బయాలజీ మెథడాలజీ
లువలు
- లువ అంటే ఒక దృగి షయం యోగయ్తను
తెలుపుతుంది.
-మంచి దృఢమె
ౖ న నమమ్కమే లువ.

త్ యోగయ్తను నిరా
- లువలు వయ్కి
ధ్ రించే ప
ర్ మాణాలు.

త్ ంగా అభివృది
- లువలు అమూర
ధ్ చెంది బాహయ్ంగా
కనిపిత్ యి.
త్ గమాయ్లు అంటారు.
- టిని అమూర
నిర చనం
ౖ నదని తెలిపే
-ఒక షయం మంచిదని, సరె

లువలు

- బాండ్
-ఒక వత్

సనిన్ శం, భావం, కృతయ్ం యోగయ్త

మంచిదని నమేమ్ దృఢమె
ౖ న నమమ్కమే లువ.

త్ ప
త్ న ప
-ఒక వయ్కి
ర్ వర
ర్ మాణం లువ.

లువలు - రకాలు

1. బౌది
ధ్ క లువ
త్ ఆలోచన, తారిక్క ధానాలలో మారుప్లను
-వయ్కి
కలుగజేత్

జీవ స పఠనం దా రా బౌది
ధ్ క నిజాయితీని

పెంచడానికి కృ చే

లువను బౌది
ధ్ క లువ అంటారు.

-నితయ్ జీ తంలో సమసయ్లను పరిషక్రించడానికి
ఉపయోగపడుతుంది.
త్ రకమె
- దాయ్రి
ౖ న ఆలోచనలు, షయాలు
థ్ కొత

తెలు కో లనే కోరికను కలిగిత్ ంది.

- దాయ్రి
ణ్ యాలు తీ కునే లకష్ణం,
థ్ లో నిషప్కష్పాత నిర

కర్మ కష్ణ, ఓరుప్, సహనం అభివృది
ధ్ చెందుతాయి.

-కచిచ్తౖ మె న నిర
ణ్ యాలు చేయడానికి తోడప్డుతుంది.
2. ఉపయోగిక లువ
-జీవ స అధయ్యనం అనేది
పునాదిలాంటిది.

ర్ త్లకు

త్ చే ప
-మాన నికి కలిగే అనుమానాలను నివృతి
ర్ కృతి
సంపదను, వనరులను, ప
ర్ కృతి రహ య్లను

తెలు కోవడానికి ఉపయోగపడే లువను ఉపయోగిక
లువ అంటారు.

త్ రకపు వంగడాలు..
-ఆ ర సమసయ్కు- కొత
రాకుండా-

య్ధి నిరోధక టీకాలు,

య్ధులు

య్కి న్లు,

యాంటీబయాటి॓ .. వయ్వ యంలో- ఆధునిక పద
ధ్ తులు
త్ మారిప్డి, అవయవ
నియోగించడం..ౖ దయ్ంలో- రక

ౖ న
మారిప్డి, శసచికిత లు మొదలె

టిని సది నియోగం

చే కోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
త్ ప
-కొత
ధ్ తుల దా రా మొకక్లు, జంతు ల
ర్ జనన పద
త్ లో పెరుగుదల
నాణయ్త, ఉతప్తి

ధించి జీవన థ్ యిని

పెంచుతుంది.
-ప
ర్ కృతి సంపదను జీవనానికి అనుకూలంగా
నియోగించుకోవడం ఉపయోగిక లువ.

త్ పరమె
3. వృతి
ౖ న లువ
త్ లకు ఆధారంగా,
-జీవ స అధయ్యనం ఎనోన్ వృతు
త్ కోరు లకు తెరిచిన దా రంగా ఉంటుంది.
ధ వృతి
త్ ని ఎంచుకునేౖ నె పుణయ్ం కలుగుతుంది.
- దాయ్రి
థ్ లో వృతి
-స యం జీవనోపాధి పొందడానికి ఉపయోగపడే

ధ

త్ లను కలిప్ంచడం ఒక జీవ స
రకాల వృతు
అభయ్సనంవలే
ల్

ధయ్మ తుంది.

-జీవ స ఉపాధాయ్యుడు, లెకచ్రర్, పొ
ర్ ఫెసర్, నరు లు,

స త్ త లు కావచుచ్.
త్ ౖ లె న ప
-స యం ఉపాధి వృతు

సంవర
ధ్ కం, చేపలు,

తేనెటీగలు, పటు
ట్ పురుగులు, కోళు
ల్ , పకుష్లు,

పూదోటలు, పండ
ల్ తోటలు, ఆకుకూరలు, కూరగాయల

పెంపకం చేపట
ట్ డానికి జీవ స పరిజా
ఞ్ నం
తోడప్డుతుంది.
4. కర్ మ కష్ణ లువ
-సతాయ్నే షణలో

యపద
ధ్ తిని ఉపయోగించడంవల
ల్

కర్మ కష్ణ ఏరప్డుతుంది.

