
ĥ’―†ќĢỳџ�

1. �ಾಹ� �ಂದು�ಂದ ವೃತ���ೆ ಎ�ದೆ ಸ�ಶಕಗಳ� ಪರಸ�ರ ಸಮ"ಾ#ರುತ�" ೆಎಂದು $ಾ%&. 

2. 5 cm. ಉದ*ದ ಒಂದು ,ೇ.ಾಖಂಡವನು2 ಎ�ದೆು, ಅದನು2 2:3 ರ ಅನು7ಾತದ89 �:ಾ#&. 

3. �ಾಹುಗಳ� 5 cm., 6 cm., ಮತು� 7 cm ಇರುವಂ> ೆ?@ಭುಜವನು2 ರC&, ಅದ��ೆ ಸಮರೂಪ"ಾದ, 

ಅನುರೂಪ �ಾಹುಗಳ ಅನು7ಾತ ¾ ರEFರುವಂ> ೆಮ>ೂೆ�ಂದು ?@ಭುಜವನು2 ರC&. 

4. �ಾಹುಗಳ� 5 cm., 6 cm., ಮತು� 7 cm. ಇರುವಂ> ೆ?@ಭುಜವನು2 ರC&, ಅದ��ೆ ಸಮರೂಪ"ಾದ, 

ಅನುರೂಪ �ಾಹುಗಳ ಅನು7ಾತ 4/3 ರEFರುವಂ> ೆಮ>ೂೆ�ಂದು ?@ಭುಜವನು2 ರC&. 

5. ವIಸುವ �JಾನKಂದ ಪLMಾರ ಕಂಡುNOPL: x + 2y = 20 ಮತು� x – y = 5 

6. ವಗಸQೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು2 ಅಪವತನ �JಾನKಂದ ಕಂಡುNOPL: x2
 + 10x + 21 = 0 

7. ಈ �ೆಳ#ನ ಆವೃ?� �ತರVಗೆಳ ಸ,ಾಸLಯನು2 ಕಂಡುNOPL: 

ವXಾಂತರ 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

ಆವೃ?� 7 5 10 12 6 

8. (1, 1), (2, 3) ಮತು� (4, 5)  ಶೃಂಗಗಳನು2 MೂೆಂKರುವ ?@ಭುಜದ �&�ೕಣವನು2 ಕಂಡುNOPL. 

9. 3,5,7,9. . . ಸ[ಾಂತರ \@ೇ]ಯ 25^ೇ ಪದವನು2 ಕಂಡುNOPL. 

10. 3,7,11.15. ... ಸ[ಾಂತರ \@ೇ]ಯ `ದಲ 20 ಪದಗಳ `ತ�ವನು2 ಕಂಡುNOPL. 

ќгхಳĢỳџ�

1. ಮೂಲ ಸ[ಾನು7ಾತ>ೆಯ ( bೇcd ) ಪ@fೕಯವನು2 ರೂg& ಮತು� $ಾ%&. 

2. ಈ �ೆಳ#ನ ಆವೃ?� �ತರVೆX ೆಕOf �Jಾನದ ಓIೕi ನj ೆರC&. 

ವXಾಂತರ 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 

ಆವೃ?� 8 12 15 10 5 

3. ಈ fೕ8ನ ಆವೃ?� �ತರVXೆ ೆಅ%ಕ �Jಾನದ ಓIೕi ನjೆ ರC&. 

4 ನjೆಯ �JಾನKಂದ ಪLMಾರ ಕಂಡುNOPL: x + y = 7 ಮತು� x – y = 3 

5. ಈ �ೆಳ#ನ ಆವೃ?� �ತರVೆX ೆಮJಾ�ಂಕವನು2 ಕಂಡುNOPL: 

ವXಾಂತರ 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

ಆವೃ?� 6 11 17 12 4 

6. (-1, 7) ಮತು� (4, 5) �ಂದುಗಳನು2 $ೇLಸುವ ,ೇ.ಾಖಂಡವನು2 2:3 ಅನು7ಾತದ89 �:ಾ#ಸುವ 

�ಂದು�ನ lೇ\ಾಂಕಗಳನು2 ಕಂಡುNOPL. 

