
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಹಳಖೀಡ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರರಢ ಶಾಲೆ ಯಡಗಾ – 585312, ಸೀಡಂ ತಾಲ್ೂಕು, ಗುಲ್ಬಗಾಾ ಜಿಲೆೆ 

2012-2013 ನೀ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಾಕ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಭವ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಂಡಾರ 

MOST LIKELY QUESTIONS          Prepared By Sadanandkumar GV 9845989798              Page | 1  

1. ಸಂಖ್ಾಯ ಪ್ದ್ಧತಿ 

ಗಣಗಳು 

1. ವಿಶ್ವಗಣ U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, A = {2, 3, 4, 5} ಮತ್ುು B = {4, 5, 6, 7} 

ಆದ್ರೆ (A ∪ B)|  = A| ∩ B| ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 

2. X = {x : x 12 ಕ್ಕಂತ್ ಚಿಕಕದಾದ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖಯ}, Y = {x : x 12 ಕ್ಕಂತ್ ಚಿಕಕದಾದ್ ಸಮ 

ಸಂಖಯ}, Z = {x:x 12 ಕ್ಕಂತ್ ಚಿಕಕದಾದ್ ಬೆಸಸಂಖಯ} ಈ ಗಣಗಳು ಛೀದ್ನದ್ ಮೀಲೆ 

ಸಹವ್ತ್ಾನೀಯತೆ ಹೂಂದಿದೆ ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 

3. A = {3, 4, 5, 9}, B = {4, 5, 6, 8} ಮತ್ುು C = {5, 7, 8, 9} ಆದ್ರೆ ಗಣಗಳ ಛೀದ್ನವ್ು 

ಸಹವ್ತ್ಾನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿ.  

4. ಗಣ A= {1, 2}, B = {2, 3, 5}, C = {2, 3, 6, 8} ಆದ್ರೆ A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ 

(A ∪ C) ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ.  

5. ಗಣ A = {11 ರ ಕೆಳಗಿನ ಘನ ಸಮ ಸಂಖಯಗಳು}, B = { 11 ರ ಕೆಳಗಿನ ಘನ ಬೆಸ  ಸಂಖಯಗಳು}, 

C = {11 ರ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ೂಣಾ ವ್ಗಾ ಸಂಖಯಗಳು} ಆದ್ರೆ, ಗಣಗಳ ಸಂಯೀಗವ್ು ಅವ್ುಗಳ ಛೀದ್ನದ್ 

ಮೀಲೆ ವಿಭಾಜ್ಕತೆಯನುೆ ಹೂಂದಿದೆ ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ.  

6. U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, A = {1, 4, 9} ಮತ್ುು B = {2, 4, 6, 8} ಆದಾಗ  

(A ∪ B)| = A| ∩ B| ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿ.  

7. 25 ಜ್ನರಿರುವ್ ಒಂದ್ು ಗುಂಪಿನಲಿೆ 8 ಜ್ನರು ಟೀಯನುೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತಾುರೆ. 7 ಜ್ನರು 

ಕಾಫೀಯನುೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತಾುರೆ. ಮತ್ುು 4 ಜ್ನರು ಕಾಫೀ ಮತ್ುು ಟೀ ಎರಡನೂೆ 

ಕುಡಿಯುತಾುರೆ. ಕೆಲ್ವ್ರು ಕಾಫೀ ಅಥವಾ ಟೀ ಯಾವ್ುದ್ನುೆ ಕುಡಿಯುವ್ುದಿಲ್ೆ. ಇವ್ರ 

ಸಂಖಯಯನುೆ ತೊೀರಿಸುವ್ ಒಂದ್ು ವೆನೆನ ನಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿರಿ.  

8. U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, A = {x : x, 10 ಕ್ಕಂತ್ ಚಿಕಕದಾದ್ ವ್ಗಾಸಂಖಯ}, B = { 

x : x, 10 ಕ್ಕಂತ್ ಚಿಕಕದಾದ್ ಸರಿ ಸಾವಭಾವಿಕ ಸಂಖಯ } ಆದ್ರೆ (A ∪ B)| = A| ∩ B| ಎಂದ್ು 

ತೊೀರಿಸಿ. 

9. A= {5, 6}, B = {6, 7, 8}, ಮತ್ುು C = {5, 6, 7} ಆದ್ರೆ (A ∪ B) ∩ (A ∪ C) ಯನುೆ 

ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. 
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10. ಒಂದ್ು ತ್ರಗತಿಯಲಿೆನ 60 ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಲಿೆ ಪ್ರತಿ ವಿದಾಯರ್ಥಾಯ ಕನೆಡ ಮತ್ುು ಇಂಗಿೆಷ್ 

ಭಾಷೆಗಳಲಿೆ ಕನಷ್ಠ ಒಂದ್ು ಭಾಷೆಯನುೆ ಕಲಿಯುತಾುನ. 45 ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಕನೆಡವ್ನುೆ, 30 

ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಇಂಗಿೆಷ್ನುೆ ತೆಗೆದ್ುಕೊಂಡರೆ, ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನುೆ ಕಲಿಯುವ್ವ್ರ 

ಸಂಖಯಯನುೆ ವೆನೆನ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

11. U ಒಂದ್ು ವಿಶ್ವಗಣ, A ಮತ್ುು B ಗಳು ಅದ್ರ ಉಪ್ಗಣಗಳು. i) (A - B) ಮತ್ುು ii) (A ∪ B)| 

ಗಳನುೆ ಪ್ರತಿನಧಿಸುವ್ ವೆನೆ ನಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿರಿ. 

12. A = {2, 4, 8}, B = {1, 2, 6, 8} ಮತ್ುು C = {1, 5, 6, 8} ಆದ್ರೆ A - (B ∩ C ) = (A 

- B) ∪ (A - C) ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿರಿ.  

13. ಕೊಟಿರುವ್ ಮಾಹಿತಿಯನುೆ ವೆನೆ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ್ ಪ್ರತಿನಧಿಸು. n(U) = ಎಂಬುದ್ು ಗಾರಮದ್ಲಿೆ 

ಟೆಲಿವಿಷ್ನ್ ವಿೀಕ್ಷಿಸುವ್ ಒಟ್ುಿ ಕುಟ್ುಂಬಗಳ ಸಂಖಯ = 1000. n(K) = ಕನೆಡ 

ಕಾಯಾಕರಮಗಳನುೆ ವಿೀಕ್ಷಿಸುವ್ವ್ರ ಸಂಖಯ = 800. n(H) = ಹಿಂದಿ  ಕಾಯಾಕರಮಗಳನುೆ 

ವಿೀಕ್ಷಿಸುವ್ವ್ರ ಸಂಖಯ = 400. n(K∩H) = ಕನೆಡ ಮತ್ುು ಹಿಂದಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯ 

ಕಾಯಾಕರಮಗಳನುೆ ವಿೀಕ್ಷಿಸುವ್ವ್ರ ಸಂಖಯ = 300. ಕನೆಡ ಮತ್ುು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ 

ಕಾಯಾಕರಮಗಳನುೆ ವಿೀಕ್ಷಿಸದಿರುವ್ ಕುಟ್ುಂಬಗಳ ಸಂಖಯಯನುೆ ಸೂಚಿಸುವ್ ಭಾಗವ್ನುೆ ಷೆೀಡ್ 

ಮಾಡುವ್ದ್ರಿಂದ್ (ಛಾಯೆಗೊಳಿಸು) ಗುರುತಿಸಿ.  

14. ವಿಶ್ವಗಣ U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9} ಮತ್ುು A = {x:x 10  ಕ್ಕಂತ್ ಚಿಕಕದಾದ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ 

ಸಂಖಯ}, B = {x:x 10  ಕ್ಕಂತ್ ಚಿಕಕದಾದ್ 3ರ ಅಪ್ವ್ತ್ಾ} ಆದಾಗ, (A ∩ B)|  = A| ∪ B|  

ಅನುೆ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ.  
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ಶ್ನರೀಢಿಗಳು 

1. ∑ n = 210 ಆದ್ರೆ n ನ ಬೆಲೆಯನುೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ನರೀಢಿಗಳು 

1. ಒಂದ್ು ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆ Sn = 2n2 + 6n ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಪ್ದ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನಯ 

ವ್ಯತಾಯಸವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

2. ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆTn = 4n + 3 ಆದ್ರೆ S15 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

3. 25 ಪ್ದ್ಗಳನುೆ ಹೂಂದಿರುವ್ ಒಂದ್ು ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ನರೀಣಿಯ ಮಧ್ಯದ್ ಪ್ದ್ವ್ು 20 ಆದ್ರೆ, ಶ್ನರೀಣಿಯ 

ಮೊತ್ುವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

4. 1 ರಿಂದ್ 100 ರವ್ರೆಗಿನ ಬೆಸ ಸಾವಭಾವಿಕ ಸಂಖಯಗಳ ಮೊತ್ುವೆೀನು? 

5. ಒಂದ್ು ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆ Tn = 10 - 3n ಆದ್ರೆ S40 ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

6. ಒಂದ್ು ಮೀಜಿನ ಮೀಲೆ 10 ಡಬಬಗಳಿವೆ. ರಾಮು ಮೊದ್ಲ್ನೀ ಡಬಬದ್ಲಿೆ 4 ಗೊೀಲಿಗಳು, ಎರಡನೀ 

ಡಬಬದ್ಲಿೆ 7 ಗೊೀಲಿಗಳು, ಮೂರನೀ ಡಬಬದ್ಲಿೆ 10 ಗೊೀಲಿಗಳು ಹಿೀಗೆ ಗೊೀಲಿಗಳನುೆ 

ಹಚಿಿಸುತಾು ಹೂೀದ್ರೆ, ಎಲ್ಾೆ ಡಬಬದ್ಲಿೆ ಹಾಕ್ದ್ ಗೊೀಲಿಗಳ ಒಟ್ುಿ ಸಂಖಯ ಎಷ್ುಿ? 

7. ಒಬಬನು ಆರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳ ಠೀವ್ಣಿಯಾಗಿ ರೂ. 1,000 ಇಡುತಾುನ. ನಂತ್ರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 

60 ರಂತೆ ಠೀವ್ಣಿಯನುೆ ಹಚಿಿಸುತಾುನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ವ್ಷ್ಾದ್ ಅಂತ್ಯದ್ಲಿೆ ಅವ್ನು ಪ್ಾವ್ತಿಸಿದ್ 

ಒಟ್ುಿ ಹಣವೆಷ್ುಿ? 

8. ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆ 4ನೀ ಮತ್ುು 8ನೀ ಪ್ದ್ಗಳ ಅನುಪ್ಾತ್ 1 : 2 ಮತ್ುು 10 ನೀ ಪ್ದ್ವ್ು 30 

ಆದಾಗ ಸಾಮಾನಯ ವ್ಯತಾಯಸವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ .  

9. ಒಂದ್ು ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆ ಐದ್ನೀ ಪ್ದ್ದ್ ಏಳರಷ್ುಿ ಹನೂೆಂದ್ನಯ ಪ್ದ್ದ್ 

ಹನೂೆಂದ್ರಷ್ಿಕೆಕ ಸಮವಿದೆ. ಅದ್ರ ಹದಿನಂಟ್ನಯ ಪ್ದ್ ಸೂನೆಗೆ ಸಮ ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ.  

10.  5, 11, 17, 23 ……… ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆ 301 ಒಂದ್ು ಪ್ದ್ವಾಗುತ್ುದೆಯೆೀ ಎಂದ್ು 

ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ.  

11. ಒಬಬ ವ್ಯಕ್ು ಮೊದ್ಲ್ ತಿಂಗಳು ರೂ. 1,000 ಗಳನುೆ ಮತೆು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 60 ಗಳನುೆ 

ಹಚಿಿಸುತಾು ಠೀವ್ಣಿ ಮಾಡುತಾುನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಷ್ಾ ಗಳಲಿೆ ತೊಡಗಿಸಿದ್ ಮೊತ್ುವ್ನುೆ 

ಶ್ನರೀಢಿ ತ್ತ್ವವ್ನುೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ಲೆಕಾಕಚಾರ ಮಾಡಿ.  
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12.  ಒಂದ್ು ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆಮೊದ್ಲ್ 10 ಪ್ದ್ಗಳ ಮೊತ್ು 175 ಮತ್ುು ನಂತ್ರದ್ 10 ಪ್ದ್ಗಳ 

ಮೊತ್ು 475 ಆದ್ರೆ, ಆ ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ನರೀಢಿಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

13.  3 + 7 + 11……… ಶ್ನರೀಣಿಯ 20 ಪ್ದ್ಗಳವ್ರೆಗಿನ ಮೊತ್ುವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಢಿಗಳು 

1. ಒಂದ್ು ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆ a = 3, r = 2 ಹಾಗೂ Tn = 96 ಆದ್ರೆ, Sn = 189 ಎಂದ್ು 

ಸಾಧಿಸಿ.  

2. 4 + 12 + 36 + …….. ಶ್ನರೀಣಿಯ S3 : S6 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

3. ಒಂದ್ು ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆ S8 : S4 = 97 : 81 ಆದ್ರೆ, ಸಾಮಾನಯ ಅನುಪ್ಾತ್ವ್ನುೆ  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

4. ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆT6 = 32, r = 2 ಆದ್ರೆ a = ? 

5. ಒಂದ್ು ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಣಿಯ 10 ನೀ ಪ್ದ್ವ್ು 13 ನೀ ಪ್ದ್ದ್ 8 ರಷ್ುಿಇದೆ. ಮೊದ್ಲ್ ಪ್ದ್ವ್ು 3 

ಆದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಪ್ದ್ಗಳ ಮೊತ್ುವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

6. 2 + 4 + 8 + …………. + 256 ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಣಿಯ ಮೊತ್ುವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

7. ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಣಿಯ ಮೊದ್ಲ್ ಪ್ದ್ 64 ಮತ್ುು ಸಾಮಾನಯ ಅನುಪ್ಾತ್ ‘r’. ಮೊದ್ಲ್ ಪ್ದ್ ಮತ್ುು 

ನಾಲ್ಕನೀ ಪ್ದ್ದ್ ಸರಾಸರಿ 140 ಆದ್ರೆ ‘r’ ನ ಬೆಲೆಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

8. ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಣಿಯ ಮೂರು ಸಂಖಯಗಳ ಮೊತ್ು 26. ಅವ್ುಗಳ ಗುಣಲ್ಬಧ 216 ಆಗಿವೆ. ಆ 

ಸಂಖಯಗಳನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

9. ಮೂರು ಸಂಖಯಗಳು ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆವೆ. ಅವ್ುಗಳ ಮೊತ್ು 57 ಮತ್ುು ಅವ್ುಗಳ 

ಗುಣಲ್ಬಧ 343 ಆದ್ರೆ, ಆ ಸಂಖಯಗಳಾವ್ುವೆಂದ್ು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

10. ಒಂದ್ು ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆ ಮೊದ್ಲ್ ಪ್ದ್ 50 ಮತ್ುು ನಾಲ್ಕನೀ ಪ್ದ್ 1350 ಆದ್ರೆ, 

ಐದ್ನಯ ಪ್ದ್ವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

14. ಒಂದ್ು ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿೆ 2 ನೀ ಮತ್ುು 4 ನೀ ಪ್ದ್ಗಳ ಮೊತ್ುವ್ು 30 ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ 6 

ನೀ ಮತ್ುು 2 ನೀ ಪ್ದ್ಗಳ ವ್ಯತಾಯಸವ್ು 90 ಆದ್ರೆ, ಸಾಮಾನಯ ವ್ಯತಾಯಸ 1 ಕ್ಕಂತ್ ಹಚಾಿಗಿರುವ್ 

ಗುಣೂೀತ್ುರ ಶ್ನರೀಣಿಯ 8 ನೀ ಪ್ದ್ವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
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ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ನರೀಢಿಗಳು 

1. ಒಂದ್ು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ನರೀಢಿಯ ಹತ್ುನೀ ಪ್ದ್ 
 

  
, ಮೂರನೀ ಪ್ದ್ 

 

 
 ಆದ್ರೆ , ಹನೂೆಂದ್ನೀ ಪ್ದ್ವ್ನುೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

2. ಒಂದ್ು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ನರೀಢಿಯಲಿೆ T7 = 
 

  
 ಮತ್ುು T13 = 

 

  
 ಆದ್ರೆ, ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ನರೀಢಿಯ ಮೊದ್ಲ್ 

ಪ್ದ್ವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

3. a, H, b ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ನರೀಢಿಯ. ಪ್ದ್ಗಳಾದ್ರೆ, H = 
   

   
 ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿ. 

4. ಮೂರು ಸಂಖಯಗಳು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ನರೀಢಿಯಲಿೆವೆ. 1 ನೀ ಪ್ದ್ ಮತ್ುು 3 ನೀ ಪ್ದ್ಗಳ ಹರಾತ್ಮಕ 

ಮಾಧ್ಯವ್ು 20 ಆಗಿದೆ. 1 ನೀ ಪ್ದ್ವ್ು ಮತ್ುು 3 ನೀ ಪ್ದ್ದ್ ಎರಡರರ್ಷಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಶ್ನರೀಢಿಯ 

ಮೂರು ಪ್ದ್ಗಳನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಸಮಾಂತ್ರ ಮಾಧ್ಯ, ಗುಣೂೀತ್ುರ ಮಾಧ್ಯ ಮತ್ುು ಹರಾತ್ಮಕ ಮಾಧ್ಯಗಳು. 

1. 2, (x – 1), 4 ಗಳು ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ನರೀಢಿಯಲಿೆವೆ. X ನ ಬೆಲೆಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

2. ಎರಡು ಅಂಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾಂತ್ರ ಮಧ್ಯ ಮತ್ುು ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಗಳು ಅನುಕರಮವಾಗಿ 10 

ಮತ್ುು 6.4 ಆದ್ರೆ ಗುಣೂೀತ್ುರ ಮಧ್ಯವ್ನುೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಮಾತ್ೃಕೆಗಳು 

1. A = [
  
    

] ಆದ್ರೆ, A2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

2. A = [
  
  

] ಆದ್ರೆ, AA| ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

3. A = [
  
  

] ಆದ್ರೆ, A2 - 2A ಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

4. A = [
  
  

] ಆದ್ರೆ, A2 ಅನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

5. A = [
  
  

] ಆದ್ರೆ, AA| ಅನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

6. A = [
  
  

] ಆದ್ರೆ, AA| ಅನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

7. ಕೊಟಿರುವ್ ಮಾತ್ೃಕೆಗಳಲಿೆ x ನುೆ ಬಿಡಿಸಿ. [
   
  

]  [
  
  

]  [
  
  

] 

8. A = [
   
  

] ಆದ್ರೆ, A + A| ಯ ಒಂದ್ು ಸಮಮಿತಿ ಮಾತ್ೃಕೆ ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿ.  

9. A = [
  
  

] ಆದ್ರೆ, A2 ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
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10. [  
  
  

]  [
   
  

]  [
  
  

] ಆದಾಗ x ಬೆಲೆಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

2. ಕರಮಯೀಜ್ನಗಳು ಮತ್ುು ವಿಕಲ್ಪಗಳು 

1. ಎಣಿಕೆ ಮೂಲ್ ತ್ತ್ವ ನರೂಪಿಸಿರಿ. 

2. ಒಂದ್ು ಕಪ್ಾಟನಲಿೆ 7 ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಪ್ುಸುಕಗಳಲಿೆ ನಮಗೆ ಬೆೀಕಾದ್ ಮೂರು ಪ್ುಸುಕಗಳು ಒಂದೆಡೆ 

ಇರುವ್ಂತೆ ಎಷ್ುಿ ಜೂೀಡಣಗಳನುೆ ಮಾಡಲ್ು ಸಾಧ್ಯ? 

3. ಯಾವ್ುದೆೀ ಅಂಕ್ ಪ್ುನಾರಾವ್ತಿಾಸದೆ 2, 3, 4, 5 ಮತ್ುು 6 ಇವ್ುಗಳಿಂದ್ ಮೂರು ಅಂಕಗಳ ಎಷ್ುಿ 

ಸಂಖಯಗಳನುೆ ರಚಿಸಬಹುದ್ು? ಇವ್ುಗಳಲಿೆ ಸಮ ಸಂಖಯಗಳು ಎಷ್ುಿ? 

