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5.1.1. ಎರಡು ವೃತತ್ಗಳ ತಿರ್ಜಯ್ಗಳು ಕರ್ಮವಾಗಿ 19 cm ಮತುತ್ 9 cm ಇದೆ  ಈ ಎರಡು ವೃತತ್ಗಳ  ಪರಿಧಿಗಳ ತತ್ಕೆಕ್ ಸಮನಾದ ವೃತತ್ ಪರಿಧಿಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ 

ಮತೊತ್ಂದು ವೃತತ್ದ ತಿರ್ಜಯ್ವನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 

ಕಂಡು ಡಿಯಬೇಕಾದ ವೃತತ್ದ  ತಿರ್ಜಯ್  r ಆಗಿರ .    

19cm ತಿರ್ಜಯ್ ಇರುವ ವೃತತ್ದ ಪರಿಧಿ=2π r=2π *19 

9cm ತಿರ್ಜಯ್ ಇರುವ ವೃತತ್ದ ಪರಿಧಿ=2π r=2π *9 

ಕಂಡು ಡಿಯಬೇಕಾದ ವೃತತ್ದ  ತಿರ್ಜಯ್ r cm ಇರುವ ಅದರ ಪರಿಧಿ=19cm ಇರುವ ವೃತತ್ದ ಪರಿಧಿ+9cm ಇರುವ ವೃತತ್ದ ಪರಿಧಿ.  

2π r=2π *19+2π *9= 2π (19+9)= 2π *28 
∴  r=28cm 

 
 

5.1.2. ಎರಡು ವೃತತ್ಗಳ ತಿರ್ಜಯ್ಗಳು ಕರ್ಮವಾಗಿ 8 cm ಮತುತ್ 6 cm ಆಗಿವೆ  ಈ ಎರಡು ವೃತತ್ಗಳ  ತ್ೕಣರ್ದ ತತ್ಕೆಕ್ ಸಮನಾದ ತ್ೕಣರ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ 

ಮತೊತ್ಂದು ವೃತತ್ದ ತಿರ್ಜಯ್ವನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

 

ಕಂಡು ಡಿಯಬೇಕಾದ ವೃತತ್ದ  ತಿರ್ಜಯ್  r ಆಗಿರ .    

8cm ತಿರ್ಜಯ್ ಇರುವ ವೃತತ್ದ ತ್ೕಣರ್=π r2=π 82 

6cm ತಿರ್ಜಯ್ ಇರುವ ವೃತತ್ದ ತ್ೕಣರ್ =π r2=π 62 

ಕಂಡು ಡಿಯಬೇಕಾದ ವೃತತ್ದ  ತಿರ್ಜಯ್ r cm ಇರುವ ಅದರ ತ್ೕಣರ್ =19cm ಇರುವ ವೃತತ್ದ ತ್ೕಣರ್ +9cm ಇರುವ ವೃತತ್ದ ತ್ೕಣರ್ 

π r2=π 82+π 62=π (64+36)=π (100)= π 102 
∴  r=10cm 
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 5.1.3. ಕೇಂದರ್ದಿಂದ ಆರಂಭಿ  ಬಂಗಾರ, ಕೆಂಪು, ನೀ , ಕಪುಪ್ ಮತುತ್ ಬಿ  ಎಂಬ ಐದು ಅಂಕಗ ಕೆಯ ವಲಯಗಳನುನ್ 

ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಣದ ಗುರಿಫಲಕವನುನ್ ಚಿತರ್ದ ಲ್ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ  .ಬಂಗಾರ ವಲಯದ ವಾಯ್ಸವು 21 cm ಆಗಿದುದ್ ನಂತರದ 

ಪರ್ತಿ ಂದು ವಲಯಗಳು 10.5 cm ಅಗಲಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿವೆ  ಈ ಐದು ಅಂಕಗ ಕೆಯ ವಲಯಗಳ. ಪರ್ತಿ ಂದರ ತ್ೕಣರ್ವನುನ್  

ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ . 

ಬಂಗಾರ ವಲಯದ ತಿರ್ಜಯ್ =
2
d =

2
21 =10.5cm 

 

ಗಮನಿ  : ಪರ್ತಿ ಂದು ವಲಯದ ಅಗಲ 10.5cm ಜಾ ತ್ಯಾಗುತಾತ್ ಹೋಗುತತ್ದೆ ಅಂದರೆ ಂದಿನ ಮತುತ್ ಆ ವಲಯಗಳು ಸೇರಿ ವೃತತ್ಗಳ ತಿರ್ಜಯ್ಗಳು 10.5cm 

ಜಾ ತ್ಯಾಗುತಾತ್ ಹೋಗುತತ್ದೆ.  

