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ಪರತಿ ಶಿಕಷಕರತ ಗುಣಾತ್ಮಕತಯ್ನತು ಸಾಧಿಸಲ್ತ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ವಾದ ಪ್ಠ ಯೇಜನೆಯ್ನತು ತ್ಯಾರಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ುರ್ ಆ ಪ್ಠ 

ಯೇಜನೆಯ್ಂತ ಬೇಧನಾ ಕಲಕಾ ಪರಕ್ರರಯೆಯ್ಲಲ ತೊಡಗಿಕೊಳಳಲ್ತ ವಿಷಯ್ದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾ ನ ಪರಮತಖವಾಗಿರತತ್ುರ್ ಹಾರ್ೂ ಆ 
ಜ್ಞಾ ನರ್ನತು ಹೇಗ ಮಕಕಳಿಗ ಹಂಚಬಹತದತ ಎಂಬತದನತು ತಿಳಿದತಕೊಳುಳವುದತ ಅನಿವಾಯ್ಗವಾಗಿರ್ ಈ ಉರ್ದೇರ್ದ ಬೆನೆುಲ್ತಬಾಗಿ ರ್ಣಿತ್ 
ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ವು ಕಾಯ್ಗರ್ನತು ಅತ್ಯದತುತ್ವಾಗಿ ನಿರ್ಗಹಿಸತತ್ುರ್ ಎಂಬತದನತು ಮನರ್ಂಡ ಬೆಳಗಾವಿಯ್ ಜಲಾಲ ಶಿಕಷಣ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ 
ಸಂಸ್ತೆಯ್ ಪ್ರಂರ್ತಪ್ಲ್ರತ ಉಪನಿರ್ೇಗರ್ಕರಾದ ಶ್ರೇ ಎಂ. ಎಂ. ಸಿಂಧೂರ ರರ್ರ ನಾಯ್ಕತ್ವದಲಲ ರ್ಣಿತ್ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ರ್ನತು 
ಬೆಳಗಾವಿಯ್ ಡಯ್ಟ್ ನಲಲ ನಿಮಿಗಸಿದತದ ಅದಕ್ಕಕ ತ್ಕಕಂತ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯರ್ನತು ಕೂಡ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಹೊರತ್ರತತಿುರತವುದತ ಅರ್ರ ಶಿಕಷಣದ 
ಬಗೆ ಇರತರ್ ಆಸಕ್ರು ಹಾರ್ೂ ಒಲ್ವುರ್ಳ ಪರತಿಫಲ್ವಾಗಿರ್. 

ಈ ರ್ಣಿತ್ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ ನಮಮ ಶೈಕಷಣಿಕ ವಿಭಾರ್ದ ನೂತ್ನ ಪರಯ್ತ್ುವಾಗಿದತದ ಶಿಕಷಕರತ ಹಾರ್ೂ ಮಕಕಳಿಗ ರ್ಣಿತ್ರ್ನತು ಅತಿ 
ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಅರ್ಗ ಮಾಡಿಸಲ್ತ ಹಾರ್ೂ ಅವುರ್ಳನತು ನೆೈಜ ಜೇರ್ನದಲಲ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲ್ತ ತ್ತಂಬಾ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುತ್ುರ್ ಮಕಕಳಿಗ 
ಈ ಬಗಯ್ ಕ್ಕಲ್ ವಿಷಯ್ರ್ಳು ಅರ್ರ ಕಲಕ್ಕಯ್ಲಲ ಹಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ರುಯ್ನತು ತ್ತಂಬತವುದರೊಂದ್ಧಗ ವಿನೂತ್ನ ರಿೇತಿಯ್ಲಲ 
ಆಲ್ೇಚ್ಚಸತವುದಕೂಕ ಸಹ ಆಸಪದರ್ನತು ನಿೇಡತತ್ುರ್. 

ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲಲ ರ್ಣಿತ್ದ ಕ್ಕಲ್ವು ಕ್ರಲಷಟಕರ ಸಂರ್ತಿರ್ಳನತು ಬಹಳ ಸತಲ್ಭವಾದ ರಿೇತಿಯ್ಲಲ ಮಕಕಳ ಮನಮತಟತಟರ್ಂತ ಮಾದರಿರ್ಳ 
ಮೂಲ್ಕ ಅತ್ತಯತ್ುಮವಾದ ರಿೇತಿಯ್ಲಲ ವಿರ್ರಿಸಲಾಗಿರ್. ಈ ಮಾದರಿರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಕೇರ್ಲ್ ನಮಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲಲಗ ಮಾತ್ರ 
ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರರ್ ರಾಜಯದ ಪರತಿಯಬಬ ಶಿಕಷಕ ಹಾರ್ೂ ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ ತ್ಲ್ತಪರ್ಂತ ಅವುರ್ಳ ವಿರ್ರಣೆರ್ಳನತು ಶಿಕಷಕರಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ 
ವಿಡಿಯೇಮಾಡಿ ಯ್ೂಟೂಯಬ್ನಲಲ ಹಾಕ್ರರತವುದತ ನಿಜವಾಗಿಯ್ೂ ಶ್ಲಲಘನಿೇಯ್ ಈ ವಿನೂತ್ನ ಪರಯ್ತ್ುವು ರಾಜಯದ ಎಲ್ಲರಿರ್ೂ ತ್ಲ್ತಪಲ 
ಹಾರ್ೂ ಪರತಿಯಬಬರಿರ್ೂ ಇದರ ಉಪಯೇರ್ವಾರ್ಲ ಎಂದತ ಹಾರೈಸತತುೇನೆ. 
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ಪರಸತುತ್ ಅಪರ ಆಯ್ತಕುರತ 
ಸಾರ್ಗಜನಿಕ ಶಿಕಷಣ ಇಲಾಖೆ, 
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ಸರ್ಗರಿರ್ೂ ಶಿಕಷಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲಲ ಯ್ಲಲ ಶಿಕಷಣ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಹಕ್ಕಕ ಎಂಬತದನತು ಅರಿತ್ತಕೊಂಡತ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕಷಣ 

ಪಡೆಯ್ಲ್ತ ಬದಧರಾಗಿದಾದರ ಈ ನಿಟ್ಟಟನಲಲ ಶಿಕಷಕರತ ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಲಕಾ ಪರಕ್ರರಯೆಯ್ಲಲ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾರ್ ಮಾತ್ರ ಗುಣಾತ್ಮಕ 
ಶಿಕಷಣರ್ನತು ಪಡೆಯ್ಲ್ತ ನಿೇಡಲ್ತ ಸಾಧಯ 

ರ್ಣಿತ್ದಲಲ ಅನತಭವಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕೌರ್ಲ್ಯ ಭರಿತ್ ಶಿಕಷಣರ್ನತು ನಿೇಡಲ್ತ ಶಿಕಷಕರತ ಮಾದರಿರ್ಳನತು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಅವುರ್ಳ 
ಮೂಲ್ಕರ್ಣಿತ್ ಕಲಕ್ಕಯ್ನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ುರ್ ಈ ನಿಟ್ಟಟನಲಲ ಜಲಾಲ ಶಿಕಷಣ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ ಸಂಸ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಂದ ರ್ಣಿತ್ 
ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ರ್ನತು ವಿನೂತ್ನ ಪರಯ್ತ್ುವಾಗಿ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ರಿೇತಿಯ್ಲಲತ್ಯಾರಿಸಿರ್ ಹಾಗಯೆೇ ಅದಕ್ಕಕ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚ್ಚಸಿ 
ಮಾದರಿರ್ಳ ವಿರ್ರಣೆ ನಿೇಡತರ್ ವಿಡಿಯೇರ್ಳನತು ಯ್ೂಟೂಯಬ್ಗ ಹಾಕ್ರರತವುದತ ಒಂದತ ವಿನೂತ್ನ ಪರಯೇರ್ವೇ ಸರಿ 
ರ್ಣಿತ್ವು ಪರತಿಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗ ಒಂದತ ಕಬಿಬಣದ ಕಡಲ್ಲಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಸತತಿುರತವುದತ ಎಷ್ಟಟ ಸತ್ಯವೇ ಈ 
ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ದ್ಧಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ ರ್ಣಿತ್ವು ಸತಲ್ಭದ ವಿಷಯ್ವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದತ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಈ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ವು 
ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ ರ್ಣಿತ್ರ್ನತು ಸತಲ್ಲತ್ರ್ಳಿಸತವುದರೊಂದ್ಧಗ ನೆೈಜ ಜೇರ್ನದಲಲ ರ್ಣಿತ್ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲ್ತ 
ಪ್ರೇರೇಪಿಸತತ್ುರ್ 

ಈ ಸಾಹಿತ್ಯರ್ನತು ನೇಡಿದಾರ್ರ್ಣಿತ್ದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಸಾಧಯವಾದಷ್ಟಟ ಅತ್ತಯತ್ುಮರಿೇತಿಯ್ಲಲ ಮೂಡಿಬರತರ್ಂತ 
ನೇಡಿಕೊಳಳಲಾಗಿರ್ ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ ರ್ಣಿತ್ದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಅರ್ರ ಮನಮತಟತಟರ್ಂತ ಮಾದರಿರ್ಳ ಚ್ಚತ್ರರ್ಳಂದ್ಧಗ 
ವಿರ್ರಣೆಯ್ನತು ನಿೇಡಲಾಗಿರ್ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲಲ ಮಾದರಿರ್ಳ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ತ ಬೆೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿರ್ರಣೆ ನಿೇಡಿದತದ ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ 
ಮಾದರಿರ್ಳನತುತಾವೇ ಸವತ್ಃ ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಳಳಲ್ತ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ 

ಈ ಸಾಹಿತ್ಯರ್ನತು ಜಲಾಲ ಶಿಕಷಣ ಮತ್ತು ತ್ರಬೆೇತಿ ಸಂಸ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತ್ಂಡ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಪರಯ್ತ್ುದಲಲ ಪ್ರರಢ ಶ್ಲಲ್ಲಯ್ ಸಂಪನೂಮಲ್ 
ಶಿಕಷಕರನತು ಬಳಸಿಕೊಂಡತರಚ್ಚಸಿದಾದರ ಸದರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ್ಲಲ ಭಾರ್ರ್ಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನೂಮಲ್ ಶಿಕಷಕರಿಗ ಮತಂದಾಳತ್ವ 
ರ್ಹಿಸಿದಶ್ರೇಎಂಎಂ ಸಿಂಧೂರರರ್ರಿರ್ೂ ಹಾರ್ೂ ಡಯ್ಟ್ ಉಪನಾಯಸಕರಿಗ ಇಲಾಖೆಯ್ ಪರವಾಗಿ ಧನಯವಾದರ್ಳು 
ಈ ವಿನೂತ್ನ ಪರಯೇರ್ಹಿೇಗ ಮತಂದತರ್ರದತ ಎಲ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ ದಾರಿದ್ಧೇಪವಾರ್ಲ ಎಂದತ ಹಾರ್ೂಸೃಜನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಟಕೊೇನರ್ನತು 
ಹೊಂದತರ್ಂರ್ ಆರ್ಲ ಎಂದತ ಆಶಿಸತತುೇವ 
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ಸಹನಿರ್ೇವಶಕ್ರು/ಪ್ರಿಂಶುಪ್ಲರು, 
ಸರಕಾರಿ್ಶಿಕ್ಷಕ್ರ್ಶಿಕ್ಷಣ್ಮಹಾವಿದ್ಯಯಲಯ್, 

ಬೆಳಗಾವಿ-01 

ವಾಲಟರ್್ಎಚ್.್ಡಿʼಮಲ್ಲೊ 
ಕಾಯ್ವದ್ಶಿವಗಳು್ಹಾಗೂ್ಪದ್ನಿಮಿತ್ತ್ಸಹನಿರ್ೇವಶಕ್ರು, 

ಕ್ನಾವಟಕ್್ಪ್ರರಢ್ಶಿಕ್ಷಣ್ಪರಿೇಕ್ಷಾ್ಮಿಂಡಳಿ, 
ಬೆಳಗಾವಿ್ವಿಭಾಗ,್ಬೆಳಗಾವಿ-01 
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"Mathematics is the queen of the sciences and number theory is the queen of mathematics."  

ಎಂದತ ಖ್ಯಯತ್ ರ್ಣಿತ್ಶ್ಲಸರಜಾ ರಾದ ಕಾಲ್ಗ ಗಾಸ ಅರ್ರತ ಹೇಳಿದಾದರ, ಹಾಗಾಗಿ ರ್ಣಿತ್ವು ನಮಮ ಜೇರ್ನದಲಲ ಅತಿ ಮತಖಯ ಪ್ತ್ರರ್ನತು 
ರ್ಹಿಸತತ್ುರ್. 

ಕ್ಕಲ್ವಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ರ್ಣಿತ್ರ್ನತು ನಿೇರಸ ಅರ್ವಾ ಕಷಟಕರವಾಗಿ ನೇಡಬಹತದತ, ಅರ್ರತ ಅದನತು ತ್ಪ್ಪಗಿ ರ್ರಹಿಸಿದಾರ್ 
ಅರ್ರತ ರ್ಣಿತ್ದ ಪರತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುಳತಾುರ ಮತ್ತು ಕಲಕ್ಕಯ್ಲಲ ಆಸಕ್ರುಯ್ನತು ಕಳೆದತಕೊಳುಳತಾುರ, ಮತೊುಂರ್ಡೆ ಕ್ಕಲ್ವು 
ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ಪರಿೇಕ್ಕಷಯ್ಲಲ ಉತಿುೇಣಗರಾರ್ಲ್ತ 'ಏನನಾುದರೂ ಮಾಡಿ ಉತ್ುರರ್ನತು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯ್ಲ್ತ' ಸಾಕಷ್ಟಟ ತ್ಂತ್ರರ್ಳನತು 
ಕಲಯ್ತತಾುರ್ಹಾಗೂ್ಬಳಸುತ್ತತರೆ. 

ಶಿಕಷಕರತ ರ್ಣಿತ್ರ್ನತು ಬೆೇರ ರಿೇತಿಯ್ಲಲ ಕಲಸಲ್ತ ಪರಯ್ತಿುಸಿ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳು ಮತ್ತು ಆಟರ್ಳ ಮೂಲ್ಕ ಕಲಕ್ಕಯ್ ಪರಕ್ರರಯೆಯ್ನತು 
ಹಚತಿ ಆಸಕ್ರುಕರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಬಹತದತ. ರ್ಣಿತ್ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ದ ಸಾೆಪನೆಯ್ತ ಈ ಪರಯ್ತ್ುಕ್ಕಕ ಸಹಾಯ್ ಮಾಡತತ್ುರ್. 
ರ್ಣಿತ್ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ವು ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ರ್ಣಿತ್ರ್ನತು ಆಕಾರರ್ಳು, ಮಾದರಿರ್ಳು, ಬೇರ್ಡಗ ಆಟರ್ಳು ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳ ಮೂಲ್ಕ 
ಕಲಯ್ತರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ಧಸತರ್ ಪರರ್ೇರ್ವಾಗಿರ್. 

ರ್ಣಿತ್ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ವು ಆಟರ್ಳು, ಒರ್ಟತರ್ಳು, ಬೇಧನಾ ಸಾಧನರ್ಳು ಮತ್ತು ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನತು ಕ್ಕೈಗೊಳಳಲ್ತ ಇತ್ರ ರ್ಸತುರ್ಳ 
ಸಂರ್ರಹರ್ನತು ನಾವು ಕಂಡತಕೊಳುಳರ್ ಸೆಳವಾಗಿರ್. ರ್ಣಿತ್ದ ಜರ್ತ್ುನತು ಅನೆವೇಷ್ಟಸಲ್ತ, ಕಲಯ್ಲ್ತ ಮತ್ತು ರ್ಣಿತ್ದಲಲ ಆಸಕ್ರುಯ್ನತು ಬೆಳೆಸಲ್ತ 
ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ ಈ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ದ ಅರ್ರ್ಯಕತಯರ್. ಭೌತ್ಶ್ಲಸರ, ರಸಾಯ್ನಶ್ಲಸರ ಮತ್ತು ಜೇರ್ಶ್ಲಸರದ ರಿೇತಿಯ್ಲಲ ರ್ಣಿತ್ವು 
ಪ್ರಯೇಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನರ್ಲ್ಲದ್ಧದದರೂ, ರ್ಣಿತ್ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳು ಮತ್ತು ಕೌರ್ಲ್ಯರ್ಳ ಕಲಕ್ಕಗ ರ್ಣಿತ್ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ವು ಹಚ್ಚಿನ ಕೊಡತಗ 
ನಿೇಡಬಹತದತ. 

ಇದನತು ರ್ಮನದಲಲರಿಸಿಕೊಂಡತ ಪರತಿಯಬಬ ಶಿಕಷಕ ಹಾರ್ೂ ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ ಸಹಕಾರಿಯಾರ್ಲ್ಲಂದತ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ದ 
ಸಾೆಪನೆಯ್ನತು ಮಾಡಲಾಗಿರ್ ಹಾಗಯೆೇ ಇಲಲರತರ್ ಪರತಿಯಂದತ ಮಾದರಿಯ್ ವಿರ್ರಣೆಯ್ನತು ನಿೇಡತರ್ ವಿಡಿಯೇರ್ಳನತು ನಮಮ 
ಡಯ್ಟ್್ನ ಯ್ತಟೂಯಬ ಚಾನೆಲ್್ನಲಲ ಸ್ತೇರಿಸಲಾಗಿರ್ ಹಾರ್ೂ ಅವುರ್ಳನತು ನೆೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯ್ಲ್ತ ಅವುರ್ಳಿಗ ಸಂಬಂಧಪಟಟ QR 
ಕೊೇರ್ಡ್ರ್ಳನತು ಸಾಹಿತ್ಯದಂದ್ಧಗ ನಿೇಡಲಾಗಿರ್. ನಮಗ ವಿನೂತ್ನ ಪರಯೇರ್ಕ್ಕಕ ಎಲಾಲ ಶಿಕಷಕರ ಹಾರ್ೂ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಬೆಂಬಲ್ವೇ 
ಕಾರಣವಾಗಿರ್. 

 

  
ಶ್ರೇ್ಎಮ್.್ಎಮ್.್ಸಿಿಂಧೂರ 

ಪ್ರಿಂಶುಪ್ಲರು/ಉಪನಿರ್ೇವಶಕ್ರು(ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಧ ), 
ಜಲಾೊ್ಶಿಕ್ಷಣ್ಮತ್ುತ್ತ್ರಬೆೇತಿ್ಸಿಂಸ್ತೆ , 

ಮಣೂೂರ,್ಬೆಳಗಾವಿ. 

ಡಾ.್ಎ.್ಬಿ.್ಪಿಂಡಲೇಕ್ 
ಉಪನಿರ್ೇವಶಕ್ರು(ಆಡಳಿತ್), 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್್ಶಿಕ್ಷಣ್ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ. 
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ಶಿಕಷಣ ಕ್ಕಷೇತ್ರದಲಲ ಬದಲಾಗುತಿುರತರ್ ಸನಿುವೇರ್ಕ್ಕಕ ತ್ಕಕಂತ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕಷಣರ್ನತು ನಿೇಡಲ್ತ ವೈವಿಧಯಮಯ್ ರಚನಾತ್ಮಕ 
ಆಲ್ೇಚನೆರ್ಳನತು ಕಟ್ಟಟಕೊಳಳಲ್ತ ನಾವು ನಿೇಡತರ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಪಷಟವಾಗಿರಬೆೇಕ್ಕ, ನಮಮ ಸಂಪನೂಮಲ್ ತ್ಂಡ ತ್ಮಮ ವೈವಿಧಯಮಯ್ 
ಆಲ್ೇಚನೆರ್ಳನತು ಹಂಚ್ಚಕೊಳಳಲ್ತ ಅನೆೇಕ ಮಾರ್ಗರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತರ್ ಆಲ್ೇಚನೆರ್ಳ ವಿನಿಮಯ್ವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನತಗ 
ಕಾರಣವಾಗುತ್ುರ್ ಎಂಬತದನತು ಅರಿತ್ತಕೊಂಡತ ಈ ತ್ಕಗಬದಧವಾದ ಯೇಜನೆಯ್ನತು ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಧಪಡಿಸಿರತವುದತ ಒಬಬರಿಂದ ಸಾಧಯವಾರ್ದ 
ಮಾತ್ತ ಎಂಬತದನತು ಅರ್ತ್ಯವಾಗಿ ರ್ಮನಿಸಬೆೇಕ್ಕ. ಇದತ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಾಳಜಯಂದ್ಧಗ ಒಂದತ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ 
ಮಾಡಿರತರ್ ಪರಯ್ತ್ುವಾಗಿರ್. ನಮಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸೂೂತಿಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದ್ಧದದರ ಈ ಯೇಜನೆಯ್ನತು ಪೂಣಗಗೊಳಿಸತವುದತ 
ಅಸಾಧಯವಾಗಿತ್ತು ಆದದರಿಂದ ಅರ್ರಿಗ ನಮಮ ಹೃತ್ೂಪರ್ಗಕ ಕೃತ್ಜಾ ತರ್ಳನತು ತಿಳಿಸತವುದತ ಮೊದಲ್ ಕತ್ಗರ್ಯವಂದತ ಭಾವಿಸತತುೇವ. 

ರ್ಣಿತ್ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ ಎಂಬ ಯೇಜನೆಯ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ನಿೇಡಿದ ಧಾರವಾಡದ ಆಯ್ತಕುರಾದ ಶ್ರೀ ಮೀಜರ್ ಸಿದ್ದಲಂಗಯ್ಯ 
ಹಿರೀಮ್ಠ ಸರ ಅರ್ರಿಗ ನಮಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾ ಸಂಪನೂಮಲ್ ತ್ಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ್ಪೂರ್ಗಕ ಕೃತ್ಜಾ ತರ್ಳು ರ್ಣಿತ್ 
ಪರಯೇಗಾಲ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಯ್ತದಧಕೂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಗನ ನಿರಂತ್ರ ಮೇಲವಚಾರಣೆ ಅರ್ತ್ಯ ಮಾಹಿತಿರ್ಳನತು ಒದಗಿಸತವುದಕಾಕಗಿ ಮತ್ತು 
ಯೇಜನೆಯ್ನತು ಕಾಯ್ಗರ್ತ್ಗೊಳಿಸಲ್ತ ಕಾರಣಿೇಭೂತ್ರಾದ ನಮಮ ಸಂಸ್ತೆಯ್ ಹಿರಿಯ್ ಉಪನಾಯಸಕರತ ಮತ್ತು ನೇಡಲ್ 
ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಾದ ಶ್ರೇ ರಾಜೇಂದರ ತೇರದಾಳ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಸಕರಾದ ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ್ ಆರ. ಪ್ಟ್ಟೇಲ್ ಹಾರ್ೂ ಇನುಬಬ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯಾದ 
ಶ್ರೇಮತಿ ಬರಗೇರಿ ಮೇಡಂ ಅರ್ರಿರ್ೂ ತ್ತಂಬಾ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ದೇವ. 

ಅರ್ೇ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಕ್ರರಯಾಶಿೇಲ್ರಾಗಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ್ ರೂವಾರಿರ್ಳಾದ ಸಂಪನೂಮಲ್ ಶಿಕಷಕರ ಪರಯ್ತ್ುರ್ಳು, 
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲ್ಹರ್ಳು ತಾಂತಿರಕ ಹೊೇರಾಟರ್ಳನತು ಮಿೇರಿ ಯ್ರ್ಸಿವಗೊಳಿಸತವುದರ ಜೊತಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ಲವಸರ್ನತು ಹಚ್ಚಿಸಿದದಕಾಕಗಿ ಅರ್ರಿಗ 
ಅನಂತ್ ಧನಯವಾದರ್ಳನತು ಸಲಲಸತತುೇವ. 

 

 

  

ಶ್ರೇ್ಎಮ್.್ಎಮ್.್ಸಿಿಂಧೂರ 
ಪ್ರಿಂಶುಪ್ಲರು/ಉಪನಿರ್ೇವಶಕ್ರು(ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಧ ), 

ಜಲಾೊ್ಶಿಕ್ಷಣ್ಮತ್ುತ್ತ್ರಬೆೇತಿ್ಸಿಂಸ್ತೆ , 
ಮಣೂೂರ,್ಬೆಳಗಾವಿ. 

ಡಾ.್ಎ.್ಬಿ.್ಪಿಂಡಲೇಕ್ 
ಉಪನಿರ್ೇವಶಕ್ರು(ಆಡಳಿತ್), 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್್ಶಿಕ್ಷಣ್ಇಲಾಖೆ,್ಬೆಳಗಾವಿ. 
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ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಪನಮಮಲ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು      ಶಾಲೆಯ್ ಹೆಸರು ಮೀಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ 
1 ಶ್ರೇ್ಎಸ. ಎಿಂ.್ಬಿರಾದಾರ GHS್ಚಿಕ್ಕಿಂಬಿ ತಾ|| ಸರ್ದತಿು. 7022996646 
2 ಶ್ರೇ್ಜೆ. ಕೆ.್ಪ್ಟೇಲ GHS್ಕ್ಗದ್ಯಳ ತಾ|| ಸರ್ದತಿು. 9945338028 
3 ಶ್ರೇ್ಮಿಂಜುನಾಥ್ಕ್ಮ್ಮಾರ GHS್ಚಿಂದ್ರಗಿ ತಾ|| ರಾಮದತರ್ಗ. 9620135421 
4 ಶ್ರೇ ಭಿೇಮಾರ್ಂಕರ ಬಿ. ಮಳಿಳ GHS ಹೊೇಲ ತಾ|| ಸರ್ದತಿು 9945810091 
5 ಶ್ರೇ್ಶಿರ್ಕ್ಮ್ಮರ್ಕಾಿಂಬಳೆ GHS್ಚುಳಕಿ ತಾ|| ಸರ್ದತಿು. 9538510817 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು    ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ  ಸಂಖ್ಯೆ 

1 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಬಿರಾದಾರ GHS ಚಿಕ್ಕಂಬಿ ತಾ|| ಸವದತ್ತಿ 7022996646 
2 ಶ್ರೀ ಮಸಮದ ಮುಲ್ಲಾ GHS ವೀರಾಪೂರ ತಾ|| ಕಿತ್ಮಿರ 94485119594 
3 ಶ್ರೀ ವಿ. ಜೆ. ಕಾಜಗಾರ GHS ಹುನ್ಶಿೀಕ್ಟ್ಟ ಿತಾ|| ಕಿತ್ಮಿರ 9449087741 
4 ಶ್ರೀ ಸಂತೀಷ ನಾಯಕ್ GHS ಚಿಕ್ಕದಿನ್ಕೊಪಪ ತಾ|| ಖಾನಾಪೂರ 9986247575 
5 ಶ್ರೀ ವೈ. ಬಿ. ರೊಟ್ಟಿ GHS ಮದಮಾರ ತಾ|| ಸವದತ್ತಿ 9164755024 
6 ಶ್ರೀ ಶಿವಕ್ಮಾರ ಕಾಂಬಳೆ GHS ಚುಳಕಿ ತಾ|| ಸವದತ್ತಿ 9538510817 
7 ಶ್ರೀಮತ್ತ ವದಾೆ ಕಾಪಸೆ GHS ಮರಕ್ಂಬಿ ತಾ|| ಸವದತ್ತಿ 9743186931 
8 ಶ್ರೀಮತ್ತ ಜಿ. ಆಯ . ಕ್ಮತ್ GHS ಚಿಕೊಕಪಪ ತಾ|| ಸವದತ್ತಿ 9980444530 
9 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಮಾೂರ GHS ಚಂದರಗಿ ತಾ|| ರಾಮದುರ್ಗ 9620135421 
10 ಶ್ರೀಮತ್ತ ಎಸ್ . ಎಸ್ . ಬಿೀಳಗಿ GHS ಸುರೀಬಾನ್ ತಾ|| ರಾಮದುರ್ಗ 7676529986 
11 ಶ್ರೀ ಶರಣ ತಾಂಬ GHS ಸುರಪುರಖ್ಯೀರವಾಡ ತಾ|| ಖಾನಾಪೂರ 9164656797 
12 ಶ್ರೀ ಶಿವನ್ಗೌಡಾ ಗಿರಪಪಗೌಡರ GHS ಮಲ್ಲಾಪೂರ ತಾ|| ಬೈಲಹಂರ್ಲ 9480785972 
13 ಶ್ರೀ ಎಮ . ವಿ. ಪಾಟ್ಟೀಲ GHS ಬೈಲಹಂರ್ಲ ತಾ|| ಬೈಲಹಂರ್ಲ 9945320250 
14 ಶ್ರೀ ಖಲೀಲ ಮುಲ್ಲಾ GHS ಕಿತ್ಮಿರ ತಾ|| ಕಿತ್ಮಿರ 9448866947 
15 ಶ್ರೀ ಎಂ. ಪಿ. ಕ್ದಮ GHS ಕ್ತ್ತರದಡ್ಡಿ ತಾ|| ಕಿತ್ಮಿರ 9008068097 



  

   viii  
  

 

 
 

 
 
 
 

16 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿವಣಣವರ GHS ಸುಳೆೀಭಾವ ತಾ|| ಬಳಗಾವ(ಗಾರ) 8971006164 
17 ಶ್ರೀ ಜಿ. ಕೆ. ಪಾಟ್ಟೀಲ GHS ಕ್ರ್ದಾಳ ತಾ|| ಸವದತ್ತಿ 9945338028 
18 ಶ್ರೀ ಎಚ . ಎನ . ಪಮಾೂರ GHS ಮದಮಾರ ತಾ|| ಸವದತ್ತಿ 9480786669 
19 ಶ್ರೀ ಸಂತೀಷ ವರುಪಾಕಿಷ GHS ಮಣ್ಣೀಕೆೀರಿ ತಾ|| ಬಳಗಾವ(ಗಾರ) 9481743340 
20 ಶ್ರೀಮತ್ತ ಸುಜಾತಾ ಕೆೀರಿಮನಿ GHS ಹಸ ಇದದಲಹಂಡ ತಾ|| ಬಳಗಾವ(ಗಾರ) 8762580709 
21 ಶ್ರೀಮತ್ತ ಶಾಂತ್ತ ಶಿರಸ್ಯೆಟ GHS ಖನ್ಗಾವ ತಾ|| ಬಳಗಾವ(ಗಾರ) 8431041754 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಪನಮಮಲ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು        ಶಾಲೆಯ್ ಹೆಸರು ಮೀಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ 
1 ಶ್ರೇ ಮಹಾಂತೇರ್ ಮತದದಣೂರ್ರ ಆದರ್ಗ ವಿದಾಯಲ್ಯ್, ಯ್ಡಾರಂವಿ, ತಾ|| ಸರ್ದತಿು. 8073687436 
2 ಶ್ರೇ್ಪರಸಾದ್್ತೇರಗಲ್ ಮಹಾಿಂತೇಶ್ನಗರ್GHS,್ಬೆಳಗಾವಿ. 7348849306 
3 ಶ್ರೇ್ರಾಹುಲ್್ಪರಮೇಜ್ ರಿಂಗುಬಾಯಿ್ಬೇಸ್ತೊ್ಪ್ರರಢಶಾಲೆ್ರಾಮಲಿಂಗಖಂಡ ರ್ಲೊ,್

ಬೆಳಗಾವಿ. 
9448309496 

4 ಶ್ರೇ್ಮಹೇಶ್ಸಾಳುಿಂಕೆ್ ನೂಯ್ಗಲ್್ಸವ್ಪ್ರರಢಶಾಲೆ್ಶಹಪೂರ್ಬೆಳಗಾವಿ. 9902128832 
5 ಶ್ರೇ್ಸುನಿಲ್್ವಿ.್ಮಠದ್್ ಕ್ನಾವಟಕ್್ಪಬಿೊಕ್್ಸೂಕಲ್್ಕ್ಟಕೇಳ ತಾ|| ಸರ್ದತಿು 9972709060 
6 ಶ್ರೇ್ಗಜಾನನ್ಬಿ.್ಲ್ಲೇಹಾರ್ ಶಿರ್ರಾಯ್್ಹೈಸೂಕಲ್್ರಕ್ಕಸಕಪಪ ತಾ|| ಬೆಳಗಾವಿ(ಗಾರ) 9620884257 
7 ಶ್ರೇ್ಯ್ು. ವಿ.್ಬಡಿಗೇರ್ KHPS್ಮ್ಮಕ್ವಿಂಡೇಯ್್ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ. 9739705934 
8 ಶ್ರೇ್ಆರ.್ವಿ.್ಬೆಳಗುಿಂದ್ಕ್ರ್ KHPS, ರೆೈನಾಪರ ತಾ|| ಸರ್ದತಿು. 9844987347 
9 ಶ್ರೇ್ಸುಧಿೇರ್ಪ್ಟೇಲ್ KHPS್ಯ್ರಝವಿವ, ತಾ|| ಸರ್ದತಿು. 9986550350 
10 ಶ್ರೇ್ಡಿ.್ಬಿ.್ಎತಿತನಗುಡಡ KHPS್ಚಚಡಿ, ತಾ|| ಸರ್ದತಿು. 9845690036 
11 ಶ್ರೇಮತಿ್ಛಾಯಾ್ಭಜಿಂತಿರ್ KHPS್ಬಿೇಡಿ, ತಾ|| ಖ್ಯನಾಪೂರ. 8970692960 
12 ಶ್ರೇಮತಿ್ಸ್ತನೇಹಾ್ಸಾನೆ KHPS್ಲಕ್ಕಕೇಬೆೈಲ್, ತಾ|| ಖ್ಯನಾಪೂರ. 9972901127 



  

   ix  
  

 
 

ಕ್ರ. 
ಸಂ. ಮಾದರಿಯ ಹೆಸರು ಪಟ್ಸಿಂಖೆಯ 

1 ಆಯ್ತ್ದ್್ವಿಸಿತೇಣವ 1 

2 ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜ 2 

3 ರ್ಗವದ್್ವಿಸಿತೇಣವ 3 

4 ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ವಿಸಿತೇಣವ 4 

5 ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ವಿಸಿತೇಣವ 5 

6 ತಿರಭುಜದ್್ವಿಸಿತೇಣವ 6 

7 ಪೈಥಾಗೊರಸ್ಪರಮೇಯ್-1 7 

8 ಪೈಥಾಗೊರಸ್ಪರಮೇಯ್-2 8 

9 ಪತ್ಿಂಗದ್್ವಿಸಿತೇಣವ 9 

10 ತಿರಕೇನಿಯ್್ಸಿಂಖೆಯಗಳು 10 

11 ರ್ೃತ್ತದ್್ವಿಸಿತೇಣವ 11 

12 ಪೈಥಾಗೊರಸ್ಪರಮೇಯ್ 12 

13 ಮ್ಮಯಾಚೌಕ್ 13 

14 ಸುಡೇಕ್ 14 

15 ಸಿಂಭರ್ನಿೇಯ್ತ್ಚಕ್ರ 15 

16 ಸಮತ್ಲ್(ಎರಡು್ಆಯಾಮ) 16 

17 ನೆೇಪಿಯ್ರ್ಪಟಟ 17 

18 ಅಪರ್ತ್ವನ್ರ್ೃಕ್ಷ 18 

19 ಸಪತಭುಜಾಕ್ೃತಿಯ್್ಹೊರಕೇನಗಳು 19 

20 ತಿರಭುಜದ್್ಹೊರಕೇನಗಳು 20 

21 ಅಷ್ಟಭುಜಾಕ್ೃತಿಯ್್ಹೊರಕೇನಗಳು 21 

22 ತಿರಭುಜದ್್ಒಳಕೇನಗಳ್ಮತ್ತ 22 

23 ಷ್ಡುುಜಾಕ್ೃತಿಯ್್ಹೊರಕೇನಗಳು 23 

24 ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಹೊರಕೇನಗಳು 24 

25 ದ್ಶಭುಜಾಕ್ೃತಿ್ಹೊರಕೇನಗಳು 25 

26 ಚಕಿರಯ್್ಚತ್ುಭುವಜ 26 

27 ನರ್ಭುಜಾಕ್ೃತಿಯ್್ಹೊರಕೇನಗಳು 27 

28 ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಒಳಕೇನಗಳ್ಮತ್ತ 28 

29 ಪಿಂಚಭುಜಾಕ್ೃತಿಯ್್ಹೊರಕೇನಗಳು 29 

30 
ತಿರಭುಜದ್್ಹೊರಕೇನಗಳು್ಮತ್ುತ್
ಒಳ್ಅಭಿಮುಖ್ಕೇನಗಳ್
ಸಿಂಬಿಂಧ 

30 

31 
ಮಗಿಿಯ್್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್
ಬಹುಭುಜಾಕ್ೃತಿಗಳ್ಮತ್ುತ್ಅವುಗಳ್
ಕ್ಣವಗಳ್ರಚನೆ 

31 

32 
(a-b)2=a2-2ab+b2 

ನಿತ್ಯಸಮಿೇಕ್ರಣ 
32 

33 
(a+b)2 - (a-b)2 = 4ab 
ನಿತ್ಯಸಮಿೇಕ್ರಣ 

33 

34 
(a+b+c)2 = a2 +b2 +c2 + 
2ab+ 2bc + 2ac ನಿತ್ಯ 
ಸಮಿೇಕ್ರಣಗಳು 

34 

35 
(a+b)2= a2 + 2ab + b2 
ನಿತ್ಯಸಮಿೇಕ್ರಣ 

35 

ಪರಿವಿಡಿ 
 



  

   x  
  

 

36 
(a+b) (a-b) = a2 – b2 
ನಿತ್ಯಸಮಿೇಕ್ರಣಗಳು 

36 

37 ಸಮರೂಪತ್ಮತ್ುತ್ಸರ್ವಸಮತ 37 

38 ಪರರ್ಲಯ್-1 38 

39 
ಮೂಲ್ಸಮ್ಮನುಪ್ತ್ತಯ್್
ಪರಮೇಯ್ 

39 

40 ಸಮರೂಪ್ತಿರಭುಜದ್್ರಚನೆ 40 

41 ಬಾ್ಕೇ್ಬಾ್ಸಿದ್ಯಧಿಂತ್ 41 

42 ಕೇ್ಬಾ್ಕೇ್ಸಿದ್ಯಧಿಂತ್ 42 

43 ಚಿನೆೆಗಳ್ಗುಣಾಕಾರ 43 

44 ಬಾ್ಬಾ್ಬಾ್ಸಿದ್ಯಧಿಂತ್ 44 

45 ಲಿಂ್ಕೇ್ಕ್್ಬಾ್ಸಿದ್ಯಧಿಂತ್ 45 

46 ರ್ೃತ್ತದ್್ಮೇಲನ್ಪರಮೇಯ್-1 46 

47 
ವಿವಿಧ್ತಿರಭುಜದ್್ಒಳಕೇನಗಳು್
ಅಥವಾ್ತಿರಭುಜದ್್ವಿಧಗಳು 

47 

48 ಪರರ್ಲಯ್ 48 

49 
ದ್ತ್ತ್ರೆೇಖಾಖಿಂಡರ್ನುನ್
ವಿಭಾಗಿಸುವುದ್ು 

49 

50 
ತಿರಭುಜದ್್ರಚನೆಗ್ಬೆೇಕಾದ್್
ಬಾಹುಗಳ್ಅಳತ 

50 

51 ತಿರಕೇನಮಿತಿ್ಪೂರಕ್್ಕೇನಗಳು 51 

52 ಸೇಲಾರ್ಗಡಿಯಾರ 52 

53 ಪೈ/ರೆೇಡಿಯ್ನ್್ಗಡಿಯಾರ್ 53 

54 ಪೈ್ನಕೆಷ 54 

55 
ತಿರಕೇನಮಿತಿ್ಅನುಪ್ತ್ಗಳ್
ಗುಣಲಬಧ 

55 

56 ಕಾಯಲನೇ್ಮಿೇಟರ-1 56 

57 ಸಿಂಖೆಯಗಳ್ರ್ಯತ್ತಯಸ 57 

58 
ತಿರಕೇನಮಿತಿ್ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಕೇನಗಳ್
ಬೆಲೆಗಳು 

58 

59 ರ್ಗವಪ್ದ್್ಗೊೇಪರ 59 

60 ವಿವಿಧ್ಸಿಂಖಾಯ್್ಗಣಗಳ್ಸಿಂಬಿಂಧ 60 

61 ಅಪರ್ತಿವಸುವಿಕೆ 61 

62 
ತಿರಜಾಯಿಂತ್ರ್ಖಿಂಡ್ಮತ್ುತ್ತಿರಜಾಯಿಂತ್ರ್
ಕ್ಿಂಸ 

62 

63 ಪೂಣಾವಿಂಕ್ಗಳ್ಮೂಲಕಿರಯೆಗಳು 63 

64 
ಬಹುಭುಜಾಕ್ೃತಿಯ್್ಒಳಕೇನಗಳ್
ಮತ್ತ 

64 

65 ತಿರಭುಜಪ್ದ್್ಗೊೇಪರದ್್ವಿಸಿತೇಣವ 65 

66 ಷ್ಡುುಜಪ್ದ್್ಪಟಟಕ್ 66 

67 ಘನ್ಸಿಲಿಂಡರ 67 

68 ಸರ್ವಸಮ್ರ್ೃತ್ತಗಳು 68 

69 ಪಿಂಚಭುಜಪ್ದ್್ಗೊೇಪರ 69 

70 ರ್ಗವಪ್ದ್್ಪಟಟಕ್ 70 

71 ತಿರಭುಜಪ್ದ್್ಪಟಟಕ್ 71 

72 ಸಮರೂಪ/ಏಕ್ಕೆೇಿಂದ್ಧರಯ್್ರ್ೃತ್ತಗಳು 72 

73 ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಭಿನನಕ್ದ್್ಘನಫಲ 73 

74 ಅಧವಗೊೇಳ 74 



  

   xi  
  

 
75 ಸಿಲಿಂಡರ್ನ್ಭಾಗಗಳು 75 

76 ಟೊಳ್ಳಾದ್್ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಭಿನನಕ್ 76 

77 
ತಿರಭುಜಪ್ದ್್ಗೊೇಪರ(ಆಯ್ೊರ್ನ್
ಸೂತ್ರ) 

77 

78 ರ್ಗವ್ಘನ 78 

79 ಪಿಂಚಭುಜಪ್ದ್್ಗೊೇಪರ 79 

80 ಪೈ್ರೂಲರ 80 

81 ಶಿಂಕ್ 81 

82 
ಪಿಂಚಭುಜಪ್ದ್್ಪಟಟಕ್(ಆಯ್ೊರ್ನ್
ಸೂತ್ರ) 

82 

83 ಗೊೇಳ 83 

84 ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಒಳಕೇನಗಳ್ಮತ್ತ 84 

85 
ಪೈ್ಬೆಲೆ್ಸೂಚಕ್/ಪರಿಧಿ್ಮತ್ುತ್
ವಾಯಸ್ಗಳ್ಸಿಂಬಿಂಧ 

85 

86 ಲ.್ಸಾ.್ಅ. 86 

87 ಸತಿಂಬಲೆೇಖ(ಹಿಸಟೇಗಾರಮ್) 87 

88 
ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಕೇನಗಳಿಗ್ತಿರಕೇನಮಿತಿ್
ಅನುಪ್ತ್ 

88 

89 ತಿರಕೇನಮಿತಿ್ಅನುಪ್ತ್ಗಳು 89 

90 ಬಿೇಜ್ಗಣಿತ್ದ್್ಮೂಲಕಿರಯೆಗಳು 90 

91 ತಿರಕೇನಮಿತಿ್ನಿತ್ಯಸಮಿೇಕ್ರಣಗಳು 91 

92 ಅಬಾಯಕ್ಸ 92 

93 ಹಕಾ್್ಪಜಲ್್1 93 

94 
ತಿರಕೇನಮಿತಿ್ಅನುಪ್ತ್ಗಳ್
ಸಿಂಬಿಂಧ 

94 

95 ಸಿಂಭರ್ನಿೇಯ್ತ್ದ್ಯಳದ್್ಆಟ 95 

96 ಜುಡೇ್ಕಿಟ್ 96 

97 ಹಕಾ್್ಪಜಲ್್2 97 

98 ಭಿನನರಾಶಿ್ಮತ್ುತ್ಶೇಕ್ಡಾ್ಕ್ರಮ 98 

99 ರ್ೃತ್ತ್ಸಪಶವಕ್ಗಳ್ಪರಮೇಯ್್2 99 

100 ಪೂಣಾವಿಂಕ್ಗಳ್ಮೂಲಕಿರಯೆಗಳು 100 

101 ರ್ೃತ್ತ್ಖಿಂಡದ್ಲೊನ್ಕೇನಗಳು 101 

102 
ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಸರಳ್ರೆೇಖೆಗಳು್
ಪೊೇಪೇರ್ಆಧಾರ್ಪರತಿಜೆೆ 

102 

103 ರ್ಗವದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳು 103 

104 ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 104 

105 ಪತ್ಿಂಗದ್್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 105 

106 ಸಿಂಖಾಯ್ಪಜಲ್ 106 

107 ಟ್ಯಯನ್್ಗಾರಿಂ 107 

108 ಕೇನಗಳ್ವಿಧಗಳು 108 

109 ಶೃಿಂಗಾಭಿಮುಖ್ಕೇನಗಳು 109 

110 
ಛಾಯಾ್ಗೊಳಿಸಿದ್್ರ್ೃತ್ತದ್್ಭಾಗದ್್
ವಿಸಿತೇಣವ 

110 

111 
ಪೂರಕ್್ಮತ್ುತ್ಪರಿಪೂರಕ್್
ಕೇನಗಳು 

111 

112 ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 112 

113 ಆಯ್ತ್ದ್್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 113 



  

   xii  
  

 
114 

ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್್
ಲಕ್ಷಣಗಳು 

114 

115 ಸಿಂಭರ್ನಿೇಯ್ತ್ಚಿಂಡಿನ್ಮ್ಮದ್ರಿ 115 

116 ರ್ಗವ್ಘನದ್್ಘನಫಲ 116 

117 ರೊೇಮನ್್ಸಿಂಖಾಯ್ಪದ್ಧತಿ 117 

118 ತಿರಭುಜದ್್ಒಳಕೇನಗಳ್ಮತ್ತ 118 

119 ಆಯ್ತ್್ಘನದ್್ಘನಫಲ 119 

120 
ರೆೇಖಾಖಿಂಡಗಳಿಿಂದ್್ಉಿಂಟ್ಯದ್್
ಸಮತ್ಲ 

120 

121 ಅಪರ್ತ್ಯವಗಳು 121 

122 ಸಿಲಿಂಡರಿನ್ಘನಫಲ 122 

123 ಡೈಸ್ಮ್ಮದ್ರಿ 123 

124 ಲ.್ಸಾ.್ಅ.್ಮತ್ುತ್ಮ.್ಸಾ.್ಅ. 124 

125 ಆಲಿಬಾರ್ಸ್ತೊೈಡ್ 125 

126 ರ್ೃತ್ತತಕಾರದ್್ಜಯೇ್ಹಲಗ 126 

127 ಜಾಮಿತಿ್ಪಟಟಗ 127 

128 ತಿರಕೇನಮಿತಿ್ಯ್ೂನಿಟ್್ಸಕ್ವಲ್ 128 

129 ಬಹುಭುಜಾಕ್ೃತಿಯ್್ಸುತ್ತಳತ 129 

130 ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಭಾಗಗಳು್ಸಕ್ವಲ್ 130 

131 
ಅನುಕ್ರಮ್ಸಿಂಖೆಯಗಳ್ಮತ್ತ್ರ್ಗವ್
ಸಿಂಖೆಯ 

131 

132 ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಭಾಗಗಳು 132 

133 ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಭಾಗಗಳು 133 

134 ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಭಾಗಗಳು 134 

135 
ಸಿಲಿಂಡರ್ನ್ಮೇಲೆಾೈ್ವಿಸಿತೇಣವ್
ಮತ್ುತ್ಘನಫಲ 

135 

136 
ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಮೇಲೆಾೈ್ವಿಸಿತೇಣವಗಳು್
ಮತ್ುತ್ಘನಫಲ 

136 

137 
ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಭಿನನಕ್ದ್್ಮೇಲೆಾೈ್
ವಿಸಿತೇಣವಗಳು್ಮತ್ುತ್ಘನಫಲ 

137 

138 
ರ್ಗವ್ಸಿಂಖೆಯಗಳು್ಮತ್ುತ್
ರ್ಗವಮೂಲಗಳು 

138 

139 ಅಲಾಾ್ಸಿಂಖಾಯಸೂಚಕ್ಗಳು 139 

140 3d ಬಾಕ್್ಸ 140 

141 
ಕ್ದ್ುರೆ/ಆಕ್ಳು್ಮೇಯ್ುರ್್ಪರರ್ೇಶದ್್
ವಿಸಿತೇಣವ 

141 

142 
ರ್ಗವಘನದ್್ವಿಸಿತೇಣವಗಳು್ಮತ್ುತ್
ಘನಫಲಗಳು 

142 

143 9 ಕ್ಡಿಡ್ಪಝಲ್ 143 

144 ಸ್ತಕವೇರ್ಪಝಲ್್ 144 

145 8 ಕ್ಡಿಡ್ಪಝಲ್ 145 

146 ನಿರ್ೇವಶಾಿಂಕ್ಗಳು 146 

147 ಸಟಮ್ಮಚಿಯಾನ 147 

148 
ಕಠಡಿಯಿಂದ್ರಲೊ್ಇರಬಹುದ್ಯದ್್
ಉದ್ದದ್್್ಸರಳು 

148 

149 ಜಯೇ್ಹಲಗ 149 

150 ಗಾರಫಿಕ್ಲ್್ಜಯೇ್ಬೇಡ್ವ 150 

151 ಟರ್ರ್ಆಫ್್ಹನೇಯ್ 151 



  

   xiii  
  

 
152 ಬಹುಪದೇಕಿತಗಳು 152 

153 ರ್ಗವಪ್ದ್್ಗೊೇಪರದ್್ವಿಸಿತೇಣವ 153 

154 ಸ್ತಕವೇರ್ಪಝಲ್ 154 

155 ಜೇಡಿಸಿದ್್ಘನಾಕ್ೃತಿ-4 155 

156 ತಿರಭುಜಪ್ದ್್ಗೊೇಪರದ್್ವಿಸಿತೇಣವ 156 

157 ರ್ಗವಪ್ದ್್ಪಟಟಕ್ದ್್ವಿಸಿತೇಣವ 157 

158 
ಕಠಡಿಯಿಂದ್ರ್ವಿಸಿತೇಣವ್ಮತ್ುತ್
ಘನಫಲ 

158 

159 ಮೂಲಕಿರಯೆಗಳು 159 

160 ಜೇಡಿಸಿದ್್ಘನಾಕ್ೃತಿ-1 160 

161 ಜೇಡಿಸಿದ್್ಘನಾಕ್ೃತಿ-2 161 

162 ಜೇಡಿಸಿದ್್ಘನಾಕ್ೃತಿ-3 162 

163 ಜೇಡಿಸಿದ್್ಘನಾಕ್ೃತಿ-5 163 

164 
ಪೊಟೊೇನಿಕ್್ಘನಾಕ್ೃತಿ್ಚತ್ುಮುವಖ್
ಘನ 

164 

165 ಷ್ಣುಾಖ್ಘನ 165 

166 ಅಷ್ಟಮುಖ್ಘನ 166 

167 ದ್ಯಾದ್ಶ್ಮುಖಘನ 167 

168 ವಿಿಂಶತಿ್ಘನ 168 

169 ಅಪರ್ತ್ವನಗಳು 169 

170 ತಿರಕೇನಮಿತಿ್ಅನುಪ್ತ್ಗಳು 170 

171 ತಿರಕೇನಮಿತಿ್ಅನುಪ್ತ್ಗಳು 171 

172 ಸರಳರೆೇಖೆಯ್್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ 172 

173 ಚುಕಿಕ್ಪಝಲ್-1 173 

174 ಚುಕಿಕ್ಪಝಲ್-2 174 

175 ಸಿಂಭರ್ನಿೇಯ್ತ್ಕ್ಪ್್ಮ್ಮದ್ರಿ 175 

176 
ಬಹುಭುಜಾಕ್ೃತಿಗಳ್ವಿಸಿತೇಣವ್
(ಪಝಲ್)್ 

176 

177 ರ್ೃತ್ತದ್ಲೊನ್ರ್ೃತ್ತಗಳು್ಪಝಲ್-1 177 

178 ಗಾರಫ್್ಪಝಲ್್ಗೇಮ್ 178 

179 ಬೆಿಂಕಿಕ್ಡಿಡ್ಪಝಲ್್ಗೇಮ್ 179 

180 ಮ್ಮಯಾ್ತಿರಭುಜ 180 

181 ರ್ೃತ್ತದ್ಲೊನ್ರ್ೃತ್ತಗಳು್ಪಝಲ್-2 181 

182 ಬಾಕ್್ಸ್ಪಝಲ್ 182 

183 ಲಿಂಬಕೇನ್ತಿರಭುಜಗಳು್(ಪಝಲ್) 183 

184 ನಿಂಬರ್ಪಝಲ್ 184 

 
  



  

   - 1 -  
  

 
1) ಆಯ್ತ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ 

ಉದ್ದೀಶ – ಆಯ್ತ್ದ ಅರ್ಗ ವಾಯಖೆಯ, ಆಯ್ತ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗದ ಅರ್ಗ, ವಾಯಖೆಯ, ಆಯ್ತ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು – ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, 
ಕಟ್ಟಂಗ್ ಬೇರ್ಡಗ. 
 

 
   

 
 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ –   10 ಮಿಮಿ ದಪಪದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ಮೇಲ್ಲ ಒಂದತ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಯ್ ಆಯ್ತ್ರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದಕ್ಕಕ ಬೆೇಕಾದ ಅಳತಯ್ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ನಂತ್ರ 1.5 ಅಡಿ X 1.5 ಅಡಿ ವಿಸಿುೇಣಗದ ಒಂದತ ಬೆೇಸ್ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ದತ್ು ಆಯ್ತ್ವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದತರ್ಂತ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚೌಕಟತಟ (FRAME) ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡತ 
ಆಯ್ತ್ರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧಸಿ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ –   ಆಯ್ತ್ವು ಆರ್ರಿಸಿರತರ್ ಜ್ಞರ್ವು ಅದರ ಉದದ ಮತ್ತು ಅರ್ಲ್ರ್ಳ ಗುಣಲ್ಬದವಾಗಿರ್.  ಚ್ಚತ್ರ 1.2 ನಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ದತ್ು ಆಯ್ತ್ರ್ನತು ತ್ಲಾ 1 ಮೂಲ್ಮಾನ ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಸಮನಾದ ಭಾರ್ರ್ಳನಾುಗಿ ಮಾಡಿರ್. ಒಟತಟ 24 ಸಮನಾದ 
ಭಾರ್ರ್ಳಿವ. ಅಂದರ ಉದದ 5 ಭಾರ್ರ್ಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಲ್ 3 ಭಾರ್ರ್ಳು, ಒಟತಟ 5 X 3 = 15 ಭಾರ್ರ್ಳು. ಆದದರಿಂದ ಆಯ್ತ್ದ 
ವಿಸಿುೇಣಗ = ಉದದ X ಅರ್ಲ್ ಆಗಿರತತ್ುರ್.  
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : *ಆಯ್ತ್ದ ಅರ್ಗ, ವಾಯಖೆಯ, ಆಯ್ತ್ದ ಭಾರ್ರ್ಳು, ಸಮತ್ಲ್ವಾಗಿ ಆಯ್ತ್, ಆಯ್ತ್ವು ಆರ್ರಿಸಿದ ಕ್ಕಷೇತ್ರ,  
                       ಮೊದಲಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ.  

               * ಆಯ್ತ್ರ್ನತು ಸಮನಾದ ರೇಖ್ಯಖಂಡರ್ಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಆಯ್ತ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ/  
                    ಸೂತ್ರರ್ನತು ನಿರೂಪಿಸತವುದತ. 

   *  ಗಾರಫ್ ಶಿೇಟ್್ ಬಳಸಿ ಆಯ್ತ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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        2) ಸಮಾಂತ್ರ ಚತ್ುರ್ುಗಜ. 

ಉದ್ದೀಶ : ಸಮಂತರ ಚತುರ್ುುಜದ್ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ ಮ್ಮಡಿಸುವುದ್ು ಹಾಗಮ ಸಮಂತರ ಚತುರ್ುುಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಳತೆಗಳು, 
ಸುತತಳತೆ ಮ್ತುತ ವಿಸಿತೀರ್ುಗಳನುು ಆಕ್ರಿಸುವುದ್ು.   

ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್,್ಕ್ಟರ,್ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ಸ್ತಕೇಲ್,್ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ,್್ಪಮವನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ,್
ಪಷ್್ಪಿನ್್ಮತ್ುತ್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್. 

 
 

 
 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ :್ನಿಮಗ್ಅನುಕೂಲವಾದ್್ಅಳತಯ್್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ಮೇಲೆ್ಒಿಂದ್ು್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜರ್ನುನ್

ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅಳತಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ್ ರಚಿಸಿಕಳಿಾ , ಕ್ಟರ್ನ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ ಆ್ಭಾಗರ್ನುನ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ ಅದ್ಕೆಕ್ ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ್
ವಿನೆೈಲ್್ಪೇಪರ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಅಿಂಟಸಿ.್ನಿಂತ್ರ್ಅದ್ಕೆಕ್ಬೆೇಸ್ಮತ್ುತ್ಬಾಡವರ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಚಿತ್ರ್2.1್ದ್ಲೊರುರ್ಿಂತ್ABE'D್
ಭಾಗಕೆಕ್ಬೆೇಸ ಅಿಂಟಸಿ.್ಅದ್ರೊಳಗ್ದ್ತ್ತ್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್ ಅಿಂಚುಗಳಿಗ್ಮ್ಮಕ್ವರ್ನಿಿಂದ್್ಬಾಹುಗಳನುನ್ಎಳೆಯಿರಿ್ಮತ್ುತ್
ಹಸರಿಸಿ್ಈ್ಭಾಗರ್ನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಚಿತ್ರ್2.1ರಿಂತ್ಬೆೇಸ್ನಲೊ್ಜೇಡಿಸಿ. 

ಮಾದರಿಯ ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 
ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್್ವಿಸಿತೇಣವ : ಚಿತ್ರ್2.1್ರಿಂತ್BC್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಪ್ದ್ವಾಗಿರ್್ಅದ್ರ್ಎತ್ತರ್

AE. ΔABCಯ್ನುನ್DCE ಭಾಗದ್್ಮೇಲೆ್ಜೇಡಿಸಿದ್ಯಗ್ಅದಿಂದ್ು್ಆಯ್ತ್ವಾಗುವುದ್ು BE=CE ಆಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್್BC=EE 
ಆಗುವುದ್ು್ಮತ್ುತ್ ವಿಸಿತೇಣವ್ABCD = ವಿಸಿತೇಣವ AEED ಆಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್್ಆಯ್ತ್್AEED ವಿಸಿತೇಣವ್= ಪ್ದ್್x ಎತ್ತರ್
ಆಗಿರುವುದ್ು.್ 

 ಆದ್ದರಿಿಂದ್್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜ್ABCD್ವಿಸಿತೇಣವ್=್ ಪ್ದ್್x್ಎತ್ತರ್ 
್ಅಿಂದ್ರೆ, A =  b x h ಚದ್ರ ಮ್ಮನಗಳು 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು  # ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ್ವಾಯಖೆಯ್ಸಮತ್ಲವಾಗಿ್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜ್(ಚಿತ್ರ್2.2.) 

     # ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಕೆಷೇತ್ರಫಲ/್ವಿಸಿತೇಣವ್(ಚಿತ್ರ್2.3.) 
     #್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಭಾಗಗಳು್(ಚಿತ್ರ್2.4.) 
     # ಮೇಲನ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳನುನ್ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು್ನಿೇಡಬಹುದ್ಯದ್್ಚಟುರ್ಟಕೆಗಳು. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 8th, 9th & 10th 
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     3) ವರ್ಗದ ವಸ್ಿೀಣಗ. 

ಉದ್ದೀಶ : ವಗುದ್ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ ಮ್ಮಡಿಸುವುದ್ು ಹಾಗಮ ವಗುಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಳತೆಗಳು , ಸುತತಳತೆ ಮ್ತುತ ವಿಸಿತೀರ್ುಗಳ 
ಸಮತರಗಳನುು ಆಕ್ರಿಸುವುದ್ು. 

ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್,್ಕ್ಟರ,್ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ಸ್ತಕೇಲ್,್ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ,್್ಪರಮನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ,್
ಪಷ್್ಪಿನ್,್ವಿನೆೈಲ್್ಪೇಪರ,್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್ 

 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : ನಿಮಗ್ ಅನುಕೂಲವಾದ್್ ಅಳತಯ್್ ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್್ ಮೇಲೆ್ ಒಿಂದ್ು್ ರ್ಗವರ್ನುನ್ ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್

ಅಳತಗನುಸಾರವಾಗಿ್ರಚಿಸಿಕಳಿಾ ,್ಕ್ಟರ್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಆ್ಭಾಗರ್ನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ.್ಅದ್ಕೆಕ್ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ್ವಿನೆೈಲ್್ಪೇಪರ್
ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಅಿಂಟಸಿ.್ನಿಂತ್ರ್ಅದ್ಕೆಕ್ಬೆೇಸ್ಮತ್ುತ್ಬಾಡವರ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಅಿಂಟಸಿ.್ಚಿತ್ರ್3.1್ರ್ಗವದ್್ಅಿಂಚುಗಳಲೊ್ಮ್ಮಕ್ವರ್
ನಿಿಂದ್್ಬಾಹುಗಳನುನ್ಗುರುತಿಸಿ್ಮತ್ುತ್ಹಸರಿಸಿ. 

ಮಾದರಿಯ ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 
ರ್ಗವದ್್ವಿಸಿತೇಣವ್:್ರ್ಗವದ್್ವಿಸಿತೇಣವರ್ನುನ್ಆಯ್ತ್ದ್್ವಿಸಿತೇಣವದ್ಧಿಂದ್್ಪಡಯ್ಬಹುದ್ು,್ಆಯ್ತ್ದ್್ವಿಸಿತೇಣವ=ಉದ್ದXಅಗಲ,್್

A=lxb. ರ್ಗವದ್ಲೊ್l=b್ಆಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ A = l X l ಆಗುವುದ್ು ಅದ್ನುನ್ನಾವು A್= a x a = a2 ಎಿಂತ್ಲೂ್ಬರೆಯ್ಬಹುದ್ು. 
ಇನನಿಂದ್ು್ವಿಧದ್ಲೊ್ದ್ತ್ತ್ರ್ಗವರ್ನುನ್ಚಿಕ್ಕ್ಏಕ್ಮ್ಮನ್ರ್ಗವಗಳ್ಳಗಿ್ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ಯಗ,್ಉದ್ದ್4್ರ್ಗವಗಳು್X್ಅಗಲ್4್ರ್ಗವಗಳು್=್
16್ರ್ಗವಗಳು,್ಅಿಂದ್ರೆ,್ರ್ಗವದ್್ವಿಸಿತೇಣವ=್42=16,್ಎಿಂತ್ಲೂ್ಪಡಯ್ಬಹುದ್ು. 

 ಆದ್ದರಿಿಂದ್್ರ್ಗವದ್್ವಿಸಿತೇಣವ್A = a2 ಚದ್ರ್ಮ್ಮನಗಳು.್ 

ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : 
           # ರ್ಗವದ್್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ್ವಾಯಖೆಯ್ಒಿಂದ್ು್ಸಮತ್ಲವಾಗಿ್ರ್ಗವ (ಚಿತ್ರ್3.1.) 

  #್ರ್ಗವದ್್ಭಾಗಗಳು್(ಚಿತ್ರ್3.4.) 
  # ರ್ಗವದ್್ಕೆಷೇತ್ರ್ಅಥವಾ್ಒಳ್ರ್ಲಯ್್(ಚಿತ್ರ್3.3.) 
  # ಪೂಣವರ್ಗವ್ಸಿಂಖೆಯಗಳು್ಮತ್ುತ್ರ್ಗವಮೂಲಗಳು್(ಚಿತ್ರ್3.2.) 
  # ಮೇಲನ್ಎಲಾೊ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳನುನ್ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು್ನಿೇಡಬಹುದ್ಯದ್್ಚಟುರ್ಟಕೆಗಳ

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 8th, 9th & 10th 
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4) ತಾರಪಿಜೆದ ವಸ್ಿೀಣಗ. 

ಉದ್ದೀಶ : ತ್ರರಪಿಜಯದ್ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ ಮ್ಮಡಿಸುವುದ್ು ಹಾಗಮ ತ್ರರಪಿಜಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಳತೆಗಳು, ಸುತತಳತೆ ಮ್ತುತ ವಿಸಿತೀರ್ುಗಳ 
ಸಮತರಗಳನುು ಆಕ್ರಿಸುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್,್ಕ್ಟರ,್ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ಸ್ತಕೇಲ್,್ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ,್್ಪರಮನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ,್
ಪಷ್್ಪಿನ್್ಮತ್ುತ್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್ 

 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 10್mm್ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್್ ನಲೊ್ 18"್X್ 18"್ಅಳತಯ್್ ಬೆೇಸ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ ಅದ್ರ್
ಮಧಯಭಾಗದ್ಲೊ್ ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅಳತಯ್್ತ್ತರಪಿಜಯವಾಗುರ್ಿಂತ್ಚೌಕ್ಟಟನುನ್ ರಚಿಸಿ,್ ಬೆೇರೆ್ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟನಲೊ್
ಅದ್ರಲೊ್ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ ತ್ತರಪಿಜಯರ್ನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಜೇಡಿಸಿ. ಭಾಗಗಳನುನ್ಗುರುತಿಸಿ. 
ಮಾದರಿಯ ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 
್ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ವಿಸಿತೇಣವ್:್್ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ಪ್ದ್ದ್್ಮಧಯ್ಬಿಿಂದ್ುವಿನಿಿಂದ್್ಅದ್ರ್ಅಭಿಮುಖ್ಬಾಹುವಿನ್ಶೃಿಂಗಗಳಿಗ್ಸ್ತೇರಿಸಿದ್ಯಗ್ಪರತಿ್
ತ್ತರಪಿಜಯವು್ಮೂರು್ ತಿರಭುಜಗಳಲೊ್ ವಿಭಾಗವಾಗುತ್ತರ್, ಈ್3್ ತಿರಭುಜಗಳಿಗ ಲಿಂಬ್ ಎತ್ತರ್ ಎಳೆದ್ುಕಿಂಡರೆ ಅವುಗಳ್ ವಿಸಿತೇಣವವು 
ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ವಿಸಿತೇಣವ್ಆಗಿರುವುದ್ು.್ಚಿತ್ರ್4.1್ರಲೊ ,್AD||BC ಆಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್್ಎಲೊ್ಎತ್ತರಗಳು್ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಆದ್ದರಿಿಂದ್್ತ್ತರಪಿಜಯ್ABCD್ವಿಸಿತೇಣವ = ΔABEವಿಸಿತೇಣವ್+ ΔAEDವಿಸಿತೇಣವ + ΔDECವಿಸಿತೇಣವ 
                               = (1

2 
 x BE x h) + (1

2 
  x AD x h) + ( 1

2 
  x CE x h) 

                               = 1

2 
 x h (B̲E+AD+C̲E) 

                               = 1

2 
  x h (BC+AD) 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್್ತ್ತರಪಿಜಯ್ABCD ವಿಸಿತೇಣವ A = 1

2 
  x h x (a+b) ಚದ್ರ್ಮ್ಮನಗಳು. 

ಇಲೊ a್ಮತ್ುತ್b್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಬಾಹುಗಳು್ಮತ್ುತ h್ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : 
#್ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ್ವಾಯಖೆಯ್ಒಿಂದ್ು್ಸಮತ್ಲವಾಗಿ 
್್್್ತ್ತರಪಿಜಯ(ಚಿತ್ರ್4.2.) 
#್ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ಭಾಗಗಳು್(ಚಿತ್ರ್4.3.) 

#್ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ಕೆಷೇತ್ರ್ಅಥವಾ್ಒಳ್ರ್ಲಯ್್(ಚಿತ್ರ್4.2.) 
#್ಮೇಲನ್ಎಲೊ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳನುನ್ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು್ 
್್್ನಿೇಡಬಹುದ್ಯದ್್ಚಟುರ್ಟಕೆಗಳು.

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 8th, 9th & 10th 
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5) ವಜಾರಕ್ೃತ್ತಯ ವಸ್ಿೀಣಗ. 

ಉದ್ದೀಶ : ವಜ್ರರಕ್ೃತಿಯ್ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ ಮ್ಮಡಿಸುವುದ್ು 
ಹಾಗಮ ವಜ್ರರಕ್ೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಳತೆಗಳು, ಸುತತಳತೆ 
ಮ್ತುತ ವಿಸಿತೀರ್ುಗಳ ಸಮತರಗಳನುು ಆಕ್ರಿಸುವುದ್ು. 

ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್,್ಕ್ಟರ,್
ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ಸ್ತಕೇಲ್,್ ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ,್್ಪರಮನೆಿಂಟ್್
ಮ್ಮಕ್ವರ,್ಪಷ್್ಪಿನ್,್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್,್ವಿನೆೈಲ್್ಪೇಪರ. 

 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ :  10್mm್ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಸಿೇಟ್್ನಲೊ್18"್X್18"್ಅಳತಯ್್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಅದ್ರ್ಮಧಯಭಾಗದ್ಲೊ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್

ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅಳತಯ್್ ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ ಚೌಕ್ಟುಟ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ ಅಿಂಟಸಿ.್ ಇನನಿಂದ್ು್ ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್್ ನಲೊ್ ಈ್
ಚೌಕ್ಟಟ(Frame)ನಳಗ್ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್್ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್ನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಜೇಡಿಸಿಕಳಿಾ.್d2 

ಮಾದರಿಯ ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 
ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ವಿಸಿತೇಣವ್: ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ಕ್ಣವವು್ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್ನುನ್ಎರಡು್ಸರ್ವಸಮ ತಿರಭುಜಗಳನಾನಗಿ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತರ್. ಆ್

ತಿರಭುಜಗಳ್ವಿಸಿತೇಣವವು್ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ವಿಸಿತೇಣವವಾಗಿರುತ್ತರ್್ಚಿತ್ರ್5.1್ರಲೊ್AC್ಕ್ಣವ್ΔABC್ಮತ್ುತ್ΔADC್ಗಳ್ಪ್ದ್ವಾಗಿರಲ್
ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ಕ್ಣವಗಳು್ಅಧಿವಸುವುದ್ರಿಿಂದ್್BM = DM = 𝐝2

2
 ಆಗಿರುತ್ತವೆ 

ABCD ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿ ವಿಸಿತೇಣವ.್= ΔABCವಿಸಿತೇಣವ್+ ΔADCವಿಸಿತೇಣವ 
                        = ( 1

2
 x d1 x   d2

2
 ) + ( 1

2
 x d1 x   d2

2
 ) 

                     A = 1

2
  d1 ( d2

2
 +  d2

2
) ಚದ್ರ್ಮ್ಮನಗಳು್ 

ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : 
# ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ,್ವಾಯಖೆಯ ,್ಒಿಂದ್ು್ಸಮತ್ಲವಾಗಿ್ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿ್(ಚಿತ್ರ್5.1.) 
#್ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ಒಳ್ರ್ಲಯ್್ಅಥವಾ್ಕೆಷೇತ್ರ್(ಚಿತ್ರ್5.2.) 
# ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ಭಾಗಗಳು್(ಚಿತ್ರ್5.3.) 
# ಮೇಲನ್ಎಲಾೊ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳನುನ್ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು್ನಿೇಡಬಹುದ್ಯದ್್ಚಟುರ್ಟಕೆಗಳು. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 8th 
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6) ತಿರರ್ುಜದ್ ವಿಸಿತೀರ್ು 

ಉದ್ದೀಶ :  ತಿರಭತಜದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಸೂತ್ರರ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕ ವಿಧಾನದ್ಧಂದ ಆಕರಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಇತಾಯದ್ಧ. 