4. nP4
 = 12 nP2 ಆದ್ರೆ, n ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

5. ಛಾಯ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಲ್ು ಇಬಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ುು ನಾಲ್ುಕ ಹುಡುಗರನುೆ ಒಂದೆೀ ಸಾಲಿನಲಿೆ 

ಕೂರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಇಬಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಒಟಿಗೆ ಇರುವ್ಂತೆ ಅವ್ರನುೆ ಎಷ್ುಿ 

ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧ್ದ್ಲಿೆ ಕೂರಿಸಬಹುದ್ು? 

6. 5P3 = 4 (n+1) P3 ಆದಾಗ, n ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

7. (n+1) P3 = 120 ಆದಾಗ, n ನ ಬೆಲೆಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವಿಕಲ್ಪಗಳು 

1. nCr ನ ಅಥಾವ್ನುೆ ಬರೆಯಿರಿ.  

2. ಒಂದ್ು ಪೆಟಿಗೆಯಲಿೆ 5 ನೀಲಿ ಮತ್ುು 4 ಕೆಂಪ್ು ಬಣಣದ್ ಗೊೀಲಿಗಳಿವೆ. ಪೆಟಿಗೆಯಿಂದ್ ತೆಗೆಯುವ್ 

ಗೊೀಲಿಗಳಲಿೆ ಎರಡು ಕೆಂಪ್ು ಗೊೀಲಿಗಳು ಇರುವ್ಂತೆ ಎಷ್ುಿ ವಿಧ್ಗಳಲಿೆ ಗೊೀಲಿಗಳನುೆ 

ಹೂರತೆಗೆಯಬಹುದ್ು? 

3. ಒಂದ್ು ಶಾಲೆಯಲಿೆ 8 ಮಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರಿದಾಾರೆ. 5 ಶ್ಕ್ಷಕರನೂೆಳಗೊಂಡ ಎಷ್ುಿ ಸಮಿತಿಗಳನುೆ 

ರಚಿಸಬಹುದ್ು? 

4. 7 ಜ್ನ ಬ್ಾಯಡ್ ಮಿಂಟ್ನ್ ಆಟ್ಗಾರರಲಿೆ ಅಜ್ಯನೂ ಒಬಬನು. ರಚಿಸಬಹುದಾದ್ 5 ಜ್ನರ 

ತ್ಂಡದ್ಲಿೆ ಅಜ್ಯನು ಇರುವ್ಂತೆ ಎಷ್ುಿ ತ್ಂಡಗಳನುೆ ಮಾಡಬಹುದ್ು? 

5. ಒಂದ್ು ಬಹುಭುಜ್ದ್ಲಿೆ ಇರುವ್ ಕಣಾಗಳ ಸಂಖಯ 20 ಆದ್ರೆ, ಆ ಬಹುಭುಜ್ದ್ಲಿೆ ಇರುವ್ 

ಭುಜ್ಗಳ ಸಂಖಯ ಎಷ್ುಿ? 

6. ಒಂದ್ು ಬಹುಭುಜ್ದ್ಲಿೆ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ್ ಕಣಾಗಳ ಸಂಖಯ 54 ಆದ್ರೆ, ಆ ಬಹುಭುಜ್ದ್ಲಿೆರುವ್ 

ಶ್ೃಂಗ ಬಿಂದ್ುಗಳೆಷ್ುಿ? 
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7. 15 ಬ್ಾಲ್ಕರಲಿೆ ರಾಜ್ು ಒಬಬನಾಗಿದಾಾನ. ಇವ್ರಿಂದ್ 11 ಆಟ್ಗಾರರ ಒಂದ್ು ಕ್ರಕೆಟ್ ತ್ಂಡವ್ನುೆ 

ಎಷ್ುಿ ರಿೀತಿ ರಚಿಸಬಹುದ್ು? ರಾಜ್ು ಒಬಬ ಆಟ್ಗಾರನಾಗಿ ಹೂಂದಿರುವ್ ಎಷ್ುಿ ತ್ಂಡಗಳನುೆ 

ರಚಿಸಬಹುದ್ು?  

8. ಒಂದ್ು ಕ್ರಕೆಟ್ ಕೆಬಬನಲಿೆ 5 ಬ್ರಲ್ರಗಳು ಮತ್ುು ಹತ್ುು ಬ್ಾಯಟ್ಸಮನಗಳು ಇದಾಾರೆ. ಶ್ರತ್ 

ಮತ್ುು ಡೆೀವಿಡ್ ಇಬಬರು ಒಳೆೆಯ ಬ್ಾಯಟ್ಸಮನಗಳು. ಈ ಇಬಬರಲಿೆ ಶ್ರತ್ ಗಾಯಗೊಂಡು 

ಯಾವ್ುದೆೀ ಪ್ಂದ್ಯದ್ಲಿೆ ಪ್ಾಲೊೊಳುೆವ್ುದಿಲ್ೆ. ಉಳಿದ್ ಆಟ್ಗಾರರಲಿೆ ಗರಿಷ್ಿ 7 

ಬ್ಾಯಟ್ಸಮನಗಳಿರುವ್ಂತೆ, 11 ಆಟ್ಗಾರರು ಇರುವ್ಂತೆ ಕ್ರಕೆಟ್ ತ್ಂಡವ್ನುೆ ಎಷ್ುಿ ವಿಧ್ದ್ಲಿೆ  

ರಚಿಸಬಹುದ್ು? 

9. ಒಂದ್ು ಕ್ರಕೆಟ್ ಕೆಬಬನಲಿೆ 16 ಆಟ್ಗಾರರಿದಾಾರೆ. ಅವ್ರಲಿೆ 4 ಬ್ರಲ್ರಗಳು, 5 

ಬ್ಾಯಟ್ಸಮನಗಳು ಮತ್ುು ಉಳಿದ್ವ್ರು ಆಲ್ರರಂಡರಗಳಿರುತಾುರೆ. 11 ಆಟ್ಗಾರರಿರುವ್ ಒಂದ್ು 

ಕ್ರಕೆಟ್ ತ್ಂಡದ್ಲಿೆ ನದಿಾಷ್ಿವಾಗಿ 2 ಬ್ರಲ್ರಗಳು 3 ಬ್ಾಯಟ್ಸಮನಗಳು ಇರುವ್ಂತೆ ಎಷ್ುಿ 

ತ್ಂಡಗಳನುೆ ಮಾಡಬಹುದ್ು? 

10. 8 ಹುಡುಗರು ಮತ್ುು 5 ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ್ 6 ಜ್ನರ ಒಂದ್ು ಸಮಿತಿಯನುೆ ಕನಷ್ಿ 3 

ಹುಡುಗಿಯರನೂೆಳಗೊಂಡಂತೆ ರಚಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ಇಂತ್ಹ ಎಷ್ುಿ ಸಮಿತಿಗಳನುೆ ರಚಿಸಬಹುದ್ು? 
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3. ಸಂಖ್ಾಯ ಶಾಸರ 

1. ಈ ದ್ತಾುಂಶ್ಗಳಿಂದ್ ವಿತ್ರಣಯ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ುು ಮಾನಕ ವಿಚಲ್ನಗಳನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವ್ಗಾಾಂತ್ರ 1 - 5 6 -10 11 -15 16 - 20 

ಆವ್ೃತಿ 2 3 4 1 

2. ಒಂದ್ು ಪ್ರದೆೀಶ್ದ್ಲಿೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ್ 20 ಜ್ನರ ವ್ಯೀ ವಿತ್ರಣಯನುೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 

ನಮೂದಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ತಾುಂಶ್ಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಣಯ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ುು ಮಾನಕ ವಿಚಲ್ನಗಳನುೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವ್ಯಸುಸ 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 

ಜ್ನರ ಸಂಖಯ 2 5 6 5 2 

3. ಕೊಟಿರುವ್ ಆವ್ತಾಾಂಕ ವಿತ್ರಣ ಪ್ಟಿಯ ಪ್ರಸರಣೀಯ ವಿಚಲ್ನಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

ವ್ಗಾಾಂತ್ರ 1 - 5 6 -10 11-15 16 - 20 

ಆವ್ೃತಿ 2 3 4 1 

4. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿರುವ್ ವಿತ್ರಣಯ ಪ್ರಸರಣ ವಿಚಲ್ನ ಹಾಗೂ ಮಾನಕ ವಿಚಲ್ನಗಳನುೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

x 10 15 20 25 30 35 

f 3 8 5 9 4 1 

5. ಕೊಟಿರುವ್ ದ್ತಾುಂಶ್ಗಳ ಪ್ರಸರಣ ವಿಚಲ್ನ ಮತ್ುು ಮಾನಕ ವಿಚಲ್ನಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವ್ಗಾಾಂತ್ರ 0 - 4 5 - 9 10 -14 15 -19 20 - 24 

ಆವ್ೃತಿ 1 5 8 5 1 

6. ರಾಣಿಯು 5 ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಗಳಲಿೆ ಪ್ಡೆದ್ ಅಂಕಗಳು ಕರಮವಾಗಿ 56, 60, 59, 68, 57  ಈ ಅಂಕಗಳ 

ಮಾನಕ ವಿಚಲ್ನಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

7. ಮಾನಕ ವಿಚಲ್ನಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: (ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ = 15 ) 

10, 12, 14, 16, 18, 20. 
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8. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿರುವ್ ಆವ್ತಾಾಂಕ ವಿತ್ರಣ ಪ್ಟಿಯ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ುು ಮಾನಕ ವಿಚಲ್ನಯನುೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವ್ಗಾಾಂತ್ರ 1 - 5 6 -10 11-15 16 - 20 

ಆವ್ೃತಿ 4 6 8 2 

9. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿರುವ್ ಆವ್ತ್ಾ ವಿತ್ರಣಾ ಮಾನಕ ವಿಚಲ್ನಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವ್ಗಾಾಂತ್ರ 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 

ಆವ್ತ್ಾ ಸಂಖಯ 1 5 8 5 1 

10. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿರುವ್ ಆವ್ತ್ಾ ವಿತ್ರಣಾ ಮಾನಕ ವಿಚಲ್ನಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವ್ಗಾಾಂತ್ರ 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 -29 30 - 34 

ಆವ್ತ್ಾ ಸಂಖಯ 2 3 5 3 2 
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4. ಅಪ್ವ್ತ್ಾನಗಳು ಮತ್ುು ಅಪ್ವ್ತಿಾಸುವಿಕೆ 

ಮ.ಸಾ. ಅ. ಮತ್ುು ಲ್.ಸಾ ಅ. 