ಸಂ. ವಲಯ ತಿರ್ಜಯ್    ತ್ೕಣರ್ 

1 ಬಂಗಾರ 10.5cm π (10.5)2=
7
22  *10.5*10.5=346.5cm2 

2 ಬಂಗಾರ+ಕೆಂಪು 10.5cm+10.5cm=21cm 
ಂದಿನ ವಲಯದ ತಿರ್ಜಯ್ಕಿಕ್ಂತ 10.5cm ಜಾ ತ್  

π (21)2=
7
22  *21*21=1386cm2 

3 ಬಂಗಾರ+ಕೆಂಪು+ ನೀ  21cm+10.5cm=31.5cm 
ಂದಿನ ವಲಯದ ತಿರ್ಜಯ್ಕಿಕ್ಂತ 10.5cm ಜಾ ತ್  

π (31.5)2=
7
22  *31.5*31.5=3118.5cm2 

4 ಬಂಗಾರ+ಕೆಂಪು+ನೀ +ಕಪುಪ್ 31.5cm+10.5cm=42cm 
ಂದಿನ ವಲಯದ ತಿರ್ಜಯ್ಕಿಕ್ಂತ  10.5cm ಜಾ ತ್  

π (42)2=
7
22  *42*42=5544cm2 

5 ಬಂಗಾರ+ಕೆಂಪು+ನೀ +ಕಪುಪ್+ಬಿ  42cm+10.5cm=52.5cm 
ಂದಿನ ವಲಯದ ತಿರ್ಜಯ್ಕಿಕ್ಂತ 10.5cm ಜಾ ತ್  

π (52.5)2=
7
22  *52.5*52.5=8662.5cm2 

6 ಕೆಂಪು ತ್ೕಣರ್ =ಸಂ(2)- ಸಂ(1) ಈ ವಲಯಗ ಗೆ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ತಿರ್ಜಯ್ ಅನವ್ಯ 

ಆಗುವುದಿಲಲ್  

 

1386-346.5=1039.5 cm2 

7 ನೀ  ತ್ೕಣರ್ =ಸಂ(3)- ಸಂ(2) 3118.5-1386=1732.5 cm2 

8 ಕಪುಪ್ ತ್ೕಣರ್ =ಸಂ(4)- ಸಂ(3) 5544-3118.5=2425.5 cm2 

9 ಬಿ  ತ್ೕಣರ್ =ಸಂ(5)- ಸಂ(4) 8662.5-5544= 3118.5 cm2 
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5.1.4. ಕಾರಿನ ಪರ್ತಿ ಚಕರ್ದ ವಾಯ್ಸ 80 cm ಇದೆ  .ಕಾರು ಪರ್ತಿ ಗಂಟೆಗೆ 60 km ಜವದ ಲ್ ಚ ಸುವಾಗ ಪರ್ತಿ ಚಕರ್ವು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಲ್ ಎಷುಟ್ ಸಂಪೂಣರ್ 

ಸುತುತ್ಗಳನುನ್ ಸುತುತ್ತತ್ದೆ? 

 

ಒಂದು ಸುತುತ್ ಸುತುತ್ವಾಗ ಚಕರ್ದ ಪರಿಧಿಯಷುಟ್ ದೂರ ಕಾರು ಚ ಸುತತ್ದೆ.  =2π r=π *2r=π d=80π cm( Q ವಾಯ್ಸ=d=80cm) 

n ಎನುನ್ವುದು ಕಂಡು ಡಿಯಬೇಕಾದ ಸುತುತ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಆಗಿರ .  

n ಸುತುತ್ಗಳಷುಟ್ ಸುತುತ್ವಾಗ ಕಾರು ಚ ದ ದೂರ=n*80π cm                     ---------(1) 

ಕಾರಿನ ಜವವನುನ್ ದಲು  ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ ಸೆಂ.ಮೀ ಗೆ ಬದ ಸಬೇಕು  

1km/hour= 1000(meter)*100(cm)/hour= 
60

100000 cm/min 

∴66km/hour= 66*{
60

100000 cm/min}= 110000 cm/min 

∴  10 ನಿಮಿಷಗಳ ಲ್ ಕಾರು ಚ ಸುವ ದೂರ =10*110000 cm= 1100000cm  --------(2) 

ಸಮೀಕರಣ (1)  = (2) 

 ∴  n*80π cm= 1100000cm ⇒  n*80*
7
22 =1100000 ⇒ n=

22*80
1100000*7 =4375 ಸುತುತ್ಗಳು 

 
5.1.5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉತತ್ರಗಳ ಲ್ ಸರಿಯಾದ ಉತತ್ರಕೆಕ್ ಗುರುತು ಹಾಕಿ ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ ಆಯೆಕ್ಯನುನ್ ಸಮಥಿರ್  :ಒಂದು ವೃತತ್ದ ಸುತತ್ಳತೆ ಮತುತ್ ಅದರ ತ್ೕಣರ್ವು 

ಸಾಂಖಿಯ್ಕವಾಗಿ ಸಮನಾಗಿದದ್ರೆ ಆ ವೃತತ್ದ ತಿರ್ಜಯ್ವು a) 2 ಮಾನಗಳು b)  π ಮಾನಗಳು c) 4 ಮಾನಗಳು d) 7 ಮಾನಗಳು 
 
ವೃತತ್ದ  ತಿರ್ಜಯ್  r ಆಗಿರ  

∴  ವೃತತ್ದ ಪರಿಧಿ=2π r & ವೃತತ್ದ ತ್ೕಣರ್=π r2   

ದತಾತ್ಂಶದಂತೆ :  π r2 =2π r   ⇒  r
2 =2r   ⇒  r=2 ಮಾನಗಳು 

 

 
 
 

 