 
 
 

 
 ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :್10mm ಅರ್ವಾ 5mm  ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 18ʼ್X್18ʼ್ಅಳತಯ್ ಒಂದತ 
ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಬೆೇಸನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದಕ್ಕಕ ಅಂಚತ (Frame) ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಇನುಂದತ 
ರ್ರ್ಗವಾಗುರ್ಂತ ಅಂಚತ(Frame) ತ್ಯಾರಿಸಿ ಅದರಲಲ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಚ್ಚತ್ರ 6.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ 
ಅದನತು ನಿಧಿಗಷಟ ಅಳತಯ್ ತಿರಭತಜರ್ಳನಾುಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. 
 ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಒಂದತ ರ್ರ್ಗ ಅರ್ವಾ ಒಂದತ ಆಯ್ತ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗದ್ಧಂದ ತಿರಭತಜದ ವಿಸಿುೇಣಗದ ಸೂತ್ರರ್ನತು ಪಡೆಯ್ತವುದತ 
ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. ಚ್ಚತ್ರ 6.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ABCD ರ್ರ್ಗದಲಲ AD ಬಾಹತವಿನ ಮಧಯಬಿಂದತ E ನಲಲ   
EBC ತಿರಭತಜರ್ನತು ರಚ್ಚಸಲಾಗಿರ್. BC ಯ್ತ ರ್ರ್ಗ ABCD & ∆EBC ಗ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ದವಾಗಿರ್. AB ಅರ್ವಾ CD  ರ್ರ್ಗ  
ABCD ಮತ್ತು ∆EBC ರ್ಳ ಎತ್ುರವಾಗಿರ್.  ಈರ್ ABCD ವಿಸಿುೇಣಗ = b X h 
(∆ABE ವಿಸಿುೇಣಗ + ∆ECD್ವಿಸಿುೇಣಗ) + ∆EBC ವಿಸಿುೇಣಗ = b X h 

 (∆EBC ವಿಸಿುೇಣಗ + ∆EBC್ವಿಸಿುೇಣಗ) = b X h 
2(∆EBC ವಿಸಿುೇಣಗ) = b X h 
  ∆EBC ವಿಸಿತೀರ್ು  = 𝟏

𝟐
  X b X h   

ಚ್ಚತ್ರ 6.2 ಮತ್ತು 6.3 ರಿಂದ ∆EBC ವಿಸಿುೇಣಗ ≅  ∆(BC)EE ವಿಸಿುೇಣಗ 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು: ್# ಆಯ್ತ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗದ್ಧಂದ ತಿರಭತಜದ ವಿಸಿುೇಣಗದ ಸೂತ್ರರ್ನತು ಪಡೆಯ್ತವುದತ. (ಚ್ಚತ್ರ 6.1) 
# ಒಂರ್ೇ ಪ್ದ ಮತ್ತು ಒಂದತ ಜೊೇತ ಸಮಾಂತ್ರ ಸರಳರೇಖೆರ್ಳ ನಡತವಿನ ಆಕೃತಿರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಪಯೇಗಿಸಿ (ಚ್ಚತ್ರ 6.2) 
ತಿರಭತಜದ ವಿಸಿುೇಣವ ಪಡೆಯ್ತವುದತ. 
# ಗಾರಫ್ ಹಾಳೆಯ್ನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ತಿರಭತಜದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
# ತಿರಭತಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಒಂದತ ಸಮತ್ಲ್ವಾಗಿ ತಿರಭತಜ, ತಿರಭತಜದ ಭಾರ್ರ್ಳು, ತಿರಭತಜದ ರ್ಲ್ಯ್ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು 
ಸಪಷಟಪಡಿಸಬಹತದಾದ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳು.  
     ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  7th, 9th & 10th 
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     7) ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪರಮೀಯ -1. 

ಉದ್ದೀಶ :  ಪ್ೈಥಾಗೊರಸ್ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸತವುದತ. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್,್ಕ್ಟರ,್ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ಸ್ತಕೇಲ್,್ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ,್್ಪರಮನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ,್
ಪಷ್್ಪಿನ್್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್.  

 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 

ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅಳತಯ್್ ಬೆೇಸನುನ್ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್್ ನಲೊ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ ಚಿತ್ರ್ 7.1್ ರಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಬಾಡವರಗಳನುನ 
ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು ಒಿಂದ್ು್ಲಿಂಬಕೇನ್ತಿರಭುಜ್ಹಾಗೂ್ಅದ್ರ್ಬಾಹುಗಳ್ಮೇಲೆ್ರ್ಗವಗಳು್ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್ಿಂತ್ಅಿಂಟಸಿಕಳಿಾ್ಅವುಗಳಲೊ್
ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್್ಅಳತಯ್್ತಿರಭುಜ್ಮತ್ುತ್ರ್ಗವಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ(ವಿಕ್ಣವದ್್ಮೇಲನ್ರ್ಗವರ್ನುನ್ಹೊರತ್ುಪಡಿಸಿ),್ಚಿಕ್ಕ್ಬಾಹುವಿನ್
ರ್ಗವ(1)್ಹಾಗಯೆೇ್ ಇರಲ. ಮಧಯಮ್ ಅಳತಯ್್ಬಾಹುವಿನ್ಮೇಲನ್ ರ್ಗವರ್ನುನ್ ಅದ್ರ್ಬಾಹುಗಳು್ ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅನುಪ್ತ್ದ್ಲೊ್
ಇರುರ್ಿಂತ್ಚಿತ್ರ 7.1ರಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ ವಿಕ್ಣವಕೆಕ್ಲಿಂಬವಾಗಿ್ಮತ್ುತ್ವಿಕ್ಣವಕೆಕ್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರವಾಗಿ್2್ರೆೇಖೆಗಳನುನ್ಎಳೆದ್ು್ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್್
ಭಾಗಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಎಲಾೊ್ಆಕ್ೃತಿಗಳ್ಅಿಂಚುಗಳನುನ್ಮ್ಮಕ್ವರ್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಗುರುತಿಸಿ್ಮತ್ುತ್ಸಿಂಖೆಯ್ನಿೇಡಿ. 

 
ಮಾದರಿಯ ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಒಿಂದ್ು್ಲಿಂಬಕೇನ್ತಿರಭುಜದ್ಲೊ್ವಿಕ್ಣವದ್್ಮೇಲನ್ರ್ಗವವು್ಉಳಿರ್ರಡು್ಬಾಹುಗಳ್

ಮೇಲನ್ರ್ಗವಗಳ್ಮತ್ತಕೆಕ್ಸಮನಾಗಿರುತ್ತರ್್ಎಿಂದ್ು್ಸಾಧಿಸುವುದ್ು. 
ಪೈಥಾಗೊರಸ್ಪರಮೇಯ್ರ್ನುನ್ಸಾಧಿಸುರ್್ಸುಮ್ಮರು್300ಕೂಕ್ಹಚುು್ವಿಧಾನಗಳಿವೆ.್ಅವುಗಳಲೊ್್ಇದ್ೂ್ಒಿಂದ್ು.್ಚಿತ್ರ್7.1್

ರಿಂತ್ ಲಿಂಬಕೇನ್ ತಿರಭುಜ್ABCಯ್ಲೊ್BC್ಬಾಹುವಿನ್ ಮೇಲನ್ ರ್ಗವರ್ನುನ ಹಾಗೂ AC್ಬಾಹುವಿನ್ ಮೇಲನ್ ರ್ಗವದ್ಲೊ್
ಉಿಂಟ್ಯದ್್ಬಾಗಗಳನುನ್ಚಿತ್ರ್7.2್ರಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್AB್ಮೇಲನ್ರ್ಗವದ್್ಮೇಲೆ್ಜೇಡಿಸಿದ್ಯಗ್ಉಿಂಟ್ಯದ್್ರ್ಗವ್ಮತ್ುತ್ದ್ತ್ತ್
ರ್ಗವಗಳು್ವಿಸಿತೇಣವದ್ಲೊ್ಸಮನಾಗಿರುವುದ್ು್ಕ್ಿಂಡುಬರುತ್ತರ್.್ಇದ್ರಿಿಂದ್ AB2 = BC2 + AC2 ಎಿಂದ್ು್ಹೇಳಬಹುದ್ು. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th, 9th & 10th 
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           8) ಪೈಥಾಗೊೀರಸನ್ ಪರಮೀಯ-2. 

   ಉದ್ದೀಶ :  ಪ್ೈಥಾಗೊರಸ್ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸತವುದತ. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್,್ಕ್ಟರ,್ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ಸ್ತಕೇಲ್,್
ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ,್ಪರಮನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ, ಪಷ್-ಪಿನ್, ಕೇನಮ್ಮಪಕ್. 

ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ :  ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲೊ್ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಅಳತಯ್್ಬೆೇಸ್
ಮತ್ುತ್ಬಾಡವರ್ಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಚಿತ್ರ್8.1್ರಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಬಾಡವರ್
ಗಳಿಿಂದ್್ABCD್ರ್ಗವರ್ನುನ್ರಚಿಸಿಕಳಿಾ್ಅದ್ರಲೊ್ಸರಿಯಾಗಿ್ಹೊಿಂದ್ಧಕಳುಾರ್ಿಂತ್
ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ್ABCD್ರ್ಗವರ್ನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊರುರ್ಿಂತ a : b =್
3್: 2್ಅನುಪ್ತ್ದ್ಲೊ್ಎಲಾೊ್ಬಾಹುಗಳ್ಮೇಲೆ್ಬಿಿಂದ್ುಗಳನುನ್ಗುರುತಿಸಿ,್ಜೇಡಿಸಿ್ ಮತ್ುತ್
ಭಾಗಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ. 

ಮಾದರಿಯ ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಲಿಂಬಕೇನ್ತಿರಭುಜದ್ಲೊ್ವಿಕ್ಣವದ್್ಮೇಲನ್ರ್ಗವವು್ಉಳಿರ್ರಡು್ಬಾಹುಗಳ್ಮೇಲನ್
ರ್ಗವಗಳ್ಮತ್ತಕೆಕ್ಸಮನಾಗಿರುತ್ತರ್. 

ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್QBR್ಲಿಂಬಕೇನ್ತಿರಭುಜರ್ನುನ್ಪರಿಗಣಿಸೇಣ,್ಇದ್ರಲೊ ವಿಕ್ಣವ್QR ನ್ಮೇಲನ್ರ್ಗವ PQRS್
ಗ್ವಿಸಿತೇಣವಗಳನುನ್ಹೊೇಲಸಿದ್ಯಗ, 
PQRS ವಿ.್್= ABCD ವಿ.್–(್್್್1ವಿ.್+    2ವಿ.್+    3ವಿ.್+    4ವಿ.್) 

C2 =(a+ b)2್-್( 1

2
 ab+ 1

2
 ab+ 1

2
 ab+ 1

2
 ab) 

  ್್್=a2+b2+2ab-(2ab)  
್್್=a2+b2+2ab-2ab 

       ∴ C2್=a2+b2 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  7th, 9th & 10th 
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9) ಪತ್ಂರ್ದ ವಸ್ಿೀಣಗ. 

   ಉದ್ದೀಶ : ಪತಂಗದ್ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ ಮ್ಮಡಿಸುವುದ್ು 
ಹಾಗಮ ಪತಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಳತೆಗಳು, 
ಸುತತಳತೆ ಮ್ತುತ ವಿಸಿತೀರ್ುಗಳ ಸಮತರಗಳನುು 
ಆಕ್ರಿಸುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್,್
ಕ್ಟರ,್ ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ ಸ್ತಕೇಲ್,್ ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ ಬೇಡ್ವ,್್
ಪರಮನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ,್ಪಷ್-ಪಿನ್್&್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್. 
ತ್ಯಾರಿಸುವವಧಾನ್ : ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಅಳತಯ್್ಪತ್ಿಂಗರ್ನುನ್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ಮೇಲೆ್ರಚಿಸಿ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ.್ಅದ್ಕೆಕ್ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ 
ವಿನೆೈಲ್್ಪೇಪರ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ಅಿಂಟಸಿ,್ಅದ್ಕೆಕ್ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲೊ್ಬೆೇಸ್ಮತ್ುತ್ಬಾಡವರ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ಮತ್ುತ್ಚಿತ್ರ್
9.1್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ ಅಿಂಟಸಿಕಿಂಡು್ ದ್ತ್ತ್ ಪತ್ಿಂಗರ್ನುನ್ ಅದ್ರಲೊ್ಹೊಿಂದ್ಧಸಿಕಳಿಾ.್ ಪತ್ಿಂಗಕೆಕ್ಬಾಹುಗಳನುನ್ಮತ್ುತ್ ಕ್ಣವಗಳನುನ್
ಎಳೆಯಿರಿ. 
ಮಾದರಿಯ ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 
 ಪತ್ಿಂಗದ್್ವಿಸಿತೇಣವ್:್ಪತ್ಿಂಗದ್್ ಕ್ಣವ್AC್ಯ್ು್ ಕ್ಣವ್BD ಯ್ನುನ್ಎರಡು್ಸಮನಾದ್್ಭಾಗಗಳಲೊ್ಪರಸಪರ್ಲಿಂಬವಾಗಿ್
ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತರ್್ಮತ್ುತ್ದ್ತ್ತ್ಪತ್ಿಂಗವು್ಎರಡು್ಸರ್ವಸಮ್ತಿರಭುಜಗಳ್ಳಗಿ್ಮ್ಮಪವಡುತ್ತರ್.್ಈ್ತಿರಭುಜಗಳೆರಡರ್ವಿಸಿತೇಣವವೆೇ್ಪತ್ಿಂಗದ್್
ವಿಸಿತೇಣವವಾಗಿರುತ್ತರ್.್ಚಿತ್ರ್9.1್ರಲೊ್AC ಯ್ು್ΔABC್ಮತ್ುತ್ΔACD ಗಳು್ಪ್ದ್ವಾಗಿರಲ್ಮತ್ುತ್BM್ಮತ್ುತ್DM್ಗಳು್ಲಿಂಬ್
ಎತ್ತರಗಳ್ಳಗಿರಲ. 
∴ ABCD ಪತ್ಿಂಗ್ವಿಸಿತೇಣವ್=ΔABC ವಿ.್+ ΔACD ವಿ. 

= 1

2 
x 

d1·d2

2 
  + 1

2 
 x d1·d2

2 
 

   = 1

2 
 x 2(

d1·d2

2 
) 

          A =1

2 
 d1 · d2 ಚದರ ಮಾನರ್ಳು. 

ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : #್ಪತ್ಿಂಗದ್್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ್ವಾಯಖೆಯ್ಒಿಂದ್ು್ಸಮತ್ಲವಾಗಿ್ಪತ್ಿಂಗ.್(ಚಿತ್ರ್9.1) 
# ಪತ್ಿಂಗದ್್ಒಳರ್ಲಯ್್ಅಥವಾ್ಕೆಷೇತ್ರ್(ಚಿತ್ರ್9.2.) #್ಪತ್ಿಂಗದ್್ಭಾಗಗಳು್(ಚಿತ್ರ್9.3.) 
#್ಮೇಲನ್ಎಲಾೊ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳನುನ್ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು್ನಿೇಡಬಹುದ್ಯದ್್ಚಟುರ್ಟಕೆಗಳು್ಉದ್ಯಹರಣೆ್ಗಾರಫ್್ಹಾಳೆ್ಬಳಸಿ್ವಿಸಿತೇಣವ್
ಕ್ಿಂಡುಹಿಡಿಯ್ುವುದ್ು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :    8th & 9th 
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10) ತಿರಕೀನಿಯ್ ಸಂಖ್ಯಯಗಳು 

 ಉದ್ದೀಶ: ತಿರಕನಿೇಯ್ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಪಡೆಯ್ತರ್ ಸತಲ್ಭವಾದ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ವಿಧಾನರ್ನತು ಹಾರ್ೂ ಪ್ಸಕಲ್್ ತಿರಭತಜರ್ಳ 
ಮಾದರಿಯ್ ಉಪಯೇರ್ರ್ಳನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯ್ತವುದತ. 
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ್ ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್ , ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ, ಇತಾಯದ್ಧ.  

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  10 mm ಅರ್ವಾ 5 mm  ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ 18”್X್18”್ವಿಸಿುೇಣಗದ ಒಂದತ 
ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ ಹಾರ್ೂ ಅದಕ್ಕಕ ಅಂಚತರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ , ನಂತ್ರ ಈ ರ್ರ್ಗದ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಒಂದತ ದಡಡ 
ತಿರಭತಜ್ಞಕಾರದ ಚೌಕಟತಟ ( Frame) ರಚ್ಚಸಿ. ಚ್ಚತ್ರ 10.1ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಯ್ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಜೊೇಡಿಸಿ. ನಂತ್ರ ಅರ್ೇ ತಿರಭತಜರ್ಳಿಗ ಹಿಂಬಾರ್ದಲಲ ಚ್ಚತ್ರ 10.3 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. 
 
 ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಚ್ಚತ್ರ 10.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ತಿರಭತಜರ್ಳ ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳನತು ಮೇಲಂದ ಕ್ಕಳಗ ಪರಿರ್ಣಿಸಿದಾರ್ ಪರತಿ 
ಹಂತ್ದಲಲ ಬಿಂದತರ್ಳ ಸಂಖೆಯರ್ಳು ಹಚತಿತಾು ಹೊೇಗುತ್ುವ.  ಪರತಿೇ ಹಂತ್ದಲಲ ಉಂಟಾಗುರ್ ಒಂದತ ಅಖಂಡ ತಿರಭತಜವು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ 
ಬಿಂದತರ್ಳ ಸಂಖೆಯಯ್ನತು ತಿರೇಕೊೇನಿೇಯ್ ಸಂಖೆಯ ಎಂದತ ಪರಿರ್ಣಿಸಬಹತದತ. ಅದನತು ಚ್ಚತ್ರ 10.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ 1, 3, 6,   
10,್್……………್ಈ ರಿೇತಿ ತಿರಕೊೇನಿಯ್ ಸಂಖೆಯರ್ಳಾಗಿ ಪರಿರ್ಣಿಸಬಹತದತ.  
 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  # ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ನತು ಪ್ಸಕಲ್್ ತಿರಭತಜರ್ಳ ಮಾದರಿಯ್ನಾುಗಿ ಪರಿರ್ಣಿಸಬಹತದತ. (ಚ್ಚತ್ರ 10.3) 

    # ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಹಾರ್ೂ ಸಮಭಾಹತ ತಿರಭತಜದ ಲ್ಕಷಣರ್ಳನತು ಮತ್ತು     
         ಪರಮೇಯ್ರ್ಳನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸತವುದತ. 
    # ಮೂಲ್ಸಮಾನತಪ್ತ್ತಯ್ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿೇಸತವುದತ.  

 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 8th 
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11) ವೃತ್ಿದ ವಸ್ಿೀಣಗ. 

ಉದ್ದೀಶ  : ವೃತತದ್ ವಿಸಿತೀರ್ುದ್ ಸಮತರವನುು ತುಂಡರಿಕ್ಕ  ವಿಧಾನದಂದ್ ಆಕ್ರಿಸುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ 

ಫೇಮಶಿೇಟ್,್ ಕ್ಟರ,್
ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ ಸ್ತಕೇಲ್,್ ಕ್ಟಟಿಂಗ್್
ಬೇಡ್ವ,್ ವಿನೆೈಲ್್್ ಪೇಪರ,್್್
ಪರಮನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ,್ ಕೆೈವಾರ್
ಮತ್ುತ್ಪಷ್್ಪಿನ್ 

 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 

ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ ನಲೊ್ ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅಳತಯ್್ಬೆೇಸ್ಮತ್ುತ್ಬಾಡವರ್ಗಳನುನ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ ರ್ೃತ್ತತಕಾರದ್್ಬಾಡವರ್
ಅಿಂಟಸಿ್ಕಳಿಾ್ ಅದ್ರಲೊ್ ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ್ಎರಡು್ ರ್ೃತ್ತಗಳನುನ್ ಇನನಿಂದ್ು್ಫೇಮಶಿಟನಲೊ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ ಆ್ರ್ೃತ್ತಗಳಿಗ್ ಸಮನಾದ್್
ಭಾಗಗಳ್ಳಗುರ್ಿಂತ್ಮತ್ುತ್ಆ್ಭಾಗಗಳು್ಸುಮ್ಮರಾಗಿ್ತಿರಭುಜದ್್ಆಕಾರಕೆಕ್ಬರುರ್ಿಂತ್ವಾಯಸಗಳನುನ್್ಎಳೆಯಿರಿ(ಚಿತ್ರ್11.1).್ನಿಂತ್ರ್
ಎರಡು್ರ್ೃತ್ತಗಳಲೊ್ಉಿಂಟ್ಯಗಿರುರ್್ತಿರಜಾಯಿಂತ್ರ್ಖಿಂಡಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಒಿಂದ್ು್ರ್ೃತ್ತರ್ನುನ್ಬೆೇಸನ್ರ್ೃತ್ತದ್ಲೊಯ್ೂ್ಇನನಿಂದ್ನುನ್
ಪಕ್ಕದ್ಲೊ್ರಚಿಸಿದ್್ಆಯ್ತ್ದ್ಲೊಯ್ೂ್ಹೊಿಂದ್ಧಸಿಕಳಿಾ್(ಚಿತ್ರ್11.1್ಮತ್ುತ್ಚಿತ್ರ್11.2.) 

ಮಾದರಿಯ ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 
ರ್ೃತ್ತದ್್ವಿಸಿತೇಣವ್:್ದ್ತ್ತ್ರ್ೃತ್ತರ್ನುನ್ಸಾಧಯವಿರುರ್ಷ್ಟಟ್ಹಚುು್ಭಾಗಗಳನಾನಗಿ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡಾಗ್ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್್ಪರತಿಯಿಂದ್ು್

ತಿರಜಾಯಿಂತ್ರ್ಖಿಂಡವೂ್ಒಿಂದ್ು್ತಿರಭುಜವಾಗಿ್ಊಹಿಸಬಹುದ್ು್ಹಿೇಗ್ಉಿಂಟ್ಯದ್್ತಿರಭುಜಗಳನುನ್ಆಯ್ತ್ವಾಗುರ್ಿಂತ್ಜೇಡಿಸಿದ್ಯಗ್
ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್್ಆಯ್ತ್ದ್್ವಿಸಿತೇಣವ್ರ್ೃತ್ತದ್್ವಿಸಿತೇಣವಕೆಕ್ಸಮನಾಗಿರುತ್ತರ್. 

ರ್ೃತ್ತದ್್್ವಿಸಿತೇಣವ ್್್್್=್ಆಯ್ತ್ದ್್ವಿಸಿತೇಣವ 
  ್್್್್್್್=್l್x್b 

= ಉದ್ದ್x ಅಗಲ 
= 𝐶

2
 x r 

= 2πr

2
 x r  [C= 2𝜋r] 

=್πr x r 
A  = πr2 ಚದ್ರ್ಮ್ಮನಗಳು 

    ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :   8th, 9th & 10th 
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12) ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪರಮೀಯ. 

ಉದ್ದೀಶ: ಪೈಥಾಗೊರಸ ಪರಮೀಯ್ವನುು ಕ್ನುಡ 
ವರ್ುಮಲೆಯ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ ಪರಸುತತಪಡಿಸುವುದ್ು. 

 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್,್

ಕ್ಟರ,್ ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ ಸ್ತಕೇಲ್,್ ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ ಬೇಡ್ವ,್್
ಪರಮನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ,್ಪಷ್್ಪಿನ್್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್. 

 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲೊ್ಬೆೇಸ್
ಮತ್ುತ್ಬಾಡವರ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್
ಬಾಡವರ್ ನಿಿಂದ್್ ಒಿಂದ್ು್ ಲಿಂಬಕೇನ್ಮತ್ುತ್ ಅದ್ರ್
ಬಾಹುಗಳ್ ಮೇಲೆ್ ರ್ಗವಗಳನುನ್ ್ ಅಿಂಟಸಿಕಳಿಾ್ ಬಾಹುಗಳು್ 3,್ 4,್ 5್ ಮೂಲಮ್ಮನ್ ಅಳತ್ ಹೊಿಂದ್ಧರಲ.್ ಈ್ ಆಕ್ೃತಿಗಳಲೊ್
ಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ್ಚೌಕ್ಗಳನುನ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಅವುಗಳ್ಮೇಲೆ್9,್16,್25್ಬಾಕ್ಸ್್ ಗಳನುನ್ಹಾಕಿಕಿಂಡು್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿರುರ್ಿಂತ್
ಸಾರಗಳು್ಅರ್ಗಿೇವಯ್್ರ್ಯಿಂಜನಗಳು್ಮತ್ುತ್ರ್ಗಿೇವಯ್್ರ್ಯಿಂಜನಗಳನುನ್ಬರೆದ್ುಕಳಿಾ್ಮತ್ುತ್ಬೆೇಸ್ನಲೊ್ಜೇಡಿಸಿ. 
ಮಾದರಿಯ ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಪೈಥಾಗೊರಸ್ಪರಮೇಯ್ದ್್ಮೂಲಕ್್ ಕ್ನನಡದ್್ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳನುನ್ಪರಸುತತ್ಪಡಿಸುರ್್ಒಿಂದ್ು್
ವಿನೂತ್ನ್ವಿಚಾರಧಾರೆಯ್್ಈ್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ು್ಕ್ನನಡದ್್ರ್ರಕ್ವಿ್ಬೆೇಿಂರ್ರಯ್ರ್ರ್ಕ್ಲಪನೆಯೆಿಂದ್ು್ಹೇಳಲಾಗಿರ್್ಇದ್ರ್ಪರಕಾರ 
್್್್್್್್್್್್್್AC2 = AB2 + BC2 
್್್್್್್್್್್್್್್್25 = 16 + 9 
ರ್ಗಿವಯ್್ರ್ಯಿಂಜನಗಳು = ಸಾರಗಳು್( ಋೂ, ಅಿಂ,್ಅಃ್ಸಹಿತ್)್+್ಅರ್ಗಿೇವಯ್್ರ್ಯಿಂಜನಗಳು 
 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th, 9th & 10th   
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13) ಮಯಾಚೌಕ್. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಸಂಖೆಯರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ನತು ಗುರತತಿಸಲ್ತ 
ಕ್ಕಲ್ವು ಆಟರ್ಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ರೂಪಿಸಿ 3 x 3 & 5 x 5 
ಮಾಯಾ ಚೌಕರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, 
ಕಟಟರ, ಫೆವಿಬಂರ್ಡ, ಸ್ತಕೇಲ್, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ಪಮಗನೆಂಟ್ 
ಮಾಕಗರ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾದ ಅಳತಯ್ ಫೇಮ 
ಶಿೇಟನತು 1 X 1 ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ರಿೇತಿಯ್ಲ್ಲ 3X3 & 5X5 
ಮಾಯಾ ಚೌಕರ್ಳನತು ಮಾಕಗರನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ನಂತ್ರ ಬೆೇಸ ಗ 
ಸತತ್ುಲ್ೂ ಫೇಮ ಶಿೇಟನಲಲ ಬಾಡಗರರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಬಾಡಗರರ್ಳಿಗ ನಿಮಗ 
ಬೆೇಕಾದ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಹಾರ್ೂ ಮತೊುಂದತ ಫೇಮ ಶಿೇಟನಲಲ 
ಚೌಕಾಕಾರದ 50 ಸ್ತಲೈಡತರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು 
ಬರದತಕೊಳಿಳ. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : 
# ಸಂಖೆಯರ್ಳಂದ್ಧಗಿನ ಆಟರ್ಳನತು ಒಳಗೊಂಡ ಇತ್ರ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ. 
# 7X7, 9X9, 11X11 ಹಾರ್ೂ 13X13 ಹಿೇಗ ಮತಂದತರ್ರಸಿ ಮಾಯಾಚೌಕ ರಚ್ಚಸತವುದತ. 
 
 ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 6th, 7th, 8th & 9th 
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14) ಸುಡೀಕು. 

  ಉದ್ದೀಶ :  ಸಂಖೆಯರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ನತು ಗುರತತಿಸಲ್ತ ಆಟರ್ಳ ರೂಪದಲಲ 
3 x 3 ಚೌಕ ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಸತಡೊಕ್ಕ ರಚ್ಚಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ, ಸ್ತಕೇಲ್, 
ಪ್ನಿಿಲ್, ಮಾಕಗರ, ಫೆವಿಬಂರ್ಡ ಇತಾಯದ್ಧ 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  5mm ಅರ್ವಾ 10mm ದಪಪ ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಫೇಮ 
ಶಿೇಟನಲಲ 1X1 ಚದರ ಅಡಿ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರ14.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ 3 X 
3 ಚೌಕರ್ಳುಳಳ 9 ಚೌಕರ್ಳನತು ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಅಳತಯಂದ್ಧಗ ಸತಡೊಕ್ಕ 
ಮನೆರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿಕೊಳಿಳ ಹಾರ್ೂ 5mm ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ ಚೌಕ ಮನೆರ್ಳಿಗ 
ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಸರಿಹೊಂದತರ್ 100 ಸ್ತಲೈಡತರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅವುರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ 
1 ರಿಂದ 9ರ ರ್ರಗಿನ ಅಂಕ್ರರ್ಳನತು ಬರದತ, 9 ರ ಒಂಬತ್ತು ಗುಂಪರ್ಳ ಸ್ತಲೈಡತರ್ಳನತು 
ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಳಿಳ. 
 ಮದ್ರಿಯ್ ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಚ್ಚತ್ರ 14.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ವಿಶಿಷಟ 
ಸಂಖ್ಯಯಬಂಧ ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಎಲಾಲ ಸಾಲ್ತರ್ಳಲಲ ಮತ್ತು ಕಂಬರ್ಳಲಲ 1 ರಿಂದ 9ರ ತ್ನಕ 
ಅಂಕ್ರರ್ಳು ಇರಬೆೇಕ್ಕ ಪರತಿ 3 x 3 ಬಾಕಿನಲಲ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ುರ ಒಳಗಿನ ಅಂಕ್ರರ್ಳು 
ಇರಬೆೇಕ್ಕ. ಆದರ ಯಾವುರ್ೇ ಅಂಕ್ರಯ್ ಪನರಾರ್ತ್ಗನೆ ಆರ್ಬಾರದತ. ಈ ನಿಯ್ಮದಂತ 
ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಸತಡೊೇಕ್ಕ ಮನೆರ್ಳಲಲ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ುರ ರ್ರಗಿನ ಅಂಕ್ಕರ್ಳನತು 
ಬರದತಕೊಂಡಿರತರ್ ಕ್ಕಲ್ವು ಅಂಕ್ರರ್ಳ ಸ್ತಲೈರ್ಡ ರ್ಳನತು 3 x 3 ರ 9 ಬಾಕಿರ್ಳಲಲ ಚ್ಚತ್ರ 14.1 
ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ (ಕ್ಕಲ್ವು ಖ್ಯಲ ಚೌಕರ್ಳು ಉಳಿಯ್ತರ್ಂತ) ಜೊೇಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕ್ಕ. 
ನಂತ್ರ ಈ ಮೇಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯ್ಮ ರ್ಮನದಲಲ ಇಟತಟಕೊಂಡತ ಖ್ಯಲ ಬಿಟ್ಟಟರತರ್ ಚೌಕರ್ಳಲಲ ಯಾರ್ ಅಂಕ್ರ ಬರದತ ಸ್ತಲೈರ್ಡ 
ಜೊೇಡಿಸಬೆೇಕ್ಕ ಎಂದತ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪರತಿ ಬಾಕಿರ್ಳಲಲಯ್ೂ ಚ್ಚತ್ರ 14.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಎಲಾಲ ಚೌಕರ್ಳಲಲ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ 
ಸ್ತಲೈಡತರ್ಳನತು ಜೊೇಡಿಸಬೆೇಕ್ಕ. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 
 # ಸಂಖೆಯರ್ಳಂದ್ಧಗ ಆಟರ್ಳನತು ಒಳಗೊಂಡ ಇತ್ರ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ. 
  ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  6th, 7th, 8th & 9th. 
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15)  ಸಂರ್ವನಿೀಯ್ತೆ ಚಕ್ರ 

ಉದ್ದೀಶ : ಸಂಭರ್ನಿೇಯ್ತಯ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಚಕರದ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ 
ಮೂಲ್ಕ ತಿಳಿಸತವುದತ.     
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, ಪಶ್್ ಪಿನ್. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ಅಳತಯ್ ಫೇಮ 
ಶಿೇಟ್್ ಮೇಲ್ಲ ಒಂದತ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿಕೊಳಿಳರಿ, ಕ್ಕೇಂದರರ್ನತು 
ಗುರತತಿಸಿಕೊಂಡತ ಕೊೇನಮಾಪಕ ಹಾರ್ೂ ಸ್ತಕೇಲ್್ ನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ 8 
ಸಮಭಾರ್ವಾಗುರ್ಂತ ಗುರತತಿಸಿಕೊಂಡತ ವಾಯಸರ್ನತು ಎಳೆಯರಿ.  ಪರತಿ 
ಭಾರ್ರ್ನತು ಸಿಟಕರ ಪ್ೇಪರನಿಂದ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಕಲ್ರನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. 
ಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ರಂದರರ್ನತು ಮಾಡಿ ನಟ್್ ಹಾರ್ೂ ಬೇಲ್ಟನತು ಹಾಕ್ರ  ರ್ೃತ್ು 
ತಿರತಗುರ್ಂತ ಮಾಡಿ ಬೇಲ್ಟಗ ಗುರತತ್ನತು ಹಾಕ್ಕವುದತ.        
ಮದ್ರಿಯ್ ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಒಂದತ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು 8 ಸಮಭಾರ್ರ್ಳನಾುಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರ್. ಮತ್ತು ಪರತಿಯಂದತ 
ಭಾರ್ರ್ನತು ಪರತಯೇಕ ಬಣೂದ್ಧಂದ ಗುರತತಿಸಲಾಗಿರ್. ರ್ರತ್ುದ ಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ಒಂದತ ಭಾಣದ ಗುರತತ್ನತು ಜೊೇಡಿಸಲಾಗಿದತದ ರ್ೃತ್ುವು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ತಿರತಗುರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ತೆಯರ್.  ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಒಂದತ ಬಾರಿ ನಿದ್ಧಗಷಟ ವೇರ್ದಲಲ ತಿರತಗಿಸಿದಾರ್ ಕ್ಕಲ್ವು ಸಮಯ್ದ ನಂತ್ರ ಅದತ ಸಹಜ ಸಿೆತಿಗ 
ಮರಳುತ್ುರ್.  ಹಾರ್ೂ ಪರತಿೇ ಬಾರಿ ಬಾಣದ ಗುರತತ್ತ ಒಂದತ ಬಣೂರ್ನತು ಸೂಚ್ಚಸತತ್ುರ್.  ನಿದ್ಧಗಷಟ ಪರಯ್ತ್ುರ್ಳ ಸಂಖೆಯಗ ದರಕ್ಕರ್ 
ಬಣೂರ್ಳ ಸಂಭರ್ನಿೇಯ್ತಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್.  
 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  # ಪರಯ್ತ್ುರ್ಳ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬದಲಾಯಸತತಾು ಪರಯೇರ್ರ್ಳನತು ಕ್ಕೈಗೊಳುಳವುದತ. 

    # ಬಣೂರ್ಳ ಬದಲಗ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ಪರಯೇರ್ರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ಪರಯೇರ್ರ್ಳನತು ಕ್ಕೈಗೊಳುಳವುದತ. 
    # ಮೇಲನ ಪರಯೇರ್ರ್ಳನತು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಭರ್ನಿೇಯ್ತಯ್ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ. 

 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th. 
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         16) ಸಮ್ತಲ (ಎರಡು ಆಯಾಮ್) 

ಉದ್ದೀಶ :   ಎರಡತ ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 
ನಿೇಡತವುದರೊಂದ್ಧಗ ಅದರ ಉದದ ಮತ್ತು ಅರ್ಲ್ರ್ಳನತು ಅಳತ 
ಮಾಡಿ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ 
ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಪಮಗನೆಂಟ್್ 
ಮಾಕಗರ್, ಕಟ್ಟಂಗ್ ಬೇರ್ಡಗ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   10 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟನಲಲ 1.5 X 1.5 ಚದರ ಅಡಿಯ್ ಒಂದತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಬೆೇಕಾದ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ 
ಅನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ. ನಂತ್ರ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ 1”್X್1” 
ಚದರ ಅಡಿಯ್ ಚೌಕಳಿರ್ಳನತು ಮಾಕಗರನಿಂದ ರಚ್ಚಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಈರ್ ಅದಂದತ ಕಾಟ್ಟೇಗಶಿಯ್ನ ಸಮತ್ಲ್ವಾಯತ್ತ.  ಅದರ ಒಂದತ ಬದ್ಧಯ್ ಅಂಚತರ್ಳಲಲ X ಅಕಷ Y ಅಕಷದಲಲ ಅಕಷರ್ನತು 
ಪರತಿನಿದ್ಧಸತರ್ಂತ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಸಮತ್ಲ್ ಅರ್ವಾ ಕಾಟ್ಟೇಗಶಿಯ್ನ್್ ಸಮತ್ಲ್ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ನಿೇಡತವುದತ, ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ 
ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್.  ಸಮತ್ಲ್ವು ಎರಡತ ಆಯಾಮರ್ಳನತು ಹೊಂದ್ಧರ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡಬಹತದತ. ವಿವಿಧ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳನತು 
ಬಣೂದ ಹಾಳೆಯ್ಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಈ ಸಮತ್ಲ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಅವುರ್ಳ ಉದದರ್ಲ್ರ್ಳನತು ಅಳತ ಮಾಡಬಹತದತ.  
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : *ವಿವಿಧ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಬಹತದತ. 

   * ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ರ್ಯತಾಯಸ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ ಈ ಸಮತ್ಲ್ರ್ನತು ಬಳಸಬಹತದತ. 
   * ವಿವಿಧ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ದೃಗೊೆೇಚರನರ್ನತು ಅಧಯಯ್ನ ಮಾಡಲ್ತ ಈ ಸಮತ್ಲ್ರ್ನತು ಬಳಸಬಹತದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th 6th, 7th, 8th, 9th & 10th. 
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17) ನೆೀಪಿಯರ್ ಪಟ್ಟಿ. 

 ಉದ್ದೀಶ : ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ್ಮೂಲಕ್್ಸುಲಭ್ಗುಣಾಕಾರ್ಮತ್ುತ್
ಮಗಿಿ್ರಚಿಸುರ್್ಕಿರಯೆಗಳನುನ್ಮ್ಮಡುವುದ್ು. 

ಅವಶೆಕ್ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್,್್ವಿನೆೈಲ್್್ಪೇಪರ,್
ಕ್ಟರ,್್ಪವಿ್ಬಾಿಂಡ್,್ಅಳತ್ಪಟಟ ,್್ಮ್ಮಕ್ವರ. 

ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ :್ಅನುಕೂಲಕ್ರ್ಅಳತಯ್್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್
ಮೇಲೆ್1ʼ್X್1ʼ್ಅಳತಯ್್ರ್ಗವರ್ನುನ್ರಚಿಸಿ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ , ಅರ್ೇ್
ಅಳತಗ್ ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ್ ಬಾಡವರಗಳನುನ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ ಅಿಂಟಸಿ.್
ಅದ್ರೊಳಗ್ ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ್ ಇನನಿಂದ್ು್ ತಳುವಾದ್್ಫೇಮ್್
ಶಿೇಟನಲೊ್ಒಿಂದ್ು್ರ್ಗವರ್ನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್10್ಸಮನಾದ್್ಪಟಟಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಅವುಗಳ್ಅಳತಗ್
ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ್ಬಣೂದ್್ವಿನೆೈಲ್್್ಪೇಪರ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ಅಿಂಟಸಿ್ಅಥವಾ್ಇದ್ರ್ಬದ್ಲಗ್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ಸಹ್ಬಳಸಬಹುದ್ು್
ನಿಂತ್ರ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಮ್ಮಕ್ವರ್ನಿಿಂದ್್ಗರೆಗಳನುನ್ಎಳೆದ್ುಕಿಂಡು್ಸಿಂಖೆಯಗಳನುನ್ಬರೆದ್ುಕಳಿಾ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ನೆೇಪಿಯ್ರ್ಬೇನ್ಸ್್ ಅಥವಾ್ನೆೇಪಿಯ್ರ್ಪಟಟ್ ಎಿಂದ್ು್ ಕ್ರೆಯ್ಲಪಡುರ್್ಈ್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ು್ಪರಮುಖವಾಗಿ್
ಮಗಿಿಯ್್ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಯ್ನುನ್ ನಿೇಡುವುದ್ಲೊರ್,್ ಸುಲಭವಾಗಿ್ ಗುಣಾಕಾರ್ ತ್ಿಂತ್ರಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಿಂಡಿರ್.್ ನಾವು್ ನೆೇರವಾಗಿ್ ಕೆಲವು್
ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಈ್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಯ್ನುನ್ತಿಳಿಯೇಣ. 
                   ➢ ಬಾರ್ದ್ ಗುರುತಿನಿಂದ್ ಸಮಚಿಸಿದ್ ಭಾಗವನುು ಕೂಡುವುದ್ು. 
 
 
 
 

➢ ಬಿಡಿ ಸಾಾನದ್ ಅಂಕಿಯಂದ್(3) ಪ್ರರರಂಭಿಸುವುದ್ು. 
➢ ಬಾರ್ದ್ ಗುರುತಿನಿಂದ್ ಸಮಚಿಸಿದ್ ಭಾಗವನುು ಕೂಡುವುದ್ು. 

 
 
 
 
 
್್್ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th 6th, 7th, 8th, 9th & 10th. 

ಗುಣ್ಯ ದ ಪಟಿ್ಟ ಗಳು 

 

ಗುಣ್ಯ ದ ಪಟಿ್ಟ ಗಳು 
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18) ಅಪವತುನ ವೃಕ್ಷ 

 ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಸಂಯ್ತಕು ಸಂಖೆಯರ್ಳು ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ 
ಸಂಖ್ಯಯ ಸ್ತಲೈಡತರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ಅಪರ್ತ್ಗನ ರ್ೃಕಷದ ಒಂದತ ಆಸಕ್ರುದಾಯ್ಕ 
ಆಟರ್ನತು ರೂಪಿಸತವುದತ. 
 ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಂರ್ಡ, 
ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ 
ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 
 ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  5mm ಅರ್ವಾ 10mm ಫೇಮ ಶಿೇಟನಲಲ 
1X1 ಚದರಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ.  ಬೆೇಸ ಸತಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ತ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಂಡತ್ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಗ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ಅಪರ್ತ್ಗನ ರ್ೃಕಷದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಬಾಕಿರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ 5mm ಕಲ್ರ 
ಫೇಮ ಶಿೇಟನಲಲ 50 ಸ್ತಲೈಡತರ್ಳನತು ಚೌಕಾಕಾರದ ಬಾಕ್ಿ್ ರ್ಳಿಗ ಸಮವಾಗಿರತರ್ಂತ ಕತ್ುರಿಸಿ ಪರತಿ ಸ್ತಲೈಡಿನ ಮೇಲ್ಲ ಬೆೇಕಾಗುರ್ 
ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಕ್ರಕಂತ್ ಮೇಲನ ಪಟ್ಟಟಯ್ತ ಒಂದತ ಸಂಯ್ತಕು ಸಂಖೆಯಯ್ನತು ಸೂಚ್ಚಸತತ್ುರ್. ಮಿಕಕ 
ಪಟ್ಟಟ ಅರ್ವಾ ಚೌಕರ್ಳು ದತ್ು ಸಂಯ್ತಕು ಸಂಖೆಯಯ್ ಅಪರ್ತ್ಗನೆ ರ್ಳನತು ಜೊೇಡಿಸತರ್ ಚೌಕರ್ಳಾಗಿವ.  ದತ್ು ಸಂಖೆಯಯ್ ಅವಿಭಾಜಯ 
ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳನತು ಪಡೆಯ್ತರ್ರ್ರರ್ೂ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಅಪರ್ತ್ಗನ ಕ್ರರಯೆಯ್ ರ್ೃಕಷವು ಮತಂದತರ್ರಯ್ತವುದತ. ಮೇಲನ ಉದಾಹರಣೆಯ್ಲಲ 
ದತ್ು ಸಂಖೆಯ-8 ಅದರ ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳು 4 ಮತ್ತು 2 ಎಂದತ ಬರಯ್ಬಹತದತ. ನಾಲ್ತಕ ಸಂಯ್ತಕು ಸಂಖೆಯ ಆದದರಿಂದ ಅದನತು ಮತು 
ಅಪರ್ತಿಗಸಿ ದಾರ್ ಅದರ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳು 2 ಮತ್ತು 2 ಅಂದರ, 8 ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳ ಗುಣಲ್ಬದವಾಗಿ 
8=2x2x2 ಎಂದತ ರ್ಯಕುಪಡಿಸಬಹತದತ. ಹಿೇಗ ಈ ಕ್ರರಯೆಯ್ನತು ಯಾವುರ್ೇ ಸಂಖೆಯಯ್ನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಪನರಾರ್ತಿಗಸಬಹತದತ. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಈ ಕ್ರರಯೆಯ್ನತು ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖೆಯರ್ಳಿಗ ಪರಯೇಗಿಸಬಹತದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th 6th, 7th, 8th, 9th & 10th. 
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               19) ಸಪತ ರ್ುಜ್ರಕ್ೃತಿಯ್ ಹೊರ ಕೀನಗಳು. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಸಪು ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿಯಂದತ ಹೊರ ಕೊೇನದ ಅಳತ ಅವುರ್ಳ 
ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಎಲಾಲ ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಇವುರ್ಳನತು 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
 ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, 
ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 
 ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ 1.5 X 1.5 
ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಇನುಂದತ 10mm ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ 
ನಿಯ್ಮಿತ್ ಸಪುಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಮೇಲ್ಲ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆೇಸ ಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಸಪುಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಉಳಿದ 10mm 
ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ 1 cm ಇರತರ್ಂತ ಸಪುಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿ ಬಾಹತವಿಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಉದದವಿರತರ್ಂತ ಒಂರ್ೇ ಅಳತಯ್ ಏಳು ಅಂಚತರ್ಳನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿ ಮೇಲ್ಲ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಪರದಕ್ರಷಣಾಕಾರದಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳುಸಪಷಟವಾಗಿ ಗೊೇಚರಿಸತರ್ಂತ 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ತ್ದನಂತ್ರ 5mm ಕಲ್ರ ಶಿೇಟ್ಟನಲಲ ಹೊರ ಕೊೇನದ ಅಳತಯ್ಷ್ಟೇ 7 ಕೊೇನರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಪರತಿೇ ಹೊರ 
ಕೊೇನಕ್ಕಕ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ನಿಯ್ಮಿತ್ ಸಪು ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿ ಒಳಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಹಾರ್ೂ ಪರತಿ 
ಹೊರಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ಳ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. 
ಪರತಿ ಒಳಕೊೇನ �̂� = [n−2

n
 x 180°] = [7−2

7
 x 180°] = 128.571° (ಅಂದಾಜು) 

ಪರತಿ ಹೊರಕೊೇನ �̂� = 360˚

n
 = 360˚

7
 = 51.4285°(ಅಂದಾಜು) 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :    # ಸಪುಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಬಾಹತರ್ಳು ಅದರ ಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ಏಪಗಡಿಸತರ್ ಕೊೇನರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
      # ನಿಯ್ಮಿತ್ ಸಪುಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
      # ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ನತು ರ್ೃತ್ುದಂದ್ಧಗ ಹೊೇಲಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 8th & 9th. 
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      20) ತಿರರ್ುಜದ್ ಹೊರಕೀನಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ : ತಿರಭತಜದ ಪರತಿಯಂದತ ಹೊರಕೊೇನದ ಅಳತ, ಅವುರ್ಳ 
ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಇವುರ್ಳನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡತಕೊಳುಳವುದತ.  
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಇತಾಯದ್ಧ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  10 mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪವುಳಳ ಫೇಮ್ 
ಶಿಟ್್ ನಲಲ 18”್X್18”್ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಒಂದತ ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಬೆೇಸ್ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದಕ್ಕಕ ಚೌಕಟತಟ (Frame) ತ್ಯಾರಿಸಿ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಅದರ 
ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಒಂರ್ೇ ಅಳತಯ್ 3 ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ನಂತ್ರ ತಿರಭತಜ್ಞಕಾರದ ಭಾರ್ಕ್ಕಕ ಸರಿಹೊಂದತರ್ 
ಅಳತಯ್ ತಿರಭತಜ   ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದರಲಲ ಹೊಂದ್ಧಸಿ.  ಹೊರಕೊೇನರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸತರ್ಂತ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ 
ಜೊೇಡಿಸಿ. 
 
 ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ನಿಯ್ಮಿತ್ ತಿರಭತಜದ ಪರತಿ ಒಳಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಹಾರ್ೂ ಪರತಿೇ ಹೊರಕೊೇನದ 
ಅಳತ ಮತ್ತು ಹೊರಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ಳ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್.  
ಪರತಿ ಒಳಕೊೇನ  ∠𝑖 = 𝑛−2

𝑛
 X 1800 = 3−2

3
 X 1800 =600 

ಪರತಿ ಹೊರಕೊೇನ,  ∠𝑒= 𝟑𝟔𝟎˚

𝐧
 = 𝟑𝟔𝟎˚

𝟑
  = 1200 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : * ತಿರಭತಜದ ಬಾಹತರ್ಳು ಮತ್ತು ಅವುರ್ಳ ಅಭಿಮತಖ ಕೊೇನರ್ಳ ಅಳತರ್ಳನತು ಹೊೇಲಕ್ಕ ಮಾಡತವುದತ. 
            * ತಿರಭತಜದ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ನತು ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th 6th, 7th, 8th, 9th & 10th. 
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               21) ಅಷ್ಟರ್ುಜ್ರಕ್ೃತಿಯ್ ಹೊರ ಕೀನಗಳು. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು :  ಅಷಟಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿಯಂದತ ಹೊರ ಕೊೇನದ ಅಳತ ಅವುರ್ಳ 
ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಎಲಾಲ ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಇವುರ್ಳನತು 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
 ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, 
ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 
 ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ 1.5x1.5 ಚದರ 
ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಇನುಂದತ 10mm ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ 
ನಿಯ್ಮಿತ್ ಅಷಟ ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಮೇಲ್ಲ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆೇಸ ಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ 
ಅಷಟಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಉಳಿದ 10mm ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ 1 cm ದಪಪ ಇರತರ್ಂತ ಅಷಟಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿ 
ಬಾಹತವಿಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಉದದವಾದ ಒಂರ್ೇ ಅಳತಯ್ 8 ಅಂಚತರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಮೇಲ್ಲ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಪರದಕ್ರಷಣಾಕಾರದಲಲ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಗೊೇಚರಿಸತರ್ಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ತ್ದನಂತ್ರ 5mm ಕಲ್ರ ಸಿೇಟ್ಟನಲಲ ಹೊರ 
ಕೊೇನದ ಅಳತಯ್ಷ್ಟೇ 8 ಕೊೇನರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಪರತಿ ಹೊರಕೊೇನಕ್ಕಕ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ನಿಯ್ಮಿತ್ ಅಷಟಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿ ಒಳ ಕೊೇಣದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಹಾರ್ೂ ಪರತಿ 
ಹೊರಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಹೊರಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ಳ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ, ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. 
ಪರತಿ ಒಳಕೊೇನ �̂� = [n−2

n
 x 180°] = [8−2

8
 x 180°] = 135° 

ಪರತಿ ಹೊರಕೊೇನ �̂�  = 360˚

n
 = 360˚

8
 =45° 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : *  ಅಷಟ ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಬಾಹತರ್ಳು ಅದರ ಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ಏಪಗಡಿಸತರ್ ಕೊೇನರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
   * ನಿಯ್ಮಿತ್ ಅಷಟಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತ ಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
   * ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ನತು ರ್ೃತ್ುದಂದ್ಧಗ ಹೊೇಲಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 8th & 9th 
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        22) ತಿರರ್ುಜದ್ ಒಳಕೀನಗಳ ಮತತ. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ತಿರಭತಜದ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 180° 
ಗ ಸಮವಾಗಿರತತ್ುರ್ ಎಂಬ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ಮಾದರಿಯಂದ್ಧಗ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮಶಿೇಟ್, ಕಟರ, 
ಫೆವಿಬಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ 
ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ 1.5X1.5 ಚದರ 
ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ ಇನುಂದತ 5mm ಶೇಪನಲಲ ನಿಮಗ 
ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ಂತ ತಿರಭತಜರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಬೆೇಸ ಮೇಲ್ಲ 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅದರ ಕತ್ುರಿಸಿದ ಬೆೇಸ್ನ ಒಂದತ ಮೂಲ್ಲಯ್ಲಲ ರ್ೃತಾುಕಾರದ ಬಾಡಗರ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಂಡತ 
ಕತ್ುರಿಸಿದ ಮೂರತ ಕೊೇನರ್ಳನತು ಜೊೇಡಿಸಿ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ತಿರಭತಜದ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 180˚್ಆಗಿರತತ್ುರ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ತೊೇರಿಸತರ್ ಪ್ರಯೇಗಿಕ 
ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿರ್. 22.1 ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಮೂರತ ಸರ್ಗಸಮ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಕೊೇನರ್ಳಾದ ∠1+∠2+∠3 ಒಂರ್ೇ ಸರಳರೇಖೆ ಮೇಲ್ಲ 
ಬರತರ್ಂತಜೊೇಡಿಸಿ ತೊೇರಿಸಬಹತದತ. ಇನತು ಚ್ಚತ್ರ 22.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ABC ತಿರಭತಜಕ್ಕಕ ಪ್ದ BC ಗ BC||EF ಆಗುರ್ಂತ 
A ಮೂಲ್ಕ EF ರೇಖೆ ಎಳೆದತ, ΔABC ಕೊೇನರ್ಳನತು ಅಧಗ ರ್ೃತ್ುವಾಗುರ್ಂತ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ ಜೊೇಡಿಸಿ 
ತೊೇರಿಸಬಹತದತ. ಈ ಮೂರತ ಕೊೇನರ್ಳು A ಬಿಂದತವಿನಲಲ ಅಧಗ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಏಪಗಡಿಸತವುದರಿಂದ ಅವುರ್ಳ ಮೊತ್ು 180° ಎಂದತ 
ಹೇಳಬಹತದತ. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : * ಈ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ನತು ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರಭತಜ ಹಾರ್ೂ ವಿಶ್ಲಲ್ಕೊೇನ ತಿರಭತಜರ್ಳಿರ್ೂ ಪರಿೇಕ್ರಷಸಬಹತದತ.  

   * ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಸಪಷಟಪಡಿಸತರ್ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನತು ರೂಪಿಸತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th, 9th & 10th. 
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            23) ಷ್ಡುುಜ್ರಕ್ೃತಿಯ್ ಹೊರ ಕೀನಗಳು. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 360° ಗ ಸಮವಾಗಿರತತ್ುರ್ 
ಎಂದತ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, 
ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 
 ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ 1.5x1.5 ಚದರ 
ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ ಇನುಂದತ 10mm ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ 
ನಿಯ್ಮಿತ್ ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದಕ್ಕಕ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಮೊದಲ್ತ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆೇಸ್ಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ 
ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಉಳಿದ 10mm ಫೇಮಶಿೇಟ್ ನಲಲ 1cm ದಪಪವಿರತರ್ಂತ ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿ 
ಬಾಹತವಿಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಉದದವಿರತರ್ಂತ ಒಂರ್ೇ ಅಳತಯ್ 6 ಅಂಚತರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಮೇಲ್ಲ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಪರದಕ್ರಷಣಾಕಾರದಲಲ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಗೊೇಚರಿಸತರ್ಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ ತ್ದನಂತ್ರ 5mm ಕಲ್ರ ಸಿೇಟ್ಟನಲಲ ಹೊರ 
ಕೊೇನದ ಅಳತಯ್ಷ್ಟೇ 6 ಕೊೇನರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಪರತಿ ಹೊರ ಕೊೇನಕ್ಕಕ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ನಿಯ್ಮಿತ್ ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿ ಒಳಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಹಾರ್ೂ ಪರತಿ 
ಹೊರಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಹೊರಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ಳ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್.  
ಪರತಿ ಒಳಕೊೇನ �̂�  = [𝐧−𝟐

𝐧
 x 180°] = [𝟔−𝟐

𝟔
 x 180°] = 120° 

ಪರತಿ ಹೊರಕೊೇನ �̂� = 𝟑𝟔𝟎˚

𝐧
 = 𝟑𝟔𝟎˚

𝟔
 = 60° 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : *  ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಬಾಹತರ್ಳು ಅದರ ಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ಏಪಗಡಿಸತರ್ ಕೊೇನದ ಅಳತಯ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
   * ನಿಯ್ಮಿತ್ ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
   * ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ನತು ರ್ೃತ್ುದಂದ್ಧಗ ಹೊೇಲಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th ಮೊದಲ್ ಸ್ತಮಿಸಟರ. 
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            24) ಚತುರ್ುುಜದ್ ಹೊರಕೀನಗಳು. 

   ಉದ್ದೀಶ : ಚತ್ತಭತಗಜದ ಹೊರಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 3600 ಎಂದತ ತೊೇರಿಸತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಕಟರ್, ಅಂಟತ.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ಬೆೇಕಾದ ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ ಒಂದತ 
ಬೆೇಸ ರ್ನತು ಫೇಮ್ ಶಿಟ್್ ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ. ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಸೂಕು 
ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ ಅಳತಯ್ ಚೌಕರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ, ಅದರ ಬಾಹತರ್ಳನತು 
ರ್ೃದ್ಧದಸತವುದತ. ನಂತ್ರ ಬಾಹತರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಅಂಟ್ಟಸಿ ನಂತ್ರ ನಾಲ್ತಕ ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಗುರತತಿಸಲ್ತ (a, b, c, d) ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿ ಇರಿಸತವುದತ.  ಮಾದರಿಯ್ತ ಆಕಷಗಣಿಯ್ವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ತ 
ಬಾಹತರ್ಳಿಗ ತ್ಮಗಿಷಟವಾದ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.
    
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದ ಹೊರಕೊೇನರ್ಳಾದ a, 
b, c, d   ರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸಲ್ತ ಕತ್ುರಿಸಿಟಟ ಫೇಮಶಿೇಟರ್ಳ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು 
ಹೊರತಗದತ ಜೊೇಡಿಸಿದಾರ್ ಅದಂದತ ಪೂಣಗ ರ್ೃತ್ುವಾಗುವುದತ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಕೈಗೊಂಡ ತಿಮಾಗನವನೆಂದರ ಚತ್ತಭತಗಜದ 
ನಾಲ್ತಕ ಹೊರಕೊನರ್ಳ ಮೊತ್ುವು 3600 ಸಮ (ಪೂಣಗಕೊೇನ) ಎಂದತ ಈ ಮಾದರಿಯಂದ ಮೂತ್ಗ ರೂಪದಲಲ ತೊೇರಿಸಬಹತದತ.   
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th ಮೊದಲ್ ಸ್ತಮಿಸಟರ. 
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                 25) ದ್ಶರ್ುಜ್ರಕ್ೃತಿಯ್ ಹೊರಕೀನಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ :  ದರ್ಭತಜ್ಞಕ್ೃತಿಯ್ ಪರತಿಯಂದತ ಹೊರಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಕೊೇನರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ನತು್ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ 
ನಿರೂಪಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಪಮಗನೆಂಟ್್ ಮಾಕಗರ, ಕಟ್ಟಂಗ್ ಬೇರ್ಡಗ.  

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10 ಮಿಮಿ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ 1.5 X 1.5 
ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ್ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಇನುಂದತ 10ಮಿಮಿ್
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ ನಿಯ್ಮಿತ್ ದರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದರ 
ಮೇಲ್ಲ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ದರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ ಅಳತಯ್ 
ಚೌಕಟತಟ (Frame) ಅನತು 1 ಸ್ತಂ. ಮಿ ಅರ್ಲ್ದ ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ 
ಪಟ್ಟಟರ್ಳಿಂದ ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಪರತಿಯಂದತ ಹೊರಕೊೇನಕ್ಕಕ 
ಸರಿ್ಹೊಂದತರ್ಂತ ಹತ್ತು ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡರ್ಳನತು ಬೆೇರ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ 
ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ ಹೊಂದ್ಧಸಿಕೊಳಿಳ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ನಿಯ್ಮಿತ್ ದರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿೇ ಒಳಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಹಾರ್ೂ ಪರತಿೇ 
ಹೊರಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ಳ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ 
ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್.  
ಪರತಿೇ ಒಳಕೊೇನ   ∠i = 𝒏−𝟐

𝒏
 X 1800 = 𝟏𝟎−𝟐

𝟏𝟎
 X 1800 = 1440 

 ಪರತಿೇ ಒಳಕೊೇನ    ∠e = 
𝟑𝟔𝟎˚

𝐧
 = 𝟑𝟔𝟎˚

𝟏𝟎
 = 360 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  * ದರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಬಾಹತರ್ಳು ಅದರ ಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ಏಪಗಡಿಸತರ್ ಕೊೇನರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
 * ನಿಯ್ಮಿತ್ ದರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
 * ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ನತು ರ್ೃತ್ುದಂದ್ಧಗ ಹೊೇಲಸತವುದತ.  

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th ಮೊದಲ್ ಸ್ತಮಿಸಟರ. 
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26) ಚಕಿರಯ್ ಚತುರ್ುುಜ. 

 ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಚಕ್ರರೇಯ್ ಚತ್ತಭತಗಜದ ಅಭಿಮತಖ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 180˚್ಗ ಸಮವಾಗಿರತತ್ುರ್ ಎಂಬ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ಮಾದರಿಯಂದ್ಧಗ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, 
ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 

 ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮಶಿೇಟ್ ನಲಲ 1.5 x 1.5 
ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅಷ್ಟೇ ಅಳತಯ್ ಅಂತ್ಹರ್ೇ್
ಫೇಮಶಿೇಟದಲಲ ಇನುಂದತ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದರೊಳಗ 
(ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್) ರ್ೃತ್ು ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡತ ಕತ್ುರಿಸಿ ಹೊರತಗಯರಿ. 
ಉಳಿದ ಭಾರ್ ಮೊದಲನ ಬೆೇಸ ಮೇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಕ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ ನಂತ್ರ ಕತ್ುರಿಸಿ 
ಹೊರತಗದ ರ್ೃತ್ುದ ಮೇಲ್ಲ ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ ಚತ್ತಭತಗಜರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ರ್ೃತಾುಕಾರದಲಲ ಅಂಟ್ಟಸಿದರ, ಚತ್ತಭತಗಜದ 4 ರ್ೃಂರ್ ಬಿಂದತರ್ಳು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಪರಿಧಿಯ್ ಮೇಲಾುರ್ದಲಲ ಬರತತ್ುವ ಅದತವೇ 
ಚಕ್ರರಯ್ ಚತ್ತಭತಗಜ.  

 ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚಕ್ರರೇಯ್ ಚತ್ತಭತಗಜದ ಅರ್ಗ ವಾಯಖೆಯ ಮತ್ತು ಲ್ಕಷಣರ್ಳನತು ಪರಿಚಯಸತರ್ ಮಾದರಿ ಇದಾಗಿರ್. ಅದರಲಲ 
ಪರಮತಖವಾಗಿ ಚಕ್ರರೇಯ್ ಚತ್ತಭತಗಜದ ಅಭಿಮತಖ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 180˚್ ಆಗಿರತತ್ುರ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಇಲಲ 
ಸಪಷಟಪಡಿಸಬಹತದತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ∠1 + ∠3 = 180° & ∠2 + ∠4 = 180° ಆಗಿರತವುದನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ್
ತೊೇರಿಸಬಹತದಾಗಿರ್. 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  * ಬಾಹತರ್ಳ ಅಳತರ್ಳನತು ಬದಲಾಯಸಿ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಅಳತಯ್ ಚಕ್ರರಯ್ ಚತ್ತಭತಗಜರ್ಳಿಗ ಈ ಕ್ರರಯೆಯ್ನತು 
ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th ಎರಡನೆೇ ಸ್ತಮಿಸಟರ. 
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                   27) ನವರ್ುಜ್ರಕ್ೃತಿಯ್ ಹೊರ ಕೀನಗಳು. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ನರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿಯಂದತ ಹೊರ ಕೊೇನದ ಅಳತ ಅವುರ್ಳ 
ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಎಲಾಲ ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಇವುರ್ಳನತು 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, 
ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 
 ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮಶಿೇಟ್ ನಲಲ 1.5’್x 1.5’ 
ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಇನುಂದತ 10 mm ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ 
ನಿಯ್ಮಿತ್ ನರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಮೇಲ್ಲ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆೇಸ ಗ ದಪಪವಿರತರ್ಂತ ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ನರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ ಉಳಿದ 10 mm 
ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ 1cm ಇರತರ್ಂತ ನರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿ ಬಾಹತವಿಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಉದದವಿರತರ್ಂತ ಒಂರ್ೇ ಅಳತಯ್ 9 ಅಂಚತರ್ಳನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿ ಮೇಲ್ಲ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಪರದಕ್ರಷಣಾಕಾರದಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಹೊರಕೊೇನರ್ಳು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಗೊೇಚರಿಸತರ್ಂತ 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ತ್ದನಂತ್ರ 5mm ಕಲ್ರ ಶಿೇಟನಲಲ ಹೊರಕೊೇನದ ಅಳತಯ್ಷ್ಟೇ 9 ಕೊೇನರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಪರತಿ ಹೊರ 
ಕೊೇನಕ್ಕಕ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  ನಿಯ್ಮಿತ್ ನರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿ ಒಳ ಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಹಾರ್ೂ್ಪರತಿ 
ಹೊರಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ಳ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. 
ಪರತಿ ಒಳಕೊೇನ �̂� = [𝐧−𝟐

𝐧
 x 180°] = [𝟗−𝟐

𝟗
 x 180°] = 140° 

ಪರತಿ ಹೊರಕೊೇನ �̂�  = 𝟑𝟔𝟎˚

𝐧
 = 𝟑𝟔𝟎˚

𝟗
 = 40° 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  * ನರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಬಾಹತರ್ಳು ಅದರ ಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ಏಪಗಡಿಸತರ್ ಕೊೇನದ ಅಳತಯ್ನತು  
           ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 

    * ನಿಯ್ಮಿತ್ ನರ್ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
    * ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ನತು ರ್ೃತ್ುದಂದ್ಧಗ ಹೊೇಲಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th ಮೊದಲ್ನೆೇ ಸ್ತಮಿಸಟರ. 
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           28) ಚತುರ್ುುಜದ್ ಒಳಕೀನಗಳ ಮತತ. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಚತ್ತಭತಗಜದ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 360೦್ ಗ ಸಮವಾಗಿರತತ್ುರ್ ಎಂಬ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ಮಾದರಿಯಂದ್ಧಗ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮಶಿೇಟ್, ಕಟರ, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್್
ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10mm ದಪಪವಿರತರ್ 
ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ 1.5ʼ X 1.5ʼ ಚದರ ಅಡಿ 
ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಇನುಂದತ 5mm ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ ನಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ ಚತ್ತಭತಗಜರ್ನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ, ಚತ್ತಭತಗಜರ್ನತು ಬೆೇಸ ಮೇಲ್ಲ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅದರ ನಾಲ್ತಕ ಕೊೇನರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ 
ಬೆೇಸ್ನ ಒಂದತ ಮೂಲ್ಲಯ್ಲಲ ರ್ೃತಾುಕಾರದ ಬಾಡಗರ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಂಡತ ಕತ್ುರಿಸಿದ ನಾಲ್ತಕ ಕೊೇನರ್ಳನತು ಜೊೇಡಿಸಿ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚತ್ತಭತಗಜದ ಎಲಾಲ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 360° ಆಗಿರತತ್ುರ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ 
ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. ಒಂದತ ಚತ್ತಭತಗಜದ ನಾಲ್ತಕ ಕೊೇನರ್ಳನತು ಒಂದತ ರ್ೃತ್ು ವಾಗುರ್ಂತ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರ 28.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಜೊೇಡಿಸತವುದತ ಇಲಲ ಏಪಗಡತರ್ ರ್ೃತ್ು ಪೂಣಗ ಕೊೇನರ್ನತು ಪರತಿನಿಧಿಸತರ್ ಕಾರಣ 
ಅದರ ಅಳತ 360° ಆಗಿರತವುದತ ತಿಳಿಯ್ತತ್ುರ್. ಈ ಭಾರ್ರ್ಳು ಚತ್ತಭತಗಜದ ಕೊೇನರ್ಳೆೇ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಚತ್ತಭತಗಜದ 
ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುವು 360° ಆಗಿರತತ್ುರ್. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : * ಈ ಕ್ರರಯೆಯ್ನತುಇತ್ರ ಚತ್ತಭತಗಜರ್ಳಾದ ರ್ರ್ಗ ಆಯ್ತ್ ಸಮಾಂತ್ರ ಚತ್ತಭತಗಜ, ತಾರಪಿಜಯರ್ಳು, ರ್ಜ್ಞರಕೃತಿ  
        ಪತ್ಂರ್ ಹಾರ್ೂ ಅಂತ್ರ ರ್ಕರ ಚತ್ತಭತಗಜ ಇವಲ್ಲವುರ್ಳಿಗ ಪರಯೇಗಿಸತವುದತ. 

  * ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪರಿಶಿೇಲಸಲ್ತ ಇನಾುವುರ್ೇ ಪಯಾಗಯ್ ವಿಧಾನರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th  & 9th 
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              29) ಪಂಚರ್ುಜ್ರಕ್ೃತಿಯ್ ಹೊರ ಕೀನಗಳು. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಪಂಚ ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್  ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 360° ಗ 
ಸಮವಾಗಿರತತ್ುರ್ ಎಂದತ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, 
ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ 
ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 
 ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮಶಿೇಟ್ ನಲಲ 1.5’್
X 1.5’ ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ ಇನುಂದತ 10mm 
ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ ನಿಯ್ಮಿತ್ ಪಂಚ ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಮೊದಲ್ತ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆೇಸ 
ಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಪಂಚ ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ಉಳಿದ 10mm ಫೇಮಶಿೇಟ್ 
ನಲಲ 1cm ದಪಪವಿರತರ್ಂತ ಪಂಚ ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿ ಬಾಹತವಿಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಉದದವಿರತರ್ಂತ ಒಂರ್ೇ ಅಳತಯ್ 5 ಅಂಚತರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ 
ಮೇಲ್ಲ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಪರದಕ್ರಷಣಾಕಾರದಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳುಸಪಷಟವಾಗಿ ಗೊೇಚರಿಸತರ್ಂತ 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ ತ್ದನಂತ್ರ 5mm ಕಲ್ರ ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ ಹೊರ ಕೊೇನದ ಅಳತಯ್ಷ್ಟೇ 5 ಕೊೇನರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಪರತಿ 
ಹೊರ ಕೊೇನಕ್ಕಕ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ನಿಯ್ಮಿತ್ ಪಂಚ ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಪರತಿ ಒಳ ಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಹಾರ್ೂ ಪರತಿ 
ಹೊರ ಕೊೇನದ ಅಳತ ಮತ್ತು ಹೊರ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ರ್ಳ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್ 
ಪರತಿ ಒಳಕೊೇನ �̂� = [n−2

n
 x 180°] = [5−2

5
 x 180°] = 108° 

ಪರತಿ ಹೊರಕೊೇನ �̂�  = 360˚

n
 = 360˚

5
 = 72° 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  *  ಪಂಚ ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಬಾಹತರ್ಳು ಅದರ ಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ಏಪಗಡಿಸತರ್ ಕೊೇನದ್ಅಳತಯ್ನತು 
        ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
    * ನಿಯ್ಮಿತ್ ಪಂಚ ಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
    * ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ುರ್ನತು ರ್ೃತ್ುದಂದ್ಧಗ ಹೊೇಲಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th 
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              30) ತ್ತರರ್ುಜದ ಹರಕೊೀನ್ರ್ಳು ಮತ್ುಿ 
               ಒಳ ಅಭಿಮುಖ ಕೊೀನ್ರ್ಳು ಸಂಬಂಧ. 

ಉದ್ದೀಶರ್ಳು : ತಿರಭುಜದ್್ ಹೊರ್ ಕೇನ್ ಅದ್ರ್ ಒಳ್ ಅಭಿಮುಖ್ ಕೇನಗಳ್ ಸಿಂಬಿಂಧರ್ನುನ್ ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ್ ತ್ತಳೆ್
ನೇಡುವುದ್ು/ಪರಿೇಕಿಷಸುವುದ್ು. 

ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮಶಿೇಟ್,್ವಿನೆೈಲ್್್ಪೇಪರ,್್ಕ್ಟರ,್್ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ಸ್ತಕೇಲ್,್ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ,್್ಪರಮನೆಿಂಟ್್
ಮ್ಮಕ್ವರ. 