1. (x4 + 3x3 – x - 3) ಮತ್ುು (x3 + x2 –  5x + 3 ) ಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

2. (x3 - 7x2 + 14x – 8) ಮತ್ುು (x3 - 6x2 + 11x – 6) ಈ ಬಿೀಜೂೀಕ್ುಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

3. 2m2 + 2m + m3 + 1 ಮತ್ುು 2m + 1 + m2 ಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

4. (x3 - 9x2 + 26x - 24) ಮತ್ುು (x3 - 6x2 + 11x - 6) ಗಳ ಲ್.ಸಾ.ಅ.ವ್ನುೆ  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

5. a3 – 3a2 – 10a + 24 ಮತ್ುು a3 – 2a2 – 9a - 18 ಇವ್ುಗಳ ಲ್.ಸಾ.ಅ.ವ್ನುೆ ಭಾಗಾಕಾರದ್ 

ಕರಮದಿಂದ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

6. (x3 + 2x2 + 2x + 1) ಮತ್ುು (x3 - x2 – x – 2) ಇವ್ುಗಳ ಲ್.ಸಾ.ಅ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

7. ಎರಡು ಬಿೀಜೂೀಕ್ುಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. (a - 3) ಮತ್ುು ಲ್.ಸಾ.ಅ. (a3 - 5a2 - 2a + 24) ಆಗಿವೆ. 

ಮೊದ್ಲ್ನ ಬಿೀಜೂೀಕ್ು (a2 - 7a + 12) ಆದ್ರೆ ಎರಡನೀ ಬಿೀಜೂೀಕ್ುಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

8. ಎರಡು ಬಿೀಜೂೀಕ್ುಗಳಗುಣಲ್ಬಧ (a4 - 9a2 + 12)  ಮತ್ುು ಅವ್ುಗಳ  ಮ.ಸಾ.ಅ. (a - 2) 

ಆದ್ರೆ ಅವ್ುಗಳ ಲ್.ಸಾ.ಅ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

9. ಎರಡು ಬಿೀಜೂೀಕ್ುಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. (x - 3)  ಹಾಗೂ  (X3 - 5x2 – 2x + 24) ಲ್.ಸಾ.ಅ.ಗಳು 

ಅಗಿವೆ. ಇವ್ುಗಳಲಿೆ ಒಂದ್ು ಬಿೀಜೂೀಕ್ು x2 - 7x + 12 ಆದ್ರೆ, ಇನೂೆಂದ್ು ಬಿೀಜೂೀಕ್ುಯನುೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

10. ಎರಡು ಬಿೀಜೂೀಕ್ುಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. (a - 3) ಹಾಗೂ  ಲ್.ಸಾ.ಅ. (a3 – a2 – 17a + 15) ಆಗಿವೆ. 

ಎರಡು ಬಿೀಜೂೀಕ್ುಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
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ನಬಂಧಿತ್ ನತ್ಯಸಮಿೀಕರಣಗಳು. 

1. a + b + c = 0  ಆದ್ರೆ a3 + b3 + c3 ≡  3abc ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ.  

2. a + b + c = 0 ಆದ್ರೆ, a (b2 + c2) + b (c2 + a2) + c (a2 + b2) = - 3abc  ಎಂದ್ು 

ಸಾಧಿಸಿ.  

3. a + b + c = 0  ಆದ್ರೆ (b+c) (b –c) + a ( a + 2b) = 0 ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 

4. a + b + c = 0  ಆದ್ರೆ, b2 – 4ac ಒಂದ್ು ಸಂಪ್ೂಣಾ ವ್ಗಾವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 

5. x+ y+ z = 0  ಆದ್ರೆ,   
  

   
 
  

   
   

  

   
  ≡ 3 ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 

6. a + b + c = 2s ಆದ್ರೆ, a2 – b2 – c2 + 2ab = 4 (s - b) (s-c) ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 

7. a + b + c = 2s ಆದ್ರೆ, b2 – c2 – a2 + 2ca = 4 (s - a) (s-c) ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 

8. a + b + c = 2s ಆದಾಗ  
               

               
  =  

 

   
  ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿ. 

9. a + b + c = 2s ಆದ್ರೆ, 
               

               
  =  

   

   
 ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿ. 

10. x + 
 

  
  = 3 ಆದ್ರೆ, x3 + 2x + 

  

 
  

  

  
 = 24 ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿ. 

11.  2(a2 + b2) = (a + b) ಆದ್ರೆ a = b ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿ. 

12. xy (x - y) = 1 ಆದ್ರೆ 
 

     
 - x3 – y3 = 3  

13. ಒಂದ್ು ವ್ಗಾಾಕಾರದ್ ಮೈದಾನದ್ ಒಂದ್ು ಪ್ಾಶ್ಾದ್ ಅಳತೆ  (a + b) ಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ  

ಮೈದಾನದ್ ಒಂದ್ು ಮೂಲೆಯಲಿೆ ಚರಕಾಕಾರದ್ ಕಟೆಿಯನುೆ ನಮಿಾಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಒಂದ್ು 

ಪ್ಾಶ್ಾದ್  ಅಳತೆ c  ಮಾನಗಳಾದ್ರೆ ಮೈದಾನದ್ ಉಳಿದ್ ಭಾಗದ್ ವಿಸಿುೀಣಾವ್ು 4s (s - c) ಎಂದ್ು 

ತೊೀರಿಸಿ. 
       

  
  = s ಆಗಿದೆ. 

ಕರಣಿಗಳು 

1. 5 √    ಇದ್ರ ಕರಣಿೀಯ ಕರಮ ಕರಣಿೀಯಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 

2. 3 √    ಮತ್ುು 4 √   ಇವ್ುಗಳ ಗುಣಲ್ಬಧವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

3. √ 
 

 ಮತ್ುು √ 
 

 ಗುಣಲ್ಬಧವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

4. √  ಮತ್ುು  √ 
   

 ಗಳ ಗುಣಲ್ಬಧವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

5. 
√    √ 

√    √ 
  ಛೀದ್ವ್ನುೆ ಅಕರಣಿೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ್ ಮೂಲ್ಕ ಸರಳಿೀಕರಿಸಿ. 



ಶ್ರೀ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಹಳಖೀಡ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರರಢ ಶಾಲೆ ಯಡಗಾ – 585312, ಸೀಡಂ ತಾಲ್ೂಕು, ಗುಲ್ಬಗಾಾ ಜಿಲೆೆ 

2012-2013 ನೀ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಾಕ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಭವ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಂಡಾರ 

MOST LIKELY QUESTIONS          Prepared By Sadanandkumar GV 9845989798              Page | 12  

6. 
√ 

√    √ 
 + 

√ 

√    √ 
 ಸರಳಿೀಕರಿಸಿ. 

7. ಛೀದ್ವ್ನುೆ ಅಕರಣಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸಂಕ್ಷೆೀಪಿಸಿ.: 
 √ 

√     √ 
 

8. ಛೀದ್ವ್ನುೆ ಅಕರಣಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಲ್ಭರೂಪ್ಕೆಕ ತ್ನೆ  
√    √ 

√    √ 
 

9. ಛೀದ್ವ್ನುೆ ಅಕರಣಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸರಳಿೀಕರಿಸಿ. ಸುಲ್ಭರೂಪ್ಕೆಕ ತ್ನೆ: 
√ 

√    √ 
 + 

√ 

√    √ 
 

10. ಛೀದ್ವ್ನುೆ ಅಕರಣಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಲ್ಭರೂಪ್ಕೆಕ ತ್ನೆ: 
   √     √ 

  √     √ 
 

11. √ 
  

ಮತ್ುು √ 
  
 ಗಳ ಗುಣಲ್ಬಧವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

12. ಛೀದ್ವ್ನುೆ ಅಕರಣಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಲ್ಭರೂಪ್ಕೆಕ ತ್ನೆ 
 √ 

√    √ 
  

13. 
 √ 

    √ 
 

 √ 

√    √ 
 ಛೀದ್ವ್ನುೆ ಅಕರಣಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಲ್ಭರೂಪ್ಕೆಕ ತ್ನೆ 

14. ಸಂಕ್ಷೆೀಪಿಸಿರಿ. 8 √
 

 
 - 
 

 
 √  

15.  ಛೀದ್ವ್ನುೆ ಅಕರಣಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಲ್ಭರೂಪ್ಕೆಕ ತ್ನೆ 
 

√  √ 
 

16.  
 

√  √ 
  ಛೀದ್ವ್ನುೆ ಅಕರಣಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಲ್ಭರೂಪ್ಕೆಕ ತ್ನೆ. 
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5. ವ್ಗಾಸಮಿೀಕರಣ. 

1. ಮಿಶ್ರ ವ್ಗಾ ಸಮಿೀಕರಣ ಎಂದ್ರೆೀನು? ಅದ್ರ ಆದ್ಶ್ಾ ರೂಪ್ವ್ನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 

2. B = 
√    

 
 ಆದ್ರೆ, ‘a’ ಯನುೆ ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ುು B = 16√  ಆದಾಗ ‘a’ ಯ ಬೆಲೆಯನುೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

3. x2 - 7x + 12 = 0 ಯ ವ್ಗಾ ಸಮಿೀಕರಣವ್ನುೆ ಸೂತ್ರದ್ ಸಹಾಯದಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ.  

4. 4x2 - 3x - 2 = 0 ಈ ಸಮಿೀಕರಣವ್ನುೆ ಸೂತ್ರದ್ ಸಹಾಯದಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ. 

5. x2 + 8x + 1 = 0 ಈ ಸಮಿೀಕರಣವ್ನುೆ ಸೂತ್ರವ್ನುೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ. 

6. ಸೂತ್ರವ್ನುೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ. x2 - 2x – 4 = 0. 

7. ಸೂತ್ರವ್ನುೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ x ನುೆ ಬಿಡಿಸಿ. x2 - 2x - 2 = 0 

8. x2 - 5x + 3 = 0 ಸಮಿೀಕರಣವ್ನುೆ ಸೂತ್ರ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ. 

9. ಸೂತ್ರದ್ ಸಹಾಯದಿಂದ್ 2x2 - 2x = 5 ಈ ಸಮಿೀಕರಣವ್ನುೆ ಬಿಡಿಸಿ. 