7. (-6, 10) ಮತು� (3, -8) �ಂದುಗಳನು2 $ೇLಸುವ ,ೇ.ಾಖಂಡವನು2 (-4, 6) �ಂದುವm nಾವ 

ಅನು7ಾತದ89 �:ಾ#ಸುತ�l?ೆ 

8. ��� � =  
�

�
  ಆದ,ೆ, ?@�ೂೇನQ?ಯ ಎpಾ9 ಅನು7ಾತಗಳನು2 ಕಂಡುNOPL. 

9. ಎರಡು ಸಮರೂಪ ?@ಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ �ಾಹುಗಳ ಅನು7ಾತವm 4:9 ಆlಾಗ ಅವmಗಳ 

�&�ೕಣಗಳ ಅನು7ಾತವನು2 ಕಂಡುNOPL. 

10. 21 cm. ?@ಜ��ರುವ ಒಂದು ವೃತ�ದ89, ಒಂದು ಕಂಸವm ವೃತ��ೇಂದ@ದ89 60° �ೂೇನವನು2ಂಟು 

[ಾOದ,,ೆ ಆ ಕಂಸದ ಉದ* Mಾಗೂ ?@rಾ�ಂತರಖಂಡದ �&�ೕಣವನು2 ಕಂಡುNOPL. 

њ—іĢỳџ 

1. 7�ೆbಾXೂೆರs ನ ಪ@fೕಯವನು2 ರೂg& ಮತು� $ಾ%&.  

2. 4cm. ?@ಜ�ವmಳt ವೃತ�ವನು2 ಎ�ದೆು, ಅದರ fೕ8ನ ಒಂದು �ಂದು�ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು 

ಸ�ಶಕವನು2 ರC&. 

3. 5cm. ?@ಜ�ವmಳt ವೃತ�ವನು2 ಎ�ದೆು, ಅದ��ೆ ಸ�ಶಕಗಳ ನಡು�ನ �ೂೇನ 60° ಇರುವಂ> ೆಒಂದು 

rೂೆ> ೆಸ�ಶಕಗಳನು2 ರC&. 

4. 4cm. ?@ಜ�ವmಳt ವೃತ�ವನು2 ಎ�ದೆು, �ೇಂದ@Kಂದ 8 cm. ದೂರದ ಒಂದು �ಂದು�ಂದ ಅದ��ೆ 

ಒಂದು rೂೆ> ೆಸ�ಶಕಗಳನು2 ರC&. 

5. ವIಸುವ �JಾನKಂದ ಪLMಾರ ಕಂಡುNOPL: x + y = 8 ಮತು� 2x + y = 13 

6. ವಗಸQೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು2 ಸೂತ@ �JಾನKಂದ ಕಂಡುNOPL: x2
 – 2x – 4 = 0 

7. ಈ �ೆಳ#ನ ಆವೃ?� �ತರVಗೆಳ ಬಹುಲಕವನು2 ಕಂಡುNOPL: 

ವXಾಂತರ 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

ಆವೃ?� 5 12 20 9 4 

8. (-2. -6) ಮತು� (1, 3) ಈ �ಂದುಗಳ ನಡು�ನ ದೂರವನು2 ಕಂಡುNPL. 

9. 10. 12, 14, .... ಈ ಸ[ಾಂತರ \@ೇ]ಯ 10^ೇ ಪದವನು2 ಕಂಡುNOPL. 

10. 10. 12, 14, .... ಈ ಸ[ಾಂತರ \@ೇ]ಯ `ದಲ 10 ಪದಗಳ `ತ�ವನು2 ಕಂಡುNOPL. 



х—џ—Ģỳџ 
1. ಸ�ಶ �ಂದು�ನ89 ಎ�ದೆ ?@ಜ�ವm ಆ ಸ�ಶಕ��ೆ ಲಂಬ"ಾ#ರುತ�l ೆಎಂದು $ಾ%&.  

