
 

 

ACTIVITIES CONSTRUCTIONS 

1). Draw a line segment AB=6cm and divide it in the ratio 2:3. 

Rubrics 

1. Draws a line segment AB=6 cm.         -3 marks 

2. At ‘A’ drawn an acute angle and marks A1, A2, A3, A4, A5 at equal distances. -3 marks 

3. Joins A5 to ‘B’.             -3marks 

4. Draws a line A2P parallel to A5B.         -3 marks 

5. Decides ‘P’ is the required point on AB which divides it in the ratio of 2:3. -3 marks  

2). Construct a right angled triangle whose hypotenuse and one side measures 5cm and 

4cm respectively. Then construct another triangle whose sides are 3/5 times of the 

corresponding sides of this triangle. 

Rubrics 

1. Draws a line segment BC=4cm and Draws an angle of 900 at B.   -3 marks  

2. Taking ‘C’ as centre, hypotenuse 5cm draws an arc to intersect at A and joins A to C.             

              -3 marks  

3. Draws line making an acute angle with side BC and divides it in five equal intervals 

and marks as B1, B2, B3, B4, B5.        -3 marks 

4. Join B5 to C and draws a parallel line B3C toB5C which meets at C   -3 marks 

5. Also draws a parallel line AC to AC| successfully.     -3 marks 

3). Draw a pair of tangents to a circle of any convenient radius which are perpendicular 

to each other. 

Rubrics 

1. Draws a circle of any convenient radius with ‘O’ as centre.    -3 marks 

2. Takes a point ‘A’ on the circumference of the circle and draws a perpendicular to OA 

at the point A.           -3 marks 

3. Draws a perpendicular to OB at the point B. -3 marks 4. Marks the point ‘P’ where 

both the perpendicular. -3 marks 5. Identifies that the tangents are perpendicular.  

-3 marks 

 

 

 



 

 

ಚಟುವಟಿಕೆ ರಚನೆಗಳು 

1).   AB = 6ಸೆೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರುವ ಒೆಂದ್ು ರೆೀಖಾಖೆಂಡವನ್ುು ಎಳೆದ್ು ಅದ್ನ್ುು 2:3 ರ ಅನ್ುಪಾತದ್ಲಿ್ಲ 
ವಿಭಾಗಿಸಿ. 

 ಮಾನ್ಕಗಳು 

1. AB = 6ಸೆೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರುವ ರೆೀಖಾಖೆಂಡವನ್ುು ಹಾಗೂʼA’ ಬೆಂದ್ುವಿನ್ಲಿ್ಲ ಲಘುಕೊೀನ್ವನ್ುು 
ಎಳೆದಿದ್ಾದರೆಯೀ.           -3 marks  

2. A1, A2, A3, A4, A5 ಬೆಂದ್ುಗಳನ್ುು ಸಮಾನ್ ಅೆಂತರದ್ಲಿ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದ್ಾದರೆಯೀ.   -3 marks 

3. A5 ಅನ್ುು B ಗೆ ಸೆೀರಿಸಿರುವರೆೀ.         -3 marks 

4. A5 B ಗೆ ಸಮಾೆಂತರವಾಗಿ A2P ಯನ್ುು ಎಳೆದಿದ್ಾದರೆಯೀ.     -3 marks 

5. ಮೀಲ್ಲನ್ ಬೆಂದ್ು ರೆೀಖಾಖೆಂಡವನ್ುು 2:3 ರ ಅನ್ುಪಾತದ್ಲ್ಲ ಿವಿಭಾಗಿಸುತತದ್ೆ ಎೆಂದ್ು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವರೆೀ. 
            -3 marks 

2). ವಿಕರ್ಧ ಹಾಗೂ ಒೆಂದ್ು ಬಾಹು ಕರಮವಾಗಿ 5 ಸೆೆಂ.ಮೀ ಮತುತ 4 ಸೆೆಂ.ಮೀ ಇರುವೆಂತೆ ಲೆಂಬಕೊೀನ್ 
ತಿರಭುಜ ರಚಿಸಿ ನ್ೆಂತರ ಮತೊತೆಂದ್ು ತಿರಭುಜವನ್ುು ಅದ್ರ ಬಾಹುಗಳ ಮೊದ್ಲ ತಿರಭುಜದ್ ಅನ್ುರೂಪ 
ಬಾಹುಗಳ 5/3 ರಷ್ಟಿರುವೆಂತೆ ರಚಿಸಿ. 