10. x2 + 1 = 8x  ಸಮಿೀಕರಣವ್ನುೆ ಸೂತ್ರದ್ ಸಹಾಯದಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ. 

11. ಬಿಡಿಸಿ. (x + 4) (x - 4) = 6x. 

12. x ನುೆ ಬಿಡಿಸಿ. 2 (x2 -1) = x (1 - x) 

13. ತಿರಭುಜ್ದ್ ಪ್ಾದ್ವ್ು ಅದ್ರ ಎತ್ುರಕ್ಕಂತ್ 4 ಸಂ.ಮಿ. ಹಚಾಿಗಿದೆ. ತಿರಭುಜ್ದ್ ವಿಸಿುೀಣಾವ್ು 48 

ಚ.ಕ್.ಮಿ. ಆದ್ರೆ ಎತ್ುರವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

14. ಒಂದ್ು ತಿರಕೊೀನದ್ ಎತ್ುರವ್ು ಪ್ಾದ್ಕ್ಕಂತ್ 5 ಸಂ.ಮಿೀ  ಕಡಿಮ ಇದೆ. ತಿರಕೊೀನದ್ ವಿಸಿುೀಣಾ 150 

ಚ.ಸಂ.ಮಿೀ. ಆದ್ರೆ ಪ್ಾದ್ದ್ ವಿಸಿುೀಣಾ ಎಷ್ುಿ? 

15. ಎರಡು ಸಂಖಯಗಳ ಮೊತ್ು 18 ಹಾಗೂ ಅವ್ುಗಳ ವ್ಗಾಗಳ ಮೊತ್ು 290 ಆದ್ರೆ, ಆ 

ಸಂಖಯಗಳಾವ್ುವ್ು? 

16. ಒಂದ್ು ಆಯತಾಕಾರದ್ ಜ್ಮಿೀನನ ವಿಸಿುೀಣಾ 60 ಚ.ಮಿೀ. ಮತ್ುು ಅದ್ರ ಸುತ್ುಳತೆ 32 ಮಿೀ. 

ಆದ್ರೆ, ಆಯತ್ದ್ ಉದ್ಾ ಮತ್ುು ಅಗಲ್ವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

17. ಒಂದ್ು ಆಯತ್ದ್ ಸುತ್ುಳತೆ 36 ಸಂ. ಮಿೀ. ಮತ್ುು ವಿಸಿುೀಣಾ 80 ಚ.ಸಂ. ಮಿೀ ಆದ್ರೆ, ಆಯತ್ದ್ 

ಉದ್ಾ ಮತ್ುು ಅಗಲ್ಗಳನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  
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18. ಆಯತಾಕಾರದ್ ಮೈದಾನದ್ ಸುತ್ುಳತೆಯು 54 ಮಿೀ. ಗಳು ಮತ್ುು ವಿಸಿುೀಣಾವ್ು 180 ಚ. ಮಿೀ. 

ಆಗಿದೆ. ಮೈದಾನದ್ ಉದ್ಾ ಮತ್ುು ಅಗಲ್ಗಳನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

19. ರಶ್ಮಯು ಕೆಲ್ವ್ು ಪ್ುಸುಕಗಳನುೆ 60 ರೂ. ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಳು. ಅಷೆಿ ಹಣಕೆಕ ಅವ್ಳು ಇನುೆ 5 

ಪ್ುಸುಕಗಳನುೆ ಕೊಂಡಿದ್ಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ುಸುಕದ್ ಬೆಲೆ 1 ರೂ. ಕಡಿಮ ಅಗುತಿುತ್ುು. ರಶ್ಮ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ 

ಪ್ುಸುಕಗಳ ಸಂಖಯ ಎಷ್ುಿ?  

20. ನಾವಿಕ ಶ್ವ್ು ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿಯುವ್ ದಿಕ್ಕನಲಿೆ ದೊೀಣಿಯನುೆ 8 ಕ್.ಮಿೀ. ದ್ೂರ ನಡೆಸಿ ಮತೆು 

ತ್ನೆ ಮೊದ್ಲಿನ ಸಾಾನಕೆಕ ಬರಲ್ು 1 ಗಂಟೆ 40 ನಮಿಷ್ ತೆಗೆದ್ುಕೊಳುೆವ್ನು. ನೀರಿನ ವೆೀಗ ಗಂಟೆಗೆ 

2 ಕ್.ಮಿ. ಆದ್ರೆ ನಶ್ಿಲ್ ನೀರಿನಲಿೆ ದೊೀಣಯ ವೆೀಗ ಎಷ್ುಿ? 

21. ಮೂರು ಸಂಖಯಗಳು ಕರಮವಾಗಿ  
 

 
 : 
 

 
 : 
  

 
 ಅನುಪ್ಾತ್ದ್ಲಿೆವೆ. ಅವ್ುಗಳ ವ್ಗಾಗಳ ಮೊತ್ುವ್ು 644 

ಆದ್ರೆ, ಆ ಸಂಖಯಗಳನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

22. y = x2 ನ ನಕ್ಷೆಯನುೆ ರಚಿಸಿ.  

23. y = 2x2 ನ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಿ. 

24. y = x2 ನಕ್ಷೆ ಎಳೆದ್ು, ನಕ್ಷೆಯಿಂದ್ √  ರ ಬೆಲೆಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

25. y = x2 ಮತ್ುು y = x + 2 ರ ನಕ್ಷೆ ಎಳೆದ್ು ಇದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ್ x2 – x - 2 = 0 

ಸಮಿೀಕರಣವ್ನುೆ ನಕ್ಷೆಯಲಿೆ ಬಿಡಿಸಿ. 

26. y = x2 ಮತ್ುು y = 2x +3 ಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನುೆ ಎಳೆದ್ು, ಅದ್ರಿಂದ್ x2 - 2x – 3 = 0 

ಸಮಿೀಕರಣವ್ನುೆ ನಕ್ಷೆಯಲಿೆ ಬಿಡಿಸಿ. 

27. y = x2 ಮತ್ುು y = 6 – x ಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನುೆ ಎಳೆದ್ು ಅದ್ರಿಂದ್ x2 + x - 6 = 0 

ಸಮಿೀಕರಣವ್ನುೆ ಬಿಡಿಸಿ.   

28. x2 + x - 2 = 0 ಸಮಿೀಕರಣವ್ನುೆ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ.  

29. x2 - 2x + 4 = 0 ವ್ಗಾ ಸಮಿೀಕರಣದ್ ಮೂಲ್ಗಳ ವ್ಗಾಗಳನುೆ ಮೂಲ್ಗಳನಾೆಗಿ ಹೂಂದಿದ್ 

ವ್ಗಾ ಸಮಿೀಕರಣವ್ನುೆ ರಚಿಸಿ. 

30. m ಮತ್ುು n ಗಳು 2x2 - 4x + 1 = 0 ಸಮಿೀಕರಣದ್ ಮೂಲ್ಗಳಾದ್ರೆ (m+n)2 + 4mn ನ 

ಬೆಲೆಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

31. 2x2 + 3x + m = 0 ಈ ಸಮಿೀಕರಣದ್ ಮೂಲ್ಗಳು ಸಮವಾಗಿದಾಾಗ m ಬೆಲೆಯನುೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
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32. m ನ ಯಾವ್ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ x2 + mx + 4 = 0 ಸಮಿೀಕರಣದ್ ಮೂಲ್ಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ುವೆ? 

33. px2 + 3x + 2 = 0 ಸಮಿೀಕರಣದ್ ಒಂದ್ು ಮೂಲ್ವ್ು ಮತೊುಂದ್ರ ವ್ುಯತ್ಕೃಮಕೆಕ 

ಸಮವಾಗಿದ್ಾರೆ ಬೆಲೆಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

34. (b - c)x2 + (c - a)x + (a - b) = 0 ಈ ವ್ಗಾ ಸಮಿೀಕರಣದ್ ಮೂಲ್ಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ಾರೆ 

2b = a + c ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ.  

35. 49x2 – kx – 81 = 0 ಸಮಿೀಕರಣದ್ ಒಂದ್ು ಮೂಲ್ವ್ು ಇನೂೆಂದ್ು ಮೂಲ್ದ್ ಋಣವಾಗಿದ್ಾರೆ 

k ನ ಬೆಲೆಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 

 

6. ಮಾಡುಯಲೊೀ ಗಣಿತ್ 

1. S = {2, 4, 6, 8} ಇದ್ರ ಮೀಲಿನ ⊗ ಮಾಡ್ 10 ರ ಕೆೀಲಿ ಕೊೀಷ್ಿಕ ರಚಿಸಿ.  

2. Z3 ಮೀಲಿನ ಮಾಡುಯಲೊೀ 3ರ ಸಂಕಲ್ನದ್ ಮೀಲೆ ಕೆೀಲಿ ಕೊೀಷ್ಿಕವ್ನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 

3. Q = {0, 2, 4, 6} ಇದ್ರ ಮೀಲಿನ ⊕ ಮಾಡ್ 10 ರ ಕೆೀಲಿ ಕೊೀಷ್ಿಕವ್ನುೆ ರಚಿಸಿ.  

4. ಇವ್ುಗಳ ಬೆಲೆಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

i) (3 ⊗7 6) ⊗7 4 

ii) (4 ⊗11 3) ⊗11 7  
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7. ಪ್ಾರಯೀಗಿಕ ರೆೀಖ್ಾಗಣಿತ್ – ರಚನಗಳು 

1. 2 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯವ್ುಳೆ ವ್ೃತ್ುಕೆಕ ಅದ್ರ ಕೆೀಂದ್ರದಿಂದ್ 5 ಸಂ.ಮಿೀ ದ್ೂರದ್ಲಿೆರುವ್ ಒಂದ್ು 

ಬಿಂದ್ುವಿನ ಒಂದ್ು ಸಪಶ್ಾಕವ್ನುೆ ಎಳೆಯಿರಿ.     

2. 3 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯವಿರುವ್ ವ್ೃತ್ುವ್ನುೆ ರಚಿಸಿ. ವ್ೃತ್ುಕೆೀಂದ್ರದಿಂದ್ 7 ಸಂ.ಮಿೀ. ದ್ೂರದ್ಲಿೆರುವ್ 

ಬ್ಾಹಯ ಬಿಂದ್ುವಿನಂದ್ ಎರಡು ಸಪಶ್ಾ ಕಗಳನುೆ ರಚಿಸಿ.  

