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ಬಂದುಗೕ...
ಕರು ೕತುಬಂಧ ಾತದರುವ ಮೂವತು ನಗಳ “ಬಂಧ” ಾತದ ೕರುವ ಸೂಚ ಯಂ" ಚಟುವ$%ಗಳನು& ನ'( )*ಾ+,ಗಳನು& ಸದ-

ತರಗ./ (ದ0/ೂ1ಸ2ೕಕು.

ಈ ಹಂತದ 2ೂೕಧ4ಾ ಕ5ಾ ಪ7879ಯು ಶು%ೕಂ7ತ, ಚಟುವ$% ಆ;ಾ-ತ ಮತು ಸಂತಸ*ಾಯಕ ಕ%/ ಒತು ೕಡುವಂ.ರ2ೕಕು.ಇದ5ಾ?@ ಕರು ಉತಮ

-ೕ.ಯ ಪBವ,(ದ0" Cಾ%ೂಳುDವEದು ಅಗತ ಮತು ಅತಂತ ಅGಾಯ,Gಾ@ದುH ಮI ಸೃಜನೕಲ" ಪBಣ, ಅವ5ಾಶ)ರುತN.
 ೕತುಬಂಧ 5ಾಯ,ಕ7ಮದ ಈ ಾತವನು& ಕರು ಓ, ಅQೖ,(%ೂಳುDವEದು.

 ಇನ ಚಟುವ$%ಗಳು %ೕವಲ Cಾದ-ಯSTೕ, ಕರು )Uನ&Gಾದ -ೕ.ಯ ಸೃಜ4ಾತIಕGಾ@ ಚಟುವ$%ಯನು& ರೂV(%ೂಳುDಬಹುದು.

 ಚಟುವ$%ಗಳನು& %ೕವಲ ಚಟುವ$%ಗWಾ@ ೂೕಡNೕ,ಕ%ಯನು& Xಾ.7ಪಸುವ ಾಧನಗಳ4ಾ&@ ಬಳ(%ೂ1D.

 ಚಟುವ$%ಗಳನು& Cಾಡುವ ಸಂದಭ,ದ,%ೕವಲ %ಲವE )*ಾ+,ಗಳನ&ST ಗಮನದ-ಸN,ಎ[ಾ)*ಾ+,ಗಳ ಕ%ಯನು& Xಾ.7 ಪ(%ೂಂಡ
ನಂತರ\,ಮುಂನ ಚಟುವ$%/ ಾಗ2ೕಕು.

ಪ7ಸುತ ತರಗ.ಯ ಈ ಾತದ ಂನ ಎರಡು ತರಗ.ಯ ಅ]ೕ^ತ ಕ5ಾ ಫಲಗಳು `ಾಗೂ ಕ5ಾಂಶಗಳನು& ಗಮ( ಚಟುವ$%ಗಳನು& ರೂVಸ[ಾ@N.
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ಅೕತ ಕಾಫಲಗಳು
1.Uನ&aಾಗಳ bೕನ
ಮೂಲ879ಗಳು `ಾಗೂ
ಯಮಗಳನು& ಅ-ಯುವರು.

ಕಾಂಶಗಳು
Uನ&aಾಗಳ bೕನ ಮೂಲ879ಗಳು
`ಾಗೂ ಯಮಗಳು.

ಸಲ#ಾತಕ ಚಟುವ'(ಗಳು
(ನ -01)
01)1.1ಕೂಡು,
ಕೂಡು,ಕ
1.2 1ತ2 ಬ3,
ಬ3,ಕೂ4ಸು.
ಕೂ4ಸು.

ಚಟುವ'( )ವ*ಹ,-ಾ. ಸೂಚಗಳು
1.1ಕೂಡು,
ಕೂಡು,ಕ

cತ7ದ "ೂೕ-(ರುವಂ",%ೂಟT

Uನ&aಾಗ1/ OHP ೕd ಗಳ bೕe
Cಾಕ,f ಗಳ ಸ`ಾಯಂದ,ಸೂಕ
ಆಕೃ.ಗಳನು& ರc(,ಮೂಲ879ಗಳನು&
CಾಡುವEದು.ನಂತರ ಸಂhಗಳ bೕನ
ಯಮಗಳನು& ಅನijೂೕಣ.
2.1 ಗುಸು,
ಗುಸು,@ಾ.ಸು

cತ7ದ "ೂೕ-(ರುವಂ",%ೂಟT
1.3 5ಲ67 ೕಪ7 ತ9ೂೕ,
ತ9ೂೕ,:ನ;<ಾಗಳ
=ೕನ >2?ಗಳನು; ಕ.
ಕ.
1.4 :ನ;<ಾ 3ೂ'6.
3ೂ'6.
(ನನ-02)
02)
2.1 ಗುಸು,
ಗುಸು,@ಾ.ಸು
2.2 ಸಂAಾ3ೕBಯ =ೕC,
=ೕC, :ನ;<ಾಗಳ
=ೕನ >2?ಗಳನು; ಕ.
ಕ.
2.3 -ಾ2D E ಚಟುವ'(.
ಚಟುವ'(.
2.4 :ನ;<ಾ 3ೂ'6
3ೂ'6.
'6.
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Uನ&aಾಗ1/ OHP ೕd ಗಳ bೕe
Cಾಕ,f ಗಳ ಸ`ಾಯಂದ,ಸೂಕ
ಆಕೃ.ಗಳನು& ರc(,ಮೂಲ879ಗಳನು&
CಾಡುವEದು.ನಂತರ ಸಂhಗಳ bೕನ
ಯಮಗಳನು& ಅನijೂೕಣ.

2.iಪNೂೕ8ಗಳ ಗುಣ5ಾರ.

ಅಪವ.,ಸು)%,iಪNೂೕ8
jಂದ ಬಹುಪNೂೕ8ಯ
kಾlಾ5ಾರವನು& .1ಯುವರು.

iಪNೂೕ8ಗಳ ಗುಣ5ಾರ.

ಅಪವ.,ಸು)%.

(ನನ-03)3.1
03)3.1Fೌಕ
3.1Fೌಕ,
Fೌಕ,ಅಯತಂದ Hಪದಗಳ
ಗುಣಾರ.
ಗುಣಾರ.

3.1 Fೌಕ,
Fೌಕ,ಅಯತಂದ H ಪದಗಳ
ಗುಣಾರ.
ಗುಣಾರ.

cತ7ದ "ೂೕ-(ರುವಂ",ಆಕೃ.ಗಳನು&

ಕತ-(%ೂmೂDೕಣ..
2 ೕ cತ7ದ

"ೂೕ-(ರುವಂ",ಗುಣ5ಾರ ವವn
Cಾ%ೂmೂDೕಣ.

3 ೕ cತ7ದರುವಂ",oೕXಾಗp.ೕಯ

ಗುಣಲಬ0ದ ಆಕೃ.ಗಳನು&
qೂೕ(%ೂmೂDೕಣ.

ಒಟುT rತವನು& ಗುಣಲಬ0 ಎಂದು
ಅQೖ,(%ೂಳDಲು ಅನುಕೂೂೕಣ.

https://youtu.be/8fWLojB5t0s

ಇತo iಪNೂೕ8ಗ1/ ಇNೕ
ಚಟುವ$%ಯನು& ಮುಂದುವoೂೕಣ.

