
!" ఆ$గ& 'ద& )ఠ& ప, -.క
 
01234567(!" 'ద&) 89 అం<ల1 సమ@A BC  పరసEర అభ&సన అ1భHల9
కIJ ంKంLM ఈ OP ంQ ప, శST, కృV&T త7! Kయడం జ@[ంQ. ఈ కృV&T ఇద] ! ^_
`నS సaహం8 చ@dంK అవfసం కIEgC  hIకల8 !" 'ద&1 సంశ7T ^Mంi
gjచkl ఒf@n ఒక! చ@dం` 'షయ pq r9S sంt సంసuvw9 కIJ ంచ వxd.
 
ఉz_{ తం ( introduction) :
 

1. |!}దల8 ~M ఉ�C జకరంl అ9�ంK 'షయం ఏQ ?
2. ~M భయం కI[ంK అంశం ఏQ ?
3. |!}దల }@ం` ~MనS ప, శSల1 ఎవ@n ��� �V!?

 
అ�&యం 1 :
 
|!}దల (growing up) :
 

1. �కC వయ�2� hIకల శ�రం8 వKd ఏ�9 5 �!Eల p�త (list) H, యం6.
2. �కC వయ�2� hTర శ�రం8 వKd ఏ�9 5 �!Eల p�త (list) H, యం6.
3. �, 7 అకu 'వ@ం`న ఆ$గ&కర�న ఆ�రంn, ~! w� ఆ��9S zలdం6. ఈ ప, శSM
స��నం �రM 4 వ�J ల ( పం�� , �రlయT, �r&T, �ంస కృ"C T) p�V1
త7! K� ప, w $� ఒ�u వరJ ం89ం` ~! w� ప_�� ల1 �యం6. n�
'_&!� లn ~ ఆ��9S ఏ 'ధంl 0!}పరచవ�d చ@dంచం6. ఇ1� ఖ9p9S
'ట�� '�' 9 తపEక }@C ంx�ం6.

 
అ�&యం 2 : !"fలం అం  ఏ�� ?
 
ప, శS 1: �, 7 అకu !"fలం }@ం` ఇ`dన 'వరణ ఆ�రంl ఈ OP ంQ 10 Hf&ల89
¢£ల1 9ంపం6.
 

1. ¤¥¦T ________ 8 త7ర¦V!.
2. గర§శ79O ఇ!ప, కu¨ ______ ¦ం6 అQ ©¨ ______ కI[�ం6, త!Hత దశ8

______ l �!"ంQ.
3. ఒక 9@] షª �న వయ�2 త!Hత ఒక �$«1 ______ గP ం¬ 1ం6 ప, w ల అంi9S
అంiశయం9ం` '�దల®&¨ K�C ంQ. '�ద¯న అండ� ______ 8O °±C ంQ.

4. ¤¥¦ త7! fHలం  అండకణం ______  ______ n కI�న �ండం ఏరE�"ంQ.
5. �ండ �రణ, ¤¥¦ pగP తC ల² గ�§శయం ______ మ@� zషfలn ( nutrients ) 9ం6న
మృL³న కణpలం n sరT త7! K�Mం´ంQ. గ�§శయం 8 �ండం ¦ం �
ఈ sరT అవసరమ¦Vµ.

6. ©¨ ¶!�  ______ n ·ర&కణం (sperm) కలవL. అంLవలన �ండం త7! fL.
7. ¸ fరణం Kత గ�§శయం89 మృLకణpలsరల అవసరం ^నంLన అQ ______
�j� 'స@¹ ంపబ�"ంQ/బయటM వxd1.

8. ఈ »@C  ప, OP య ల¨ w@[ �వi�S ______ అం�!.
9. ©¨ మంQ hIకలM ఈ !" చకP ం ��!l ______ $�T ఉం´ంQ. f¼ ఒక
hIకM, ఇం�క hIకM మధ& �i ఉండవxd.

10. !"కP మం సమయం8 ______ క�½8 ¾�E సహజం.
 
ప, శS 2 : ~ !"కP మం సమయం8 ~ ³L&¿À  సంప, Qం`న rT} సంఘటనల1 �యం6.
 
ప, శS 3 : !"కP మం సమయం8 వKd ¾�E 9HరణM Kయగల Âlసrల1 ~ gSÃ"�In
కI� ¶ధన Kయం6.
 



 
ప, శS 4 : ప, Ä ప, కటన (statement) 9జ�/అబద] � అ9 H�`వర ఇ`dన 9/అ ¸ }ండ, ంl
xటª ం6.
 