 ಮಾನ್ಕಗಳು 

1. BC=4ಸೆೆಂ.ಮೀ ಇರುವೆಂತೆ ಒೆಂದ್ುರೆೀಖಾಖೆಂಡವನ್ುು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಳೆದಿದ್ಾದರೆಯೀ ಮತ್ುು ʼBʼ ನಲಿ್ಲ 900 
ಕೆ ೋನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ.          -3 marks  

2. ʼC’ ಕೆೋೇಂದ್ರವದಗಿದ್ುಾಕೆ ೇಂಡು AC=5 ಸೆೇಂ.ಮೋ ಇರುವೇಂತೆ ವಿಕರ್ಣ ಎಳೆದಿರುವರೆೋ. .  -3 marks  

3. BC ಗೆ ಹೆ ೇಂದಿಕೆ ಳ್ಳುವೇಂತೆ  ʼBʼ ಬೇಂದ್ುವಿನೇಂದ್ ಒೇಂದ್ು ಲಘುಕೆ ೋನ ಎಳೆದ್ು ಅದ್ನುು 5 ಸಮ 
ಭದಗಗಳದಗಿ ಗುರ್ತಣಸಿದ್ದಾರೆಯೋ.         -3 marks 

4. B5 ನುು C ಗೆ ಸೆೋರಿಸಿ ಮದತ್ುು B5C ಗೆ ಸಮದೇಂತ್ರವದಗಿರುವೇಂತೆ B3 ಬೇಂದ್ುವಿನೇಂದ್ C ನಲ್ಲ ಿ
ಸೇಂಧಿಸುವೇಂತೆ B3C ಎಳೆದಿರುವರೆೋ.         -3 marks 

5. ಹದಗೆಯೋ AC| ನುು AC ಗೆ ಸಮದೇಂತ್ರವದಗಿ ಎಳೆದಿರುವರೆೋ.     -3 marks 



 

 

 3). ನಮಗೆ ಅನುಕ ಲವದಗಿರುವ ವೃತ್ು ರ್ತರಜ್ಯಕೆೆ ಪರಸಪರ ಲೇಂಬವದಗಿರುವ ಒೇಂದ್ು ಜೆ ತೆ ಸಪರ್ಣಕಗಳ್ನುು 
ಎಳೆಯಿರಿ. 

ಮಾನ್ಕಗಳು 

1. ʼO’ ಕೆೋೇಂದ್ರವದಗಿಟುುಕೆ ೇಂಡು ತ್ಮಗೆ ಅನುಕ ಲ್ಲಸುವ ರ್ತರಭುಜ್ದ್ ವೃತ್ು ಎಳೆದಿರುವರೆೋ. -3 marks 

2. ವೃತ್ು ಪರಧಿಯ ಮೋಲೆ ʼA’ ಬೇಂದ್ುವನುು ಗುರುರ್ತಸಿ ಆ ಬೇಂದ್ುವಿನೇಂದ್ PA ಲೇಂಬ ಎಳೆದಿರುವರೆೋ.  

-3 marks  

3. OA ಗೆ ಲೇಂಬವದಗಿರುವೇಂತೆ ವೃತ್ುಕೆೆ  OB ರ್ತರಜ್ಯವನುು ಎಳೆದ್ು ʼB’ ಬೇಂದ್ುವಿನೇಂದ್ ಲೇಂಬವನುು 
ಎಳೆದಿರುವರೆೋ.           -3 marks 

4. ಎರಡು ಲೇಂಬಗಳ್ಳ ಸೇಂಧಿಸಿರುವ ಬೇಂದ್ುವನುು  ʼP’ ಎೇಂದ್ು ಗುರುರ್ತಸಿರುವರೆೋ.  -3 marks  

5. ಸಪರ್ಣಕಗಳ್ಳ ಪರಸಪರ ಲೇಂಬವದಗಿವೆಯೇಂದ್ು ಪತೆು ಹಚಿಿರುವರೆೋ.    -3 marks  

 
 