 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ :  10mm ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲೊ್18"್X್18"್ಅಳತಯ್್ಬೆೇಸ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಚಿತ್ರ್30.1್ರಲೊ್
ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್AB, BD & AC ಬಾಹುಗಳ್ಆಗುರ್ಿಂತ್ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಅಳತಯ್್ಚೌಕ್ಟುಟ(Frame)್ರಚಿಸಿಕಳಿಾ 3mm ದ್ಪಪವಿರುರ್್
ಬಣೂದ್್ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ್ABC್ತಿರಭುಜಾಕಾರದ್್ಚೌಕ್ಟಟನಲೊ್ ಸರಿಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ ಒಿಂದ್ು್ ತಿರಭುಜರ್ನುನ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ ಅದ್ರಲೊ್
ಹೊಿಂದ್ಧಸಿ. ∠A್ಮತ್ುತ್∠B್ಗಳನುನ್ತಿರಜಾಯಿಂತ್ರ್ಖಿಂಡಗಳ್ಆಕಾರ್ಬರುರ್ಿಂತ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಹೊರತಗಯಿರಿ,್ಅವೆರಡು್∠ACD 
ಹೊರ್ಕೇನದ್ಲೊ್ಸರಿಯಾಗಿ್ಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತಿರಲ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :್್್ತಿರಭುಜದ್್ಯಾವುರ್ೇ್ಒಿಂದ್ು್ಬಾಹುರ್ನುನ್ರ್ೃದ್ಧಧಸಿದ್ಯಗ್ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್್ಹೊರಕೇನವು್ಒಳ್ಅಭಿಮುಖ್
ಕೇನಗಳ್ಮತ್ತಕೆಕ್ಸಮನಾಗಿರುತ್ತರ್್ಎಿಂದ್ು್ತೇರಿಸಲು್ಈ್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ನುನ್ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿರ್.್ಇಲೊ್∠A್ಮತ್ುತ್∠Bಗಳ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿದ್್
ಭಾಗಗಳನುನ್∠ACD್ಸಾೆನದ್ಲೊ್ಜೇಡಿಸಿದ್ಯಗ ∠ACD=∠ABC+∠BAC ಆಗಿರುವುದ್ು್ಕ್ಿಂಡುಬರುತ್ತರ್. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : 
#್ಈ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಯ್ನುನ್ಮಿಕ್ಕ್ಬಾಹುಗಳಿಿಂದ್್ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್್ಹೊರ್ಕೇನಗಳಿಗೂ್ಪರಿೇಕಿಷಸಬಹುದ್ು. 
#್ತಿರಭುಜದ್್ಒಳಕೇನಗಳ್ಮತ್ತದ್್ಪರಮೇಯ್ರ್ನುನ್ನಿರೂಪಿಸುವುದ್ು. 
# ಈ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗ್ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್್ಲೆಕ್ಕಗಳನುನ್ರೂಪಿಸುವುದ್ು. 
# ಈ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಯ್ನುನ್ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು್ಬೆೇರೆ್ಬೆೇರೆ್ವಿಧಾನಗಳನುನ್ಕ್ಿಂಡುಹಿಡಿಯ್ುವುದ್ು್ಉದ್ಯ:್ಚಿತ್ರ್30.2. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  7th , 8th  & 9th  
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                  31) ಮ್ಗ್ರಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದಂದ್ ಬಹುರ್ುಜ್ರಕ್ೃತಿಗಳ  

                 ಮ್ತುತ ಅವುಗಳ ಕ್ರ್ುಗಳ ರಚನೆ 
ಉದ್ದೀಶ : ಮಗಿೆಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಬಹತಭತಜ್ಞಕೃತಿರ್ಳ & ಅವುರ್ಳ ಕಣಗರ್ಳ ರಚನೆ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ್ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, 11 ನಟತಟರ್ಳು, ಅಂಟತ, ಕಟರ. 

  
ಚಿತರ 31.1 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :      ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸನತು ಚೌಕಾಕಾರದಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರ ಮೇಲ್ಲ 
ಒಂದತ ರ್ೃತ್ು ರಚ್ಚಸಿ, ರ್ೃತ್ು ಪರಿಧಿಯ್ ಮೇಲ್ಲ ಸಮಾನ ಅಂತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ 10 ಬಿಂದತರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸತವುದತ. ನಂತ್ರ ಗುರತತಿಸಿದ 
ಬಿಂದತರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ರಂಧರ ಕೊರದತ ನಟ್ಟ್್ ಹಾಕ್ಕವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :    ಮಗಿೆಯ್ (1-9) ರಲಲ ಬರತರ್ ಸಂಖೆಯಯ್ ಬಿಡಿಸಾೆನದಲಲ ಬರತರ್ ಅಂಕ್ರರ್ಳಿಗ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಧಿಯ್ 
ಮೇಲ್ಲ ಹಾಕ್ರರತರ್ ನಟತಟರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಉಲ್ನ್್ ದಾರರ್ನತು ಹಾಯಸತರ್ದರಿಂದ ಭಿನು ಭಿನುವಾದ ರೇಖ್ಯಕೃತಿರ್ಳನತು ಈ ಮೇಲನ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಪಡೆಯ್ಬಹತದತ. 
  ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :      ಈ ಮಾದರಿಯಂದ ಕ್ಕಲ್ವು ಬಹತಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ಲಲ ಉಂಟಾಗುರ್ ಕಣಗರ್ಳನತು 
ತೊೇರಿಸಬಹತದತ. ಹಾರ್ೂ ಕ್ಕಲ್ವು ಬಹತಭತಜ್ಞಕೃತಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ಲಲ (ರ್ೃತ್ುಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ಒಂದತ್ನಟಟನತು 
ಸ್ತೇರಿಸಬೆೇಕಾಗುವುದತ) ಸಹಾಯ್ಕಾರಿಯಾಗಿರ್.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th  
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32) (a-b)2=a2-2ab+b2 

ಉದ್ದೀಶ : ನಿತ್ಯ ಸಮಿೇಕರಣರ್ನತು ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕ 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಾದ್ಧಸತವುದತ.  

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, ಕಟರ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ಅಳತಯ್ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ ಮೇಲ್ಲ ಒಂದತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಬೆೇಸನತು 
ರಚ್ಚಸತವುದತ. ನಂತ್ರ ಅದಕ್ರಂತ್ ಚ್ಚಕಕದಾದ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಅದರಲಲ ಎರಡತ ಚ್ಚಕಕ ರ್ರ್ಗ ಮತ್ತು ಎರಡತ   ಚ್ಚಕಕ ಆಯ್ತ್ರ್ಳಾಗಿ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡತ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರನ 
ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಆಯ್ತ್ & ರ್ರ್ಗರ್ಳಿಗ ಅಂಟ್ಟಸಿರಿ, ಚ್ಚಕಕ ರ್ರ್ಗಕ್ಕಕ ಬೆೇಸನಲಲ 
ಸರಿ ಹೊೇಂದತರ್ಂತ ಬಾಡಗರರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.     ಚಿತರ್32.1 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : (a-b)2 ಎಂಬ ದ್ಧವಪದೇಕ್ರುಯ್ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಪರತಿನಿಧಿಸತರ್ ನಿಬಂಧಿತ್ ನಿತ್ಯ ಸಮಿೇಕರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು 
ತ್ತಂಡರಿಕ್ಕ ವಿಧಾನದ್ಧಂದ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡತಕೊಳುಳವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. ದತ್ು ರ್ರ್ಗರ್ಳ ಹಾರ್ೂ ಆಯ್ತ್ರ್ಳ 
ಬಾಹತರ್ಳ ಅಳತರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅರ್ಯಕು ಪದರ್ಳಾಗಿ ತಗದತಕೊಂಡತ ಬಿಡಿಸಿದಾರ್, ಪರಿಹಾರ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಬಹತದತ. 

(a-b)2+್[b(a-b)್+್b(a-b)]್+್b2್=್a2 
       (a-b)2=್a2 -್[b(a-b)್+್b(a-b)]್-b2 

    ್= a2-್[ab-b2್+್ab್-್b2]್-್b2 
     =a2್-್[2ab್-್2b2]್-್b2 

     =a2್-್2ab್+್2b2್-್b2 

      [(a-b)2 =a2್-್2ab್+್2b2್-್b2] ಎಂದಾಗುತ್ುರ್.  
(a-b)2 =a2್-್2ab್+್b2 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : *  ತ್ತಂಡರಿಕ್ಕ ವಿಧಾನದ್ಧಂದ (a-b)2 ರೂಪದ ದ್ಧವಪದೇಕ್ರುಯ್ ರ್ರ್ಗರ್ಳ ಮೇಲನ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು   
ರೂಪಿಸತವುದತ. 

*  a & b ರ್ಳಿಗ ನಿಖರವಾದ ಅಳತರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಸಮಿೇಕರಣದ ಸತ್ಯತಯ್ನತು ತಾಳೆನೇಡತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th 6th, 7th, 8th, 9th & 10th. 
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                     33) (a+b)2-(a-b)2=4ab ನಿತಯ ಸಮೀಕ್ರರ್ 

 ಉದ್ದೀಶ:   ದತ್ು ನಿತ್ಯ ಸಮಿೇಕರಣದ ಸಾಧನೆಯ್ನತು ಪ್ಯೇಗಿಕವಾಗಿ 
ತ್ತಂಡರಿಕ್ಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲ್ಕ ಸಾಧಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು:   ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, ಕಟರ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   10 ಮಿಮಿ ಅರ್ವಾ 5 ಮಿಮಿ ದಪಪವುಳಳ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 18”್X್18”್ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಒಂದತ 
ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಚೌಕಟತಟ 
ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಅಳತಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ ಒಂದತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಯ್ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಮಾಡಿ ಬಣೂದ 
ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ, ಅಳತರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ದಡಡ ರ್ರ್ಗದ ವಿಸಿುೇಣಗ (a+b)2 ಹಾರ್ೂ ಅದರಲಲ ಬಾಹತರ್ಳನತು a ಮತ್ತು b ಎಂಬ 
ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಮಾಡಿದಾರ್ ಉಂಟಾಗುರ್ ನಾಲ್ತಕ ಅಯ್ತ್ರ್ಳಲಲ ಪರತಿಯಂದತ ಆಯ್ತ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ (ab) ಹಾರ್ೂ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ 
ಏಪಗಡತರ್ ಚ್ಚಕಕ ರ್ರ್ಗದ ವಿಸಿುೇಣಗ (a-b)2 ಆಗಿರತವುದನತು ಕಾಣಬಹತದತ. ಈರ್ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಸಮಿೇಕರಣದ್ಧಂದ ನಾವು ನಿತ್ಯ 
ಸಮಿೇಕರಣರ್ನತು ಪಡೆಯ್ಬಹತದತ.  
ದಡಡ ರ್ರ್ಗದ ವಿಸಿುೇಣಗ = ಚ್ಚಕಕ ರ್ರ್ಗದ ವಿಸಿುೇಣಗ+ 4 ಆಯ್ತ್ರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ 
               (a+b)2 = (a-b)2 + 4ab 
           ಆದ್ದರಿಂದ್   (a+b)2- (a-b)2 = 4ab 
 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th 6th, 7th, 8th, 9th & 10th. 
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                 34) (a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ac  

                   ನಿತಯ ಸಮೀಕ್ರರ್ಗಳು. 
ಉದ್ದೀಶ: ದತ್ು ನಿತ್ಯಸಮಿೇಕರಣದ ಸಾಧನೆಯ್ನತು 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ತ್ತಂಡರಿಕ್ಕ ವಿಧಾನದ್ಧಂದ ಸಾಧಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು:    ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, 
ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ. 
ಇತಾಯದ್ಧ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10 mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪವುಳಳ 
ಫೇಮ್ ಶಿಟ್್ ನಲಲ 18”್X್18”್ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ 
ಒಂದತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ 
ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಚೌಕಟತಟ ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಅಳತಗ 
ಸರಿಹೊಂದತರ್ ಒಂದತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಯ್ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಮಾಡಿ ಬಣೂದ 
ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ, ಅಳತರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ:    ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಒಂದತ ದಡಡ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾಗಿರ್.   ಅದರ ಬಾಹತರ್ನತು   a, b ಮತ್ತು c     
ಎಂಬ ವಿಭಿನು ಅಳತಯ್ ಮೂರತ ಬಾರ್ರ್ಳಲಲ ವಿಂರ್ಡಿಸಲಾಗಿರ್. ಆದದರಿಂದ ಪರತಿ ಬಾಹತವಿನ ಅಳತ (a+b+c) ಆಗಿರ್. ಅಲ್ಲರ್ೇ 
ಅದರ ವಿಸಿುೇಣಗ (a+b+c)2 ಆಗುವುದತ. ಈರ್ ತ್ತಂಡರಿಕ್ಕ ವಿಧಾನದ್ಧಂದ ಈ ರ್ರ್ಗದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅದರ 
ಎಲ್ಲ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಸ್ತೇರಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ    ಪಡೆಯ್ಬಹತದತ. ಹಾರ್ೂ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದತ ರ್ರ್ಗಸಮಿೇಕರಣರ್ನತು ಪಡೆಯ್ತತುವ.  

(a+b+c)2 = a2 +್b2 +್c2 + ab +್ab + ac + ac + bc +್bc 
(a+b+c)2 = a2 +್b2 +್c2 + 2ab+ 2bc + 2ac 

ಇದಂದತ ತಿರಪದೇಕ್ರುಯ್ ರ್ರ್ಗವಾಗಿರ್ ಎಂದತ ಹೇಳಬಹತದಾಗಿರ್. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :   9th   
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35) (a+b)2=a2+2ab+b2  
ನಿತಯ ಸಮೀಕ್ರರ್ಗಳು. 

ಉದ್ದೀಶ :  ನಿತ್ಯ ಸಮಿೇಕರಣರ್ನತು ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕ 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, 
ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್.   
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ಅಳತಯ್ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ ಮೇಲ್ಲ ಒಂದತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಬೆೇಸನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ. ನಂತ್ರ ಅದಕ್ರಂತ್ ಚ್ಚಕಕದಾದ ರ್ರ್ಗರ್ನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದರಲಲ ಎರಡತ ಚ್ಚಕಕ ರ್ರ್ಗ ಮತ್ತು ಎರಡತ ಚ್ಚಕಕ 
ಆಯ್ತ್ರ್ಳಾಗಿ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡತ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಆಯ್ತ್ & ರ್ರ್ಗರ್ಳಿಗ ಅಂಟ್ಟಸಿರಿ, ಚ್ಚಕಕ 
ರ್ರ್ಗಕ್ಕಕ ಬೆೇಸನಲಲ ಸರಿ ಹೊೇಂದತರ್ಂತ ಬಾಡಗರರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. 
                                            
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  (a+b)2 ಎಂಬ ದ್ಧವಪದೇಕ್ರುಯ್ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಪರತಿನಿಧಿಸತರ್ ನಿಬಂಧಿತ್ ನಿತ್ಯ ಸಮಿೇಕರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು 
ತ್ತಂಡರಿಕ್ಕ ವಿಧಾನದ್ಧಂದ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡತಕೊಳುಳವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. ದತ್ು ರ್ರ್ಗ ಹಾರ್ೂ ಆಯ್ತ್ರ್ಳ 
ಬಾಹತರ್ಳ ಅಳತರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅರ್ಯಕು ಪದರ್ಳಾಗಿ ತಗದತಕೊಂಡತ ಬಿಡಿಸಿದಾರ್, ಪರಿಹಾರ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಬಹತದತ. 

(a+b)2್=್a2್+್ab್+್ab್+b2 
 [್(a+b)2್=್a2್+್2ab್+್b2್ಎಂದಾಗುತ್ುರ್.] 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : * ತ್ತಂಡರಿಕ್ಕ ವಿಧಾನದ್ಧಂದ (a+b)2ರೂಪದ ದ್ಧವಪದೇಕ್ರುಯ್ ರ್ರ್ಗರ್ಳ ಮೇಲನ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು  
      ರೂಪಿಸತವುದತ. 

 * a & b ರ್ಳಿಗ ನಿಖರವಾದ ಅಳತರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಸಮಿೇಕರಣದ ಸತ್ಯತಯ್ನತು ತಾಳೆನೇಡತವುದತ 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th, 9th & 10th 
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36) (a+b)(a-b)=a2–b2  
ನಿತಯ ಸಮೀಕ್ರರ್ಗಳು. 

ಉದ್ದೀಶ: ದತ್ು ನಿತ್ಯಸಮಿೇಕರಣದ ಸಾಧನೆಯ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ತ್ತಂಡರಿಕ್ಕ 
ವಿಧಾನದ್ಧಂದ್ಸಾಧಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು:  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, 
ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ. ಇತಾಯದ್ಧ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  10mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪವುಳಳ 
ಫೇಮ್ ಶಿಟ್್ ನಲಲ 18”್X್18”್ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಒಂದತ 
ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಚೌಕಟತಟ 
ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಅಳತಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ ಒಂದತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಯ್ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಮಾಡಿ 
ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ, ಅಳತರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. 
 ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ: ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಪರತಿೇ ಬಾಹತವಿನ ಅಳತ “a”್ಆಗಿರತರ್ ಒಂದತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಪರಿರ್ಣಿಸಲಾಗಿರ್. ಈ 
ರ್ರ್ಗದ ಎರಡತ ಅನತಕರಮ ಬಾಹತರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ “b”್ಅಳತಯ್ ಬಾಹತರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಒಂದತ ಚ್ಚಕಕರ್ರ್ಗ ರಚನೆಯಾಗುರ್ಂತ 
ಕತ್ುರಿಸಲಾಗಿರ್.  ಉಳಿದ ಭಾರ್ದಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ (36.1) ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಎರಡತ ಸರ್ಗಸಮ ತಾರಪಿಜಯರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಲಾಗಿರ್. ಈರ್ ಈ 
ಎರಡೂ ತಾರಪಿಜಯರ್ಳಿಂದ ಆರ್ರಿಸಿದ ಭಾರ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ಂತ ಅವುರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರ್(36.2) ದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಜೊೇಡಿಸಲಾಗಿರ್. ಈ ಪರಕ್ರರೇಯೆಯ್ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ಒಂದತ ನಿತ್ಯ ಸಮಿೇಕರಣರ್ನತು ಪಡೆಯ್ತತುವ. ಹಾರ್ೂ ಅದಂದತ 
ದ್ಧವಪದೇಕ್ರುಯ್ ಗುಣಲ್ಬಧವಾಗಿರ್.  
2 ತ್ರರಪಿಜಯಗಳಂದಾದ್ ಭಾಗಗಳ ವಿಸಿತೀರ್ು= (ದೊಡಡ ವಗುದ್ ವಿಸಿತೀರ್ು) – (ಚಿಕ್ೆ ವಗುದ್ ವಿಸಿತೀರ್ು) 
ತ್ರರಪಿಜಯಗಳಂದಾದ್ ಆಯ್ತದ್ ವಿಸಿತೀರ್ು= ದೊಡಡ ವಗುದ್ ವಿಸಿತೀರ್ು – ಚಿಕ್ೆ ವಗುದ್ ವಿಸಿತೀರ್ು 

(a+b) (a-b) = a2 – b2 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th, 9th & 10th    
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್್್್್್್್್37) ಸಮ್ರಮಪತೆ ಮ್ತುತ ಸವುಸಮ್ತೆ.    

ಉದ್ದೀಶ : ಸರ್ಗಸಮತ & ಸಮರೂಪತ 
ಆಕೃತಿರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕ 
ರೂಪದಲಲ ಕಲಯ್ತರ್ರತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮಶಿೇಟ್್, 
ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, 
ಪಮಗನೆಂಟ್್ ಮಾಕಗರ್, ಕಟ್ಟಂಗ್ ಬೇರ್ಡಗ. 

   ಚಿತರ 37.1 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ – 10 ಮಿಮಿ ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ 1ʼ್X್2ʼ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ್ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ, ಅದಕ್ಕಕ ಅಂಚತ 
(ಫೆರೇಮ) ರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ ಬೆೇಸನತು ನಾಲ್ತಕ ಸಮಭಾರ್ರ್ಳಾಗುರ್ಂತ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಪರತಿೇ ಭಾರ್ದಲಲ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಹೊಂದ್ಧಕೊಳುಳರ್ಂತ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಫೇಮಶಿೇಟ್್ ರ್ಳಲಲ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಯ್ ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಮದಯಭಾರ್ದಲಲರತರ್ ಆಕೃತಿಯ್ನತು ಮಾತ್ರ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಂಡತ ಉಳಿದ ಭಾರ್ರ್ಳು ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಐಕಯಗೊಳಳಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗುರ್ಂತ ಅವುರ್ಳನತು ಅಂಟತಪಟ್ಟಟಯಂದ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. (ತಿರಭತಜರ್ಳ ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ತಿರಭತಜ DCB ಯ್ನತು ಮಾತ್ರ ಅಂಟ್ಟಸಿ, 
ಉಳಿದ ತಿರಭತಜರ್ಳು ಚಲಸತರ್ಂತಿರಲ.) 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ – ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿರ್ಳ ಸಮರೂಪತ ಮತ್ತು ಸರ್ಗಸಮತಯ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡತರ್ ಮಾದರಿ ಇದಾಗಿರ್.  ಪರತಿೇ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಆಕೃತಿಗ ಸರ್ಗಸಮನಾದ ಮತ್ತು ಸಮರೂಪವಾಗುರ್ ಒಂದಂದತ ಜೊತ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಆಕೃತಿರ್ಳಿವ.  
ಅವುರ್ಳನತು ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಆಕೃತಿಯ್ ಮೇಲ್ಲ ಐಕಯಗೊಳುಳರ್ಂತ ಜೊೇಡಿಸಿ ಸರ್ಗಸಮತ ಹಾರ್ೂ ಸಮರೂಪತರ್ಳನತು 
ತೊೇರಿಸಬಹತದಾಗಿರ್.      

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : * ಸರ್ಗಸಮ ಆಕೃತಿರ್ಳ ಜೊೇಡಿರ್ಳಿಗ ಸರ್ಗಸಮತಯ್ ಸಿದಾದಂತ್ರ್ಳನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ.  

     * ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿರ್ಳ ಜೊೇಡಿರ್ಳಲಲ ಅನತರೂಪ ಕೊೇನರ್ಳ ಸರ್ಗಸಮತ ಮತ್ತು ಅನತರೂಪ ಬಾಹತರ್ಳ ಅನತಪ್ತ್ರ್ನತು  

        ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ.  

* ರ್ೃತ್ುದ ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ತಿರಜಯರ್ಳ ರ್ಯತಾಯಸ, ಕ್ಕೇಂದರರ್ಳ ನಡತವಿನ ದೂರ, ಸಪಶಿಗಸತರ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ತಿರಜಯರ್ಳು ಮತ್ತು   
   ಪರಿಧಿರ್ಳ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ.  

  * ಸರ್ಗಸಮ ಮತ್ತು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿರ್ಳ ಜೊೇಡಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳನತು ಮಾಡತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th 6th, 7th, 8th, 9th & 10th.  
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38) ಪರವಲಯ್ -1 

ಉದ್ದೀಶ : ಗಾರಫನಲಲ ಏಕಕಾಲ್ಕ್ಕಕ 4 ಪರರ್ಲ್ಯ್ರ್ಳನತು ತೊೇರಿಸಬಹತದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮಶಿೇಟ್್, ನಟತಟ, 
ಉಲ್ನ್್ ದಾರ.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಚ್ಚತ್ರ 38.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ 
ಗಾರಫ್ ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಸಮಾನ ಅಂತ್ರದಲಲ ಇರತರ್ಂತ 
ಬಿಂದತರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸಿ, ನಟತಟ ಹಾಕ್ಕವುದತ.  ಹಾರ್ೂ 
ಪರತಿ ನಟ್ಟಟರ್ೂ ಸಂಖೆಯಯ್ನತು ನಿೇಡತವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :   ಮೊದಲ್ನೆೇ ಚತ್ತಥಾಗಂಕದಲಲ 
ದಾರದ ಒಂದತ ತ್ತದ್ಧಯ್ನತು X - ಅಕಷದ ಮೇಲನ ಸಂಖೆಯ 
1 ರ ನಟ್ಟಟಗ ಕಟತಟವುದತ. ಅದರ ಇನುಂದತ ತ್ತದ್ಧಯ್ನತು 
Y - ಅಕಷದ ಸಂಖೆಯ 1 ರ ನಟ್ಟಟಗ   ಹಾಯಸಿ ಪನಃ Y 
- ಅಕಷದ ಸಂಖೆಯ 2 ರ ನಟ್ಟಟನ ಮೇಲ್ಲ ತ್ರತವುದತ.  ಮತ್ತು 
ಅದನತು X - ಅಕಷದ ಮೇಲನ ಸಂಖೆಯ 2 ರ ನಟ್ಟಟಗ 
ಒಯ್ತಯವುದತ. ಹಿೇಗ 3 ರಿಂದ 3, 4 ರಿಂದ 4, 
……ನಟತಟರ್ಳಿಗ ದಾರರ್ನತು ಹಾಯಸತತಾು ಕೊನೆ ನಟ್ಟಟಗ ದಾರರ್ನತು ಕಟತಟವುದತ.  ಇರ್ೇ ಪರಕ್ರರೇಯೆಯ್ನತು ಉಳಿದ 3 ಚತ್ತಥಾಗಂಕರ್ಳಿಗ 
ಪನರಾರ್ತಿಗಸಿದಾರ್ 4 ಚತ್ತಥಾವಿಂಕರ್ಳಲಲ 4 – ಪರರ್ಲ್ಯ್ರ್ಳಾಗುತ್ುವ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : ಯಾವುರ್ೇ ತ್ರರ್ತಿಗ ಬೇಧಿೇಸಬಹತದತ. 
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್್್್್್್್್್್್39) ಮ್ಮಲಸಮನುಪ್ರತತೆಯ್ ಪರಮೀಯ್ 

 
ಉದ್ದೀಶ : ಮೂಲ್ಸಮಾನತಪ್ತ್ತಯ್ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ಮೂತ್ಗರೂಪದಲಲ ಸಾಧಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಫೇಮಶಿೇಟ್್, ಉಲ್ನ್್ ದಾರ, ನಟತಟರ್ಳು.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಫೇಮಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಸೂಕು 
ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ / ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಬೆೇಸನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ. ಅದರಲಲ ಮೇಲಾಕಣಿಸಿದ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ A,್B,್C,್D,್E,್F ರ್ಳನತು  
     
ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳಾಗಿ ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ವಿವಿಧ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು 
ತೊೇರಿಸಲ್ತ ರಂದರರ್ಳನತು ಮಾಡತವುದತ. ಹಾರ್ೂ ಈ 
ತಿರಭತಜರ್ಳ ಎಡಭಾರ್ದಲಲ 1,2,3,4,5,6 ಹಾರ್ೂ 
ಬಲ್ಭಾರ್ದಲಲ a, b, c, d, e, f ಬಿಂದತರ್ಳನತು ಸಮಾನ 
ಅಂತ್ರದಲಲ ಹಾರ್ೂ ಪ್ದಕ್ಕಕ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿರತರ್ಂತ 
ಗುರತತಿಸಿ ರಂಧರರ್ಳನತು ಮಾಡತವುದತ.              ಚಿತರ 39.1 
  ಮೊದಲ್ತ ತಿರಭತಜರ್ನತು ನಟತಟರ್ಳ ಮೂಲ್ಕ ಉಲ್ನ್್ ದಾರ ಹಾಯಸಿ ರಚ್ಚಸತವುದತ. ನಂತ್ರ ಎಡ & ಬಲ್ ಭಾರ್ದಲಲರತರ್ 
ಬಿಂದತರ್ಳಲಲ (1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e) ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದತ ಜೊೇತ ಬಿಂದತರ್ಳನತು ಸ್ತೇರಿಸತರ್ಂತ ಉಲ್ನ್್ ದಾರರ್ನತು 
ಹಾಯಸತವುದತ. ಇದರಿಂದ ರಚ್ಚತ್ವಾದ ರೇಖೆಯ್ತ ತಿರಭತಜ ABC ಪ್ದಕ್ಕಕ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿರತವುದತ. & AC, BC ಬಾಹತರ್ಳನತು 
ಸಮಾನತಪ್ತ್ದಲಲ ಅಧಿಗಸತರ್ದನತು ಅಳತ ಪಟ್ಟಟಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅಳೆದತ ತೊೇರಿಸತವುದತ. ಇರ್ೇ ರಿೇತಿ ಭಿನು ಪರಕಾರದ (∆ADB, 
∆ 𝐴𝐹𝐵, ∆𝐴𝐸𝐵 ) ತಿರಭತಜರ್ಳಿರ್ೂ ಕೂಡಾ ಥೇಲ್ಿ್್ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ಮೂತ್ಗರೂಪದಲಲ ಅನವಯಸಿ ತೊೇರಿಸಬಹತದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 10th. 
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್್್್್್್್್್40) ಸಮ್ರಮಪ ತಿರರ್ುಜದ್ ರಚನೆ 

ಉದ್ದೀಶ :   ದತ್ು ತಿರಭತಜದ ಅನತರೂಪ ತಿರಭತಜದ ರಚನೆಯ್ನತು 
ಮೂತ್ಗರೂಪದಲಲ ತೊೇರಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಉಲ್ನ್್ ದಾರ, 
ನಟತಟರ್ಳು.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ / 
ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಮೇಲನ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸಮಾನ ಅಂತ್ರದಲಲ ರಂದರರ್ಳನತು ಕೊರದತ ನಟತಟರ್ಳನತು 
ಹಾಕ್ಕವುದತ. 
 ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಉದಾಹರಣೆ –   ದತ್ು ತಿರಭತಜದ ಅನತರೂಪ 
ಬಾಹತರ್ಳ 5/3 ಅಷಟಕ್ಕಕ ಸಮವಾಗಿರತರ್ಂತ ಸಮರೂಪ ತಿರಭತಜರ್ನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ.          ಚಿತರ 40.1 

 ಮೊದಲ್ ದತ್ು  ತಿರಭತಜ ABC ರಚ್ಚಸಿ. ನಂತ್ರ B3 ಯಂದ B್ಗ ಉಲ್ನ್್ ದಾರ   ಸ್ತೇರಿಸಿ ನಂತ್ರ    B3B || B5D         ಆಗುರ್ಂತ   
BD   ನತು ಉಲ್ನ್ ದಾರದ್ಧಂದ ಸ್ತೇರಿಸಿ.್D ಬಿಂದತವಿನಿಂದ DE || BC್ಆಗುರ್ಂತ D ನತು E್ಗ ಸ್ತೇರಿಸಿ. ಈ  ∆𝐴𝐷𝐸ಯ್ತ ದತ್ು 
∆𝐴𝐵𝐶 ಗ ಸಮರೂಪವಾಗಿರತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :   10th. 
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                          41) ಬಾ. ಕೀ. ಬಾ ಸಿದಾಧಂತ. 
ಉದ್ದೀಶಗಳು: ಸರ್ಗಸಮ ತಿರಭತಜರ್ಳ ಬಾ.್ಕೊೇ.್ಬಾ್ ಸರ್ಗಸಮತಯ್್ ಸಿದಾಧಂತ್ರ್ನತು ಸತಲ್ಭವಾದ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು: ಫೇಮ 
ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, 
ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ 
ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ  1x1 ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಇನುಂದತ 
5mm ಬಣೂದ ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ ಒಂರ್ೇ ಬಣೂದ ಸರ್ಗಸಮ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಅವುರ್ಳ ಎರಡತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಬಾಹತರ್ಳಿಗ ಒಂದಂದತ ಕಲ್ರ ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ ಎದತದ ಕಾಣತರ್ಂತ ಅಂಚತರ್ಳನತು 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ಎರಡತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಬಾಹತರ್ಳ ನಡತವಿನ ಒಂದತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಕೊೇನರ್ಳಿಗ ಒಂರ್ೇ ಬಣೂದ 
ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ  ಕತ್ುರಿಸಿ  ಎದತದ  ಕಾಣತರ್ಂತ  ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ಉಳಿದ ತಿರಭತಜದ ಬಾಹತರ್ಳ ಅಂಚತರ್ಳು ದತ್ು ತಿರಭತಜದ 
ಬಣೂದ ಅಂಚತರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ ಕೊಳಿಳ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  2 ತಿರಭತಜರ್ಳು ಸರ್ಗಸಮ  ಎಂದತ ನಿರೂಪಿಸಲ್ತ  ಅವುರ್ಳ ಮೂರತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಅಂರ್ರ್ಳನತು ಆಯೆಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳತುೇವ.  ಈ ಸರ್ಗಸಮತಯ್ ಸಿದಾಧಂತ್ರ್ಳಲಲ ಒಂದಾದ ಬಾ.ಕೊೇ.ಬಾ (ಬಾಹತ-ಕೊೇನ-ಬಾಹತ) ಸಿದಾಧಂತ್ದ ಪರಕಾರ 
ತಿರಭತಜರ್ಳ ಯಾವುರ್ೇ ಎರಡತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ  ಬಾಹತರ್ಳು ಮತ್ತು  ಅರ್ೇ ಬಾಹತರ್ಳಿಂದ ಏಪಗಟಟ  ಅನತರೂಪ ಕೊೇನರ್ಳು ಸಮ 
ಎಂಬತದನತು ತೊೇರಿಸಲ್ತ  ಅವುರ್ಳನತು ಒಂದರ್ ಮೇಲ್ಂದತ ಐಕಯವಾಗುರ್ ಹಾಗ ಜೊೇಡಿಸಿ ತೊೇರಿಸತವುದತ.  ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ, 

A̅B = P̅Q, B̅C = QR ̅ & ∠ABC = ∠PQR 
ಆದದರಿಂದ ΔABC ≅ ΔPQR ಮತ್ತು  ΔABC  ∼  ΔPQR 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : # ಬೆೇರ ಜೊತ ಬಾಹತರ್ಳು ಮತ್ತು ಕೊೇನರ್ಳಿಗ ಈ ಕ್ರರಯೆಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 
   # ಬಾಹತರ್ಳ ಮತ್ತು ಕೊೇನರ್ಳ ಅಳತರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ತಾಳೆ ನೇಡತವುದತ. 
   # ಬೆೇರ ವಿಧದ ತಿರಭತಜರ್ಳಿಗ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 
   # ಬೆೇರ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳಿಗ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  7th,  9th & 10th 
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     42) ಕೀ. ಬಾ. ಕೀ ಸಿದಾದಂತ. 

 ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಸರ್ಗಸಮ ತಿರಭತಜರ್ಳ   ಕೊೇ.್ಬಾ.್ಕೊೇ 
ಸರ್ಗಸಮತಯ್ ಸಿದಾಧಂತ್ರ್ನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ 
ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸತವುದತ. 
 ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ 
ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 

10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ 1x1 ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಇನುಂದತ 5mm ಬಣೂದ 
ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ ಒಂರ್ೇ ಬಣೂದ ಸರ್ಗಸಮ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅವುರ್ಳ ಒಂದತ 
ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಬಾಹತರ್ಳಿಗ ಒಂರ್ೇ ಬಣೂದ ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ ಎದತದಕಾಣತರ್ಂತ ಅಂಚತರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ. ನಂತ್ರ ಆ ಅಂಚ್ಚನ 
ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದತರ್ಳಲಲ ಏಪಗಡತರ್ ಎರಡತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಕೊೇನರ್ಳಿಗ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಕತ್ುರಿಸಿ ಎದತದಕಾಣತರ್ಂತ 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ಉಳಿದ ತಿರಭತಜದ ಬಾಹತರ್ಳ ಅಂಚತರ್ಳು ದತ್ು ತಿರಭತಜದ ಬಣೂದ ಅಂಚತರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. 
 ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 2 ತಿರಭತಜರ್ಳು ಸರ್ಗಸಮ ಎಂದತ ನಿರೂಪಿಸಲ್ತ ಅವುರ್ಳ ಮೂರತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಅಂರ್ರ್ಳನತು ಆಯೆಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳತುೇವ. ಈ ಸರ್ಗಸಮತಯ್ ಸಿದಾಧಂತ್ರ್ಳಲಲ ಒಂದಾದ ಕೊೇ.್ಬಾ.್ಕೊೇ  (ಕೊೇನ-ಬಾಹತ-ಕೊೇನ)  ಸಿದಾಧಂತ್ದ ಪರಕಾರ 
ತಿರಭತಜದ ಯಾವುರ್ೇ ಎರಡತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಕೊೇನರ್ಳು ಮತ್ತು  ಆ ಕೊೇನರ್ಳನತು ಏಪಗಡಿಸತರ್  ಒಂದತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ 
ಬಾಹತರ್ಳು ಸಮ ಎಂಬತದನತು ತೊೇರಿಸಲ್ತ ಅವುರ್ಳನತು ಒಂದರ ಮೇಲ್ಂದತ  ಐಕಯವಾಗುರ್ಂತ ಜೊೇಡಿಸಿ ತೊೇರಿಸತವುದತ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ,  

∠ABC = ∠PQR, BC = QR & ∠ACB = ∠PRQ 
∴ ΔABC ≅ ΔPQR ಮತ್ತು ΔABC  ∼  ΔPQR 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : # ಬೆೇರ ಜೊತ ಬಾಹತರ್ಳು ಮತ್ತು ಕೊೇನರ್ಳಿಗ ಈ ಕ್ರರಯೆಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 
   # ಬಾಹತರ್ಳ ಮತ್ತು ಕೊೇನರ್ಳ ಅಳತ ರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ತಾಳೆ ನೇಡತವುದತ. 
   #  ಬೆೇರ ವಿಧದ ತಿರಭತಜರ್ಳಿಗ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 
   # ಬೆೇರ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿ ರ್ಳಿಗ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ.  

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  7th, 9th & 10th 
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43) ಚಿಹೆುಗಳ ಗುಣಾಕಾರ 

ಉದ್ದೀಶ :  ಚ್ಚಹುರ್ಳ ಗುಣಾಕಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡತವುದತ.   
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕ್ಕೈವಾರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಗೊಂಬೆ, ಮಾಕಗರ.                        

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   10mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ನಲಲ 12”್X್6”್ಅಳತಯ್ ಒಂದತ ಆಯ್ತ್ರ್ನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದಕ್ಕಕ ಚೌಕಟತಟ ಆಯ್ತ್ರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದಕ್ಕಕ ಚೌಕಟತಟ (ಫೆರೇಮ) ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ 3 
ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದರಲಲ ಚ್ಚಹುರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ, ಕ್ಕಳಗ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಚಾಟಗ ಬರದತಕೊಳಿಳ. 
 ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ:  ಚ್ಚಹುರ್ಳ ಗುಣಾಕಾರದ ಮೂಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ಕ ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಪರಸತುತ್ಪಡಿಸಬಹತದತ. 
ಚ್ಚತ್ರ 43.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಮೂರತ ರ್ೃತ್ುರ್ಳಲಲ ಎಡಭಾರ್ದ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು “-”್(ಋಣ) ಚ್ಚಹುರ್ಳಿಂದಲ್ೂ, ಬಲ್ಭಾರ್ದ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು 
“+”್(ಧನ) ಚ್ಚಹುರ್ಳಿಂದಲ್ೂ ಗುರತತಿಸಿ ಮಧಯದ ರ್ೃತ್ುದಲಲ ಒಂದತ ಮನತಷಯನ ಗೊಂಬೆಯ್ನುೇ ಅರ್ವಾ ಪ್ರಣಿಯ್ ಗೊಂಬೆಯ್ನುೇ 
ಇಡಬೆೇಕ್ಕ. ನಂತ್ರ ಚ್ಚತ್ರ 43.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದ ಹಂತ್ರ್ಳನತು ಅನತಸರಿಸತತಾು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಚ್ಚಹುರ್ಳ ಗುಣಾಕಾರದ ಪರಕ್ರರಯೆಯ್ನತು 
ಪರಸತುತ್ ಪಡಿಸಬಹತದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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44) ಬಾ. ಬಾ. ಬಾ ಸಿದಾಧಂತ. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಸರ್ಗಸಮ ತಿರಭತಜರ್ಳ   ಬಾ.್ಬಾ.್ಬಾ  
ಸರ್ಗಸಮತಯ್ ಸಿದಾಧಂತ್ರ್ನತು  ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ 
ಮೂಲ್ಕ  ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸತವುದತ. 
 ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮಶಿೇಟ್, ಕಟರ, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ 
ಪ್ೇಪರ,  ಕೊೇನಮಾಪಕ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 
 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ 
ಶಿೇಟ್ ನಲಲ 1x1 ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಇನುಂದತ 5mm ಬಣೂದ ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ ಒಂರ್ೇ ಬಣೂದ ಎರಡತ ಸರ್ಗಸಮ ತಿರಭತಜ 
ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅವುರ್ಳ ಮೂರತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಬಾಹತರ್ಳಿಗ ತ್ಲಾ ಒಂದಂದತ ಕಲ್ರ ಫೇಮಶಿೇಟ್ಟನಲಲ ಎದತದಕಾಣತರ್ಂತ 
ಅಂಚತರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 2 ತಿರಭತಜರ್ಳು ಸರ್ಗಸಮ ಎಂದತ ನಿರೂಪಿಸಲ್ತ್ಅವುರ್ಳ ಮೂರತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಅಂರ್ರ್ಳನತು  ಆಯೆಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳತುೇವ. ಈ ಸರ್ಗಸಮತಯ್ ಸಿದಾಧಂತ್ರ್ಳಲಲ   ಒಂದಾದ   ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ  (ಬಾಹತ-ಬಾಹತ-ಬಾಹತ)  ಸಿದಾಧಂತ್ದ ಪರಕಾರ 
ತಿರಭತಜದ ಮೂರತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಬಾಹತರ್ಳು ಜೊೇಡಿರ್ಳು ಸಮ ಎಂಬತದನತು ತೊೇರಿಸಲ್ತ ಅವುರ್ಳನತು ಒಂದರ ಮೇಲ್ಂದತ  
ಐಕಯವಾಗುರ್ಂತ ಜೊೇಡಿಸಿ ತೊೇರಿಸತವುದತ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ, 

AB = DE, BC = EF & AC = DF 
ಆದದರಿಂದ ΔABC ≅ ΔDEF ಮತ್ತು  ΔABC  ∼  ΔDEF 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : # ಬಾಹತರ್ಳ ಅಳತರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ತಾಳೆ ನೇಡತವುದತ. 
   #  ಬೆೇರ ವಿಧದ ತಿರಭತಜರ್ಳಿಗ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ.  
   # ಬೆೇರ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿ ರ್ಳಿಗ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ.  

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :    7th, 9th & 10th 
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        45) ಲಂ. ಕೀ. ಕ್. ಬಾ. ಸಿದಾಧಂತ. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಸರ್ಗಸಮ ತಿರಭತಜರ್ಳ ಲ್ಂ.್
ಕೊೇ.್ ಕ.್ಬಾ.್ ಸರ್ಗಸಮತಯ್್ ಸಿದಾಧಂತ್ರ್ನತು 
ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸತವುದತ. 
 ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :್ ಫೇಮ 
ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :್10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ ಶಿೇಟನಲಲ  1x1 ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಇನುಂದತ 
5mm ಬಣೂದ ಫೇಮ ಶಿೇಟನಲಲ ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ ಒಂರ್ೇ ಬಣೂದ ಎರಡತ ಸರ್ಗಸಮ ಲ್ಂಬಕೊೇನ 
ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅವುರ್ಳ ಒಂದತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಬಾಹತರ್ಳಿಗ ಒಂರ್ೇ ಕಲ್ರ ಫೇಮ ಶಿೇಟನಲಲ ಎದತದಕಾಣತರ್ಂತ 
ಅಂಚತರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ ಹಾರ್ೂ ಅವುರ್ಳ ವಿಕಣಗರ್ಳಿರ್ೂ ಒಂರ್ೇ ಬಣೂದ ಫೇಮ ಶಿೇಟನಲಲ ಎದತದ ಕಾಣತರ್ಂತ ಅಂಚತರ್ಳನತು 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ ನಂತ್ರ 2 ತಿರಭತಜರ್ಳ್ ಲ್ಂಬಕೊೇನ ರ್ಳಿಗ ಒಂರ್ೇ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಕತ್ುರಿಸಿ ಎದತದಕಾಣತರ್ಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಉಳಿದ ತಿರಭತಜದ ಬಾಹತರ್ಳ ಅಂಚತರ್ಳು ಮತ್ತು ತಿರಭತಜದ ಬಣೂದ ಅಂಚತರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 2 ತಿರಭತಜರ್ಳು ಸರ್ಗಸಮ ಎಂದತ ನಿರೂಪಿಸಲ್ತ ಅವುರ್ಳ ಮೂರತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಅಂರ್ರ್ಳನತು ಆಯೆಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳತುೇವ. ಈ ಸರ್ಗಸಮತಯ್ ಸಿದಾಧಂತ್ರ್ಳಲಲ ಒಂದಾದ ಲ್ಂ.ಕೊೇ.ಕ.ಬಾ. (ಲ್ಂಬಕೊೇನ-ಕಣಗ-ಬಾಹತ) ಸಿದಾಧಂತ್ದ ಪರಕಾರ 
ತಿರಭತಜರ್ಳಲಲ ಒಂದತ ಜೊತ ಲ್ಂಬಕೊೇನರ್ಳು, ಒಂದತ ಜೊತ ಕಣಗರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ಉಳಿದ ಎರಡತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಬಾಹತರ್ಳಲಲ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದತ ಜೊತ ಅನತರೂಪ ಬಾಹತರ್ಳು ಸಮ ಎಂದತ ತೊೇರಿಸಲ್ತ ಅವುರ್ಳನತು ಒಂದರ್ಮೇಲ್ಂದತ ಐಕಯ ವಾಗುರ್ಂತ 
ಜೊೇಡಿಸಿ ತೊೇರಿಸತವುದತ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ, 

∠ABC = ∠DEF, A̅C = D̅F & B̅C = E̅F 
ಆದದರಿಂದ ΔABC ≅  ΔDEF  ಮತ್ತು  ΔABC  ∼  ΔDEF 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  # ಈ ಪರಕ್ರರಯೆಯ್ನತು ಬೆೇರಬೆೇರ ಅಳತಯ್ ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರಭತಜರ್ಳಿಗ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 
    #  ಬಾಹತರ್ಳು ಮತ್ತು ಕೊೇನರ್ಳ ಅಳತರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ. 
    # ಬೆೇರ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳಿಗ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ.  
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್್್್್್್್್್46) ವೃತತದ್ ಮೀಲನ ಪರಮೀಯ್ -1 

ಉದ್ದೀಶ :  ರ್ೃತ್ು ಸಪರ್ಗಕಕ್ಕಕ ಸಪರ್ಗಕ ಬಿಂದತವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ತಿರಜಯವು ಸಪರ್ಗಕಕ್ಕಕ 
ಲ್ಂಬವಾಗಿರತತ್ುರ್ ಎಂದತ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಕ್ಕೈವಾರ, 
ಕಟರ, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಮಾಕಗರ್, ಪ್ನಿಿಲ್್ ಇತಾಯದ್ಧ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಅನತಕೂಲ್ಕರ ದಪಪವುಳಳ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ 1 
ಅಡಿ X 1 ಅಡಿ (ಅರ್ವಾ ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತಯ್) ರ್ರ್ಗರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡತ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಬಾಡಗರರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ತಳುವಾದ ಬಣೂದ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ AB, OP, OQ, OR ಮತ್ತು OS ಎಂಬ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಂತ AB   
ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ರ್ೃತ್ುಕ್ಕಕ P ಬಿಂದತವಿನಲಲ ರ್ೃತ್ುಕ್ಕಕ ಸಪಶಿಗಸತರ್ಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಮ್ಮಲಪರಿಕ್ಲಪನೆ  : ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ‘O’ ಕ್ಕೇಂದರವಿರತರ್ ರ್ೃತ್ುಕ್ಕಕ ‘AB’ ಸಪರ್ಗಕವಾಗಿರಲ. ಸಪರ್ಗಬಿಂದತ ‘P’್ನಲಲ ‘OP’ ರೇಖೆ 
ಲ್ಂಬರೇಖೆಯಾಗಿರಲ. OQ, OR, OS ರ್ಳು ಕರಮವಾಗಿ OS > OR > OQ > OP ಆಗುರ್ಂತ ಇರತತ್ುರ್. OP ಯ್ತ AB   
ರೇಖೆಯ್ ಮೇಲಂದ ವಿವಿಧ ಬಿಂದತರ್ಳಿಂದ ಕ್ಕೇಂದರಕ್ಕಕ ಎಳೆದ ರೇಖ್ಯಖಂಡರ್ಳಿಗಿಂತ್ ಚ್ಚಕಕದಾದ ಮತ್ತು ಕನಿಷಟ ದೂರರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧದ 
ರೇಖ್ಯಖಂಡವಾಗಿರ್. ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ ಈ ರೇಖ್ಯಖಂಡರ್ಳನತು ಜೊೇಡಿಸತತಾು OP ಯ್ತ ಕನಿಷಟ ದೂರರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ 
ಕಾರಣದ್ಧಂದ ಅದತ AB ಗ ಲ್ಂಬವಾಗಿರ್. ಎಂದತ ತೊೇರಿಸಬಹತದತ. ಅಲ್ಲರ್ೇ ಈ ಪರಕ್ರರಯೆಯ್ನತು P ಬಿಂದತವಿನ ಎರಡತ ಬದ್ಧರ್ಳಲಲ 
ಸಾಧಿಸಿ ತೊೇರಿಸಬಹತದಾಗಿರ್.  
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :   *  ನೆೇರ ಸಾಮಾನಯ ಸಪರ್ಗಕ 

      *  ರ್ಯತ್ಯಸೆ ಸಾಮಾನಯ ಸಪರ್ಗಕ. 
      * ಕ್ಕೇಂದರದ್ಧಂದ ಜ್ಞಯ ಗ ಇರತರ್ ಮತ್ತು ಜ್ಞಯ ದ ಅಳತಯ್ ಸಂಬಂಧ. 

              *  ಜ್ಞಯರ್ನತು ಅಧಿಗಸತರ್ ಕ್ಕೇಂದರದ್ಧಂದ ಎಳೆದ ಲ್ಂಬ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  10th 
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್್್್್್್್್್್್್್್್್47) ವಿವಿಧ ತಿರರ್ುಜದ್ ಒಳಕೀನಗಳು/  

್್್್್್್್್್್್್್್್್್್ತಿರರ್ುಜದ್ ವಿಧಗಳು 
ಉದ್ದೀಶ :  ಏಕಕಾಲ್ಕ್ಕಕ ತಿರಭತಜದ ವಿಧರ್ಳು & ಅವುರ್ಳ 
ಒಳಕೊೇನರ್ಳನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ತೊೇರಿಸಬಹತದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, 
ಕೊೇನಮಾಪಕರ್ಳು, ನಟತಟ.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ 
ಫೇಮ್ಶಿೇಟ ತಗದತಕೊಂಡತ ಅದರಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಬಿಂದತರ್ಳನತು (ಸಮಬಾಹತ, ಸಮದ್ಧವಬಾಹತ 
, ವಿಷಮಬಾಹತ ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರಭತಜರ್ಳಾಗುರ್ಂತ) ಗುರತತಿಸಿ ಕೊೇನಮಾಪಕದಂದ್ಧಗ ನಟತಟರ್ಳನತು ಸ್ತೇರಿಸತವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಉಲ್ನ್್ ದಾರದ ಒಂದತ ತ್ತದ್ಧಯ್ನತು “A” ಬಿಂದತವಿನಲಲ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಟ, ಇನುಂದತ ತ್ತದ್ಧಯ್ನತು ಮೇಲನ 
ಯಾವುದಾದರೂ ನಟ್ಟಟನ ಮೂಲ್ಕ ಹಾಯಸಿ “B” ಬಿಂದತವಿಗ ದಾರದ ಇನುಂದತ ತ್ತದ್ಧಯ್ನತು ಕಟತಟವುದತ. ಹಿೇಗ ಮಾಡಿದಾರ್ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ವಿವಿಧ ತಿರಭತಜರ್ಳು ಉಂಟಾಗುತ್ುವ. ಆಯಾ ತಿರಭತಜರ್ಳ ಒಳಕೊೇನರ್ಳನತು ಅಳತ ಮಾಡಿ ತೊೇರಿಸಬಹತದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 7th, 8th, 9th & 10th 
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48) ಪರವಲಯ್ 

ಉದ್ದೀಶ :  ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕ ಪರರ್ಲ್ಯ್ ರಚನೆ 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಪೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ನಟತಟರ್ಳು, ಉಲ್ನ್್ ದಾರ.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ ಫೇಮ ಶಿೇಟ್್ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದರಲಲ ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ ಪ್ದರ್ನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ 
ಉಳಿರ್ರಡತ ಬಾಹತರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಸಮಾನ ಅಂತ್ರದಲಲ ಬಿಂದತರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸಿ ನಟಟನತು 
ಹಾಕ್ಕವುದತ. ನಂತ್ರ ಆ ನಟತಟರ್ಳಿಗ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು 
ನಿೇಡತವುದತ.್್  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಸಂಖೆಯ 1 ರ ನಟ್ಟಟಗ ಉಲ್ನ್್ ದಾರದ ಒಂದತ ತ್ತದ್ಧಯ್ನತು ಕಟ್ಟಟ              ಚಿತರ 48.1 
ಅದರ ಮತೊುಂದತ ತ್ತದ್ಧಯ್ನತು ತಿರಭತಜದ ಇನುಂದತ ಬಾಹತವಿನ ಮೇಲರತರ್ ಸಂಖೆಯ 1 ರ ನಟ್ಟಟಗ ಹಾಯಸಿ ಪನಃ ಮೊದಲ್ನೆೇ 
ಬಾಹತವಿನ ಸಂಖೆಯ 2ರ ನಟ್ಟಟನ ಮೇಲ್ಲ ತ್ರತವುದತ. ಮತು ಅದನತು 2 ನೆೇ ಬಾಹತವಿನ 2ರ   ನಟ್ಟಟಗ ಒಯ್ತಯವುದತ. ಹಿೇಗ 3 ರಿಂದ 3, 
4 ರಿಂದ 4್……………್ನಟತಟರ್ಳಿಗ ಉಲ್ನ್್ ದಾರರ್ನತು ಹಾಯಸತತಾು ಕನೆಯ್ ನಟ್ಟಟಗ ದಾರರ್ನತು ಕಟತಟವುದತ, ಹಿೇಗ ಮಾಡಿದಾರ್ 
ಉಂಟಾಗುರ್ ಆಕೃತಿಯೆೇ ಪರರ್ಲ್ಯ್ ಆಗಿರತತ್ುರ್. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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್್್್್್್್್್್್್್್್49) ದ್ತತ ರೀಖಾಖಂಡವನುು ವಿಭಾಗ್ರಸುವುದ್ು. 

ಉದ್ದೀಶ : ದ್ತತ ರೀಖಾಖಂಡವನುು ವಿಭಾಗ್ರಸುವ ಪ್ರರಯೀಗ್ರಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 
ರಚಿಸುವುದ್ು. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಪೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ನಟತಟರ್ಳು, ಉಲ್ನ್್ ದಾರ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನತು ತಗದತಕೊಂಡತ 
ಅದರಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ AB   ರೇಖ್ಯಖಂಡರ್ನತು ಅಳೆದತ A & B 
ನಲಲ  ∠𝐷𝐴𝐵 = ∠𝐴𝐵𝐶 = ಲ್ಘುಕೊೇನ ರಚ್ಚಸಿ   BC & AD 
ರೇಖ್ಯಖಂಡರ್ನತು ಅಳೆಯರಿ. ನಂತ್ರ 3 ರೇಖ್ಯಖಂಡದಲಲ ಸಮಾನ 
ಅಂತ್ರರ್ಳಲಲ ಬಿಂದತರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸಿ, ರಂದರ ತಗದತ ನಟತಟರ್ಳನತು ಹಾಕ್ಕವುದತ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ದತ್ು  ರೇಖ್ಯಖಂಡರ್ನತು 3 : 5 ರಲಲ ವಿಭಾಗಿಸಿ.್AD            ಚಿತರ  49.1        
ರೇಖ್ಯಖಂಡದ ಮೇಲ್ಲ 3 ನೆೇ ನಟ್ಟಟಗ   BC    ರೇಖ್ಯಖಂಡದ ಮೇಲ್ಲ 5 ನೆೇ ನಟ್ಟಟಗ ಸ್ತೇರತರ್ಂತ ಉಲ್ನ್್ ದಾರರ್ನತು ಹಾಕ್ಕವುದತ. 
ಹಿೇಗ ಕಟ್ಟಟದ ಉಲ್ನ್್ ದಾರವು ದತ್ು ರೇಖೆಯಾದ AB ಯ್ನತು 3: 5 ರಲಲ ವಿಭಾಗಿಸತತ್ುರ್. ಎಂಬತರ್ದನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ 
ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ.  
 ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  10th 
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                     50) ತಿರರ್ುಜದ್ ರಚನೆಗೆ ಬೀಕಾದ್ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ. 

 ಉದ್ದೀಶಗಳು : ತಿರಭತಜದ ರಚನೆಗ ಬೆೇಕಾಗುರ್ ಮೂರತ ಬಾಹತರ್ಳ ಅಳತರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ನತು ತಿಳಿಯ್ಲ್ತ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ 
ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ನತು ಒದಗಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂರ್-ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಸೂೂ 
ನಟ್ ಬೇಲ್ಟ,್ ಪ್ಲಸಿಟಕ್ ಮೌಲಡಂಗ, ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:   5mm ಅರ್ವಾ 10mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ ಶಿೇಟನಲಲ ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಆಯ್ತಾಕಾರದಲಲ 
ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಪ್ಲಸಿಟಕ್ ಮೌಲಡಂಗ ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾದ ಅಳತಯ್ಲಲ ಅಂದರ ಚ್ಚತ್ರ 50.1ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ 
ತಿರಭತಜದ ಯಾವುರ್ೇ ಒಂದತ ಬಾಹತವಿನ ಉದದ ಉಳಿರ್ರಡತ ಬಾಹತರ್ಳ ಉದದರ್ಳ ಮೊತ್ುಕ್ರಕಂತ್ ಹಚ್ಚಿರಬೆೇಕ್ಕ. ಚ್ಚತ್ರ 50.2 ರಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ತಿರಭತಜದ ಯಾವುರ್ೇ ಒಂದತ ಬಾಹತವಿನ ಉದದ ಉಳಿರ್ರಡತ ಬಾಹತರ್ಳ ಉದದರ್ಳ ಮೊತ್ುಕ್ಕಕ ಸಮನಾಗಿರಬೆೇಕ್ಕ. ಚ್ಚತ್ರ 
50.3 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ತಿರಭತಜದ ಯಾವುರ್ೇ ಒಂದತ ಬಾಹತವಿನ ಉದದ ಉಳಿರ್ರಡತ ಬಾಹತರ್ಳ ಮೊತ್ುಕ್ರಕಂತ್ ಕಡಿಮ ಇರತರ್ಂತ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಸೂೂ-ನಟ್ ಬೇಲ್ಟ ್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಮೇಲ್ಲ ತೊೇರಿಸಿದ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ಇರತರ್ಂತ ಜೊೇಡಿಸಿ ನಂತ್ರ ಬೆೇಸ ಗ ಬಾಡಗರ 
ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಮದ್ರಿಯ್ ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ: ಫೇಮ ಶಿೇಟನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆೇಸ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ಲಸಿಟಕ್ ಮೌಲಡಂಗ ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ತಗದತಕೊಂಡತ 
ಮೂರತ ರಿೇತಿಯ್ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನತು ಮಾಡಿಸತವುದತ, ಚ್ಚತ್ರ 50.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದ ಅಳತಯ್ಂತ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಅರ್ವಾ ಕಡಿಡರ್ಳನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಒಂದತ ತಿರಭತಜದ ಆಕಾರದಲಲ ಜೊೇಡಿಸಲ್ತ ಹೇಳುವುದತ. ಆರ್ ತಿರಭತಜ ರಚ್ಚಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗುತ್ುರ್ಯೆೇ? ಇಲ್ಲ, ನಂತ್ರ 
ಚ್ಚತ್ರ 50.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದ ಅಳತಯ್ಂತ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಮತು ತಿರಭತಜದ ಆಕಾರದಲಲ ಜೊೇಡಿಸಲ್ತ ಹೇಳುವುದತ ಆರ್ ತಿರಭತಜ 
ರಚ್ಚಸಲ್ತ ಸಾಧಯವೇ? ಇಲ್ಲ, ಮತು ಚ್ಚತ್ರ 50.3 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ತಿರಭತಜದ ಆಕಾರದಲಲ ಜೊೇಡಿಸಲ್ತ 
ಹೇಳುವುದತ ಆರ್ ತಿರಭತಜ ರಚ್ಚಸಲ್ತ ಸಾಧಯವೇ? ಹೌದತ, ಇದರಿಂದ ನಮಗ ತಿಳಿದತಬರತವುರ್ೇನೆಂದರ ಒಂದತ ತಿರಭತಜ ರಚನೆಗೊಳಳಲ್ತ 
ಅದರ ಯಾವುರ್ೇ ಎರಡತ ಬಾಹತರ್ಳ ಉದದರ್ಳ ಮೊತ್ು ಮೂರನೆೇ ಬಾಹತವಿಗಿಂತ್ ಹಚಾಿಗಿದದರ ಮಾತ್ರ ತಿರಭತಜ ರಚ್ಚಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗುತ್ುರ್. 
ಈ ನಿಯ್ಮ ಇಲ್ಲದ್ಧದದರ ಯಾವುರ್ೇ ತಿರಭತಜ ರಚ್ಚಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗುವುದ್ಧಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯ್ ಸಪಷಟವಾಗುತ್ುರ್. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು: # ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಅಳತಯ್ ಬಾಹತರ್ಳನತು ಕೊೇನರ್ಳನತು ಕೊಟಾಟರ್ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ್ ತಿರಭತಜ ರಚ್ಚಸಲ್ತ ಹೇಳುವುದತ. 

  # ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  7th, 8th, 9th & 10th 
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್್್್್್್್್್್51) ತಿರಕೀನಮತಿ ಪೂರಕ್ ಕೀನಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ : ತಿರಕೊೇನಮಿತಿಯ್ ಪೂರಕ ಕೊೇನರ್ಳನತು ಸಮರಿಸಲ್ತ ಸತಲ್ಭವಾದ ಒಂದತ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ವಿಧಾನರ್ನತು ಪರಿಚಯಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಕಟರ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಕ್ಕೈವಾರ, ಮಾಕಗರ್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್ ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಬೆೇಕಾದ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನ ಮೇಲ್ಲ ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. 6 ಚ್ಚಕಕದಾದ 
ಸರ್ಗಸಮ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿಟ್್ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ಚತಿರಸಿ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ ಹಾರ್ೂ ಅವುರ್ಳನತು ಷಡತಬಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ರ್ೃಂರ್ರ್ಳಿಗ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ, ಮಾಕಗರನಿಂದ ಅನತಪ್ತ್ ಸೂಚಕರ್ಳನತು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ.  
ಮದ್ರಿಯ್ ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಎರಡತ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 900 ಗ ಸಮನಾದರ ಆ ಕೊೇನರ್ಳು ಪೂರಕ ಕೊೇನರ್ಳಾಗಿರತತ್ುವ. 
ಚ್ಚತ್ರ 51.2 ರಲಲ ∠𝐴 + ∠𝐶  = 900    ಆಗಿರತರ್ದರಿಂದ ಅವು ಪರಸಪರ ಪೂರಕ ಕೊೇನರ್ಳು. ಈರ್  ∠𝐶 = 900 - ∠𝐴 
ಆಗಿರತತ್ುರ್. ∠𝐶 ಅಂದರ (   900 - ∠𝐴 )ಗ  ಅನತಪ್ತ್ ಬರದಾರ್, 
              sin (   900 - ∠𝐴 ) = 𝐴𝐵

𝐴𝐶
-------- (|) 

ಇನತು ∠𝐴  ಗ ಇರ್ೇ ಅನತಪ್ತ್ಕ್ಕಕ 𝐴𝐵

𝐴𝐶
 = cos A ------ (||)  

ಆಗುರ್ದರಿಂದ ಸಮಿೇಕರಣ (|) ಮತ್ತು (||) ನತು ಹೊೇಲಸಿ ನಾವು ಪಡೆಯ್ತರ್ ಸಂಬಂಧವಂದರ,  
sin (900 - ∠𝐴) = cos A.   ಈ ಸಂಬಂದರ್ನತು ಎಲಾಲ ಇತ್ರ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳಿರ್ೂ ಹೊೇಲಸಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಫಲತಾಂರ್ರ್ನತು 
ಪಡೆಯ್ಬಹತದತ. ಹಾರ್ೂ ಅವುರ್ಳನತು 51.1 ಚ್ಚತ್ರಕ್ಕಕ ತಾಳೆಮಾಡಿ, ಈ ಸಂಬಂಧರ್ಳನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಸಮರಿಸಬಹತದತ. 

1) sin (900 – A) = cos A   2)್cos (900 – A) = sin A 
3) tan (900 – A) = cot A   4)್cot (900 – A) = tan A 
5) sec (900 – A) = cosec A   6)್cosec (900 – A) = sec A 

 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  10th 
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52) ಸೀಲಾರ ಗಡಿಯಾರ   

ಉದ್ದೀಶ : ಪರಾತ್ನ ಕಾಲ್ದ ವಿಧಾನದ್ಧಂದ ದ್ಧನದ ಸಮಯ್ರ್ನತು ಸೇಲಾರ 
ರ್ಡಿಯಾರ (SUN DAIL) ಉಪಯೇಗಿಸಿ ತೊೇರಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :   ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಮಾಕಗರ 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ ಒಂದತ ರ್ೃತ್ು ಮತ್ತು 
ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರಭತಜರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ್
ಲ್ಂಬಕೊೇನವು ಮೇಲ್ತಮಖವಾಗಿದತದ  ∠𝐵್ಉತ್ುರ ದ್ಧಕ್ರಕಗ & ∠𝐶 ಕೊೇನವು 
ದಕ್ರಷಣ ದ್ಧಕ್ರಕಗ ಇರತರ್ಂತ ರ್ೃತ್ುದ ಮಧಯದಲಲ ತಿರಭತಜರ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಈ ಮಾಧರಿಯ್ನತು ಭೂಮಿಯ್ ಮೇಲ್ಲ ನೆೇರವಾಗಿ   ಚಿತರ 52.1 
  ∠𝐵್- ಉತ್ುರ &  ∠𝐶್- ದಕ್ರಷಣಕ್ರಕರತರ್ಂತ ಸೂಯ್ಗನ ಬೆಳಕ್ರರತರ್ ಭಾರ್ದಲಲ ಇಡತವುದತ. ಸೂಯ್ಗನ ಬೆಳಕ್ಕ ತಿರಭತಜದ ಮೇಲ್ಲ 
ಬಿದಾದರ್ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುರ್ ನೆರಳಿನಗುಂಟ C ಬಿಂದತವಿನಿಂದ ರ್ೃತ್ುದ ಪರಿಧಿರ್ರಗ ಗರಯ್ನತು ಎಳೆದತಕೊಂಡತ ನಿಖರವಾದ 
ಸಮಯ್ರ್ನತು ನಮೂದ್ಧಸತವುದತ. ಹಿೇಗ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಸಮಯ್ದಲಲ ಉಂಟಾದ ನೆರಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗರರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಸಮಯ್ರ್ನತು 
ದಾಖಲಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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53) ಪೈ/ರೀಡಿಯ್ನ್ ಗಡಿಯಾರ 

ಉದ್ದೀಶ : ಕೊೇನರ್ಳನತು ಅಳತ ಮಾಡತರ್ ಮೂಲ್ಮಾನರ್ಳ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಯ್ತವುದತ.  
ಮತ್ತು ರ್ಡಿಯಾರದ ಮತಳುಳರ್ಳ ನಡತವ ಏಪಗಡಿಸತರ್ ಕೊೇನರ್ಳ ಅಳತಯ್ನತು 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಕಟರ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, 
ಪ್ನಿಿಲ್್, ಕ್ಕೈವಾರ, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ ಮತ್ತು ರ್ಡಿಯಾರದ 
ಮತಳುಳರ್ಳು ಇತಾಯದ್ಧ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಅನತಕೂಲ್ಕರ ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ನಿದ್ಧಗಷಟ 
ಅಳತಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಎಳೆದತ ಅದನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ವಿನೆೈಲ್್ 
ಪ್ೇಪರರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ರ್ೃತ್ುಕ್ಕಕ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಇನೂು ಎರಡತ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ವಿನೆೈಲ್್ 
ಪ್ೇಪರನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ದತ್ು ರ್ೃತ್ುದ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ 
ಮಾಕಗರನಿಂದ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಮತ್ತು ಕೊೇನರ್ಳನತು ಬರಯರಿ. ರ್ೃತ್ುದ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ 
ರ್ಡಿಯಾರದ ಮತಳುಳರ್ಳನತು ಜೊೇಡಿಸಿ. ಈ ಒಂದತ ಮಾದರಿಯ್ನತು ರ್ಡಿಯಾರದಲಲಯ್ೂ ಸಹ 
ತ್ಯಾರಿಸಬಹತದತ.         
              ್್್್್್್ಚಿತರ 53.2 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಬೌದ್ಧದಕ ಸಾಮರ್ಯಗರ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತರ್ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳಲಲ ಒಂದಾದ “ರ್ಡಿಯಾರ ಸಮಸ್ತಯ”್ಈ ಭಾರ್ರ್ನತು ಪರಸತುತ್ 
ಮಾದರಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹತದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ಲಲಬೆೇರ ಬೆೇರ ಸಮಯ್ದಲಲ ಉಂಟಾಗುರ್ ವಿವಿಧ 
ಕೊೇನರ್ಳನತು ಅಳತ ಮಾಡಲ್ತ ಕೊೇನಮಾಪಕ ಅಳರ್ಡಿಸಿರ್.  ಈ ಕೊೇನರ್ಳನತು ಡಿಗಿರ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯ್ನ್್ ಈ ಎರಡತ 
ಮೂಲ್ಮಾನರ್ಳಲಲಯ್ೂ ಅಳತಮಾಡತರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ತೆ ಇರತರ್ದರಿಂದ ಮಕಕಳು ಆಸಕ್ರು ಯಂದ ಹಚತಿ ಹಚತಿ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ಬಿಡಿಸಲ್ತ 
ಸಾಧಯವಾಗುವುದತ. ಚ್ಚತ್ರ 53.1  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : - ಕೊೇನರ್ಳ ವಿಧರ್ಳನತು ತಿಳಿಯ್ಬಹತದತ.  
      - ಡಿಗಿರ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯ್ನ್್ ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಇತ್ರ ಕೊೇನರ್ಳಿರ್ೂ ಹೊೇಲಸತವುದತ. 

   - ಬೆೇರ ವಿಧದ ಸಂಖ್ಯಯ ಸರಣಿರ್ಳ ರ್ಡಿಯಾರ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ತ ಪರಯ್ತಿುಸತವುದತ. ಚ್ಚತ್ರ 53.2 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
 
 



  

   54  
  

 
54) ಪೈ ನಕ್ಕಷ 

ಉದ್ದೀಶ : ದತಾುಂರ್ರ್ಳ ವಿಶಲೇಷಣೆ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿ 
ವಿಶಲೇಷ್ಟಸಬೆೇಕಾದ ದತಾುಂರ್ರ್ಳನತು 3600 ಗ ಹಂಚ್ಚಕ್ಕಯಾಗುರ್ಂತ ಕತ್ುರಿಸಿದ ರ್ೃತ್ುದಲಲ 
ವಿಭಾರ್ರ್ಳನತು ಮಾಡಿಕೊಳುಳವುದತ. ಬೆೇರ ಬೆೇರ ವಿಭಾರ್ರ್ಳಿಗ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ 
ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.           ಚಿತರ 54.1 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : * ರ್ೃತಾುಕಾರ ನಕ್ಕಷಯ್ಲಲ ದತಾುಂರ್ರ್ಳ ಹೊೇಲಕ್ಕ. 
   * ಪೂಣಗರ್ೃತ್ು ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾರ್ರ್ಳ ಸಡತವಿನ ಸಂಬಂಧ ತೊೇರಿಸಬಹತದತ. 
      * ಪರತಿ ಖಂಡದ ವಿಸಿುೇಣಗ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯಂದ್ಧಗ  ನೆೇರ ಅನತಪ್ತ್ದಲಲರತತ್ುರ್. 
   * ಪ್ರಧಾನಯತ ಭಾರ್ ಗುರತತಿಸಲ್ತ ಸೂಕುವಾದ ನಕ್ಕಷ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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್್್್್್್55) ತಿರಕೀನಮತಿ ಅನುಪ್ರತಗಳ ಗುರ್ಲಬಧ 

ಉದ್ದೀಶ :  ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳ ಗುಣಲ್ಬಧರ್ಳ ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಸಮರಿಸಲ್ತ ಒಂದತ ಸತಲ್ಭವಾದ 
ಪ್ರಯೇಗಿಕ ವಿಧಾನರ್ನತು ಪರಿಚಯಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್-ಶಿೇಟ್್, ಕಟರ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, 
ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಕ್ಕೈವಾರ, ಮಾಕಗರ್, ಪ್ನಿಿಲ್್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್ ಇತಾಯದ್ಧ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಬೆೇಕಾದ ಬಣೂದ ಫೇಮ್-ಶಿೇಟ್್ನ ಮೇಲ್ಲ ಒಂದತ 
ಷಡತಬಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ, ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ, 6 ಚ್ಚಕಕದಾದ ಸರ್ಗಸಮ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಬೆೇರ ಬಣೂದ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ಚತಿರಸಿ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅವುರ್ಳನತು ದತ್ು ಷಡತಬಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ರ್ೃಂರ್ರ್ಳಿಗ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ, ಮಾಕಗರನಿಂದ ಅನತಪ್ತ್ ಸೂಚಕರ್ಳನತು, ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ಳನತು ಪರಿರ್ಣಿಸತತಾು ಹೊೇದಾರ್ ನಮಗ ಇನುಂದತ 
ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ದರಕ್ಕತ್ುರ್. ಅದತವೇ ತಿರಕೊೇನಮಿತಿಯ್ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು ನಿೇಡತತ್ುರ್. ಈ  ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು ಪರಿರ್ಣಿಸೇಣ.
 ತಿರಕೊೇನಮಿತಿಯ್ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು ನಿೇಡತತ್ುರ್. ಈ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು ಪರಿರ್ಣಿಸೇಣ. 