1. !"కP మం 89 ఆఖ@ $� రకC ¶, వం ©¨ అ¬కంl ఉం´ంQ.     9/అ
2. ~ Åద� !"కP మం త!Hత ఒక� ^_ Æం� సంవత2ర�T ~ !"కP మం
కP మరÃతంl ఉం´ంQ.                                           9/అ

3. !"కP మం సమయం8 ©¨ ఎMuవ రకC ¶, వ� ¼ర�ంచడం ¶�రణ 'షయం                
                                                                9/అ

4. !"కP మం ~M Ç'Vంతం వBC � ఉం´ంQ.                           9/అ
5. ~ !"కP మం Åద¯న½� రకC ం ©¨ ఎ!½ రం}8 ఉం6, కP మకP మంl »@C  అ®&
సమ79O �L! ÈÉమ రం}8O �!"ంQ.                                                          
               9/అ

అ�&యం 3 : r త!Hw !"కP మం ఎ½E� ?
1. ఎ½EÊr !"కP మం వ�C ంtËన9 9Ì తన సం`8 �9S )&�ల1  | ª́ M9
°ళÎడం ఇషª ప�"ంQ. Ïల¦ల8 స@పÐ_9కrS ఎMuవ )&�ల1 Ä�M°Ñ� ¨,
వ_]  అ9 9రÀ µంx�i9O, తన తLప@ !"కP మం ఎ½��వ�d
ÒT��Hల1MంQ.

            9Ì Óకu �1ప� !"కP మం Åద� $� Ô� 6. ఆ0 !"చకP ం 96' 28 $�T.
ఒక�ళ 9Ì Ïల¦T Ô¯ 8 1ం` Ô¯ 11 వరM ఉం  ఆ0M అ¬కంl )&�T అవసర�
^_ ?

2. !"కP మం »రjలకÕ -T అం  ఏ�� ? !"కP�9O ఎ9S H�ల�ంL ఈ <�రక,
�న�క �!ET కT}Vµ.

3. !"కP మం »రjలకÕ -ల1 ఏ 'ధంl 9యంw, ంచవxd ?
 
అ�&యం 4 : !"కP మం సమయం8 Ä��త[న భద, Vచర&T

1. ¶9ట@ )&6S ఏంత సమయ ప@¬8 �!BC  ఉంiI ?
2. ~! బటª 1 ఉపÂ[�C ం  ఆ బటª 1 ~! మ£Î ఉపÂ[ంK �ంL _9 ¥భ, త1
ఎ¨ ధృవప!¶C ! ?

3. ఇం�8 ¶9ట@ )&�9 ఎ¨ త7! K¶C ! ?
4. ¶9ట@ )&�9 ఎ¨ )Ö¶C ! ?
5. ~ Åద� !"కP మం అ1భH9S 9స2ం�చంl పంx�HT1Mం  ఆ కథ1 ~
ప, కuన �!dనS అ�«µO ØపEం6. ~ అ1భవం ఏ��? ఎMuవ సం�దA ంl
ఉంÐంLM ~! 'ÙనSంl ఎం K¶C ! ?~M ~ Åద� !"కP మం ఇంf �Mం 
�క�ంL ~! ఏ 'ధంl సం�LA ల¦V!? వ`dన త!Hత ఎ¨ం� చర&T
Ä�Mం�! ?

6. !"కP మం వKd సమయం8 ఎ¨ం� L�C T ��Mం  h}ం´ంQ ?
7. ~M !"కP మం వ�C నS సమయం8 ~ సం`8 ¶9ట@ )&��  ^Mం  ~ L�C ల¸
మరకT పడMంi ఉంÐంLM Ú! ఎం K¶C ! ?

8. Û7 మ@� �, య అకu !"కP మం }@ం` ¶9ట@ )&డ�  }@ం` �9S కథT Ø)E!
క_. ~! ఇత!లn పంx�9 చ@dం©ల1M� అ1భHT ఏ�r ఉrS7?

9. !"¶, వం సమయం8 Ä��వల�న ఐL ప@¥భ, త చర&ల1 �యం6.
10. !"¶, వం మIన�న_ ?

 
�[ం½ :

1. !"కP�9O సంభంQం` ~Oంf ఏ�r ప, శSTrS7 ?
2. మనం |!}"నS½E� శ�రం8 �!ET �వడం సహజం. �!ET గమ9ం` �Q] l
భయపడటం �i సహజÚ. ఏQ ఏ�r Ý9 }@ం` అసహనం, �}J  పడనవసరం
^L. hIకT ఏ 'ధంl తమ8V� ఒక@�క! స�యం K��గల! ?