3. 5 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯವಿರುವ್ ವ್ೃತ್ುಕೆಕ  ಅದ್ರ ಕೆೀಂದ್ರದಿಂದ್ 12 ಸಂ.ಮಿೀ. ದ್ೂರದ್ಲಿೆರುವ್ ಬ್ಾಹಯ 

ಬಿಂದ್ುವಿನಂದ್ ಎರಡು ಸಪಶ್ಾಕಗಳನುೆ ಎಳೆಯಿರಿ.  

4. 5 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯವ್ುಳೆ ವ್ೃತ್ುದ್ಲಿೆ 8 ಸಂ.ಮಿೀ. ಉದ್ಾವ್ುಳೆ ಜ್ಾಯವ್ನುೆ ರಚಿಸಿ. ವ್ೃತ್ು 

ಕೆೀಂದ್ರದಿಂದ್ ಜ್ಾಯಗಿರುವ್ ದ್ೂರವ್ನುೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ.  

5. ವ್ೃತ್ು ಕೆೀಂದ್ರದಿಂದ್ 3 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯವ್ುಳೆ 7 ಸಂ.ಮಿೀ. ದ್ೂರದ್ಲಿೆರುವ್ ಒಂದ್ು  ಬಿಂದ್ುವಿನಂದ್ 

ಎರಡು ಸಪಶ್ಾಕಗಳನುೆ ರಚಿಸಿ.  

6. 3 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯವಿರುವ್ ವ್ೃತ್ುಕೆಕ ಸಪಶ್ಾಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊೀನ 500 ಆಗುವ್ಂತೆ ಎರಡು 

ಸಪಶ್ಾಕಗಳನುೆ ರಚಿಸಿ.  

7. 2.5 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯದ್ವ್ೃತ್ುದ್ಲಿೆ 600 ಕೊೀನವ್ನುೆ ಉಂಟ್ುಮಾಡುವ್ ಎರಡು ತಿರಜ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯ 

ಬಿಂದ್ುಗಳಲಿೆ ಸಪಶ್ಾಕಗಳನುೆ ರಚಿಸಿ. 

8. 3.5 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯವ್ುಳೆ ವ್ೃತ್ುದ್ಲಿೆ 700 ಕೊೀನವ್ು ಏಪ್ಾಡುವ್ಂತೆ ಎರಡು ತಿರಜ್ಯಗಳನುೆ ರಚಿಸಿ. 

ತಿರಜ್ಯದ್ ಕೆೀಂದ್ರವ್ಲ್ೆದ್ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದ್ುಗಳಲಿೆ ಸಪಶ್ಾಕಗಳನುೆ ರಚಿಸಿ. 

9. 3.5 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯದ್ ವ್ೃತ್ುವ್ನುೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ತಿರಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನಕೊೀನ 1100 ಆಗುವ್ಂತೆ ಎರಡು 

ತಿರಜ್ಯಗಳನುೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ತಿರಜ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದ್ುಗಳಲಿೆ ಸಪಶ್ಾಕಗಳನುೆ ರಚಿಸಿ. 

10. 4 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯವ್ುಳೆ ವ್ೃತ್ುದ್ಲಿೆ 1000 ಕೊೀನ ಏಪ್ಾಡುವ್ಂತೆ ಎರಡು ತಿರಜ್ಯಗಳನುೆ ರಚಿಸಿ, 

ತಿರಜ್ಯದ್ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದ್ುಗಳಲಿೆ ಸಪಶ್ಾಕಗಳನುೆ  ರಚಿಸಿ. 

11. 3 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯದ್ ವ್ೃತ್ುದ್ಲಿೆ ಜ್ಾಯ AB = 4 ಸಂ.ಮಿೀ. ಆಗುವ್ಂತೆ ಎಳೆಯಿರಿ. A ಬಿಂದ್ುವಿನಲಿೆ 

ವ್ೃತ್ುಕೆಕ ಸಪಶ್ಾಕವ್ನುೆ ಎಳೆಯಿರಿ.  

12. 3 ಸಂ. ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯವ್ುಳೆ ಒಂದ್ು ವ್ೃತ್ುದ್ಲಿೆ 5 ಸಂ.ಮಿೀ. ಉದ್ಾದ್ AB ಜ್ಾಯ ಎಳೆಯಿರಿ. A 

ಬಿಂದ್ುವಿನ ವ್ೃತ್ುಕೆಕ ಸಪಶ್ಾಕವ್ನುೆ ರಚಿಸಿ.  
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13. ವ್ೃತ್ು ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತ್ರ 8 ಸಂ.ಮಿೀ. ಅಗಿದ್ುಾ, 4 ಸಂ.ಮಿೀ. ಮತ್ುು 2 ಸಂ.ಮಿೀ. 

ತಿರಜ್ಯವ್ುಳೆ ಎರಡು ತಿರಜ್ಯಗಳಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ನೀರ ಸಾಮಾನಯ ಸಪಶ್ಾಕವ್ನುೆ ರಚಿಸಿ. ಅದ್ರ 

ಉದ್ಾವ್ನುೆ ಅಳೆದ್ು, ಲೆಕಾಕಚಾರದಿಂದ್ ತಾಳೆ ನೂೀಡಿ . 

14. ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ಅಂತ್ರವ್ು 8 ಸಂ.ಮಿೀ. ಇರುವ್ಂತೆ 3.5 ಸಂ.ಮಿೀ. ಮತ್ುು 2  ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯಗಳುೆಳೆ 

ವ್ೃತ್ುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ನೀರ ಸಾಮಾನಯ ಸಪಶ್ಾಕ ಗಳನುೆ ರಚಿಸಿ.  

15. ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ಅಂತ್ರವ್ು 10 ಸಂ.ಮಿೀ. ಇರುವ್ಂತೆ ತಿರಜ್ಯಗಳು 5 ಸಂ.ಮಿೀ. ಮತ್ುು 3 ಸಂ.ಮಿೀ. ಇರುವ್ 

ವ್ೃತ್ುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ನೀರ ಸಾಮಾನಯ  ಸಪಶ್ಾಕಗಳನುೆರಚಿಸಿ, ಸಪಶ್ಾಕಗಳ  ಉದ್ಾವ್ನುೆ ಅಳೆಯಿರಿ.  

16. 2.5 ಸಂ.ಮಿೀ. ಹಾಗೂ 2 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯಗಳಿರುವ್ ಎರಡು ವ್ೃತ್ುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ೃತ್ುಕೆೀಂದ್ರಗಳ 

ದ್ೂರ 8 ಸಂ.ಮಿೀ. ಆಗುವ್ಂತೆ ರಚಿಸಿ. ಆ ವ್ೃತ್ುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಸಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಪಶ್ಾಕಗಳನುೆ 

ರಚಿಸಿ. ಅದ್ರ ಉದ್ಾವ್ನುೆ ಅಳೆದ್ು, ಲೆಕಾಕಚಾರದಿಂದ್ ತಾಳೆ ನೂೀಡಿ. 

17. ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ಅಂತ್ರವ್ು 9 ಸಂ.ಮಿೀ. ಇರುವ್ಂತೆ ತಿರಜ್ಯಗಳು 3.5 ಸಂ.ಮಿೀ. ಮತ್ುು 1.5 ಸಂ.ಮಿೀ. 

ಇರುವ್ ಇರಡು ವ್ೃತ್ುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಪಶ್ಾಕ ರಚಿಸಿ, ಉದ್ಾ  ಅಳೆಯಿರಿ.  

18. ವ್ೃತ್ು ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ಅಂತ್ರವ್ು 9 ಸಂ.ಮಿೀ. ಇರುವ್ಂತೆ ತಿರಜ್ಯಗಳು 3 ಸಂ.ಮಿೀ. ಮತ್ುು 2 ಸಂ.ಮಿೀ.  

ಇರುವ್ ವ್ೃತ್ುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸಾಸಾಮಾನಯಸಪಶ್ಾಕಗಳನುೆರಚಿಸಿ. ಸಪಶ್ಾಕಗಳ ಉದ್ಾವ್ನುೆ ಅಳೆದ್ು 

ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ುು ತಾಳೆ ನೂೀಡಿ.  

19. ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ಅಂತ್ರವ್ು 10 ಸಂ.ಮಿೀ. ಇರುವ್ಂತೆ ತಿರಜ್ಯಗಳು 3 ಸಂ.ಮಿೀ. ಮತ್ುು 2 ಸಂ.ಮಿೀ. ಇರುವ್ 

ಎರಡು ವ್ೃತ್ುಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ು  ವ್ಯತ್ಯಸಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಪಶ್ಾಕಗಳನುೆರಚಿಸಿ ಸಪಶ್ಾಕದ್ ಉದ್ಾವ್ನುೆ 

ಅಳೆಯಿರಿ.  

20. ಕೊಟಿರುವ್ ಚಿತ್ರದ್ಲಿೆ ಇವ್ುಗಳನುೆ ಹಸರಿಸಿ.  

(a) ಒಂದ್ು ಜೂತೆ ನೀರ ಸಾಮಾನಯ ಸಪಶ್ಾಕಗಳು  

(b)  ವ್ಯತ್ಯಸಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಪಶ್ಾಕ,  

(c)  ಒಂದ್ು ಜೂತೆ ಸಮನಾದ್  ಜ್ಾಯಗಳು.  

(d) ಛೀದ್ಕ.  
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8. ತಿರಭುಜ್ ಮತ್ುು ವ್ೃತ್ುಗಳ ಮೀಲಿನ ಪ್ರಮೀಯಗಳು 

1. ಮೂಲ್ಸಮಾನುಪ್ಾತ್ತೆಯ (ಥೀಲ್ಸನ) ಪ್ರಮೀಯ ನರೂಪಿಸಿ. 

