
Introduction to Geometry 
 ರೇ��ಖಾ�ಗಣಿತದ ಪರಿಚಯಪರಿಚಯ

Mathematics worksheet – 1: Points and Lines
 ಗಣಿತದ ಪರಿಚಯ ಕಾ�ಯ�ಪ�ತಿ-1 :   ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು�ಮತ�� ರೇ��ಖಾ�ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು�

1. Draw any two figures of your choice and show the edges and corners.

(         ನಿಮಗಿಷ್ಟ�ವಾ�ದ ಪರಿಚಯಎರಡು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �ಆಕೃ#ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ಬಿಂಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಅದ ಪರಿಚಯರಲ್ಲಿ*ರ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಅ�ಚ�ಮತ�� ಮ,ಲೆ�ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳುನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �%
ಗ�ರ�ತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು  ) 
Edges (ಅ�ಚ�ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು�) = ----------------------  Corners (ಮ,ಲೆ�ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು�) = ------------------  

2.  How many edges and corners are there in the figures below?

(         ಕಾ�ಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ� ಕಾ�,ಟ್ಟಿ�ರ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಆಕೃ#ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳುಲ್ಲಿ* ಅ�ಚ�ಮತ�� ಮ,ಲೆ�ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು� ಎಷ್ಟಿ�ವಾ� ಎ�ಬು�ದ ಪರಿಚಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ಗ�ರ�ತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ?)

3.  Name the line segments in the following figure.
 ಕಾ�,ಟ್ಟಿ�ರ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಚಿತ�ದ ಪರಿಚಯಲ್ಲಿ*,  ರೇ��ಖಾ�ಖಂ�ಡು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �%ಹೆ�ಸರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು 

(a)  Name all the segments.(  ಎಲೆ�* ರೇ��ಖಾ�ಖಂ�ಡು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳುನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �%ಬುರೇ�ಯಿರಿ )
(b)  Is A, the end point of each line segment?  

      (A     ಯ�ಪ�ತಿ� ರೇ��ಖಾ�ಖಂ�ಡು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ದ ಪರಿಚಯಲ್ಲಿ* ಅ�ತ7 ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ವಾ�ಗಿದೆ�ಯೇ�? )
            



4.  Plot any point P, draw segments PQ, PR and RS.
 ಯಾ�ವುದೆ�� P  ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕಾ�<ಮಾ�ಡಿ,  PQ, PR ಮತ�� RS  ರೇ��ಖಾ�ಖಂ�ಡು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳುನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ಎಳೆ�ಯಿರಿ.

5.  Name the line given in all possible(twelve) ways,choosing only two letters 
at a time from the four given. 

            ಚಿತ�ದ ಪರಿಚಯಲ್ಲಿ* ಕಾ�,ಟ್ಟಿ�ರ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಒಂ�ದ ಪರಿಚಯ� ರೇ��ಖಾ�ಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ಅಲ್ಲಿ*ರ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನಾ�ಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎರಡನ್ನು   �B ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ಗಳಿಂ�ದ ಪರಿಚಯಪ�ತಿ ಬಾ�ರಿ ಎರಡು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �%
  ತೆ�ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ�ದ ಪರಿಚಯ�ಕಾ�,�ಡು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು � ಸಾ�ಧ್ಯ7ವಿರ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಎಲೆ�*(ಹನಾ�%ರಡು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �)  ವಿಧ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳುಲ್ಲಿ* ಹೆ�ಸರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು .

6.  Match the following
  ಕಾ�ಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳುಗಿರ�ವುದ ಪರಿಚಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ಹೆ�,�ದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು 

a) AB

b) AB

c) AB

7.  Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases:
          ಮ��ದೆ� ಕಾ�,ಟ್ಟಿ�ರ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಪ�ತಿ� ಹೆ��ಳಿಂಕಾ�ಯಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎರಡನ್ನು   ,* ಕೃಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿ �L ಚಿತ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ಬುರೇ�ದ ಪರಿಚಯ� ಸ,ಕೃ�ವಾ�ಗಿ ಹೆ�ಸರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು 

a) Point P lies on AB .( AB ಮೇ�ಲೆ�  P   ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ� ಇದೆ� )
b) Line l contains E and F but not D (l ರೇ��ಖಾ�ಯ� E  ಮತ�� F ಹೆ�,�ದಿದ ಪರಿಚಯ�O, D  ಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �%
ಹೆ�,�ದಿಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎರಡನ್ನು   *).

c) Line XY  and line PQ  intersect at M. ( XY ಮತ�� PQ ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳುP M  ಅಲ್ಲಿ*
ಛೇ��ದಿಸ�ತ�ವಾ�.)

d) Line OP and ray OQ meet at O.( ರೇ��ಖಾ� OP  ಮತ��OQ ಕಿರಣವು O  ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಲ್ಲಿ*
ಸ�ದಿಸ�ತ�ವಾ�.)