3.2 Jೕಜ

3.3 -ಾ2D ೕE ಚಟುವ'(.
ಚಟುವ'(.
3.4 OHP ೕE ಚಟುವ'(.
ಚಟುವ'(.
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ಅಪವ*ಸುL( :

%ಲವE s,ಷT ವಗ,ಪNೂೕ8ಗಳ
ಅಪವ.,ಸು)%.

(ನನ-04)

4.1 ಆಡು,
ಆಡು,ಆಟ ಆಡೂ.
ಆಡೂ.

4.1 ಆಡು,
ಆಡು,ಆಟ ಆಡೂ.
ಆಡೂ.

‘x’ uಾಹುವEಳD ಒಂದು ವಗ,vೌಕವನು&

"/ದು%ೂ1D. ಅದರ )(ೕಣ, x2

ಆ@ರುತN. (X x1) ಅಳ"ಯ %ಲವE

ಆಯತಗಳನು& "/ದು%ೂ1D ಪ7.

ಆಯತದ )(ೕಣ, ‘x’ ಆ@ರುತN. (1 x
1) ಅಳ"ಯ ಹಲವE vೌಕಗಳನು&

"ಗದು%ೂಂಡು qೂೕೂೕಣ. .

s,ಷT/ೂ1(ದ ಬಹುಪNೂೕ8/ ಸxೂಂದುವಂ" ಕತ-(ದ vೌಕ

ಆಯತಗಳನು& ಆ9? Cಾ'ೂೕಣ..
ಉ*ಾಹರy/ :x2 + 5x +6

ಈ kಾಗಗಳನು& ಉಪzೕ@( ಆಯತ

4.2 ವM* ೕE

4.3 Nಾರ Oೂೕ4P,
Oೂೕ4P,ಅಪವತ*ನ ಕಂಡು 4.
4.

4.4 LQಾನದR #ಾವSಗಳು(8
#ಾವSಗಳು(8 ನಗಳ

ಕುಶಲದR )ೕ4ದ ಚಟುವ'()
ಚಟುವ'()

ಅಥGಾ ವಗ,/vೌಕ ಬರುವಂ" qೂೕ(.
ಇNೕ ಚಟುವ$%ಯನು& ಬಳ(,ಇತo
ವಗ, ಬಹುಪNೂೕ8ಗಳನು&

ಅಪವ.,ೂೕಣ..

https://youtu.be/ZxOJhWj1NP
w

https://youtu.be/8Rjs15AjHPY
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iಪNೂೕ8jಂದ,

ಬಹುಪNೂೕ8ಯ kಾಗ5ಾರ.

(ನನ-05)5.1
05)5.1 Tೂೕಸು,
Tೂೕಸು,@ಾ.ಸು.
@ಾ.ಸು.
5.2UಾM
5.2UಾMV =WX ಫಜY
ಫಜY

5.3 Cೖ[ ಫಜY
5.4 ವM* ೕE

5.1Tೂೕಸು
5.1Tೂೕಸು,
Tೂೕಸು,@ಾ.ಸು.
@ಾ.ಸು.

)*ಾ+,ಗ1/
ಎರಡು ಬಣ|ದ
ವಸುಗಳನು&

Nೂoಯಬಹು*ಾದ
ಸಂಗ7ಸಲು

.1ಸುವEದು.ಒಂದು ಬಣ|ದ ವಸವನು&

+1

ಎಂದು,ಇ ೂ&ಂದು

)ಧದ

ವಸುವನು&-1 ಎಂದು ಪ-ಗpೂೕಣ.

cತ7ದರುವಂ"
ಪ$Tಯನು&

ಚಟುವ$5ಾ

ತ}ಾ-(%ೂಂಡು, ಾnನಗ1/

ಸಹಗುಣಕದಷುT
xೂಂ*ಾp%}ಾಗುವಂ"

ತುಂ~%ೂmೂDೕಣ.

ವಸುಗಳನು&

kಾಜಕದ

ಾnನಗ1/

xೂಂ*ಾp%}ಾಗುವಂ",kಾಜದ

ಗುಂಪEಗಳನು& ರc(%ೂmೂDೕಣ.

qೂೕಗಳನು& xೂರ "/ದು,qೂೕಗಳ

ಸಂhಗಳಷುT

ಾnನ

2e

ಧ,-ೂೕಣ.https://youtu.be/
https://youtu.be/9Xy
https://youtu.be/9Xy
-Bbzvlls
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3..7ಭುಜಗಳ ಸವ,ಸಮ"ಯ
ಯಮಗನು& ಆಧ-(. ದತ
.7ಭುಜಗಳ ಸವ,ಸಮ"
ದ,-ಸುವರು.

1)uಾ.uಾ.uಾ ಸವ,ಸಮ"ಯ

ಯಮ `ಾಗೂ ಅನijಸುವEದು

)ಯಮ *ಅನುಕೂಲ%? ತಕ? ಅಳ"ಯ ಮತು ಸಮ
ಅಳ"ಯ ಾಗಳು ಮತು ಸಮ ಅಳ"ಯ
ಪ_ೕಸು.
ಪ_ೕಸು.
ಾ ಮತು `ಾmಯ ಸ`ಾಯಂದ ಎರಡು uಾಹುಗಳು %ೂೕನಗಳನು& ಕತ-(%ೂmೂDೕಣ..
ಮತು ಅವEಗ1ಂದ ಉಂಾದ %ೂೕನವE ಸಮ)ರುವಂ" * uಾ.uಾ.uಾ ಸವ,ಸಮ"ಯ ಯಮದ
(ನನ-06)
06)6.1ರ1ಸು
6.1ರ1ಸು

ಮತು]

ಸವ*ಸಮ^ಯ

ಎರಡು .7ಭುಜಗಳನು& ಕತ-(, uಾ.uಾ.uಾ ಯಮವನು& xೕ1%ಯನು& ಒದ@(.
ಪ-ೕಸುವEದು.

6.2Qಾದ_
6.2Qಾದ_ Oೂೕ4ಸು,
Oೂೕ4ಸು,ಸಮ^ ಕಂಡು (ೂೕ.
(ೂೕ.

6.3 `Jೕ `ೕUಾ2 ಚಟುವ'(.
ಚಟುವ'(.

6.4 aಾನು,
aಾನು,)ೕನು Oೂೕ4,
Oೂೕ4,Oೂೕ4ಸು.
Oೂೕ4ಸು.

*cತ7ದ

"ೂೕ-(ರುವಂ"

ಸ`ಾಯಂದ ಎರಡು
ರc(%ೂmೂDೕಣ.
*ಅನುರೂಪ

.7ಭುಜಗಳನು&

ಸಮ)ರುವEದನು& ಪ-ೕ(

.7ಭುಜಗಳು

ಒಂದರ

ಾಗಳ

%ೂೕನಗಳು

ಮತು

bೕeೂಂದು

ಐಕGಾಗುವEದನು& ಪ-ೕ^ೂೕಣ..

