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 ಪೌ ಶೆ್ನ ಪತೌ್ರ ಕ್ಷ – 4  

 

ಒೊಂದು ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು 

1. ತ್ರರ ಜ್ಯ  ‘r’  ಮತ್ತು  ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿ್ಲ  ‘Ө’ ಕೋನ ಉೇಂಟುಮಾಡುವ ಕಂಸದ್ ಉದ್ದ  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ  ಸೂತ್ರ  ಬರೆಯಿರಿ. 

2. ಸಿಲೊಂಡರಿನಾರ್ಕರದ್ ಪೆನಿ್ಸ ಲ್ ನ ತುದಿಯನೆು  ಚೂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಯಾವ 

ಆಕೃತ್ರಗಳ ಸಂಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ? ax2 + bx +c = 0 ಈ ವಗಷಸಮೀಕರಣದ್ ಮೂಲಗಳು 

ವಾಸತ ವ ಮತುತ  ಭಿನೆ  (ಅಸಮ) ಆಗಿದ್ದ ರೆ ಶೀಧಕದ್ ಬೆಲೆ ಬರೆಯಿರಿ.  

3. ಎರಡು ಸಮರೂಪಿ ತೌ್ರ ಭುಜಗಳ ವಿಸಿತ ೀಣಷಗಳ ಅನುಪಾತವು 1 : 4 ಆದಾಗ, ಅವುಗಳ 

ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

4. a1x + b1y + c1 = 0 ಮತ್ತು  a2x + b2y + c2 = 0 ಈ ಸಮೋಕರಣಗಳು ಸಮಾೇಂತ್ರ ರೇಖೆಗಳನೆ್ನ  

ಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿಸಿದ್ರೆ, ಅವುಗಳು ಹೇಂದಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಎಷ್ಟು ?   

 

ಎರಡು ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು 

5. 10, 6, 2, . .  .  ಸಮಾೊಂತರ ಶೌ್ನ ೀಢಿಯ 12 ನೇ ಪದ್ವನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                               

6. 2sinθ = 1 ಆದ್ರೆ, cosec θ ಮತುತ  tan θ ಬೆಲೆಗಳನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

7. 14cm ಬಾಹು ಹೇಂದಿರುವ ಚೌಕದ್ ಒಳಗೆ ರಚಿಸಬಹುದಾದ್ ಅತ್ರದೊಡ್ಡ  ವೃತ್ು ದ್ 

ವಿಸಿು ೋಣಣವನೆ್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

8. ಸೂತೌ  ಬಳಸಿ ಸಮೀಕರಣವನೆು  ಬಿಡಿಸಿ : x2 – 5x + 6 = 0.   

9. 4cm ತೌ್ರ ಜಯ ವಿರುವ ವೃತತ ವನೆು  ರಚಿಸಿ. ವೃತತ ದಿೊಂದ್ 5cm ದೂರದ್ಲೆರುವ 

ಬಾಹಯ ಬಿೊಂದುವಿನ್ಸೊಂದ್ ವೃತತ ಕೆ್ಷ  ಎರಡು ಸಪ ರ್ಷಕಗಳನೆು  ರಚಿಸಿ. 

10.  (3, 1) ಮತುತ  (0,-2) ನ್ಸರ್ದಷಶಾೊಂಕಗಳಿಗಿರುವ ದೂರವನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

11.  2x2 – 5x + 3 = 0 ವಗಷಸಮೀಕರಣದ್ ಶೀಧಕವನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತುತ  ಇದ್ರಿೊಂದ್ 

ಮೂಲಗಳ ಸವ ಭಾವವನೆು  ನ್ಸಧಷರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಮೂರು ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು 

12. “ವೃತತ ದ್ ಮೇಲನ ಯಾವುರ್ದ ಬಿೊಂದುವಿನಲೆ  ಎಳೆದ್ ಸಪ ರ್ಷಕವು ಸಪ ರ್ಷ ಬಿೊಂದುವಿನಲೆ  

ಎಳೆದ್ ತೌ್ರ ಜಯ ಕೆ್ಷ  ಲಂಬವಾಗಿರುತತ ದೆ” ಎೊಂದು ಸಾಧಿಸಿ.  

13.   3cm, 4cm ಮತುತ  5cm ಬಾಹುಗಳಿರುವ ತೌ್ರ ಭುಜವನೆು  ರಚಿಸಿ, ನಂತರ ಅನುರೂಪ 

ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ 3/2 ಇರುವಂತೆ ದ್ತತ  ತೌ್ರ ಭುಜಕೆ್ಷ  ಒೊಂದು ಸಮರೂಪಿ ತೌ್ರ ಭುಜವನೆು  

ರಚಿಸಿ.  

14.  ಒೊಂದು ತರಗತ್ರಯ 50 ವಿದಾಯ ರ್ಥಷಯ ತೂಕಗಳು ಕ್ಷಳಗಿನ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟು ಯಂತ್ರದೆ. ಈ 

ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಓಜಿೀವ್ ರಚಿಸಿ. 

ತೂಕ (kg ಗಳಲಿ್ಲ ) ವಿದಾಯ ರ್ಥಣಗಳ ಸಂಖೆಯ  

35 ಕೆ್ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ 6 

40 ಕೆ್ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ 15 

45 ಕೆ್ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ 31 

50 ಕೆ್ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ 41 

55 ಕೆ್ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ 50 
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15. ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ದ್ತಾತ ೊಂರ್ಕೆ್ಷ  ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

 

 

 

ನಾಲೆ್ಕ  ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು 

1.  ನಕೆ್ಷಯ ವಿಧಾನದಿೊಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ : 2x + y = 6 ಮತುತ  2x – y = 2. 

 

ಐದು ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು 

2.  ಥೇಲಿ್  ನ ಪೌ ಮೇಯವನೆು  ನ್ಸರೂಪಿಸಿ, ಸಾಧಿಸಿ. 
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