8.  How many lines can pass through (    ಎಷ್ಟ�� ರೇ��ಖಾ�ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು� ಹೆ�ದ ಪರಿಚಯ� ಹೆ�,�ಗ�ತ�ವಾ� )

(a) one given point?  
  ಒಂ�ದ ಪರಿಚಯ� ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ವಿನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಮ,ಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎರಡನ್ನು   ಕೃ 

(b) two given points?
   ಎರಡು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು � ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ವಿನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಮ,ಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎರಡನ್ನು   ಕೃ

9.  If P⃗Q is a ray, ( P⃗Q   ಒಂ�ದ ಪರಿಚಯ� ಕಿರಣವಾ�ದ ಪರಿಚಯರೇ�,)

(a)What is its starting point?   ಆರ�ಭಿಕೃಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ಯಾ�ವುದ ಪರಿಚಯ�?

(b)Where does the point Q lie on the ray?  
‘Q’       ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ� ಕಿರಣದ ಪರಿಚಯಮೇ�ಲೆ� ಎಲ್ಲಿ* ಇರ�ತ�ದೆ� ?

(c)Can we say that Q is the starting point of this ray?
‘Q’        ಯ� ಕಿರಣದ ಪರಿಚಯಆರ�ಭ ಬಿಂದು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದೇಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ� ಎ�ದ ಪರಿಚಯ� ನಿ�ವುಹೆ��ಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳುಬುಹ�ದೆ��?

10.  In the figure (  ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಚಿತ�ದ ಪರಿಚಯಲ್ಲಿ*)

(a)Name the rays   ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳುನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ಗ�ರ�ತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು 

(b)Is O the starting point of these rays?
‘O’      ಯ�ಪ�ತಿ ಕಿರಣದ ಪರಿಚಯಆರ�ಭಿಕೃಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ವಾ�ಗಿದೆ�ಯೇ�?

(c)Can B be a starting point of a ray?
‘B’    ಯ� ಕಿರಣದ ಪರಿಚಯಆರ�ಭ ಬಿಂದು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದೇಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ವಾ�ಗಬುಹ�ದೆ��?



11.  Use the figure to name :
    ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಚಿತ� ಗಮನಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ,    ಮ��ದೆ� ಹೆ��ಳಿಂರ�ವುದ ಪರಿಚಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ಗ�ರ�ತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು :

(a)Five points  ಐದ ಪರಿಚಯ� ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು� 
(b)A line   ಒಂ�ದ ಪರಿಚಯ� ರೇ��ಖಾ�
(c)Four rays   ನಾ�ಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎರಡನ್ನು   �B ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು�
(d)Five line segments   ಐದ ಪರಿಚಯ� ರೇ��ಖಾ�ಖಂ�ಡು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು�

12.  Use the figure to name :
      ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಚಿತ�ದಿ�ದ ಪರಿಚಯಮ��ದೆ� ಕಾ��ಳಿಂರ�ವುದ ಪರಿಚಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ಗ�ರ�ತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು :

(a)Line containing point E. ( E   ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ಹೆ�,�ದಿರ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ರೇ��ಖಾ�)
(b)Line passing through A. ( A     ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ವಿನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಮ,ಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎರಡನ್ನು   ಕೃಹೆ�ದ ಪರಿಚಯ� ಹೆ�,�ಗ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ರೇ��ಖಾ�)
(c)Line on which O lies.(O   ಬಿಂ�ದ ಪರಿಚಯ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು �% ಹೆ�,�ದಿರ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ರೇ��ಖಾ�)
(d)Two pairs of intersecting lines.(    ಛೇ��ದಿಸ�ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ರೇ��ಖಾ�ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು ಎರಡು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು � ಜೋ�,�ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳು�)


