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Telugu medium Videos - తెల గు మీడియెం వీడియోల    

 
 
 
 

PLMS VIDEOS 
 

Chapter – 4 
ర ెండు చరరాశులలో 

రేఖీయ సమీకరణాల జత 
Pair of Linear Equa-
tions in two variables 

ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జత - 
ర ెండు చరరాశులలో రఖేీయ సమీకరణాల 
జతలక  సాధనల ,రేఖీయ సమీకరణాల జతక  
సాధన కనుగొనడానికి బీజగణిత పద్ధతుల  
 ( Pair of linear Equations in Two varia-
bles ) 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=1390 

ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జత 
Pair of Linear Equations in Two Varia-
bles 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=152 
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PLMS VIDEOS 
 

Chapter – 4 
ర ెండు చరరాశులలో 

రేఖీయ సమీకరణాల జత 
Pair of Linear Equa-
tions in two variables 

 

ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల   
 (Pair of Linear Equations in Two Varia-
bles) 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2191 

ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల   
 (Pair of Linear Equations in Two Varia-
bles) 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2192 

ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల   
 (Pair of Linear Equations in Two Varia-
bles) 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2193 

ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జత - 
రేఖీయసమీకరణాల జతను పరతిక్షేపణ పద్ధతిన 
సాధ ెంచడెం 
 (Pair of Linear Equations in Two Varia-
bles) 
 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2255 
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ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జత - 
ర ెండు చరరాశులలో రఖేీయ సమీకరణాల 
జతలక  సాధనల  రేఖీయసమీకరణాల జతను 
పరతిక్షేపణ పద్ధతిన సాధ ెంచడెం 
 (Pair of linear Equations in Two varia-
bles) 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2259 

ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జత - 
సమీకరణములనురేఖాచితరము ద్ాారాసాధ ెంచుట 
 (Pair of linear Equations in Two varia-
bles - linear equations graphical repre-
sentation) 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2260 

ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జత – 
సమీకరణములనురేఖాచితరము ద్ాారాసాధ ెంచుట 
 (Pair of linear Equations in Two varia-
bles - linear equations graphical repre-
sentation) 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2261 
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ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జత- 
ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ 
సమీకరణాలజతలక సాధనల రేఖీయసమీకరణా
ల జతను పరతిక్షేపణ పద్ధతిన సాధ ెంచడెం 
 (Pair of linear Equations in Two varia-
bles) 
 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2262 

ర ెండుచరరాశులలోరేఖీయసమీకరణాలజత - 
పరతిక్షేపణ పద్ధతిలో రేఖీయ సమీకరణాల జత 
యొకక సాధన 
 (Pair of Linear Equations in Two varia-
bles - substitution method) 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2397 

ర ెండుచరరాశులలోరేఖీయసమీకరణాలజత - 
పరతిక్షేపణ పద్ధతిలో రేఖీయ సమీకరణాల జత 
యొకక సాధన 
 (Pair of Linear Equations in Two varia-

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2398 



 Class 10_Level 2_Chapter -4 
ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జత 

(Pair of Linear Equations in two variables) 
Study Links 

  

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

 7-54/1, 1st Floor, Bala Saraswathi Nagar, Malkajgiri, Hyderabad - 500047, Telangana, India 
 Phone.no: 040-27050795, 9966321077, 9391043992, 8886355039  

Email-ID: info@pravinya.net, www.pravinya.net 

 

bles - substitution method) 
ర ెండుచరరాశులలోరేఖీయసమీకరణాలజత - 
పరతిక్షేపణ పద్ధతిలో రేఖీయ సమీకరణాల జత 
యొకక సాధన 
 (Pair of Linear Equations in Two varia-
bles - substitution method) 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2399 

ర ెండుచరరాశులలోరేఖీయసమీకరణాలజత - 
చరరాశిని తొలగ ెంచు పద్ధతి ద్ాారా రేఖీయ 
సమీకరణాల జత యొకక సాధన 
 (Pair of Linear Equations in Two varia-
bles - Elimination method ) 
 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2400 

ర ెండుచరరాశులలోరేఖీయసమీకరణాలజత - 
చరరాశిని తొలగ ెంచు పద్ధతి ద్ాారా రేఖీయ 
సమీకరణాల జత యొకక సాధన 
 (Pair of Linear Equations in Two varia-

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2401 
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bles - Elimination method) 
ర ెండుచరరాశులలోరేఖీయసమీకరణాలజత - 
చరరాశిని తొలగ ెంచు పద్ధతి ద్ాారా రేఖీయ 
సమీకరణాల జత యొకక సాధన 
 ( Pair of Linear Equations in Two varia-
bles - Elimination method) 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2402 

ర ెండుచరరాశులలోరేఖీయసమీకరణాలజత - 
అడడ -గుణకార పద్ధతి ద్ాారా రేఖీయ సమీకరణాల 
జత యొకక సాధన్ాల  
 (Pair of Linear Equations in Two varia-
bles - Cross - Multiplication Method) 
 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2403 

ర ెండుచరరాశులలోరేఖీయసమీకరణాలజత - 
అడడ -గుణకార పద్ధతి ద్ాారా రేఖీయ సమీకరణాల 
జత యొకక సాధన్ాల  
 (Pair of Linear Equations in Two varia-

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2404 
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bles - Cross - Multiplication Method) 
 
ర ెండుచరరాశులలోరేఖీయసమీకరణాలజత - 
అడడ -గుణకార పద్ధతి ద్ాారా రేఖీయ సమీకరణాల 
జత యొకక సాధన్ాల  
 (Pair of Linear Equations in Two varia-
bles - Cross - Multiplication Method) 
 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2405 

ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జత - 
ర ెండు చరరాశుల యొకక రేఖీయ సమీకరణాల 
జతలో మారచగల సమీకరణాల  
(Pair of Linear Equations in Two Varia-
bles - SOLUTIONS OF PAIRS OF 
LINEAR EQUATIONS IN TWO 
VARIABLES) 
 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=2480 
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English Medium videos  

ర ెండు చరరాసులలో రఖేీయ సమీకరణాల జత - 
రేఖీయ సమీకరణాల సాధన - రేఖా చితర పద్ధతి  
(Algebraic Methods of finding the solu-
tion for a pair of linear equations ) 
 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=4743 

PLMS VIDEOS 
 

Chapter – 4 
ర ెండు చరరాశులలో 

రేఖీయ సమీకరణాల జత 
Pair of Linear Equa-
tions in two variables 

Pair of Linear Equations in two variables 
- Algebraic Methods of Finding Solu-
tions for a Pair of Linear Equations 
 

https://nroer.gov.in/55ab34ff81fccb4f1
d806025/page/58dd44fe472d4a032
27bfb54 

Pair of Linear Equations in two variables 
- Algebraic Methods of Finding Solu-
tions for a Pair of Linear Equations 
 

https://nroer.gov.in/55ab34ff81fccb4f1
d806025/page/57c6e6fc16b51c1d308
7a3b6 
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Additional quizzes 

 
 

Pair of Linear Equations in two variables 
- Al Solution of Pair of Linear Equations 
in two Variables 
 

https://nroer.gov.in/55ab34ff81fccb4f1
d806025/page/57c71bf316b51c1d308
7ad42 

 
PLMS QUIZZES 

Chapter – 4 
ర ెండు చరరాశులలో 

రేఖీయ 
సమీకరణాల జత 

Pair of Linear Equati
ons in Two Variables 

ర ెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జత 
(Pair of Linear Equations in Two Varia-
bles) 

https://pravinyalms.net/plms/mod/pa
ge/view.php?id=153 