( ಈ ಚಟುವ$%ಯನು&
zೕಜ }ಾ@ ೕಡಬಹುದು)

ಒಂದು

https://youtu.be/djlefrLbso4
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ಅೕತ ಕಾಫಲಗಳು

ಕಾಂಶಗಳು
%ೂೕ.uಾ.%ೂೕ ಸವ,ಸಮ"ಯ

ಯಮ `ಾಗೂ
ಅನijಸುವEದು.

ಸಲ#ಾತಕ ಚಟುವ'(ಗಳು
(ನನ-07) 7.1 Qಾದ_ Oೂೕ4ಸು
Oೂೕ4ಸು,
ಸು,ಸಮ^ ಕಂಡು (ೂೕ.
(ೂೕ.

7.2`Jೕ
7.2`Jೕ `ೕUಾ2 ಚಟುವ'(.
ಚಟುವ'(.

7.3 aಾನು,
aಾನು,)ೕನು Oೂೕ4,
Oೂೕ4,Oೂೕ4ಸು.
Oೂೕ4ಸು.

7.4 (ೂೕ.
(ೂೕ.Uಾ.
Uಾ.(ೂೕ )ಯಮ ಪ_ೕಸುವSದು
ಪ_ೕಸುವSದು.
ವSದು.
https://youtu.be/qe9B2QxAbcU

ಚಟುವ'( )ವ*ಹ,-ಾ. ಸೂಚಗಳು
%ೂೕ.uಾ.%ೂೕ

*

ಸವ,ಸಮ"ಯ

ಯಮದ xೕ1%ಯನು& ಒದ@ೂೕಣ.

* cತ7ದ "ೂೕ-(ರುವಂ" cತ7 1

ರ

rದಲು

ಒಂದು

1

2 ೕ

.7ಭುಜ

ರc(%ೂmೂDೕಣ..
* }ಾವE*ಾದರು ಒಂದು uಾಹು)ನ
ಅಂತ ~ಂದುಗಳ ಏಪ,ಟT %ೂೕನಗಳ
ಅಳ"ಯಷುT
2
%ೂೕನಗಳನು&
ಕತ-%ೂmೂDೕಣ.
*

cತ7

qೂೕೂೕಣ..

ರ

cತ7ದಂ"

* ಹಂತ 2 ಮತು ಹಂತ 3 ರನು&

ಅನುಸ-(.

ಉ1ದ

%ೂೕನ

ಮತು

uಾಹುಗಳ ಸಮ"ಯನು& ಪ-ೕೂೕಣ.

.

* ಇದ-ಂದ ಒಂದು .7ಭುಜದ ಎರಡು
%ೂೕನ ಮತು ಅವEಗಳ ಾCಾನ uಾಹು
ಮ"ೂಂದು .7ಭುಜದ ಎರಡು %ೂೕನ
`ಾಗೂ ಅವEಗಳ
ಾCಾನ uಾಹು
ಸಮGಾ@ದHo ಆ ಎರಡು .7ಭುಜಗಳು
ಸವ,ಸಮ ಎಂದು ಣ,jಸುವEದು

*ಎರಡು .7ಭುಜದ ಸಮ ಅಂಶಗಳನು&

ಹಂತಹಂತGಾ@
7

ಬoದು

"ೂೕ-(

.7ಭುಜಗಳ ಸವ,ಸಮ"ಯನು& ಾs(
ಉ1ದ ಸಮ ಅಂಶಗಳನು& ಗುರು.ೂೕಣ.
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uಾ.%ೂೕ.uಾ %ೂೕ .%ೂೕ .uಾ
ಸವ,ಸಮ"ಯ ಯಮಗಳು
`ಾಗೂ ಅನijಸುವEದು

8.2 (ೂೕ.
(ೂೕ. (ೂೕ.
(ೂೕ. Uಾ ಸವ*ಸಮ^ಯ
)ಯಮ
* cತ7 1 ರ 2 ೕ cತ7ದಂ" qೂೕ(.
ಈ ಂನ ಚಟುವ$%ಯಂ" ಈ ಎರಡು
* ಹಂತ 2 ನು& ಅನುಸ-(. ಉ1ದ %ೂೕನ ಮತು uಾಹುಗಳ ಯಮಗಳನು& ಪ-ೕಸಬಹುದು.
ಸಮ"ಯನು& ಪ-ೕ( .
* cತ7 1 ರ 2 ೕ cತ7ದಂ" qೂೕ(.
(ನನ-08)
08)8.1 Uಾ.
Uಾ.(ೂೕ.
(ೂೕ.Uಾ ಸವ*ಸಮ^ಯ )ಯಮ

*ಎರಡು .7ಭುಜದ

ಸಮ ಅಂಶಗಳನು&
ಹಂತಹಂತGಾ@
ಬoದು "ೂೕ-(
.7ಭುಜಗಳ
ಸವ,ಸಮ"ಯನು&

ಾs(, ಉ1ದ ಸಮ
ಅಂಶಗಳನು&
ಗುರು.ೂೕಣ.
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* ಹಂತ 2 ಮತು ಹಂತ 3 ರನು&

ಅನುಸ-(.

ಉ1ದ

%ೂೕನ

ಮತು

uಾಹುಗಳ ಸಮ"ಯನು& ಪ-ೕೂೕಣ

.

4.ದಾಂಶಗಳ ಸಂಗ7ಹ,

ದಾಂಶಗಳನು& ಸಂಗ7(, ))ಧ (ನನ-09)
09) 9.1bಾc
9.1bಾc =ಂಬd*.
=ಂಬd*.

ವ@ೕ,ಕರಣ %7ೕಂ7ಯ
-ೕ.ಯ ವ@ೕ,ಕರಣ
ಪ7ವೃ.ಯ ಅಳ"ಗಳನು& ಕಂಡು CಾಡುವEದು.
ದು, ಅeೕಖಗಳನು& ರc(

ಪ7. )*ಾ+,ಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸರ ಸಂh

GಾXಾಸುವರು.

ಸಂಗ7ಸುದು.

ಫಾಂಶಗಳ

ಸಂಗ7ಸುವEದು.

9.2
9.2 )ೕ ಪeದ ಅಂಕ ?

)*ಾ+,ಗ1ಂದ
Nೂoಯಬಹು*ಾದ
ಾಂಕ
Cಾ.ಗಳನು&
ಸಂಗ7(%ೂಂಡು
Cಾ.ಗಳ
ಪ7Cಾಣ%? ಅನುಗುಣGಾ@ ಅವ@ೕ,ಕೃತ
ಮತು ವ@ೕ,ಕೃತ ದಾಂಶಗಳ4ಾ&@

ಗpತ )ಷಯದ )*ಾ+,ಗಳು ಪ'ದ ಅಂಕಗಳನು&

)ಂಗ(%ೂmೂDೕಣ.

9.3 ಇರುವವರR,
ಇರುವವರR, gಾರು,
gಾರು,ಎಷು6 ಎತ]ರ?
ಎತ]ರ?

ಪ7"ೕ8( ಇದು ಅವ@ೕ,ಕೃತ ದಾಂಶ

)*ಾ+,ಗಳ ಎತರ ಂ$

ಸಂಗ7ಸುವEದು.

ೕಟf ಗಳ

* 10 )*ಾ+,ಗಳ ದಾಂಶವನು&

ಎಂದು ಖರಪೂೕಣ.