2. ಎರಡು ತಿರಭುಜ್ಗಳು ಸಮಕೊೀನಯಗಳಾಗಿದಾಾಗ ಅವ್ುಗಳ ಅನುರೂಪ್ ಬ್ಾಹುಗಳು 

ಸಮಾನುಪ್ಾತ್ದ್ಲಿೆರುತ್ುವೆ ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 

3. ಸಮರೂಪ್ ತಿರಭುಜ್ಗಳ ವಿಸಿುೀಣಾಗಳು ಅವ್ುಗಳ ಅನುರೂಪ್ ಬ್ಾಹುಗಳ ವ್ಗಾ ಗಳ  

ಅನುಪ್ಾತ್ದ್ಲ್ೆರುತ್ುವೆ. ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ 

4. ಒಂದ್ು ತಾರಪಿಜ್ಯದ್ ಒಂದ್ು ಕಣಾವ್ು ಮತೊುಂದ್ನುೆ 2:1 ಅನುಪ್ಾತ್ದ್ಲಿೆ ಛೀಧಿಸುತ್ುದೆ. ಅದ್ರ 

ಒಂದ್ು ಸಮಾಂತ್ರ ಬ್ಾಹು ಇನೂೆಂದ್ರ ಎರಡರರ್ಷಿದೆ. ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ  

5. ತಾರಪಿಜ್ಯ ABCD ಯಲಿೆ AB ∥ CD ಮತ್ುು ಅದ್ರ ಕಣಾಗಳು O ನಲಿೆ ಛೀದಿಸುತ್ುವೆ.  

ABಯು CD ಯ ಎರಡರರ್ಷಿದ್ಾರೆ, ತಿರಭುಜ್ AOB ಮತ್ುು ತಿರಭುಜ್ COD ವಿಸಿುೀಣಾಗಳ 

ಅನುಪ್ಾತ್ವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

ಲ್ಂಬಕೊೀನ ತಿರಭುಜ್ 

1. ಪೆೈಥಾಗೊೀರಸ್ ಪ್ರಮೀಯವ್ನುೆ ನರೂಪಿಸಿ ಮತ್ುು ಸಾಧಿಸಿ.  

2. “ಒಂದ್ು ಲ್ಂಬಕೊೀನ ತಿರಭುಜ್ದ್ಲಿೆ ವಿಕಣಾದ್ ಮೀಲಿನ ವ್ಗಾವ್ು ಉಳಿದೆರಡು ಬ್ಾಹುಗಳ ಮೀಲಿನ 

ವ್ಗಾ ಗಳ ಮೊತ್ುಕೆಕ ಸಮ ವಾಗಿರುತ್ುವೆ” ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ.  

3. 2.6 ಮಿೀ. ಉದ್ಾವ್ುರುವ್ ಏಣಿಯನುೆ ಒಂದ್ು ಗೊೀಡೆಗೆ ಒರಗಿಸಿದೆ. ಏಣಿಯ ಕೆಳ ತ್ುದಿಯು 

ಗೊೀಡೆಯ ತ್ಳದಿಂದ್ 2.4 ಮಿೀ. ದ್ೂರವಿರುವಾಗ ಅದ್ರ ಮೀಲಿನ ತ್ುದಿಯು ಗೊೀಡೆಯಲಿೆನ 

ಕ್ಟ್ಕ್ಯ ತ್ಳ ಭಾಗವ್ನುೆ  ಮುಟ್ುಿತ್ುದೆ. ಏಣಿಯ ಕೆಳ ತ್ುದಿಯನುೆ ಗೊೀಡೆಯ ಕಡೆಗೆ 1.4 ಮಿೀ 

ದ್ೂರ ನೂಕ್ದಾಗ ಅದ್ರ ತ್ುದಿಯು ಕ್ಟ್ಕ್ಯ ಮೀಲಿನ ಭಾಗವ್ನುೆ ಮುಟ್ುಿತ್ುದೆ.  ಹಾಗಾದ್ರೆ 

ಕ್ಟ್ಕ್ಯ ಎತ್ುರವೆಷ್ುಿ? 

4. ಸಮಬ್ಾಹು ತಿರಭುಜ್ದ್ ಎತ್ುರ  √   ಸಂ.ಮಿೀ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ುಳತೆಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

5. ∆ABC ಯಲಿೆ AD ಯು A ಯಿಂದ್ BC ಗೆ ಎಳೆದ್ ಲ್ಂಬವಾಗಿದೆ. DB : CD = 3 : 1 ಆದಾಗ 

BC2 = 2 (AB2 – AC2 )  ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 

6. ಒಂದ್ು ಸಮಬ್ಾಹು ತಿರಭುಜ್ದ್ ಬ್ಾಹುವಿನ ಅಳತೆ x ಸಂ.ಮಿೀ. ಸಮಬ್ಾಹು ತಿರಭುಜ್ದ್ ವಿಸಿುೀಣಾ 

16√   ಚ.ಸಂ.ಮಿೀ. ಅಗಿದೆ. ತಿರಭುಜ್ದ್ ಸುತ್ುಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  
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ಸಪಶ್ಾಸುವ್ ವ್ೃತ್ುಗಳು 

1.  ಮೂರು ವ್ೃತ್ುಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಬ್ಾಹಯವಾಗಿ ಸಪಶ್ಾಸುತ್ುವೆ. ಅವ್ುಗಳ ಕೆೀಂದ್ರ ಬಿಂದ್ುಗಳನುೆ 

ಜೂೀಡಿಸಿ ಉಂಟಾದ್ ತಿರಭುಜ್ಗಳ ಅಳತೆ 9 ಸಂ.ಮಿೀ., 8 ಸಂ.ಮಿೀ. ಮತ್ುು 7 ಸಂ.ಮಿೀ. ಆಗಿದೆ. 

ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ೃತ್ುಗಳ ತಿರಜ್ಯಗಳನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

2. ಕೊಟಿರುವ್ ಚಿತ್ರದ್ಲಿೆ O ವ್ೃತ್ು ಕೆೀಂದ್ರ. AB = 2 ಸಂ.ಮಿೀ. 

AC = 3 ಸಂ.ಮಿೀ. CE = 6 ಸಂ.ಮಿೀ ಇದ್ಾರೆ DE ಯನುೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

3. A, B ಮತ್ುು C ಕೆೀಂದ್ರವಾಗಿರುವ್ ಮೂರು ವ್ೃತ್ುಗಳು ಚಿತ್ರದ್ಲಿೆ 

ಸೂಚಿಸಿದ್ಂತೆ ಒಂದ್ನೂೆಂದ್ು ಬ್ಾಹಯವಾಗಿ ಸಪಶ್ಾಸುತ್ುವೆ. ಅವ್ುಗಳ 

ತಿರಜ್ಯಗಳು ಕರಮವಾಗಿ 3.5 ಸಂ.ಮಿೀ., 4.5 ಸಂ.ಮಿೀ., 5 ಸಂ.ಮಿೀ. 

ಅಗಿದ್ಾರೆ ∆ABC ಯ ಸುತ್ುಳತೆಯನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

4. ಚಿತ್ರದ್ಲಿೆ TP  ಮತ್ುು TQ ಗಳು O ಕೆೀಂದ್ರವಿರುವ್ ವ್ೃತ್ುಕೆಕ 

ಎಳೆದ್  ಸಪಶ್ಾಸುತ್ುವೆ  ಹಾಗಾದ್ರೆ ∠PTQ = 2 ∠OPQ ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿ. 

 

 

5. ABCD ಚತ್ುಭುಾಜ್ದ್ ಬ್ಾಹುಗಳು O ಕೆೀಂದ್ರವಿರುವ್ ವ್ೃತ್ುಕೆಕ ಸಪಶ್ಾಕಗಳಾದಾಗ, AB + CD = 

AD + BC ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿ. 

6. ಬ್ಾಹಯ ಬಿಂದ್ುವಿನಂದ್ ಒಂದ್ು ವ್ೃತ್ುಕೆಕ ಎಳೆದ್ ಸಪಶ್ಾಕಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ುವೆ ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 

7. ಬ್ಾಹಯ ಬಿಂದ್ುವಿನಂದ್ ಒಂದ್ು ವ್ೃತ್ುಕೆಕ ಎಳೆದ್ ಸಪಶ್ಾಕಗಳು  

i) ಸಮನಾಗಿಯೂ,  

ii) ಬ್ಾಹಯ ಬಿಂದ್ುವ್ನುೆ ಕೆೀಂದ್ರಕೆಕ ಸೀರಿಸುವ್ ಸರಳರೆೀಖಯಡನ ಸಮನಾದ್ ಕೊೀನವ್ನುೆ 

ಏಪ್ಾಡಿಸುತ್ುವೆ ಮತ್ುು 

iii) ಕೆೀಂದ್ರದ್ಲಿೆ ಸಮನಾದ್ ಕೊೀನವ್ನುೆ ಏಪ್ಾಡಿಸುತ್ುವೆ ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 

8. ಎರಡು ವ್ೃತ್ುಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಬ್ಾಹಯವಾಗಿ ಸಪಶ್ಾಸಿದ್ರೆ, ಸಪಶ್ಾಬಿಂದ್ು ಮತ್ುು ವ್ೃತ್ುಕೆೀಂದ್ರಗಳು 

ಸರಳ ರೆೀಖ್ಾಗಣಿತ್ವಾಗಿರುತ್ುವೆ ಎಂದ್ು ಸಾಧಿಸಿ. 
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9. ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಣಿತ್ 

1. 35 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯ ಹಾಗೂ 1 ಮಿೀ. ಉದ್ಾ ಇರುವ್ ಒಂದ್ು ರೊೀಲ್ರ್ ಆಟ್ದ್ ಮೈದಾನವ್ನುೆ 

ಒಂದ್ು ಬ್ಾರಿ ಕರಮಿಸಲ್ು 200 ಪ್ೂಣಾ ಸುತ್ುುಗಳನುೆ ಎಗೆದ್ುಕೊಳುೆತ್ುದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಟ್ದ್ 

ಮೈದಾನದ್ ವಿಸಿುೀಣಾ ಎಷ್ುಿ? 