2. 7cm. ಉದ*ದ ಒಂದು ,ೇ.ಾಖಂಡವನು2 ಎ�ದೆು, ಅದನು2 3:4 ರ ಅನು7ಾತದ89 �:ಾ#&. 

3. �ಾಹುಗಳ� 4cm., 5cm. ಮತು� 6cm ಇರುವಂ> ೆ?@ಭುಜವನು2 ರC&, ಅದ��ೆ ಸಮರೂಪ"ಾದ, 

ಅನುರೂಪ �ಾಹುಗಳ ಅನು7ಾತ 2/3 ರEFರುವಂ> ೆಮ>ೂೆ�ಂದು ?@ಭುಜವನು2 ರC&. 

4. �ಾಹುಗಳ� 4cm., 5cm. ಮತು� 6cm ಇರುವಂ> ೆ?@ಭುಜವನು2 ರC&, ಅದ��ೆ ಸಮರೂಪ"ಾದ, 

ಅನುರೂಪ �ಾಹುಗಳ ಅನು7ಾತ 3/2 ರEFರುವಂ> ೆಮ>ೂೆ�ಂದು ?@ಭುಜವನು2 ರC&. 

5. ವIಸುವ �JಾನKಂದ ಪLMಾರ ಕಂಡುNOPL: 2x + 3y = 12 ಮತು� 3x + 2y = 13 

6. x2
-4x+4=0 ಈ ವಗಸQೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳ ಸv:ಾವಗಳನು2 ?w&. 

7. ಈ �ೆಳ#ನ ಆವೃ?� �ತರVಗೆಳ ಸ,ಾಸLಯನು2 ಕಂಡುNOPL: 

ವXಾಂತರ 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 

ಆವೃ?� 4 5 12 5 4 

8. (3,2), (11, 8) ಮತು� (8,12) ಶೃಂಗಗಳನು2 MೂೇಂKರುವ ?@ಭುಜದ �&�ೕಣವನು2 ಕಂಡುNOPL. 

9. 21, 42, 63,.... ಸ[ಾಂತರ \@ೇ]ಯ ಎಷF^ೇ ಪದವm 420 ಆ#ರುತ�l?ೆ 

10. ^ಾಲ�Lಂದ :ಾಗ"ಾಗುವ `ದಲ 20 ಧನಪೂVಾಂಕಗಳ `ತ�ವನು2 ಕಂಡುNOPL. 

ẁ—уłĢỳџ 
1. “ಎರಡು ?@ಭುಜಗಳ� ಸಮ�ೂೇೕಯಗ�ಾ#ದ*,,ೆ ಅವmಗಳ ಅನುರೂಪ �ಾಹುಗಳ� 

ಸ[ಾನು7ಾತದ89ರುತ�l.ೆ” ಎಂದು $ಾ%&. 

2. ಈ �ೆಳ#ನ ಆವೃ?� �ತರVೆX ೆಕOf �Jಾನದ ಓIೕi ನj ೆರC&. 

ವXಾಂತರ 500-550 550-600 600-650 650-700 700-750 

ಆವೃ?� 12 15 25 10 8 

3. ಈ fೕ8ನ ಆವೃ?� �ತರVXೆ ೆಅ%ಕ �Jಾನದ ಓIೕi ನjೆ ರC&. 

4. ಈ �ೆಳ#ನ ಆವೃ?� �ತರVೆX ೆಮJಾ�ಂಕವನು2 ಕಂಡುNOPL: 

ವXಾಂತರ 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

ಆವೃ?� 6 11 17 12 4 

5. ನjೆಯ �JಾನKಂದ ಪLMಾರ ಕಂಡುNOPL: 2x – y = 8 ಮತು� x – y = 2 

6. (-3, 10) ಮತು� (6, -8) �ಂದುಗಳನು2 $ೇLಸುವ ,ೇ.ಾಖಂಡವನು2 7:2 ಅನು7ಾತದ89 

�:ಾ#ಸುವ �ಂದು�ನ lೇ\ಾಂಕಗಳನು2 ಕಂಡುNOPL. 