* ವlಾ,ಂತರಗಳ ಸ`ಾಯಂದ

ತರಗ.ಯ ಸಂಪBಾ, )*ಾ+,ಗಳ
Cಾ.ಯನು& "ೂೕ-( ಇದು ವ@ೕ,ಕೃತ
ದಾಂಶ ಎಂದು Xಾ.7ಪಸುವEದು
* ಇNೕ -ೕ. )*ಾ+,ಗ1/ ))ಧ

-ೕ.ಯ ಾಂಕ Cಾ.ಯನು&
ಸಂಗ7( . ವ@ೕ,ಕೃತ ಮತು

ಅವ@ೕ,ಕೃತ ದಾಂಶಗಳ4ಾ&@
ವ@ೕ,ಕ-( ಪ$T Cಾೂೕಣ.

ಅವ@ೕ,ಕೃತ ದಾಂಶಗ1/
ಸaಾಸ-ಯನು&
ಕಂಡುಯುವEದು

(ನನ-10) 10.1 Oೂೕ4ಸು,
Oೂೕ4ಸು,ಮರು Oೂೕ4ಸು.
Oೂೕ4ಸು.

10.1 Oೂೕ4ಸು,
Oೂೕ4ಸು,ಮರು Oೂೕ4ಸು.
Oೂೕ4ಸು.
%ೂ$Tರುವ ಸಂhಗಳನು&

ಮpಕ$Tನ qೂೕ(,ಸಮ
kಾಗಗWಾಗುವಂ"
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ಹಂಚುವದು
ಹಂಚುವದು.ಹಂ.Gಾದ
ನಂತರ
ಾವೕ ಸಂHಯ ಮIಗಳು

ಉದ ,ಒಟು#
ಒಟು# ಕಂಬ Kಾ@Lಂದ

$ಾ%,ಒಟು#
ಒಟು# ಕಂಬ Kಾ@ನ ಸಂH
ಕೂ'ೂೕಣ
'ೂೕಣ.
10.2 ಗುಂಪ,
ಗುಂಪ,ಸಮ ಗುಂಪ.
ಗುಂಪ.

10.3 ಸಾನ ಯ ಚಟುವ.
ಚಟುವ.

10.3ಸಾನ
10.3ಸಾನ ಯ ಚಟುವ.
ಚಟುವ.

)ದಲು +,ಾ-ಗ
+,ಾ-
ಾದೃ./ಕ0ಾ 456 ಗಳನು:

ಹಂಚುವದು
ಹಂಚುವದು,ನಂತರ
ಪ?3 +,ಾ-ಗೂ
ಸಮ2ಾ 456 ಹಂ.GಾಗುವಂM

ಹಂಚಲು 3ಸುವದು.ಸಮ2ಾ
3ಸುವದು
ಹಂ.

ಉದ 456 ಗಳನು: Nನ:DಾOಯ@A

ಉ

ಹಂ7ೂೕಣ
7ೂೕಣ.=ಒಟು ಗುಂಪ /

ಆವೕಕೃತ ದ ಾ ಂಶಗ

ಮಾಂಕ ಕಂಡುಯುವದು.

(ನ-11) 11.1 ಏ ,ಇ ಆಟ.
ಆಟ.

ಾನ

11.1 ಏ ,ಇ ಆಟ.
ಆಟ.

+,ಾ-ಗಳನು: ಎರಡು ಗುಂಪಗQಾ
;ಾ,<ಾ=
<ಾ= ಗಳನು: Lೕ ,ಸಂH
ಅನುಗುಣ0ಾ ಏSG Tಾಗುಆ ಇG

ಕ?ಮದ@A L@Aಸುವದು.Vಸ ಸಂHಯ
ಗುಂಪ ಆದC@A,W?ೕIಯ@A
ಆದC@A
ಪನDಾವತEಾರುವ
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ಸಂh}ಾ@ರುತN.ಸಮ ಸಂhಯ
ಗುಂಪE ಆ@ದH ಮಧದ ಎರಡು

ಸಂhಗಳ ಸaಾಸ- ಆ@ರುತN ಎಂದು

ಅQೖ,ೂೕಣ.
11.2 ಮಧ(k ಮ4ಚು.
ಮ4ಚು.

11.3 ಮಧಮ lಾಂಡವ.
lಾಂಡವ.

ಒಂಷುT ಾ 5ಾ, ೕ ಅದರ ಮ;ಾಂಕ
ಕಂಡು ಸುವEದು.

11.4 noRೕ FಾE* ನR,
ನR,ಮpಾಂಕ ತುಂಬು.
ತುಂಬು.

11.2 ಮಧ(k ಮ4ಚು.
ಮ4ಚು.
4

9

1

1

1

]ೕಪf ( ನ ದಾಂಶಗಳನು&
ಸಮ ಅಂತರದ ಬoದು ಅಂತಗಳನು&
qೂೕ(,ಮಡc,ಮಧ ~ಂದು

.1ೂೕಣ.

ಅವ@ೕ,ಕೃತ ದಾಂಶಗ1/

ಬಹುಲಕ ಕಂಡುಯುವEದು.

(ನನ-12)
12) 12.
12.1 TOq #ಾಕು,
#ಾಕು, ಾನR )ಲುR.
)ಲುR.

12.1 TOq #ಾಕು,
#ಾಕು, ಾನR )ಲುR.
)ಲುR.

12.
12.3 TOq #ಾಕು.
#ಾಕು.

5ಾಡು,ಗಳನು& ಮಕ?ಳ ಸಂh/

12.2 ನನ; ಅಂಕ ,ನನ; '69.
'69.

1 -ಂದ 10ರವo@ನ ಪEನaಾವ.,ತ ಾ
ಅನುಗುಣGಾ@ ಹಂc,ಮಕ?ಳು ತಮ/ (ಕ?

ಸಂh/ ಅನುಗುಣGಾ@ ಾ[ಾ
bೖ*ಾನದ ರc(ರುವ ಸಂhಗಳ ಾ7
ನ ಂತು%ೂಳD.}ಾವ ಾನ

ಅ.ೕ xcನ )*ಾ+,ಗ1ರುಾozೕ
ಅNೕ ಬಹುಲಕ ಎಂದು .1ೂೕಣ..
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12.3 TOq #ಾಕು.
#ಾಕು.

ಒಂNೕ ಅಡ ಾನ ಂತ

)*ಾ+,ಗಳು ,ತಮ/ Nೂoತ ಸಂhಗ1/

ಅನುಗುಣGಾ@ ಮುಂN xq `ಾಕಲು

.1ಸುವEದು.ಸCಾಂತರGಾ@ ಏಪ,ಟT

ಅಡ ಾನನ ಗ-ಷT )*ಾ+,ಗಳ
ಸಂhಯ ಗುಂVನ ಾ 5ಾ,
5.ದಾಂಶಗ1ಗನುಗುಣGಾ@
ರಚ Cಾಡಲು

ಸಮಥ,aಾಗುವರು.

,ಷT oೕXಾಖಂಡವನು&
ಅs,ಸುವEದು.ದತ %ೂೕನವನು&
ಅs,ಸುವEದು.