2. ಒಂದೆೀ ಗಾತ್ರವ್ುಳೆ 21 ಸತ್ುವಿನ ಗೊೀಲಿಗಳನುೆ ಕರಗಿಸಿ ಒಂದ್ು ದೊಡಡ ಗೊೀಳವ್ನುೆ 

ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗೊೀಲಿಯ ತಿರಜ್ಯ 2 ಸಂ.ಮಿೀ. ಇದ್ಾರೆ, ಗೊೀಳದ್ ಘನಫಲ್ವ್ನುೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

3. ಅಧ್ಾಗೊೀಳಾಕರತಿೀಯ ನೀರಿನ ತೊಟಿಯ ಆಳ 2.1 ಮಿೀ. ಅದ್ರಲಿೆ ತ್ುಂಬಿರುವ್ ನೀರಿನ 

ಪ್ರಮಾಣವ್ನುೆ ಲಿೀಟ್ರನಲಿೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

4. ಒಂದ್ು ಗೊೀಳದ್ ಮೀಲೆಮೈ ವಿಸಿುೀಣಾ 154 ಚ.ಸಂ.ಮಿೀ. ಆದ್ರೆ, ಗೊೀಳದ್ ವಾಯಸವ್ನುೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

5. ಚಿತ್ರದ್ಲಿೆ ತೊೀರಿಸಿರುವ್ ಆಕಾರವ್ುಳೆ ಒಂದ್ು ಅಲ್ುಯಮಿನಯಂನ ತೆಳುವಾದ್ ಹಾಳೆಯನುೆ 

ಶ್ಂಕುವಿನ ಆಕಾರದ್ಲಿೆ ಸುತ್ುಲ್ಾಗಿದೆ.  AB = 25 ಸಂ.ಮಿೀ. ಮತ್ುು BC = 44 ಸಂ.ಮಿೀ. ಆದ್ರೆ, 

ಪ್ಡೆದಿರುವ್ ಶ್ಂಕುವಿನ ಘನಫಲ್ವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

6. 14 ಸಂ.ಮಿೀ. ತಿರಜ್ಯವ್ುಳೆ  ಗೊೀಳದ್ ಮೀಲೆಮೈ ವಿಸಿುೀಣಾವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

7. ಒಂದ್ು ಶ್ಂಕುವಿನ ಪ್ಾದ್ದ್ ತಿರಜ್ಯ 7 ಸಂ.ಮಿೀ. ಮತ್ುು ಶ್ಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ುರ 10 ಸಂ.ಮಿೀ.  

ಆಗಿದ್ಾರೆ ಶ್ಂಕುವಿನ ಪ್ೂಣಾ ಮೀಲೆಮೈ ವಿಸಿುೀಣಾವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

8. ಒಂದ್ು ಲ್ಂಬ ವ್ೃತಿುಯ  ಸಿಲಿಂಡರನ ಪ್ಾದ್ದ್ ತಿರಜ್ಯವ್ನುೆ ಎರಡರಷ್ುಿ ಹಚಿಿಸಿ, ಎತ್ುರವ್ನುೆ 

ಅಧ್ಾದ್ಷ್ುಿ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಡೆದಿರುವ್ ಹೂಸ ಸೂಲಿಂಡರನ ಘನಫಲ್ ಮತ್ುು 

ಮೂಲ್ ಸಿಲಿಂಡರನ ಘನಫಲ್ದ್ ನಡುವಿನ ಅನುಪ್ಾತ್ವೆಷ್ುಿ? 

9. ಒಂದ್ು ನೀರು ತ್ುಂಬಿದ್ ಅಧ್ಾಗೊೀಳಾಕೃತಿ ಆಕಾರದ್ ಪ್ಾತೆರಯ ತಿರಜ್ಯವ್ು r ಮಾನಗಳು ಆಗಿದ್ುಾ,  

ಅದ್ರಲಿೆ ತಿರಜ್ಯ 
 

 
 ಮಾನವ್ುಳೆ ಒಂದ್ು ಘನ ಗೊೀಳಾಕೃತಿಯ ಗುಂಡನುೆ ಪ್ೂಣಾವಾಗಿ 

ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ, ಹೂರ ಚೆಲ್ುೆವ್ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವ್ು ಘನಮಾನಗಳು 
   

 
 ಎಂದ್ು ತೊೀರಿಸಿ.  
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ಸಕಲ್ ಡಾರಯಿಂಗ್ 

1. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿರುವ್ ನಕಾಶ್ನ ಪ್ುಸುಕದ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ್ ಜ್ಮಿೀನನ ನಕ್ಷೆಯನುೆ ಸೂಕು ಪ್ರಮಾಣದ್ಲಿೆ 

ರಚಸಿ. (ವಿಸಿುೀಣಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ೆ)  

 ಮಿೀ. ಗಳಲಿೆ D  

 150  

E ಗೆ 80 100 C ಗೆ 70 

 80  

 30 B ಗೆ 40 

 A ಯಿಂದ್  

2. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿರುವ್ ನಕಾಶ್ನ ಪ್ುಸುಕದ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ್ ಜ್ಮಿೀನನ ಕರಡು ನಕಾಶ್ನಯನುೆ ಎಳೆದ್ು ಅದ್ರ 

ವಿಸಿುೀಣಾವ್ನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 ಮಿೀ. ಗಳಲಿೆ D  

 150  

 100 C ಗೆ 150 

 80  

 30 B ಗೆ 100 

 A ಯಿಂದ್  

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆಯನುೆ ರಚಸಿ. ವಿಸಿುೀಣಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ೆ 

 ಮಿೀ. ಗಳಲಿೆ D  

 200  

 120 C ಗೆ 70 

E ಗೆ 60 80  

 50 B ಗೆ 100 

 A ಯಿಂದ್  
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4. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿರುವ್ ನಕಾಶ್ನ ಪ್ುಸುಕದ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ್ ಒಂದ್ು ಮೈದಾನದ್ ನಕಾಶ್ನಯನುೆ ಕೊಟಿರುವ್ 

ಸಕೀಲ್ ಪ್ರಕಾರ ರಚಿಸಿ. ( ಸಕೀಲ್.1 ಸಂ. ಮಿೀ = 10 ಮಿೀ.)  

 ಮಿೀ. ಗಳಲಿೆ C  

 100  

D ಗೆ 30 70  

E ಗೆ 30 50 B ಗೆ 20 

 30  

 A ಯಿಂದ್  

5. ಕೊಟಿರುವ್ ದ್ತಾುಂಶ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ನಕಾಶ್ ರಚಿಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ: 20 ಮಿೀ = 1 ಸಂ.ಮಿೀ. 

 ಮಿೀ. ಗಳಲಿೆ D  

 200  

 160 C ಗೆ 20 

E ಗೆ 80 100  

 40 B ಗೆ 20 

 A ಯಿಂದ್  

6. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿರುವ್ ನಕಾಶ್ನ ಪ್ುಸುಕದ್ ದಾಖಲೆಯಿಂದ್ ಜ್ಮಿೀನನ ನಕಾಶ್ನಯನುೆ ಎಳೆಯಿರಿ. 

 ಮಿೀ. ಗಳಲಿೆ D  

 140  

 120 C ಗೆ 60 

E ಗೆ 80 100  

 50 B ಗೆ 40 

 A ಯಿಂದ್  
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7. ಕೆಳಗೆಕೊಟಿರುವ್ ಮೊೀಜ್ಣಿೀದಾರನ ನಕಾಶ್ನ ಪ್ುಸುಕದ್ ದಾಖಲೆಗಳನುೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ  ಒಂದ್ು 

ನಕಾಶ್ನ ರಚಿಸಿ. 20 ಮಿೀ = 1 ಸಂ.ಮಿೀ. 

 ಮಿೀ. ಗಳಲಿೆ C  

 220  

D ಗೆ 100 180  

 120 B ಗೆ 40 

E ಗೆ 140 80  

 A ಯಿಂದ್  

8. ಕಳಗೆ ಕೊಟಿರುವ್ ದ್ತಾುಂಶ್ ಮತ್ುು ದ್ತ್ು ಪ್ರಮಾಣಕೆಕ ಅನುಗುಣವಾದ್ ನಕ್ಷೆಯನುೆ ರಚಿಸಿ. 

ಪ್ರಮಾಣ: 25 ಮಿೀಟ್ರ್ = 1 ಸಂ.ಮಿೀ. 

 ಮಿೀ. ಗಳಲಿೆ D  

 300  

 200 C ಗೆ 100 

E ಗೆ 50 150 B ಗೆ 75 

 100  

 A ಯಿಂದ್  

9. ಈ ನಕ್ಷೆಯಲಿೆ ಪ್ರತಿನಧಿಸಿರುವ್ ಜ್ಮಿೀನನ ನಕಾಶ್ನಯ ವಿಸಿುೀಣಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಅಳತೆಗಳು 

ಮಿೀಟ್ರಗಳಲಿೆ ಇದೆ.) 
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10. ಘನಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ುು ಜ್ಾಲ್ಾಕೃತಿಗಳು 

1. ಜ್ಾಲ್ಾಕೃತಿಯು ಪ್ಾರವಾಹಕವಾಗಬೆೀಕಾದ್ರೆ ಅವ್ಶ್ಯವಿರುವ್ ಎರಡು ನಬಂದ್ನಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 

2. [
   
    
   

]  ಈ ಮಾಗಾ  ಸಂಖ್ಾಯಯತ್ದ್ ನಕ್ಷೆಯನುೆ ರಚಿಸಿ. 

3. [
   
    
   

] ಕೊಟಿರುವ್ ಮಾತ್ೃಕೆಗೆ ಜ್ಾಲ್ಾಕೃತಿಯನುೆ ರಚಿಸಿ. 

4. [
   
    
   

] ಕೊಟಿರುವ್ ಮಾತ್ೃಕೆಗೆ ಜ್ಾಲ್ಾಕೃತಿಯನುೆ ರಚಿಸಿ. 

5. ತಿರಭುಜ್ ಪ್ಾದ್ ಪ್ಟ್ಿಕ ಘನಾಕೃತಿಗೆ, ಅಯೆರನ ಸೂತ್ರ ಅನವಯಿಸಿ ತಾಳೆ ನೂೀಡಿ. 

6. ಅಷ್ಿಮುಖ ಘನಾಕೃತಿಗೆ, ಅಯೆರನ ಸೂತ್ರ ಅನವಯಿಸಿ ತಾಳೆ ನೂೀಡಿ. 

7. ಕೊಟಿರುವ್ ಜ್ಾಲ್ಾಕೃತಿಗೆ ಅಯೆರನ ಸೂತ್ರ ಅನವಯಿಸಿ 

ತಾಳೆ ನೂೀಡಿ.  

 

8. ಕೊಟಿರುವ್ ಜ್ಾಲ್ಾಕೃತಿಗೆ ಅಯೆರನ ಸೂತ್ರ ಅನವಯಿಸಿ ತಾಳೆ ನೂೀಡಿ. 

 

  

9. ಕೊಟಿರುವ್ ಜ್ಾಲ್ಾಕೃತಿಗೆ ಮಾಗಾ  ಸಂಖ್ಾಯಯತ್ ರಚಿಸಿ. 

 