1) sin 𝜃= 𝑜𝑝𝑝

ℎ𝑦𝑝
 

2) cos 𝜃= 𝑎𝑑𝑗

ℎ𝑦𝑝
 

3) tan 𝜃= 𝑜𝑝𝑝

𝑎𝑑𝑗
 

4) cosec 𝜃= ℎ𝑦𝑝

𝑜𝑝𝑝
 

5) sec 𝜃= ℎ𝑦𝑝

𝑎𝑑𝑗
 

6) cot 𝜃= 𝑎𝑑𝑗

𝑜𝑝𝑝
 

 
ಈ ಸಮಿೇಕರಣರ್ಳನತು ಗುಣಿಸಿದಾರ್ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಫಲತಾಂರ್ರ್ಳನತು ಪಡೆಯ್ತತುವ.  
➢ sin 𝜃  ·  sec 𝜃 = tan 𝜃 
➢ sin 𝜃  ·  cot 𝜃 = cos 𝜃 

 
➢ cosec 𝜃  ·  cos 𝜃 = cot 𝜃 
➢ cosec 𝜃  ·  tan  𝜃 = sec 𝜃 

➢ cos 𝜃  ·  cosec 𝜃 = cot 𝜃 
➢ cos 𝜃  ·  tan  𝜃 = sin 𝜃 

 
➢ sec 𝜃  ·  cot 𝜃 = cosec 𝜃 
➢ sec 𝜃  ·  sin 𝜃 = tan 𝜃 

➢ cot 𝜃  ·  sin 𝜃 = cos 𝜃 
➢ cot 𝜃  ·  sec 𝜃 = cosec 𝜃 

 
➢ tan 𝜃  ·  cos 𝜃 = sin 𝜃 
➢ tan 𝜃  · cosec 𝜃 = sec 𝜃 

ಈ ಫಲತಾಂರ್ರ್ಳನತು ನಾವು 55.1 ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ ಸಂಬಂಧದ್ಧಂದ ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಸಮರಿಸಬಹತದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :   10th  



  

56 
 

 
56) ಕಾಯಲನೀ ಮೀಟರ್್ -1 

ಉದ್ದೀಶ : ತಿರಕೊೇನ ಮಿತಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಎತ್ುರರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ದಾರ, ನಟತಟ, 
ಕೊಳವ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟ್್ನಲಲ ಒಂದತ ಅಧಗ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿ ಕೊಂಡತ ಅದರ ಕ್ಕೇಂದರಬಿಂದತವಿನಲಲ 
ಒಂದತ ರಂಧರರ್ನತು ಕೊರದತ ಫಮ್ ಶಿೇಟ್್ಗ     ಚಿತರ 56.1 
ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.  ನಂತ್ರ ನಟ್ಟಟನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಇದನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಒಂದತ ಆಧಾರಕ್ಕಕ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕಕ ಒಂದತ 
ದಾರರ್ನತು ಕಟ್ಟಟ ಅದರ ಇನುಂದತ ತ್ತದ್ಧಗ ಸವಲ್ಪ ಭಾರವಾದ ರ್ಸತುರ್ನತು ಕಟತಟವುದತ. (ದಾರವು ಭೂಮಿಗ ಲ್ಂಬವಾಗಿರಲ) ಮತ್ತು 
ಅಧಗ ರ್ೃತ್ುದ ವಾಯಸದ ಗುಂಟ ಒಂದತ ಸಣೂ ಕೊಳವಯ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 
ಉಪಯೇಗಿಸತರ್ ವಿಧಾನ :-  ಮೊದಲ್ತ ನಾವು “ಎತ್ುರ”್ಅಳತ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ರ್ಸತು ನಮಿಮಂದ  ಇರತರ್ ದೂರರ್ನತು  
ಅಳತ  ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೆೇಕ್ಕ.  (X) ನಂತ್ರ ಈ ಸಾಧನರ್ನತು ನಮಮ ಕಣಿೂನ ನೆೇರಕ್ಕಕ ತ್ಂದತ ಕೊಳವ ಮತಖ್ಯಂತ್ರ ರ್ಸತುವಿನ 
ತ್ತದ್ಧ ಕಾಣತರ್ಂತ ಅಧಗ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಸರಿಸತವುದತ. ಆರ್ ದಾರವು ಯಾರ್ ಕೊೇನದ ಮೇಲ್ಲ ಇರತತ್ುರ್ಯೇ ಆ ಕೊೇನರ್ನತು 900 
ಯ್ಲಲ ಕಳೆದಾರ್ ಬರತರ್ ಕೊೇನವು 𝜃   ಆಗಿರತತ್ುರ್. 
 ರ್ಸತುವಿನ ಅಂತ್ರ (X)  𝜃 (ಉನುತ್ / ಅರ್ನತ್ ಕೊೇನ) ಇವುರ್ಳ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ರ್ಸತುವಿನ ಎತ್ುರ “Y” ನತು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ 
ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಕಂಡತ ಹಿಡಿಯ್ಬಹತದತ.  

 
 

(ಸೂಚನೆ:- ಕೊಳವಯಂದ ಭೂಮಿಗಿರತರ್ ಎತ್ುರರ್ನತು   𝜃= ಉನುತ್ ಕೊೇನವಿದಾದರ್.್“Y” ಗ ಕೂಡಿಸತವುದತ. & 
      𝜃 = ಅರ್ತ್ನ ಕೊನವಿದಾದರ್ “Y”್ನಿಂದ ಕಳೆಯ್ತವುದತ.) 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  10th 
 
 
  

Tan 𝜃= 𝑦

𝑥
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57) ಸಂಖ್ಯಯಗಳ ವಯತ್ರಯಸ  

ಉದ್ದೀಶ : ಕಲ್ಪನಾ ಮತ್ತು ತಾಕ್ರಗಕ ರ್ಕ್ರುಯ್ನತು ಹಚ್ಚಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, 
ಮಾಕಗರ್ ಪ್ನ್. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಒಂದತ ಆಯ್ತಾಕಾರದ 
ಫಮ್ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊರಿಸಿದಂತ ಆಕೃತಿಯ್ನತು 
ರಚ್ಚಸಿ, ನಂತ್ರ ಮತೊುಂದತ ಫಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲಲ ಚ್ಚಕಕ ಚ್ಚಕಕ 
ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ 9 ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಅವುರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಪರತಯೇಕವಾಗಿ 1 ರಿಂದ 9 ಅಂಕ್ರರ್ಳನತು 
ಬರಯರಿ.್[್1,್2,್3,್4…….10]                        ಚಿತರ 57.1 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಈ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ಪೂಣಗ ಚೌಕದಳಗ (್ ್್) 1, 3, 5, 7, 9 ಎಂಬ ಐದತ ಕರಮಾನತರ್ತ್ 
ಬೆಸಸಂಖೆಯರ್ಳನತು್ಬರದ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುರ್ೇ ಎರಡತ ಪೂಣಗ ಚೌಕರ್ಳಗಿನ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ನಡತವಿನ ಧನ ರ್ಯತಾಯಸರ್ನತು್
ಅವೇರಡರ ನಡತವಿನ ಡಾಟೇರ್ಡ್ ಚೌಕದ (     ) ಒಳಗ ಬರಯರಿ.್ಯಾವಂದತ ರ್ಯತಾಯಸವೂ ಎರಡತ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಳದಂತ 
ಚೌಕದಳಗ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ತ್ತಂಬಿಸಲ್ತ ನಿಮಗ ಸಾಧಯವಾದರ ನಿೇವು ಗದದಂತ. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  * ಇರ್ೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಳಸಿ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಆಟರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಲ್ತ ಪರಯ್ತಿುಸತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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      58) ತಿರಕೀನಮತಿ ನಿದುಷ್ಟ ಕೀನಗಳ ಬಲೆಗಳು. 

 ಉದ್ದೀಶ : ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಕೊೇನರ್ಳ ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಸಮರಿಸಲ್ತ ಸತಲ್ಭವಾದ 
ಒಂದತ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ನತು ನಿೇಡತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಕಟರ್, 
ಪ್ನಿಿಲ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್ ಇತಾಯದ್ಧ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 5 ಫೇಮಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 6”್ ತಿರಜಯವುಳಳ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಚ್ಚತಿರಸಿ 
ಅದನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರಲಲ 4“ ಮತ್ತು 2“ ತಿರಜಯವಿರತರ್ ಇನೆುರಡತ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು 
ರಚ್ಚಸಿ, ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಬೆೇಪಗಡಿಸಿಕೊಳಿಳ.  ಈ ಮೂರತ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಒಂದರೊಳ- 
-ಗೊಂದತ ಜೊೇಡಿಸಿದಾರ್ ಅವು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ತಿರತಗುರ್ಂತಿರಲ. ಈರ್ ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತ- 
-ರ್ಂತ ಪರತಿಯಂದತ ಭಾರ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ.       
     ಚಿತರ 58.1 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ತಿರಕೊೇನಮಿತಿಯ್ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಕೊೇನರ್ಳ ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಮಕಕಳಿಗ ಮನನ ಮಾಡಿಸಲ್ತ ಸತಲ್ಭ ವಿಧಾನರ್ಳಲಲ 
ಇದೂ ಒಂದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಪರಯೇರ್ರ್ನತು ಮಕಕಳಿಂದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸತರ್ದರಿಂದ ಮಕಕಳ ಕಲಕ್ಕಯ್ ಬಲ್ರ್ಧಗನೆಯಂದ್ಧಗ 
ಕಲಕ್ಕಯ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನರ್ನತು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಬಹತದಾಗಿರ್. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 10th 
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59) ವಗುಪ್ರದ್ ಗೊೇಪುರ 

ಉದ್ದೀಶ :  ರ್ರ್ಗಪ್ದ ಗೊೇಪರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ.   

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ಉಪಯೀಗ – ಈ ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಆಕೃತಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳು, ಅಂಚತರ್ಳು & 
ಮತಖರ್ಳನತು ಪರಿಚಯ್ ಮಾಡಿಕೊಡತವುದತ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :   
ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳು :- A, B, C, D & E          ∴ V = 5 
ಅಂಚತರ್ಳು :- AE, BE, EC, ED, AB, BC, CD, & AD    ∴ E = 8             ಚಿತರ 52.1 
ಮತಖರ್ಳ ಆಕಾರ :-   ABCD           ∴ F = 5 
ತಿರಭತಜಗಳು :- ΔABE, ΔADE, ΔDCE, ΔBCE. 
 (F+V= E+2, 5+5 = 8 + 2) 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
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         60) ವಿವಿಧ ಸಂಖಾಯಗರ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ 

ಉದ್ದೀಶ – ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ಣರ್ಳ ಸಂಬಂಧರ್ನತು ತೊೇರಿಸತರ್ದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು – ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ನಟತಟ, ಮಾಕಗರ ಪ್ನತು. 

  
 
 
 
 

 
ಚಿತರ 60.1 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಬೆೇಸ್ ನತು ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿ ಕೊಂಡತ ಅದಕ್ಕಕ ಬಾಡಗರ್ ಪಟ್ಟಟ ಹಚತಿವುದತ. 
ನಂತ್ರ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ 4 ಏಕಕ್ಕೇಂದ್ಧರೇಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು & ಒಂದತ ಪರತಯೇಕ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್ ರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ಮೊದಲ್ನೆೇ ಚ್ಚಕಕ ರ್ೃತ್ುದಲಲ N=್1,್ 2,್ 3,್ 4್……್ಎಂದತ 
ಬರಯ್ತವುದತ. 2 ನೆೇ ರ್ೃತ್ುದಲಲ w= 0,1,2,3,4………್್ಎಂದತ ಬರಯ್ತವುದತ. ಇಲಲ ಕಡಾಡಯ್ವಾಗಿ w    ರ್ೃತ್ುದ ಮೇಲ್ಲ N 
ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಇಟಾಟರ್್ಮಾತ್ರ ಕಾಣತರ್ಂತ ಹಾರ್ೂ 1,್2,್3,್4……್ಕಾಣದಂತ ಬರಯ್ತವುದತ. ಇರ್ೇ ರಿೇತಿ್ಎಲಾಲ ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬರದತ ಏಕಕ್ಕಂದ್ಧರೇಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ನಟ್ಟಟನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ ಅವುರ್ಳ ಪಕಕದಲಲ 
ಇನುಂದತ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು (Ir) ನಟ್ಟಟನಿಂದ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ ಬೆೇಸ ನ ಒಂದತ ತ್ತದ್ಧಯ್ಲಲ R ಎಂದತ ಬರಯ್ತರ್ದತ.   
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ವಿವಿಧ ಸಂಖ್ಯಯರ್ಣರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಹಸಂಬಂಧರ್ನತು ಸೂಚ್ಚಸತವುದತ. 
   [ N ⊂ W ⊂ Z  ⊂ Q  ⊂ R] 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು:  7th, 8th, 9th & 10th 
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61) ಅಪವತಿುಸುವಿಕ್ಕ 

ಉದ್ದೀಶ : ಮೂತ್ಗರೂಪದಲಲ ದತ್ು ಸಂಖೆಯಯ್ ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಪೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ದಾರ, ಪ್ೈಪರ್ಳು. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಆಯ್ತಾಕಾರದಲಲ 
ಫೇಮ್ ಶಿಟನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದರ 4 ಬದ್ಧರ್ಳಲಲ ಬಾಡಗರ್ 
ಪಟ್ಟಟ ಹಚತಿವುದತ. (ತರದ ಪ್ಟ್ಟಟಗ ಆಕಾರದಲಲ ಮಾಡತವುದತ) 
ಪ್ಟ್ಟಟಗಯ್ಲಲ ಸರಾರ್ವಾಗಿ ಚಲಸಲ್ತ ಬರತರ್ ಅಳತಯ್ಲಲ ಪ್ೈಪರ್ಳನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ. ಪರತಿಯಂದತ ಪ್ೈಪ್ನ ಎರಡತ ಬದ್ಧರ್ಳಲಲ 
ರಂದರರ್ಳನತು ಮಾಡತವುದತ. ನಂತ್ರ ರ್ಟ್ಟಟಯಾದ ದಾರರ್ನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಎಲಾಲ ಪ್ೈಪರ್ಳ ಎರಡೂ ರಂದರರ್ಳಲಲ ದಾಟ್ಟಸಿ 
ಕಟತಟವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಉದಾಹರಣೆಗ 4 ರ ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  ಮೇಲನ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಖ್ಯಲ 
ಇರತರ್ ಜ್ಞರ್ದಲಲ ನಾಲ್ತಕ ಪ್ೈಪರ್ಳನತು ಸ್ತೇರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅವುರ್ಳಿಂದ ಸಮಾನ ಸಂಖೆಯಯ್ಲಲ ಗುಂಪರ್ಳನತು ಮಾಡಲ್ತ ತಿಳಿಸತವುದತ.್
ಎಷಟರಂತ್ಸಮಾನ ಗುಂಪರ್ಳಾಗುತ್ುವಯೇ ಅವು ದತ್ು ಸಂಖೆಯಯ್ ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳಾಗುತ್ುವ. 

ಹೇಗಂದರ 4 ಪ್ೈಪರ್ಳಿಂದ 1 ರ 4 ಸಮ ಗುಂಪರ್ಳು 2 ರ 2 ಸಮ ಗುಂಪರ್ಳು ಹಾರ್ೂ 4 ರ 1 ಸಮಾನ ಗುಂಪ 
ರ್ಳನತು ಮಾಡತವುದತ. ಆದರ   3 ರ ಸಮಾನ ಗುಂಪರ್ಳನತು ಮಾಡಲ್ತ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. ಆದದರಿಂದ 4 ರ ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳು 1, 2, 4 
ಆಗಿವ ಎಂದತ ತಿಮಾಗನಕ್ಕಕ ಬರತವುದತ.  
 ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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                62) ತಿರಜ್ರಯಂತರ ಖಂಡ ಮ್ತುತ ತಿರಜ್ರಯಂತರ ಕ್ಂಸ 

ಉದ್ದೀಶ:   ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡ ಮತ್ತು ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಕಂಸರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ನಿೇಡತವುದತ.  

ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರಗಳು:  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್. ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, 
ಫೆೇವಿಬಾಂಡ, ತ್ರ್ಡತ, ಅರ್ವಾ ಎಕ್ಿ-್ರೇ ಶಿೇಟ್್, ಕತ್ುರಿ, ನಟ್್ ಬೇಲ್ಟ್್ ಇತಾಯದ್ಧ.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10  mm ದಪಪವಿರತರ್ ಪೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 6”್ತಿರಜಯವಿರತರ್ 
ಒಂದತ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಅಂಚ್ಚನಿಂದ 1”್ಅಂತ್ರವಿರತರ್ಂತ 
ತ್ರ್ಡಿನಲಲ ಅರ್ವಾ ಎಕ್ಿ-್ರೇ ಶಿೇಟನಲಲ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ರ್ೃತ್ುದ ಪರಿಧಿಗುಂಟ ಮಾತ್ರ 
ತಿರಜಯದಗುಂಟ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದಕ್ರಕಂತ್ ಚ್ಚಕಕದಾದ್ ಇನುಂದತ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ತ್ರ್ಡಿನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿ 
ಅದನೂು ತಿರಜಯದಗುಂಟ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ಪೂಣಗ ಕೊೇನಮಾಪಕರ್ನತು ನಟ್್ 
ಬೇಲ್ಟ್್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಜೊೇಡಿಸಿ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪ್ನೆ : ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ಂತ ಒಂದತ ದಡಡ ರ್ೃತ್ುದಲಲ ಇನುಂದತ 
 ಚ್ಚಕಕ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ತಿರತಗುರ್ಂತ ರ್ಯರ್ಸ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರ್. ಚ್ಚಕಕ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ತಿರತಗಿಸತತಾು 
ಹೊೇದಾರ್ ಅಲಲ ಪರತಿೇ ಬಾರಿ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಯ್ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡ ಎಪಗಡತತ್ುರ್.  
ಅಲ್ಲರ್ೇ ಈ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡ ಒಂದತ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಯ್ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಕಂಸರ್ನತು 
ಉಂಟತಮಾಡತತ್ುರ್.  ಪರತಿೇ ಬಾರಿ ಕೊೇನಮಾಪಕರ್ನತು ಅಳರ್ಡಿಸತರ್ದರಿಂದ 00 ಯಂದ 3600   ಯ್ ಯಾವುರ್ೇ ಕೊೇನಕ್ಕಕ 
ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡರ್ನತು ಪಡೆಯ್ಬಹತದತ. ಅಲ್ಲರ್ೇ ಏಕಕಾಲ್ದಲಲ ಲ್ಘು ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡ, ಅಧಿಕ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡ, ಲ್ಘು 
ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಕಂಸ, ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಕಂಸ ಇವುರ್ಳನತು ನೇಡಬಹತದಾಗಿರ್.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : * ಉಂಟಾಗುರ್ ಪರತಿಯಂದತ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಕಂಡತ  
      ಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
   * ಪರತಿ ಬಾರಿ ಉಂಟಾಗುರ್ ಪರತಿಯಂದತ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಕಂಸದ ಉದದರ್ನತು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ  
      ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :    9th & 10th 
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          63) ಪೂಣಾುಂಕ್ಗಳ ಮ್ಮಲಕಿರಯೆಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ : ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳ ಮೂಲ್ಕ ಪೂಣಾಗಂಕರ್ಳ ಮೂಲ್ಕ್ರರಯೆರ್ಳನತು ಕ್ಕೈಗೊಳುಳವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿಟ್್, ದಾರ, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಚ್ಚಕಕ ಪ್ಲಸಿಟಕ್್ ಚಂಡತ. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ಚಿತರ 63.1 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಬಾಡಗರ್ ಪಟ್ಟಟ ಅಳರ್ಡಿಸತವುದತ. 
ಕ್ಕಳಗಿನ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ತ್ಮಗಿಷಟವಾದ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಂಡತ ಮಧಯದಲಲ ಸಂಖ್ಯಯರೇಖೆಯ್ನತು 
ಬರಯ್ತವುದತ. ನಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯಯರೇಖೆಯ್ ಎರಡತ ತ್ತದ್ಧರ್ಳಲಲ ಒಂದತ ತ್ಂತಿಯ್ನತು ಕಟ್ಟಟ ಅದರಲಲ ಒಂದತ ಚ್ಚಕಕ ಪ್ಲಸಿಟಕ್್ ಚಂಡನತು 
ರಂದರ ಕೊರದತ ಪೇಣಿಸಬೆೇಕ್ಕ.   
 ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :   ಉದಾ : +4, -3 
        ಮೂಲ್ಸಾೆನದ್ಧಂದ (0) ಚಂಡನತು ಬಲ್ರ್ಡೆಯ್ 4 ಸಾೆನಕ್ಕಕ ಸರಿಸಬೆೇಕ್ಕ.  ನಂತ್ರ -3 ಇರತರ್ದರಿಂದ 3 ಸಾೆನ ಹಿಂದಕ್ಕಕ 
ಸರಿಸಬೆೇಕ್ಕ. ಈರ್ ಚಂಡತ ಇರತರ್ ಸಾೆನವೇ ಈ ಕ್ರರಯೆಯ್ ಉತ್ುರವಾಗುವುದತ.  
 ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :   * ಸಂಖ್ಯಯರೇಖೆಯ್ ಮೇಲ್ಲ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಸಂಕಲ್ನ ಮತ್ತು ರ್ಯರ್ಕಲ್ನ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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                64) ಬಹುರ್ುಜ್ರಕ್ೃತಿಯ್ ಒಳಕೀನಗಳ ಮತತ 

ಉದ್ದೀಶ : ಬಹತಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ ತಿರಭತಜರ್ನತು ಬಳಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, 
ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಅಂಟತ 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಆಯ್ತಾ 
ಕಾರದ ಫೇಮ್ಶಿೇಟನತು ಸಿದದಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಅದರಲಲ ಪ್ನಿಿಲ್್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ತಿರಭತಜ, 
ಚತ್ತಭತಗಜರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿ, ಪರತಿ ಬಹತಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್   ಚಿತರ 64.1 
 ಪಂಚಭತಜ……….್ಬಹತಭತಜ್ಞಕೃತಿರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿ, ಪರತಿ ಬಹತಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಬಾಹತರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಬಾಡಗರರ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ. ನಂತ್ರ 
ಚತ್ತಭತಗಜದಲಲ 2, ಪಂಚಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ಲಲ 3, ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ಲಲ 4………್್ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಬಾಡಗರ ಪಟ್ಟಟಯ್ಲಲ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ 
ಮತೊುಂದತ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ನಂತ್ರ ಪರತಿ ತಿರಭತಜದ ಬಣೂ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಯಾಗಿರತರ್ಂತ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ 
ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
             ಒಂದತ ತಿರಭತಜದ 3 ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 1800 ಇರತರ್ದರಿಂದ ಚತ್ತಭತಗಜದಲಲ 2 ತಿರಭತಜರ್ಳಿರತರ್ದರಿಂದ 
ಅದರ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 3600 ಗ ಸಮ ಹಿೇಗ ಮತಂದತರ್ರದತ ಯಾವುರ್ೇ ಬಹತಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 
ಅದರಲಲರತರ್ ತಿರಭತಜರ್ಳ ಸಂಖೆಯ X 1800 ಗ ಸಮ ಎಂದತ ತೊೇರಿಸಲ್ತ ಈ ಮಾದರಿ ಸಹಾಯ್ಕಾರಿ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : * ತಿರಭತಜದ ಮೂರತ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 1800 ಈ ಒಂದತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂದ ವಿವಿಧ ಬಹತಭತಜ್ಞಕೃತಿ 
      ರ್ಳ ಒಳಕೊನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಬರಯ್ಬಹತದತ. 
   * ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ ಸಾಮಾನಯ ಸೂತ್ರ ಬರಯ್ತವುದತ. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಬಹತಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ಬಾಹತರ್ಳ ಆಧಾರದ್ಧಂದ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಬಹತದತ. 

 [(n-2)X 1800] 
 ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 8th & 9th  
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    65) ತಿರರ್ುಜ ಪ್ರದ್ ಗೊೀಪುರ  

ಉದ್ದೀಶ : ತಿರಭತಜ ಪ್ದ ಗೊೇಪರದ ಗುಣಲ್ಕಷಣರ್ಳನತು & ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳನತು ಮೂತ್ಗ ರೂಪದಲಲ ತೊೇರಿಸತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫಮ್ ಶಿೇಟ್. ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ್, ಟ್ಟಕೊಿೇ (ಅಂಟತಪಟ್ಟಟ) 

 
 ಚಿತರ 77.1 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ ಒಂದತ ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ನತು & ಇದರ ಬಾಹತವಿನ ಅಳತಯ್ ಪ್ದರ್ನತು 
ಹೊಂದ್ಧದ ಇನೂು 3 ಸಮದ್ಧವಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಫಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ವಿನೆೈಲ್್ ಹಾಳೆರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅಳತರ್ಳನತು ನಮೂದ್ಧಸಿ ನಂತ್ರ ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜದ 3 ಬಾಹತರ್ಳಿಗ 3 ಸಮದ್ಧವಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು 
ಒಂದತ ಬದ್ಧಯ್ಲಲ ಮಾತ್ರ ಟ್ಟಕೊಿೇ ಅಂಟತಪಟ್ಟಟ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. 
   ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಈ ಮಾದರಿಯಂದ ತಿರಭತಜ ಪ್ದ ಗೊೇಪರದ ಲ್ಕಷಣರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳನತು 
ವಿರ್ರಿಸಬಹತದತ.  

• ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = 3 X ಸಮದ್ಧವಬಾಹತ ತಿರಭತಜದ ವಿಸಿುೇಣಗ  
• ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ + ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜದ ವಿಸಿುೇಣಗ 

 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  * ಗೊೇಪರ ಮಾದರಿಯ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ರಷಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕ ಅದರ ಲ್ಕಷಣರ್ಳನತು ತಿಳಿಯ್ತವುದತ. 
  * ಗೊೇಪರದ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗಕ್ಕಕ ಘನಾಕೃತಿಯ್ ಕತ್ುರಿಸಿದ ಭಾರ್ದ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿಯ್ ಬಗೆ  

ತಿಳಿಯ್ತವುದತ. 
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66) ಷ್ಡುುಜ ಪ್ರದ್ ಪಟಟಕ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಷಡತುಜಪ್ದ ಪಟಟಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಮಾದ್ರಿ 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಮಾದ್ರಿಯ್ನತು ಬಳಸತವುದತ್ಅಥವಾ್3mm್
ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲೊ್ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದ್ು. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳು, ಅಂಚತರ್ಳು, & ಮತಖರ್ಳನತು ಪರಿಚಯ್  

ಮಾಡಿಕೊಡತವುದತ.  
ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳು :-A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L   ∴ V=12 
ಪ್ದರ್ಳು  :-  2 ಸರ್ಗಸಮ ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿರ್ಳು.         ∴ F=8  
ಪ್ರ್ವಗ ಮತಖರ್ಳು  :- ಸರ್ಗಸಮ ಆಯ್ತಾಕಾರದವು.      
ಅಂಚತರ್ಳು :-   AB, BC, CD, DE, EF, AF, GH, HI, IJ, JK, 
KL, GL, AG, FH, EI, DJ,  
       KC, LB.್   ್್್್್∴ E=18 

(F್+್V್= E್+್2) 
(8್+್12್= 18್+್2) 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳು, ಅಂಚತರ್ಳು & ಮತಖರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚ್ಚಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 8th, 9th & 10th 
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67) ಘನ ಸಿಲಂಡರ   

ಉದ್ದೀಶ :    ಸಿಲಂಡರನ ಮೂತ್ಗ ರೂಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ತೊೇರಿಸತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಕಟ್ಟಟಗ, ಕತ್ುರಿಸತರ್ ಯ್ಂತ್ರರ್ಳು, ಗರೈಂಡರ್ ಯ್ಂತ್ರ, ಸಾಯಂರ್ಡ್ 
ಪ್ೇಪರ, ಬಣೂ, ಅಂಚತಪಟ್ಟಟ ಇತಾಯದ್ಧ.  

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ಕಟ್ಟಟಗಯಂದ ತ್ಯಾರಿಸಲಾದ ಒಂದತ ಘನ ಸಿಲಂಡರನ 
ಮಾದರಿಯ್ನತು ಬಳಸಬಹತದತ ಇಲ್ಲವೇ 3 mm ಅಳತಯ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ನಲಲ ನಿದ್ಧಗಷಟ 
ಅಳತಯ್ ತಿರಜಯದ ಎರಡತ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅವುರ್ಳ ಪರಿಧಿಗ ಸಮಾನ ಅಳತಯ್ 
ಅರ್ಲ್ ಮತ್ತು ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಯ್ ಅರ್ಲ್ ಹೊಂದ್ಧದ ಒಂದತ ಆಯ್ತ್ರ್ನತು ತಳುವಾದ ತ್ರ್ಡತ 
ಅರ್ವಾ ಎಕಿರೇ [x-ray] ಫಿಲ್ಮಂನಿಂದ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಆಯ್ತ್ರ್ನತು ಒಂದತ ರ್ೃತಾುಕಾರದ 
ಪ್ದರ್ಳಿಗ ಮೊದಲ್ಲೇ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ಫೇಮ್ಶಿೇಟ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ಅದರ 
ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದತರ್ಂತ ಬೆೇಕಾದ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ –   ದತ್ು ಸಿಲಂಡರರ್ನತು ತ್ಯಾರಿಸಲ್ತ ಅರ್ತ್ಯವಿರತರ್ ಸಾಮಗಿರರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ, ತ್ಯಾರಿಸಲ್ತ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಬಳಸತರ್ ಸಾಮಗಿರ, ತ್ರ್ಲ್ತರ್ ಅಂದಾಜು ವಚಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ, ರ್ೈನಂದ್ಧನ ಜೇರ್ನದಲಲ ಸಿಲಂಡರ್ ಆಕಾರದ ರ್ಸತುರ್ಳನತು 
ಬಳಸತರ್ ಸಂದಭಗರ್ಳು ಈ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ನಿೇಡತವುದತ. 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : * ಸಿಲಂಡರನ ಎರಡತ ವಿಧರ್ಳ ನಡತವಿನ ರ್ಯತಾಯಸ ಗುರತತಿಸತವುದತ. 
   * ಎರಡೂ ವಿಧದ  ಸಿಲಂಡರ ಮೇಲನ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ. 
   * ರ್ಟ್ಟಟ/ ಘನ ಸಿಲಂಡರನಿಂದ ತ್ಯಾರಿಸಬಹತದಾದ ಇತ್ರ ಆಕೃತಿರ್ಳ ಮೇಲನ ಘನಫಲ್ರ್ಳಿಗ  
     ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ ಮತ್ತು ಇಂತ್ಹ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ   
     ಬಿಡಿಸಲ್ತ ಮಣಿೂನಿಂದ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಮಾದರಿರ್ಳನತು ಬಳಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
 
  



  

68 
 

 
68) ಸವುಸಮ್ ವೃತತಗಳು.    

ಉದ್ದೀಶ : ಸರ್ಗಸಮ ರ್ೃತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಮೂತ್ಗ ಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಮಾಡಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಕ್ಕೈವಾರ, ನಟ್್ & ಬೇಲ್ಟ್. 

 
 ಚಿತರ 68.1 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾದ ತಿರಜಯದ ಅಳತಯ್ ಒಂರ್ೇ ಆಗಿರತರ್ಂತ ಸಮನಾದ ಮೂರತ ಬೆೇರ ಬೆೇರ 
ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ನಟ್್ & ಬೇಲ್ಟ್್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಬೆೇಸ ಗ ಫಿಕ್ಿ ್ಮಾಡಬೆೇಕ್ಕ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ಸರ್ಗಸಮತಯ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ನಿೇಡತವುದತ, ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. ಒಂರ್ೇ 
ಅಳತಯ್ ತಿರಜಯರ್ಳನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳು ಸರ್ಗಸಮ ರ್ೃತ್ುರ್ಳಾಗಿರತತ್ುವ.  ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ಒಂರ್ೇ ಅಳತಯ್ ಮೂರತ ಬೆೇರ ಬೆೇರ 
ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಕಾಣಬಹತದತ. ಈ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಒಂದರಮೇಲ್ಂದತ ಪರಸಪರ ಐಕಯವಾಗುರ್ಂತ ಜೊೇಡಿಸಿ ಅವುರ್ಳು ಸರ್ಗಸಮವಾಗಿವ 
ಎಂದತ ತೊೇರಿಸಬಹತದತ.     

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : *   ಸರ್ಗಸಮ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಏಕಕ್ಕೇಂದ್ಧರೇಯ್ ಅರ್ವಾ ಸಮರೂಪ ರ್ೃತ್ುರ್ಳಂದ್ಧಗ ಹೊೇಲಸಬಹತದತ. 
   *   ಸರ್ಗಸಮ ರ್ೃತ್ುರ್ಳೆಲ್ಲ ಸಮ ರೂಪ ರ್ೃತ್ುರ್ಳು ಆದರ, ಸಮರೂಪ ರ್ೃತ್ುರ್ಳೆಲ್ಲ ಸರ್ಗಸಮ  

ರ್ೃತ್ುರ್ಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಸಪಷಟಪಡಿಸತವುದತ. 
  *   ಪರಸಪರ ಸಪಶಿಗಸತರ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡತವುದತ. 
   *  ್ಪರಸಪರ ಸಪಶಿಗಸತರ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡತವುದತ.   
   *   ಪರಸಪರ ಸಪಶಿಗಸತರ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ಕ್ಕೇಂದರರ್ಳ ನಡತವಿನ ದೂರರ್ನತು ಮೇಲನ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು  
         ರೂಪಿಸತವುದತ. 
 ್್*   ಪರಸಪರ ಸಪಶಿಗಸತರ್2, 3, 4, 5, 6 ……್ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುರ್ ಆಕೃತಿರ್ಳ  

ಪರಿಚಯ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
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      69) ಪಂಚಭುಜಪ್ರದ್ ಗೊೀಪುರ 

ಉದ್ದೀಶ : ಪಂಚಭತಜಪ್ದ ಗೊೇಪರದ ಮೂತ್ಗ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :   ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ  

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಮಾದ್ರಿಯ್ನತು ಬಳಸತವುದತ್ಅಥವಾ್3mm್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲೊ್ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದ್ು. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ರ್ೃಂರ್ ಬಿಂದತ, ಅಂಚತ & ಮತಖರ್ಳನತು ಪರಿಚಯ್ ಮಾಡಿಕೊಡತವುದತ. 
ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳು  :- A, B, C, D, E, F    ∴ V = 6 
ಅಂಚತರ್ಳು :-  AB, BC, CD, DE, EF, BF, AF, AE, AD, CF & DF    ∴ E = 10 
ಪ್ದ   :-  ಪಂಚಭತಜ್ಞಕೃತಿ 
ಪ್ರ್ವಗ ಮತಖರ್ಳು  :- ಸರ್ಗಸಮ ತಿರಭತಜರ್ಳು.    ∴ F = 6 

(F್+್V = E್+್2) 
(6್+್6್= 10್+ 2) 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ರ್ೃಂರ್ರ್ಳು, ಅಂಚತರ್ಳು & ಮತಖರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚ್ಚಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th , 9th & 10th 
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70) ವಗುಪ್ರದ್ ಪಟಟಕ್ 

ಉದ್ದೀಶ :  ರ್ರ್ಗಪ್ದ ಪಟಟಕದ ಮೂತ್ಗ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : 3mm್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನ್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್
2್ಸರ್ವಸಮ್ರ್ಗವಗಳು್ಹಾಗೂ್4್ಸರ್ವಸಮ್ಆಯ್ತ್ಗಳನುನ್
ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಅಿಂಟುಪಟಟಯ್್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಅಿಂಟಸಿ,್ರ್ಗವಪ್ದ್್
ಪಟಟಕ್ರ್ನುನ್ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸಿದದಪಡಿಸಿದ  ಮಾದರಿಯ್ನತು ಬಳಸತವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಉಪಯೇರ್- ರ್ೃಂರ್ ಬಿಂದತ, ಅಂಚತ & 
ಮತಖರ್ಳನತು ಪರಿಚಯ್ ಮಾಡಿಕೊಡತವುದತ.    
ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳು  :-  A, B, C, D, E, F, G, & H     
 ∴ V = 8 
ಅಂಚತರ್ಳು  :- AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, & HD ∴ E = 12 
ಪ್ದ   :-  ಎರಡತ ಸರ್ಗಸಮ ರ್ರ್ಗರ್ಳು 
ಪ್ರ್ವಗ ಮತಖರ್ಳು  :-  4 ಸರ್ಗಸಮ ಆಯ್ತ್ರ್ಳು.   ∴ F = 6 

[ F್+್V್= E್+್2] 
[6್+್8್= 12್+್2] 

[14್= 14] 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ರ್ೃಂರ್ರ್ಳು, ಅಂಚತರ್ಳು & ಮತಖರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚ್ಚಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 8th, 9th & 10th 
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71) ತಿರರ್ುಜಪ್ರದ್ ಪಟಟಕ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ತಿರಭತಜಪ್ದ ಪಟಟಕದ ಮೂತ್ಗ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು ;   ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ಸಿದದಪಡಿಸಿದ  ಮಾದರಿಯ್ನತು ಬಳಸತವುದತ್ಅಥವಾ್3mm್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲೊ್
ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದ್ು. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಉಪಯೀಗ  – ರ್ೃಂರ್ ಬಿಂದತ, ಅಂಚತ & ಮತಖರ್ಳನತು ಪರಿಚಯ್ ಮಾಡಿಕೊಡತವುದತ.  
ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳು  :- A, B , C, D, E, F  ∴ V = 6 
ಅಂಚತರ್ಳು  :- AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, FC, FB ∴ E = 9 
ಮತಖರ್ಳು :- ಪ್ದರ್ಳು ಎರಡತ ಸರ್ಗಸಮ ತಿರಭತಜರ್ಳು 
ಪ್ರ್ವಗ ಮತಖರ್ಳು :-  3 ಸರ್ಗಸಮ ಆಯ್ತ್ರ್ಳು.  ∴ F = 5 

[ F್+್V್=್E್+್2] 
[5್+್6್=್9್+್2] 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ರ್ೃಂರ್ರ್ಳು, ಅಂಚತರ್ಳು & ಮತಖರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚ್ಚಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 8th, 9th & 10th 
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             72) ಸಮ್ರಮಪ / ಏಕ್ಕ್ಕೀಂದರಯ್ ವೃತತಗಳು.    

 
ಉದ್ದೀಶ :    ಸಮರೂಪ ಮತ್ತು ಏಕಕ್ಕೇಂದ್ಧರೇಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಮೂತ್ಗ ರೂಪದಲಲ ತೊೇರಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ನಟ್್ ಬೇಲ್ಟ,್ 
ಕಟರ,  ಕ್ಕೈವಾರ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗಿರತರ್ ತಿರಜಯರ್ಳ 
ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಅಳತಯಂದ್ಧಗ ಮೂರತ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ರ್ೃತಾುಕಾರದಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ. ಅದನತು 
ತಿರಜಯದ ಅಳತಯ್ ಆರೊೇಹಣ ಕರಮದಲಲ ಒಂದರ ಮೇಲ್ಂದತ ನಟ್್ 
ಬೇಲ್ಟ್್ ನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಬೆೇಸ್ಗ ಫಿಕಿ ಮಾಡತವುದತ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ –   ಏಕಕ್ಕೇಂದ್ಧರೇಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ನಿೇಡತವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. ಒಂರ್ 
ಕ್ಕೇಂದರಬಿಂದತರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧದತದ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ತಿರಜಯರ್ಳನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಏಕಕ್ಕೇಂದ್ಧರೇಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳು ಎನತುರ್ರತ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ಮೂರತ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಕಾಣಬಹತದತ.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : * ಏಕಕ್ಕೇಂದ್ಧರೇಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಸರ್ಗಸಮ ರ್ೃತ್ುರ್ಳಂದ್ಧಗ ಹೊೇಲಸತವುದತ.  
   * ಏಕಕ್ಕೇಂದ್ಧರೇಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳು ಸಮರೂಪಿರ್ಳಾಗಿರತತ್ುವ ಎಂದತ ತೊೇರಿಸತವುದತ. 

           * ಪರಸಪರ ಸಪಶಿಗಸತರ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡತವುದತ. 
   * ಸಪಶಿಗಸತರ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ಕ್ಕೇಂದರರ್ಳ ನಡತವಿನ ದೂರರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು  

ರೂಪಿಸತವುದತ.  
 ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th,   9th & 10th 
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      73) ಶಂಕುವಿನ ಭಿನುಕ್ದ್ ಘನಫಲ 

ಉದ್ದೀಶ :     ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕದ ಘನಫಲ್ದ ಸೂತ್ರರ್ನತು ತಿಳಿಯ್ತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ  

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :    ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಬಳಸತವುದತ್ಅಥವಾ್ಎಕ್್ಸ್ರೆೇ್ಹಾಳೆಯಿಿಂದ್್
ತ್ಯಾರಿಸಬಹದ್ು 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :      

ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕದ ಘನಫಲ್ = (ಮೂಲ್ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಘನಫಲ್)-(ಕತ್ುರಿಸಿದ ಚ್ಚಕಕ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಘನಫಲ್) 

  ∴ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕದ ಘನಫಲ್= 1

3
 𝜋ℎ (r12+ r22+r1r2) 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  ಘನಫಲ್ದ ಸೂತ್ರರ್ನತು ಪಡೆಯ್ತರ್ ಇತ್ರ ವಿಧಾನರ್ಳನತು ಕಂಡತಕೊಳುಳವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  10th 
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74) ಅಧು ಗೊೀಳ 

ಉದ್ದೀಶ:  ಅಧಗಗೊೇಳದ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ಮತ್ತು ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳಿಗ ಹಾರ್ೂ ಘನಫಲ್ಕ್ಕಕ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು 
ಪಡೆಯ್ತವುದತ.  
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು:  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ದಡಡ ಗಾತ್ರದ ಪ್ಲಸಿಟಕ ಚಂಡತ, ನೂಲನ ದಾರ, ಪಶ್್ ಪಿನ್್, ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಕಟರ್, 
ಕ್ಕೈವಾರ , ಇತಾಯದ್ಧ.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ಪ್ಲಸಿಟಕ ಚಂಡನತು ಕಟರ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧಗ ಭಾರ್ವಾಗುರ್ಂತ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರ 
ರ್ೃತಾುಕಾರದ ಕತ್ುರಿಸಿದ ಭಾರ್ಕ್ಕಕ ಸಮನಾದ ಅಳತ ಹೊಂದ್ಧದ ಒಂದತ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಫೇಮ್ ಶಿಟ್್ ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಫೆವಿಕ್ರವಕ್್ 
ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಆ ಭಾರ್ಕ್ಕಕ ಚ್ಚತ್ರ 74.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿ.  ಕತ್ುರಿಸಿದ ಚಂಡಿನ ಇನುಧಗ ಭಾರ್ದಲಲ ಚ್ಚತ್ರ 74.2 ರಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಪಶ್್ ಪಿನ್್ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 

 

    
 
 ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಅಧಗಗೊೇಳದ ಗೊೇಳಾಕಾರದ ಭಾರ್ಕ್ಕಕ ಅದರ ಮೇಲಾಬರ್ದಲಲರತರ್ ಮೊಳೆಯಂದ ಪ್ರರಂಬಿಸಿ ಆ ಭಾರ್ 
ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಆರ್ರಿಸತರ್ಂತ ದಾರದ್ಧಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸತತ್ತುತಾು ಹೊೇಗಿ ಮೇಲ್ಲಮೈ ಸಂಪೂಣಗ ದಾರದ್ಧಂದ ಆರ್ರಿಸಿದಾರ್ 
ದಾರರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿ, ನಂತ್ರ ದಾರರ್ನತು ಸಂಪೂಣಗ ಬಿಡಿಸಿ ಎರಡತ ಸಮನಾದ ತ್ತಂಡತರ್ಳಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿ ಅವುರ್ಳಿಂದ ಚ್ಚತ್ರ 74.3 
ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಎರಡತ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿ, ಈ ಎರಡತ ರ್ೃತ್ುರ್ಳತಿರಜಯರ್ಳನತು ಅಳತಮಾಡಿ. ದತ್ು ಗೊೇಳದ ತಿರಜಯದ ಅಳತ 
ಗುರತತಿಸಿ, ಈರ್ ಉಂಟಾಗಿರತರ್ ಎರಡತ ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗವೇ ಅಧಗ ಗೊೇಳದ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ.  
ಆದದರಿಂದ ಅಧಗ ಗೊೇಳದ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = 2𝜋r2 

#್ಅಧಗಗೊೇಳದ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ=ಅಧಗ ಗೊೇಳದ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ+ಗೊೇಳದ ರ್ೃತ್ುಪ್ದದ ವಿಸಿುೇಣಗ,್
ಆದದರಿಂದ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ= 2𝜋r2 +  𝜋r2 = 3𝜋r2 

#  ಅಧಗ ಗೊೇಳದ ಘನಫಲ್= ಗೊೇಳದ ಘನಫಲ್/ 2 =   4

3
𝜋r3 ÷ 2 

         =   4

3
𝜋r3 X  

1

2
  

       =   2

3
𝜋r3 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
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75)್ಸಿಲಂಡರ್್ನ್ಭಾಗಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ :    ಸಿಲಂಡರನ ಭಾರ್ರ್ಳನನತು ಗುರತತಿಸತರ್ದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಎಕಿ-ರೇ ಪಿಲ್ಮ ಹಾಳೆರ್ಳು ಅರ್ವಾ ತಳುವಾದ ತ್ರ್ಡತ, ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ಇತಾಯದ್ಧ. 

  

         
್್್್್್್್್್್್್್್್                                                       

ಚಿತರ 75.1     ಚಿತರ 75.2 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಉದದ ಮತ್ತು ಅರ್ಲ್ರ್ಳನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಹಾಗ ದಪಪ ಪ್ಲಸಿಟಕ್್ ಹಾಳೆ ಅರ್ವಾ ತಳುವಾದ 
ತ್ರ್ಡಿನ ಹಾಳೆಯ್ಲಲ ಆಯ್ತ್ರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರ ಒಂದತ ಬದ್ಧಗ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದತ ಬಾಹತರ್ನತು 
ಸಿೆರವಾಗಿಟತಟ ಅದತ ಸಿಲಂಡರ್ ಆಗುರ್ಂತ ತಿರತಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ತ್ತದ್ಧರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರ 75.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸತರ್ಂತ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್ 
ನಿಂದ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಸಿಲಂಡರ್ ಪಡೆಯರಿ. ಇನತು ಇರ್ೇ ವಿಧಾನರ್ನತು ಅನತಸರಿಸಿ ಇನುಂದತ ಟೊಳಾಳದ ಸಿಲಂಡರ್ ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಅದರ ರ್ೃತಾುಕಾರದ ಪ್ದಕ್ಕಕ ಸಮಾನಾದ ಅಳತಯ್ ಎರಡತ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್ಟನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿ (ಚ್ಚತ್ರ 75.2 ರಲಲ) 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ –    ಸಿಲಂಡರನ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸತವುದತ.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  ಪ್ಶಾವಮೇಲೆಾೈ್ವಿಸಿತೇಣವರ್ನುನ್ಪರಿಚಯಿಸುವುದ್ು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
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      76) ಟೊಳ್ಳಾದ್ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನುಕ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :   ತಳುವಾದ ರಟತಟ, ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಟ್ಟಕೊಿೇ 
(ಅಂಟತ ಪಟ್ಟಟ) 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಒಂದತ ತಳುವಾದ ರಟ್ಟಟನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಒಂದತ 
ರ್ಂಕ್ಕರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ ಶಿರೊೇ ಬಿಂದತವಿನಿಂದ ಸವಲ್ಪ ಕ್ಕಳಗ ಭೂಮಿಗ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿ 
ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ ಉಳಿಯ್ತರ್ ಕ್ಕಳಗಿನ ಭಾರ್ವೇ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕವಾಗಿರತತ್ುರ್.  
 ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ (ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕ) ಗುಣಲ್ಕಷಣರ್ಳನತು ಪ್ರ್ವಗ & 
ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ವಿರ್ರಿಸಲ್ತ ಸಹಾಯ್ಕವಾಗುರ್ದತ. 
(ದ್ಧನನಿತ್ಯ ಜೇರ್ನದಲಲ ಬಳಕ್ಕ್ ಮಾಡತರ್ ಪ್ೇಪರ ಕಪ ಇದಕ್ಕಕ ಸೂಕು 
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರ್.)್್ 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  * ರ್ಂಕ್ಕರ್ನತು ಪ್ದ್ಕೆಕ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ 
ಉಂಟಾಗುರ್ ಆಕೃತಿರ್ಳ ಬಗೆ ಪರಿಚಯಸತರ್ದತ. 
    * ಭಿನುಕಕ್ಕಕ ಹೊೇಲ್ತರ್ ಅನೆೇಕ ಮಾದರಿ ಗುರತತಿಸತವುದತ.  ಚಿತರ 76.1 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 10th 
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   77) ತಿರರ್ುಜಪ್ರದ್ ಗೊೀಪುರ 

ಉದ್ದೀಶ : ತಿರಭತಜಪ್ದ ಗೊೇಪರದ ಮೂಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :   ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ್ನತು ಬಳಸತವುದತ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಉಪಯೀಗ  – ರ್ೃಂರ್ ಬಿಂದತ, ಅಂಚತ & 
ಮತಖರ್ಳನತು ಪರಿಚಯ್ ಮಾಡಿಕೊಡತವುದತ.  
ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳು  :-  A, B, C, D 
ಅಂಚತರ್ಳು  :-  AB, BC, AC, AD, CD, & BD 
ಮತಖರ್ಳು  :- ಪ್ದಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜ, ಪ್ರ್ವಗ ಮತಖರ್ಳು 
ಪ್ರ್ವಗ ಮತಖರ್ಳು  :-  3 ಸಮದ್ಧವಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ಳು.    

[ F್+್V್=್E್+್2] 
    [4್+್4್=್6್+್2]   

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಗೊೇಪರದ ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳು, ಅಂಚತರ್ಳು ಮತ್ತು 
 ಮತಖರ್ಳ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಯ್ತರ್ದತ.                                      ಚಿತರ 77.1 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
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78) ವಗು ಘನ 

ಉದ್ದೀಶ :  ರ್ರ್ಗಘನದ ಲ್ಕಷಣರ್ಳು & ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳನತು ಮೂತ್ಗ ರೂಪದಲಲ ತೊೇರಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಟ್ಟಕೊಿೇ, ಮಾಕಗರ ಪ್ನ್ 

 
 ಚಿತರ 78.1 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 6 ಸರ್ಗ ಸಮ ರ್ರ್ಗರ್ಳನತು ಫಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಆಕಷಗಣಿೇಯ್ವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ತ 
ವಿನೆೈಲ್್ ಹಾಳೆರ್ಳನಿುಟತಟ ಒಂದತ ಬದ್ಧಯ್ಲಲ ಮಾತ್ರ ಟ್ಟಕೊಿೇ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಅಳತರ್ಳನತು ನಮೂದ್ಧಸತವುದತ. 
ಈ ಮಾದರಿ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಗುಣಲ್ಕಷಣರ್ಳನತು & ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಮಕಕಳಿಗ ವಿರ್ರಿಸಬಹತದತ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  

• ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = 4 X ರ್ರ್ಗರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ  
• ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ +   2 ಪ್ದರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ = 6 a2 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : * ರ್ರ್ಗ ಘನ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ ಉಂಟಾಗುರ್ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿ ಮೂಲ್ಕ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಲ್ಲಕಾಕಚಾರ  
ಮಾಡತವುದತ. 

  * ಎರಡತ ರ್ರ್ಗ ಘನ ಸ್ತೇರಿಸಿದಾರ್ ಉಂಟಾಗುರ್ ಇನುಂದತ ಘನ ಗುರತತಿಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 8th, 9th & 10th 
 
  



  

79 
 

 
      79) ಪಂಚರ್ುಜ ಪ್ರದ್ ಗೊೀಪುರ  

ಉದ್ದೀಶ : ಪಂಚಭತಜ ಪ್ದ ಗೊೇಪರದ ಗುಣ ಲ್ಕಷಣರ್ಳನತು & ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳನತು ಮೂತ್ಗ ರೂಪದಲಲ ತೊೇರಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಟ್ಟಕೊಿೇ, ಮಾಕಗರ ಪ್ನ್ 

 
 ಚಿತರ 79.1 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಒಂದತ ನಿಯ್ಮಿತ್ ಪಂಚಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು & ಇದರ ಬಾಹತವಿನ ಅಳತಯ್ 
ಪ್ದರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧದ ಇನತು 5 ಸಮದ್ಧವಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಫಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರನತು 
ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅಳತರ್ಳನತು ನಮೂದ್ಧಸಿ ನಂತ್ರ ನಿಯ್ಮಿತ್ ಪಂಚಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ 5 ಬಾಹತರ್ಳಿಗ 5 
ಸಮದ್ಧವಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಒಂದತ ಬದ್ಧಯ್ಲಲ ಮಾತ್ರ ಟ್ಟಕೊಿೇ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. 
ಈ ಮಾದರಿ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಪಂಚಭತಜ ಪ್ದ ಗೊೇಪರದ ಗುಣಲ್ಕಷಣರ್ಳನತು & ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಮಕಕಳಿಗ 
ವಿರ್ರಿಸಬಹತದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ  : * ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = 5 X ಸಮದ್ಧವಬಾಹತ ತಿರಭತಜದ ವಿಸಿುೇಣಗ  

  * ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ + ನಿಯ್ಮಿತ್ ಪಂಚಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್     
    ವಿಸಿುೇಣಗ 

 ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ  :  * ಗೊೇಪರದ ವಿವಿಧ ರೂಪರ್ಳ ಪರಿಚಯ್. 
     * ಎರಡತ ಮಾದರಿ ಜೊೇಡಣೆಯಂದ ಉಂಟಾಗುರ್ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ಬಗೆ ತಿಳುರ್ಳಿಕ್ಕ ಮೂಡಿಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
 



  

80 
 

 
80) ಪೈ ರಮಲರ್್  

ಉದ್ದೀಶ : ಅಂತ್ಯಗೊಳಳದ ದರ್ಮಾಂರ್ರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ತೊೇರಿಸತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ತಿಳಿ ಬಣೂದ ರಿಬಬನ್್, ಮಾಕಗರ್, 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್, ಪ್ೈಪ್. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ತಿಳಿಬಣೂದ ರಿಬಬನಿುನ ಮೇಲ್ಲ  𝝅   ನ 
ಬೆಲ್ಲಯಾದ 3.14……….  ಸತಮಾರತ 600 / ಅದಕ್ರಂತ್ ಹಚ್ಚಿನ 
ಅಂಕ್ರರ್ಳರ್ರಗ ಬರದತ ರಿಬಬನಿನ ಕೊನೆಯ್ ತ್ತದ್ಧಯ್ನತು ಒಂದತ ಪ್ೈಪಿಗ 
ಅದನತು ಸತತ್ತುವುದತ. ಮತೊುಂದತ ತ್ತದ್ಧಗ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನ 
ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ರಿಬಬನ ಸತತಿುದ ಪ್ೈಪನತು ಇಡತರ್ದಕಾಕಗಿ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಒಂದತ ಡಬಿಬಯ್ನತು ಮಾಡಿ ರಿಬಬನಿನ ತ್ತದ್ಧ 
ಹೊರಗ ಬರಲ್ತ ಒಂದತ ಕ್ರಂಡಿಯ್ನತು ಮಾಡತವುದತ. ರಿಬಬನನತು                        ಚಿತರ 80.1 
ಎಳೆಯ್ತತಾು ಹೊೇದಂತ   𝝅     ನ ಬೆಲ್ಲ ಯ್ತ   3.14………್ಹಿೇಗ ಅನಂತ್ ದೂರದರ್ರಗ ಇರ್. ಎಂಬತದರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದರಿಂದ 
ಮೂಡಿಸಬಹತದತ.   
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
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81) ಶಂಕು 

ಉದ್ದೀಶ :  ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ ಮಡಿಸುವುದ್ು. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಕ್ಟಟಗ್ಅಥವಾ್ಪ್ೊಸಿಟಕ್್್ 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಉಪಯೀಗ – ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಗುಣಲ್ಕಷಣರ್ಳಾದ ರ್ೃತ್ು ಪ್ದ, 
ರ್ಕರಮೇಲ್ಲಮೈ & ಶಿರೊೇ ಬಿಂದತವಿನ ಬಗೆ ವಿರ್ರಿಸಲ್ತ ಈ ಮಾದರಿ ಉಪಯ್ತಕುವಾಗಿರ್.  
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಶಂಕುವಿಗೆ ಹೊೀಲುವ ಇತರ ಮದ್ರಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವುದ್ು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  
5th, 9th & 10th 
 

 

 ಚಿತರ 81.1 
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  82) ಪಂಚರ್ುಜ ಪ್ರದ್ ಪಟಟಕ್ 

ಉದ್ದೀಶ :  ಪಂಚಭತಜವಾದ ಪಟಟಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತವುದತ್ಮತ್ುತ್ಆಯ್ೊರ್ನ್ಸೂತ್ರ್ಪರಿೇಕಿಷಸುವುದ್ು.್ 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಕಟ್ಟಟಗ ಅರ್ವಾ ಪ್ಲಸಿಟಕ್ 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ್ನತು ಬಳಸತವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಉಪ ಶೃಂಗಗಳು=V=10  

  ಅಂಚುಗಳು=E=15 
ಮ್ುಖಗಳು=F=7 
F+V=E+2 
7+10=15+2 
್್17=17 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಪೂರ್ು ಮೀಲೆಮೈ ವಿಸಿತೀರ್ು, ಪ್ರಶು್ ಮೀಲೆಮೈ ವಿಸಿತೀರ್ು  ಮ್ತುತ ಘನಫಲಗಳ ಸಮತರಗಳನುು 
ಪಡೆಯ್ುವುದ್ು.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
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83) ಗೊೀಳ 

ಉದ್ದೀಶ : ಗೊೇಪರದ ಮೂತ್ಗ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ 

 
  

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ್ನತು ಬಳಸತವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಉಪಯೀಗ  – ಗೊೇಳದ ಗುಣಲ್ಕಷಣ ಹಾರ್ೂ ಗೊೇಳ 
& ರ್ೃತ್ುದ ನಡತವಿನ ರ್ಯತಾಯಸ ವಿರ್ರಿಸಲ್ತ ಸಹಾಯ್ಕಾರಿ.   
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ 
ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 

ಚಿತರ 83.1 
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           84) ಚತುರ್ುುಜದ್ ಒಳಕೀನಗಳ ಮತತ 

ಉದ್ದೀಶ:  ಚತ್ತಭತಗಜದ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 3600. ಎಂಬತದನತು ಒಂದತ ಸತಲ್ಭ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ತೊೇರಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು: ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಅಂಟತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ ಇತಾಯದ್ಧ. 

 
್್್್ಚ್ಚತ್ರ 84.2 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:  10mm ಅರ್ವಾ 5 mm ಅಳತಯ್ 12”್X್12”್ವಿಸಿುೇಣಗದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ ಚ್ಚತ್ರ 
84.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. EF, FG, GH & HE ಗುಂಟ ಈ ಚತ್ತಭತಗಜರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಅವುರ್ಳು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಮಡಚತರ್ಂತ ಅಳತ ಪಟ್ಟಟಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ:  ಒಂದತ ರ್ರ್ಗದ ನಾಲ್ೂಕ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 3600   
ಎಂದತ ಸಾಧಿಸಲ್ತ ರ್ರ್ಗದ ಬಾಹತರ್ಳ ಮಧಯಬಿಂದತರ್ಳನತು ಸ್ತೇರಿಸತರ್ ರೇಖೆರ್ಳಗುಂಟ (ಚ್ಚತ್ರ 84.1) ಉಂಟಾಗುರ್ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು 
ಮಡಚ್ಚದಾರ್ ಚತ್ತಭತಗಜದ ನಾಲ್ತಕ ಕೊೇನರ್ಳು ಅದರ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡತ ಒಂದತ ಪೂಣಗರ್ೃತ್ುರ್ನತು (ಚ್ಚತ್ರ 84.2) 
ಏಪಗಡಿಸತವುದರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ತಕ ಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 3600   ಎಂದತ ತೊೇರಿಸಬಹತದತ.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು:  
# ರ್ರ್ಗದ ಪರತಿ ಕೊೇನವು ಲ್ಂಬಕೊೇನವಾಗಿರ್ ಎಂದತ ತೊೇರಿಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th, 9th & 10th 
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                    85)್ಪೈ ಬಲೆ ಸಮಚಕ್/ಪರಿಧಿ ಮ್ತುತ  

               ವ್ಯಯಸಗಳ ಸಂಬಂಧ 
 ಉದ್ದೀಶ : ರ್ೃತ್ುದ ಪರಿಧಿ ಮತ್ತು ವಾಯಸರ್ಳ ಅನತಪ್ತ್ದ್ಧಂದ ಸಿೆರಾಂಕ 𝜋 (ಪ್ೈ) ನ ನಿಕಟಪೂರ್ಗ / ಅಂದಾಜು ಬೆಲ್ಲಯ್ನತು 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, 
ಕಟರ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, 
ಕ್ಕೈವಾರ, ಮಾಕಗರ್, ಪ್ನಿಿಲ್್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್ ಇತಾಯದ್ಧ. 
 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  5 mm ಅರ್ವಾ 10 
mm  ದಪಪರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ 
ಮೇಲ್ಲ 1ʼ್X್2.5ʼ್(ಅರ್ವಾ ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ಅಳತ) ಯ್ ಆಯ್ತ್ರ್ನತು ಚ್ಚತಿರಸಿ ಅದನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ . ಈ ಬೆೇಸ್ ಗ ಅರ್ೇ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ನಲಲ ಬಾಡಗರ್ ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಸತತ್ುಲ್ೂ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಕ್ಕಳಗಿನ ಬಾಡಗರ್ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ ಸ್ತಕೇಲ್್ ರ್ನತು 
ಬರದತಕೊಳಿಳ, ಅರ್ವಾ ಸ್ತಕೇಲ್್ನತು ಪ್ಲಸಿಟಕ್್ ಪ್ೇಪರ್ನ ಮೇಲ್ಲ ಪಿರಂಟ್್ ಹಾಕ್ರಸಿ ನಂತ್ರ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ರ್ಳಲಲ ಬೆೇರ ಬೆೇರ 
ಅಳತಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿ, ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅವುರ್ಳಿಗ ವಾಯಸರ್ನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. ವಾಯಸದ ಒಂದತ ಬದ್ಧಯ್ನತು ಬಾಣದ 
ಗುರತತಿನಿಂದ ಸೂಚ್ಚಸಿ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಯಾವುರ್ೇ ಅಳತಯ್ನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಒಂದತ ರ್ೃತ್ುದಲಲ ಅದರ ಪರಿಧಿ ಮತ್ತು ವಾಯಸ ಇವುರ್ಳ 
ಅನತಪ್ತ್ರ್ನತು ತಗದತಕೊಂಡಾರ್ ಅದಂದತ ಸಿೆರಾಂಕವಾಗಿರತತ್ುರ್, ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಮೇಲನ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ರಷಸಬಹತದತ. ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಅಳತಯ್ ಹಲ್ವು ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಮಾದರಿಯ್ಲಲರತರ್ ಅಳತಪಟ್ಟಟಯ್ 
ಮೂಲ್ಬಿಂದತವಿನಲಲ ರ್ೃತ್ುದ ಮೇಲನ ಬಾಣದ ಗುರತತ್ತ ಐಕಯವಾಗುರ್ಂತ ಪ್ರರಂಭಿಸಿ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಅಳತ ಪಟ್ಟಟಯ್ ಮೇಲ್ಲ 
ಉರತಳಿಸತತಾು ಹೊೇರ್ಬೆೇಕ್ಕ. ಒಂದತ ಸತತ್ತು ಪೂಣಗಗೊಂಡಾರ್ ಬಾಣದ ಗುರತತ್ತ ಮತ್ತು ಅಳತ ಪಟ್ಟಟಯ್ ಮೇಲ್ಲ ಐಕಯವಾದ 
ಸೆಳದಲಲನ ಅಳತ ಬರದತಕೊಳಳಬೆೇಕ್ಕ. ಈ ಅಳತ ದತ್ು ರ್ೃತ್ುದ ಪರಿಧಿಯ್ನತು ಸೂಚ್ಚಸತತ್ುರ್. ಈ ಪರಿಧಿ ಅಳತ ಮತ್ತು ರ್ೃತ್ುದ ವಾಯಸ 
ಇವುರ್ಳ ಅನತಪ್ತ್ ತಗದಾರ್ ದರಯ್ತರ್ ಸಿೆರಾಂಕವು 𝜋  (ಪ್ೈ) ಬೆಲ್ಲಗ ನಿಕಟವಾಗಿರತರ್ದರಿಂದ ಈ ಸಿೆರಾಂಕರ್ನತು  𝜋 ನಿಂದ 
ಸೂಚ್ಚಸಲಾಗಿರ್.  ಇರ್ೇ ಪರಯೇರ್ರ್ನತು ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಅಳತಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳಿಗ ಪನರಾರ್ತಿಗಸಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳ ಬೆಲ್ಲಯ್ನತು 
ಪರಿಶಿೇಲಸಬಹತದಾಗಿರ್. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳು : ನಾಣಯ, ಬಳೆ, ಗಾಲ, ಮೊದಲಾದ ರ್ೃತಾುಕಾರದ ರ್ಸತುರ್ಳ ವಾಯಸ ಮತ್ತು ಪರಿಧಿರ್ಳ ಅಳತಯ್ನತು ಕಂಡತ 
ಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
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86) ಲ. ಸಾ. ಅ 

ಉದ್ದೀಶ : ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕ ಲ್.ಸಾ.ಅ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಪಶ್್ ಪಿನ್್, ಅಂಟತ, ಉಲ್ನ್್ ದಾರ, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ. 

 
 ಚಿತರ 86.1 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಆಯ್ತಾಕಾರದಲಲ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಕ ಬಾಡಗರನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ. ನಂತ್ರ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸಮಾಂತ್ರ ರೇಖೆರ್ಳನತು ಎಳೆದತ, ಅವುರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಸಮಾನ ಅಂತ್ರದಲಲ ಬಿಂದತರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸಿ. 
ಬಿಂದತರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಪಶ್್ ಪಿನುನತು್ ಹಾಕ್ಕವುದತ.್ (ಆಕಷಗಣಿಯ್ವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ತ ಬೆೇಕಾದ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರರ್ಳನತು 
ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ) 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 
  ಉದಾ್:-  2 & 3 ರ ಲ್. ಸಾ. ಅ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
  ಕ್ಕಳಗಿನ ಪಶ್್ಪಿನರ್ಳಿಗ ಅನತಕರಮವಾಗಿ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬರಯ್ತರ್ರತ.  ಮೊದಲ್ತ ಒಂದತ ಬಣೂದ ಉಲ್ನ್್ ದಾರರ್ನತು 
ತಗದತಕೊಂಡತ ಕ್ಕಳಗಿನ 2 ನೆೇ ಪಶ್್ ಪಿನನಿಂದ ಪ್ರರಂಭಿಸಿ 2ರ ಅಪರ್ತ್ಯಗರ್ಳ (2,್4.್6.್…….)್ಮೇಲ್ಲ ಹಾದತಹೊಗುರ್ಂತ 
ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ್ ಪಶ್್ ಪಿನಗ ಕಟತಟವುದತ. ನಂತ್ರ ಅರ್ೇ ರಿೇತಿ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಇನುಂದತ ಉಲ್ನ ದಾರ ತಗದತಕೊಂಡತ 3 ರಿಂದ 
ಪ್ರರಂಭಿಸಿ 3 ರ ಅಪರ್ತ್ಯಗರ್ಳ (3,್6,್9,್…..)್್ಮೇಲ್ಲ ಹಾಯಸತವುದತ. ನಂತ್ರ ಎರಡತ ಬಣೂದ್ಉಲ್ನದಾರರ್ಳು ಕ್ಕಳಗಿನ 
ಯಾರ್ ಪಶ್್ ಪಿನರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಸಂದ್ಧಸಿವಯೇ ಅವು 2 & 3 ರ ಸಾಮಾನಯ ಅಪರ್ತ್ಯಗರ್ಳು. (6, 12, 18, …...) ಲ್, ಸಾ, ಅ.  
ಆಗಿರತವುದತ.  (2 & 3 ರ ಲ್, ಸಾ, ಅ. = 6)   
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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        87) ಸತಂರ್ಲೆೀಖ (ಹಿಸಟೀಗ್ರಂ) 

ಉದ್ದೀಶ : ಮಕಕಳಲಲ  ಸೆಳಿೇಯ್ ಸಂಪನೂಮಲ್ರ್ಳಿಂದ  ಸುಂಭಾಲ್ಲೇಖ ರಚ್ಚಸಬಹತರ್ಂಬ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತಯ್ನತು  ಬೆಳೆಸಬಹತದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ , ಅಂಟತ  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಆಯ್ತಾಕಾರದಲಲ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸತಮಾರತ ಅಧಗದಷ್ಟಟ 
ಮೇಲಾುರ್ದಲಲ ಗಾರಫ್ ಶಿೇಟನತು ರಚ್ಚಸತರ್ದತ/ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ನಂತ್ರ 
ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಬೆೇಸಿನ ಅಳತಯ್ ಅಧಗಕ್ರಂತ್ ಸವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿನ ಅಳತಯ್ಲಲ ಒಂರ್ೇ 
ಅಳತಯ್ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಫೇಮ್ಶಿೇಟ್್ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅವುರ್ಳಿಗ   ಬೆೇರ 
ಬೆೇರ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಶಿೇಟ್್ ರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.  ಬೆೇಸ ನ ಮೇಲಾಬರ್ದಲಲ 
ರಚ್ಚಸಿದ ಗಾರಫನ ಕ್ಕಳಗ ಈ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಇಡಲ್ತ ಹಾರ್ೂ ಸಲಸಾಗಿ ಮೇಲ್ಲ ಕ್ಕಳಗ 
ಸರಿಸಲ್ತ ಸೆಳಾರ್ಕಾರ್ವಿರತರ್ಂತ ಬಾಕಿನತು ಫೇಮಶಿೇಟ್್ನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ 
ಮಾಡತವುದತ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಬೆೇರ ಬೆೇರ ದತಾುಂರ್ರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಅವುರ್ಳಿಗ 
ಅನತಗುಣವಾಗಿ ಬೆೇಕಾದಷ್ಟಟ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಮಾತ್ರ ಗಾರಫ್ ಹಾಳೆ ರ್ರಗ ಮೇಲ್ಲ 
ಕ್ಕಳಗ ಸರಿಸತರ್ದರ ಮೂಲ್ಕ ಸುಂಭಾಲ್ಲೇಖದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಮಕಕಳಲಲ                   ಚಿತರ 87.1 
ಮೂಡಿಸಬಹತದತ.   
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  6th, 7th, 8th & 9th 
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                   88) ನಿದುಷ್ಟ ಕೇನಗಳಗೆ ತಿರಕೇನಮತಿ ಅನುಪ್ರತ 

ಉದ್ದೀಶ : ತಿರಕೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು  ಕ್ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ  ಮನದಟತಟಮಾಡತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ 
ಶಿೇಟ್್, 1 ನಟ್್ ಬೇಲ್ಟ್್, & ಪ್ೈಪಿಂರ್ ( ಪಟ್ಟಟ)  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನತು ಸಿದದಪಡಿಸಿ, ಅದರಲಲ ಬಲ್ಗೈ ಯ್ನತು 
ಇಟತಟ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ರೇಖ್ಯಚ್ಚತ್ರರ್ನತು 
ರಚ್ಚಸಿಕೊಳುಳವುದತ.  ನಂತ್ರ ಅರ್ೇ ಆಕಾರದ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ 
ಪ್ೇಪರನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.  ಮತಂಗೈ ಮಧಯದಲಲ 
ಒಂದತ ರಂದರ ಕೊರದತ ಎಲಾಲ ಬೆರಳುರ್ಳ ತ್ತದ್ಧಗ 
ತ್ಲ್ತಪಬಹತದಾದ ಅಳತಯ್ ಪ್ೈಪಿಂರ್/ ಪಟ್ಟಟ ಯ್ನತು ನಟ್ಟಟನ 
ಸಹಾಯ್ ದ್ಧಂದ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸತವುದತ.                   ಚಿತರ 88.1 
 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : Sin ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ಎಡದ್ಧಂದ ಬಲ್ಕ್ಕಕ &್Cos ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ 
ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ಬಲ್ದ್ಧಂದ ಎಡಕ್ಕಕ ಚಲಸತವುದತ.  ಉದಾಹರಣೆಗ   Sin 300 ಬೆಲ್ಲ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ತೊೇರತಬೆರಳಿನ 
ಮೇಲ್ಲ ಇಡಬೆೇಕ್ಕ. ಆರ್ Sin300 ಬೆಲ್ಲಯ್ತ ತೊೇರತ್ ಬೆರಳಿನ ಹಿಂರ್ ಇರತರ್ ಬೆರಳುರ್ಳ ಸಂಖೆಯಯ್ ರ್ರ್ಗಮೂಲ್ದ 
ಅಧಗದಷ್ಟಟರತತ್ುರ್. ಆದದರಿಂದ    Sin300 = √𝟏

𝟐
 = 𝟏

𝟐
 

 
ಇರ್ೇ ರಿೇತಿ   Cos300 ಬೆಲ್ಲಯ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ಕ್ರರತಬೆರಳಿನಿಂದ ತೊೇರತ ಬೆರಳಿನರ್ರಗ ತ್ಂದತ್ನಿಲಲಸಬೆೇಕ್ಕ.  
ಆರ್   Cos300 ಬೆಲ್ಲಯ್ತ ತೊೇರತಬೆರಳಿನ ಮತಂರ್ (ಬಲ್ರ್ಡೆ) ಉಳಿದ ಬೆರಳುರ್ಳ ಸಂಖೆಯಯ್ ರ್ರ್ಗಮೂಲ್ದ ಅಧಗದಷ್ಟಟರತತ್ುರ್.  
ಆದದರಿಂದ Cos300 =  √𝟑

𝟐
 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :   10th 
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         89) ತಿರಕೀನಮತಿ ಅನುಪ್ರತಗಳು 

 ಉದ್ದೀಶ : ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು ಸಮರಿಸಲ್ತ ಸತಲ್ಭವಾದ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ವಿಧಾನರ್ನತು ಬಳಸತವುದತ. 

 ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ,   
ಕಟರ್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಕ್ಕೈವಾರ, ಮಾಕಗರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 3mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪ ಹೊಂದ್ಧರತರ್ 
ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ ಕಣಗದ ಉದದ 1’ ಇರತರ್ಂತ ಒಂದತ ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ ಹಾರ್ೂ 6 ಚ್ಚಕಕ ಸರ್ಗಸಮರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ 
ಫೇಮ ಶಿೇಟನಲಲಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ ಅವುರ್ಳನತು ದತ್ು ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ರ್ೃಂರ್ರ್ಳಿಗ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿ, ಅನತಪ್ತಿೇಯ್ ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ 
ತಿರಕೊೇನಮಿತಿಯ್ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು ಹಾರ್ೂ ಅವುರ್ಳ ವಿಲ್ೇಮರ್ಳನತು 
ತಿಳಿಯ್ಬಹತದಾಗಿರ್. 

1. sin 𝜽  = 𝟏

𝐜𝐨𝐬𝐞𝐜  𝜽
 

 
2. cos 𝜽  = 𝟏

𝐬𝐞𝐜  𝜽
 

 
3. tan 𝜽    = 𝟏

𝐜𝐨𝐭  𝜽
 

 

4. 𝟏

𝐬𝐢𝐧  𝜽
 = cosec 𝜽 

 
5. 𝟏

𝐜𝐨𝐬  𝜽
 = sec 𝜽 

 
6. 𝟏

𝐭𝐚𝐧  𝜽
 = cot 𝜽 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :    10th 
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       90) ಬಿೀಜಗಣಿತದ್ ಮ್ಮಲಕಿರಯೆಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ :  ಬಿೇಜರ್ಣಿತ್ದ ಮೂಲ್ಕ್ರರಯೆರ್ಳನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಆಲ್್ಜಬಾರ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಕ್ಕೈಗೊಳುಳವುದತ ಹಾರ್ೂ 
ಬಿೇಜರ್ಣಿತ್ದ ಮೂಲ್ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಬಣೂದ ಫಮ್ 
ಶಿೇಟ್್, ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ.  
 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  10 mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ 18”್X್12”್ವಿಸಿುೇಣಗದ 
ಸಮತ್ಲ್ರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದಕ್ಕಕ ಚೌಕಟತಟ (Frame) ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಂಡತ  3 mm ದಪಪವಿರತರ್ 3 ರಿಂದ 4 ಬಣೂದ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಚ್ಚಕಕ ಚ್ಚಕಕ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  * ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳ ಒಂದತ ಗುಂಪನತು ತಗದತಕೊಳಳೇಣ. ಅದರಲಲರತರ್ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳ ಸಂಖೆಯ ‘X’ ಆಗಿರಲ. ಈ  
ಗುಂಪಿಗ ಇನೂು 6 ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಸ್ತೇರಿಸಿದಾರ್ ಗುಂಪಿನಲಲರತರ್ ಒಟತಟ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳ ಸಂಖೆಯ X + 6 ಆಗುವುದತ.  
* ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ 8 ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಹೊರತಗದಾರ್ ಗುಂಪಿನಲಲನಲಲರತರ್ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳ ಸಂಖೆಯ X – 8 
ಆಗುವುದತ.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : * ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರರಯೆರ್ಳನತು ಮಾಡತವುದತ.  
  * ದರ್ಮಾಂರ್ ಮತ್ತು ಭಿನುರಾಶಿರ್ಳಿಗ ಉದಾಹರಣೆರ್ಳನತು ರೂಪಿಸತವುದತ.  

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
 
  



  

91 
 

 
          91) ತಿರಕೀನಮತಿ ನಿತಯ ಸಮೀಕ್ರರ್ಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ :  ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ನಿತ್ಯಸಮಿೇಕರಣರ್ಳನತು ಸತಲ್ಭವಾದ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ವಿಧಾನರ್ನತು ಪರಿಚಯ್ ಮಾಡಿಸತವುದತ.  

ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :   ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕೊೇನಮಾಪಕ, 
ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಫೆವಿಬಾಂಡ, ಇತಾಯದ್ಧ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 3 mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪ ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟ್್ನಲಲ ಕಣಗದ ಉದದ 1’ ಇರತರ್ಂತ ಒಂದತ ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. 6 ಚ್ಚಕಕದಾದ ಸರ್ಗಸಮ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟ್್ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ ಹಾರ್ೂ ಅವುರ್ಳನತು ದತ್ು ಷಡತಬಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ರ್ೃಂರ್ರ್ಳಿಗ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಅನತಪ್ತಿೇಯ್ ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :   ದತ್ು ಮಾಧರಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ತಿರಕೊೇನಮಿತಿಯ್ ನಿತ್ಯ ಸಮಿೇಕರಣರ್ಳನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ  
ಸಮರಿಸಬಹತದತ. 

• sin2 𝜽 + cos 2 𝜽 =1 
• 1 +cot2 𝜽 = cosec 2 𝜽 
• tan2 𝜽 + 1= sec 2 𝜽 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  10th 
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92) ಅಬಾಯಕ್ಸ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಏರಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಇಳಿಕ್ಕ ಕರಮ ಹಾರ್ೂ ಸಾೆನಬೆಲ್ಲಯ್ ಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಮೂತ್ಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ಅರ್ವಾ ಕಟ್ಟಟಗಯ್ ಪಟ್ಟಟ, ವಿವಿಧ ಬಣೂದ ತ್ಲಾ ಹತ್ುರಂತ 100 
ಮತತ್ತುರ್ಳು, ದಪಪನೆಯ್ ತ್ಂತಿಕಡಿಡ (09)  

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಒಂದತ ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಫೇಮ್ ಶಿಟ್್ / ಕಟ್ಟಟಗಯ್ ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ತಗದತಕೊಂಡತ, ಸಮಾನ ಅಂತ್ರದಲಲ 
09 ಬಿಂದತರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸಿ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ದಪಪನೆಯ್ 09 ತ್ಂತಿಕಡಿಡರ್ಳನತು ಬದರಪಡಿಸಬೆೇಕ್ಕ. ನಂತ್ರ ಪರತಿ ತ್ಂತಿಯ್ 
ಕಡಿಡಯ್ಲಲ 09 ಮತತ್ತುರ್ಳನತುಹಾಕ್ಕವುದತ. (ಪರತಿ ತ್ಂತಿ ಕಡಿಡಗ ಒಂರ್ೇ ಬಣೂದ 09 ಮತತ್ತುರ್ಳು ಇರಬೆೇಕ್ಕ).  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಈ ಮಾದರಿಯಂದ ಏರಿಕ್ಕ & ಇಳಿಕ್ಕ ಕರಮ ಹಾರ್ೂ ಸಾೆನಬೆಲ್ಲಯ್ ಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹತದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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93) ಹೆಕಾಾ ಫಝಲ-1 

 ಉದ್ದೀಶ : ಆಕೃತಿರ್ಳ ರ್ಲ್ಯ್ ಮತ್ತು ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳ ನಿಖರವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ನಿದ್ಧಗಷಟವಾಗಿ ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಬಳಸಿ 
ಒಂದತ ಆಟದ ಮೂಲ್ಕ ಸಪಷಟಪಡಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಕಟರ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಪ್ನಿಿಲ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್ ಇತಾಯದ್ಧ.  

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 5mm ಅರ್ವಾ 10 mm ದಪಪರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್ ನಲಲ ಒಂದತ ಚದರ ಅಡಿಯ್ 
ಬೆೇಸ್ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ.  ಅರ್ೇ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ನಿಂದ ಬಾಡಗರ್ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಬೆೇಸ್ನ ಸತತ್ುಲ್ೂ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಬೆೇಸ್ನ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಷಡತುಜ್ಞಕಾರದ ಖ್ಯನೆರ್ಳನತು ಮಾಕಗರ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಬರದತಕೊಳಿಳ (ಚ್ಚತ್ರ 93.1). 
ನಂತ್ರ ಬಣೂ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ರ್ಳಲಲ ಚ್ಚತ್ರ 93.2 ನಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ವಿವಿಧ ಆಕಾರರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :    ಆಕೃತಿರ್ಳು ಆರ್ರಿಸತರ್ ಸೆಳ, ಅವುರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳು, ಸತತ್ುಳತ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಮಾಡಿಸಲ್ತ, 
ಅರ್ರ ಬತದ್ಧಧಮತುಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸಲ್ತ ಇರತರ್ ಆಟರ್ಳಲಲ ಈ ಆಟವು ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿರ್. ಇದರಲಲ ಮಕಕಳು ಆಕೃತಿರ್ಳ ಜೊೇಡಣೆಯ್ 
ಸತಲ್ಭ ವಿಧಾನರ್ನತು ಕಂಡತಕೊಳುಳರ್ಂತ ಅರ್ರನತು ಪ್ರೇರೇಪಿಸತವುದತ ಅರ್ತ್ಯ. ಅರ್ರತ ತ್ಮಮ ಬತದ್ಧದಮತುಗ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ಹಲ್ವು 
ಪರಯ್ತ್ುರ್ಳಲಲ ಈ ಕ್ರರೇಯೆಯ್ನತು ಸಾಧಿಸತರ್ರತ. ಪರತಿೇ ಬಾರಿ ಪರಯ್ತ್ುರ್ಳ ಸಂಖೆಯಯ್ನತು ಕಡಿಮ ಮಾಡತತಾು ಹೊೇಗುವುದನತು ಮಕಕಳು 
ಪರಯ್ತಿುಸತತಾು ಕಲಯ್ತರ್ರತ. ಚ್ಚತ್ರ 97.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದ ಬಾಕಿರ್ಳಲಲ ಹೊಂದತರ್ಂತ ಚ್ಚತ್ರ 97.2 ರಲಲರತರ್ ಆಕೃತಿರ್ಳನತು 
ಜೊೇಡಿಸತವುದತ.  
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಚ್ಚತ್ರ 97.2 ರಲಲರತರ್ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳಿಂದ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತರ್ ಪರಯ್ತ್ು ಮಾಡತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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              94) ತಿರಕೀನಮತಿ ಅನುಪ್ರತಗಳ ಸಂಬಂಧ 

ಉದ್ದೀಶ :  ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ  ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳ ಸಂಬಂಧರ್ನತು ಸಮರಿಸಲ್ತ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ವಿಧಾನ ಕಂಡತಕೊಳುಳವುದತ.  

ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :   ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕೊೇನಮಾಪಕ, 
ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ, ಫೆವಿಬಾಂಡ, ಇತಾಯದ್ಧ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಬೆೇಕಾದ ಬಣೂದ ಫೇಮಶಿೇಟ ಮೇಲ್ಲ 
ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯಂದನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ, 6 ಚ್ಚಕಕ ಸರ್ಗಸಮ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಮಾಕಗ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅನತಪ್ತ್ ಸೂಚಕರ್ಳನತು 
ಬರದತಕೊಳಿಳ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :     
1. tan 𝜽 =  

𝒔𝒊𝒏 𝜽

𝐜𝐨𝐬  𝜽
 

2. sin 𝜽 =  
𝒄𝒐𝒔 𝜽

𝐜𝐨𝐭 𝜽
 

3. cos 𝜽 =  
𝒄𝒐𝒕 𝜽

𝐜𝐨𝐬𝐞𝐜  𝜽
 

4. cot 𝜽 =  
𝒄𝒐𝒔𝒆𝒄 𝜽

𝐬𝐞𝐜  𝜽
 

5. cosec 𝜽 =  
𝒔𝒆𝒄 𝜽

𝐭𝐚𝐧  𝜽
 

6. sec 𝜽 =  
𝒕𝒂𝒏 𝜽

𝐬𝐢𝐧  𝜽
 

 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 10th 
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      95) ಸಂರ್ವನಿೀಯ್ತೆ ದಾಳದ್ ಆಟ 

ಉದ್ದೀಶ: ಸಂಭರ್ನಿೇಯ್ತಯ್ ಒಂದತ ಆಸಕ್ರುದಾಯ್ಕ ಆಟರ್ನತು ರೂಪಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕ್ಕೈವಾರ, ಟ್ಟನ್್, ಅರ್ವಾ ಪ್ಲಸಿಟೇಕ್್ ಗಾಲಸ, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ ಇತಾಯದ್ಧ. 

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  10 mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ನಲಲ 12”್X್6”್ವಿಸಿುೇಣಗದ ವಿನೆೈಲ್್ 
ಪ್ೇಪರರ್ಳಲಲ 6 ಸರ್ಗಸಮ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸಮತ್ಲ್ಕ್ಕಕ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ ಹಾರ್ೂ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು 
ಬರದತಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ಒಂದತ ಪಟಟ ಡೆೈಸ್ ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಪ್ಲಸಿಟಕ ಲ್ೇಟ/ ಟ್ಟನ್ನಸ್ನಲಲ ದಾಳರ್ನತು ಹಾಕ್ರ ಕ್ಕಲ್ವು ಬಾರಿ ಅದನತು ತಿರತಗಿಸಿ ಸಮತ್ಲ್ದ ಮೇಲರತರ್ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದತ ಮೊದಲ್ಲೇ ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದ ಸಂಖೆಯಯ್ ಮೇಲ್ಲ ಬೇರಲ್ತ ಹಾಕ್ರದಾರ್ ಆಯೆಕಕೊಂಡ ಸಂಖೆಯ ಹಾರ್ೂ 
ದಾಳದ ಮೇಲ್ತಮಖದಲಲ ಇರತರ್ ಸಂಖೆಯ ಒಂರ್ೇ ಆಗಿರತರ್ಂತ ಆಟರ್ನತು ರೂಪಿಸತವುದತ. ಸಂಖೆಯಯ್ನತು ನಿದ್ಧಗಷಟಗೊಳಿಸಿ ಆಟರ್ನತು 
ಪನರಾರ್ತಿಗಸತವುದತ. ಸಂಖೆಯರ್ಳು ಒಂರ್ೇ ಆಗಿರತರ್ ಸಂಭರ್ನಿೇಯ್ತಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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96) ಜುಡೀ ಕಿಟ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಕೊಳವರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಬಣೂದ ಕೊಳವರ್ಳು/ 
ಪ್ನಿುನ ನಿರತಪಯ್ತಕು ಕಡಿಡರ್ಳು / ಛತಿರಯ್ ಅರ್ವಾ 
ಬೆೈಸಿಕಲ್್ ಕಡಿಡರ್ಳು, ದಾರ, ಬೆೈಸಿಕಲ್್ ವಾಲ್್ ಟೂಬ್, 
ಫೆವಿಕ್ರವಕ್್ ಇತಾಯದ್ಧ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಬಣೂ ಬಣೂದ ಪ್ಲಸಿಟಕ್್ 
ಕಡಿಡರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಳಿಳ. (ಬಣೂದ ಕಡಿಡರ್ಳಿಗ 
ಪಯಾಗಯ್ವಾಗಿ ಛತಿರಯ್ ಅರ್ವಾ ಬೆೈಸಿಕಲ್್ ಕಡಿಡರ್ಳನತು  
ಬಳಸಬಹತದತ) ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಪರಸಪರ ಜೊೇಡಿಸಲ್ತ 1” 
ಉದದದ ವಾಲ್್ ಟೂಬ್ ತ್ತಣತಕ್ಕರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಈ ವಾಲ್್ ಟೂಬ್ನ ತ್ತದ್ಧರ್ಳಿಗ ಕಡಿಡರ್ಳನತು 
ಜೊೇಡಿಸತತಾು ನಿಮಗ ಬೆೇಕಾದ ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ಪಡೆಯ್ಬಹತದತ.        ಚಿತರ 96.1 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ವಿವಿಧ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ನಿೇಡಲ್ತ, ಅವುರ್ಳ ಬಾಹತರ್ಳ ಅಳತ, ಜೊೇಡಣೆ. ಆ ಸಮತ್ಲ್ದ 
ದೃಗೊೆೇಚರನ ಈ ರಿೇತಿ ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿಯಂದ್ಧಗ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ಮಾದರಿರ್ಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ಮಕಕಳಿಗ 
ಮೂತ್ಗರೂಪದಲಲ ಪರಸತುತ್ ಪಡಿಸತವುದತ.  ಈ ಮಾದರಿಯಂದ ಸಾಧಯವಿರ್. ಅಲ್ಲರ್ೇ ಮಕಕಳು ತಾವೇ ಸವತ್ಃ ಈ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನತು 
ಮಾಡಲ್ತ ಅನತವು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ತ ಸಾಧವಿರತವುದರಿಂದ ಮಕಕಳ ಸೃಜನಶಿೇಲ್ತಯ್ನತು ಹಚ್ಚಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗುತ್ುರ್.  
 ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಬಣೂದ ಕಡಿಡರ್ಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕಟರ್ ರ್ಳನತು ಬಳಸಿ, ಇತ್ರ ಯಾವುರ್ೇ ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತರ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ 
ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನತು ನಿೇಡತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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97) ಹೆಕಾಾ ಪಝಲ್- 2 

ಉದ್ದೀಶ : ಆಕೃತಿರ್ಳ ರ್ಲ್ಯ್ ಮತ್ತು ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳಲಲ ನಿಖರವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ನಿದ್ಧಗಷಟವಾಗಿ ಷಡತಬಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಬಳಸಿ  
ಒಂದತ ಆಟದ ಮೂಲ್ಕ ಸಪಷಟಪಡಿಸತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್., ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಕಟರ್, ಪ್ನಿಿಲ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್ 
ಇತಾಯದ್ಧ.  

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 5 mm ಅರ್ವಾ 10mm ದಪಪರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಒಂದತ ಚದರ ಅಡಿಯ್ 
ಬೆೇಸ್ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅರ್ೇ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಿಂದ ಬಾಡಗರರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಬೆೇಸ್ ನ ಸತತ್ುಲ್ೂ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಬೆೇಸ್ನ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಷಡತುಜ್ಞಕಾರದ ಖ್ಯನೆರ್ಳನತು ಮಾಕಗರನಿಂದ ಬರದತಕೊಳಿಳ (ಚ್ಚತ್ರ 97.1) ನಂತ್ರ ಬೆೇರ 
ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ಶಿೇಟರ್ಳಲಲ ಚ್ಚತ್ರ 97.2 ನಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ವಿವಿಧ ಆಕಾರರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. 97.3 ಜೊೇಡಿಸಿದ ಚ್ಚತ್ರ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಆಕೃತಿರ್ಳು ಆರ್ರಿಸತರ್ ಸೆಳ, ಅವುರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳು, ಸತತ್ುಳತ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಮಾಡಿಸಲ್ತ, 
ಅರ್ರ ಬತದ್ಧಧಮತುಯ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸಲ್ತ ಇರತರ್ ಆಟರ್ಳಲಲ ಈ ಆಟವು ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿರ್. ಇದರಲಲ ಮಕಕಳು ಆಕೃತಿರ್ಳ ಜೊೇಡಣೆಯ್ 
ಸತಲ್ಭ ವಿಧಾನರ್ನತು ಕಂಡತಕೊಳುಳರ್ಂತ ಅರ್ರನತು ಪ್ರೇರೇಪಿಸತವುದತ ಅರ್ತ್ಯ. ಅರ್ರತ ತ್ಮಮ ಬತದ್ಧದಮತುಗ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ಹಲ್ವು 
ಪರಯ್ತ್ುರ್ಳಲಲ ಈ ಕ್ರರೇಯೆಯ್ನತು ಸಾಧಿಸತರ್ರತ. ಪರತಿೇ ಬಾರಿ ಪರಯ್ತ್ುರ್ಳ ಸಂಖೆಯಯ್ನತು ಕಡಿಮ ಮಾಡತತಾು ಹೊೇಗುವುದನತು ಮಕಕಳು 
ಪರಯ್ತಿುಸತತಾು ಕಲಯ್ತರ್ರತ. ಚ್ಚತ್ರ 97.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದ ಬಾಕಿರ್ಳಲಲ ಹೊಂದತರ್ಂತ ಚ್ಚತ್ರ 97.2 ರಲಲರತರ್ ಆಕೃತಿರ್ಳನತು 
ಜೊೇಡಿಸತವುದತ.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಚ್ಚತ್ರ 97.2 ರಲಲರತರ್ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳಿಂದ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತರ್ ಪರಯ್ತ್ು ಮಾಡತವುದತ.  

ಚಿತರ 97.1          ್್್್್್್                         ಚಿತರ 97.3 

 

ಚಿತರ 97.1          ್್್್್್್                         ಚಿತರ 97.3 
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ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
 

     98) ಭಿನುರಾಶಿ & ಶೀಕ್ಡಾ ಕ್ರಮ್ 
ಉದ್ದೀಶ : ಭಿನುರಾಶಿ & ಶೇಕಡಾ 
ಕರಮರ್ಳಿಗಿರತರ್ ಸಂಬಂಧರ್ನತು 
ಮೂತ್ಗರೂಪದಲಲ ತೊೇರಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, 
ಮಾಕಗರ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸೂಕು 
ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟ್್ ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಬಾಡಗರ 
ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ಈ ಟರೇ ಬೆೇಸನಲಲ 
ಇರಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ಲಲ 
9 ಸಮಾನ ಅಳತಯ್ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಆಕಷ್ಟೇಗಣಿಯ್ವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ತ ಬೆೇರ 
ಬೆೇರ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಶಿೇಟನತು 
ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. 

ಮ್ಮಲಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಒಂದತ ಪೂಣಗ ಪಟ್ಟಟಯಂದ (100%) ಪ್ರರಂಭಿಸಿ 8.3 % ರ್ರಗ ಅಂದರ 12 
ಭಾರ್ರ್ಳರ್ರಗ (1/12) ಮೇಲ್ಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಎಲಾಲ ಪಟ್ಟಟರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಶೇಕಡಾ ಭಿನುರಾಶಿರ್ಳಿಗ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ಭಾರ್ ಮಾಡಿ 
ನಮೂದ್ಧಸತವುದತ. ಇದರ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಒಂದತ ಪೂಣಗ ರ್ಸತುರ್ನತು ಸಮಾನ ಭಾರ್ರ್ಳಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರ್, ಆ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಶೇಕಡಾ 
& ಭಿನುರಾಶಿಯ್ಲಲ ಪರತಿನಿಧಿಸತರ್ದನತು ತೊೇರಿಸಬಹತದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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            99) ವೃತತ ಸಪಶುಕ್ಗಳ ಪರಮೀಯ್ - 2 

ಉದ್ದೀಶ :  ರ್ೃತ್ು ಸಪರ್ಗಕರ್ಳ ಮೇಲನ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸತವುದತ.  
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಫೇಮ ಶಿಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಫೆವಿಬಾಂಡ, ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ , ಕ್ಕೈವಾರ .  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  10mm ಅರ್ವಾ 5mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 18”್X್12”್ಚದರ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ್ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದಕ್ಕಕ ಚೌಕಟತಟ (ಫೆರೇಮ) ರಚ್ಚಸಿಕೊಳಿಳ.್8”್
ವಾಯಸವಿರತರ್ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ 
ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ತಿರಭತಜ AOP 
ಮತ್ತು ತಿರಭತಜ BOP ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ರ್ೃತ್ುದಲಲ 
AOP ಭಾರ್ರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಎಲಾಲ ಆಕಾರರ್ಳನತು 
ಬೆೇಸ್ ನ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಜೊೇಡಿಸಿ.   
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಚ್ಚತ್ರದಲಲ AP ಮತ್ತು BP ರ್ಳು ರ್ೃತ್ುಕ್ಕಕ 
ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಬಿಂದತ “P”್ನಿಂದ ಎಳೆದ ಸಪರ್ಗಕರ್ಳು AP=BP ಎಂದತ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ತೊೇರಿಸಬೆೇಕ್ರರ್. AO, BO, 
OP, ರ್ಳನತು ಸ್ತೇರಿಸಿ ಉಂಟಾದ ತಿರಭತಜ AOP ಮತ್ತು BOP ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಒಂದರಮೇಲ್ಂದನತು ಜೊೇಡಿಸಿದಾರ್ ಅವು 
ಪರಸಪರ ಐಕಯಗೊಳುಳತ್ುವ. ಅಂದರ ತಿರಭತಜ AOP ≅ ತಿರಭತಜ BOPಆಗಿರತರ್ದರಿಂದ AP=BP ಆಗಿರತತ್ುರ್. ಹಾರ್ೂ ಇದನತು ಲ್ಂ. 
ಕ. ಬಾ ಸಿದ್ಯಧಿಂತ್ದ್ಧಂದ ನಿರೂಪಿಸಬಹತದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 10th 
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           100) ಪೂಣಾುಂಕ್ಗಳ ಮ್ಮಲಕಿರಯೆಗಳು. 

ಉದ್ದೀಶ : ಪೂಣಾಗಂಕರ್ಳ ಸಂಕಲ್ನ & ರ್ಯರ್ಕಲ್ನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕ ಮಕಕಳಿಗ ಮನರ್ರಿಕ್ಕ 
ಮಾಡಿಸತವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಅಂಟತ, ದಾರ. 

 
 ಚಿತರ 100.1 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ; ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನತು ಕತ್ುರಿಸಿ, ಬಾಡಗರ್ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ಅದರಲಲ 3 
ಸಮಾಂತ್ರ ರೇಖೆರ್ಳನತು ಎಳೆಯ್ತವುದತ. ಮಧಯದ ಸರಳರೇಖೆಯ್್ಮೇಲೆ್½(ಅಧಗ) ಮೂಲ್ಮಾನ ಅಳತಯ್ಲಲ ಸಂಖ್ಯಯರೇಖೆರ್ಳನತು 
ರಚ್ಚಸತವುದತ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಉದಾಹರಣೆ್:- +3 -4 = ? 

 ಒಂದತ ದಾರರ್ನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಅದರ ಒಂದತ ತ್ತದ್ಧಯ್ನತು ಮೇಲನ ಸಂಖ್ಯಯರೇಖೆಯ್ +3 ರ ಮೇಲ್ಲ ಹಾದತ 
ಹಾರ್ೂ ಇನುಂದತ ತ್ತದ್ಧಯ್ನತು ಕ್ಕಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಯರೇಖೆಯ್ ಮೇಲನ -4 ರ ಮೇಲ್ಲ ಹಿಡಿದಾರ್, ಈ ದಾರದ್ಧಂದ ಉಂಟಾದ 
ಸರಳರೇಖೆಯ್ತ ಮಧಯದ ಸಂಖ್ಯಯ ರೇಖೆಯ್ತ ಮಧಯದ ಸಂಖ್ಯಯರೇಖೆಯ್ ಮೇಲನ (-1) ರ ಮೇಲ್ಲ ಹಾದತ ಹೊೇಗುವುದತ. ಇರ್ೇ 
ಅದರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರತತ್ುರ್.   
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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101) ವೃತ್ಿ ಖಂಡದಲಾನ್ ಕೊೀನ್ರ್ಳು. 
ಉದ್ದೀಶರ್ಳು : ಅಧಿಕ್್ ರ್ೃತ್ತ್ ಖಿಂಡ್ ಅಧವ್ ರ್ೃತ್ತ್ ಖಿಂಡ್ ಲಘು್ ರ್ೃತ್ತ್ ಖಿಂಡದ್ಲೊ್ ಏಪವಡುರ್್ ಕೇನಗಳ್ ವಿಧಗಳನುನ್
ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ್ಅಳತ್ಮ್ಮಡುವುದ್ರ್ಮೂಲಕ್್ಪತತ್ಹಚುುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್,್ಕ್ಟರ,್ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ಸ್ತಕೇಲ್,್ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ,್್ಪರಮನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ 

 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 10mm್ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ್18"್X್12"್ಅಳತಯ್್ಬೆೇಸ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಅದ್ರಲೊ್ಮೂರು್
ಸರ್ವಸಮ್ರ್ೃತ್ತಗಳನುನ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿರುರ್ಿಂತ್ಸಮ್ಮನ್ಅಿಂತ್ರದ್ಲೊ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ತಗಯಿರಿ,್ಈ್ಬೆೇಸ್ನ್ಹಿಿಂಭಾಗದ್ಲೊ್ಅದ್ಕೆಕ್
ಸಮ್ಮನವಾದ್್3mm ಬಣೂದ್್ಫೇಮಸಿೇಟನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ಅಿಂಟಸಿ.್ನಿಂತ್ರ್ರ್ೃತ್ತಗಳಲೊ್ಸರಿಯಾಗಿ್ಹೊಿಂದ್ಧಕಳುಾರ್ಿಂತ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್
ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಬಣೂದ್್ಫೇಮಶಿೇಟಗಳಲೊ್ತಿರಭುಜಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಜೇಡಿಸಿ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಒಿಂರ್ೇ್ರ್ೃತ್ತ್ಖಿಂಡದ್ಲೊನ್ಕೇನಗಳು್ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.್ಅಧಿಕ್್ರ್ೃತ್ತ್ಖಿಂಡದ್ಲೊನ್ಕೇನಗಳು್ಲಘು್
ಕೇನಗಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ,್ ಲಘುರ್ೃತ್ತ್ ಖಿಂಡದ್ಲೊನ್ ಕೇನಗಳು್ ಅಧಿಕ್್ ಕೇನಗಳ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ್ ಮತ್ುತ್ ಅಧವ್ ರ್ೃತ್ತ್ ಖಿಂಡದ್ಲೊನ್
ಕೇನಗಳು್ಲಿಂಬಕೇನಗಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ್ಎಿಂಬ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಯ್ನುನ್ಬೆೇರೆ್ಬೆೇರೆ್ಬಣೂದ್್ತಿರಭುಜಗಳನುನ್ತಗದ್ುಕಿಂಡು್ಸುಲಭವಾಗಿ್
ನಿರೂಪಿಸಬಹುದ್ು,್ ಅಲೊರ್ೇ್ಕೇನಗಳನುನ್ ಒಿಂದ್ರ್ಮೇಲ್ಲಿಂದ್ು್ ಐಕ್ಯವಾಗುರ್ಿಂತ್ಜೇಡಿಸಿ್ ಅವು್ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತರ್್ ಎಿಂದ್ು್
ಸುಲಭವಾಗಿ್ತೇರಿಸಬಹುದ್ು. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು :್* ಒಿಂರ್ೇ್ರ್ೃತ್ತ್ಖಿಂಡದ್ಲೊನ್ತಿರಭುಜಗಳು್ಒಿಂರ್ೇ್ರ್ೃತ್ತ್ಕ್ಿಂಸದ್ಧಿಂದ್್ಏಪವಡುತಿತದ್ದರೆ್ಅವುಗಳು್ 
  ್್್್್್ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತರ್್ಎಿಂದ್ು್ತೇರಿಸುವುದ್ು. 

   * ಲಘು್ರ್ೃತ್ತ್ಕ್ಸದ್ಧಿಂದ್್ಏಪವಡುರ್್ತಿರಭುಜಗಳು್ಲಘುಕೇನ್ತಿರಭುಜಗಳು್ಅಧವ್ರ್ೃತ್ತ್ಕ್ಿಂಸದ್ಧಿಂದ್್ 
್್್್್ಏಪವಡುರ್್ತಿರಭುಜಗಳು್ಲಿಂಬಕೇನ್ತಿರಭುಜಗಳು್ಹಾಗೂ್ಅಧಿಕ್್ರ್ೃತ್ತ್ಕ್ಸದ್ಧಿಂದ್್ಏಪವಡುರ್್ 
್್್್್ತಿರಭುಜಗಳು್ವಿಶಾಲಕೇನ್ತಿರಭುಜಗಳು್ಆಗಿರುತ್ತವೆ್ಎಿಂದ್ು್ತೇರಿಸುವುದ್ು. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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                              102) ಸಮಾಂತ್ರ ಸರಳ ರೀಖ್ಯರ್ಳು/ಪಾೀಪೀರ್ 

                      ಆಧಾರ ಪರತ್ತಜೆೆ. 
ಉದ್ದೀಶರ್ಳು : ಪೊೇಪೇರ್ಆಧಾರ್ಪರತಿಜೆೆಯ್ನುನ್ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ್ಪರಿಶಿೇಲಸುವುದ್ು 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್,್
ವಿನೆೈಲ್್ ಪೇಪರ,್ ಕ್ಟರ,್ ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ ಸ್ತಕೇಲ್,್
ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ ಬೇಡ್ವ, ಪೂಣವ್ ಕೇನಮ್ಮಪಕ್, 
ಪ್ೊಸಿಟಕ್್ಮೌಲಡಿಂಗ್್್ಪಮವನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ. 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 10mm ದ್ಪಪವಿರುರ್್
ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲೊ್18"್X್18"್ಅಳತಯ್್ಬೆೇಸ್
ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ ,್ ಅದ್ಕೆಕ್ ಅಿಂಚು(Frame)ಗಳನುನ್
ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ಅಿಂಟಸಿ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಅಳತಯ್್ಮೌಲಡಿಂಗ್್ಪಟಟಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಎರಡು್ಪೂಣವ್ಕೇನ್
ಮ್ಮಪಕ್ಗಳನುನ್ರಿಂದ್ರ್ಮ್ಮಡಿ್ಅವುಗಳನುನ್ನಟ್್ಬೇಲ್ಟಸ್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಬಿಗಿದ್ುಕಳಿಾ.್EH್ಪಟಟಯ್್ಸಿೆರವಾಗಿರುರ್ಿಂತಯ್ೂ,್
AB್ಮತ್ುತ್CD್ಪಟಟಗಳು್ಸುಲಭವಾಗಿ್ಚಲಸುರ್ಿಂತ್ರ್ಯರ್ಸ್ತೆ್ಮ್ಮಡಿಕಳಿಾ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್AB್॥ CD್ಆಗುರ್ಿಂತ್ಹೊಿಂದ್ಧಸಿಕಿಂಡು್ಒಿಂದ್ು್ಜತ್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ರೆೇಖೆಗಳನುನ್
ಒಿಂದ್ು್ಛೇದ್ಕ್್ರೆೇಖೆಯ್ು್ಛೇದ್ಧಸಿದ್ಯಗ್ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್್ಎಲಾೊ್ವಿಧದ್್ಕೇನಗಳ್ಜೇಡಿಗಳನುನ್ಅವುಗಳ್ನಡುವಿನ್ಸಿಂಬಿಂಧರ್ನುನ್
ಹಾಗೂ್ಎಲಾೊ್ಕೇನಗಳ್ಅಳತಗಳನುನ್ಸುಲಭವಾಗಿ್ನಿರೂಪಿಸಬಹುದ್ು. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : * ದ್ತ್ತ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಯ್ನುನ್ಬೆೇರೆ್ಬೆೇರೆ್ಅಳತಯ್್ಕೇನಗಳಿಗೂ್ಪರಿೇಕಿಷಸುವುದ್ು. 

   * ಯ್ೂಕಿೊಡ್್ನ್ಆಧಾರ್ಪರತಿಜೆೆಯ್್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಯ್ನುನ್ಪರಿೇಕಿಷಸುವುದ್ು. 
   *್ದ್ತ್ತ್ಆಕ್ೃತಿಯ್ಲೊ್ಒಿಂದ್ು್ಕೇನದ್್ಅಳತಯ್ನುನ್ಕಟ್ಯಟಗ್ಉಳಿದ್್ಎಲಾೊ್ಕೇನಗಳ್ಅಳತ್ 

ಕ್ಿಂಡುಹಿಡಿಯ್ುರ್್ಸಮಸ್ತಯಗಳನುನ್ರೂಪಿಸುವುದ್ು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :    9th & 10th 
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   103) ವರ್ಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳು. 

  ಉದ್ದೀಶರ್ಳು : ರ್ಗವದ್್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಅದ್ರ್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪಟಟ್ಮ್ಮಡುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು : ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲ್್್ ಪಪರ, ಕ್ಟರ, ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್, ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ ಬೇಡ್ವ, 
ಪರಮನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ್ಹಾಗೂ್ಕೇನ್ಮ್ಮಪಕ್. 

 
ಚಿತ್ರ 103.1                               ಚಿತ್ರ 103.2 

ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ :  10mm್ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ್18"್x್18"್ಅಳತಯ್್ಬೆೇಸ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಅದ್ರಲೊ್ಮೇಲನ್
ಅಧವಭಾಗದ್ಲೊ್ ಒಿಂದ್ು್ ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅಳತಯ್್ ರ್ಗವರ್ನುನ್ ಇಡಲು್ ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್ ಅಿಂಚು(Frame)ಗಳನುನ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್
ಅಿಂಟಸಿ,್ನಿಂತ್ರ್3mm ನ್ಬಣೂದ್್ಫೇಮಶಿೇಟನುನ್ಈ್ಜಾಗದ್ಲೊ್ಸರಿಯಾಗಿ್ಹೊಿಂದ್ಧಕಳುಾರ್್ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಅಳತಯ್್ರ್ಗವರ್ನುನ್
ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ ಹೊಿಂದ್ಧಸಿ.್ ಒಿಂದ್ು್ ಮೂಲೆಯ್ಲೊ್ ಒಿಂದ್ು್ ಕೇನಮ್ಮಪಕ್್ ಹಾಗೂ್ ಒಿಂದ್ು್ ಅಳತ್ ಪಟಟಯ್್ ಚಿತ್ರಗಳನುನ್
ಅಧವಭಾಗದ್ಲೊ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಬರೆಯ್ಲು್ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್ಚೌಕ್ಳಿಗಳನುನ್ರಚಿಸಿರಿ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ರ್ಗವದ್್ಬಾಹುಗಳು,್ಕೇನಗಳು್ಮತ್ುತ್ಕ್ಣವಗಳ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ್ಪರಿೇಕಿಷಸುವುದ್ು,್ಈ್
ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ಉರ್ದೇಶವಾಗಿರ್.್ದ್ತ್ತರ್ಗವರ್ನುನ್ತಗದ್ುಕಿಂಡು್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ಲೊ್ಜೇಡಿಸಲಾದ್್ಅಳತಪಟಟ್ಮತ್ುತ್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್ದ್್
ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಅದ್ರ್ಬಾಹುಗಳು್ಕೇನಗಳು್ಮತ್ುತ್ಕ್ಣವಗಳ್ಅಳತ್ಮ್ಮಡುರ್್ಮೂಲಕ್್ಅವುಗಳ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪಟಟ್ಮ್ಮಡಲು್
ಮಕ್ಕಳಿಗ್ತಿಳಿಸುವುದ್ು,್ನಿಂತ್ರ್ಅರ್ರ್ಉತ್ತರಗಳನುನ್ನಿಜವಾದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಹೊೇಲಸಲು್ಸೂಚಿಸುವುದ್ು. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು :  * ರ್ಗವದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಇತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಹೊೇಲಸುವುದ್ು. 

    * ರ್ಗವದ್್ಮೇಲನ್ಪರಮೇಯ್ಗಳನುನ್ಅದ್ರ್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಸಮನಾಯ್ಗೊಳಿಸಿ್ವಿರ್ರಿಸುವುದ್ು. 
    * ರ್ಗವದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಅನಾಯ್ರ್ನುನ್ತಿಳಿಯ್ುವುದ್ು. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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     104) ತಾರಪಿಜೆದ ಗುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳು. 

ಉದ್ದೀಶರ್ಳು : ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಅದ್ರ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪಟಟ್ಮ್ಮಡುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು : ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪೇಪರ, ಕ್ಟರ, ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್, ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ, 
ಪರಮನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ್ಹಾಗೂ್ಕೇನ್ಮ್ಮಪಕ್. 

 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 10mm್ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ್18"್x್18"್ಅಳತಯ್್ಬೆೇಸ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಅದ್ರಲೊ್ಮೇಲನ್
ಅಧವಭಾಗದ್ಲೊ್ಒಿಂದ್ು್ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಅಳತಯ್್ತ್ತರಪಿಜಯರ್ನುನ್ಜೇಡಿಸಲು್ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್ಅಿಂಚು(Frame)ಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್
ಅಿಂಟಸಿ.್ ನಿಂತ್ರ್ 3mm ನ್ ಬಣೂದ್್ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ್ ಈ್ ಜಾಗದ್ಲೊ್ ಸರಿಯಾಗಿ್ಹೊಿಂದ್ಧಕಳುಾರ್ಿಂತ್ ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅಳತಯ್್
ತ್ತರಪಿಜಯರ್ನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಹೊಿಂದ್ಧಸಿ.್ಬೆೇಸ್ನ್ಒಿಂದ್ು್ಮೂಲೆಯ್ಲೊ್ಒಿಂದ್ು್ಕೇನ್ಮ್ಮಪಕ್್ಮತ್ುತ್ಒಿಂದ್ು್ಅಳತಪಟಟಯ್್
ಚಿತ್ರಗಳನುನ್ಅಿಂಟಸಿ.್ಕೆಳ್ಅಧವ್ಭಾಗದ್ಲೊ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಬರೆಯ್ಲು್ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್ಚೌಕ್ಳಿಗಳನುನ್ರಚಿಸಿಕಳಿಾ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ಬಾಹುಗಳು,್ಕ್ಣವಗಳು್ಮತ್ುತ್ಕೇನಗಳ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ್ಪರಿೇಕಿಷಸುವುದ್ು್ಈ್
ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ ಉರ್ದೇಶವಾಗಿರ್.್ ದ್ತ್ತ್ ತ್ತರಪಿಜಯರ್ನುನ್ ತಗದ್ುಕಿಂಡು್ ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ಲೊ್ ಜೇಡಿಸಲಾದ್್ ಅಳತಪಟಟ್ ಮತ್ುತ್ ಕೇನ್
ಮ್ಮಪಕ್ದ್್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಅದ್ರ್ಬಾಹುಗಳು,್ಕ್ಣವಗಳು್ಮತ್ುತ್ಕೇನಗಳನುನ್ಅಳತ್ಮ್ಮಡುರ್್ಮೂಲಕ್್ಅವುಗಳ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್
ಪಟಟಮ್ಮಡಲು್ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ತಿಳಿಸುವುದ್ು.್ ನಿಂತ್ರ್ ಅರ್ರ್ ಉತ್ತರಗಳನುನ್ ನಿಜವಾದ್್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ್ಧಗ್ ಹೊೇಲಕೆ್ ಮ್ಮಡಲು್
ಸೂಚಿಸುವುದ್ು. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : *್ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಇತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಹೊೇಲಸುವುದ್ು. 

್್್*್ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಮೇಲೆ್ಹೇಳಿಕೆ/ಪರಮೇಯ್ಗಳನುನ್ರೂಪಿಸುವುದ್ು. 
್್್*್ತ್ತರಪಿಜಯದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಅನಾಯ್ರ್ನುನ್ತಿಳಿಯ್ುವುದ್ು. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 8th, 9th & 10th 
 

 
 



  

105 
 

 
     105) ಪತ್ಂರ್ದ ಗುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳು. 

ಉದ್ದೀಶರ್ಳು : ಪತ್ಿಂಗದ್್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಅದ್ರ್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪಟಟ್ಮ್ಮಡುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್,್ವಿನೆೈಲ್್ಪೇಪರ,್ಕ್ಟರ,್ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್
ಸ್ತಕೇಲ್,್ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ,್ಪಮವನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ್ಹಾಗೂ್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್. 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 10mm್ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ್18"್x್18"್ಅಳತಯ್್
ಬೆೇಸ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ ಅದ್ರಲೊ್ ಮೇಲನ್ ಅಧವಭಾಗದ್ಲೊ್ ಒಿಂದ್ು್ ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅಳತಯ್್
ಪತ್ಿಂಗರ್ನುನ್ ಇಡಲು್ ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್ ಅಿಂಚು(Frame)ಗಳನುನ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ ಅಿಂಟಸಿ.್
ನಿಂತ್ರ್3mm ನ್ಬಣೂದ್್ಫೇಮಶಿೇಟನಿಿಂದ್್ಈ್ಜಾಗದ್ಲೊ್ ಸರಿಯಾಗಿ್ಹೊಿಂದ್ಧಕಳುಾರ್್
ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಅಳತಯ್್ಪತ್ಿಂಗರ್ನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಹೊಿಂದ್ಧಸಿ.್ಬೆೇಸ್ನ್ಒಿಂದ್ು್ಮೂಲೆಯ್ಲೊ್
ಒಿಂದ್ು್ ಕೇನಮ್ಮಪಕ್್ ಮತ್ುತ್ ಒಿಂದ್ು್ ಅಳತ್ ಪಟಟಯ್್ ಚಿತ್ರರ್ನುನ್ ಅಿಂಟಸಿ.್ ಕೆಳ್ ಅಧವ್್
ಭಾಗದ್ಲೊ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಬರೆಯ್ಲು್ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್ಚೌಕ್ಳಿಗಳನುನ್ರಚಿಸಿಕಳಿಾ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಪತ್ಿಂಗದ್್ಬಾಹುಗಳು್ ಕ್ಣವಗಳು್ಮತ್ುತ್ಕೇನಗಳ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್
ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ್ ಪರಿೇಕಿಷಸುವುದ್ು.್ ಈ್ ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ ಉರ್ದೇಶವಾಗಿರ್.್ ದ್ತ್ತ್ ಪತ್ಿಂಗರ್ನುನ್
ತಗದ್ುಕಿಂಡು್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ಲೊ್ ಜೇಡಿಸಲಾದ್್ ಅಳತ್ ಪಟಟ್ ಮತ್ುತ್ ಕೇನ್ಮ್ಮಪಕ್ಗಳ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ ಅದ್ರ್ ಬಾಹುಗಳು್
ಕ್ಣವಗಳು್ಮತ್ುತ್ಕೇನಗಳ್ಅಳತ್ಮ್ಮಡುರ್್ಮೂಲಕ್್ಅವುಗಳ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪಟಟ್ಮ್ಮಡಲು್ಮಕ್ಕಳಿಗ್ತಿಳಿಸುವುದ್ು.್ನಿಂತ್ರ್
ಅರ್ರ್ಉತ್ತರಗಳನುನ್ನಿಜವಾದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಹೊೇಲಕೆ್ಮ್ಮಡಲು್ಸೂಚಿಸುವುದ್ು. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : *್್ಪತ್ಿಂಗದ್್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಇತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಹೊೇಲಸುವುದ್ು. 

್್್*್್್ಪತ್ಿಂಗದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಮೇಲೆ್ಹೇಳಿಕೆ/್ಪರಮೇಯ್ಗಳನುನ್ರೂಪಿಸುವುದ್ು. 
್್್*್್ಪತ್ಿಂಗದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಅನಾಯ್ರ್ನುನ್ತಿಳಿಯ್ುವುದ್ು. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 8th, 9th & 10th 
 
 
  



  

106 
 

 
106) ಸಂಖಾಯ ಫಝಲ್ 

ಉದ್ದೀಶ :   ಮಕಕಳ ಬೌದ್ಧಧಕ ಸಾಮರ್ಯಗರ್ನತು ರ್ೃದ್ಧದಸತರ್ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಆಸಕ್ರುದಾಯ್ಕ ಆಟರ್ನತು ನಿೇಡತವುದತ.  
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :   ಫಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಮಾಕಗರ, ಇತಾಯದ್ಧ.  

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  10 mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 12”್X್12”್ಚದರ ಅಳತಯ್ 
ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚೌಕಟತಟ (Frame) ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ , ಈ ಚೌಕಟ್ಟಟನ ಅಳತಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ ಅಳತಯ್ ಇನುಂದತ 
ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ದತ್ು ರ್ರ್ಗದಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ 9 ಸಮನಾದ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಮಾಡಿ, 
ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಂಡತ ಚೌಕಟ್ಟಟನಳಗ ಜೊೇಡಿಸಿ. ಈ ಚ್ಚಕಕರ್ರ್ಗರ್ಳು ಎಡಕೂಕ-ಬಲ್ಕೂಕ, ಮೇಲ್ಕೂಕ-ಕ್ಕಳಕೂಕ ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ಚಲಸತರ್ಂತಿರಲ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಚ್ಚತ್ರ 106.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಅನತಕರಮವಾಗಿಲ್ಲದಂತ 
ಜೊೇಡಿಸಿ ಮಕಕಳಿಗ ಅವುರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರ 106.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅನತಕರಮವಾಗಿ ಜೊೇಡಿಸತರ್ಂತ ತಿಳಿಸತವುದತ. ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು 
ಮೇಲ್ಕ್ಕಕ ಎತ್ುರ್ೇ ಕ್ಕೇರ್ಲ್ ಸರಿಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಕ್ರರಯೆರ್ಳನತು ಮಾಡತವುದತ.  
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  * ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳ ಹಿಂಭಾರ್ದಲಲ ಯಾವುದಾದರೊಂದತ ಚ್ಚತ್ರರ್ನತು ಬರದತ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಅದಲ್ತ ಬದಲ್ತ 
ಮಾಡಿ ಜೊೇಡಿಸಲ್ತ ನಿೇಡತವುದತ.   
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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107) ಟ್ಯಯನಗ್ರಮ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಕಲ್ಪನೆ ಎಷ್ಟಟ ಅಗಾದವೇ ಅಷ್ಟಟ ಅಸಂಖಯ ಉತ್ುರರ್ಳು. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ & ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನತು 
ತಗದತಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಗರರ್ಳನತು ಎಳೆದತ, ಕಟರ್ 
ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅವುರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ತಗಯ್ಬೆೇಕ್ಕ. ಹಿೇಗ ಕತ್ುರಿಸಿ ತಗದ 
ಆಕೃತಿರ್ಳಲಲ 5 ತಿರಕೊೇನ, 1 ಚೌಕ & 1 ಸಮಾಂತ್ರ ಚತ್ತಭತಗಜವಾಗಿದತದ 
ಅವು ಆಕಷ್ಟಗಣಿೇಯ್ವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ತ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಬೆೇಕ್ಕ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ನಂತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಏಳು ತ್ತಣತಕ್ಕರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ 
ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಲ್ತ ತಿಳಿಸತವುದತ. ಇದರಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳ ಕಲ್ಪನೆ ಎಷ್ಟಟ 
ಅಗಾದವೇ ಅಷ್ಟಟ ಅಸಂಖಯ ಚ್ಚತ್ರರ್ಳನತು ಕಾಣಬಹತದತ.  (ಈ ಆಟವು ಮೊದಲ್ತ ಚ್ಚೇನಾದಲಲ ಪ್ರರಂಭವಾಯತ್ತ. ಅರ್ರೂ 300 
ಕೂಕ ಹಚ್ಚಿನ ಬಗಬಗಯ್ ಚ್ಚತ್ರರ್ಳನತು ಪಡೆದ್ಧದದರತ. ನಂರತ್ 19 ನೆೇ ರ್ತ್ಮಾನದ ಪ್ರರಂಭದಲಲ ಇಂಗಲಂರ್ಡ್, ಪ್ರನ್ಿ್್, ನಾವಗ, ಜಮಗನಿ, 
ರ್ೇರ್ರ್ಳಲಲ ಟಾಯನ್್ ಬಹಳ ಜನಪಿರೇಯ್ವಾಯತ್ತ.  1815 ರಲಲ ಅದತ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ ಅಮೇರಿಕ್ಕಗ ಕಾಲಟ್ಟಟತ್ತ. 19 ನೆೇ ರ್ತ್ಮಾನದ 
ಅಂತ್ಯದ ಹೊತಿುಗ 6500 ದಷ್ಟಟ ಚ್ಚತ್ರರ್ಳನತು ಬರಯ್ಬಹತರ್ಂಬ ತಿಳುರ್ಳಿಕ್ಕ ಹತಟ್ಟಟತ್ತ. ಆದರ ಇದತರ್ರರ್ೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಷ್ಟಟ 
ಚ್ಚತ್ರರ್ಳನತು ಬಿಡಿಸಬಹತದತ. ಎಂಬತದಕ್ಕಕ ರ್ಣಿತ್ಜಾ ರಿಗ ಕೂಡಾ ಉತ್ುರ ಸಿಕ್ರಕಲ್ಲ)  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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108) ಕೀನಗಳ ವಿಧಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ :    ಕೊೇನರ್ಳ ವಿಧರ್ಳನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸತರ್ದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ನಟ್್ ಬೇಲ್ಟ್್, ಪ್ಲಸಿಟಕ 
ಮೊೇಲಡಂರ್ ಪಟ್ಟಟ, ಪೂಣಗ ಕೊೇನಮಾಪಕ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾದ ಅಳತಯ್ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟ ಮೇಲ್ಲ ಆಯ್ತ್ ಅರ್ವಾ ರ್ರ್ಗದಲಲ ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡತ ಬೆೇಸನತು 
ಸಿದದಪಡಿಸಬೆೇಕ್ಕ. ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತರ್ನತಸಾರವಾಗಿ ಮೊೇಲಡಂರ್ ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು 
ಒಂದನತು ತಿರತರ್ದಂತ ಪಿಕಿ ಮಾಡಿ ಇನುಂದನತು ತಿರಿಗುರ್ಂತ 
ಮಾಡಬೆೇಕ್ಕ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :   ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ OA ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು 
ಸಿೆರವಾಗಿರತರ್ಂತ, OB   ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ಚಲಸತರ್ಂತ ಮಾಡಿದಾರ್ ಕೊೇನದ 
ವಿದರ್ಳನತು ತಿಳಿಯ್ಬಹತದತ.  ಮಧ್ಯಯ ಇರತರ್ ಕೊೇನಮಾಪಕವು ವಿವಿಧ 
ಕೊೇನರ್ಳ ಅಳತಯ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ ಸಹಾಯ್ಮಾಡತತ್ುರ್.   ಚಿತರ 108.1   

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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      109) ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೊೀನ್ರ್ಳು. 

ಉದ್ದೀಶರ್ಳು : ಶೃಿಂಗಾಭಿಮುಖ್ಕೇನಗಳು್ ಪರಸಪರ್ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ್ ಎಿಂಬ್ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ್ ಪರಯೇಗದ್್ಮೂಲಕ್್ ಮನರ್ರಿಕೆ್
ಮ್ಮಡುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್
ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್,್ ವಿನೆೈಲ್್
ಪೇಪರ,್ಕ್ಟರ,್ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್
ಸ್ತಕೇಲ್,್ ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ ಬೇಡ್ವ, 
ಪೂಣವ್ ಕೇನಮ್ಮಪಕ್, 
ಪ್ೊಸಿಟಕ್್ ಮೌಲಡಿಂಗ್,್್
ಪಮವನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ. 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 10mm ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲೊ್1ʼX1ʼ್ಅಳತಯ್್ಬೆೇಸ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ ,್ಅದ್ಕೆಕ್ಅಿಂಚುಗಳನುನ್
ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ ಅಿಂಟಸಿ.್ ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅಳತಯ್್ ಮೌಲಡಿಂಗ್್ ಪಟಟಗಳನುನ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ ಒಿಂದ್ು್ ಪೂಣವ್
ಕೇನಮ್ಮಪಕ್್ರ್ನುನ್ರಿಂದ್ರ್ಮ್ಮಡಿ್ಅವುಗಳ್ಜತ್ಮಧಯಭಾಗದ್ಲೊ್ನಟ್್ಬೇಲ್ಟಸ್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಬಿಗಿದ್ುಕಳಿಾ.್ಈ್ಎರಡೂ್
ಪಟಟಗಳು್ಸುಲಭವಾಗಿ್ಚಲಸುರ್ಿಂತ್ಇರಲ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಮೇಲನ್ಚಿತ್ರಗಳಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಪಟಟಗಳನುನ್ ಚಲಸಿದ್ಯಗ್ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್್ಶೃಿಂಗಾಭಿಮುಖ್ಕೇನಗಳು್
ಸಮನಾಗಿ್ರುವುದ್ನುನ್ಕಾಣಬಹುದ್ು ಮಧ್ಯಯ್ಇರುರ್್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್ವು್ಕೇನದ್್ಅಳತ್ತಿಳಿಯ್ಲು್ಸಹಾಯ್್ಮ್ಮಡುತ್ತರ್ 
ಚಿತ್ರ್109.1ರ್ಪರಕಾರ್AB್ಮತ್ುತ್CD್ರೆೇಖಾಖಿಂಡ್ಗಳು್ಪರಸಪರ್ಲಿಂಬವಾಗಿರುವಾಗ,  
(∠AOC = ∠BOD) = (∠AOD = ∠COB) ಆಗಿರತತ್ುರ್. 
ಚಿತ್ರ್109.2ರ್ಪರಕಾರ್PQ್ಮತ್ುತ್RS್ರೆೇಖಾಖಿಂಡಗಳು್ಪರಸಪರ್ಲಿಂಬವಾಗಿಲೊದ್ಧರುವಾಗ 
್∠POR = ∠SOQ & ∠POS = ∠ROQ ಆಗಿರತತ್ುರ್. 
ಇದ್ರಿಿಂದ್್ಶೃಿಂಗಾಭಿಮುಖ್ಕೇನಗಳು್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಯ್ನುನ್ಸುಲಭವಾಗಿ್ನಿರೂಪಿಸಬಹುದ್ು. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : *್ಈ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆಯ್ನುನ್ಬೆೇರೆ್ಬೆೇರೆ್ಅಳತಯ್್ಕೇನಗಳಿಗ್ಪರಿೇಕಿಷಸುವುದ್ು. 

   * ಶೃಿಂಗಾಭಿಮುಖ್ಕೇನಗಳು್ಜತಯ್ಲೊ್ಪ್ಶಾವಕೇನಗಳು್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ್ಮೂಡಿಸುವುದ್ು. 
   *್ಸರಳಯ್ುಗಾದ್್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ್ಮೂಡಿಸುವುದ್ು. 
   *್ದ್ತ್ತ್ಆಕ್ೃತಿಯ್ಲೊ್1್ಕೇನದ್್ಅಳತ್ಕಟ್ಯಟಗ್ಮಿಕ್ಕ್3್ಕೇನಗಳ್ಅಳತ್ಕ್ಿಂಡುಹಿಡಿಯ್ುರ್್ 

ಸಮಸ್ತಯಗಳನುನ್ರೂಪಿಸುವುದ್ು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 7th, 8th, 9th & 10th 



  

110 
 

 
                           110) ಛಾಯಾಗೊಳಸಿದ್ ವೃತತದ್ ಭಾಗದ್ ವಿಸಿತೀರ್ು. 

ಉದ್ದೀಶ : ರ್ೃತ್ುದಲಲ ಛಾಯಾಗೊಳಿಸಿದ ರ್ೃತ್ುದ ಭಾರ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, 
ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಪ್ರದರ್ಗಕ ಅಂಟ್ಟನ ಪಟ್ಟಟ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಒಂದತ ದಪಪವಾದ ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ ನಿಮಗ 
ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ ತಿರಜಯವಿರತರ್ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡತ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅರ್ೇ 
ರ್ೃತ್ುದಲಲ ಮೊದಲನ ರ್ೃತ್ುದ ತಿರಜಯಕ್ರಕಂತ್ ಕಡಿಮ ಅಳತಯ್ ತಿರಜಯವಿರತರ್ ಇನುಂದತ 
ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿಕೊಂಡತ ಕತ್ುರಿಸಿ ಹೊರತಗಯರಿ. ನಂತ್ರ ಪ್ರದರ್ಗಕ ಅಂಟ್ಟನ 
ಪಟ್ಟಟಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಕತ್ುರಿಸಿದ ರ್ೃತ್ುರ್ನತುಅರ್ೇ ಸೆಳದಲಲ ಮೊದಲನ ರ್ೃತ್ುದಳಗ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸವಲ್ಪ ಭಾರ್ಕ್ಕಕ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ಮೊದಲನ ರ್ೃತ್ುಕ್ಕಕ ಕತ್ುರಿಸಿ 
ತಗದ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿದರ ಅದತವೇ ಛಾಯಾಗೊಳಿಸಿದ ರ್ೃತ್ುದ ಭಾರ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳಲಲ ಬಿಟತಟಹೊೇಗಿರತರ್ ಭಾರ್ರ್ಳು ಅರ್ವಾ ಉಳಿದ ಭಾರ್ರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ 
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರ್ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗ ಆಯ್ತದಕೊಳಳಲಾಗಿರ್. ಒಂದತ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಯ್ ರ್ೃತ್ುದಳಗ ಇನುಂದತ ಯಾವುರ್ೇ 
ಅಳತಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ತಗದಾರ್, 
ಉಳಿದ ಭಾರ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ = ದತ್ು ರ್ೃತ್ುದ ವಿಸಿುೇಣಗ - ಹೊರತಗದ ಭಾರ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ, ಆಗಿರತತ್ುರ್. 
∴ ಛಾಯೆ ಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ  =್πr12 - πr22  
    =್π್(r12 - r22) 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ರ್ೃತ್ುದ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಅಂದರ ಲ್ಘು ರ್ೃತ್ುಖಂಡ, ಅಧಿಕ ರ್ೃತ್ುಖಂಡ, ಲ್ಘು ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ 
ಖಂಡ, ಅಧಿಕ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡ ಮೊದಲಾದವು ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ ಉಳಿದ ಭಾರ್ರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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                111) ಪೂರಕ್ ಮತ್ುಿ ಪರಿಪೂರಕ್ ಕೊೀನ್ರ್ಳು. 

ಉದ್ದೀಶರ್ಳು : ಪೂರಕ್್ಮತ್ುತ್ಪರಿಪೂರಕ್್ಕೇನಗಳನುನ್ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ್ತ್ತಳೆ್ನೇಡುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ ಫೇಮ್್
ಶಿೇಟ್,್ ವಿನೆೈಲ್್ ಪೇಪರ,್ ಕ್ಟರ,್
ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ ಸ್ತಕೇಲ್,್ ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ,್
ಪಮವನೆಿಂಟ್್ ಮ್ಮಕ್ವರ್ ಹಾಗೂ್
ಕೇನಮ್ಮಪಕ್. 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 10mm ದ್ಪಪವಿರುರ್್ 2ʼx1ʼ್ ಅಳತಯ್್ ಫೇಮಶಿೇಟ್್ ಬೆೇಸ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ ಅದ್ಕೆಕ್
ಅಿಂಚು(Frame)ಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ಅಿಂಟಸಿಕಳಿಾ. ಈ್ಸಮತ್ಲ್ಮಧಯಭಾಗದ್ಲೊ್ಅದ್ನುನ್ಭಾಗ್ಮ್ಮಡಿಕಳಿಾ.್ಮೇಲಾುಗದ್ಲೊ್ಚಿತ್ರ್
111.1ರಲೊ್ತೇರಿಸಿರುರ್ಿಂತ್ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಅಳತಗ್ಮೌಲಡಿಂಗ್್ಪಟಟಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಒಿಂದ್ು್ಪೂಣವ್ಕೇನ್ಮ್ಮಪಕ್ರ್ನುನ್
ರಿಂದ್ರಮ್ಮಡಿ್ನಟ್್ಬೇಲಟಗಳ್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಬಿಗಿದ್ುಕಳಿಾ.್AB ಮತ್ುತ್BC ಬಾಹುಗಳು್ಸಿೆರವಾಗಿಯ್ೂ್ಮತ್ುತ್BD ಬಾಹು್
ಸುಲಭವಾಗಿ್ಚಲಸುರ್ಿಂತಯ್ು್ರ್ಯರ್ಸ್ತೆಗೊಳಿಸಿ,್ನಿಂತ್ರ್ಕೆಳಭಾಗದ್್ಸಮತ್ಲದ್ಲೊ್ಚಿತ್ರ್111.2್ನಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಮೇಲನಿಂತಯೆೇ್
ಜೇಡಿಸಿಕಳಿಾ.್ಇಲೊ್PR ಬಾಹು್ಸಿೆರವಾಗಿಯ್ೂ್ಹಾಗೂ್QS ಬಾಹತ ಚಲಸುರ್ಿಂತಯ್ೂ್ರ್ಯರ್ಸ್ತೆಗೊಳಿಸಿ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚಿತ್ರ್111.1್ರಲೊ್BD್ಬಾಹು್ಚಲಸಿದ್ಯಗ್ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್್ಪ್ಶಾವ್ಕೇನಗಳ್ಮತ್ತ್90˚್ಮತ್ುತ್ಚಿತ್ರ್
111.2್ ರಲೊ್ QS್ ಬಾಹು್ ಚಲಸಿದ್ಯಗ್ ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್್ ಪ್ಶಾವಕೇನಗಳು್ ಮತ್ತ್ 180˚್ ಆಗುರ್ಿಂತ್ ರ್ಯರ್ಸ್ತೆ್ ಮ್ಮಡಲಾಗಿರ್.್
ಮಧಯದ್ಲೊರುರ್್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್ವು್ಕೇನಗಳ್ ಅಳತಗಳನುನ್ ತಗದ್ುಕಳಾಲು್ ಸಹಾಯ್್ಮ್ಮಡುತ್ತರ್್ ಇದ್ರಿಿಂದ್್ಪೂರಕ್್ಕೇನ್
ಮತ್ುತ್ಪರಿಪೂರಕ್್ಕೇನಗಳ್ವಾಯಖೆಯಗಳನುನ್ಸುಲಭವಾಗಿ್ನಿರೂಪಿಸಲು್ಸಹಾಯ್್ಮ್ಮಡುತ್ತರ್ 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : 
* ವಿವಿಧ್ಅಳತಯ್್ಕೇನಗಳನುನ್ಪರಿಚಯಿಸುವುದ್ು. 
* ಪನಃ್ಮ್ಮಪಕ್ರ್ನುನ್ಉಪಯೇಗಿಸುರ್್ವಿಧಾನರ್ನುನ್ತಿಳಿಸಿಕಡುವುದ್ು. 
*್ಒಿಂದ್ು್ಕೇನದ್್ಅಳತ್ಕಟ್ಯಟಗ್ಇನನಿಂದ್ು್ಕೇನದ್್ಅಳತಯ್ನುನ್ಕ್ಿಂಡುಹಿಡಿಯ್ುರ್್ಸಮಸ್ತಯಗಳನುನ್ರಚಿಸುವುದ್ು. 
*್ಸರಳಯ್ುಗಾದ್್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ್ಮೂಡಿಸುವುದ್ು್ಚಿತ್ರ್111.2. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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        112) ವಜಾರಕ್ೃತ್ತಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳು. 

ಉದ್ದೀಶರ್ಳು : ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಅದ್ರ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪಟಟ್ಮ್ಮಡುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮಶಿೇಟ್,್ವಿನೆೈಲೆಪೇಪರ,್ಕ್ಟರ,್ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ಸ್ತಕೇಲ್,್ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ,್ಪರಮನೆಿಂಟ್್
ಮ್ಮಕ್ವರ್ಹಾವಗೂ್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್. 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 10mm್ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲೊ್18"್x್18"್ಅಳತಯ್್
ಬೆೇಸ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಅದ್ರಲೊ್ಮೇಲನ್ಅಧವಭಾಗದ್ಲೊ್ಒಿಂದ್ು್ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಅಳತಯ್್ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿ್
ಇಡಲು್ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್ಅಿಂಚು(Frame)ಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಅಿಂಟಸಿ.್ನಿಂತ್ರ್3mm 
ನ್ ಬಣೂದ್್ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್್ ನಲೊ್ ಈ್ಜಾಗದ್ಲೊ್ ಸರಿಯಾಗಿ್ಹೊಿಂದ್ಧಕಳುಾರ್್ ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್
ಅಳತಯ್್ ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್ನುನ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಹೊಿಂದ್ಧಸಿ.್ ಬೆೇಸ್ ನ್ ಒಿಂದ್ು್ ಮೂಲೆಯ್ಲೊ್
ಒಿಂದ್ು್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್್ಮತ್ುತ್ ಒಿಂದ್ು್ ಅಳತ್ ಪಟಟಯ್್ ಚಿತ್ರಗಳನುನ್ ಅಿಂಟಸಿ.್ ಕೆಳ್ ಅಧವ್
ಭಾಗದ್ಲೊ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಬರೆಯ್ಲು್ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್ಚೌಕ್ಳಿಗಳನುನ್ರಚಿಸಿಕಳಿಾ. 

ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ಬಾಹುಗಳು,್ಕ್ಣವಗಳು್ಮತ್ುತ್ಕೇನಗಳ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್
ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ್ಪರಿೇಕಿಷಸುವುದ್ು್ಈ್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ಉರ್ದೇಶವಾಗಿರ್.್ದ್ತ್ತ್ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್ನುನ್
ತಗದ್ುಕಿಂಡು್ ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ಲೊ್ ಜೇಡಿಸಲಾದ್್ ಅಳತ್ ಪಟಟ್ ಮತ್ುತ್ ಕೇನ್ ಮ್ಮಪಕ್ದ್್
ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ ಅದ್ರ್ ಬಾಹುಗಳು,್ ಕ್ಣವಗಳು್ ಮತ್ುತ್ ಕೇನಗಳನುನ್ ಅಳತ್ ಮ್ಮಡುರ್್ ಮೂಲಕ್್ ಅವುಗಳ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್
ಪಟಟಮ್ಮಡಲು್ಮಕ್ಕಳಿಗ್ತಿಳಿಸುವುದ್ು.್ನಿಂತ್ರ್ಅರ್ರ್ಉತ್ತರಗಳನುನ್ನಿಜವಾದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಹೊೇಲಸಲು್ಸೂಚಿಸುವುದ್ು. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : *್ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಇತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಹೊೇಲಸುವುದ್ು. 

್್್*್್ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಮೇಲೆ್ಹೇಳಿಕೆ/್ಪರಮೇಯ್ಗಳನುನ್ರೂಪಿಸುವುದ್ು. 
್್್*್ರ್ಜಾರಕ್ೃತಿಯ್್ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಅನಾಯ್ರ್ನುನ್ತಿಳಿಯ್ುವುದ್ು. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :    8th, 9th & 10th 
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     113) ಆಯತ್ದ ಗುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳು. 

ಉದ್ದೀಶರ್ಳು :್ಆಯ್ತ್ದ್ ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್ ಅದ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಪಟಟಮ್ಮಡುವುದ್ು. 

ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು : 
ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲೆಪೇ್ ಪರ, 
ಕ್ಟರ, ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್, 
ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ, ಪಮವನೆಿಂಟ್್
ಮ್ಮಕ್ವರ್ ಹಾಗೂ್ ಕೇನ್
ಮ್ಮಪಕ್.             ಚಿತ್ರ 113.1                                         ಚಿತ್ರ 113.2 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ :  10mm್ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ್18"x್18"್ಅಳತಯ್್ಬೆೇಸ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಅದ್ರಲೊ್ಮೇಲನ್
ಅಧವಭಾಗದ್ಲೊ್ಒಿಂದ್ು್ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಅಳತಯ್್ಅಥವಾ್ನಿೇಡಲು್ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್ಅಿಂಚು(Frame)ಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಅಿಂಟಸಿ.್
ನಿಂತ್ರ್ 3mm ಬಣೂದ್್ ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ್ ಈ್ ಜಾಗದ್ಲೊ್ ಸರಿಯಾಗಿ್ ಹೊಿಂದ್ಧಕಳುಾರ್್ ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅಳತಯ್್ ಆಯ್ತ್ರ್ನುನ್
ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಹೊಿಂದ್ಧಸಿ.್ಬೆೇಸ್ನ್ಒಿಂದ್ು್ಮೂಲೆಯ್ಲೊ್ಒಿಂದ್ು್ಕೇನ್ಮ್ಮಪಕ್್ಹಾಗೂ್ಒಿಂದ್ು್ಅಳತ್ಪಟಟಯ್್ಚಿತ್ರಗಳನುನ್
ಅಿಂಟಸಿ.್ಕೆಳ್ಅಧವದ್ಲೊ್ಆಯ್ತ್ದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಬರೆಯ್ಲು್ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್ಚೌಕ್ಳಿಗಳನುನ್ರಚಿಸಿಕಳಿಾ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು :  ಆಯ್ತ್ದ್್ಬಾಹುಗಳು್ಕೇನಗಳು್ಮತ್ುತ್ಕ್ಣವಗಳ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ್ಪರಿೇಕಿಷಸುವುದ್ು್
ಈ್ ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ ಉರ್ದೇಶವಾಗಿರ್.್ ದ್ತ್ತ್ ಆಯ್ತ್ರ್ನುನ್ ತಗದ್ುಕಿಂಡು್ ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ಲೊ್ ಜೇಡಿಸಲಾದ್್ ಅಳತ್ ಪಟಟ್ ಮತ್ುತ್
ಕೇನಮ್ಮಪಕ್ದ್್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ ಅದ್ರ್ ಬಾಹುಗಳು್ ಕ್ಣವಗಳು್ ಮತ್ುತ್ ಕೇನಗಳನುನ್ ಅಳತ್ಮ್ಮಡುರ್್ ಮೂಲಕ್್ ಅವುಗಳ್
ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪಟಟ್ಮ್ಮಡಲು್ಮಕ್ಕಳಿಗ್ತಿಳಿಸುವುದ್ು.್ ನಿಂತ್ರ್ಅರ್ರ್ಉತ್ತರಗಳನುನ್ ನಿಜವಾದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಹೊೇಲಸಲು್
ಸೂಚಿಸುವುದ್ು. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : * ಆಯ್ತ್ದ್್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಇತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಹೊೇಲಸುವುದ್ು. 

   * ಆಯ್ತ್ದ್್ಮೇಲನ್ಪರಯೇಗಗಳನುನ್ಅದ್ರ್ಲಕ್ಷಣಗಳೇಿಂದ್ಧಗ್ಸಮನಾಯ್ಗೊಳಿಸಿ್ವಿರ್ರಿಸುವುದ್ು. 
   * ಆಯ್ತ್ದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಅನಾಯ್ರ್ನುನ್ತಿಳಿಯ್ುವುದ್ು. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು  : 8th, 9th & 10th 
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              114) ಸಮಾಂತ್ರ ಚತ್ುರ್ುಗಜದ ಲಕ್ಷಣರ್ಳು. 

ಉದ್ದೀಶರ್ಳು : ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಅದ್ರ್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪಟಟ್ಮ್ಮಡುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು : ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪೇಪರ, ಕ್ಟರ, ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್, ಕ್ಟಟಿಂಗ್್ಬೇಡ್ವ, 
ಪರಮನೆಿಂಟ್್ಮ್ಮಕ್ವರ್ಹಾಗೂ್ಕೇನ್ಮ್ಮಪಕ್. 

ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 10mm್ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ್18"x್18"್ಅಳತಯ್್ಬೆೇಸ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಅದ್ರಲೊ್ಮೇಲನ್
ಅಧವಭಾಗದ್ಲೊ್ಒಿಂದ್ು್ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ ಅಳತಯ್್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜರ್ನುನ್ಇಡಲು್ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್ಅಿಂಚು(Frame)ಗಳನುನ್
ಕ್ತ್ತರಿಸಿ್ಕಿಂಡು್ಅಿಂಟಸಿ್ನಿಂತ್ರ್3mm್ಬಣೂದ್್ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ್ಈ್ಜಾಗದ್ಲೊ್ಸರಿಯಾಗಿ್ಹೊಿಂದ್ಧಕಳುಾರ್್ನಿದ್ಧವಷ್ಟ್ಅಳತಯ್್
ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜರ್ನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಹೊಿಂದ್ಧಸಿ.್ಒಿಂದ್ು್ಮೂಲೆಯ್ಲೊ್ಒಿಂದ್ು್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್್ಹಾಗೂ್ಒಿಂದ್ು್ಅಳತ್
ಪಟಟಯ್್ಚಿತ್ರಗಳನುನ್ಅಿಂಟಸಿ.್ಕೆಳ್ಅಧವ್ಭಾಗದ್ಲೊ್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಬರೆಯ್ಲು್ಅನುವಾಗುರ್ಿಂತ್
ಚೌಕ್ಳಿಗಳನುನ್ರಚಿಸಿಕಳಿಾ 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಬಾಹುಗಳು್ಕೇನಗಳು್ಮತ್ುತ್ ಕ್ಣವಗಳ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ್
ಪರಿೇಕಿಷಸುವುದ್ು್ ಈ್ ಮ್ಮದ್ರಿಯ್್ ಉರ್ದೇಶವಾಗಿರ್.್ ದ್ತ್ತ್ ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ ಚತ್ುಭುವಜರ್ನುನ್ ತಗದ್ುಕಿಂಡು್ ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ಲೊ್
ಜೇಡಿಸಲಾದ್್ಅಳತ್ಪಟಟ್ಮತ್ುತ್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್ದ್್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ಅದ್ರ್ಬಾಹುಗಳು್ಮತ್ುತ್ಕೇನಗಳನುನ್ಅಳತ್ಮ್ಮಡುರ್್
ಮೂಲಕ್್ಅವುಗಳ್ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಪಟಟ್ಮ್ಮಡಲು್ಮಕ್ಕಳಿಗ್ತಿಳಿಸುವುದ್ು್ನಿಂತ್ರ್ಅರ್ರ್ಉತ್ತರಗಳನುನ್ನಿಜವಾದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ್ಧಗ್
ಹೊೇಲಸಲು್ಸೂಚಿಸುವುದ್ು. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು : 
*್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ್ಇತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಹೊೇಲಸುವುದ್ು. 
*್್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಮೇಲನ್ಪರಯೇಗಗಳನುನ್ಅದ್ರ್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ್ಧಗ್ಸಮನಾಯ್ಗೊಳಿಸಿ್ವಿರ್ರಿಸುವುದ್ು. 
*್ಸಮ್ಮಿಂತ್ರ್ಚತ್ುಭುವಜದ್್ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಅನಾಯ್ರ್ನುನ್ತಿಳಿಯ್ುವುದ್ು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 8th, 9th & 10th 
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          115) ಸಂರ್ವನಿೀಯ್ತೆ ಚಂಡಿನ ಮದ್ರಿ 

ಉದ್ದೀಶ : ಸಂಭರ್ನಿಯ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಚಂಡಿನ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ ಮೂಲ್ಕ ತಿಳಿಸತವುದತ.  

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಅಪ್ರದರ್ಗಕ ಡಬಿಬ, ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಚಂಡತರ್ಳು.  

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ಒಂದತ ಅಪ್ರದರ್ಗಕ ಡಬಿಬಯ್ನತು ತಗದತಕೊಂಡತ 4 ರಿಂದ 5 ಬಣೂದ 
ಚಂಡತರ್ಳನತು ಡಬಿಬಯ್ಲಲ ಹಾಕ್ಕವುದತ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :   ಸಂಭರ್ನಿೇಯ್ತಯ್ ಯಾದೃಚ್ಚಿಕ ಪರಯೇರ್ರ್ಳನತು ಸಂಬಂರ್ನಿೇಯ್ತಯ್ 
ಚಂಡಿನ ಆಟದ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ 
ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. ಇಲಲ ಅಪ್ರದರ್ಗಕ ಪ್ಲಸಿಟಕ ಅರ್ವಾ ಗಾಜನ ಜ್ಞಡಿಯ್ಲಲ ವಿವಿಧ ಬಣೂದ ಪ್ಲಸಿಟಕ 
ಚಂಡತರ್ಳನತು ಹಾಕಲಾಗಿರ್.  ಚಂಡತರ್ಳ ಸಂಖೆಯಗ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ಮೊದಲ್ತ ಫಲತ್ ರ್ಣರ್ನತು 
ಬರದತಕೊೇಳಳಬೆೇಕ್ಕ. ನಂತ್ರ ಪರತಿೇ ಬಣೂದ 1,್2,್3,್………್ರಂತ ಚಂಡತರ್ಳನತು ಹೊರತಗಯ್ತತಾು 
ಪರಯ್ತ್ು ಅರ್ವಾ ಪರಯೇರ್ರ್ಳ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಪನರಾರ್ತಿಗಸತತಾು ಪರತಿೇ ಬಾರಿ ಸಂಭರ್ನಿೇಯ್ತಯ್ನತು 
ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತತಾು ಹೊೇಗುವುದತ.   

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  
• ಚಂಡತರ್ಳಿಗ ಪಯಾಗಯ್ವಾಗಿ ಬೆೇರ ರ್ಸತುರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ಪರಯೇರ್ರ್ಳನತು ಪನರಾರ್ಗತಿಸತವುದತ. 
• ಸಂಭರ್ನಿೇಯ್ತಯ್ ಮೇಲನ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ರೂಪಿಸತವುದತ.  
• ಚಂಡನತು ಹೊರತಗಯ್ತರ್ ಬದಲಾಗಿ ಜ್ಞಡಿಯ್ನತು ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಚಂಡತರ್ಳಿಂದ ತ್ತಂಬಿಸತರ್ 

ಸಂಭರ್ನಿೇಯ್ತಯ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :   10th 
 
  



  

116 
 

 
    116) ವಗು ಘನದ್ ಘನಫಲ 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ರ್ರ್ಗಘನದ ಮಾದರಿಯಂದ್ಧಗ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಘನದ ಘನಫಲ್ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಸೂತ್ರ ರ್ನತು ಸಾಧಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, 
ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 5mm ಅರ್ವಾ 10mm ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ ಕಲ್ರ 
ಆದರೂ ಸರಿ ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ಲಲ ಒಂದತ ಚೌಕಾಕಾರದಲಲ 
ಒಂದತ ಚ್ಚಕಕ ಮನೆಯ್ನತು ಒಂದತ ಮತಖ ತರದತಕೊಂಡಿರತರ್ಂತ 
ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ಚೌಕಾಕಾರದಲಲ ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಮನೆಯ್ ಉದದ(a) 
ಮತ್ತು ಅರ್ಲ್(a) ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ ಬಹತಸಂಖೆಯಯ್ ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳನತು 
ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಪರತಿ ಚೌಕರ್ನತು 
ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಮನೆಯ್ಲಲಒಂದರ ಮೇಲ್ಂದತ ಜೊೇಡಿಸಿದರ ರ್ರ್ಗ 
ಘನದ ಮಾದರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ುರ್ ಬೆೇಕಾದರ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರನತು ಅಲ್ಂಕಾರಕಾಕಗಿ ಆಂಟ್ಟಸಬಹತದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ರ್ರ್ಗ ಸಮತ್ಲ್ದ ಉದದ a ಮಾನರ್ಳು ಅದರ ಅರ್ಲ್ವೂ a ಮಾನರ್ಳು ಆದರ ನಮಗ 
ಗೊತಿುರತರ್ಂತ ರ್ರ್ಗದ ವಿಸಿುೇಣಗ a x a = a2 ಚದರ ಮಾನರ್ಳು ಹಿೇಗ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ಪರತಿ ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಸಮತ್ಲ್ದ  ವಿಸಿುೇಣಗ 
= a2 ಚದರ ಮಾನರ್ಳು ಆಗಿರತತ್ುವ ಈ ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳು a ಮಾನರ್ಳಷ್ಟಟ ಎತ್ುರದರ್ರಗ ಒಂದರ ಮೇಲ್ಂದತ ಇಟತಟ 
ಜೊೇಡಿಸಿದ ರ್ರ್ಗಘನದ ಮಾದರಿಯ್ ಘನಫಲ್ = a2 x a = a3 ಘನಮಾನರ್ಳು ಎಂದಾಗುವುದತ. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : * ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ರ್ರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ್ಲಲರತರ್ ಮಾದರಿರ್ಳ ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 

* ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು, 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 7th, 9th & 10th 
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         117) ರೊೇಮನ್ ಸಿಂಖಾಯ ಪದ್ದತಿ 

ಉರ್ದೇಶ್: ರೊೇಮನ್  ಸಿಂಖಾಯ ಪದ್ದತಿಯ್ ಕ್ಲಪನೆ ಮೂಡಿಸುರ್ದ್ು 
ಬೆೇಕಾಗುರ್ ಸಾಮಗಿರ್: ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್ ಮ್ಮಕ್ವರ ಪನುನ , ಕ್ಟರ 

I       V        X        L        C       D        M 
I-3 
X-3 
C-3 

      ್M-3 
 ತ್ಯಾರಿಸುರ್ ವಿಧಾನ : ಸೂಕ್ತ ಅಳತಯ್ ಚೌಕಾಕಾರದ್ ಬಿಲೆೊಗಳನುನ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್ ನಿಿಂದ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ 
ರೊೇಮನ್ ಸಿಂಕೆೇತ್ಗಳನುನ (ಚಿತ್ರದ್ಲೊರುರ್ಿಂತ) ನಮೂದ್ಧಸುರ್ದ್ು,್ನಿಂತ್ರ್ಅವುಗಳ್ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ವಿವಿಧ್ಸಿಂಖೆಯಗಳನುನ್
ಬರೆಯ್ಲು್ತಿಳಿಸುವುದ್ು. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 
ರೊೇಮನ್್ಸಿಂಖಾಯ್ಪದ್ಧತಿಯ್್ನಿಯ್ಮಗಳು್(ಅನುಸರಿಸಬೆೇಕಾದ್್ನಿಯ್ಮಗಳು) 

• ಕ್ಳೆಯ್ಲಪಡುರ್್ಚಿಕ್ಕ್ಸಿಂಖೆಯ ಯ್್ಸಿಂಕೆೇತ್ರ್ನುನ ್ಒಿಂದ್ು್ಬಾರಿ್ಮ್ಮತ್ರ್ಬರೆಯ್ಬೆೇಕ್.್ಉದ್ಯ.್IX=9 CX=90 
• L& C ನಿಿಂದ್ X ನುನ ಮ್ಮತ್ರ ಕ್ಳೆಯ್ಬೆೇಕ್. 
• D &M ನಿಿಂದ್ C ನುನ ಮ್ಮತ್ರ ಕ್ಳೆಯ್ಬಹುದ್ು. 
• V,್L,್D ಗಳನುನ ಯಾವುದ್ರಿಿಂದ್ಲೂ ಕ್ಳೆಯ್ುರ್ಿಂತಿಲೊ. 
• ಒಿಂದ್ು ಸಿಂಖೆಯಯ್ಲೊ L,್X,್C & M ಎಂಬ ಸಿಂಕೆೇತ್ಗಳನುನ ಹಚ್ುಿಂದ್ರೆ 3 ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದ್ು. 
• ಸಿಂಖೆಯಗಳನುನ ಬರೆಯ್ುವಾಗ I,X,C ಗಳನುನ  ಒಿಂದ್ಕಿಕಿಂತ್ ಹಚುು ಸಲ ಅಿಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಅಥವಾ 3 ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ 

ಸಿಂಕೆೇತ್ಗಳ ಮತ್ತವೆೇ ಆ ಸಿಂಖೆಯ ಬೆಲೆ. 
• ಯಾವುರ್ೇ ರೊೇಮನ್ ಸಿಂಕೆೇತ್ದ್ ಮೇಲೆ ಅಡಡಗರೆ ಹಾಕಿದ್ಯಗ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಸಾವಿರ ಪಟುಟ ಆಗುತ್ತರ್. 
• ಉದ್ಯ :   X =  10 X 1000 = 10000 

           V = 5X1000 = 5000 
           M = 1000X1000 = 10,00,000 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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          118) ತಿರರ್ುಜದ್ ಒಳಕೀನಗಳ ಮತತ. 

ಉದ್ದೀಶ : ತಿರಭತಜದ 3 ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 180೦ ಗ ಸಮವಂದತ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ತೊೇರಿಸತರ್ದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಟ್ಟಕೊಿೇ ಅಂಟತಪಟ್ಟಟ 

 
 
 
 
 
 
 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಒಂದತ ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ನತು ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ, ತಿರಭತಜದ ಮೂರತ ಒಳಕೊೇನರ್ಳಿಗ 
ಒಂರ್ೇ ಅಳತಯ್ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ಇರ್ೇ ಅಳತಯ್ಲಲ ಹಿಂಬದ್ಧಯ್ ಕೊೇನರ್ಳಿರ್ೂ ಕೂಡಾ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ನಂತ್ರ 
ತಿರಭತಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡತ ಬಾಹತರ್ಳ ಮಧಯಬಿಂದತರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸಿ, ಆ ಬಿಂದತರ್ಳಿಂದ ಪ್ದಕ್ಕಕ ಲ್ಂಬರ್ಳನತು 
ಎಳೆಯ್ತರ್ದತ. ಮೇಲನ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದ ಗರರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಕತ್ುರಿಸಿದ (ಡಾಟರ್ಡ್ ಲ್ಲೈನ್್) ಆ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಅಲಲಯೆೇ ಟ್ಟಕೊಿೇದ 
ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ನಂತ್ರ ಈ ಮೂರತ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಮಡಿಚ್ಚದಾರ್ ತಿರಭತಜದ ಹಿಂಬಂದ್ಧಯ್ ಕೊೇನರ್ಳಿಗ ಅಂಟ್ಟಸಿದ 
ವಿನೆೈಲ್್ ಹಾಳೆರ್ಳಿಂದ ಒಂದತ ಸರಳಕೊೇನ (ಅಧಗರ್ೃತ್ು) ಉಂಟಾಗುರ್ದನತು ರ್ಮನಿಸಬಹತದತ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ –  * ತಿರಭತಜದ ಮೂರತ ಒಳಕೊೇನರ್ಳ ಮೊತ್ು 1800 ಎಂಬತದನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯ್ತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 8th, 9th & 10th 
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      119) ಆಯ್ತ ಘನದ್ ಘನಫಲ. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಆಯ್ತ್ ಘನದ ಘನಫಲ್ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಸೂತ್ರರ್ನತು ಮಾದರಿಯಂದ್ಧಗ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ 
ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 5mm ಅರ್ವಾ 10mm ಫೇಮ 
ಶಿೇಟನಲಲ ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ಲಲ ಒಂದತ 
ಆಯ್ತ್ ಘನ ಆಕಾರದಲಲಒಂದತ ಚ್ಚಕಕ ಮನೆಯ್ನತು(ಒಂದತ ಮತಖ 
ತರದತಕೊಂಡಿರತರ್ಂತ) ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ಉಳಿದ 
ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ ಮನೆಯ್ ಉದದ(l) ಮತ್ತು ಅರ್ಲ್(b) ದಷ್ಟಟ 
ಅಳತಯ್ ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಬಹತಸಂಖೆಯಯ್ ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳನತು 
ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ಪರತಿ ಆಯ್ತ್ ಸಮತ್ಲ್ರ್ನತು 
ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ ಚ್ಚಕಕ ಮನೆಯ್ಲಲ ಒಂದರ ಮೇಲ್ಂದತ ಜೊೇಡಿಸಿದರ ಆಯ್ತ್ಘನದ ಮಾದರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ುರ್ ಆಯ್ತ್ 
ಘನಕ್ಕಕ ಅಲ್ಂಕಾರಕಾಕಗಿ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಬಹತದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಸಮತ್ಲ್ದ ಉದದ'l' ಮಾನರ್ಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಲ್ 'b' ಮಾನರ್ಳು ಆದರ ನಮಗ 
ಗೊತಿುರತರ್ಂತ ಆಯ್ತ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ = ಉದದ x ಅರ್ಲ್ = l x b ಚದರ ಮಾನರ್ಳು, ಹಿೇಗ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ಪರತಿ ಆಯ್ತಾಕಾರದ 
ಸಮತ್ಲ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ = l x b ಚದರ ಮಾನರ್ಳು ಆಗಿರತತ್ುವ. ಈ ಆಯ್ತ್ ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳು ’h’್ಮಾನ ರ್ಳಷ್ಟಟ ಎತ್ುರದರ್ರಗ 
ಒಂದರ ಮೇಲ್ಂದತ ಇಟತಟ ಜೊೇಡಿಸಿದ ಆಯ್ತ್ ಘನದ ಮಾದರಿಯ್ ಘನಫಲ್ = l x b x h ಘನಮಾನರ್ಳು ಎಂದಾಗುವುದತ. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : * ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಉದಧ ಅರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಎತ್ುರ ಅಳತ ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಹಲ್ವಾರತ ಆಯ್ತ್ ಘನಾಕಾರದಲಲರತರ್ 
ಮನೆರ್ಳ, ಬಾಯಂಕ್ಕರ್ಳ ಅಲ್ಲಮೇರಾರ್ಳ ಇತಾಯದ್ಧ ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 

* ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕ್ಕಕ ಅನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಬೇಧಿಸತತಿುರತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 7th, 9th & 10th 
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                120) ರೀಖಾಖಂಡಗಳಂದ್ ಉಂಟ್ಯದ್ ಸಮ್ತಲ. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು :್ರೇಖ್ಯಖಂಡರ್ಳಿಂದ ಸಮತ್ಲ್ ಉಂಟಾಗುರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಮನರ್ರಿಕ್ಕ ಮಾಡತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :್ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್  ಪ್ೇಪರ 
ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತಯ್ 3mm 
ಅರ್ವಾ 5mm ಫೇನ್ ಸಿೇಟ್ ನಲಲ 6”್X್12” ಇದದ 
ಬೆೇಸ ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರಲಲ ಯಾವುರ್ೇ 
ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿಯ್ನತು ತೊೇರಿಸತರ್ ಫೆರೇಮನತು ತಳುವಾಗಿ 
ಕತ್ುರಿಸಿದ ಫೇಮಶಿೇಟ್ ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ 
ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಈ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳಿಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ಮತ್ತು 
ಅದತ ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಆರ್ರಿಸಿಕೊಳುಳರ್ಂತ ತಳುವಾದ ಫೇಮಶಿೇಟ್ ಕಡಿಡರ್ಳು ಅರ್ವಾ ಬೆೇರ ಯಾವುರ್ೇ ಕಡಿಡರ್ಳನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಪ್ರೇಮ ಒಳರ್ಡೆ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಹೊಂದ್ಧಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಬಿಂದತ ಮತ್ತು ಸರಳರೇಖೆಯ್ ವಾಯಖೆಯರ್ಳನತು ನಿೇಡತತಾು ರೇಖ್ಯಖಂಡ ಮತ್ತು ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳ ವಾಯಖೆಯರ್ಳನತು 
ನಿೇಡಲ್ತ ಈ ಮಾದರಿಯ್ನತು ಬಳಸಬಹತದತ. ಆದರ ಹಲ್ವಾರತ ಬಿಂದತರ್ಳು ಸ್ತೇರಿಕೊಂಡತ ಹೇಗ ರೇಖ್ಯಖಂಡ ಆಗುತ್ುರ್ಯೇ 
ಹಾಗಯೆೇ ಹಲ್ವಾರತ ರೇಖ್ಯಖಂಡರ್ಳು ಸ್ತೇರಿಕೊಂಡತ ಒಂದತ ಸಮತ್ಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ುರ್ ಎಂದತ ಹೇಳಬಹತದತ. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : * ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಂಡತ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳು ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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121) ಅಪರ್ತ್ಯವಗಳು 

ಉರ್ಧೇಶ್: ಚಟುರ್ಟಕೆಯ್ ಮೂಲಕ್ ಸಿಂಖೆಯಗಳ ಅಪರ್ತ್ಯವಗಳ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ ಮೂಡಿಸುರ್ದ್ು. 

ಬೆೇಕಾಗುರ್ ಸಾಮಗಿರ : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್, ಮ್ಮಕ್ವರ, ಟಕ್ೇ, ಕ್ಟರ. 

ತ್ಯಾರಿಸುರ್ ವಿಧಾನ್: ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲೊ ಸುಮ್ಮರು 100 ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಾಬಾರ ಬಿಲೆೊಗಳನುನ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು ಪರತಯೇಕ್ವಾಗಿ ಅವುಗಳ  
ಮೇಲೆ ಸಿಂಖೆಯಗಳನುನ (1 ರಿಿಂದ್ 100) ನಮೂದ್ಧಸುವುದ್ು. ನಿಂತ್ರ ಅವುಗಳನುನ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಟಕ್ೇ (ಅಿಂಟರುರ್ ಕ್ಡ) ಪಟಟಯ್ 
ಮೇಲೆ ಅಿಂಟಸುತ್ತತ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್. (ಪರತಿ ಬಿಲೆೊ ನಡುವೆ ಸಾಲಪ ಜಾಗ ಇರಬೆೇಕ್.್ಕಾರಣ್ಮಡಿಚಲು್ಅನುಕೂಲವಾಗುರ್ಿಂತಿರಬೆೇಕ್) 
ಜತಗ  ಬಿಲೆೊಯ್ ಮೇಲೂ ಟಕ್ೇ ಪಟಟ ಅಿಂಟಸಬೆೇಕ್. ಇಲೊ ಯಾವುರ್ೇ ಕಾರಣಕೂಕ ಟಕ್ೇ ಪಟಟಯ್ನುನ  ಕ್ತ್ತರಿಸುರ್ ಹಾಗಿಲೊ. 
(ಸರಳ ರೆೇಖೆಯ್ಿಂತಿರಬೆೇಕ್) 

ಉಪಯೇಗಿಸುರ್ ವಿಧಾನ : ಉದ್ಯಹರಣೆ 2 ರ ಅಪರ್ತ್ಯವಗಳನುನ ಕ್ಿಂಡು ಹಿಡಿಯ್ಬೆೇಕಾದ್ರೆ ಈ 1 ರಿಿಂದ್ 100 ರ ರ್ರೆಗಿನ 
ಪಟಟಯ್ನುನ ತಗದ್ುಕಿಂಡು 3 ನೆೇ ಬಿಲೆೊಯಿಿಂದ್ ಪ್ರರಿಂಬಿಸಿ ಎರಡರಿಂತ ಮಡಿಚುತ್ತತ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್. ಹಿೇಗ ಮ್ಮಡುರ್ದ್ರಿಿಂದ್ 2 ರ 
ಅಪರ್ತ್ಯವಗಳು( 4,6,8…….100)್ಸಿಗುತ್ತವೆ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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 122) ಸಿಲಂಡರಿನ ಘನಫಲ 

ಉದ್ದೀಶ :    ರ್ೃತ್ುದ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಸಿಲಂಡರನ   ಘನಫಲ್ರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಕಟರ 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸೂಕುವನಿಸತರ್ಷ್ಟಟ ಸಂಖೆಯಯ್ಲಲ ಸರ್ಗಸಮ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ, ಅವುರ್ಳನತು ಒಂದರ ಮೇಲ್ಲ ಒಂದನಿುಟಾಟರ್ ಅದತ ಸುಂಭಾಕೃತಿ 
ಆಗುರ್ದತ. ಪ್ದದ (ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದತ ರ್ೃತ್ುದ) ವಿಸಿುೇಣಗ  𝜋r2 & ಜೊೇಡಿಸಿಟಟ 
ಎಲಾಲ ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ಎತ್ುರ -್h. ಇವುರ್ಳ ಗುಣಲ್ಭದವೇ ಆ ಸುಂಭಾಕೃತಿಯ್ ಘನಫಲ್ವಾಗಿರತರ್ದತ.   
(ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ಬದಲಾಗಿ ಸೆಳಿೇಯ್ವಾಗಿ ಸಿಗುರ್ ಬಳೆ, ಸಿಡಿ, ನೇಟಬತಕ್ರಕನ ರಟತಟರ್ಳು, 
ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳನತು ಕೂಡಾ ಉಪಯಗಿಸಿಕೊಂಡತ ಮಾಡಬಹತದತ.)  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ – ಗಟಟ್ಸಿಲಿಂಡರ್್ಹಲವು್ಸರ್ವಸಮ್ರ್ೃತ್ತಗಳನುನ್ಒಿಂದ್ರ್
ಮೇಲ್ಲಿಂದ್ು್ಜೇಡಿಸಿದ್ಯಗ್ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್್ಆಕ್ೃತಿಯಾಗಿರ್.್h್ಸಿಂಖೆಯಯ್್ರ್ೃತ್ತಗಳನುನ್
ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಜೇಡಿಸಲಾಗಿರ್.್ಪರತಿಯೇಿಂದ್ು್ರ್ೃತ್ತದ್್ವಿಸಿತೇಣವ್𝜋r2್
ಆಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್್ಇಡಿೇ್ಆಕ್ೃತಿಯ್್ವಿಸಿತೇಣವವು್h್ಸಿಂಖೆಯಯ್್𝜋r2 ರ್ಳಿಗ 
ಸಮನಾಗಿರತತ್ುರ್. 
 ಆದದರಿಂದ ಘನಸಿಲಂಡರಿನ ವಿಸಿುೇಣಗ 𝜋r2h ಗ ಸಮನಾಗಿರತತ್ುರ್. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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123) ಡೈಸ ಮ್ಮದ್ರಿ 

ಉರ್ಧೇಶ್: ದ್ಯಳದ್ ಮಹತ್ಾ & ಪಯೇಗ ತಿಳಿಸುರ್ದ್ು. 
ಬೆೇಕಾಗುರ್ ಸಾಮಗಿರಗಳು : ಪೇಮ್ ಶಿೇಟ್ ವಿನೆೈಲ್ ಪೇಪರ. 
ತ್ಯಾರಿಸುರ್ ವಿಧಾನ್: ಚಿತ್ರದ್ಲೊ ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ ಫೇಮಶಿೇಟನಲೊ ಚೌಕ್ಘನದ್ 
ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ಲೊ 6 ಚೌಕ್ಗಳನುನ ರಚಿಸುರ್ದ್ು. ಬಾಡವರ ಗರೆಗಳಗುಿಂಟ  
ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು ಉಳಿದ್ ಗರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಟರನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್ ಫೇಮಶಿೇಟನ 
ಅಧವದ್ಷ್ಟಟ ಆಳಕೆಕ ಹೊೇಗುರ್ಿಂತ ಮ್ಮತ್ರ ಗರೆ ಹೊಡಯ್ುರ್ದ್ು. (ಮಡಚಲು 
ಸಾಧಯವಾಗುರ್ಷ್ಟಟ) ನಿಂತ್ರ 6 ಮುಖಗಳನುನ ಸ್ತೇರಿಸಿ ಅಿಂಟು ಹಚುುರ್ದ್ು. ನಿಂತ್ರ 
ವಿನೆೈಲ್ ಪೇಪರ ಅಿಂಟಸಿ, ಅಭಿಮುಖ ಮುಖಗಳ ಮೇಲನ ಸಿಂಖೆಯ ಅಥವಾ 
ಚುಕಿಕಗಳ ಸಿಂಖೆಯಗಳ ಮತ್ತವು 7 ಇರುರ್ಿಂತ (ಚಿತ್ರ 2) ವಿನೆೈಲ್ ಹಾಳೆಗಳಿಿಂದ್ ಚುಕಿಕ ಮ್ಮಡಿ ಅಿಂಟಸಬೆೇಕ್. 
್್್್್್್್್್್್್್ಈ ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ನುನ ಸಿಂಭರ್ನಿೇಯ್ತ ಕ್ಲಪನೆ & ಅವುಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ ಸಮಸ್ತಯಗಳನುನ ಬಿಡಿಸಲು 
ಉಪಯೇಗಿಸುವುದ್ು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 9th & 10th 
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124) ಲ.ಸ್ಯ.ಅ  & ಮ.ಸ್ಯ.ಅ 

ಉದ್ದೀಶ : ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಮಮಲಕ್ ಮ.ಸ್ಯ.ಅ. & ಲ.ಸ್ಯ.ಅ ಕ್ಂಡು ಹಿಡ್ಡಯುವುದು 
ಬೀಕಾಗುವ ಸ್ಯಮಗಿರ : ಫೀಮ ಶಿೀಟ್  

 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ :  2 ವಭಿನ್ನ ಬಣಣದ ಫೀಮಶಿೀಟನ್ಲಾ 1” ಅಳತೆಯ ಚೌಕಾಕಾರದ ಬಿಲೆಾರ್ಳನ್ುನ ಮಾಡ್ಡಕೊಳುುವುದು. ಈ 
ಬಿಲೆಾರ್ಳನ್ುನ ಉಪಯೀಗಿಸಲು ಒಂದು ಬೀಸ್ ನ್ುನ ಫೀಮಶಿೀಟನ್ಲಾ ಸ್ದಧಪಡ್ಡಸ್ಕೊಳುುವುದು. 

ಉದಾ : 2 & 3 ರ ಲ. ಸ್ಯ. ಅ : 
ಒಂದು ಬಣದದ ಎರಡು ಬಿಲೆಾರ್ಳನ್ುನ ಕ್ಂಬ ಸ್ಯಲನ್ಲಾ ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಇಡುವುದು. ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಯಲನ್ಲಾ 

ಇನ್ನಂದು ಬಣಣದ 3 ಬಿಲೆಾರ್ಳನ್ುನ ಇಡುವುದು.(ಕ್ಡಾಿಯವಾಗಿ ಒಂದ್ೀ ಬಿಲೆಾ ಬರುವಂತೆ ನ್ೀಡ್ಡಕೊಳುುವುದು) ಇದ್ೀ  ರಿೀತ್ತ 
ಮೊದಲನೆೀ ಕ್ಂಬ ಸ್ಯಲನ್ಲಾ 2 ರಂತೆ & 2 ನೆೀ ಕ್ಂಬ ಸ್ಯಲನ್ಲಾ 3 ರಂತೆ ಬಿಲೆಾರ್ಳನ್ುನ ಇಡುತಾ ಿಹೀದರ ಕೊನೆಗೆ ಪರತ್ತ ಸ್ಯಲನ್ಲಾ 
6 ಬಿಲೆಾರ್ಳು ಬಂದಾರ್ ಎರಡು ಕ್ಂಬ ಸ್ಯಲುರ್ಳು ಸಮನಾಗುತ್ಿವ. ಆದದರಿಂದ 2 & 3 ರ ಲ.ಸ್ಯ.ಅ 6 (ಚಿತ್ರ—1) 

ಉದಾ : 4 & 6 ರ ಮ. ಸ್ಯ. ಅ : 
ಒಂದು ಬದಿಯಲಾ ಬಣಣದ ಬಿಲೆಾರ್ಳನ್ುನ ಇಡುವುದು. ಇನ್ನೀಂದು ಬದಿಯಲಾ ಬೀರ ಬಣಣದ 6 ಬಿಲೆಾರ್ಳನ್ುನ ಇಡುವುದು. 

ಈರ್ ಮೊದಲನೆೀ ಸ್ಯಲನ್ಲಾ  ಕ್ನಿಷಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಲೆಾರ್ಳಿದುದ, ಅಷ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಲೆಾರ್ಳನ್ುನ 2 ನೆೀ ಸ್ಯಲನಿಂದ ತ್ಗೆಯುವದು. ಈರ್ 
2 ನೆೀ ಸ್ಯಲನ್ಲಾ 2 ಬಿಲೆಾರ್ಳು ಮಾತ್ರ. ಮತೆಿ ಮೊದಲನೆೀ ಸ್ಯಳಿನ್ಲಾ 4 ಬಿಲೆಾರ್ಳಿದುದ ಅದರಿಂದ 2 ಬಿಲೆಾರ್ಳನ್ುನ ತೆಗೆಯುವದು. ಈರ್ 
ಎರಡಮ ಸ್ಯಲನ್ಲಾ ಎರಡೆರಡು ಬಿಲೆಾರ್ಳು ಉಳಿಯುತ್ಿವ. ಆದದರಿಂದ 4 & 6 ಮ.ಸ್ಯ.ಅ 2 ಆಗಿದ್. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10t
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125) ಆಲಿಬಾರ  ಸ್ೈಿಡಾಸ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಅಮೂತ್ಗ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂದಾಗಿರತರ್ಂತ್ಹ ಬಿೇಜರ್ಣಿತ್ರ್ನತು ಮೂತ್ಗ ರೂಪಕ್ಕಕ ತ್ರತರ್ಂತ್ಹ ಹಾರ್ೂ ಬಿೇಜರ್ಣಿತ್ದ 
ಮೂಲ್ ಕ್ರರೇಯೆರ್ಳನತು ಒಂದತ ಆಟದ ರೂಪದಲಲ ಪರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕ್ಕೈಗೊಳುಳವುದತ.  

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಕಟರ್, ಪ್ನಿಿಲ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್ 
ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  5ʼ ಅರ್ವಾ 10ʼ ದಪಪವಿರತರ್ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ 1ʼ X್ 2ʼ್ ಅಳತಯ್ ಬೆೇಸ್ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರ 1cm. ಅರ್ಲ್ವಿರತರ್ 
ಬಾಡಗರರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಬೆೇಸ್ ಗ ಅಂಟ್ಟಸಿ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ ಯಾವುರ್ೇ ಎರಡತ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟ್ ರ್ಳಲಲ ಸ್ತಲೈರ್ಡ್ ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಮಾಕಗರನಿಂದ ಸಂಕ್ಕೇತಾಕಷರರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚೌಕಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಆಯ್ತಾಕಾರದ ನಿೇಲ ಮತ್ತು ಕ್ಕಂಪ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ಬಿೇಜರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ಬಿೇಜರ್ಣಿತ್ದ 
ಮೂಲ್ಕ್ರರೇಯೆರ್ಳನತು ಮಾಡಲ್ತ ಈ ಮಾದರಿ ಅನತಕೂಲಸತತ್ುರ್.  ಈ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳು ಸೂಚ್ಚಸತರ್ ಪರಿಮಾಣರ್ಳು ಹಿೇಗಿವ.  ನಿೇಲ ದಡಡ 
ಚೌಕ +X2, ಚ್ಚಕಕ ಕ್ಕಂಪ ಚೌಕ -X2, ನಿೇಲ ಆಯ್ತ್ +X ಕ್ಕಂಪ ಆಯ್ತ್ –X ಚ್ಚಕಕ ನಿೇಲ ಚೌಕ +1, ಚ್ಚಕಕ ಕ್ಕಂಪ ಚೌಕ – 1 ಈ 
ರಿೇತಿ ಬಳಸತವುದತ. ಅರ್ಯಕು ಮೌಲ್ಯರ್ನತು ಸೂಚ್ಚಸತದರಿಂದ ಅರ್ಯಕು ಪದರ್ಳ ಮೂಲ್ ಕ್ರರೇಯೆರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಇಲಲ 
ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿರ್.   
(ಚ್ಚತ್ರ 125.2 ಮೂಲ್ಕ್ರರೇಯೆರ್ಳನತು ತೊೇರಿಸತರ್ ಚ್ಚತ್ರರ್ಳು) 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ದ್ಧವಪದೇಕ್ರು, ತಿರಪದೇಕ್ರುರ್ಳ ಗುಣಲ್ಬದ, ಮೊತ್ು, ರ್ಯತಾಯಸ, ಭಾರ್ಲ್ಬಧ ಇವುರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ 
ಪರಯ್ತಿುಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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       126) ರ್ೃತ್ತತಕಾರದ್ ಜಯೇ ಹಲಗ 

ಉರ್ದೇಶ್: ರೆೇಖಾಗಣಿತ್ದ್ ಹಲವಾರು ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳನುನ ಒಿಂರ್ೇ ಮ್ಮದ್ರಿಯ್ಲೊ ವಿರ್ರಿಸುರ್ದ್ು. 

ಬೆೇಕಾಗುರ್ ಸಾಮಗಿರ್: ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್, ಕೇನಮ್ಮಪಕ್ಗಳು,್ನಟ್, ಉಲನ್ ದ್ಯರ. 

ತ್ಯಾರಿಸುರ್ ವಿಧಾನ :  ಒಿಂದ್ು ಚೌಕಾಕಾರದ್ ಫೇಮಶಿೇಟನುನ 
ತಗದ್ುಕಿಂಡು ಅದ್ರಲೊ ಒಿಂದ್ು ರ್ೃತ್ತರ್ನುನ ರಚಿಸುರ್ದ್ು. ರ್ೃತ್ತ ಪರಿಧಿಯ್ 
ಮೇಲೆ ಬೆೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ ಕೇನಮ್ಮಪಕ್ಗಳನುನ ಇಡಲು ಸಾಧಯವಾಗುರ್ಿಂತ 
ಸಮ್ಮನ ಅಿಂತ್ರದ್ಲೊ ಬಿಿಂದ್ುಗಳನುನ ಗುರುತಿಸುರ್ದ್ು. ರ್ೃತ್ತಕೆೇಿಂದ್ರ & 
ಪರಿಧಿಯ್ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ ಬಿಿಂದ್ುಗಳಲೊ ರಿಂದ್ರಗಳನುನ ಕರೆದ್ು 
ಕೇನಮ್ಮಪಕ್ಗಳನುನ ನಟುಟಗಳ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದ್ು. 
ಉಪಯೇಗ್ : ರ್ೃತ್ತದ್ ಭಾಗಗಳು, ಕೆೇಿಂದ್ರಕೇನ & ಪರಿಧಿ ಕೇನ,್
ರ್ೃತ್ತ ಖಿಂಡಗಳು, ರ್ೃತ್ತಖಿಂಡದ್ಲೊನ ಕೇನಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು,್
ಬಹುಭುಜಾಕ್ೃತಿಗಳು,್ಅವುಗಳ ಕೇನ & ಹೊರಕೇನ,್ ಸಪಶವಕ್ಗಳು, 
ಇತ್ತಯದ್ಧ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಮೂತ್ವ ರೂಪದ್ಲೊ ತೇರಿಸಬಹುದ್ು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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127) ಜಾೆಮಿತ್ತ ಪಟ್ಟಗಿೆ 

ಉದ್ದೀಶ :  ಜ್ರಯಮತಿ ಉಪಕ್ರರ್ಗಳ ಪರಿಚಯ್ ಮಡಿಸುವುದ್ು ಹಾಗಮ ಅವುಗಳ ಉಪಯೀಗ್ರಸುವ ವಿಧಾನಗಳನುು 
ತಿಳಯ್ುವುದ್ು. 
ಜಾೆಮಿತ್ತ ಪಟ್ಟಗಿೆಯಲಾರುವ ಸಲಕ್ರಣೆರ್ಳು :  
A) ಅಳತೆ ಪಟ್ಟ,ಿ (ಸರಳ ರೀಖ್ಯ ಎಳೆಯಲು, 

ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುತೆಿೀವ) 
 
B) ಕೊೀನ್ಮಾಪಕ್ (ಕೊೀನ್ರ್ಳನ್ುನ ಅಳೆಯಲು,ರಚಿಸಲು ಬಳಸುತೆಿೀವ) 

 
 

C) ವಭಾಜಕ್ (ಎರಡಮ ಕ್ಡೆ ಚಮಪಾದ  ಭಾರ್ ಹಂದಿರುವ ಇದನ್ುನ 
ವಕ್ರರೀಖ್ಯಯ ಉದದ ಅಳೆಯಲು & ಎರಡತ ಬಿಂದುರ್ಳ ನ್ಡುವನ್ ದಮರ  
ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುತೆಿೀವ) 
 

 
D) ಕೆೈವಾರ (ಕ್ಂಸರ್ಳನ್ುನ ವೃತ್ಿರ್ಳನ್ುನ ರಚಿಸಲು ಬಳಸುತೆಿೀವ) 

 
 
E) ಮುಮಮೂಲೆ ಪಟ್ಟಿ  300, 600, 900  (ಇವುರ್ಳನ್ುನ ಸಮಾಂತ್ರ ರೀಖ್ಯ ರಚಿಸಲು & 450, 450, 900 ಲಂರ್ರ್ಳನ್ುನ ಎಳೆಯಲು   

ಬಳಸಬಹುದು)                 
 
                                      

 
 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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          128) ತಿರಕೀನಮತಿ ಯ್ುನಿಟ್ ಸಕ್ುಲ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಯಾವುರ್ೇ ಅಳತಯ್ ಕೊೇನಕ್ಕಕ ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತಿಯ್ ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಕಟರ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಪ್ನಿಿಲ್್, ಛತಿರಯ್ ಕಡಿಡ, ಪಶ್್ ಪಿನ್, 
ಮಾಕಗರ್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್ ಇತಾಯದ್ಧ. 

 
 
 

 
 

       ಚಿತರ 128 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  1.5 ʼ X 1.5 ʼ ಅಳತಯ್ ಒಂದತ ಬೆೇಸರ್ನತು 5mm ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದಕ್ಕಕ 
ಬಾಡಗರರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಈ ಬೆೇಸ್ ನ ಮೇಲ್ಲ 1 ಅಡಿ ತಿರಜಯದ ರ್ೃತ್ುವಂದನತು ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಅಂಟ್ಟಸಿ. ನಂತ್ರ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಕೊೇನರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸಿಕೊಳಿಳ. ರ್ೃತ್ುಕ್ಕಕ ವಾಯಸರ್ಳನತು ಎಳೆದತ ಸ್ತಕೇಲ್್ ಬರದತಕೊಳಿಳ. 
ರ್ೃತ್ುದ ಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ರಂಧರರ್ಳಿರತರ್ ಎರಡತ ಛತಿರಯ್ ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಪಶ್್ ಪಿನ್್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಸ್ತೇರಿಸಿ. ಈ ಕಡಿಡರ್ಳು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ತಿರತಗುರ್ಂತಿರಲ. 𝜃 ಗ ಅಭಿಮತಖ ಬಾಹತವಿಗ ಒಂದತ ಸ್ತಕೇಲ್್ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೊೇನದ ಯಾವುರ್ೇ ಅಳತಗ ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತಿೇಯ್ 
ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ ಈ ಮಾದರಿ ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾಗಿರ್. ಇಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ ವಿಕಣಗವು ಸರಾರ್ವಾಗಿ ತಿರತಗುರ್ 
ರ್ಯರ್ಸ್ತೆಯರ್.  ಈ ಅಭಿಮತಖ ಬಾಹತವಿನಂದ್ಧಗ ಹೊಂದ್ಧಕೊಂಡಿರತರ್ ಅಳತ ಪಟ್ಟಟಯ್ತ ಅದತ ಚಲಸಿದಾರ್ ಆ ಬಾಹತವಿನ 
ಉದದರ್ನತು ತೊೇರಿಸತತ್ುರ್. ಅದರೊಂದ್ಧಗ ಅದತ ಉಂಟತ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ್ಗಬಾಹತವಿನ ಉದದರ್ನತು ಅಳತಮಾಡಲ್ತ ರ್ೃತ್ುದಲಲ ಅಳತ 
ಪಟ್ಟಟಯ್ ರ್ಯರ್ಸ್ತೆ ಇರ್. ಅಂದರ ಇಲಲ ಒಟ್ಟಟಗ ಕೊೇನದ ಅಳತ ವಿಕಣಗದ ಅಳತ (ಅದತ ಸಿೆರವಾಗಿರತತ್ುರ್), ಪ್ರ್ವಗ ಬಾಹತವಿನ ಅಳತ 
ಮತ್ತು ಅಭಿಮತಖ ಬಾಹತವಿನ ಅಳತ ಎಲಾಲ ಒಟ್ಟಟಗ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಅವುರ್ಳ ಅನತಪ್ತ್ ಲ್ಲಕಾಕಚಾರ ಮಾಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಯಾವುರ್ೇ 
ಅಳತಯ್ ಕೊೇನದ ಬೆಲ್ಲಯ್ನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಬಹತದತ. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು- ದೂರ ಮತ್ತು ಎತ್ುರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಇಳಿಜ್ಞರತ (slope) ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡಬಹತದತ. 
ನಿದ್ಧಗಷಟ ಕೊೇನರ್ಳು (00, 300, 450, 600 & 900) ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಯ್ನತು 
ಮಾಡಿಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 10th
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         129) ಬಹುರ್ುಜಾಕ್ೃತ್ತಯ ಸುತ್ಿಳತೆ 

ಉದ್ದೀಶ : ಬಹುರ್ುಜ್ರಕ್ೃತಿಯ್ ಸುತ್ಳಿತೆಯ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಯನ್ುನ ಮಮಡ್ಡಸುವುದು. 
ಬೀಕಾಗುವ ಸ್ಯಮಗಿರ : ಫೀಮ ಶಿೀಟ್ ,ಪುಶ್ ಪಿನ, ಉಲನ  ದಾರ. 

 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಪೀಮ ಶಿಟ್ ನ್ಲಾ ಚಿತ್ರದಲಾ ತೀರಿಸ್ದಂತೆ ತ್ತರರ್ುಜ, ಚೌಕ್, ಆಯತ್ , 
ಪಂಚರ್ುಜಾಕ್ೃತ್ತ ಇವುರ್ಳ ಶೃಂರ್ಬಿಂದುರ್ಳಲಾ ಪುಶ್ ಪಿನ್ನನ್ುನ ಹಾಕ್ವದು. 
ಉಪಯೀಗಿಸುವ ವಧಾನ್ : -- ಉಲನ ದಾರದ ಒಂದು ತ್ುದಿಯನ್ುನ ಯಾವುದ್ೀ ಆಕ್ೃತ್ತಯ ಒಂದು ಶೃಂರ್ಬಿಂದುವನ್ಲಾ ಕ್ಟ್ಟ ಿ
ದಾರದ ಮತಿಂದು ತ್ುದಿಯು ಆ ಆಕ್ೃತ್ತಯಲ್ಲಾ ಶೃಂರ್ ಬಿಂದುರ್ಳ ಮಮಲಕ್  ಹಾಯಿಸ್, ಮಮಲ  ಶೃಂರ್ ಬಿಂದುವಗೆ ತ್ಂದು 
ನಿಲಾಸುವದು. ನ್ಂತ್ರ ದಾರವನ್ುನ ಹರತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಡದಾರ್ ಬರುವ ಉದದವೀ ಆ ಆಕ್ೃತ್ತಯ ಸುತ್ಿಳತೆ ಆಗಿರುತ್ಿದ್. ಅದ್ೀ 
ರಿೀತ್ತ ಉಳಿದ ಕ್ೃತ್ತರ್ಳಿಗೆ ಇದನ್ುನ ಪುನ್ರಾವತ್ತಗಸುವುದು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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           130) ಶಂಕುವಿನ ಭಾಗಗಳು – ಸಕ್ುಲ್. 

 ಉದ್ದೀಶ : ಒಂದತ ರ್ಂಕ್ಕರ್ನತು ಅದರ ಯಾವುರ್ೇ ಭಾರ್ದಲಲ ಪ್ದಕ್ಕಕ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ ಉಂಟಾಗುರ್ ಆಕೃತಿಯ್ನತು 
ಮತ್ತು ಅದರ ಆಕಾರರ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡತಕೊಳುಳವುದತ/ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಕಟ್ಟಟಗ, ಕತ್ುರಿಸತರ್ ಯ್ಂತ್ರರ್ಳು, ಪ್ಲಷ್ ಯ್ಂತ್ರ/ ಸಾಯಂರ್ಡ್ ಪ್ೇಪರ್, ಬಣೂ ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸತಮಾರತ 10” ಎತ್ುರದ ಮತ್ತು 5” 
ವಾಯಸವಿರತರ್ ಒಂದತ ಕಟ್ಟಟಗಯ್ ತ್ತಂಡನತು ಮಶಿನನಲಲ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ 
ಆಕಾರಕ್ಕಕ ಬರತರ್ಂತ ಕೊಯ್ತದಕೊಂಡತ  ಅದಕ್ಕಕ ಬೆೇಕಾದ ಬಣೂರ್ನತು 
ಹಚಿಬೆೇಕ್ಕ. ನಂತ್ರ ಅದನತು ಅಧಗಭಾರ್  ಅರ್ವಾ ಅಧಗಕ್ರಕಂತ್ ಸವಲ್ಪ 
ಮೇಲಾುರ್ದಲಲ ಪ್ದಕ್ಕಕ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿರತರ್ಂತ ಕತ್ುರಿಬೆೇಕ್ಕ. ಹಿೇಗ 
ಕತ್ುರಿಸತವಾರ್ ಕತ್ುರಿಸಿದ ಭಾರ್ದ ರ್ೃತಾುಕಾರದ ಪ್ದವು ಮೂಲ್ 
ಸಿಲಂಡರನಲಲ ಉಂಟಾದ ಅನತರೂಪ ರ್ೃತಾುಕಾರದ ಭಾರ್ಕ್ಕಕ 
ಸರ್ಗಸಮವಾಗಿರತರ್ಂತ ಮತ್ತು ಅವು ಒಂದರಮೇಲ್ಂದತ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಐಕಯವಾಗುರ್ಂತ ನೇಡಿಕೊಳಳಬೆೇಕ್ಕ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ರ್ಂಕ್ಕರ್ನತು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮರ್ಳಿಂದ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ ಉಂಟಾರ್ಬಹತದಾದ ಆಕೃತಿರ್ಳಲಲ ಇದೂ ಒಂದತ. 
ಅಂದರ ಒಂದತ ರ್ಂಕ್ಕರ್ನತು ಇಲಲ ಅದರ ಪ್ದಕ್ಕಕ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿರತರ್ಂತ ಒಂದತ ಭಾರ್ದಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿರ್. ಹಿೇಗ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ 
ಉಂಟಾಗುರ್ ಇನುಂದತ ಚ್ಚಕಕ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಪ್ದವು ರ್ೃತಾುಕಾರದಲಲರತರ್ದನತು ನಾವು ಕಾಣಬಹತದತ.  ಅಲ್ಲರ್ೇ ಉಂಟಾದ 
ಇನುಂದತ ಭಾರ್ದ ಆಕಾರರ್ನತು ನೇಡಿದಾರ್ ಇದಂದತ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕವಾಗಿರತತ್ುರ್.  ಈ ಭಿನುಕದ ಪ್ದ ಮತ್ತು ಕತ್ುರಿಸಿದ 
ಭಾರ್ ಎರಡೂ ರ್ೃತಾುಕಾರದಲಲರತವುದನತು ಕಾಣತತುೇವ.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಓರ ಎತ್ುರ, ಪ್ದವು ತಿರಜಯರ್ಳನತು ಅಳತ ಮಾಡತವುದತ. ಪ್ೈಥಾಗೊೇರಸ್ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು 
ಅನವಯಸಿ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ನೆೇರ ಎತ್ುರ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ರ್ೃತಾುಕಾರದ ಪ್ದ ಮತ್ತು ಕತ್ುರಿಸಿದ ಭಾರ್ದಲಲ ಉಂಟಾದ ರ್ೃತ್ು ಇವುರ್ಳ ಅನತಪ್ತ್ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ ಮತ್ತು 
ರ್ಂಕ್ಕರ್ನತು ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಭಾರ್ರ್ಳಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ ಉಂಟಾಗುರ್ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು ಎತ್ುರರ್ಳ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳಂದ್ಧಗ ಹೊೇಲಕ್ಕ 
ಮಾಡತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 9th & 10th 
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                   131) ಅನುಕ್ರಮ ಸಿಂಖೆಯಗಳ ಮತ್ತ ರ್ಗವ ಸಿಂಖೆಯ 

ಉರ್ದೇಶ : ರ್ಗವ ಸಿಂಖೆಯಗಳ  ಕ್ಲಪನೆ ಮೂಡಿಸುವುದ್ು/ದ್ೃಢೇಕ್ರಣಗೊಳಿಸುವುದ್ು  
ಬೆೇಕಾಗುರ್ ಸಾಮಗಿರ : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್,್ ಮ್ಮಕ್ವರ  
ತ್ಯಾರಿಸುರ್ ವಿಧಾನ : ಸೂಕ್ತ ಅಳತಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಾಕಾರದ್ ಬಿಲೆೊಗಳನುನ (15) ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್ ನಿಿಂದ್  ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು 
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ (ಪರತಯೇಕ್ವಾಗಿ)  ಸಿಂಖೆಯಗಳನುನ ನಮೂದ್ಧಸಬೆೇಕ್ 
                        
್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್ ---------     

ನಿಂತ್ರ ಇವುಗಳನುನ ಒಿಂದ್ು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮದ್ಲೊ (ಸರಳರೆೇಖೆ, ಹಾಯಮಿಲ್ಲಟೇನಿಯ್ನ್ ಪಥ) ಜೇಡಿಸಬೆೇಕ್. ಹೇಗಿಂದ್ರೆ 
ಯಾವುರ್ೇ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಸಿಂಖೆಯಗಳ ಮತ್ತ ಅದ್ು ರ್ಗವ ಸಿಂಖೆಯಯಾಗಿರಬೆೇಕ್. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
 
 
 
 
 
  

1 
 
1 

2 
 
2 

3 
 
3 

15 
 
15 



  

132 
 

 
132) ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಾರ್ರ್ಳು 

ಉರ್ದೇಶ : ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಭಾಗಗಳ್ಮೂತ್ವ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ ಮೂಡಿಸುವುದ್ು.  
ಬೆೇಕಾಗುರ್ ಸಾಮಗಿರ : ಎರಡು್ಶಿಂಕ್ಗಳು,್ಕೆೈಗರಗಸ  
ತ್ಯಾರಿಸುರ್ ವಿಧಾನ : ್ಎರಡು್ದ್ತ್ತ್ಶಿಂಕ್ಗಳನುನ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳುಾವುದ್ು.್   
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ರ್ಂಕ್ಕರ್ನತು ಚ್ಚತ್ರ 1 ರಂತ ಪ್ದಕ್ಕಕ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ ರ್ೃತ್ು ಉಂಟಾಗುತ್ುರ್. ಮತ್ತು ಪ್ದಕ್ಕಕ 
ಓರಯಾಗಿ ಚ್ಚತ್ರ -2 ರಂತ ಮಧಯದಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿದರ  ಧಿೇಘಗರ್ೃತ್ುವಾಗುತ್ುರ್.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 2 ಘನರ್ಂಕ್ಕರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಅವುರ್ಳನತು ಮೇಲನಂತ ಕತ್ುರಿಸತವುದತ.  
ಚ್ಚತ್ರ (1) ದಲಲನಂತ ಶಿರೊೇಬಿಂದತವಿನಿಂದ ಕ್ಕಳರ್ಡೆ ಪ್ದಕ್ಕಕ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ ರ್ೃತ್ುವು, ಚ್ಚತ್ರದಲಲ  (2) ರಲಲನಂತ 
ಶಿರೊೇಬಿಂದತವಿನಿಂದ ಕ್ಕಳರ್ಡೆ ಓರಯಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ Ellipse (ಧಿೇಘಗರ್ೃತ್ು)  ಉಂಟಾಗುವುದತ.  
 ಈ ಮಾದರಿರ್ಳ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ರ್ೈನಂದ್ಧನ ಜೇರ್ನದಲಲ ರ್ೃತ್ು, ಪ್ರಾಬೇಲಾ, ಹೈಪರಬೇಲಾ, ಏಲಪಿ್್ ಉಂಟಾಗುರ್ 
ಸನಿುವೇರ್ರ್ಳನತು, ಇವುರ್ಳ ಅನವಯ್ರ್ಳನತು & ಮಹತ್ವರ್ನತು ತಿಳಿಸತವುದತ.    
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 10th   
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133) ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಾರ್ರ್ಳು 

ಉರ್ದೇಶ : ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಭಾಗಗಳ್ಮೂತ್ವ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ ಮೂಡಿಸುವುದ್ು.  
ಬೆೇಕಾಗುರ್ ಸಾಮಗಿರ :್ಶಿಂಕ್,್ಕೆೈಗರಗಸ  
ತ್ಯಾರಿಸುರ್ ವಿಧಾನ : ್ದ್ತ್ತ್ಶಿಂಕ್ರ್ನುನ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್
ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳುಾವುದ್ು.್   
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ರ್ಂಕ್ಕರ್ನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಪ್ದಕ್ಕಕ 
ಲ್ಂಬವಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ ಹೈಪರಬೇಲಾ  ಉಂಟಾಗುತ್ುರ್.  
 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಘನರ್ಂಕ್ಕವನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಮೇಲನಂತ 
ಕತ್ುರಿಸತವುದತ.  
ಚ್ಚತ್ರದಲಾರುವಂತ ಪಾದಕೆಕ ಓರಯಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ ಹೆೈಪರ್ ಬೀಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವುದತ.  
ಈ ಮಾದರಿಯ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ರ್ೈನಂದ್ಧನ ಜೇರ್ನದಲಲ ರ್ೃತ್ು, ಪಾೆರಾಬೇಲಾ, ಹೈಪರ್ ಬೇಲಾ, ಎಲಪಿ್್ ಉಂಟಾಗುರ್ 
ಸನಿುವೇರ್ರ್ಳನತು, ಇವುರ್ಳ ಅನವಯ್ರ್ಳನತು & ಮಹತ್ವರ್ನತು ತಿಳಿಸತವುದತ. 
 
 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 10th   
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134) ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಾರ್ರ್ಳು 

ಉರ್ದೇಶ : ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಭಾಗಗಳ್ಮೂತ್ವ್ಪರಿಕ್ಲಪನೆ ಮೂಡಿಸುವುದ್ು.  
ಬೆೇಕಾಗುರ್ ಸಾಮಗಿರ : ್ಶಿಂಕ್,್ಕೆೈಗರಗಸ  
ತ್ಯಾರಿಸುರ್ ವಿಧಾನ : ್ದ್ತ್ತ್ಶಿಂಕ್ರ್ನುನ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳುಾವುದ್ು.್   
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ರ್ಂಕ್ಕರ್ನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಪ್ದದ್ಧಂದ  ಪ್ರರಂಬಿಸಿ  ಲ್ಂಬದ್ಧಂದ ಸವಲ್ಪ ಓರಯಾಗುರ್ಂತ 
ಕತ್ುರಿಸಿದರ ಪ್ಯರಾಬೇಲಾ  ಉಂಟಾಗುತ್ುರ್.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಘನರ್ಂಕ್ಕವನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಮೇಲನಂತ ಕತ್ುರಿಸತವುದತ.  
ಚ್ಚತ್ರದಲಾರುವಂತ ಪಾದಕೆಕ ಓರಯಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿದಾರ್ ಪಾೆರಾಬೀಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವುದತ.  
ಈ ಮಾದರಿಯ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ರ್ೈನಂದ್ಧನ ಜೇರ್ನದಲಲ ರ್ೃತ್ು, ಪಾೆರಾಬೇಲಾ, ಹೈಪರ್ ಬೇಲಾ, ಎಲಪಿ್್ ಉಂಟಾಗುರ್ 
ಸನಿುವೇರ್ರ್ಳನತು, ಇವುರ್ಳ ಅನವಯ್ರ್ಳನತು & ಮಹತ್ವರ್ನತು ತಿಳಿಸತವುದತ. 
 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 10th   
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                              135) ಸಿಲಂಡರನ ಮೀಲೆಮೈ ವಿಸಿತೀರ್ುಗಳು & ಘನಫಲ. 

ಉದ್ದೀಶ : ಸಿಲಂಡರ ವಿವಿಧ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಪರತಯೇಕ್ರಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಲಂಡರಿನ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ 
ಮೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಆಕರಿಸತರ್ದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ತಳುವಾದ ಪ್ಲಸಿಟಕ್್ ಹಾಳೆ / ತ್ರ್ಡತ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, 
ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಕಟರ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಪ್ನಿಿಲ್್, ಮಾಕಗರ್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ ಮತ್ತು   ಇತಾಯದ್ಧ. 

         
್್್್್್್್್್್್್್್್                                                         ಚಿತರ 135.2 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಉದದ ಮತ್ತು ಅರ್ಲ್ರ್ಳನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಹಾಗ ದಪಪ 
ಪ್ಲಸಿಟಕ್್ ಹಾಳೆ ಅರ್ವಾ ತಳುವಾದ ತ್ರ್ಡಿನ ಹಾಳೆಯ್ಲಲ ಆಯ್ತ್ರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರ ಒಂದತ ಬದ್ಧಗ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್ 
ಅಂಟ್ಟಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದತ ಬಾಹತರ್ನತು ಸಿೆರವಾಗಿಟತಟ ಅದತ ಸಿಲಂಡರ್ ಆಗುರ್ಂತ ತಿರತಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ತ್ತದ್ಧರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರ 
135.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್ ನಿಂದ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಸಿಲಂಡರ್ ಪಡೆಯರಿ. ಇನತು ಇರ್ೇ ವಿಧಾನರ್ನತು ಅನತಸರಿಸಿ 
ಇನುಂದತ ಟೊಳಾಳದ ಸಿಲಂಡರ್ ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದರ ರ್ೃತಾುಕಾರದ ಪ್ದಕ್ಕಕ ಸಮಾನಾದ ಅಳತಯ್ ಎರಡತ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು 
ಬಣೂದ ಫೇಮಶಿೇಟ್ಟನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿ ಚ್ಚತ್ರ 135.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದನತು ಪಕಕದ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ಇರತರ್ಂತ 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಂಡಾರ್ ರ್ಟ್ಟಟ/ ಘನ ಸಿಲಂಢರ ಪಡೆಯ್ಬಹತದತ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚ್ಚತ್ರ 135.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಒಂದತ ಆಯ್ತ್ರ್ನತು ಅದರ ಒಂದತ ಬದ್ಧ ಸಿೆರವಾಗಿತ್ತರ್ಂತ ಸತತಿುದಾರ್ 
ಒಂದತ ಕೊಳವ ಅರ್ವಾ ಟೊಳಾಳದ ಸಿಲಂಡರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ುರ್. ಇಲಲ ಆಯ್ತ್ದ ಉದದವು ಸಿಲಂಡರನ ರ್ೃತ್ುಪ್ದದ 
ಪರಿಧಿಯಾಗಿಯ್ೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಲ್ವು ಸಿಲಂಡರನ ಎತ್ುರವಾಗಿಯ್ೂ ಪರಿರ್ಣಿಸಲ್ಪಡತತ್ುರ್. ಆದದರಿಂದ ಆಯ್ತ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗವೇ 
ಸಿಲಂಡರನ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗವಾಗುತ್ುರ್. ಅಂದರ, ಆಯ್ತ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ   l X b ಮತ್ತು l = C = 2 𝝅r      
ಮತ್ತು b = h ಆಗಿರತರ್ದರಿಂದ ಸಿಲಂಡರನ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = 2 𝝅rh ಎಂದಾಗುತ್ುರ್. ಇದತ ಟೊಳಾಳದ 
ಆಕೃತಿರ್ಳಿಗ ಅನವಯಸತತ್ುರ್. ಇನತು ಘಟ್ಟಟ ಸಿಲಂಡರನ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗಕ್ಕಕ ಎರಡತ ರ್ೃತಾುಕಾರದ ಪ್ದರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ 
ಸ್ತೇರಿಸಿದರಾಯತ್ತ. ಅಂದರ ಘನ ಸಿಲಂಡರನ ಪೂ. ಮೀ. ವಿ. = ಪ್ರ.ಮೀ.ವಿ. + 2 ವೃತತಗಳ ವಿಸಿತೀರ್ು. ಪೂ.ಮೈ.ವಿ= 
2𝝅rh+2𝝅r2=2𝝅r(r+h) ಆಗಿರ್. ಸಿಲಂಡರನ ಘನಫಲ್ರ್ನತು ಇನುಂದತ ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಚಚ್ಚಗಸಲಾಗಿರ್.  
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು- (ಅನವಯಕರ್ಳು)ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಅನವಯಸಿ ಬಣೂ ಬಳಿಯ್ತರ್ ಕರ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡತರ್ ಯಾರ್ರ್ೇ ಒಂದತ 
ಸಿಲಂಡರನ ಆಕೃತಿಯ್ ಒಳ ಹಾರ್ೂ ಹೊರ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಂಡತ ಹಿಡಿಯ್ಬಹತದತ,  ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ಬಿಡಿಸಬಹತದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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                       136) ಶಂಕ್ವನ್ ಮೀಲೊೈ ವಸ್ಿೀಣಗರ್ಳು & ಘನ್ಫಲ. 

ಉದ್ದೀಶ :್ಶಿಂಕ್ವಿನ್ವಿವಿಧ್ಭಾಗಗಳನುನ್ಪರತಯೇಕಿಸುರ್್ಮೂಲಕ್್ಪ್ರಯೇಗಿಕ್ವಾಗಿ್
ಶಿಂಕ್ವಿನ್ಮೇಲೆಾೈ್ವಿಸಿತೇಣವ್ಮತ್ುತ್ಘನಫಲಗಳ್ಸೂತ್ರಗಳನುನ್ಆಕ್ರಿಸುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು : ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ಪೇಪತವಳುವಾದ್್ಪ್ೊಸಿಟಕ್್ಹಾಳೆ್
ಅಥವಾ್ ತ್ಗಡು,್ ಅಳತಪಟಟ ,್ಕೇನಮ್ಮಪಕ್್ ಕ್ಟರ,್ಮ್ಮಕ್ವರ, ಫೆೇವಿಬಾಿಂಡ್,್
ಕೆೈವಾರ,್ಪನಿ್ಲ್,್ಕ್ತ್ತರಿ್ಇತ್ತಯದ್ಧ 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : ತಳುವಾದ್್ ತ್ಗಡಿನ್ ಅಥವಾ್ ದ್ಪಪವಾದ್್ ಪ್ೊಸಿಟಕ್್
ಹಾಳೆಯ್ನುನ್ ತಗದ್ುಕಿಂಡು್ ಅದ್ರಲೊ್ ಅನುಕೂಲಕ್ರ್ ಅಳತಯ್ು್ (10")್
ತಿರಜಯವಿರುರ್ಿಂತ,್108˚್ಅಳತಯ್್ಕೇನರ್ನುನಇಟುಟಕಿಂಡು್ಒಿಂದ್ು್ತಿರಜಾಯಿಂತ್ರ್ಖಿಂಡ್ರ್ನುನ್ರಚಿಸಿ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ.್ಚಿತ್ರ್136.1್
ತೇರಿಸಿರುರ್ಿಂತ್ ಅದ್ರ್ ಒಿಂದ್ು್ ಬಾಹುರ್ನುನ್ ಸಿೆರವಾಗಿಟುಟಕಿಂಡು್ ಶಿಂಕ್್ ಉಿಂಟ್ಯಗುರ್ಿಂತ್ ತಿರುಗಿಸಿ್ ಮತ್ುತ್ ಅಿಂಚುಗಳನುನ್
ಅಿಂಟಸಿಕಳಿಾ.್ಅದ್ರ್ಮೇಲೆಾೈಗ್ಬೆೇಕಾದ್್ಬಣೂದ್್ವಿನೆೈಲ್್್ಪೇಪರ್ಅಿಂಟಸಿ.್ಇನುನ್ಅರ್ೇ್ವಿಧಾನರ್ನುನ್ಅನುಸರಿಸಿ್ಇನನಿಂದ್ು್
ಟೊಳ್ಳಾದ್್ಶಿಂಕ್ರ್ನುನ್ತ್ಯಾರಿಸಿಕಿಂಡು್ಅದ್ರ್ರ್ೃತ್ತತಕಾರದ್್ಪ್ದ್ಕೆಕ್ಸಮನಾದ್್ಅಳತಯ್್ಒಿಂದ್ು್ರ್ೃತ್ತರ್ನುನ್ಬಣೂದ್್ಫೇಮ್್
ಶಿೇಟ್್ ನಲೊ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ ಚಿತ್ರ್ 136.2್ತೇರಿಸಿರುರ್ಿಂತ್ ಆಿಂಟನ್ ಪಟಟಯ್್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಿಂದ್್ ಅಿಂಟಸಿ್ಕಳಿಾ್ ನಿಂತ್ರ್ ಈ್
ಭಾಗಗಳನುನ್ಜೇಡಿಸಿ್ಗಟಟ್/್ಘನ್ಶಿಂಕ್ರ್ನುನ್ಪಡಯ್ಬಹುದ್ು. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚಿತ್ರ್136.1ರಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಟೊಳ್ಳಾದ್್ ಸಿಲಿಂಡರನ್್ವಿಸಿತೇಣವವು್ ತಿರಜಾಯಿಂತ್ರ್ಖಿಂಡದ್್ವಿಸಿತೇಣವ್
ಆಗಿರ್.್ತಿರಜಾಯಿಂತ್ರ್ಖಿಂಡರ್ನುನ್ಚಿತ್ರ್136.3ರಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಚಿಕ್ಕ್ತಿರಭುಜಗಳ್ಳಗಿ್ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ಯದರೆ. 
ತಿರಜಾಯಿಂತ್ರ್ಖಿಂಡದ್್ವಿಸಿತೇಣವ = 1

2 
 x ಪರತಿ್ತಿರಭುಜದ್್ಪ್ದ್ x l 

                         = (1

2 
 x b1 x l) + (1

2 
 x b2 x l) + (1

2 
 x b3 x l) +......... 

                         = 1

2 
 x l x [b1+b2+b3+......] 