(ನನ-13) 13.
13.1 rಾc '69 ಮತು] aಾನು

ಸಂh9ೕ ಬಹುಲಕ ಎಂದು ಅQೖ,ೂೕಣ.
ಒಂದು oೕXಾಖಂಡವನು&

ಎmzೕಣ.oೕXಾಖಂಡ ಅಧ,8?ಂತ xಚು

.7ಜವನು& "/ದು%ೂಂಡು,oೕXಾಖಂಡದ
ಅಂತ ~ಂದುಗಳನು&

%ೕಂದ7Gಾ@-(%ೂಂಡು ಎರಡು ಬಗಳ
ಕಂಸಗಳನು& ರcೂೕಣ.

ಕಂಸಗಳು ಕತ-(ದ ~ಂದುಗಳನು& ೕ-ಸುವ
13.2 ನನ;ನು; ಬಳಸು.
ಬಳಸು.

13.
13.3 ನಮನು; ಅs*ಸು.
ಅs*ಸು.

s,ಷT ಅಳ"ಯ %ೂೕನವನು& ರc(,ಮತು %ೂೕನವನು&

ಅs,(.
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oೕhಯು ದತ oೕXಾಖಂಡದ `ಾದು

xೂೕಗುವಂ" ಎmzೕಣ.

.7ಭುಜಗಳ ರಚ
1) ಮೂರು uಾಹುಗಳನು&
%ೂಾTಗ .7ಭುಜ ರcಸುವEದು.

(ನನ-14)
14)

14.1 tಳ ಹಗu ,t ಬಳಸು,
ಬಳಸು,2ಭುಜ ರ1ಸು.
ರ1ಸು.

14.2 `Jೕ wೂೕX* ಚಟುವ'(.
ಚಟುವ'(.
14.
14.3 `Jೕ `ೕUಾ2 ಚಟುವ'(
ಚಟುವ'(.

14.4 ನಮನು; ರ1ಸು.
ರ1ಸು.

14.4 ನಮನು; ರ1ಸು.
ರ1ಸು.

ಅಳ" ಪ$T, %ೖGಾರ , (ೕಸದ ಕ
ಸ`ಾಯಂದ .7ಭುಜದ ರಚ
AB= 5 cm, BC = 6 cm, CA = 7
cm ABC .7ಭುಜದ ರಚ .
1) AB= 5 ಂ. ೕ oೕXಾಖಂಡ
ರcೂೕಣ.
2) B %ೕಂದ7Gಾ@(%ೂಂಡು %ೖGಾರದ
.7ಜ 6 ಂ. ೕ ಇರುವಂ" ಒಂದು
ಕಂಸವನು&
AB
oೕXಾಖಂಡದ
bೕ[ಾಗದ ಎmzೕಣ.

3) A %ೕಂದ7Gಾ@-(%ೂಂಡು .7ಜ 7

ಂ. ೕ ಇರುವಂ" ಮ"ೂಂದು ಕಂಸವನು&
rದಲು

ಎmದ

ಕಂಸ

ಕತ-ಸುವಂ"

ಎmj-. ಕಂಸಗಳು ೕs(*ಾಗ C ~ಂದು
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ಉಂಾಗುತN ಎಂದು ಅQೖ,ೂೕಣ. .
4) AC & BC ಗಳನು& ೕ-(ದo,

ABC ಯು ರcಸ[ಾದ .7ಭುಜGಾ@N
ಎಂದು ಅQೖ,ೂೕಣ.

https://youtu.be/JmwRBPtLbhc

ಎರಡು uಾಹುಗಳನು& ಮತು
ಅವEಗಳ ನಡು) %ೂೕನ %ೂಾTಗ
.7ಭುಜ ರcಸುವEದು.

(ನನ-15)

15.3 ನಮನು; ರ1ಸು

15.1 `Jೕ wೂೕX* ಚಟುವ'(.
ಚಟುವ'(.

PQ = 5 ಂ. ೕ %ೂೕನ Q = 60 ,QR

15.3 ನಮನು; ರ1ಸು

ರcೂೕಣ.

15.
15.2 `Jೕ `ೕUಾ2 ಚಟುವ'(
ಚಟುವ'(.

0

= 7 ಂ. ೕ ಇರುವ PQR .7ಭುಜ

1) QR = 7 ಂ. ೕ oೕXಾಖಂಡ ವನು&
ರcೂೕಣ.
2)

Q ~ಂದುನ 60

ರcೂೕಣ.

0

%ೂೕನವನು&

3) PQ = 5 ಂ. ೕ .7ಜ)ರುವಂ"
%ೖGಾರಂದ

%ೂೕನ
15

%ೕಂದ7Gಾ@(%ೂಂಡು 60

0

ರc(ರುವ oೕh ಕತ-ಸುವಂ"

ಒಂದು ಕಂಸವನು& ರcೂೕಣ.
4)

PR ಗಳನು& ೕ-(

.7ಭುಜವನು&
ಅQೖ,ೂೕಣ.

ರcಸ[ಾ@N

PQR
ಎಂದು

https://youtu.be/WQFF7R8mDo
o
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ಎರಡು %ೂೕನಗಳು ಅವEಗಳನು&
ಒಳ/ೂಂಡ uಾಹು %ೂಾTಗ
.7ಭುಜ ರಚ .

(ನನ-16)

EF = 6 ಂ. ೕ ,∠ = 50 ಮತು
0

16.1 `Jೕ wೂೕX* ಚಟುವ'(.
ಚಟುವ'(.

∠= 70 ಇರುವಂ" DEF .7ಭುಜ
0

16.
16.2 `Jೕ `ೕUಾ2

ರc(..

1) EF=

ಚಟುವ'(
ಚಟುವ'(.

ರcೂೕಣ.

16.3 ನಮನು; ರ1ಸು

6 ಂ. ೕ oೕXಾಖಂಡ

2) E ~ಂದು)ನ bೕe 50 %ೂೕನವನು&
0

ಮತು

F

~ಂದು)ನ

bೕe

70

0

%ೂೕನವನು& ರc( ಎರಡು oೕhಗಳು ಒಂದು
~ಂದು)ನ ೕsಸುತ\ ಆ ~ಂದುವನು&

D ಎಂದು ಗುರು.( DEF .7ಭುಜವನು&
ರcಸ[ಾ@N ಎಂದು ಅQೖ,ೂೕಣ.

https://youtu.be/jWVJEBt3sck

6.ಚತು
ಭು,ಜಗಳ
ಗುಣಲಣ
ಗಳನು&
.1ದು%ೂ
ಳDವರು.

ಸCಾಂತರ ಚತುಭು,ಜ ಮತು
ಆಯತಗಳ ಗುಣಲಣಗಳನು&
.1ದು%ೂಳುDವEದು ಮತು
ವಾಸಗಳನು&
ಗುರು.ಸುವEದು

(ನನ-17)

17.1 ಸQಾಂತರ ಚತುಭು*ಜದ ಗುಣಲಣಗಳು,
ಗುಣಲಣಗಳು,ಚx*.
ಚx*.

17.2 ಓ_-ಾc.
ಓ_-ಾc.

