ెన్స్ బుక్ట్ : ఎ.పి. ఎస్.స్ి.ఇ.ఆర్.ట  టకిె్్ బుక్ గణతి్ం 8వ త్రగతి, స్ిబిఎస్ ఈ టెకి్్ బుక్ 
 గణతి్ం కరు స్ 8. 
 
 

 

విద్యయర్థి సంతకం   : 