-సమసయ్ను సప్ష
ట్ ంగా అర
థ్ ం చే కోవడం,

టికి

సంబంధించిన షయాలను ని తంగా పరి లించడంలో
కష్ణ ఇత్ ంది.
ౖ అంకితభావం, నిరి
-సమసయ్/పనిపె
ట్ అల ల్ట ను
ద్ ష
పెంచుతుంది.

-ప
ధ్ తిలో ఉందని తెలు కుని,
ర్ కృతి ఒక కర్మపద

కృతాయ్లను ఒక కర్మపద
ధ్ తిలో చేయాలని తెలు కుని

అంతర
గ్ తంగా తనలో ఒక కర్మ కష్ణను, కర్మ జీవనానిన్

పెంచుకోవడానికి తోడప్డుతుంది.

5.ౖ నె తిక లువ
-సతయ్ం, వం,

ందరం అనే ఆదరా నిన్

ధించేందుకు మార
గ్ ం ఏరప్రుత్ ంది.

ౖ తిక లువలు ఉనన్ వయ్కి
త్
-నె
త్ కాదు రకమె
ౖ న వయ్కి

కర్టీ

గుణాల రా , మరే

త్ మత
-మాన ని సంపూర
ణ్ మూరి

కా నికి

తోడప్డుతుంది.
-నిషప్కష్పాత, ని

ర
థ్ సతాయ్నే షణ, ఓరుప్గా ఉండేలా

చేత్ ంది.
- వం అంటే సకల జీవరా

ల ర్ య

- ందరం అంటే ప
ర్ కృతిలోని సహజ

కోరడం.
ందరాయ్నిన్,

సమతులయ్తను భంగపరచ్కుండా కాపాడటం. ఒక
షయానిన్ మళీ
ల్ మళీ
ల్ రుజు

6.

చేత్ డు.

ందరాయ్తమ్క లువ

- దాయ్రు
థ్ లు ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అనే ప
ర్ శన్లు
కుని సమాధానాలను అనే ంపజే దే

ందరాయ్తమ్క

లువ.
- సం ఒక కళ అయితే,

సజు
ఞ్ లు కళాకారులు.

-సతాయ్నే షణలో ప
ర్ కృతిని చూ సతయ్మే

ందరయ్ం,

ందరయ్మే సతయ్మని అర
థ్ ం చే కుంటాడు.

త్ అనే లువలను కలిప్త్ ంది.
-మెచుచ్కోలు, సంతృపి
-ఇ
7.

దా
ధ్ ంతాలకు దారితీత్ యి.
ంసక్ృతిక లువ

-మానవజాతి పరిణతి తెలియజే ది
-నాగరికత,

రి సంసక్ృతి.

ంసక్ృతిక కా నికి, ఆలోచనా దృకప్థం,

ఆచార వయ్వ రం,ౖ ఖరి, ఆ రపు అల ల్ట లో తోడప్డే
లువను

ంసక్ృతిక లువ అంటారు.

-సంసక్ృతి ప
ర్ కృతిలో జీ ంచడం నేరిప్తే జీవ సం

ప
ట్ ౖ మె న అవగాహనను అందిత్ ంది.
ర్ కృతి గురించి సప్ష
- దయ్యే సంసక్ృతి, సంసక్ృతియే దయ్
- జాన్ ట్ వర్
ట్ మిల్
-సంసక్ృతి మంచీచెడుల చకష్ణను తెలిపి సభయ్త,
సం క్రంలో కర్మ కష్ణను నేరుప్తుంది.
8. సృజనాతమ్క లువ
-నూతన షయాలు కనుకోక్వడం,

మానయ్ షయాలను

త్ గా గమనించడానిన్ పెంచుతుంది.
కొత

-ప
ర్ యోగాతమ్కౖ నె పుణయ్ం, పరి లనలు చేయడంవల
ల్
సృజనాతమ్కత అభివృది
ధ్ చెందుతుంది.

-స తంత
ర్ ంగా ఆలోచిత్ నేరుప్ ఏరప్డుతుంది.

త్
- దాయ్రు
థ్ ల్లో ప
ర్ యోగాతమ్కౖ నె పుణయ్ం, పరి లన, కొత

వత్

ల తయారీౖ నె పుణయ్ం, నూతన దా
ధ్ ంతాలు,

భావనలు ఏరప్రేచ్ందుకు సృజనాతమ్క దృ ట్ అవసరం.
త్ జానిన్ కలిగించే లువ
9. ఉతే
- స త్ త ల జీ త చరిత
ర్ లను తెలు కోవడం దా రా

త్ జంతో చేత్ రు.
జీవ స అధయ్యనానిన్ నిమగన్త, ఉతే
10. వరణాతమ్క లువ

-ప
ర్ యోగ ల, పరిసరాలో
ల్ నేరుచ్కునన్ షయాలను ఒక

త్ ని వరణాతమ్క లువ
కర్మపద
ధ్ తిలో చేరిచ్ వరించే శకి
అంటారు.
-దీనివల
ల్

తా
ర్ లు, నియమాలు రూపొందుతాయి.