17.3 ಕತ]_P,
ಕತ]_P,ಗುಣಲಣಗಳನು; zದು(ೂz{.
zದು(ೂz{.
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ಚ,ಯ ಮೂಲಕ ಸCಾಂತರ ಚತುಭು,ಜ
ಗುಣಲಣಗಳನು& .1ದು%ೂಳDಲು
ಅನುಕೂೂೕಣ.
cತ7ದ "ೂೕ-(ರುವವಂ" ಸCಾಂತರ

ಚತುಭು,ಜ ಉಂಾಗುವಂ" ಮಡc%ೂ1D
ಉಂಾದ ಸCಾಂತರ ಚತುಭು,ಜದ
uಾಹುಗಳ ಆ %ೂೕನಗಳ ಮತು ಕಣ,ಗಳ
ಗುಣಲಣ .1ೂೕಣ.
ಕರು %ಳ@ನ ಪ7ಾ& %ೂೕ ೕ
);ಾ+,ಗಳ ಸiಯಂ ಕ%/
ಅನುಕೂೂೕಣ..

1. ಸCಾಂತರ ಚತುಭು,ಜದ ಅUಮುಖ
uಾಹುಗಳು ಸಮ `ಾಗೂ
ಸCಾಂತರGಾ@ರುತ\9ೕ?
2. ಅUಮುಖ %ೂೕನಗಳನು& ಮಡc ಅವE
ಐಕGಾಗುತ\ ?

3. ಕಣ,ಗಳು ಅs,ಸುತ\ ?

ಇNೕ -ೕ. ಆಯತದ ಗುಣಲಣಗಳನು&
ಆಯಾಕರದ `ಾmಯ ಸ`ಾಯಂದ
.1ೂೕಣ.

https://youtu.be/ikoWhttps://youtu.be/ikoW-JicbyA

ವಗ, ಮತು ವಾ7ಕೃ.ಯ
ಗುಣಲಣಗಳನು&
.1ಯುವEದು.

(ನನ-18 ಮತು] 19)

18.1 ವಗ* #ಾಗೂ ವrಾ2ಕೃಯ ಗುಣಲಣಗಳು,
ಗುಣಲಣಗಳು,ಚx*.
ಚx*.

19.1 ಓ_-ಾc.
ಓ_-ಾc.

19.2 ಕತ]_P,
ಕತ]_P,ಗುಣಲಣಗಳನು; zದು(ೂz{.
zದು(ೂz{.
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ವಾ7ಕೃ.ಯನು& ಕತ-(%ೂಳುDGಾಗ ಈ
ಂನ
ತರಗ.ಯ
ರc(%ೂಂಡ
ಸCಾಂತರ
ಚತುಭು,ಜವನು&
"/ದು%ೂಂಡು

4uಾಹುಗಳು

ಸಮGಾ@ರುವಂ" ಕತ-(%ೂmೂDೕಣ.

ಕರು ಪ7ಾ& %ೂೕ ೕ );ಾ+,ಗಳ
ಸiಯಂ ಕ%/ ಅನುಕೂೂೕಣ.

*ಇNೕ -ೕ. ವಗ,ದ ಗುಣಲಣಗಳನು&
vೌ5ಾ5ಾರದ `ಾmಯ ಸ`ಾಯಂದ
.1ೂೕಣ.
*ವಗ,
ಮತು
ವಾ7ಕೃ.ಯ
)ೕಷ"ಗಳನು& ಪ"ಹಚುವEದು.
https://youtu.be/jqdhQsmgc8o

7.ವೃತ
ಖಂಡ,

.7ಾಂತರ
ಖಂಡ,

ವೃತಖಂಡ
ದ
ಏಪ,ಟT

%ೂೕನಗಳು,

ಾ ಮತು
ವೃತ%ೕಂ
ದ7ಂದ

1.ವೃತಖಂಡ,

(ನನ-20)

20.4 ಾAಾನ ಮತು] ಗುರುಸುವ

ಅsಕವೃತಖಂಡ,

20.1 ಏಕlಾ~ಾ2:ನಯ.
ಏಕlಾ~ಾ2:ನಯ.

ಚಟುವ'(.
ಚಟುವ'(

ಖಂಡಗಳ ಬ/ .1ಯುವEದು.

20.
20.3 Jೕಜ.
Jೕಜ.

%ೕಂದ7ವನು& ಗುರು.(%ೂmೂDೕಣ.
ವೃತವನು& ಸೂಕ );ಾನದ
ಮಡಚುಾ

ಲಘುವೃತಖಂಡ ,.7ಾಂತರ

20.2 ಓ_-ಾc.
ಓ_-ಾc.

*ಕತ-( "/ದು%ೂಂಡ ವೃತದ

20.4 ಾAಾನ ಮತು] ಗುರುಸುವ ಚಟುವ'(.
ಚಟುವ'(

ಸೂಕ .7ಜದ ಒಂದು ವೃತವನು& `ಾmzಂದರ ಕತ-(%ೂ1D. ಅಥGಾ
ಬm/]ೕd ಸ`ಾಯಂದ ವೃತವನು& ಕತ-(%ೂ1D .

*ಪ-s
*.7ಜ

* ಾ

*ವೃತಖಂಡ
*ಲಘು ವೃತಖಂಡ
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ಾ /
ಎmದ
ಲಂಬದ
ಸಹಸಂಬಂ
ಧಗಳನು&
)ವ-ಸಲು
ಸಮಥ,aಾ
ಗುವರು.

*ಅsಕ ವೃತಖಂಡ
*ಕಂಸ
*ಅಧ,ವೃತಖಂಡ
*ಲಘು ಕಂಸ
*ಅsಕ ಕಂಸ

*.7ಾಂತರ ಖಂಡ ಗಳ GಾXಾನ ಮತು
ಗುರು.ಸುವ ಚಟುವ$%ಗಳನು&

%ೖ/ೂmೂDೕಣ.

2. ವೃತಖಂಡದ ಏಪ,ಟT
%ೂೕನಗಳು ಮತು
ವೃತ%ೕಂದ7ದ
ಏಪ,ಟT%ೂೕನಗಳ
ಗುಣಲಣಗಳನು&
.1ಯುವEದು.

(ನನ-21)

21.3

21.
21.1 `Jೕ `ೕUಾ2 ಚಟುವ'(
ಚಟುವ'(.

21.2 `Jೕ wೂೕX* ಚಟುವ'(.
ಚಟುವ'(.
21.3 ರ1P,
ರ1P,z_.
z_.

ಾದ ಅಂತ~ಂದುಗ1ಂದ ಪ-sಯ bೕe %ೂೕನಗಳು ಏಪ,ಡುವಂ" ಹಲವE

%ೂೕನಗಳನು& ರc(%ೂಂಡು ಲಣಗಳನು& .1ಯುವEದು.

ರ1P,
ರ1P,z_.
z_.
1.ವೃತವನು&
ರc(%ೂಂಡು
ಾವನು&
ಎmದು%ೂmೂDೕಣ.
2.
ಪ-s%ೂೕನಗಳನು&
ರc(%ೂmೂDೕಣ.
3.

ಅಳ"ಯ

ಕತ-(%ೂಂಡು ‘ a ‘
ಮತು

‘b’

ಅmದು ಸಮ ಎಂದು
.1zೕಣ.
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%ೂೕನವನು&

%ೂೕನಗಳನು&

cತ7ದ a ಮತು b ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪ" ಹಚುವEದು.