7. (2, 3) ಮತು� (4, 7) �ಂದುಗಳನು2 $ೇLಸುವ ,ೇ.ಾಖಂಡದ ಮಧ��ಂದು lೇ\ಾಂಕ"ೇನು? 

8. sin θ = 
�

��
 ಆದ,,ೆ ?@�ೂೇನQ?ಯ ಎpಾ9 ಅನು7ಾತಗಳನು2 ಕಂಡುNOPL. 

9. ಎರಡು ಸಮರೂಪ ?@ಭುಜಗಳ �&�ೕಣಗಳ ಅನು7ಾತವm 4:9 ಆlಾಗ ಅವmಗಳ ಅನುರೂಪ 

�ಾಹುಗಳ ಅನು7ಾತವನು2 ಕಂಡುNOPL. 

10. 35cm. ?@ಜ��ರುವ ಒಂದು ವೃತ�ದ89, ಒಂದು ಕಂಸವm ವೃತ��ೇಂದ@ದ89 90° �ೂೇನವನು2ಂಟು 

[ಾOದ,,ೆ ಆ ಕಂಸದ ಉದ* Mಾಗೂ ?@rಾ�ಂತರಖಂಡದ �&�ೕಣವನು2 ಕಂಡುNOPL. 

ẁΒĢỳџ�

1. ಸಮರೂಪ ?@ಭುಜಗಳ �&�ೕಣಗಳ ಅನು7ಾತವm, ಅವmಗಳ ಅನುರೂಪ �ಾಹುಗಳ ವಗಗಳ 

ಅನು7ಾತ��ೆ ಸಮ"ಾ#ರುತ�l.ೆ” ಎಂದು $ಾ%&. 

2. 4.5cm. ?@ಜ�ವmಳt ವೃತ�ವನು2 ಎ�ದೆು, ಅದರ fೕ8ನ �ಂದು�ನ ಮೂಲಕ ಸ�ಶಕವನು2 ರC&. 

3. 5.4cm. ?@ಜ�ವmಳt ವೃತ�ವನು2 ಎ�ದೆು, ಅದ��ೆ ಸ�ಶಕಗಳ ನಡು�ನ �ೂೇನ 70° ಇರುವಂ> ೆಒಂದು 

rೂೆ> ೆಸ�ಶಕಗಳನು2 ರC&. 

4. 3cm. ?@ಜ�ವmಳt ವೃತ�ವನು2 ಎ�ದೆು, �ೇಂದ@Kಂದ 7cm. ದೂರದ ಒಂದು �ಂದು�ಂದ ಅದ��ೆ 

ಒಂದು rೂೆ> ೆಸ�ಶಕಗಳನು2 ರC&. 

5. ವIಸುವ �JಾನKಂದ ಪLMಾರ ಕಂಡುNOPL: 2x – y = 5 ಮತು� x + 3y = 6 

6. ವಗಸQೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು2 ಸೂತ@ �JಾನKಂದ ಕಂಡುNOPL: x2
 + 4x + 10 = 0 

7. ಈ �ೆಳ#ನ ಆವೃ?� �ತರVಗೆಳ ಬಹುಲಕವನು2 ಕಂಡುNOPL: 

ವXಾಂತರ 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

ಆವೃ?� 3 5 9 5 3 

8. (4. -5) ಮತು� (10, 3) ಈ �ಂದುಗಳ ನಡು�ನ ದೂರವನು2 ಕಂಡುNPL. 

9. ಎರಡು ಅಂzಗಳ ಎಷುF ಸಂ.�ೆಗಳ� 7 Lಂದ :ಾಗ"ಾಗುತ�".ೆ 

10. `ದಲ 40 $ಾv:ಾ�ಕ ಸಂ.�ೆಗಳ `ತ�ವನು2 ಕಂಡುNOPL. 