11. మాన క లువ
-జీవ స అధయ్యనంవల
ల్ (మొకక్లు, జంతు ల

ౖ లె ంగిక దయ్, శరీర అవయ లు, స రూప స భావం)

ౖ మ్ థ్ రయ్ం, ఆతమ్ నిబబ్రత, నిర
ఆతె
ణ్ యాధికారం లాంటి
ఏరప్రేచ్ లువను మాన క లువ అంటారు.
12. రామ సమయ సది నియోగ లువ
త్ ఆధారంగా సమయానిన్
- దాయ్రు
థ్ ల్లో అభిరుచి, ఆసకి
వృథా చేయకుండా..

ఎ. జంతు, వృకాష్లను కరించడం
బి. అకే రియం/టెరే
ర్ రియం/

రియం వంటి

తయారు చేయడం

. నమూనాలు, చారు
ట్ లు,

య పతి
ర్ కలు చదవడం

డి. బడితోట, చెటు
ట్ లు చేయడం
ర్ జెకు
ల్ , పా
ఇ. ప
ర్ తాయ్మాన్య పరికరాల తయారీ

ఎఫ్. వత్ , షయ కరణ లాంటి పనులు
చే కోవడానిన్ ఈ లువ అభివృది
ధ్ చేత్ ంది.
13. ఫెయిన్మన్
-10 ఏండ
ల్ వయ

య లువలు
లో భౌతిక సంలో దొంగలను

పటు
ట్ కునే ఎలకా
ట్ ని॓ సరూక్య్ట్ను తయారు చే డు.
-1965లో నోబెల్ బ
-

మతి పొందాడు.

యజా
ఞ్ నానిన్ మంచీచెడులకు

డవచుచ్. ఇది

స త్ త లుగా తీరిచ్దిదు
ద్ తుంది. మూఢనమమ్కాలను
నమమ్దు అని

య లువలుగా చెపాప్రు.

- స త్ త లు దే నిన్ నమమ్రని చెపాప్రు.
యౖ ఖరిని పెంపొందించే లువ

14.

-దీనిలో రెండు లువలు ఉనాన్యి. 1.
పెంపొందించే లువ, 2.

యౖ ఖరిని

య పద
ధ్ తిలో కష్ణనిచేచ్

లువ
-

య పద
ధ్ తిలో కష్ణ ఇవ డంవల
ల్

య

ౖ ఖరులు అభివృది
ధ్ చెందుతాయి. దీనేన్

య

ౖ ఖరిని పెంపొందించే లువ అంటారు.
-

ల దృకప్థం కలిగి, కచిచ్తౖ మె న షయం

ౖ
తెలు కోవడంలో జిజా
ఞ్ స, షయ జా
ఞ్ నంపె
సమసయ్లు రుజు

చే న షయాల దా రా

పరి క్రమ తాయని ఆ ంచే స భావంగల
త్ లు అంటారు.
యౖ ఖరిగల వయ్కు
లకష్ణాలు

సం,
రిని

-మూఢనమమ్కాలను నమమ్రు.
-

ల దృకప్థం కలిగి ఉంటారు.

-నీతి, నిజాయితీలకు మారు పేరు.
-పటు
ట్ దల, దకష్త కలిగి ఉంటారు.
త్ ఆలోచనలు చేత్ రు.
-కొత

త్
-పాత దా
దా
ధ్ ంతాలకు అనుగుణంగా కొత
ధ్ ంతాలను
రూపొందిత్ రు.
-తొందరపాటు నిర
ణ్ యాలు తీ కోరు.

-ౖ జా
గ్ ంటారు.
ఞ్ నిక ప
ర్ దర నలో పాలొ
య పద
ధ్ తిలో కష్ణ
-ఒక ఉదే
ద్ శంతో కర్మబద
ధ్ ంగా
పద
ధ్ తి.

గే ధానమే

సజు
ఞ్ లు ఉపయోగించే పద
ధ్ తిని

య
య పద
ధ్ తి

అంటారు.
- సమనేది
- పిట్
జ్ పాయ్టి
ర్ ॓

స షయాలను కనుగొనే ప
ర్ కిర్య

- సజా
ఞ్ నానిన్ కనుగొనడానికి ఉపయోగించే ధానానిన్
య పద
ధ్ తి అంటారు
- పిట్
జ్ పాయ్టి
ర్ ॓

య పద
ధ్ తిలోని

పానాలు

త్ ంచడం
1. సమసయ్ను గురి
2. సమసయ్ను నిర చించడం
3. సమసయ్ను ల్

ంచడం

4. దతా
త్ ం ల కరణ
5. దతా
త్ ం లను అన యించడం
6. పరికలప్నలు రూపొందించడం
ౖ న పరికలప్నలు గురి
త్ ంచడం
7. సరె
8.

మానీయ్కరణను ఏరప్రచ్డం

9.

మానీయ్కరణాల నియోగం