4.ಇNೕ
-ೕ.
ಲಘು
ವೃತಖಂಡದ
ಉಂಾದ
%ೂೕನಗಳು
ಸಮ
ಎಂದು
.1zೕಣ.
5.ವೃತದ
ಪ-s
ಮತುವೃತ%ೕಂದ7ದ ಒಂNೕ
ಾಂದ
ಆವೃತGಾಗುವಂ"
%ೂೕನಗಳನು& ರc(%ೂmೂDೕಣ.

https://youtu.be/CQaw6AF7CoI
cತ7ದ x ಮತು 2x ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪ-ೕಸುವEದು..

‘ಪ-s %ೂೕನದ ಅಳ"ಯ %ೂೕನವನು&

ಕತ-(%ೂಂಡು, %ೕಂದ7~ಂದು)ನ

ಉಂಾದ %ೂೕನವE ‘ಪ-sಯ

ಉಂಾದ %ೂೕನದ ಎರಡರTರುವEದನು&
.1zೕಣ.
https://youtu.be/xdzEc5sFW18
3 . ಾ ಮತು

ವೃತ%ೕಂದ7ಂದ ಾ / ಎmದ
ಲಂಬದ ಸಹಸಂಬಂಧಗಳನು&

.1ಯುವEದು..

(ನನ-22)

* ಸೂಕ .7ಜದ ಒಂದು ವೃತವನು&

`ಾmzಂದರ ಕತ-(%ೂmೂDೕಣ.

22.1 rಾ (k (ೕಂ2ೕಯ ಲಂಬ,
ಲಂಬ,ರಚ.
ರಚ.

ಬm / ]ೕd ಸ`ಾಯಂದ ವೃತವನು&

22.2 ಓ_-ಾc.
ಓ_-ಾc.

ಕತ-(%ೂmೂDೕಣ.
*ಸೂಕGಾದ );ಾನದ ಮಡಚುಾ
ಾ ಪ'zೕಣ.
*cತ7ದ "ೂೕ-(ರುವಂ", ಾ ದ
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ಮಧ~ಂದುವನು& ಗುರು.(

OC ೕ-(/ ಮc. OC⊥AB

( C ),

ಎಂಬುದನು& .1zೕಣ.

* )eೂೕಮGಾ@ ಲಂಬವE ಾವನು&

ಅs,ಸುತN ಎಂಬುದನು& .1zೕಣ.
cತ7ದ "ೂೕ-(ರುವಂ", ಮತು
ಎರಡು ಸಮ ಾಗಳನು&

ರc(/ಮc%ೂ1D. ಈ bೕe .1(ದ

-ೕ. ಮಧ~ಂದು ಮತು %ೕಂದ7ವನು&
ೕ-ೂೕಣ.
*ಲಂಬಗಳನು& ಅmದು, ಸಮ ಾಗಳು

8.ಸಂಭವ
ೕಯ"ಯ
ಪ-ಕಲ
ಅ-ತು
ಸಂಭವೕ
ಯ"ಯ
ನು& ತ
Nೖನಂನ
ೕವನದ


1.ಸಂಭವೕಯ"ಯ
ಮೂಲಭೂತ ಪ-ಕಲ ಗಳು

%ೕಂದ7ಂದ ಸಮ ಅಂತರದ
ಇರುವEದನು& ಪ-ೕ^ೂೕಣ.
ಪ-ಕಲ ಗಳನು& ಅ-ಯಲು ಸರಳ
ಉ*ಾಹರyಗಳನು& ಒದ@ೂೕಣ.

(ನನ-23)

23.1 Teೂೕ,
Teೂೕ,ೖCೂೕ.
ೖCೂೕ.

ಉ*ಾ: 1 -ಂದ 5 ಅಂ8ಗಳನು&

23.2 ಎಾk,
ಎಾk,<ಾಜ,
<ಾಜ,<ಾ.(
<ಾ.(ಾX*
.(ಾX* 9ೕ)
9ೕ)

ನಮೂ(ದ ನಂಬ 5ಾ,ಡ,ಗಳ ಗುಂVಂದ
}ಾದೃcಕGಾ@ ಒಂದು 5ಾಡ, ಅನು&
"/ದು%ೂಳುDವ ಚಟುವ$%ಯ

23.3 lಾಂಡವರ ಪಗe.(
ಪಗe.(eೖd
.(eೖd 9ೕ)
9ೕ)

23.4 =ೖ ಆpಾರ,
ಆpಾರ,=ೖ ಹFಾ[.
ಹFಾ[.

* ಪ7. uಾ- 5ಾಡ, ಅನು& ಆ9? Cಾದ

23.5 ಐ ೂೕ =ೖ noೕ[ ನಂಬ7.
ನಂಬ7.

879ಯನು& ಯತ&ಗಳು ಎಂದು .1ೂೕಣ.
* ಸಂಭ)ಸಬಹು*ಾದ ಘಟ 1 -ಂದ 5
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ಅನijಸ
ಲು
ಸಮಥ,aಾ

}ಾವE*ಾರೂ ಆ@ರುವ ಸಂಭವೕಯಯ"
ಎಂದು .1ೂೕಣ.
* ಆ9?ಯ Nೂoತ ಅಂ8ಯನ& ಫತ

ಗುವರು.

ಘಟ ಎಂದು .1ೂೕಣ.

23.5 ಐ ೂೕ =ೖ noೕ[ ನಂಬ7.
ನಂಬ7.

)*ಾ+,ಗಳ r2ೖ ನಂಬf ನ
%ೂ ಯ
ಅಂ8ಗಳನು& ಸಂಗ7(,ಅದ-ಂದ

ಸಂಭವೕಯ"ಯ ಚಟುವ$%
Cಾೂೕಣ.

2.ಾ7zೕ@ಕ
(ನನ-24)
ಸಂಭವಯೕಯ"ಯಚಟುವ$%
24.1 ಪ2Jೕಗ Qಾಡು,
Qಾಡು,NಾಖC Qಾಡು.
Qಾಡು.
ಗಳನು& %ೂಷTಕದ
24.2 ಆಡು,
ಆಡು,Nಾಖಲು Qಾಡು.
Qಾಡು.
*ಾಖಸುವEದು.
24.
24.3 eೖಮಂX ಾXV* 9ೕ.
9ೕ.
24.
24.4 ವM* ೕE ಗಳು.
ಗಳು.

24.1 ಪ2Jೕಗ Qಾಡು,
Qಾಡು,NಾಖC Qಾಡು.
Qಾಡು.

ತರಗ.ಯ

)*ಾ+,ಗಳನು&

ಗುಂಪEಗಳ4ಾ&@

Cಾ.

