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 ಪೌ ಶೆ್ನ ಪತೌ್ರ ಕ್ಷ – 1 

 

ಒೊಂದು ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು 

1. ap ಮತ್ತು  aq ಗಳು ಒೊಂದು ಸಮೊಂತರ ಶೌ್ನ ೀಢಿಯ ಅನುಕೌ ಮ ಪದ್ಗಳಾಗದಿದ್ದಾ ಗ, ಸಾಮನಯ  

ವ್ಯ ತಾಯ ಸವ್ನೆು  ಬರೆಯಿರಿ. 

2. ಶಂಕುವಿನ ಭಿನೆ ಕದ್ ಘನಫಲವ್ನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ್ ಸೂತೌ  ಬರೆಯಿರಿ. 

3. px2 + qx – r = 0 ಈ ವ್ಗಷಸಮೀಕರಣದ್ ಶೀಧಕವ್ನೆು  ಬರೆಯಿರಿ.  

4. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪೌ ಮೇಯದ್  ವಿಲೀಮವ್ನೆು  ನಿರೂಪಿಸಿ. 

5. a1x + b1y + c1 = 0 ಮತ್ತು  a2x + b2y + c2 = 0 ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸಮೊಂತರ ರೇಖೆಗಳನೆು  

ಪೌ ತ್ರನಿಧಿಸಿದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಸಹಗುಣಕಗಳ ಅನುಪಾತಗಳಿಗಿರುವ್ ಸಂಬಂಧವ್ನೆು  

ಬರೆಯಿರಿ. 

6. ಒೊಂದು ವೃತು ದ್ಲೆ್ಲನ 2 ತೌ್ರ ಜಯ ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೀನ 1200 ಆದ್ದಗ, ಆ ತೌ್ರ ಜಯ ಗಳು ವೃತು ದ್ 

ಪರಿಧಿಯನೆು  ಸಪ ಶಿಷಸುವ್ ಛೇದ್ಕ ಬೊಂದುಗಳಲೆ್ಲ  ಎಳೆದ್ ಸಪ ರ್ಷಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೀನವ್ನೆು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
  

 ಎರಡು ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು  

7. 4, 2, 0, -2, . . .  ಸಮೊಂತರ ಶೌ್ನ ೀಣಿಯ n ನೇ ಪದ್ವ್ನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

8. sinθ = 
3

4
 ಆದ್ರೆ , cosθ ಮತ್ತು  tanθ ಬೆಲೆಗಳನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

9. ವ್ಜಿಷಸುವ್ ವಿಧಾನದಿೊಂದ್ ಬಡಿಸಿ : 2x + y – 6 = 0 ಮತ್ತು   4x – 2y – 4 = 0. 

10. ಸೂತೌ  ಬಳಸಿ ಸಮೀಕರಣವ್ನೆು  ಬಡಿಸಿ : x2 – 12x + 27 = 0.   

11.  3.5cm ತೌ್ರ ಜಯ ವಿರುವ್ ವೃತು ವ್ನೆು  ರಚಿಸಿ. ವೃತು  ಕೊಂದೌ್ ದಿೊಂದ್ 5cm  ದೂರದ್ಲೆ್ಲರುವ್ 

ಬಾಹಯ ಬೊಂದುವಿನಿೊಂದ್ ವೃತು ಕೆ್ಷ  ಎರಡು ಸಪ ರ್ಷಕಗಳನೆು  ರಚಿಸಿ. 

12.  ಮೂಲಬೊಂದುವಿನಿೊಂದ್ ( 5, 5 ) ನಿರ್ದಷಶಾೊಂಕಗಳಿಗಿರುವ್ ದೂರವ್ನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

13.  2x2 – 5x - 1 = 0 ವ್ಗಷಸಮೀಕರಣದ್ ಶೀಧಕವ್ನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು  ಇದ್ರಿೊಂದ್ 

ಮೂಲಗಳ ಸವ ಭಾವ್ವ್ನೆು  ನಿಧಷರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
 

ಮೂರು ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು 

 

14. “ಯಾವುರ್ದ ವೃತು ದ್ಲೆ್ಲ  ಸಪ ರ್ಷಬೊಂದುವಿನಲೆ್ಲ  ಎಳೆದ್ ತೌ್ರ ಜಯ ವು ಸಪ ರ್ಷಕಕೆ್ಷ  ಲಂಬವಾಗಿರುತು ದೆ” 

ಎೊಂದು ಸಾಧಿಸಿ.  

15.   6 ಸೊಂ.ಮೀ, 7 ಸೊಂ.ಮೀ, ಮತ್ತು  8 ಸೊಂ.ಮೀ ಇರುವ್ ಒೊಂದು ತೌ್ರ ಭುಜವ್ನೆು  ರಚಿಸಿ, ನಂತರ 

ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ 3/5 ಇರುವಂತೆ ದ್ತು  ತೌ್ರ ಭುಜಕೆ್ಷ  ಒೊಂದು ಸಮರೂಪಿ 

ತೌ್ರ ಭುಜವ್ನೆು  ರಚಿಸಿ. 

16.  ಒೊಂದು ಗೌಾ ಮದ್ 100 ಹೊಲಗಳಲೆ್ಲ  ಪೌ ತ್ರ ಹೆಕ್ಷಟ ೀರ್ ಗೆ ಉತಾಪ ದಿಸುವ್ ಗೀಧಿಯ 

ಇಳುವ್ರಿಯನೆು  ಕ್ಷಳಗಿನ ಕೀರ್ಟ ಕವು ನಿೀಡುತ್ರು ದೆ : ಈ ವಿತರಣೆಯನೆು  ‘ಅಧಿಕ ವಿಧಾನ 

ಇರುವ್’ ವಿತರಣೆಯಾಗಿ ಬದ್ಲಾಯಿಸಿ, ಇದ್ರ ಓಜಿೀವ್ ನಕೆ್ಷಯನೆು  ರಚಿಸಿ. 

ಉತಾಪ ದ್ 

ಇಳುವ್ರಿ 

ಕ್ಷ.ಜಿ/ಹೆಕ್ಷಟ ೀರ್ 

ಗಳಲೆ್ಲ  

50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 120-140 

ಹೊಲಗಳ ಸಂಖೆಯ  2 8 12 24 6 5 3 
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17. ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ದ್ತಾು ೊಂರ್ಗಳಿಗೆ ಬಹುಲಕವ್ನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವ್ಗಾಷೊಂತರ  0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 

ಆವೃತ್ರು  (f) 8 9 5 3 1 

 

ನಾಲೆ್ಕ  ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು 

 

18.  ನಕೆ್ಷಯ ವಿಧಾನದಿೊಂದ್ ಬಡಿಸಿ : 2x – y = 2 ಮತ್ತು  4x – y = 4. 

19.  “ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತೌ್ರ ಭುಜಗಳ ವಿಸಿು ೀಣಷಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ 

ಬಾಹುಗಳ ವ್ಗಷಗಳ ಅನುಪಾತಕೆ್ಷ  ಸಮನಾಗಿರುತು ದೆ”, ಎೊಂದು ಸಾಧಿಸಿ.  

***** 