                         = 1

2 
 x l x 2πr್=್πrl 

(b1,b2,b3... ರ್ಕರ ಭಾರ್ವು ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ರ್ೃತ್ುಪ್ದ ವಾಗಿರ್, ∴  b1 + b2 + b3 + .......=್2πr) 
∴ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = πrl  
ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ  = ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ +  ರ್ೃತ್ು ಪ್ದದ ವಿಸಿುೇಣಗ 
ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ    = πrl + πr2 
ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ    = πr(r+l) 
ಇತ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳು : 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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                  137) ಶಂಕುವಿನ ಭಿನುಕ್ದ್ ಮೀಲೆಮೈ ವಿಸಿತೀರ್ುಗಳು  

           ಮ್ತುತ ಘನಫಲ 
ಉದ್ದೀಶ :    ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕದ ವಿವಿಧ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಪರತಯೇಕ್ರಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕದ ಪ್ರ್ವಗ 
ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ, ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಆಕರಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ತಳುವಾದ ಪ್ೇಪರ ಹಾಳೆ, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, 
ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, ಕಟ್ಟಂಗ್ ಬೇರ್ಡಗ, ಕ್ಕೈವಾರ, ಪ್ನಿಿಲ್್, ಕತ್ುರಿ ಮತ್ತು ಇತಾಯದ್ಧ.  

 
  

 
 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ತಳುವಾದ ತ್ರ್ಡತ ಅರ್ವಾ ದಪಪವಾಗಿರತರ್ ಪ್ಲಸಿಟೇಕ ಹಾಳೆಯ್ನತು ತಗದತಕೊಂಡತ 108೦ 
ಕೊೇನವಿರತರ್ಂತ ಅನತಕೂಲ್ಕರ ತಿರಜಯವಿರತರ್ ಎರಡತ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಮತು ಅವುರ್ಳಿಂದ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಮೇಲನಿಂದ ¼ ಭಾರ್ದಷ್ಟಟ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಒಂದತ ಅಂಚತ ಸಿೆರವಾಗಿರತರ್ಂತ ತಿರತಗಿಸಿ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕರ್ಳನತು 
ಪಡೆಯರಿ. ಅವುರ್ಳಲಲ ಒಂದತ ಟೊಳಾಳದ ಭಿನುಕವಾದರ, ಇನುಂದಕ್ಕಕ ಚ್ಚತ್ರ 137.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಎರಡತ ರ್ೃತ್ುಪ್ದರ್ಳಿಗ 
ಸರ್ಗಸಮವಾದ ಎರಡತ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಕಲ್ರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟ್ಟನ ಪಟ್ಟಟಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಈ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಜೊೇಡಿಸಿ ಘನ ಸಿಲಂಡರ ಪಡೆದತಕೊಳಳಬಹತದತ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :    ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕದ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗವು ದತ್ು ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗದಲಲ 
ಕತ್ುರಿಸಿದ ಭಾರ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಕಳೆದಾರ್ ದರಯ್ತರ್ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರ್.  
ಆದದರಿಂದ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕದ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ =    𝜋(r1+r2) l 
ಇನತು ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕದ ಎರಡತ ರ್ೃತ್ುಪ್ದರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳನತು ಕೂಡಿಸಿದಾರ್ ದರಯ್ತರ್ ಮೊತ್ುವು ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕದ 
ಪೂಣಗಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗವಾಗಿರತತ್ುರ್.  
    ಆದದರಿಂದ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನುಕದ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = 𝜋l (r1+r2) + 𝜋 r12+ 𝜋 r22 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :      
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  10th 
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                   138) ವಗುಸಂಖ್ಯಯಗಳು ಮ್ತುತ ವಗುಮ್ಮಲಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ :  ಪೂಣಗರ್ರ್ಗ ಸಂಖೆಯರ್ಳು ಮತ್ತು ಅವುರ್ಳ ರ್ರ್ಗಮೂಲ್ರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತವುದತ.  
ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ , ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಇತಾಯದ್ಧ.  

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  3mm ದಪಪವಿರತರ್ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 1”್X್1”್ಚದರ ವಿಸಿುೇಣಗವಿರತರ್ ಸತಮಾರತ 25 
ಚ್ಚಕಕ ರ್ರ್ಗರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ . ಅವುರ್ಳನತು ಜೊೇಡಿಸಲ್ತ 12”್X್18”್ಚದರ ವಿಸಿುೇಣಗವಿರತರ್ ಬೆೇಸ್ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚೌಕಟತಟ 
(Frame) ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :   ಚ್ಚಕಕ ಚ್ಚಕಕ ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರ 138.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಜೊೇಡಿಸಿ ಪೂಣಗರ್ರ್ಗ 
ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಪಡೆಯ್ತವುದತ. ಹಾರ್ೂ ಪರತಿೇ ಚ್ಚತ್ರದಲಲನ ಒಟತಟ ರ್ರ್ಗರ್ಳ ಸಂಖೆಯ ಪೂಣಗರ್ರ್ಗಸಂಖೆಯಯಾಗಿರತವುರ್ಂದೂ ಮತ್ತು 
ದಡಡ ರ್ರ್ಗದ ಅಡಡಸಾಲ್ತ ಅರ್ವಾ ಕಂಭಸಾಲ್ತರ್ಳಲಲನ ಚ್ಚಕಕ ರ್ರ್ಗರ್ಳಾಗುರ್ಂತ  ಜೊೇಡಿಸತತಾು ಮತಂದ್ಧನ ಪೂಣಗ ರ್ರ್ಗಸಂಖೆಯ  
ಮತ್ತು ಅದರ ರ್ರ್ಗಮೂಲ್ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ ಮಕಕಳಿಗ ತಿಳಿಸತವುದತ.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : * ದತ್ು ವಿನಾಯಸರ್ನತು ಪೂಣಗರ್ರ್ಗರ್ಲ್ಲದ ಸಂಖೆಯರ್ಳಿರ್ೂ ರಚ್ಚಸಲ್ತ ಸಾಧಯವೇ ಎಂದತ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 
*  ಮೇಲನ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯಂದ ಪೂಣಗರ್ರ್ಗರ್ಲ್ಲದ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ರ್ರ್ಗಮೂಲ್ರ್ನತು ಅಂದಾಜಸಲ್ತ ತಿಳಿಸತವುದತ.  
*  ಪೂಣಗ ಘನಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಲ್ತ ಇಂತ್ಹರ್ೇ ವಿನಾಯಸದ್ಧಂದ ಸಾಧಯವೇ ಎಂದತ ಅಂದಾಜಸಲ್ತ ತಿಳಿಸತವುದತ.  

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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     139) ಅಲಾಪ ಸಂಖಾಯ ಸಮಚಕ್ಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ- ರ್ಣಗಮಾಲ್ಲ ಅಕಷರರ್ಳು ಮತ್ತು ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಒಳಗೊಂಡ ಅಲಾೂ ಸಂಖ್ಯಯ ಸೂಚ್ಚ/ ಕೊೇಡಿಂರ್ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು  
ಆಟರ್ಳ ರೂಪದಲಲ ನಿೇಡತವುದತ. ಸ್ತಲೈಡರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ಬಿಡಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ್, ಮಾಕಗರ, ಪ್ನಿಿಲ್್ ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 2” X 1”್ (ಅರ್ವಾ ಅನತಕೂಲ್ಕರ 
ಅಳತಯ್)ಯ್ 5mm ಫೇಮಶಿೇಟ್್ ಒಂದನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಅದಕ್ಕಕ ಬಾಡಗರ್ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ 
ನಲಲ ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತಯ್ 5 ರಿಂದ 6 ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಸ್ತಲೈರ್ಡ್ ರ್ಳನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ರ್ಣಗಮಾಲ್ಲಯ್ ಅಕಷರರ್ಳನತು 
ಬರದತಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ʼ0ʼ ಯಂದ ʼ9ʼ ರ ರ್ರಗಿನ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು  ಒಳಗೊಂಡ 10 ಸ್ತಲೈಡರ್ಳ ಗುಂಪರ್ಳಾಗುರ್ಂತ 100 ಸ್ತೈಡ 
ರ್ಳನತು ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಫೇಮಶಿೇಟರ್ಳಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಮಾಕಗರನಿಂದ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಗುಂಪ ಮಾಡಿಕೊಳಿಳ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಕೊೇಡಿಂರ್  ಮತ್ತು ಡಿಕೊೇಡಿಂರ್ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳಿಗ ತ್ಳಹದ್ಧಯಾಗಿ ಅಲಾೂ ಸಂಖ್ಯಯಸೂಚ್ಚರ್ಳ ಮೇಲನ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳು 
ಅತ್ಯಂತ್ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾಗಿವ ಮತ್ತು ಇವು ಸಪಧಾಗತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ಕಷರ್ಳಲಲ ಬರತರ್ಂತ್ಹ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳಿಗ  ಮೂಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒದಗಿಸತತ್ುರ್. 
ಈ ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಮಕಕಳು ವಿವಿಧ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ತಾವೇ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ಸೃಜಸಿಕೊಂಡತ ಬಿಡಿಸಲ್ತ ಅರ್ಕಾರ್ ಕಲಪಸತವುದರಿಂದ 
ಕಂಠಪ್ಠ ಅರ್ವಾ ಸಾಂಪರದಾಯಕ ಪದದತಿಗ ಪಯಾಗಯ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿಕಲ ತ್ತ್ವದಲಲ ಕಲಕ್ಕ ಸಾಗುರ್ದರಿಂದ ಮಕಕಳ ಸೃಜನಶಿೇಲ್ತ 
ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಧಯಾಗುವುದತ. 

ಉದಾ :  
 
 
➢ ಬಿಡಿ ಸಾೆನದಲಲ 2 ನತು ಪಡೆಯ್ಲ್ತ 3 ಕ್ಕಕ ಕೊಡಬಹತದಾದ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಎಲಾಲ ಸಾಧಯತರ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ.   
➢ ಹತ್ುರ ಸಾೆನದಲಲ 1 ನತು ಪಡೆಯ್ಲ್ತ 5 +1  ಕ್ಕಕ ಕೂಡಬಹತದಾದ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಎಲಾಲ ಸಾಧಯತರ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ.  
➢ ನೂರರ ಸಾೆನದಲಲನ ಸಂಖೆಯಯ್ನತು ಪಡೆಯ್ತರ್ ಎಲಾಲ ಸಾಧಯತರ್ಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ.  
➢ ಈ ಪರಯೇರ್ರ್ನತು ಇತ್ರ ಕ್ರರಯೆರ್ಳಿರ್ೂ ಪರಿಶಿೇಲಸತವುದತ. 

ಇತ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳು : ಸಂಖೆಯರ್ಳ  ಹೊಸ ಆಟರ್ಳನತು ರೂಪಿಸಲ್ತ  ಮಕಕಳಿಗ  ತಿಳಿಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th 
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140) 3-ಡಿ ಬಾಕಾಸ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಮೂರತ ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡತವುದತ ಮತ್ತು ಆ ಆಯಾಮರ್ಳ ಅಳತರ್ಳನತು ಪಡೆಯ್ತರ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಎರಡತ ಆಯಾಮದ ಮತ್ತು ಮೂರತ ಆಯಾಮದ ರ್ಸತುರ್ಳ ನಡತವಿನ ರ್ಯತಾಯಸ ಗುರತತಿಸತವುದತ.  

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ್, ಮಾಕಗರ್, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  10mm  
ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 1 ಚದರ 
ಅಡಿ ಅಳತಯ್ (ಅನತಕೂಲ್ತಗ ತ್ಕಕಂತ  
ಅಳತರ್ಳನತು ಬದಲಸಿಕೊಳಳಬಹತದತ)  ಮೂರತ 
ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಅವುರ್ಳನತು ಪರಸಪರ 
ಲ್ಂಭವಾಗಿರತರ್ಂತ ಅಂಚತರ್ಳಲಲ 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮೂರತ ಅಕಷರ್ಳಿರ್ೂ (x, y, z) ಅಳತಪಟ್ಟಟಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ನಿರ್ೇಗಶ್ಲಂಕ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು 
ಬರದತಕೊಳಿಳ ಅರ್ವಾ ಗಾರಫ್ ಶಿೇಟ್್ ಕೂಡಾ ಅಂಟ್ಟಸಬಹತದತ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಎರಡತ ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿರ್ಳು (ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳು) ಮತ್ತು ಮೂರತ ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿರ್ಳು 
(ಘನಾಕೃತಿರ್ಳು) ಇವುರ್ಳ ನಡತವಿನ ರ್ಯತಾಯಸರ್ನತು ಮೂತ್ಗರೂಪದಲಲ ಪರಸತುತ್ಪಡಿಸಲ್ತ ಈ ಮಾದರಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಉಪಯ್ತಕುವಾಗಿರ್. 
ಅಲ್ಲರ್ೇ ಸಮತ್ಲ್, ಆಯಾಮರ್ಳು ಮತ್ತು ಉದದ, ಅರ್ಲ್, ಹಾರ್ೂ ಎತ್ುರರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒದಗಿಸತವುದರೊಂದ್ಧಗ ನಮಗ ಬೆೇಕಾದ 
ನಿಯ್ಮಿತ್ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮರ್ಳ ನಿಖರವಾದ ಅಳತರ್ಳನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹತದತ.  

ಉದಾಹರಣೆ:   
➢ ಘನದ ಒಂದತ ಅಂಚ್ಚನ ಉದದರ್ನತು ಅಳತ ಮಾಡತವುದತ. 
➢ ಆಯ್ತ್ಘನದ ಉದದ- ಅರ್ಲ್- ಎತ್ುರರ್ಳನತು ಅಳತ ಮಾಡತವುದತ. 
➢ ರ್ಂಕ್ಕವಿನ ಎತ್ುರ (ಹಲ್ಗ ಬಳಸಿ) ಪ್ದದ ವಾಯಸ (ಒಂದತ ಬದ್ಧಯ್ಲಲ ಘನರ್ನತು ಬಳಸಿ) ಅಳತ ಮಾಡತವುದತ. 
➢ ಗೊೇಳದ ವಾಯಸ (ಒಂದತ ಬದ್ಧಯ್ಲಲ ಘನರ್ನಿುಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ) ಅಳತ ಮಾಡತವುದತ. 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಅನಿಯ್ಮಿತ್ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ಆಯಾಮರ್ಳನತು ಅಳತ ಮಾಡಲ್ತ ಪರಯ್ತಿುಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 7th,  9th & 10th 
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                    141) ಕುದ್ುರ/ಆಕ್ಳು ಮೀಯ್ುವ ಪರದ್ೀಶದ್ ವಿಸಿತೀರ್ು 

ಉದ್ದೀಶ :  ವಿವಿಧ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡತಹಿಡಿದತ ನಿತ್ಯ ಜೇರ್ನದ ಬೆೇರ ಬೆೇರ 
ಸಂಧಬಗರ್ಳಲಲ ಅನವಯಸತವುದತ.      

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್,  ದಾರ, ಪ್ಲಸಿಟಕ ಪ್ರಣಿರ್ಳ ಗೊಂಬೆರ್ಳು. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  5mm ಅರ್ವಾ 10mm ದಪಪವಿರತರ್ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ 1’್X್1’ ಅಳತಯ್ ಒಂದತ ಬೆೇಸ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ  
ಅದಕ್ಕಕ ಅಂಚತ (Frame) ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ . ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ  ಅದರ ಒಂದತ ಮೂಲ್ಲಯ್ಲಲ  ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದತ 
ಅಂಚ್ಚನ ಮಧಯ ಭಾರ್ದಲಲ ಮತ್ತು ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಸಮತ್ಲ್ದ  
ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಕರಮವಾಗಿ ಗೊಂಬೆಯ್ನತು ಉಲ್ನದಾರದ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ 
ಕಟ್ಟಟ ಇನುಂದತ ತ್ತದ್ಧಯ್ನತು ಪಶ್್ಪಿನ್್ ಗ ಕಟ್ಟಟರಿ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಒಂದತ ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಜಮಿೇನಿನಲಲ ಕ್ಕದತರಯ್ತ 
ಮೇಯ್ತತಿುರತರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ ಮೇಲ್ಲ ಒಂದತ ಅನವಯಕ ಸಮಸ್ತಯಯ್ನತು 
ಬಿಡಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸತವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಪರಮತಖ ಉರ್ಧೇರ್ವಾಗಿರ್. ಧತ್ು 
ಸಮಸ್ತಯಯ್ಲಲ ರ್ರ್ಗದ ಒಂದತ ರ್ೃಂರ್ಕ್ಕಕ ದಾರದ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಒಂದತ ಕ್ಕದತರಯ್ನತು ಕಟಟಲಾಗಿರ್. ದಾರದ ಉದದವು ರ್ರ್ಗದ 
ಅಂಚ್ಚನ ಅಧಗ ಭಾರ್ದಷ್ಟಟ ಉದದವಾಗಿರ್. ಈರ್ ಈ ಸಮತ್ಲ್ರ್ನತು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಹತಲಲನಿಂದ ಆರ್ರಿಸಿದ ಭಾರ್ ಎಂದತ ಭಾವಿಸಿ, 
ಕ್ಕದತರಯ್ತ ಮೇಯ್ಬಹತದಾದ ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಲ್ಲಕಕಹಾಕಬಹತದತ. 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  
•  ದತ್ು ಸಮತ್ಲ್ದ ಇತ್ರ ಭಾರ್ರ್ಳಲಲ ಕ್ಕದತರಯ್ನತು ಕಟತಟರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಉಂಟಾಗುರ್ ಭಾರ್ರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳನತು 

ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
• ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಆಕಾರದ ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಈ ಪರಯೇರ್ರ್ಳನತು ಪನರಾರ್ತ್ಗನೆ ಮಾಡತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 10th 
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              142) ವಗುಘನದ್ ವಿಸಿತೀರ್ುಗಳು ಮ್ತುತ ಘನಫಲಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ : ರ್ರ್ಗಘನದ ಎಲಾಲ ೬ ಮತಖರ್ಳನತು ಪರತಯೇಕ್ರಸತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಅದರ ಭಾರ್ರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡತವುದತ. ಹಾರ್ೂ 
ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ, ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಆಕರಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಪೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್, ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ರ್ಮ್ 
ಪಟ್ಟಟ/ಟ್ಟಸಕೇ ಟೇಪ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಯಾವುರ್ೇ  ಬಣೂದ 
ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ 6” ಚದರ ವಿಸಿುೇಣಗವಿರತರ್ 
(ಅಳತರ್ಳನತು ಅನತಕೂಲ್ಕ್ಕಕ ತ್ಕಕಂತ 
ಬದಲಸಬಹತದತ). 6 ಸರ್ಗಸಮ  ರ್ರ್ಗರ್ಳನತು  
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ, ಅವುರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟನ ಪಟ್ಟಟಯ್ 
ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ  ಚ್ಚತ್ರ 142.1ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಅವುರ್ಳ ಚ್ಚತ್ರ 142.1ರಂತ 
ಘನರ್ನತು ರಚನೆಮಾಡಲ್ತ ಬರತರ್ಂತಿರಬೆೇಕ್ಕ.   

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ನಿಯ್ಮಿತ್ ಘನ ಅರ್ವಾ ರ್ರ್ಗಘನವು 6 ಸರ್ಗಸಮ ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಮತಖರ್ಳನತು ಹೊಂದ್ಧರ್. ಈ 
ಮತಖರ್ಳು ಚ್ಚತ್ರ 142.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಪರಸಪರ ಅಂಚತರ್ಳಲಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರತತ್ುವ. 6 ಮತಖರ್ಳು 12 ಅಂಚತರ್ಳು ಹಾರ್ೂ 
8 ರ್ೃಂರ್ರ್ಳನತು ಈ ಘನವು ಹೊಂದ್ಧರತತ್ುರ್. ಚ್ಚತ್ರ 142.2 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಪರತಿಯೇಂದತ ಸಮತ್ಲ್ದ ವಿಸಿುೇಣಗ  a2    
ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಘನದ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = 6 ಮತಖರ್ಳ ಒಟತಟ ವಿಸಿುೇಣಗ = 6 a2  ಆಗಿರ್. ಘನದ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ 
ವಿಸಿುೇಣಗ = 4 ಮತಖರ್ಳ ಒಟತಟ ವಿಸಿುೇಣಗ ( ಮೇಲಾಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಕಳಭಾರ್ರ್ಳನತು ಹೊರತ್ತ ಪಡಿಸಿ )=  4 a2  ಆರ್ರ್.  

ಘನಫಲ್ರ್ನತು ಇನುಂದತ ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಚಚ್ಚಗಸಲಾಗಿರ್.  
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : 
➢ ಗಾರಫ ಹಾಳೆರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
➢ ಪಯಾಗಯ್ ವಿಧಾನರ್ಳನತು ಅನೆವೇಷ್ಟಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 9th & 10th 
 
  



  

143 
 

 
143) 9 ಕ್ಡಿಡ ಫಝಲ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಕಡಿಡರ್ಳಿಂದ / ರೇಖ್ಯಖಂಡರ್ಳಿಂದ (9)  ನಿದ್ಧಗಷಟ  ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ಬೆಳೆಸತರ್ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನತು ನಿೇಡತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಬಣೂದ ಪ್ಲಸಿಟಕ ಕಡಿಡರ್ಳು , ಫೇಮ್ ಶಿೇಟರ್ಳು, ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ , ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್ ಇತಾಯದ್ಧ.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 5 mm ದಪಪವಿರತರ್ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 10” ಚದರ ವಿಸಿುೇಣಗ 
ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಒಂದತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ, 
ಅದಕ್ಕಕ ಬಾಡಗರ್ ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ತಿರಭತಜ್ಞಕಾರ 
ಉಂಟಾಗುರ್ಂತ ಸಮನಾದ ಅಳತಯ್ ಬಣೂ 
ಬಣೂದ 9 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಳಿಳ, ಮತ್ತು 
ಜೊೇಡಿಸಲ್ತ ಅನತವಾಗುರ್ಂತ ಬೆೇಸ್ ನ ಜೊೇತಗ 
ಇರಿಸಿ.        ಚಿತರ 143 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಮಕಕಳ ತಾಕ್ರಗಕ ರ್ಕ್ರುಯ್ನತು ಬೆಳೆಸಲ್ತ ಇದಂದತ ಚ್ಚಕಕ ಆಟವಾಗಿರ್. ಈ ಮಾದರಿಯ್ಲಲ 9 ಸಮನಾದ 
ಬಣೂದ ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಬಳಸಬಹತದತ. ಈ 9 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಬಳಸಿಕೊಂಡತ 5 ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತರ್ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ನತು ಮಕಕಳಿಗ 
ನಿೇಡಬಹತದತ. ಮಕಕಳು ಇದನತು ಪರಯ್ತಿುಸತರ್ರತ. 

 ಸಮ್ಸ್ಯ : ಒಂರ್ೇ ಉದದವಿರತರ್ 9  ಸರಳರೇಖೆರ್ಳನತು  ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಂಡತ 5 ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಬಹತರ್ೇ?  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಇಷ್ಟೇ ಸಂಖೆಯಯ್ ಕಡಿಡರ್ಳಿಂದ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತರ್ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ರೂಪಿಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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144) ಸಿಂಖಾಯ ಫಝಲ 

ಉದ್ದೀಶ : ನಿಬಂಧಿತ್ ನಿಯ್ಮಕಕನತಸಾರವಾಗಿ ದತ್ು ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಕರಮಬದಧ ಶರೇಣಿಯ್ಲಲ ಜೊೇಡಿಸತರ್ ತಾಕ್ರಗಕ ಸಾಮರ್ಯಗರ್ನತು 
ಬೆಳೆಸತರ್ ಆಟರ್ನತು ನಿೇಡತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಪೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್, ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಇತಾಯದ್ಧ. 

 
ಚಿತರ 144 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 5mm ದಪಪವಿರತರ್ 10” ಚದರ ವಿಸಿುೇಣಗದ (ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತ) ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಅದಕ್ಕಕ 1” ಅರ್ಲ್ದ ಬಾಡಗರ್ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ, ನಂತ್ರ 3”್X್3” ಅಳತಯ್ತಳಳ 8 ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ ಮತ್ತು ಬೆೇಸ್ ನಲಲ ಹೊಂದ್ಧಸಿ, ಮತ್ತು ಈ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳು 
ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಚಲಸತರ್ಂತಿರಲ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚೌಕಾಕಾರದ ಚೌಕಟ್ಟಟನಲಲ 1 ರಿಂದ 8 ರ ರ್ರಗಿನ ಸಂಖೆಯರ್ಳಿರತರ್ ಒಟತಟ 8 ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಇಲಲ 
ಬಳಸಲಾಗಿರ್.  ಇಲಲ ಒಂದತ ಖ್ಯಲ ಸಾೆನ ಇರತರ್ಂತ ನೇಡಿಕೊಳುಳವುದತ. ಈ ಸಂಖೆಯರ್ಳು ಮೇಲ್ಕ್ಕಕ- ಕ್ಕಳಕ್ಕಕ ಎಡಕ್ಕಕ – ಬಲ್ಕ್ಕಕ 
ಚಲಸತರ್ ವೈರ್ಸ್ತೆ ಇರ್.  ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು   ಏರಿಕ್ಕ ಕರಮದಲಲ ಹೊಂದ್ಧಸತರ್ ಕ್ರರೇಯೆಯ್ಲಲ ಪರಯ್ತ್ುರ್ಳ ಸಂಖೆಯಯ್ ಮೇಲ್ಲ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನರ್ನತು ಮಾಡಬಹತದಾಗಿರ್. ಇದಂದತ ಬೌದ್ಧಧಕ ಆಟವಾಗಿರ್.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳ ಹಿಂಭಾರ್ದಲಲ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಬದಲಗ ಒಂದತ ಚ್ಚತ್ರರ್ನತು ಬರದತ ಜೊೇಡಿಸತರ್ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ 
ನಿೇಡತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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145) 8 ಕ್ಡಿಡ ಫಝಲ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಕಡಿಡರ್ಳಿಂದ/ರೇಖ್ಯಖಂಡರ್ಳಿಂದ (8) ನಿದ್ಧಗಷಟ ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತರ್ ತಾಕ್ರಗಕ ರ್ಕ್ರು ಬೆಳೆಸತರ್ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ನಿೇಡತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಬಣೂದ ಪ್ಲಸಿಟಕ ಕಡಿಡರ್ಳು, 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಕಟರ್, ಅಳತ ಪಟ್ಟಟ, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, 
ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 5 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟನಲಲ 10” ಚದರ ವಿಸಿುೇಣಗದ (ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತ) 
ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದಕ್ಕಕ ಬಾಡಗರ್ ರ್ಳನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದ ಆಕೃತಿ ಈ 

ಬೆೇಸನಲಲ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ಬಣೂದ ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಬೆೇಸ್ ಜೊೇತಗ ಇಡಿ.         ಚಿತರ 145 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಮಕಕಳ ಬೌದ್ಧಧಕ ಸಾಮರ್ಯಗ ಮತ್ತು ತಾಕ್ರಗಕ ರ್ಕ್ರು ಪರಿೇಕ್ಕಷಗ ಇದಂದತ ಚ್ಚಕಕ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯಾಗಿರ್. ಈ 
ಮಾದರಿಯ್ಲಲ 8 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಬಳಸಿಕೊಂಡತ ಎರಡತ ರ್ರ್ಗರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತರ್ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಇರ್. ಮಕಕಳು ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಬಳಸಿ 
ರ್ರ್ಗರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಲ್ತ ಪರಯ್ತಿುಸತರ್ರತ. 
ಸಮ್ಸ್ಯ :- 8 ಸರಳರೇಖೆರ್ಳನತು ಬಳಸಿಕೊಂಡತ ಎರಡತ ಚೌಕರ್ಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ತಕ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಬಹತರ್ೇ? 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಇಷ್ಟೇ ಸಂಖೆಯಯ್ ಕಡಿಡರ್ಳಿಂದ ಬೆೇರ ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತರ್ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ರೂಪಿಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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146) ನಿದ್ೀುಶಾಂಕ್ಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ : ಕಾಟ್ಟೇಗಶಿಯ್ನ್್ ಸಮತ್ಲ್(ಗಾರಫ)ದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ದರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸತರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ೇಗಶ್ಲಂಕ ಬಿಂದತವಿನ ಸಾೆನರ್ನತು 
ಗುರತತಿಸತರ್ ಕೌರ್ಲ್ಯರ್ನತು ಬೆಳೆಸತರ್ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ನಿೇಡತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್, ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10mm ದಪಪವಿರತರ್ 2ʼX3ʼ್ ಅಳತಯ್ 
(ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತಯ್) ಫೇಮ್ಶಿೇಟ್್ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ, ಅದರ 
ಅಳತಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ಬೆೇಕಾದ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಈ ಸಮತ್ಲ್ಕ್ಕಕ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಬಾಡಗರ್ ರ್ಳನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಸಮತ್ಲ್ಕ್ಕಕ ಅಂಟ್ಟಸಿರಿ ಮತ್ತು ಮಾಕಗರ್ 
ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಅಕಷರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ.  
ನಂತ್ರ ಅಡಡಸಾಲ್ತ ಮತ್ತು ಕಂಬಸಾಲನ ಗುಂಟ ರೇಖೆರ್ಳು ಛೇದ್ಧಸತರ್ 
ಬಿಂದತರ್ಳಲಲ ರಂಧರರ್ಳನತು ಕೊರದತಕೊಂಡತ ಎಲಾಲ ರಂಧರರ್ಳಿಗ ನಟ್್ 
ಬೇಲ್ಟ್್ ಜೊೇಡಿಸಿ. ತ್ದನಂತ್ರ ಸತಮಾರತ 20 ತಿರಭತಜ್ಞಕಾರದ ಚ್ಚಕಕ 
ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಬಣೂದ ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿ ರ್ೃಂರ್ದ ಹತಿುರ ರಂಧರ 
ಕೊರದತ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ನಿರ್ೇಗಶ್ಲಂಕರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಒಂದತ ಕಾಟ್ಟೇಗರ್ನ್್ ಸಮತ್ಲ್ದಲಲ/ಗಾರಫ್ನಲಲ X–ಅಕಷ ಮತ್ತು Y-ಅಕಷರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಮೂಲ್ ಬಿಂದತ 
ಮತ್ತು ನಿರ್ೇಗಶ್ಲಂಕರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡತವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. ಗಾರಫ್ ನಲಲ ನಿರ್ೇಗಶ್ಲಂಕ ಬಿಂದತರ್ಳನತು 
ಗುರತತಿಸಲ್ತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಬಳಸಲಾಗಿರ್. ಪರತಿಯಂದತ ಬಿಲ್ಲಲಯ್ಲಲ ಒಂದತ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಬಿಂದತವಿನ 
ನಿರ್ೇಗಶ್ಲಂಕರ್ಳಿರತತ್ುವ. ಈ ಬಿಲ್ಲಲಯ್ನತು ಗಾರಫನಲಲ ನಿಖರವಾದ ಸಾೆನದಲಲ ಜೊೇಡಿಸಲ್ತ ಪಶ್್ ಪಿನ್್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ುರ್. ಹಿೇಗ 
ಹಲ್ವಾರತ ವಿಭಿನು ನಿರ್ೇಗಶ್ಲಂಕ ಬಿಂದತರ್ಳ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಮಕಕಳನತು ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ಲಲ ತೊಡಗಿಸಬಹತದತ. 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : 
•  ದಾರರ್ನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಬಹತದತ. 
• ರೇಖ್ಯಖಂಡರ್ಳ ಉದದ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
• ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
• ನಿೇರ್ೇಗಶ್ಲಂಕ ರೇಖ್ಯರ್ಣಿತ್ದ ಅನವಯ್ರ್ನತು ನಿರೂಪಿಸತರ್ ಸಮಸ್ತಯಯ್ನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th, 9th & 10th 
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147) ಸಟಮಚಿಯಾನ 

ಉದ್ದೀಶ : ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳಲಲ ಕಲ್ಪನಾ ರ್ಕ್ರುಯ್ನತು ಹಚ್ಚಿಸತರ್ದತ.  

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಕಟರ.  

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ ಒಂದತ 
ಚೌಕಾಕಾರದ ಚೌಕಟಟನತು ಸಿದದಪಡಿಸಿ, ಚೌಕಟ್ಟಟನ ಒಳಗ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಕರತರ್ಂತ ಮತೊುಂದತ ಚೌಕಾಕಾರದ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ (1- 14) 
ಗರರ್ಳನತು ಎಳೆದತ, ಕಟರ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಕತ್ುರಿಸಿ 
ತಗಯ್ಬೆೇಕ್ಕ. ನಂತ್ರ ಅವುರ್ಳು ಆಕಷಗಣಿೇಯ್ವಾಗಿ 
ಕಾಣಲ್ತ ವಿವಿಧ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸಬೆೇಕ್ಕ.  
(ಈ 14 ತ್ತಣತಕ್ಕರ್ಳಲಲ ಕ್ಕಲ್ವು ತಿರಕೊೇನ, ಕ್ಕಲ್ವು 
ಚತ್ತಭತಗಜ ಮತೊುಂದ್ಧಷ್ಟಟ ಐದತಬದ್ಧಯ್ತಳಳ 
ಆಕೃತಿರ್ಳಾಗಿರತತ್ುವ.)  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಈ 14 ತ್ತಣತಕ್ಕರ್ಳನತು ಒಟತಟ 
ಎಷ್ಟಟ ರಿೇತಿಯ್ಲಲ ಚೌಕಾಕಾರದಲಲ ಬರತರ್ಂತ ಜೊೇಡಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯ ಎಂಬತದನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತರ್ದತ. 
 (ಸಟೇಮಾಚ್ಚಯಾನ್್ 14 ತ್ತಂಡತರ್ಳನತು ಅರ್ಷ್ಟಟ ಬಗಯ್ಲಲ ಜೊೇಡಿಸಿ ಚೌಕಾಕಾರ ಪಡೆಯ್ಬಹತದತ ಎಂಬತದತ ಹಲ್ವು ನೂರತ 
ರ್ಷಗರ್ಳ ಕಾಲ್ ರ್ಣಿತ್ಜಾ ರ ತಲ್ಲತಿನತುರ್ ಪರಶುಯಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟಂದರೇ ಬರೊೇಬಬರಿ 2200 ರ್ಷಗರ್ಳಿರ್ೂ ಹಚತಿ ಕಾಲ್ವಾದರೂ 
ಸಮಪಗಕ ಉತ್ುರರ್ನತು ಯಾರಿರ್ೂ ಕೊಡಲಕ್ಕಕ ಆರ್ಲಲ್ಲ. ಕೊನೆಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಾನೆಗಲ್್ ಯ್ತನಿರ್ಸಿಗಟ್ಟಯ್ ಬಿಲ್್ ಕಟಲರ್ ಎಂಬ 
ರ್ಣಿತ್ಜಾ  536 ಅನನಯ ಉತ್ುರರ್ಳು ಸಾಧಯ ಎಂದತ ತೊೇರಿಸಿದರತ.) 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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                      148) ಕಠಡಿಯಂದ್ರಲಿ ಇರಬಹುದಾದ್ ಉದ್ದದ್ ಸರಳು 
ಉದ್ದೀಶ : ರ್ಸತುರ್ಳು ಸೆಳರ್ನತು ಆಕರಮಿಸತವಿಕ್ಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಮೂಡಿಸತರ್ದರೊಂದ್ಧಗ್ಪ್ೈಥಾಗೊೇರಸ್ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ನಿತ್ಯ 
ಜೇರ್ನದ ಸನಿುವೇರ್ರ್ಳಲಲ ಅನವಯಸತರ್ ಕೌರ್ಲ್ಯರ್ನತು ಬೆಳೆಸತರ್ ಸತಲ್ಭವಾದ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ನತು್ನಿೇಡತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಪೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ 
ಪ್ೇಪರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, 
ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟನಲಲ 12”X4”ದ ಎರಡತ 4”X6”್ದ ಎರಡತ ಹಾರ್ೂ 6”X 
12” ಅಳತಯ್ ಒಂದತ ಹಿೇಗ ಒಟತಟ (ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತಯ್) 5 
ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಈ 
ಫಲ್ಕರ್ಳನತು ಪರಸಪರ ಲ್ಂಬವಾಗಿ ಜೊೇಡಿಸಿ ಘನಾಕೃತಿಯ್ನತು 
ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ AB ಅಳತಗ ಸಮನಾದ ಕೊಳವಯ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಹೊಂದ್ಧಸಿ. ನಂತ್ರ  △ABC ಮತ್ತು 
△CEB ಅಳತರ್ಳಿಗ ಸಮನಾದ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಫೇಮಶಿೇಟರ್ಳಲಲ ಎರಡತ ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಬೇಧಾಯ್ನ ಪರಮೇಯ್ ಅರ್ವಾ ಪ್ೈಥಾಗೊರಸ್ ಪರಮೇಯ್ದ ಅನವಯ್ರ್ಳನತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತವುದತ ಈ 
ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. ಒಂದತ ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಅರ್ವಾ ಆಯ್ತ್ಘನಾಕಾರದ ಕೊೇಠಡಿಯಂದರಲಲ ಇಡಬಹತದಾದ 
ಅತ್ಯಂತ್ ಉದದವಾದ ಸರಳಿನ ಉದದರ್ನತು ಲ್ಲಕಕ ಮಾಡಲ್ತ ಪ್ೈಥಾಗೊರಸದ ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ಉಪಯೇಗಿಸತರ್ ವಿಧಾನರ್ನತು 
ಮೂತ್ಗರೂಪದಲಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲ್ತ ಈ ಮಾದರಿ ಉಪಯ್ತಕುವಾಗಿರ್.  ಅಲ್ಲರ್ೇ ಕೊೇಣೆಯ್ ಉದದ ಅರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಎತ್ುರರ್ಳು ಗೊತಿುದದರ 
ನೆಲ್, ಗೊೇಡೆರ್ಳು, ಮೇಲಾಿರ್ಣೆ ಇವುರ್ಳಿಗ ಮೂಲ್ಲಯಂದ ಮೂಲ್ಲಗ ಇರತರ್ ದೂರ (ಕಣಗದ ಉದದ) ಇವುರ್ಳನತು ಅಳತ ಮಾಡರ್ೇ 
ಪ್ೈಥಾಗೊರಸ್ ಪರಮೇಯ್ ಅನವಯಸಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. ಗೊೇಡೆಗ ಒರಗಿಸಿದ ಒರಗಿಸಿದ ಏಣಿಯ್ ಉದದರ್ನತು ಪ್ೈಥಾಗೊರಸ್ 
ಪರಮೇಯ್ರ್ನತು ಅನವಯಸಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. ಹಿೇಗ ಹಲ್ವಾರತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಈ ಮಾದರಿಯಂದ ಸಪಷಟಪಡಿಸಬಹತದತ. 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  
•  ಕೊಠಡಿಯಂದರಲಲ ಇಡಬಹತದಾದ ಅತ್ಯಂತ್ ದಡಡ ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರಭತಜ. 
•  ಕೊಠಡಿಯಂದರಲಲ ಇಡಬಹತದಾದ ಅತ್ಯಂತ್ ದಡಡ ಆಯ್ತ್. 
•  ಕೊಠಡಿಯಂದರಲಲ ಇಡಬಹತದಾದ ಅತ್ಯಂತ್ ದಡಡ ಇತ್ರ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳು. 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  8th, 9th & 10th 
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149) ಜಿೀಯೀ ಹಲಗೆ 

ಉದ್ದೀಶ : ರ್ಣ್ತ್ದಲಾ ಜಿಯೀ ಹಲಗೆಯ ಮಮಲಕ್ ಹಲವಾರು ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳನ್ುನ ಅರಿವು ಮಮಡ್ಡಸುವುದು 

ಬೀಕಾಗುವ  ಸ್ಯಮಗಿರ :  ಫೇಮ ಶಿಟ್, ನ್ಟುರಿ್ಳು, ವನೆೈಲ ಪೀಪರ್, ಉಲನ ದಾರ 

ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ :   ಸೂಕು  ಅಳತಯ್ ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಒಂದತ ಫೇಮಶಿೇಟನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಚೌಕಟಟನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. 
ನಂತ್ರ ಇದತ ಆಕಷಗಣಿಯ್ವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ತ ಒಂರ್ೇ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸಮಾನ 
ಸಮತ್ಲ್ದಲಲ ರಂಧರರ್ಳನತು ಕೊರದತ ನಟಟನತು ಹಾಕ್ರ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸತವುದತ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :   ಈ ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಉಲ್ನ್ ದಾರ/ರಬಬರ ಬಾಯಂರ್ಡ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿರ್ಳನತು ಅವುರ್ಳ 
ವಿಸಿುೇಣಗ, ಗುಣಲ್ಕಷಣರ್ಳು, ರ್ರ್ಗಸಂಖೆಯ, ಘನಸಂಖೆಯ, ಅಪರ್ತ್ಗನ, ಅಪರ್ತ್ಯಗರ್ಳು, ಲ್.ಸಾ.ಅ. , ಮ.ಸಾ.ಅ. ಬಹತಭತಜ್ಞಕೃತಿರ್ಳು 
ಇತಾಯದ್ಧ ಆಕೃತಿರ್ಳ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡಬಹತದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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      150)್ಗ್ರಫಿಕ್ಲ್ ಜಿಯೀಬೀಡು 

  
ಉದ್ದೀಶ : ಗಾರಫಿಕಲ್್ ಜಯೇಬೇಡಗ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಹಲ್ವಾರತ ಪರಿಕಲ್ಪಣೆರ್ಳನತು ತಿಳಿಯ್ತವುದತ.  

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮಶಿೇಟ್್, 4 ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ನಟತಟರ್ಳು ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಚೌಕಟಟನತು ಅಂಟ್ಟಸಿ, ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ XOX1 & YOY1 ಅಕಷರ್ಳನತು ಎಳೆದತ 4 ಚತ್ತಥಾಗಂಕರ್ಳಿಗ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. 
ನಂತ್ರ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸಮಾನ ಅಂತ್ರದಲಲ ಬಿಂದತರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸಿ, ಪರತಿ ಬಿಂದತವಿನಲಲ ನಟಟನತು ಹಾಕ್ರ ಬಿಗಿಯ್ತವುದತ. 
 ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಈ ಮಾದರಿಯ್ಲಲ್ಉಲ್ನ್್ ದಾರ/ರಬಬರ ಬಾಯಂಡ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಪೂಣಾಗಂಕರ್ಳ ಬಗೆ, ನಿರ್ೇಗಶ್ಲಂಕ 
ಬಿಂದತರ್ಳನತು ರೇಖ್ಯತ್ಮಕ, ಏಕರೇಖ್ಯತ್ಮಕ & ರ್ಗಾಗತ್ಮಕ ಸಮಿೇಕರಣರ್ಳನತು ನಕ್ಕಷಯ್ ರೂಪದಲಲ, ಸುಂಭಾಕೃತಿ, ರೇಖ್ಯನಕ್ಕಷ ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳ 
ಪರಿಹಾರರ್ಳನತು ಮೂತ್ಗ ರೂಪದಲಲ ತೊೇರಿಸಬಹತದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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       151) ಟವರ್್ ಆಪ್ ಹೆನೀಯ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಮಕಕಳಲಲ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತಯ್ನತು ಹಾರ್ೂ ತಾಕ್ರಗಕ ರ್ಕ್ರುಯ್ನತು ಬೆಳೆಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಪ್ೈಪ. 

 
 ಚಿತರ 151.1 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಫೇಮಶಿೇಟನತು ತಗದತಕೊಂದತ ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಸಮಾನ ಅಂತ್ರದಲಲ 
ರಂಧರಕೊರದತ, ಅವುರ್ಳಲಲ ಸತಮಾರತ 10cm ಉದದದ, 3 ಪ್ೈಪರ್ಳನತು ಪ್ೇವಿಬಾಂಡಿನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಬಧರಪಡಿಸತವುದತ. ನಂತ್ರ 
ಇನುಂದತ ಫೇಮಶಿೇಟ್್ನಲಲ 4 ಏಕಕ್ಕೇಂದ್ಧರೇಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಆಕಷ್ಟಗಣಿಯ್ವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ತ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರನತು 
ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ನಂತ್ರ ಈ ರ್ೃತ್ುರ್ಳು ಪ್ೈಪಿನ ಮೂಲ್ಕ ಹಾಕಲ್ತ/ತಗಯ್ಲ್ತ ಸತಲ್ಭವಾಗಿರತರ್ಂತ ಕ್ಕೇಂದರಬಿಂದತವಿನಲಲ ರಂಧರರ್ಳನತು 
ಕೊರಯ್ತವುದತ. 
  
ಉಪಯೀಗ್ರಸುವ ವಿಧಾನ : ಮೊದಲ್ನೆೇ ಪ್ೈಪಿನ ಮೇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ರಕಂತ್ ದಡಡದಾದ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಅತಿ ಕ್ಕಳರ್ೂ & ಚ್ಚಕಕ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು 
ತ್ತದ್ಧರ್ೂ ಹಾಕಲಾಗಿರ್. ಪರತಿ ರ್ೃತ್ುದ ಕ್ಕಳಗ ಅದಕ್ರಕಂತ್ ದಡಡ ರ್ೃತ್ುವೇ ಬರತರ್ಂತ ನೇಡಿಕೊಳುಳವುದತ. ಇದರ ಮೂಲ್ಕ ಮಕಕಳಿಗ 
ನಿೇಡತರ್ ಸಮಸ್ತಯ ಏನೆಂದರ ಈ ಎಲಾಲ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನೂು ಅರ್ೇ ಕರಮದಲಲ ಬರತರ್ಂತ ಮೊದಲ್ ಪ್ೈಪಿನಿಂದ 3ನೆೇ ಪ್ೈಪಿಗ 
ಸೆಳಾಂತ್ರಿಸತವುದತ. ರ್ಗಾಗಯಸತರ್ ಯಾರ್ ಸಂದಭಗದಲ್ೂಲ ಚ್ಚಕಕ ರ್ೃತ್ುದ ಮೇಲ್ಲ ದಡಡದತ ಬಿೇಳಬಾರದತ. ಒಟತಟ ಎಷ್ಟಟ ಹಂತ್ರ್ಳಲಲ 
ಈ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮತಗಿಸಬಹತದತ ಎಂಬತದತ ಪರಶು. 

 ಸೂಚನೆ್:- 3 ರ್ೃತ್ುರ್ಳಿದದರ 7, 4 ರ್ೃತ್ುರ್ಳಿಗ 15, 5 ರ್ೃತ್ುರ್ಳಿದದರ 31 ಹಂತ್ರ್ಳನತು ಈ ಸಮಸ್ತಯಗ ಪರಿಹಾರ ದರಕಬಹತದತ.ಹಾಗ 
ಮತಂದತರ್ರದತ ಒಟತಟ   K ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡರ  2K -1    ಹಂತ್ದಲಲ ಈ ಸಮಸ್ತಯ ಬಿಡಿಸಬಹತದತ. 
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152) ಬಹುಪದೊೀಕಿತಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ : ಏಕಪದೇಕ್ರು, ದ್ಧವಪದೇಕ್ರು & ತಿರಪದೇಕ್ರುರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಮೂಡಿಸತವುದತ.  
ಬೀಕಾಗುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರ :  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಮಾಕಗರ.  

 

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಫೇಮ್ಶಿೇಟ್್ಗ ಬಾಡಗರ ಪಟ್ಟಟರ್ಳನತು ಹಚ್ಚಿಕೊಳುಳವುದತ. (ಟರೇ ಆಕಾರದಲಲ) ನಂತ್ರ 
ಬೆೇಕಾದಷ್ಟಟ ಸಂಖೆಯಯ್ಲಲ ರ್ಗಾಗಕಾರದ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಟರೇ ಒಳರ್ಡೆ ಇರಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ಲಲ ಮತೊುಂದತ  ಫೇಮ 
ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ. ಅವುರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಬಿೇಜೊೇಕ್ರು ರ್ಳ ಮಧಯದಲಲ ಸರಾರ್ವಾಗಿ ಸರಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗುರ್ ಅಳತಯ್ಲಲ 
ಒಂದತ ಪಟ್ಟಟಯ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ಚಹು ಬರಯ್ತವುದತ.  
 ಉಪಯೀಗ್ರಸುವ ವಿಧಾನ :  ಉದಾಹರಣೆ 2a, b & 7c ಯ್ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ವಿರ್ರಣೆ .  
ಮೊದಲ್ ಟರೇ ನಲಲ 2a + b -7c ಹಿೇಗ ಚ್ಚನೆೆರ್ಳನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಜೊೇಡಿಸಿದಾರ್ ಇದತ ತಿರಪದೇಕ್ರು ಆಗುವುದತ. 
ಅದತ ದ್ಧವಪದೇಕ್ರು ಆಗುವುದತ. ಎರಡತ ಚ್ಚನೆೆರ್ಳನತು ತಗದಾರ್ ಅದತ ಏಕಪದೇಕ್ರುಯಾಗುವುದತ.  
ಇತ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ :  * ಬಿೇಜೊೇಕ್ರುರ್ಳಲಲ ಸಜ್ಞತಿ & ವಿಜ್ಞತಿ  ಬಿೇಜಪದರ್ನತು ಗುರತತಿಸತವುದತ. 
  * ಬಿೇಜೊೇಕ್ರುರ್ಳ ಸಂಕಲ್ನ , ರ್ಯರ್ಕಲ್ನ , ಗುಣಾಕಾರ & ಭಾಗಾಕಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ನತು ಮೂಡಿಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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             153) ವರ್ಗ ಪಾದ ಗೊೀಪುರದ ವಸ್ಿೀಣಗ 

ಉದ್ದೀಶ : ವರ್ಗಪಾದ  ಗೊೀಪುರದ ವಸ್ಿೀಣಗವನ್ುನ ಕ್ಂಡು ಹಿಡ್ಡಯುವದು 
ಬೀಕಾಗುವ ಸ್ಯಮಗಿರ : ಫೀಮ ಶಿೀಟ್, ವನೆೈಲ ಪೀಪರ್, ಟ್ಟಕೊಸೀ, ಮಾಕ್ಗರ್ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : ಸಮಕಿ್   ಅಳತೆಯ ವರ್ಗವನ್ುನ ಕ್ತ್ಿರಿಸ್ಕೊಳುುವದು. ಅಥವಾ ಸಮದಿಿಬಾಹು ತ್ತರರ್ುಜರ್ಳನ್ುನ ಕ್ತ್ಿರಿಸ್ಕೊಂಡು 
ಅವುರ್ಳನ್ುನ ವರ್ಗದ 4 ಬಾಹುರ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲಾ ಟ್ಟಕೊಸೀದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂಟ್ಟಸುವದು. ನ್ಂತ್ರ ವನೆೈಲ ಪೀಪರ್ 
ಅಂಟ್ಟಸ್ ಮಾಕ್ಗರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಿತ್ರದಲಾ ತೀರಿಸ್ದಂತೆ ಬರಯುವದು. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ :  ಈ ಮಾದರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಪಾದ ಗೊೀಪುರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳನ್ುನ ಹಾರ್ಮ ವಸ್ಿೀಣಗರ್ಳ 
ಬಗೆೆ ವವರಿಸಬಹುದು. 

ಪಾಶಿಗ ಮೀಲೊೈ ವಸ್ಿೀಣಗ = 4 X ತ್ತರರ್ುಜದ ವಸ್ಿಣಗ 
                     = 4 X [ ½ X ಪಾದ X ಎತ್ಿರ] 
ಪೂಣಗ ಮೀಲೊೈ  ವಸ್ೀಿಣಗ =  ಚೌಕ್ದ ವಸ್ಿೀಣಗ+ ತ್ತರರ್ುಜದ ವಸ್ಿಣಗ 
                        = a2  +4(1/2 ಪಾದ X ಎತ್ರಿ) 

ಸಮಚನೆ : ಪಾಶಿಗ ಮುಖರ್ಳು ಸಮಬಾಹು ತ್ತರರ್ುಜವಾಗಿದದರ  ತ್ತರರ್ುಜದ ವಸ್ಿೀಣಗ =√
3

4
  a2 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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154) ಸ್ೆವೀರ್ ಫಝಲ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಮಕಕಳಲಲ ತಾಕ್ರಗಕತಯ್ನತು ಹಚ್ಚಿಸತವುದತ.  

ಬೀಕಾಗುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು :  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್.

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಚ್ಚತ್ರ (1) ದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸವಲ್ಪ ರ್ಯತಾಯಸವಿರತರ್ಂತ ಎರಡತ ರ್ರ್ಗರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಕ್ಕಳಗಿನ 
ಚೌಕಕ್ಕಕ ಕ್ಕಂಪ ಬಣೂದ  (ಬೆೇಕಾದ) ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಅಂಟ್ಟಸತರ್ದತ. ಮೇಲನ ಚೌಕರ್ನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಗರರ್ಳಗುಂಟ 
ಕತ್ುರಿಸಿ 4 ಭಾರ್ ಮಾಡತವುದತ.  
 ಚ್ಚತ್ರದಲಲ (1) ನ 4 ಸ್ತಲೈರ್ಡ್ ರ್ಳನತು ಇದದ ಜ್ಞರ್ದಲಲಯೆೇ ತಿರತಗಿಸತತಾು ಹೊೇದರ (Tryl & error) ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ 4 ಸ್ತಲೈಡರ್ಳ 
ಮಧಯದಲಲ ಒಂದತ ರ್ರ್ಗವು ಗೊೇಚರಿಸತವುದತ. ಇದತ ಹೇಗ ಎನತುವುರ್ೇ ಪರಶು.  
 ಇದತ ವಿಸಿುೇಣಗಕ್ಕಕ ಸಂಬಂದ್ಧಸಿದ ಒಂದತ ಪಝಲ್್ ಆಗಿದತದ 2 ನೆೇ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ಉಂಟಾದ ರ್ರ್ಗದ ವಿಸಿುೇಣಗವು ಮೊೇದಲ್ನೆೇ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಹೊರಗ ಉಳಿದ ಕ್ಕಂಪಗರಯ್ ವಿಸಿುೇಣಗಕ್ಕಕ ಸಮನಾಗಿರತತ್ುರ್.  
ಇತ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ :   
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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       155) ಜೀಡಿಸಿದ್ ಘನಾಕ್ೃತಿ-4 

ಉದ್ದೀಶ :    ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನತು 
ಮೂತ್ಗರೂಪದಲಲ ತೊೇರಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ, 
ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಅನತಪಯ್ತಕು ಚೌಕದ ಡಬಿಬ, ಚಂಡತ, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, 
ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ಅಳತಯ್ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಒಂದತ ಚೌಕ ಘನರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿರಿ. ಅರ್ವಾ 
ಅನತಪಯ್ತಕು ಚೌಕದ ಡಬಿಬಯ್ನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರನತು 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕ್ಕ. ಮತ್ತು ಅಧಗರ್ೃತಾುಕಾರದಲಲ ಚಂಡನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ 
ಚೌಕಘನದ ಮೇಲ್ಲ    ಫೆವಿಕ್ರವಕ್್ ನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.    

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :   ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಸೂತ್ರರ್ನತು 
ರಚ್ಚಸತವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಒಂದತ ಘನಾಕೃತಿಯ್ ಮೇಲ್ಲ ಒಂದತ ಅಧಗಗೊೇಳರ್ನತು 
ಜೊೇಡಿಸಲಾಗಿರ್.  
# ಆಕೃತಿಯ್ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = ಘನಾಕೃತಿಯ್ ಪೂಣಗಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ – ಅಧಗಗೊೇಳದ ರ್ೃತ್ುಪ್ದದ ವಿಸಿುೇಣಗ 
+ ಅಧಗಗೊೇಳದ ಪ್ರ್ವಗಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ. 
# ಆಕೃತಿಯ್ ಘನಫಲ್ = ರ್ರ್ಗಘನದ ಘನಫಲ್ + ಅಧಗಗೊೇಳದ ಘನಫಲ್.   

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  
•  ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮರ್ಳ ದೃಗೊೆೇಚರನರ್ನತು ಪಡೆಯ್ತವುದತ. 
• ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ ಅಳತರ್ಳನತು ಪಡೆದತ ಮೇಲನ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಅನವಯಸಿ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು 

ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
• ದತ್ು ಆಕೃತಿಯ್ ಅಳತರ್ಳನತು ಬದಲಾಯಸಿದಾರ್ ಉಂಟಾಗುರ್ ವಿಭಿನು ಆಕೃತಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು 

ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
• ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಆಕಾರದ ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳನತು ತ್ಯಾರಿಸತವುದತ.  

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 10th 
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             156) ತಿರರ್ುಜ ಪ್ರದ್ ಗೊೀಪುರದ್ ವಿಸಿತೀರ್ು 

ಉದ್ದೀಶ್: ತಿರಭತಜ ಪ್ದ ಗೊೇಪರದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರರ್ನತು ಆಕರಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು್ : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್,್ ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕೊೇನಮಾಪಕ, 
ಅಂಟತಪಟ್ಟಟ, ಇತಾಯದ್ಧ.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 3 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 
ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತಯ್ ಒಂದತ ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ 
ಅದರ ಬಾಹತವಿನಷ್ಟೇ ಅಳತಯ್ ಪ್ದರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಮೂರತ ಸಮದ್ಧವಭಾಹತ 
ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟತಪಟ್ಟಟಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ 
ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.  
ಮ್ಮಲಪರಿಕ್ಲಪನೆ : * ಗೊೇಪರದ ಮಾದರಿ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ ಬಗೆ ತಿಳಿಯ್ತವುದತ.  
* ಗೊೇಪರದ ಆಕೃತಿ ಕತ್ುರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಎಂಟಾಗುರ್ ಸಮತ್ಲಾಕೃತಿ ಬಳಸಿ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗದ ಲ್ಲಕಾಕಚಾರದ ಬಗೆ ತಿಳಿಯ್ತವುದತ.  
* ತಿರಭತಜದ ಪ್ದ ಗೊೇಪರ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = 3

2
 x a x h 

* ತಿರಭತಜದ ಪ್ದ ಗೊೇಪರ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = √3𝑎2

4
 + 3

2
 ah 
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        157) ವಗು ಪ್ರದ್ ಪಟಟಕ್ ವಿಸಿತೀರ್ು 

ಉದ್ದೀಶ :   ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ಪ್ರಯೇಗಿಕ ವಿಧಾನದ್ಧಂದ ರ್ರ್ಗಪ್ದ ಪಟಟಕದ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ನತು ನಿರೂಪಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರರ್ನತು 
ಆಕರಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್,್ ಕಟರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕೊೇನಮಾಪಕ, 
ಅಂಟತಪಟ್ಟಟ, ಇತಾಯದ್ಧ.  

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 3mm ದಪಪವಿರತರ್ ಬಣೂದ ಫೇಮಶಿೇಟನಲಲ  ನಿದ್ಧಗಷಟ 
ಅಳತಯ್ ಎರಡತ ರ್ರ್ಗರ್ಳನತು  ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ ಈ ರ್ರ್ಗದ ಬಾಹತರ್ಳಿಗ ಸಮನಾದ 
ಅಳತಯ್ ಅರ್ಲ್ ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ನಾಲ್ತಕ ಆಯ್ತ್ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ . ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅಂಟತಪಟ್ಟಟಯಂದ ಅವುರ್ಳನತು ಪರಸಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ.   

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ರ್ರ್ಗಪ್ದ ಪಟಟಕವು ಒಂದತ ಆಯ್ತ್ಘನವೇ 
ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಆಯ್ತ್ ಘನದ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳೆೇ ರ್ರ್ಗಪ್ದ ಪಟಟಕದ 
ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳಾಗಿರತತ್ುವ.  
* ರ್ರ್ಗಪ್ದ ಪಟಟಕದ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ =  4ah 
* ತಿರಭತಜದ ಪ್ದ ಗೊೇಪರ ಪ್ರ್ವಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = 2a2 + 4ah 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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                    158) ಕಠಡಿಯಂದ್ರ ವಿಸಿತೀರ್ು ಮ್ತುತ ಘನಫಲ 

ಉದ್ದೀಶ : ಕಟಟಡದ ಗೊೇಡೆರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ, ಘನಫಲ್, ನೆಲ್ಹಾಸಿನ ರ್ಲ್ಯ್, ಅದರ ವಿಸಿುೇಣಗ, ಕೊೇಣೆಯ್ ಘನಫಲ್ ಇವುರ್ಳನತು 
ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, 
ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಪ್ನಿಿಲ್್ ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 12”X4”, 4”X 6”್ದ ಎರಡತ ಮತ್ತು 6” 
X12” ಅಳತಯ್ ಒಂದತ, ಹಿೇಗ ಒಟತಟ 5 ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳನತು 
(ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತರ್ಳನತು ಬಳಸಬಹತದತ) ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲರತರ್ಂತ ಈ ಫಲ್ಕರ್ಳನತು ಪರಸಪರ ಲ್ಂಬವಾಗಿ 
ಜೊೇಡಿಸಿ ಘನಾಕೃತಿಯ್ನತು ತ್ಯಾರಿಸಿ. ಈ 
ಘನಾಕೃತಿಯ್ಪ್ದದ ಅಳತಯ್ ಒಂದತ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟ್್ ಅನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ್ಗೊೇಡೆರ್ಳಿಗ ಇಟ್ಟಟಗಯ್ ಆಕಾರರ್ಳನತು ಮಾಕಗರ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಬರದತಕೊಳಿಳ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಕಟಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ್ಲಲ ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ಪಡತರ್ ಘನ ಮತ್ತು ಆಯ್ತ್ಘನರ್ಳ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು 
ಘನಫಲ್ರ್ಳ ಅನವಯಕ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳ ಪರಿಹಾರರ್ನತು ಮೂತ್ಗರೂಪದಲಲ ಕಂಡತಕೊಳುಳವುದತ, ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. 
ಗೊೇಡೆರ್ಳ ಘನಫಲ್, ಗೊೇಡೆ ನಿಮಿಗಸಲ್ತ ತ್ರ್ಲ್ತರ್ ವಚಿ, ಪ್ಲಸಟರಿಂಗ್ ಕಾಯ್ಗಕ್ಕಕ ತ್ರ್ಲ್ತರ್ ವಚಿ, ಜೊೇಡನೆ, ನೆಲ್ಹಾಸತ 
ಹಾಕಲ್ತ ಗೊೇಡೆರ್ಳಿಗ ಬಣೂ ಹಚಿಲ್ತ ತ್ರ್ಲ್ತರ್ ವಚಿ, ಟೈಲ್ಿ ಜೊೇಡನೆ, ನೆಲ್ಹಾಸತ ಹಾಕಲ್ತ ತ್ರ್ಲ್ತರ್ ವಚಿ ಇಂತ್ಹ ಮೊದಲಾದ 
ಸಮಸ್ತಯರ್ಳಿಗ ಪ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡತಕೊಳಳಲ್ತ ಮಕಕಳಿಗ   ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನತು ನಿೇಡಲ್ತ ಈ ಮಾದರಿಯ್ತ 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್. 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಗೊೇಡೆಗ ಕ್ರಟಕ್ರ ಬಾಗಿಲ್ತರ್ಳನತು ಜೊೇಡಿಸತರ್ ಸಂದಭಗರ್ಳು, ಗೊೇಡೆ ಮತ್ತು ಛಾರ್ಣಿಯ್ ಒಳಾಂರ್ಣ 
ವಿನಾಯಸ, ಕೊಠಡಿಯ್ಲಲ ರ್ಸತುರ್ಳನತು ಇರಿಸದಾರ್ ಉಳಿದ ಕೊಠಡಿಯ್ ಘನಫಲ್ದ ಲ್ಲಕಕರ್ಳು POP ರೂಪಿಂಗ್ ಮೊದಲಾದ 
ಉನುತ್ ಮಟಟದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 9th & 10th 
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159) ಮ್ಮಲಕಿರಯೆಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ : ಅಂಕರ್ಣಿತ್ದ ಮೂಲ್ಕ್ರರಯೆರ್ಳನತು ಸತಲ್ಭ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನತು ಸತಲ್ಭ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ ಮೂಲ್ಕ ಕ್ಕೈಗೊಳಳಲ್ತ ಸ್ತಲೈಡರ್ಳನತು 
ಬಳಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕೊೇನಮಾಪಕ, 
ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 3 mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಬಣೂ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ರ್ಳಲಲ 1” ಚದರ  ಅಳತಯ್ 
ಅರ್ವಾ ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತಯ್ ಸತಮಾರತ ಒಂದತ ನೂರತ ಚ್ಚಕಕ ರ್ರ್ಗರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ.   
              ಚಿತರ 159.1 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಅಂಕರ್ಣಿತ್ ಹಾರ್ೂ ಬಿೇಜರ್ಣಿತ್ದ ಮೂಲ್ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ ರೂಪದಲಲ ನಿೇಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಕಲಕ್ಕಯ್ ಬಲ್ರ್ಧಗನೆ ಈ ಮಾದರಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್. ಇಲಲರತರ್ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಗುಂಪ ಮಾಡಿ ಸಾೆನ ಬೆಲ್ಲಯ್ ಕಲ್ಪನೆ, ದ್ಧವಮಾನ 
ಪದಧತಿ, ಪಂಚಮಾನ ಪದಧತಿ, ದರ್ಮಾನ ಪದಧತಿರ್ಳ ಕಲ್ಪನೆ, ಅಪರ್ತಿಗಸತವಿಕ್ಕ, ಮೊದಲಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಮೂಡತಸಬಹತದತ. 
ಅಲ್ಲರ್ೇ ಸಂಕಲ್ನ, ರ್ಯರ್ಕಲ್ನ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರರಯೆರ್ಳನತು ಮಾಡಿಸತವುದತ. ರ್ರ್ಗ – ರ್ರ್ಗಮೂಲ್, ಘನ – 
ಘನಮೂಲ್ರ್ಳ   ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಸಪಷಟಪಡಿಸಲ್ತ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನತು ಮಾಡಿಸತವುದತ. 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಗುಂಪಮಾಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖೆಯ, ಸಂಯ್ತಕು ಸಂಖೆಯ, ಭಾರ್ಲ್ಬಧ ಸಂಖೆಯ ಮತ್ತು 
ಅಭಾರ್ಲ್ಬಧ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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      160) ಜೀಡಿಸಿದ್ ಘನಾಕ್ೃತಿ-1 

ಉದ್ದೀಶ – ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ & ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ನತು 
ಮೂತ್ಗ ರೂಪದಲಲ ಒದಗಿಸತವುದತ.   

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಅನತಪಯ್ತಕು ತ್ರ್ಡಿನ ಡಬಬ, ಚಂಡತ, ಫೆವಿಕ್ರವಕ, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಅನತಪಯ್ತಕು ಸಿಲಂಡರ ಆಕಾರದ ಡಬಿಬಯ್ನತು ಅರ್ವಾ ಪ್ೈಪನತು 
ತಗದತಕೊಂಡತ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರನತು ಹಚ್ಚಿಕೊಳುಳವುದತ. ಅರ್ೇ ಅಳತಯ್ ಚಂಡನತು ತಗದತಕೊಂಡತ 
ಎರಡತ ಅಧಗಗೊೇಳರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ನಂತ್ರ ಅದನತು ಫೆವಿಕ್ರವಕ್್ ನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಸಿಲಂಡರ್ 
ಒಂದತ ಬದ್ಧಯ್ಲಲ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ಹಾರ್ೂ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.   

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಒಂದತ ಸಿಲಂಡರ ಮತ್ತು ಅಧಗಗೊೇಳ ಇವುರ್ಳನತು 
ಒಟ್ಟಟಗ ಜೊೇಡಿಸಲಾಗಿರ್. ಈ ಜೊೇಡಣೆಯಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದತ ಆಕೃತಿಯ್ ಪೂಣಗಮೇಲ್ಲಮೈ 
ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಪಡೆಯ್ತವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ 
ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್.   
* ಆಕೃತಿಯ್ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = ಸಿಲಂಡರನ ಪ್ರ್ವಗಮೇಲ್ಲಮೈ್ವಿಸಿುೇಣಗ + ಎರಡತ 
ಅಧಗಗೊೇಳದ ಪ್ರ್ವಗಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ. 
* ಆಕೃತಿಯ್ ಘನಫಲ್ = ಸಿಲಂಡರನ ಘನಫಲ್ + ಎರಡತ ಅಧಗಗೊೇಳರ್ಳ ಘನಫಲ್.   

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  
•  ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮರ್ಳ ದೃಗೊೆೇಚರನರ್ನತು ಪಡೆಯ್ತವುದತ. 
• ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ ಅಳತರ್ಳನತು ಪಡೆದತ ಮೇಲನ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಅನವಯಸಿ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು 

ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
• ದತ್ು ಆಕೃತಿಯ್ ಅಳತರ್ಳನತು ಬದಲಾಯಸಿದಾರ್ ಉಂಟಾಗುರ್ ವಿಭಿನು ಗಾತ್ರದ ಆಕೃತಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು 

ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
• ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಆಕಾರದ ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳನತು ತ್ಯಾರಿಸತವುದತ.  

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :   9th & 10th 
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       161) ಜೀಡಿಸಿದ್ ಘನಾಕ್ೃತಿ-2 

ಉದ್ದೀಶ : ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ & ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ನತು ಮೂತ್ಗ 
ರೂಪದಲಲ ಒದಗಿಸತವುದತ.   
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಅನತಪಯ್ತಕು ತ್ರ್ಡಿನ ಡಬಬ, ಚಂಡತ, ಫೆವಿಕ್ರವಕ, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಅನತಪಯ್ತಕು ಸಿಲಂಡರ ಆಕಾರದ ಡಬಿಬಯ್ನತು ಅರ್ವಾ ಪ್ೈಪನತು 
ತಗದತಕೊಂಡತ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರನತು ಹಚ್ಚಿಕೊಳುಳವುದತ. ಅರ್ೇ ಅಳತಯ್ ಚಂಡನತು ತಗದತಕೊಂಡತ 
ಒಂದತ ಅಧಗಗೊೇಳರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ನಂತ್ರ ಅದನತು ಫೆವಿಕ್ರವಕು ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಸಿಲಂಡರ್ 
ಒಂದತ ಬದ್ಧಯ್ಲಲ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ಹಾರ್ೂ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.   

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಒಂದತ ಸಿಲಂಡರ ಮತ್ತು ಅಧಗಗೊೇಳ ಇವುರ್ಳನತು 
ಒಟ್ಟಟಗ ಜೊೇಡಿಸಲಾಗಿರ್. ಈ ಜೊೇಡಣೆಯಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದತ ಆಕೃತಿಯ್ ಪೂಣಗಮೇಲ್ಲಮೈ 
ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಪಡೆಯ್ತವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ 
ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್.   
* ಆಕೃತಿಯ್ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = ಸಿಲಂಡರನ ಪ್ರ್ವಗಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ್+ 
ಅಧಗಗೊೇಳದ ಪ್ರ್ವಗಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ. 
* ಆಕೃತಿಯ್ ಘನಫಲ್ = ಸಿಲಂಡರನ ಘನಫಲ್ + ಅಧಗಗೊೇಳದ ಘನಫಲ್.   

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  
•  ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮರ್ಳ ದೃಗೊೆೇಚರನರ್ನತು ಪಡೆಯ್ತವುದತ. 
• ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ ಅಳತರ್ಳನತು ಪಡೆದತ ಮೇಲನ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಅನವಯಸಿ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು 

ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
• ದತ್ು ಆಕೃತಿಯ್ ಅಳತರ್ಳನತು ಬದಲಾಯಸಿದಾರ್ ಉಂಟಾಗುರ್ ವಿಭಿನು ಗಾತ್ರದ ಆಕೃತಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು 

ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
• ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಆಕಾರದ ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳನತು ತ್ಯಾರಿಸತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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     162) ಜೀಡಿಸಿದ್ ಘನಾಕ್ೃತಿ -3 

ಉದ್ದೀಶ : ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ & ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ್ನತು ಮೂತ್ಗ 
ರೂಪದಲಲ ಒದಗಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಅನತಪಯ್ತಕು ತ್ರ್ಡಿನ ಡಬಬ, ಫೆವಿಕ್ರವಕ, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ತ್ರ್ಡಿನ ಹಾಳೆ,  ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಿರತರ್ ಅಳತಯ್ ಪೇಮ್ 
ಶಿೇಟನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಂಡತ ಆಯ್ತ್ಘನರ್ನತು 
ರಚ್ಚಸಿಕೊಳಿಳರಿ. ಅರ್ೇ ಅಳತಯ್ ತ್ರ್ಡಿನ ಹಾಳೆಯ್ನತು 
ಅಧಗ ಸಿಲಂಡರ ಆಕೃತಿಯ್ಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಆಯ್ತ್ 
ಘನಾಕೃತಿಯ್ ಮೇಲಾಬರ್ದಲಲ ಫೆವಿಕ್ರವಕನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ 
ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ಹಾರ್ೂ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರನತು 
ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ.   