ಈ

%ಲವE

ಂನ

ತರಗ.ಯ ೕದ ಾ7zೕ@ಕGಾ@
ವ,( %ೂಷTಕದ *ಾಖ(%ೂಳDಲು
.1ೂೕಣ.
ಉ*ಾ: 1 -ಂದ 6 ನಮೂ(ದ ಒಂದು

*ಾಳವನು& ಉರು1(ದ ಚಟುವ$%
)*ಾ+,ಗಳಗುಂಪE
A
23

ಫತಗಳು

B

C

ಒಟುT

ಉ*ಾ 2:- r2ೖ ಸಂhಯ

3.ಾ7zೕ@ಕ
ಸಂಭವೕಯ"ಯ ಸೂತ7ದ
ಅನiಯ ಮತು ಅQೖ,(
%ೂಳುD)%

(ನನ-25)

25.1 Qಾ4ದ ಪ2Jೕಗಂದ ಸೂತ2 ರ1P .
25.2 ವM* ೕE ಗಳು.
ಗಳು.

25.3 aಾನು Qಾ4 ,aಾನು ಕ^.
ಕ^.

~ ಾnನದ ಅಂ8
~ ಾnನ 0 1 2 3 4 5 6
ದ ಅಂ8
)*ಾ+,ಗ
ಳ ಸಂh
ಈ ಂನ ತರಗ.ಯ ಾ7zೕ@ಕGಾ@
ವ,( ಪ'ದ %ೂಷTಕದ ಸ`ಾಯಂದ
ಪ7.ಫಲನದ ಸಂಭವೕಯ"ಯನು&
Uನ&aಾಯ ವಕಪಸಲು
ಅನುಕೂೂೕಣ.
ಉ*ಾ: *ಾಳವನು& 10 uಾ- ಉರು1(ದ

ಚಟುವ$%ಯ ಎಂಬ ಸಂhಯನು&
ನಮೂ(ರುವ ಮೂರು 2 uಾbೕಲುIಖGಾ@ ಬಂ*ಾಗ,
P(1) =  ಇNೕ -ೕ.


P(2) =

,P(5) =
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,

P(3) = , P(4) =

, P(6) =

9.ಆಕೃ.ಗಳ
)(ೕಣ,
ಕಂಡು
ಯುವರು.

1.ಅಸಂಪ7*ಾjಕ );ಾನದ

(ನನ-26)

)(ೕಣ, ಕಂಡುಯುವEದು.

26.2 2ೕd Qಾಡು,
Qಾಡು,LP]ೕಣ* z.
z.

ಮೂಲಕ ದತ ಆಕೃ.ಗಳ

2.ದತ ಘ4ಾಕೃ.ಗಳ

)(ೕಣ, ಕಂಡುಯುವEದು.

26.2 2ೕd Qಾಡು,
Qಾಡು,LP]ೕಣ* z.
z.

26.1 Tೂೕಸು,
Tೂೕಸು,LP]ೕಣ* zಸು.
zಸು.

vೌಕ1 ಾಲುಗಳನು& ರc(%ೂಂರುವ

26.3 -ಾ2D ೕE,
ೕE,ಏ_ಯ ೕE.
ೕE.

)(ೕಣ,ವನು& ಅಳ" Cಾೂೕಣ.

OHP ೕd ಅನು& ೕ,))ಧ ಆಕೃ.ಗಳ

(ನನ-27)

27.2 Lಸ]_ಸು,
Lಸ]_ಸು,LP]ೕಣ* zಸು
zಸು.
zಸು.

27.1 -ಾ2D ೕE,
ೕE,ಏ_ಯ ೕE.
ೕE.

cತ7ದರುವಂ" ))ಧ

27.2 Lಸ]_ಸು,
Lಸ]_ಸು,LP]ೕಣ* zಸು.
zಸು.

ಘ4ಾಕೃ.ಗಳ,ಮಡcದ Cಾದ-ಗಳನು&

ೕ,ಅವEಗಳನು& )ಸ-ಸುವ
ಮೂಲಕ,ಅವEಗಳ )(ೕಣ,
ಕಂಡುzೕಣ.

ಉ*ಾಹರy/,
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Image courtesy:-

https://www.google.com/search?
q=area+of+cube&tbm=isch&ved

=2ahUKEwiloei8yeLvAhXTkuYK
HcaAAxcQ2
3./ೂೕಳದ )(ೕಣ,

ವನು& ಕಂಡುಯುವEದು.

(ನನ-28)

28.2 Nಾರ ಸುತು],
ಸುತು],LP]ೕಣ* zಸು.
zಸು.

28.1 ಒಂದು 9ೂೕಳ,
9ೂೕಳ,aಾಲುk ವೃತ].
ವೃತ].

cತ7ದ "ೂೕ-(ರುವಂ",ಒಂದು ರಬf

28.2 Nಾರ ಸುತು],
ಸುತು],LP]ೕಣ* zಸು.
zಸು.

ಂ/

ಒಂದು

ಚುc,ಸಂಪBಣ,Gಾ@
ಸು.,*ಾರದ

ಾ7ರಂಭ

V

ಗುಂಡು

*ಾರವನು&

ಮತು

ಅಂತ

~ಂದುಗಳನು& ಗುರು.(%ೂಂಡು,*ಾರವನು&
ಕತ-(%ೂಳD2ೕಕು.*ಾರವನು&
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4

ಸಮ

kಾಗಗWಾ@

Cಾ*ಾಗ

ಈ

%ಳ@ನಂ"

ಸಂಬಂಧ (ಗುತN ಎಂದು ಅQೖ,ೂೕಣ.

/ೂೕಳದ )(ೕಣ,=4× ವೃತದ )(ೕಣ,.

10.ಬಹುಪ

1.

ಬಹು

Nೂೕ8ಗಳ

ಪNೂೕ8ಯ 2e

ಶೂನ"ಯ

ವEದು.

2e ಮತು
ನು&

ಕಂಡುಯು

29.3 )ನ; wC,
wC,)ೕವS z.
z.

(ನನ-29)

29.1 ಚx*.
ಚx*.

)*ಾ+,ಗಳನು&

29.3 )ನ; wC,
wC,)ೕವS z.
z.

ಗಳನು& ೕ'ೂೕಣ. P(x)ನ, x=2 2e

29.2 ವM* ೕE ಗಳು.
ಗಳು.

cತ7ದರುವಂ"

ಾನ (,))ಧ ಾ 5ಾ,

%ೂಾTಗ,ಸುಲUೕಕ-(,.1ೂೕಣ.ನಂತರ
ಸಾ.ಗಳ

ಕಂಡು

rತ

cx&ಗmೂಂ/

j-.

ಕಂಡುದು,)ಾ.
ವಾಸ

ಕಂಡುzೕಣ.ಇದು ಬಹುಪNೂೕ8ಯ
2e ಆ@ರುತN.

2. ಬಹುಪNೂೕ8ಯ
ಶೂನ" ಕಂಡು

ಯುವEದು.

(ನ-30)

30.3 ೂ;?ೕ ಬಹುಪ ೂೕ>]ಯ wC.
wC.

30.1 ಚx*.
ಚx*.

bೕನಂ" ಚಟುವ$%ಯನು& Cಾ ,

30.2 ವM* ೕE ಗಳು.
ಗಳು.

P(x)ನ2eಯನು& ತುಂ~*ಾಗ,}ಾವ
27

30.3 ೂ;?ೕ ಬಹುಪ ೂೕ>]ಯ wC.
wC.

2e/

ವಾಸ

ಬರುತNzೕ,ಅNೕ

ಶೂನ"}ಾ@ರುತN
ಅQೖ,ೂೕಣ.
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ೂ &

ಬಹುಪNೂೕ8ಯ
ಎಂದು