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ಲಲ ಒಂದತ ಆಯ್ತ್ ಘನ ಮತ್ತು ಕಮಾನಿನ ಆಕಾರದಲಲ ಭಾಗಿಸಿದ ಒಂದತ ಆಯ್ತ್ರ್ನತು 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಜೊೇಡಿಸಲಾಗಿರ್. ಈ ಜೊೇಡನೆಯಂದ ಉಂಟಾದ ಘನಾಕೃತಿಯ್ ಪೂಣಗಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು 
ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಪಡೆಯ್ತವುದತ. ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್.   
# ಆಕೃತಿಯ್ ಪೂಣಗ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ= ಆಯ್ತ್ಘನದ ಪೂಣಗಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ + ಕಮಾನಿನಾಕಾರದ ಆಯ್ತಾಕಾರದ 
ವಿಸಿುೇಣಗ. 
# ಆಕೃತಿಯ್ ಘನಫಲ್ = ಆಯ್ತ್ಘನದ ಘನಫಲ್ + ಅಧಗಸಿಲಂಡರನ ಘನಫಲ್.   

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  
•  ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮರ್ಳ ದೃಗೊೆೇಚರನರ್ನತು ಪಡೆಯ್ತವುದತ. 
• ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ ಅಳತರ್ಳನತು ಪಡೆದತ ಮೇಲನ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಅನವಯಸಿ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು 

ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
• ದತ್ು ಆಕೃತಿಯ್ ಅಳತರ್ಳನತು ಬದಲಾಯಸಿದಾರ್ ಉಂಟಾಗುರ್ ವಿಭಿನು ಗಾತ್ರದ ಆಕೃತಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು 

ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
• ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಆಕಾರದ ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳನತು ತ್ಯಾರಿಸತವುದತ.  

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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    163) ಜೀಡಿಸಿದ್ ಘನಾಕ್ೃತಿ-5 

ಉದ್ದೀಶ : ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳನತು 
ಮೂತ್ಗರೂಪದಲಲ ತೊೇರಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, 2 ಅಂಗುಲ್ ಅಳತಯ್ PVC ಪ್ೈಪ, ಫೆವಿಕ್ರವಕ್ 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ಕರವಾದ ಅಳತಯ್ 2 ಅಂಗುಲ್ 
ಅಳತಯ್ 3 ಪ್ೈಪರ್ಳನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಸರಿಯಾಗಿ ಏಕಕ್ಕೇಂದರದಲಲ ಇರತರ್ಂತ 
ಒಂದರ ಒಳಗೊಂದತ ಅಳರ್ಡಿಸಿ ಫೇಮ ಶಿೇಟನತು ಏಕಕ್ಕೇಂದರ ರ್ೃತ್ುರ್ಳಿಗ 
ಅನತಗುಣವಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ   ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳರ್ಡಿಸಿ ಫೆವಿಕ್ರವಕ್್ ನಿಂದ 
ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ನಂತ್ರ ಪ್ೇಪರ ಹಚ್ಚಿಕೊಳುಳವುದತ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ 
ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಸೂತ್ರರ್ನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ. ಈ 
ಮಾದರಿಯ್ ಮೂಲ್ ಉರ್ದೇರ್ವಾಗಿರ್. ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ಲಲ 
ಒಂದರೊಳಗೊಂದತ ಕೊಳವರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಜೊೇಡಿಸಲಾಗಿರ್.  

# ಆಕೃತಿಯ್ ಪೂಣಗಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ = r2 ತಿರಜಯವಿರತರ್ ಕೊಳವಯ್ ಪ್ರ್ವಗ ಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ + r 1 ತಿರಜಯವಿರತರ್ ಕೊಳವಯ್ 
ಒಳ ಪ್ರ್ವಗ ಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ + [r2 ತಿರಜಯವಿರತರ್ ರ್ೃತ್ುದ ವಿಸಿುೇಣಗ - r1 ತಿರಜಯವಿರತರ್ ರ್ೃತ್ುದ ವಿಸಿುೇಣಗ] 

# ಆಕೃತಿಯ್ ಘನಫಲ್ = r2 ತಿರಜಯವಿರತರ್ ಕೊಳವಯ್ ಘನಫಲ್ – r1 ತಿರಜಯವಿರತರ್ ಕೊಳವಯ್ ಘನಫಲ್. 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  
• ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮರ್ಳ ದೃಗೊೆೇಚರನರ್ನತು ಪಡೆಯ್ತವುದತ. 
• ದತ್ು ಮಾದರಿಯ್ ಅಳತರ್ಳನತು ಪಡೆದತ ಮೇಲನ ಸೂತ್ರರ್ಳನತು ಅನವಯಸಿ ಮೇಲ್ಲಮೈ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು 

ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ.  
• ದತ್ು ಆಕೃತಿಯ್ ಅಳತರ್ಳನತು ಬದಲಾಯಸಿದಾರ್ ಉಂಟಾಗುರ್ ವಿಭಿನು ಆಕೃತಿರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗ ಮತ್ತು ಘನಫಲ್ರ್ಳನತು 

ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
• ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಆಕಾರದ ಜೊೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳನತು ತ್ಯಾರಿಸತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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                  164) ಪಿಟೊೀನಿಕ್ ಘನಾಕ್ೃತಿ- ಚತುಮ್ುುಖ ಘನ 

ಉದ್ದೀಶ : ಜ್ಞಲಾಕೃತಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಪ್ಲಟೊೇನಿಕ ಘನಾಕೃತಿರ್ಳ ರಚನೆ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಟ್ಟಕೊಿೇ 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಒಂದತ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ನಲಲ 
ಒಂದತ ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ. 
ನಂತ್ರ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ತಿರಭತಜ ABC   ನತು 
ರಚ್ಚಸಿಕೊಳಿಳ. ಈ ತಿರಭತಜದ ಪರತಿ ಬಾಹತವಿನಗುಂಟ 
ಕಟರನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನ ಅಧಗದಷ್ಟಟ 
ಆಳದರ್ರಗ ಗರ ಎಳೆಯ್ತರ್ದತ. (ಪೂಣಗ 
ಕತ್ುರಿಸಬಾರದತ) ನಂತ್ರ ಇರ್ೇ ಗರರ್ಳಗುಂಟ 
ಹಿಂಬದ್ಧಯ್ಲಲ ಟ್ಟಕೊಿೇರ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸತರ್ದತ. ನಂತ್ರ 
ಉಳಿದ 3 ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಒಂರ್ೇ ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತವಿನಲಲ 
ಸಂಧಿಸತರ್ಂತ ಹಿಡಿದಾರ್ ಇದತ ಚತ್ತಮತಗಖ 
ಘನವಾಗುವುದತ. ಅಲ್ಲರ್ೇ ಇದನತು ಬಿಚ್ಚಿದಾರ್ 
ಉಂಟಾಗುರ್ ಆಕೃತಿಯ್ತ ಚತ್ತಮತಗಖ ಘನದ ಜ್ಞಲಾಕೃತಿ ಆಗುವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಮತಖರ್ಳು, ಅಂಚತರ್ಳು, ರ್ೃಂರ್ಬಿಂದತರ್ಳ ಬಗೆ ವಿರ್ರಿಸಬಹತದತ. 
ಹಾರ್ೂ ಆಯ್ಲರ್ ನ ಸೂತ್ರರ್ನತು (  F+V=E+2 ) ಗ ತಾಳೆ ನೇಡತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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165) ಷ್ರ್ುಮಖ ಘನ 

ಉದ್ದೀಶ : ಈ ಘನಾಕೃತಿಯ್ ಜ್ಞಲ್ದ ಚ್ಚತ್ರ & ಪರತಿ ಮತಖದ ಆಕಾರದ ಪರಿಚಯ್ ಮಾಡಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್,   ಅಂಟತಪಟ್ಟಟ 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಒಂದತ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊರಿಸಿದಂತ ಸತತ್ುಳತಗುಂಟ (------ ಇದದಲಲ ಮಾತ್ರ)್
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳುಳರ್ದತ. ನಂತ್ರ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ------- ಈ ರಿೇತಿಯ್ ಗರ ಎಳೆದ 
ಭಾರ್ದಲಲ ಕಟರ ನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಫೇಮ್ಶಿೇಟನ ಅಧಗದಷ್ಟಟ ಆಳಕ್ಕಕ 
ಹೊೇಗುರ್ಂತ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. ನಂತ್ರ ಎಲಾಲ ನಿಯ್ಮಿತ್ ಚತ್ತಭತಗಜರ್ಳ 
ಬಾಹತರ್ಳು ಒಂದಕೊಂದತ ಸಂಧಿಸತರ್ಂತ ಜೊೇಡಿಸಿ ಹಿಡಿದಾರ್ ಅದತ 
ಷಣತಮಖ ಘನವಾಗುವುದತ.  & ಅದನತು ಬಿಚ್ಚಿದಾರ್ ಜ್ಞಲಾಕೃತಿ ಆಗುವುದತ.    

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅಂಚತ, ರ್ೃಂರ್ & ಮತಖರ್ಳ ಬಗೆ ವಿರ್ರಿಸಬಹತದತ.  ಹಾರ್ೂ ಆಯ್ಲರನ 
ಸೂತ್ರರ್ನತು ((F+V=E+2)) ತಾಳೆ ನಡಬಹತದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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166) ಅಷ್ಟಮ್ುಖ ಘನ 

ಉದ್ದೀಶ : ಈ ಘನಾಕೃತಿಯ್ ಜ್ಞಲ್ದ ಚ್ಚತ್ರ & ಪರತಿ ಮತಖದ ಆಕಾರದ ಪರಿಚಯ್ ಮಾಡಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಅಂಟತಪಟ್ಟಟ 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಒಂದತ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊರಿಸಿದಂತ ಸತತ್ುಳತಗುಂಟ (------ ಇದದಲಲ ಮಾತ್ರ)್
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ. ನಂತ್ರ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ------- ಈ ರಿೇತಿಯ್ 
ಗರ ಎಳೆದ ಭಾರ್ದಲಲ ಕಟರ ನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಫೇಮ್ 
ಶಿೇಟನ ಅಧಗದಷ್ಟಟ ಆಳಕ್ಕಕ ಹೊೇಗುರ್ಂತ ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. 
ನಂತ್ರ ಎಲಾಲ ನಿಯ್ಮಿತ್ ಚತ್ತಭತಗಜರ್ಳ ಬಾಹತರ್ಳು 
ಒಂದಕೊಕಂದತ ಸಂಧಿಸತರ್ಂತ ಜೊೇಡಿಸಿ ಹಿಡಿದಾರ್ ಅದತ 
ಷಣತಮಖ ಘನವಾಗುವುದತ.  & ಅದನತು ಬಿಚ್ಚಿದಾರ್ ಜ್ಞಲಾಕೃತಿ ಆಗುವುದತ.               ಚಿತರ 166.1 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅಂಚತ, ರ್ೃಂರ್ & ಮತಖರ್ಳ ಬಗೆ ವಿರ್ರಿಸಬಹತದತ.  ಹಾರ್ೂ ಆಯ್ಲರನ 
ಸೂತ್ರರ್ನತು (F+V=E+2) ತಾಳೆ ನಡಬಹತದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  9th & 10th 
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167) ದಾ್ದ್ಶಮ್ುಖ ಘನ 

ಉದ್ದೀಶ :  ಈ ಘನಾಕೃತಿಯ್ ಜ್ಞಲ್ದ ಚ್ಚತ್ರ & ಪರತಿ ಮತಖದ ಆಕಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್, ಟ್ಟಕೊಿೇ 

 
 ಚಿತರ 167.1 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಒಂದತ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಸತತ್ುಳತಗುಂಟ (______ ಇದದಲಲ ಮಾತ್ರ) 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳುಳವುದತ ನಂತ್ರ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ------- ಈ ರಿೇತಿಯ್ ಗರ ಎಳೆದ ಭಾರ್ದಲಲ ಕಟರ ನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ 
ನ ಅಧಗದಷ್ಟಟ ಆಳಕ್ಕಕ ಹೊೇಗುರ್ಂತ ಮಾತ್ರ ಗರ ಎಳೆಯ್ತವುದತ. ನಂತ್ರ ಅದರ ಹಿಂಬಂದ್ಧಯ್ಲಲ ಟ್ಟಕೊರಿ್ನತು ಅಂಟ್ಟಸತವುದತ. 
ನಂತ್ರ ಎಲಾಲ ನಿಯ್ಮಿತ್ ಪಂಚಭತಜರ್ಳ ಬಾಹತರ್ಳು ಒಂದಕೊಕಂದತ ಸಂಧಿಸತರ್ಂತ ಜೊೇಡಿಸಿ ಹಿಡಿದಾರ್ ಅದತ ದಾವದರ್ಮತಖ 
ಘನವಾಗುವುದತ. ಅದನತು ಬಿಚ್ಚಿದಾರ್ ಜ್ಞಲಾಕೃತಿ ಆಗುವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅಂಚತ, ರ್ೃಂರ್, ಮತಖರ್ಳ ಬಗೆ ವಿರ್ರಿಸಬಹತದತ ಹಾರ್ೂ ಆಯ್ಲರ್ ನ 
ಸೂತ್ರರ್ನತು ತಾಳೆ ನೇಡಬಹತದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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168) ವಂಶತ್ತ ಘನ್ 

ಉದ್ದೀಶ :  ಈ ಘನಾಕ್ೃತ್ತಯ ಜಾಲದ ಚಿತ್ರ & ಪರತ್ತ ಮುಖದ ಆಕಾರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಡಸುವದು. 

ಬೀಕಾಗುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು : ಫೀಮ ಶಿೀಟ್, ಮಾಕ್ಗರ್ 

 

ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : ಒಂದು ಫೀಮ ಶಿೀಟ್ ನ್ಲಾ ಚಿತ್ರದಲಾ ತೀರಿಸ್ದಂತೆ  ಸುತ್ಿಳತೆಗುಂಟ ( ________  ರಿೀತ್ತ ಗೆರ 
ಇದದಲಾ  ಮಾತ್ರ) ಕ್ತ್ಿರಿಸ್ಕೊಳುುವದು. ನ್ಂತ್ರ ಚಿತ್ರದಲಾ ……………್ಈ ರಿೀತ್ತ ಗೆರ ಎಳೆದ ಭಾರ್ದಲಾ ಕ್ಟರ್ ನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಫೀಮ ಶಿೀಟ್ ನ್ ಅಧಗದಷ್ಟಿ ಆಳಕೆಕ ಹೀಗುವಂತೆ  ಮಾತ್ರ ಗೆರ ಎಳೆಯುವದು. ನ್ಂತ್ರ ಅದರ ಹಿಂಬದಿಯಲಾ ಟ್ಟಕೊಸೀ 
ಅಂಟ್ಟಸುವುದು ನ್ಂತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಬಾಹು ತ್ತರರ್ುಜ ತ್ತರರ್ುಜರ್ಳ ಬಾಹುರ್ಳು ಒಂದಕೊಕಂದು ಸಂಧಿಸುವಂತೆ ಜೀಡ್ಡಸ್ ಹಿಡ್ಡದಾರ್ 
ಒಂದು ವಶಂತ್ತ ಘನ್ವಾಗುವುದು & ಅದನ್ುನ ಪುನ್ಃ ಬಿಚಿಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲಕ್ೃತ್ತ ಆಗುವುದು. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಈ ಮಾದರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂಚು, ಶೃಂರ್ ,& ಮುಖರ್ಳ ಬಗೆೆ ವವರಿಸಬಹುದು ಹಾರ್ಮ ಆಯಾರ್ ನ್ 
ಸಮತ್ರವನ್ುನ (F+V=E+2) ತಾಳೆ ನ್ೀಡಬಹುದು. 
 ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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169) ಅಪವತುನಗಳು. 

ಉದ್ದೀಶಗಳು : ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖೆಯರ್ಳು ಮತ್ತು ಸಂಯ್ತಕು ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳನತು ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕರ್ಳ ಮೂಲ್ಕ ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ ಶಿೇಟ್, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟ್ಟಂಗ ಬೇರ್ಡಗ, ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ 
ಇತಾಯದ್ಧರ್ಳು. 

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  ನಿಮಗ ಅನತಕೂಲ್ವಾದ ಅಳತಯ್ ಫೇಮ ಶಿೇಟ್ ಮೇಲ್ಲ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಅಳತಯ್ ಸತಮಾರತ 100 ರಿಂದ 
120 ಚ್ಚಕಕ-ಚ್ಚಕಕ ಚೌಕರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅವುರ್ಳ ಅಳತಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ಬಣೂ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್ ಪ್ೇಪರ ಕತ್ುರಿಸಿ ಅಂಟ್ಟಸಿ. 
ಮದ್ರಿಯ್ ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಒಂದತ ಸಂಯ್ತಕು ಸಂಖೆಯ 6 ನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಅದರ ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಲ್ತ 
6 ಚೌಕಾಕಾರದ ಸ್ತಲೈಡತರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಗುಂಪ ಮಾಡತತಾು ಹೊೇಗುವುದತ. ಸಮನಾದ ಸಂಖೆಯಯ್ ಚೌಕರ್ಳಿರತರ್ 
ಗುಂಪರ್ಳು ಉಂಟಾದರ ಪರತಿ ಗುಂಪಿನಲಲರತರ್ ಚೌಕದ/ರ್ಳ ಸಂಖೆಯಯ್ತ ದತ್ು ಸಂಖೆಯಯ್ ಅಪರ್ತ್ಗನ ವಾಗಿರತತ್ುರ್. ಗುಂಪರ್ಳ 
ಸಂಖೆಯಯ್ತ ಸಮವಿಲ್ಲದ್ಧದದರ ದತ್ು ಸಂಖೆಯ ಅಪರ್ತ್ಗನವಾಗಿರತವುದ್ಧಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರರಯೆಯ್ನತು ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖೆಯ ಮತ್ತು ಸಂಯ್ತಕು ಸಂಖೆಯಗ 
ಅನವಯಸಿ ದಡಡ ದಡಡ ಸಂಖೆಯಯ್ ಆರ್ತ್ಗನರ್ಳನತು ಸ್ತಲೈರ್ಡ ರ್ಳ ಮೂಲ್ಕ ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ಬಹತದತ. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  # ಅಪರ್ತ್ಗನರ್ಳ ವಾಯಖೆಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಗ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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        170)್ತಿರಕೀನ ಮತಿ ಅನುಪ್ರತಗಳು 

ಉದ್ದೀಶ :   ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳ ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಸಮರಿಸಲ್ತ ಸತಲ್ಭವಾದ ಒಂದತ ಪ್ರಯೇಗಿಕ ವಿಧಾನರ್ನತು 
ಪರಿಚಯಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ, ಫೆವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, ಮಾಕಗರ್, 
ಪ್ನಿಿಲ್್, ಕಟ್ಟಂಗ್ ಬೇರ್ಡಗ, ಇತಾಯದ್ಧ. 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   3 mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ 
ಫೇಮ್ಶಿೇಟನಲಲ ಕಣಗದ ಉದದ 1ʼ ಇರತರ್ಂತ (ಅರ್ವಾ ಅನತಕೂಲ್ಕರ 
ಅಳತಯ್) ಒಂದತ ಷಡತಬಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಷಡತಬಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು 
ರಚ್ಚಸಲ್ತ ಮೊದಲ್ತ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಉದದದ ಪ್ದರ್ನತು ಎಳೆದತ ಪರತಿಯಂದತ 
ಒಳಕೊೇನ 60೦ ಇರತರ್ಂತ ಕೊೇನರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸತತಾು ಬಾಹತರ್ಳನತು 
ಗುರತತಿಸತತಾು ಬಾಹತರ್ಳನತು ಎಳೆದತ ನಿಯ್ಮಿತ್ ಷಡತಬಜ್ಞಕೃತಿ ರಚ್ಚಸಬೆೇಕ್ಕ. ನಂತ್ರ ಈ 
ಷಡತುಜಕ್ಕಕ ಸರಿಹೊಂದತರ್ ಅಳತಯ್ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು / ತಿರಜ್ಞಯಂತ್ರ ಖಂಡರ್ಳನತು ಬಣೂದ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :   ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ಳನತು ಪರಿರ್ಣಿಸತತಾು ಹೊೇದಾರ್ ನಮಗ ಹಲ್ವಾರತ 
ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧರ್ಳು ದರಯ್ತತ್ುವ. ವಿವಿಧ ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳ ಗುಣಲ್ಬದ ಕಂಡತಕೊಳುಳವುದತ ಈ ಮಾದರಿಯ್ 
ಮತಖಯ ಉರ್ೇರ್ವಾಗಿರ್. ಒಂದತ ತಿರಕೊೇನಮಿತಿಯ್ ಅನತಪ್ತ್ ಹಾರ್ೂ ಅದರ ವಿಲ್ೇಮ ಅನತಪ್ತ್ ಇವುರ್ಳ ಗುಣಲ್ಬದವು 1 
ಆಗಿರತತ್ುರ್. ಎಂದತ ತೊೇರಿಸಬಹತದತ. ಅಂದರ, 

sin 𝜽  X  cosec 𝜽 = sin 𝜽 X 𝟏

𝐬𝐢𝐧 𝜽
 =1 

   
cos 𝜽  X  sec 𝜽 = cos 𝜽 X 𝟏

𝐜𝐨𝐬 𝜽
 =1 

 
tan 𝜽  X  cot 𝜽 = tan 𝜽 X 𝟏

𝐭𝐚𝐧 𝜽
 =1 

sin 𝜽  .  cosec 𝜽   =1 
        

cos 𝜽  .   sec 𝜽   =1 
 
    tan 𝜽  .   cot 𝜽   =1 

 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :  10th 



  

171 
 

 
         171) ತಿರಕೀನ ಮತಿ ಅನುಪ್ರತಗಳು. 

ಉದ್ದೀಶ : ಒಂದತ ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರೇಭತಜದ ಬಾಹತರ್ಳ ಪರಸಪರ ಸಂಬಂಧರ್ನತು ಸೂಚ್ಚಸತರ್ ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು 
ಮೂತ್ಗ ರೂಪದಲಲ ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಕಂಡತಕೊಳುಳವುದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕೊೇನಮಾಪಕ, 
ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಪ್ನಿಲ್್ ಇತಾಯದ್ಧ.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 10mm ಅರ್ವಾ 5mm 
ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಪ್ದ 10” ಮತ್ತು 
ಎತ್ುರ 6” (ಬೆೇಕಾದ ಅಳತ) ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಒಂದತ 
ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರಭತಜರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಈ ತಿರಭತಜವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಧ್ಕೊಳುಳರ್ಂತ ಬೆೇರ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ನಲಲ ಬೆೇಸ್ 
ಕತ್ುರಿಸಿ ಅಂಚತ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಬೆೇಸ ನ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ದತ್ು ತಿರಭತಜವು ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ಮತು ಬಾಡಗರರ್ಳನತು ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. 
ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಕೊನರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸಿಕೊಳಿಳ ಮತ್ತು ಈ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಪರತಯೇಕ್ರಸಿಕೊಳಿಳ. ಆ ಕೊೇನರ್ಳು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ಅದರ ಸಾೆನದ್ಧಂದ ಪರತಯೇಕ್ರಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಮರತ ಜೊೇಡಿಸಲ್ತ ಅನತಕೂಲ್ವಾಗುರ್ಂತಿರಲ, ಮತ್ತು ಈ ಭಾರ್ರ್ಳನತು ಬೆೇಕಾದ ಬಣೂದ 
ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರನಿಂದ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಗುರತತಿಸಬಹತದತ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ತಿರಕೊೇನಮಿತಿಯ್ತ ಒಂದತ ತಿರಭತಜದ ಬಾಹತರ್ಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ನತು ಕ್ಕರಿತ್ತ ಅಧಯಯ್ನ 
ಮಾಡತವುದಾಗಿರ್.  ಮತಖಯವಾಗಿ ಒಂದತ ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರಭತಜದಲಲ ಮೂರತ ಬಾಹತರ್ಳಲಲ, ಎರಡತ ಜೊತ ಬಾಹತರ್ಳ ಒಟತಟ 6 
ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು ಹೊೇಲಸತವುದಾಗಿರ್. ತಿರಕೊೇನಮಿತಿಯ್ತ ದೂರ, ಎತ್ುರ, ಇಳಿಜ್ಞರತ (slope) ರ್ಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ಲಲ 
ಅನವಯಸಲ್ಪಡತವುದರಿಂದ ಈ ಮಾದರಿ ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಸಮರಿಸಲ್ತ ಒಂದತ ಉಪಯ್ತಕು ಪ್ರಯೇಗಿಕ 
ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯಾಗಿರ್.  ಚ್ಚತ್ರ 171. ರಲಲ  ∠B= 𝜃(ರ್ಥೇಟಾ) & ಚ್ಚತ್ರ 171.2 ರಲಲ ∠A= 𝜃   ಆಗಿವ.  ಕೊೇನವು ಬದಲಾದಂತ 
ಅಭಿಮತಖ ಬಾಹತ ಮತ್ತು ಪ್ರ್ವಗ ಬಾಹತರ್ಳು ಬದಲಾಗುವುದನತು ಇಲಲ ಕಾಣಬಹತದತ. ಇದರ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ 
ತಿರಕೊೇನಮಿತಿ ಅನತಪ್ತ್ರ್ಳನತು ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಬರಯ್ಬಹತದತ. 

1) sin 𝜃= 𝑜𝑝𝑝

ℎ𝑦𝑝
 

2) cos 𝜃= 𝑎𝑑𝑗

ℎ𝑦𝑝
 

3) tan 𝜃= 𝑜𝑝𝑝

𝑎𝑑𝑗
 

4) cosec 𝜃= ℎ𝑦𝑝

𝑜𝑝𝑝
 

5) sec 𝜃= ℎ𝑦𝑝

𝑎𝑑𝑗
 

6) cot 𝜃= 𝑎𝑑𝑗

𝑜𝑝𝑝
 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  ಒಂದತ ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರಭತಜದಲಲ ಒಂರ್ೇ ಒಂದತ ಲ್ಂಬಕೊೇನ ಇರತರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. 
#  ಅಸಮ/ವಿಷಮ ಬಾಹತ ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರಭತಜ ಮತ್ತು ಸಮದ್ಧವೇಬಾಹತ ಲ್ಂಬಕೊೇನ ತಿರಭತಜರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ.  

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು :    10th 
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     172) ಸರಳರೀಖ್ಯಯ್ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ 

ಉದ್ದೀಶ : ಸರಳ ರೇಖೆಯ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಸಲ್ತ ಒಂದತ ಸತಲ್ಭವಾದ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ರೂಪಿಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಇತಾಯದ್ಧ. 

  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 5 mm ಅರ್ವಾ 10 mm ದಪಪರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಫೇಮ್ಶಿೇಟ್್ನಲಲ 1” ಉದದ ಮತ್ತು 6” 
ಅರ್ಲ್ರ್ನತು (ಬೆೇಕಾದ ಅಳತ) ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಎರಡತ ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಪರಸಪರ 
ಲ್ಂಬವಾಗಿ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :  ರೇಖ್ಯರ್ಣಿತ್ದ ಪಿತಾಮಹ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರತರ್ “ಯ್ುಕಿಡಿ್” ನ ರೇಖ್ಯರ್ಣಿತ್ದ ಪರಸಾುರ್ನೆಯ್ಲಲ ಬಿಂದತ, 
ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಸಮತ್ಲ್ ಇವುರ್ಳಿಗ ನಿಖರವಾದ ವಾಯಖೆಯಯ್ನತು ನಿೇಡಲ್ತ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಗದಲಲ ಹೇಳಲಾಗಿರ್. ಕಾರನ ಸರಳ 
ರೇಖೆಯ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡತರ್ ಹಲ್ವಾರತ ವಾಯಖೆಯರ್ಳಿಗಿಂತ್ ಈ ಮಾದರಿ ಒಂದತ ವಿಭಿನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರ್.  ಈ ಮಾದರಿಯ್ 
ಪರಕಾರ ರೇಖೆ ಎಂದ್ರ “ಎರಡು ಸಮ್ತಲಗಳು ಪರಸಪರ ಸಂಧಿಸುವ ಭಾಗದ್ಲಿ ಉಂಟ್ಯಗುವ ಆಕಾರವೀ ರೀಖ್ಯ.” ಅರ್ವಾ “ಒಂದ್ು 
ಸಮ್ತಲದ್ ಅಂಚನುು ರೀಖ್ಯ ಎನುಬಹುದ್ು.್“ರೇಖೆಯ್ತ ಹಲ್ವು ಬಿಂದತರ್ಳ ರ್ಣವಾಗಿರ್. ರೇಖೆಯ್ ವಾಯಖೆಯ ನಿೇಡಲ್ತ ಈ ಮಾದರಿ 
ಒಂದತ ಪರಯ್ತ್ುವಾಗಿರ್.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು :  * ಬಿಂದತನಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ – ಚ್ಚತ್ರ 172.1 ದಲಲ A, B, C, D, E, & F ಬಿಂದತರ್ಳು. 
• ಛೇಧಿಸತರ್ ರೇಖೆರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಚ್ಚತ್ರ 172.2್‘X’್ಬಿಂದತ. 
• ಒಂದತ ಬಿಂದತವಿನಿಂದ ಎಳೆಯ್ಬಹತದಾದ ರೇಖೆರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಚ್ಚತ್ರ 172.1 ದಲಲ’್B’್್್ಬಿಂದತ. 
• ಒಂದತ ಬಿಂದತವಿನಲಲ ಸಂಧಿಸತರ್್ರೇಖೆರ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಚ್ಚತ್ರ 172.1 ದಲಲ ‘C’್ಬಿಂದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th    
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173) ಚುಕಿೆ ಪಝಲ್ -1 

ಉದ್ದೀಶ : ಚತಕ್ರಕರ್ಳನತು ಸ್ತೇರಿಸತರ್ ಆಟದ ಮೂಲ್ಕ ತಾಕ್ರಗಕ ಆಲ್ೇಚನಾ ಸಾಮರ್ಯಗರ್ನತು ಬೆಳೆಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ, ಕಟರ್, ಸ್ತಕೇಲ್್, ದಾರ.  

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 3 mm ದಪಪರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ 
ನಲಲ ಒಂದತ ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ (ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತಯ್) ಒಂದತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಮಾಕಗರ್ ಅರ್ವಾ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ 
ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ 9 ಚತಕ್ಕಕರ್ಳನತು ರ್ಗಾಗಕಾರದಲಲ ಗುರತತಿಸಿಕೊಳಿಳ, ಈ ಸಮತ್ಲ್ದ 
ಜೊತ ಒಂದತ ಉಲ್ನ್್ ದಾರರ್ನತು ಸ್ತೇರಿಸಿಡಿ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ 9 ಚತಕ್ರಕರ್ಳನತು ಕ್ಕೇರ್ಲ್ 4 
ಸರಳರೇಖೆರ್ಳಿಂದ ಯಾವುರ್ೇ ಚತಕ್ರಕಯ್ತ ಬಿಟತಟಹೊೇರ್ದಂತ ಸ್ತೇರಿಸತವುದತ. ಒಂದತ 
ಬಾರಿ ರೇಖೆ ಎಳೆಯ್ಲ್ತ ಪ್ರರಂಭಿಸಿದರ ಕೊನೆಯ್ರ್ರರ್ೂ (ಅಂದರ 4 ರೇಖೆರ್ಳು ಪೂಣಗಗೊಳುಳರ್ರ್ರರ್ೂ) ಕ್ಕೈ ತಗಯ್ತರ್ಂತಿಲ್ಲ.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಇರ್ೇ ತ್ಟಟಯ್ನತು ಬಳಸಿ ಬೆೇರ ಆಟರ್ಳನತು ರೂಪಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವೇ ಎಂದತ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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174) ಚುಕಿೆ ಪಝಲ್ -2 

ಉದ್ದೀಶ : ಚತಕ್ರಕರ್ಳನತು ಸ್ತೇರಿಸತರ್ ಆಟದ ಮೂಲ್ಕ ತಾಕ್ರಗಕ ಆಲ್ೇಚನಾ ಸಾಮರ್ಯಗರ್ನತು ಬೆಳೆಸತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಪೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್,  ದಾರ.  
 

 
ಚಿತರ 174.1 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 3 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ಶಿೇಟ್್ನಲಲ ಒಂದತ ಚದರ ಅಡಿ ಅಳತಯ್ (ಅನತಕೂಲ್ಕರ 
ಅಳತಯ್) ಒಂದತ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಮಾಕಗರ್ ಅರ್ವಾ ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ 4 
ಚತಕ್ರಕರ್ಳನತು ರ್ರ್ಗದ ಆಕಾರದಲಲ ಗುತಿಗಸಿ.  ಈ ಸಮತ್ಲ್ದ ಜೊತಗ ಒಂದತ ದಾರರ್ನತು ತಗದತಕೊಂಡತ ಸ್ತೇರಿಸಿಡಿ. 

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ನಾಲ್ತಕ ಚತಕ್ರಕರ್ಳನತು ಕ್ಕೇರ್ಲ್ 3 ಸರಳರೇಖೆರ್ಳಿಂದ ಯಾವುರ್ೇ ಚತಕ್ರಕಯ್ತ   
ಬಿಟತಟಹೊೇರ್ದಂತ ಸ್ತೇರಿಸತವುದತ.  ಒಂದತ ಬಾರಿ ರೇಖೆ ಎಳೆಯ್ಲ್ತ ಪ್ರರಂಭಿಸಿದರ ರೇಖೆಯ್ ಕೊನೆಯ್ರ್ರರ್ೂ ಕ್ಕೈ ತಗಯ್ತರ್ಂತಿಲ್ಲ. 
(3 ರೇಖೆರ್ಳು ಪೂಣಗಗೊಳುಳರ್ರ್ರಗ) 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಇರ್ೇ ತ್ಟಟಯಂದ ಬೆೇರ ಆಟರ್ಳನತು ರೂಪಿಸಲ್ತ ಸಾಧಯವೇ ಎಂದತ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th

  
  



  

175 
 

 
        175) ಸಂರ್ವನಿೀಯ್ತೆ ಕ್ಪ್ ಮದ್ರಿ 

ಉದ್ದೀಶ :  ನಿತ್ಯ ಸಮಿೇಕರಣರ್ಳು  & ಮೇಲ್ಲ ತ್ೂರಿದ ನಾಣಯರ್ಳ ಫಲತಾಂರ್ರ್ಳನತು ( ಸಂಭರ್ನಿೇಯ್ತ) ಸತಲ್ಭವಾಗಿ 
ವಿರ್ರಿಸಬಹತದತ.  
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಬಿಳಿ ಬಣೂದ ಪ್ೇಪರ್  ಕಪ ಪರ್ಳು, ಮಾಕಗರ್, ಅಂಟತ. 

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ಬಿಳಿಬಣೂದ ಪ್ೇಪರ ಕಪ್ ರ್ಳನತು ಬಳಸಿ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಜೊೇಡಿಸಿ ಅವುರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ 
ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ನಮೂದ್ಧಸತವುದತ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಈ ಮಾದರಿ  ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ  ನಿತ್ಯ ಸಮಿೇಕರಣರ್ಳನತು  , ನಾಣಯರ್ಳನತು  ಚ್ಚಮಿಮದಾರ್  ಸಿಗುರ್ 
ಫಲತಾಂರ್ರ್ಳನತು  (ಸಂಭರ್ನಿೇಯ್ತ)  ಸತಲ್ಭವಾಗಿ ಕಂಡತ ಹಿಡಿಯ್ಬಹತದತ. 
 ಉದಾಹರಣೆ:-  [ a+b]2 = ?               [ a+b]3 = ?                          [ a+b]4 = ? 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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                 176) ಬಹುರ್ುಜ್ರಕ್ೃತಿಗಳ ವಿಸಿತೀರ್ು (ಪಝಲ) 

ಉದ್ದೀಶ : ಪಝಲ್್ ಅರ್ವಾ ಆಟದ ಮೂಲ್ಕ ರೇಖ್ಯರ್ಣಿತಿೇಯ್ವಾಗಿ ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿ ವಿಸಿುೇಣಗ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ್, ಮಾಕಗರ.  

 
 

ಚಿತರ 176.1                   ಚಿತರ 176.2 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 3 mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ 10 cm ಬಾಹತರ್ನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ 
(ಅಳತರ್ಳನತು ಅನತಕೂಲ್ಕ್ಕಕ ತ್ಕಕಂತ ಬದಲಸಬಹತದತ). ಒಂದತ ನಿಯ್ಮಿತ್ ಷಡತುಜ್ಞಕೃತಿಯ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ, ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರ 176.1 
ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ಂತ ಕಣಗರ್ಳನತು ಎಳೆಯರಿ.  ಮತ್ತು ಅನತಕರಮರ್ಲ್ಲದ ಬಾಹತರ್ಳ ಮಧಯಬಿಂದತರ್ಳು ರ್ೃಂರ್ವಾಗಿರತರ್ಂತ ಎರಡತ 
ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಎಳೆಯರಿ.  ಈ ತಿರಭತಜಕ್ಕಕ   ಸರ್ಗಸಮನಾಗಿರತರ್ಂತ ಇನುಂದತ ತಿರಭತಜರ್ನತು ಬೆೇರ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ 
ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರ 176.2 ನಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಮಾಕಗರನ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ಚಕಕ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿಕೊಳಿಳ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಬಾಹತರ್ಳ ಅಳತ ಒಂರ್ೇ ಆಗಿರತರ್ ಒಂದತ ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜ ಮತ್ತು ಷಡತುಜ ಇವುರ್ಳ ವಿಸಿುೇಣಗರ್ಳ 
ಅನತಪ್ತ್ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ, ಈ ಮಾದರಿಯ್ ಉರ್ದೇರ್. ಯಾವುರ್ೇ ಲ್ಲಕಾಕಚಾರ ಮಾಡರ್ೇ ಚ್ಚತ್ರ 176.1 & 176.2 ರ್ಳಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ದತ್ು ಆಕೃತಿರ್ಳನತು ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ಳಾಗಿ ವಿಂರ್ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುರ್ಳನತು ಎಣಿಸಿ, ಆರ್ ದರಯ್ತರ್ ಅನತಪ್ತ್ 
24್: 9  ಅರ್ವಾ  8 : 3  ಆಗಿರ್. ಇದತ ಸಿೆರವಾಗಿರತತ್ುರ್.  

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಪಂಚಭತಜ್ಞಕೃತಿಯ್ ವಿಸಿುೇಣಗ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತವುದತ. ಚ್ಚತ್ರ 176. 3 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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              177)  ವೃತತದ್ಲಿನ ವೃತತಗಳು ಪಝಲ್-1 

ಉದ್ದೀಶ : ದೃಷ್ಟಟ ಭರಮ  ಆಟದ ಮೂಲ್ಕ ದೃಷ್ಟಟ ಪರಿೇಕ್ಕಷ / ಎಣಿಕ್ಕ  ಪರಿೇಕ್ಕಷಯ್ ಕ್ಕತ್ೂಹಲ್ಕಾರಿ ಚಟತರ್ಟ್ಟಕ್ಕ  ರೂಪಿಸತವುದತ.  

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ 
ಪ್ೇಪರ, ಕ್ಕೈವಾರ, ಕಟರ್, ನಟ್್ ಬೇಲ್ಟ್.  
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 3 mm ಅರ್ವಾ 5 mm ದಪಪವಿರತರ್ 
ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 8” ವಾಯಸವಿರತರ್ (ಅಳತರ್ಳನತು 
ಅನತಕೂಲ್ಕ್ಕಕ ತ್ಕಕಂತ ಬದಲಸಬಹತದತ). ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಎಳೆದತ 
ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಬಣೂದ ವಿನೆೈಲ್್ 
ಪ್ೇಪರನಲಲ ಚ್ಚಕಕ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ, ದತ್ು 
ರ್ೃತ್ುವು ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ತಿರತಗುರ್ಂತ ಅದರ ಮಧಯ ಬಿಂದತವಿನಲಲ 
ರಂಧರರ್ನತು ಕೊರದತ ನಟ್್ ಬೇಲ್ಟ್್ ಜೊೇಡಿಸಿ. 
                 ಚಿತರ 177.1 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ದಡಡ ರ್ೃತ್ುರ್ನತು ಬೆೇರ ಬೆೇರ ನಿದ್ಧಗಷಟ ವೇರ್ರ್ಳಲಲ ತಿರತಗುರ್ಂತ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗ ಚ್ಚಕಕ ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು 
ಎಣಿಸಲ್ತ ಹೇಳುವುದತ.    
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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       178) ಗಾರಫ್ ಫಝಲ ಗೆೀಮ. 

ಉದ್ದೀಶ :್ಗಣಿತ್್ಕ್ಲಕೆಯ್ಲೊ್ಆಸಕಿತ್ಮೂಡಿಸುರ್್ಉರ್ದೇಶದ್ಧಿಂದ್್ಆಸಕಿತದ್ಯಯ್ಕ್್ಆಟಗಳನುನ್ರೂಪಿಸುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಗಾರಫ್್ ಹಾಳೆಗಳು,್ ಬಣೂದ್್ ಪನುನಗಳು,್ ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್,್ ಕ್ಟರ,್
ಪವಿಬಾಿಂಡ್,್ಮ್ಮಕ್ವರ. 
ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : ಡೈಸ್ಗಳನುನ್ತ್ಯಾರಿಸಲು್3mm ಅಥವಾ್5mm ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್
ನಲೊ್1"್X್1"್ಅಳತಯ್್12್ಬಿಲೆೊಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ಒಿಂದ್ು್ಜತ್ಡೈಸ(ಘಣ)ಗಳ್ಳಗುರ್ಿಂತ್
ಅಿಂಟಸಿಕಳಿಾ.್ ಅಭಿಮುಖ್ ಸಿಂಖೆಯಗಳ್ ಮತ್ತ್ 7್ ಬರುರ್ಿಂತ್ ಸಿಂಖೆಯ್ ಅಥವಾ್ ಚುಕೆಕಗಳಿಿಂದ್್
ಗುರುತಿಸಿಕಳಿಾ್ಅಥವಾ್ರೆಡಿಮೇಡ್್ಡೈಸ್ಗಳನುನ್ಸಹ್ಬಳಸಬಹುದ್ು 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ :್ 

ಆಟ್1್:್2್ಡೈಸ ಗಳನುನ್ಉರುಳಿಸುವುದ್ು.್ಡೈಸ್ಗಳ್ಮೇಲೆ್ಬಿಂದ್ಧರುರ್್ಸಿಂಖೆಯಗಳು್ರ್ಗವ್
ಅಥವಾ್ಆಯ್ತ್ದ್್ಬಾಹುಗಳ್ಅಳತಗಳು್ಆಗಿರುರ್ಿಂತ್ಅಷ್ಟೇ್ಮೂಲಮ್ಮನದ್್ಗರೆಗಳನುನ್ನಿೇಲ್
ಮತ್ುತ್ಕೆಿಂಪ್ಪನುನಗಳಿಿಂದ್್ಎಳೆಯ್ುತ್ತತ್(ಚಿತ್ರ್178.2)್ಆಯ್ತ್್ಗಳನುನ್ರಚಿಸುತ್ತತ್ಹೊೇಗುವುದ್ು್
ಕನೆಗ್ನಿೇಲ್ಮತ್ುತ್ಕೆಿಂಪ್ರ್ಗವ್ಅಥವಾ್ಆಯ್ತ್ಗಳ್ಒಟುಟ್ವಿಸಿತೇಣವ್ಗಳಲೊ್ಯಾವುದ್ು್ಹಚಾುಗಿರುತ್ತರ್್ಅರ್ರು್ಗದ್ದಿಂತ. 

ಆಟ್2 : 1್ಗಾರಫ್್ಹಾಳೆಯ್್ತ್ುಿಂಬ್ನಿರ್ೇವಶಾಿಂಕ್್ಬಿಿಂದ್ುಗಳನುನ್ಚಿತ್ರ್178.3್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್
ಗುರುತಿಸುವುದ್ು.್ ಪರತಿಬಾರಿ್ ಇಬುರು್ ಆಟಗಾರರು್ ನಿೇಲ್ ಮತ್ುತ್ ಕೆಿಂಪ್ ಬಣೂಗಳಿಿಂದ್್ ತ್ಲಾ್
ಒಿಂದ್ರಿಂತ್ಯಾವುರ್ೇ್ ಎರಡು್ ಬಿಿಂದ್ುಗಳನುನ್ ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ ಎಳೆದ್ು,್ಯಾರಿಗ್
ರ್ಗವ್ ರಚಿಸುರ್್ ಅರ್ಕಾಶ್ ಸಿಗುತ್ತರ್್ ಅರ್ರು್ ಅದ್ರಲೊ್ ತ್ಮಾ್ ಹಸರಿನ್ ಮದ್ಲ್ ಅಕ್ಷರ್
ಬರೆಯ್ುತ್ತತ್ಹೊೇಗುವುದ್ು,್ಯಾರ್್ಹಸರಿನ್ರ್ಗವಗಳು್ಹಚಾುಗುತ್ತವೆಯ್ಅರ್ರು್ಗದ್ದಿಂತ. 

ಆಟ್ 3್ : ಚಿತ್ರ್ 178.4ರಲೊ್ತೇರಿಸಿರುರ್ಿಂತ್ ಗಾರಫನಲೊ್ ಆಕ್ೃತಿಯ್ನುನ್ ರಚಿಸಿಕಳಿಾ್ ಒಿಂದ್ು್
ಜತ್ನಿೇಲ್ಮತ್ುತ್ಒಿಂದ್ು್ಜತ್ಕೆಿಂಪ್ಬಿಲೆೊಗಳನುನ್(ರ್ೃತ್ತತಕಾರದ್ಲೊ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿದ್ುದ)್ಯಾವುರ್ೇ್
ಬಿಿಂದ್ುಗಳ್ಮೇಲೆ್ಇಟುಟಕಳಿಾ.್ಆಟಗಾರ್ A್ನಿೇಲ್ಮತ್ುತ್B್ಕೆಿಂಪ್ಎಿಂದ್ು್ಭಾವಿಸೇಣ.್
ಪರತಿ್ಆಟಗಾರನಿಗ್ಒಿಂದ್ು್ಬಾರಿ್ಒಿಂದ್ು್ಚಲನೆಗ್ಅರ್ಕಾಶ್ಮತ್ುತ್ರೆೇಖೆಗುಿಂಟ್ಯಾವುರ್ೇ್
ದ್ಧಕಿಕಗ್ಒಿಂದ್ು್ಮನೆಯಿಿಂದ್್ಇನನಿಂದ್ು್ಮನೆಗ್ಚಲಸಬಹುದ್ು.್ಹಿೇಗ್ಚಲಸುತ್ತತ್ಆಟರ್ನುನ್
ಮುಿಂದ್ುರ್ರೆಸಿದ್ಯಗ್ಯಾರಾದ್ರೂ್ಒಬಬ ಆಟಗಾರನಿಗ ಮತಂರ್ ಚಲಸಲ್ತ ಸೆಳಾರ್ಕಾರ್ ಇಲ್ಲವೇ 
ಅರ್ರತ್ಸೇತ್ಿಂತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 



  

179 
 

 
           179) ಬಂಕಿ ಕ್ಡಿಡ ಪಝಲ್ ಗೆೀಮ್್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಬೆಂಕ್ರಕಡಿಡರ್ಳನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಮಕಕಳ ತಾಕ್ರಗಕ ಆಲ್ೇಚನಾ ಸಾಮರ್ಯಗ ಮತ್ತು ಬತದ್ಧಧಮಟಟರ್ನತು ಪರಿೇಕ್ರಷಸತರ್ 
ಆಸಕ್ರುದಾಯ್ಕ ಆಟರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ಬೆಂಕ್ರಕಡಿಡರ್ಳು, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್, ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಇತಾಯದ್ಧ. 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :   ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತಯ್ (1ಅಡಿ X 1ಅಡಿ) ಫೇಮ್ ಶಿಟ್್್ಬೆೇಸ್ ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದಕ್ಕಕ 
ಚೌಕಟತಟರ್ಳನತು (Frame)್ಕತ್ುರಿಸಿ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ಬೆೇಸ್ ನಂದ್ಧಗ ಬೆಂಕ್ರ ಕಡಿಡರ್ಳ ಕಟಟನತು ಜೊೇಡಿಸಿಡಿ. 
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಬೆಂಕ್ರಕಡಿಡರ್ಳಿಂದ ಹಲ್ವು ತಾಕ್ರಗಕ ಆಟರ್ಳನತು ರೂಪಿಸತವುದತ. 

1) 2 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಮಾತ್ರ ಚಲಸಿ 
/ತಗದತಹಾಕ್ರ ಎರಡತ 
ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ಮಾಡಿ. 

 
2)  1 ಕಡಿಡ ಮಾತ್ರ ಚಲಸಿ 

ಸಮಿೇಕರಣ ಸಮಗೊಳಿಸಿ. 

 
3)  1 ಕಡಿಡ ಮಾತ್ರ ಚಲಸಿ ಒಂದತ 

ರ್ರ್ಗವಾರ್ಬೆೇಕ್ಕ. 

 
4) 11 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಬಳಸಿ, ಸಂಖೆಯ 9 

ರಚ್ಚಸಿ.  

 

5) 1 ಕಡಿಡ ಮಾತ್ರ ಚಲಸಿ 4 ತಿರಭತಜ 
ರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿ. 

 
6) 2 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಮಾತ್ರ ಚಲಸಿ, 

ನಾಣಯವು ಆಕೃತಿ ಹೊರಗ ಬರತರ್ಂತ 
ಮಾಡಿ ಆಕೃತಿ ಬದಲಾಗುರ್ಂತಿಲ್ಲ. 

 
7) 2 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಮಾತ್ರ ಚಲಸಿ 3 

ತಿರಭತಜರ್ಳು ಉಂಟಾರ್ಬೆೇಕ್ಕ.  

 
8) 3 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಮಾತ್ರ ಚಲಸಿ, 3 

ಸರ್ಗಸಮ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿ.  

 

9) 3 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಮಾತ್ರ ಚಲಸಿ, 3 
ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿ. 

 
10) 3 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಮಾತ್ರ ಚಲಸಿ, 3 
ರ್ರ್ಗರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿ. 

 
11) 3 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಮಾತ್ರ ಚಲಸಿ, 2 
ರ್ರ್ಗರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿ. 

 
12) 3 ಕಡಿಡರ್ಳನತು ಮಾತ್ರ ಚಲಸಿ 4 
ಸರ್ಗಸಮ ರ್ರ್ಗರ್ಳನತು ರಚ್ಚಸಿ. 

 
 

ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 



  

180 
 

 
180)್ಮಯಾ ತಿರರ್ುಜ 

ಉದ್ದೀಶ : ಸಂಖೆಯರ್ಳಿಂದ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ಆಟದ ರೂಪದಲಲ ನಿೇಡತರ್ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ವಿಶೇಷತ ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ 
ಕ್ಕತ್ೂಹಲ್ ಮೂಡಿಸತವುದತ. 
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕೊೇನಮಾಪಕ, 
ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಇತಾಯದ್ಧ. 

        
ಚಿತರ 180.1                              ಚಿತರ 180.2 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : 5 mm ಅರ್ವಾ 10 mm ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 1ʼX1ʼ ಅಳತಯ್ ರ್ರ್ಗರ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ (ಅಳತರ್ಳನತು 
ಅನತಕೂಲ್ಕ್ಕಕ ತ್ಕಕಂತ ಬದಲಸಬಹತದತ.) ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ.  ಚ್ಚತ್ರ 180.1 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ದತ್ು ಬೆೇಸ್ ನ ಮಧಯ ಭಾರ್ದಲಲ ರ್ೃಂರ್ 
ಮತ್ತು ಬಾಹತರ್ಳ ಮಧಯಬಿಂದತರ್ಳಲಲ ಚ್ಚಕಕ ರ್ೃತ್ುರ್ಳಿರತರ್ಂತ ಸಮಬಾಹತ ತಿರಭತಜವಂದನತು ಚ್ಚತಿರಸಿ.  ಬೆೇಕಾದರ ದತ್ು ಸಮತ್ಲ್ಕ್ಕಕ 
ಬಾಡಗರ್ ಅಂಟ್ಟಸಿಕೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ತಿರಭತಜದ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ಚತಿರಸಿದ ರ್ೃತ್ುರ್ಳ ಅಳತಗ ಸರಿಹೊಂದತರ್ಂತ ಬೆೇರ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ 
ನಲಲ ಹಲ್ವು ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅವುರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬರಯರಿ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 6 ರ್ೃತಾುಕಾರದ ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಖ್ಯಲ ಸೆಳದಲಲ ಯಾವುರ್ೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯ್ ಮೇಲನ 
ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಮೊತ್ು 9 ಆಗುರ್ಂತ ಜೊೇಡಿಸತವುದತ. 

ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : ಇರ್ೇ ಪರಯೇರ್ರ್ನತು ಬೆೇರ ಸಂಖೆಯರ್ಳಿಗ ಪರಿೇಕ್ರಷಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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                181) ವೃತ್ಿದಲಾನ್ ವೃತ್ಿರ್ಳು ಫಝಲ-2. 

ಉದ್ದೀಶ :್ರ್ೃತ್ತದ್್ಕೆಷೇತ್ರರ್ನುನ್ಒಿಂದ್ು್ಅತಿ್ಉಪಯ್ುಕ್ತವಾದ್್ತ್ತಿಂತಿರಕ್್ವಿಧಾನದ್್ಮೂಲಕ್್ನಿರೂಪಿಸಲು್ಆಸಕಿತದ್ಯಯ್ಕ್್ಒಗಟನ್
ಆಟರ್ನುನ್ನಿೇಡುವುದ್ು. 
ಅರ್ತ್ೆ ಸ್ಯಮಾಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್, ವಿನೆೈಲ್್ಪೇಪರ,್ಕ್ಟಟರ,್ಅಳತಪಟಟ ,್ಕೆೈವಾರ. 

ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ :್3mm ಅಥವಾ್5mm ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ನಲೊ್ಎಿಂಟು್
ಅಿಂಗುಲ್ವಾಯಸವಿರುರ್್ಅನುಕೂಲಕ್ರ್ಅಳತಯ್್ರ್ೃತ್ತವಿಂದ್ನುನ್ಎಳೆದ್ು್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್
ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಎರಡು್ವಿಭಿನನ್ಬಣೂಗಳಲೊ್ಚಿಕ್ಕ-ಚಿಕ್ಕ್ರ್ೃತ್ತಗಳನುನ್ದ್ತ್ತ್ರ್ೃತ್ತವು್ಸಿಂಪೂಣವವಾಗಿ್
ಭತಿವ್ಆಗುರ್ಷ್ಟಟ್ಸಿಂಖೆಯಯ್ಲೊ್ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : 
ಇಬುರು್ಆಟಗಾರರು್ಸ್ತೇರಿ್ಈ್ಮೇಜನ್ಆಟರ್ನುನ್ಆಡಬಹುದ್ಯಗಿರ್್ಆಟಗಾರ್A್ನಿೇಲ್ಬಿಲುೊಗಳನುನ್ಮತ್ುತ್B್ಕೆಿಂಪ್ಬಿಲೆೊಗಳು್
ಎಿಂದ್ು್ತಗದ್ುಕಳಾೇಣ.್ಈಗ್ಆಟದ್್ನಿಯ್ಮಗಳು್ಇಿಂತಿವೆ, 

• ಪರತಿ್ಆಟಗಾರ್ಕ್ರಮವಾಗಿ್ಒಿಂದಿಂದ್ು್ಬಿಲೆೊಗಳನುನ್ರ್ೃತ್ತದ್ಲೊ್ಇಡುತ್ತತ್ಹೊೇಗುವುದ್ು. 
• ಬಿಲೆೊಗಳು್ಒಿಂದ್ರಮೇಲ್ಲಿಂದ್ು್ಬರುರ್ಿಂತ್ಇಡುರ್ಿಂತಿಲೊ. 
• ಬಿಲೆೊಗಳು್ರ್ೃತ್ತರ್ನುನ್ದ್ಯಟ್ಹೊರಹೊೇಗುರ್ಿಂತಿಲೊ. 
• ಕನೆಯ್್ಚಲನೆ್ಯಾರು್ಮ್ಮಡುತ್ತತರೊೇ್ಅರ್ರು್ಗದ್ದಿಂತ. 

ಈಗ್ಯಾವಾಗಲೂ್ಗಲುೊರ್್ ತ್ಿಂತ್ರರ್ನುನ್ನೇಡೇಣ.್ಆಟಗಾರ್A(ಕೆಿಂಪ)ಯ್ನುನ್ಪರಿಗಣಿಸೇಣ್ಮದ್ಲ್ಚಲನೆ್ ಕೆಿಂಪ್
ಬಿಲೆೊ್ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ಯಗ್ಚಲನೆಯ್್ತ್ಿಂತ್ರಗಳು. 

• ಮದ್ಲ್ಚಲನೆಯ್ಲೊ್ಕೆಿಂಪ್ಬಿಲೆೊಯ್ನುನ್ಸರಿಯಾಗಿ್ರ್ೃತ್ತದ್್ಮಧಯಭಾಗದ್ಲೊಡಿ. 
• ನಿಂತ್ರ್ಪರತಿಬಾರಿ್ನಿೇಲ್ಬಿಲೆೊಯ್್ಚಲನೆಯ್್ನಿಂತ್ರ್ಒಿಂದ್ು್ಕೆಿಂಪ್ಬಿಲೆೊಯ್ನುನ್ಸರಿಯಾಗಿ್ಅದ್ರ್ಅನುರೂಪವಾದ್್

ವಿರುದ್ಧ್ದ್ಧಕಿಕನಲೊ್ಬರುರ್ಿಂತ್ಚಲಸುತ್ತತ್ಹೊೇಗುವುದ್ು. 
ಹಿೇಗ್ಪರತಿ್ಬಾರಿ್ಆಟಗಾರ್ಗಲುೊರ್ಿಂತ್ಮ್ಮಡಬಹುದ್ು.್ಆದ್ರೆ್ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಮದ್ಲ್ಕೆಲವು್ಪರಯ್ತ್ನಗಳಲೊ್ಈ್ತ್ಿಂತ್ರರ್ನುನ್ಹೇಳರ್್
ಅರ್ರಿಗ್ಪರಯ್ತಿನಸಲು್ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್. 
ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು :  # ಮದ್ಲ್ ಚಲನೆ್ ನಿೇಲ್ ಬಿಲೆೊ್ ಇದ್ಯದಗ್ ಕೆಿಂಪ್ ಬಿಲೆೊಯ್ು್ಯಾವಾಗಲೂ್ ಗಲುೊರ್್ ತ್ಿಂತ್ರರ್ನುನ್
ಪರಿಶಿೇಲಸುವುದ್ು. 
# ಬೆೇರೆ್ವಿಧಾನಗಳನುನ್ಕ್ಿಂಡುಹಿಡಿಯ್ುವುದ್ು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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182) ಬಾಕ್ಾ ಪಝಲ 

ಉದ್ದೀಶ : ಮೂರತ ಆಯಾಮದ ರ್ಸತು / ಆಕೃತಿರ್ಳ ಮೇಲನ ಯಾವುರ್ೇ ಎರಡತ ಬಿಂದತರ್ಳ ನಡತವಿನ ಕನಿಷಟ ದೂರದ 
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿೇಡಲ್ತ ಆಸಕ್ರುದಾಯ್ಕ ಒರ್ಟ್ಟನ ಆಟವಂದನತು ರೂಪಿಸತವುದತ.  

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್, ಕೊೇನಮಾಪಕ,್
ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಇತಾಯದ್ಧ. 

                   
ಚಿತರ182.1                               ಚಿತರ 182.2 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  3 mm ದಪಪವಿರತರ್ ಬೆೇಕಾದ ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟನಲಲ   20 cm X 20್cm ಅಳತಯ್ ಎರಡತ   
19.4್cm X 20 cm   ಅಳತಯ್ ಎರಡತ ಹಾರ್ೂ 19.4 cm X 20 cm ಅಳತಯ್ ಎರಡತ, ಈ ರಿೇತಿ ಒಟತಟ 6 ಸಮತ್ಲ್ರ್ಳನತು 
(ಅನತಕೂಲ್ಕರ ಅಳತಯ್) ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ ಮತ್ತು ಅವುರ್ಳನತು ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಪರಸಪರ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಒಂದತ ಘನಾಕಾರದ 
ಡಬಿಬಯ್ನತು ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದರ ಒಂದತ ಮತಖವು ಒಂದತ ಬದ್ಧಯಂದ ತರದತಕೊಳಳಲ್ತ ಸಾಧಯವಾಗುರ್ಂತ ಇನುಂದತ 
ಬದ್ಧಯ್ನತು ಅಂಟತಪಟ್ಟಟಯ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಈ ಡಬಿಬಯ್ ಜೊತ ಸತಮಾರತ 1 ಮಿೇಟರ್ ಉದದದ ಉಲ್ನ್್ ದಾರರ್ನತು 
ಸ್ತೇರಿಸಿಡಿ.  
ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಪ್ೈಥಾಗೊರಸ ಅರ್ವಾ ಬೇಧಾಯ್ನ ಪರಮೇಯ್ದ ಅನವಯ್ರ್ನತು ತಿಳಿಸಲ್ತ ಇದಂದತ ಪೂರಕ 
ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್. ಚ್ಚತ್ರ 182.1 ರಲಲ ಇರತರ್ಂತ ಒಂದತ ಘನ ಅರ್ವಾ ಆಯ್ತ್ ಘನಾಕಾರದ ಪ್ಟ್ಟಟಗಯ್ ಯಾವುರ್ೇ ಎರಡತ ರ್ೃಂರ್ರ್ಳ 
ನಡತವಿನ ಕನಿಷಟ ದೂರರ್ನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯ್ತರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದಾಗಿರ್.  ಒಂದತ ಕ್ರೇಟದ ಕರಮಿಸತವಿಕ್ಕಯ್ನತು ಬಳಸಿ ಈ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು 
ರೂಪಿಸಬಹತದತ. ಚ್ಚತ್ರ 182.2್ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಇದಕ್ಕಕ ಪರಿಹಾರರ್ನತು ಪಡೆಯ್ಬಹತದತ.  ಈ ಒರ್ಟ್ಟನ ಆಟರ್ನತು ಮಕಕಳಿಗ 
ಪರಯ್ತಿುಸಲ್ತ ನಿೇಡತವುದತ.   
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : 
# ದೂರರ್ಳನತು ಅಳತ ಮಾಡತವುದತ. 
# ಬಿಂದತರ್ಳ ನಡತವಿನ ದೂರದ ಅಳತರ್ಳನತು ಹೊೇಲಕ್ಕ ಮಾಡತವುದತ. 
# ದಾರದ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ಉದದರ್ಲ್ರ್ಳನತು ಅಳತ ಮಾಡತರ್ ಕೌರ್ಲ್ಯ ಬೆಳೆಸತವುದತ. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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            183) ಲಂಬಕೊೀನ್ ತ್ತರರ್ುಜರ್ಳು(ಫಝಲ). 

ಉದ್ದೀಶ : ಜೇಡಿಸಿದ್್ ಆಕ್ೃತಿಗಳು್ ಉಿಂಟುಮ್ಮಡುರ್್ ವಿಸಿತೇಣವರ್ನುನ್ ತಿಳಿಯ್ಲು್ಹಾಗೂ್ ಈ್ ಜೆಾನರ್ನುನ್ ಜೇರ್ನದ್್ ನೆೈಜ್
ಸಿಂದ್ಭವಗಳಿಗ್ ಅನಾಯಿಸಲು್ ಅನುಕೂಲ್ ಕ್ಲಪಸುರ್್ ಮತ್ುತ್ ದ್ಧೇಘವಕಾಲ್ ಈ್ ಜೆಾನರ್ನುನ್ ಸಾರಿಸಲು್ ಸುಲಭವಾಗುರ್್ ಒಗಟನ್
ಆಟರ್ನುನ್ರೂಪಿಸುವುದ್ು. 

ಅರ್ತ್ೆವರುವ ಸ್ಯಮಗಿರರ್ಳು :್ಫೇಮ್್ ಶಿೇಟ್,್ ವಿನೆೈಲ್್ ಪೇಪರ,್ ಅಳತಪಟಟ ,್
ಕೇನಮ್ಮಪಕ್,್ಕ್ಟರ,್ಫೆವಿಬಾಿಂಡ್,್ಮ್ಮಕ್ವರ್ಇತ್ತಯದ್ಧ 

ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಧಾನ್ : 5mm ಅಥವಾ್10mm ದ್ಪಪವಿರುರ್್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್
ನಲೊ್1ʼ್X್1ʼ್ಅಳತಯ್್ಸಮತ್ಲರ್ನುನ್ರಚಿಸಿ್(ಅನುಕೂಲಕ್ರ್ಅಳತಯ್)್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ.್
ನಿಂತ್ರ್ ಈ್ ಸಮತ್ಲಕೆಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಅಳತಯ್್ಚೌಕ್ಟುಟ್ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಿಂಡು್ ಅಿಂಟಸಿಕಳಿಾ.್
ನಿಂತ್ರ್ಈ್ಸಮತ್ಲಕೆಕ್ಹೊಿಂದ್ುರ್ಿಂತ್ಪರತಯೇಕ್್ಬಣೂದ್್ಫೇಮ್್ಶಿೇಟ್್ಗಳಲೊ್ಸೂಕ್ತ್
ಅಳತಯ್್ನಾಲುಕ್ಸರ್ವಸಮ್ಲಿಂಬಕೇನ್ತಿರಭುಜಗಳನುನ್ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕಳಿಾ್ಮತ್ುತ್ಬೆೇಸ್
ನಲೊ್ಜೇಡಿಸಿ. 
ಮಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಚಿತ್ರದ್ಲೊ್(183.1)್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ವಿಕ್ಣವ್3್ಮೂಲಮ್ಮನಗಳು್
ಮತ್ುತ್ ಹೊರ್ ಚಾಚಿದ್್ ಲಿಂಬ್ ಎತ್ತರದ್್ ಭಾಗವು್ 1್ ಮೂಲಮ್ಮನ್ ಅಳತಗಳನುನ್
ಹೊಿಂದ್ಧದ್್ ಪರತಿ್ ತಿರಭುಜದ್್ ವಿಸಿತೇಣವ್ ಕ್ಿಂಡುಹಿಡಿಯ್ುವುದ್ು್ ಈ್ ಸಮಸ್ತಯಯ್್
ಉರ್ದೇಶವಾಗಿರ್.್ಈಗ್ಪೈಥಾಗೊರಸ್ಪರಮೇಯ್ದ್್ಪರಕಾರ್ಹೊೇದ್ರೆ್ಅದ್ು್ತ್ುಿಂಬಾ್
ಸಮಯ್್ ತಗದ್ುಕಳುಾರ್್ ವಿಧಾನ.್ ಸುಲಭವಾಗಿ್ ಬಿಡಿಸುರ್್ ವಿಧಾನರ್ನುನ್ ತಿಳಿಸರ್್
ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಇದ್ನುನ್ ಪರಯ್ತ್ನ್ ಮ್ಮಡಲು್ ಬಿಡಬೆೇಕ್್ ಮತ್ುತ್ ಅರ್ರ್ ಪರಯ್ತ್ನಗಳನುನ್
ಗಮನಿಸುವುದ್ು.್ ನಿಂತ್ರ್ ಸುಲಭ್ ವಿಧಾನ್ ತಿಳಿಸಬಹುದ್ು.್ ಅದ್ು್ ಹೇಗಿಂದ್ರೆ್ ಚಿತ್ರ್ 183.2್ ರಲೊ್ತೇರಿಸಿದ್ಿಂತ್ ತಿರಭುಜಗಳನುನ್
ಚಲಸುವುದ್ು,್ ಆಗ್ ಒಿಂದ್ು್ ರ್ಗವವಾಗುವುದ್ು್ ಅಲೊರ್್ ಅದ್ರ್ಮಧ್ಯಯ್ ಇನನಿಂದ್ು್ ಚಿಕ್ಕ್ ರ್ಗವ್ಉಿಂಟ್ಯಗುತ್ತರ್.್ಈಗ್ ಕೆಳಗಿನ್
ಲೆಕ್ಕದ್ಿಂತ, 
ನಾಲುಕ್ತಿರಭುಜಗಳ್ವಿಸಿತೇಣವ = ದಡಡ್ರ್ಗವದ್್ವಿಸಿತೇಣವ - ಚಿಕ್ಕ್ರ್ಗವದ್್ವಿಸಿತೇಣವ = 32-12 = 9 – 1 = 8 ಚ.್ಮ್ಮ.್ 
ಅದ್ರಿಿಂದ್್ಒಿಂದ್ು್ತಿರಭುಜದ್್ವಿಸಿತೇಣವ = 8

4 
 = 2 ಚ.್ಮ್ಮ.್ 

ಇತ್ರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆರ್ಳು :್#್ಇರ್ೇ್ತ್ಟ್ಟಟಯಿಿಂದ್್ಇಿಂತ್ಹ್ಬೆೇರೆ್ಬೆೇರೆ್ಸಮಸ್ತಯಗಳನುನ್ರೂಪಿಸಲು್ಪರಯ್ತಿನಸುವುದ್ು. 
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 
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184) ನಂಬರ್್ ಫಜಲ್ 

ಉದ್ದೀಶ : ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಸಮಸ್ತಯರ್ಳನತು ಆಟದ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲ್ಕಷಣರ್ಳನತು ಕಂಡತಕೊಳುಳರ್ ಕ್ಕತ್ೂಹಲ್ 
ಮೂಡಿಸತವುದತ.   
ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮ್ಗ್ರರಗಳು : ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್, ವಿನೆೈಲ್್ ಪ್ೇಪರ್, ಅಳತಪಟ್ಟಟ, ಕಟರ, ಮಾಕಗರ್, ಕೊೇನಮಾಪಕ, 
ಫೆೇವಿಬಾಂರ್ಡ್, ಇತಾಯದ್ಧ. 

 
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ :  5 mm  ಅರ್ವಾ  10 mm  ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ 1 ಅಡಿ  X  1 ಅಡಿ  ಅಳತಯ್ ರ್ರ್ಗರ್ನತು  
ರಚ್ಚಸಿ ( ಅನತಕೂಲ್ಕರ  ಅಳತಯ್ ) ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಳಿಳ . ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಈ ಸಮತ್ಲ್ದ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ 
ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಈ ಸಮತ್ಲ್ದ ಮಧಯಭಾರ್ದಲಲ ಚ್ಚತ್ರದಲಲ ತೊೇರಿಸಿರತರ್ ಆಕೃತಿಯ್ನತು ಮಾಕಗರ್ ಸಹಾಯ್ದ್ಧಂದ ರಚ್ಚಸಿಕೊಳಿಳ, 
ನಂತ್ರ ದತ್ು ಸಮತ್ಲ್ಕ್ಕಕ ಸೂಕು ಅಳತಯ್ ಚೌಕಟತಟ (Frame) ಕತ್ುರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅಂಟ್ಟಸಿ. ಚ್ಚತ್ರದಲಲನ ರ್ೃತ್ುರ್ಳಲಲ ಸರಿಹೊಂದತರ್ 
ಅಳತಯ್ ಕ್ಕಲ್ವು ರ್ೃತ್ುರ್ಳನತು ಬಣೂದ ಫೇಮ್ ಶಿೇಟ್್ ನಲಲ ಕತ್ುರಿಸಿ ಅವುರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಬರದತಕೊಳಿಳ. ಈ ಸಂಖೆಯರ್ಳು 
ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖೆಯರ್ಳಾಗಿರಲ.  

ಮ್ಮಲ ಪರಿಕ್ಲಪನೆ : ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಗುರತತಿಸತರ್ ಮತ್ತು ಈ ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖೆಯರ್ಳಿಂದ ಮಾಯಾ ತಿರಭತಜದ ಆಟರ್ನತು 
ರಚ್ಚಸತರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ್ಕ ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಕ್ಕಲ್ವು ಗುಣಲ್ಕಷಣರ್ಳನತು ತಿಳಿಯ್ತರ್ ಮಾದರಿ ಇದಾಗಿರ್.  ಇಲಲ   2 
ರಿಂದ 23 ರ ರ್ರಗಿನ ಕರಮಾನತರ್ತ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಹೊಂದ್ಧರತರ್ 9 ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳಿವ. ಇವುರ್ಳಿಂದ 7 ಬಿಲ್ಲಲರ್ಳನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿ 
ಚ್ಚತ್ರ 184.3 ರಲಲ ತೊೇರಿಸಿದಂತ ಜೊೇಡಿಸಬೆೇಕ್ರರ್.  ಪರತಿ ಸರಳರೇಖೆಯ್ಲಲ ಬರತರ್ ಸಂಖೆಯರ್ಳ ಮೊತ್ು 41್ಆಗಿರಬೆೇಕ್ಕ. 
ಇತರ ಪರಿಕ್ಲಪನೆಗಳು : 
# ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖೆಯರ್ಳನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ರಚ್ಚಸತವುದತ. 
# ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖಯರ್ಳ ಗುಣಲ್ಕಷಣರ್ಳನತು ವಿಶಲೇಷ್ಟಸತವುದತ.  
ಪರಸತುತ್ ಪಠಯಕರಮಕಕನತಗುಣವಾಗಿ ದತ್ು ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಳನತು ಬೇಧಿಸತರ್ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು : 5th, 6th, 7th, 8th, 9th & 10th 

 


