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ಅಭಾಯ್ಸ  12.5 
 

1 ಚಿತರ್ದ ಲ್ O ಕೇಂದರ್ ರುವ ವೃತತ್ದ ಲ್ ∠BOC=30O ಮತುತ್ ∠AOB=60O ಇರುವಂತೆ A,B,C ಗಳು ಮೂರು 

ಬಿಂದುಗಳು. ಕಂಸ ABC ಯನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ  D ಯು ವೃತತ್ದ ಮೇ ನ ಮತೊತ್ಂದು ಬಿಂದುವಾದರೆ ∠ADC ಯನುನ್ 

ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

 

ಉ ∠AOC=∠AOB+∠BOC=60O+30O=90O .ಒಂದು ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತತ್ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ಏಪರ್ಟಟ್ ಕೋನವು ಅದೇ 

ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತತ್ದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದು ನ ಲ್ ಏಪರ್ಟಟ್ ಕೋನದ ಎರಡರ ಟ್ರುವುದರಿಂದ 

∠AOC=2∠ADC ∴ ∠ADC=45O 

 

2 ಒಂದು ವೃತತ್ದ ಜಾಯ್ವು ಅದರ ತಿರ್ಜಯ್ಕೆಕ್ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಆ ಜಾಯ್ದಿಂದಾಗಿ ವೃತತ್ದ ಲಘುಕಂಸದ ಮೇ ನ ಒಂದು ಬಿಂದು ನ ಲ್ 

ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಕಂಸದ ಮೇ ನ ಒಂದು ಬಿಂದು ನ ಲ್ ಏಪರ್ಡುವ ಕೋನಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ 

 

ಉ ಚಿತರ್ದ ಲ್ OA=OB=AB ಆಗಿದೆ. ⇒ ΔOAB ಯು ಸಮಬಾಹು ತಿರ್ಭುಜ ∴ ∠AOB=60O 

⇒ ∠ACB=30O .  ACBD ಚಕಿರ್ೕಯ ಚತುಭುರ್ಜ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ∠ACB+∠ADB=180O 

∴ ∠ADB=180O-∠ACB=180O-30O=150O 

3 ಚಿತರ್ದ ಲ್ ∠PQR=100O P,Q,R ಗಳು O ಕೇಂದರ್ ರುವ ವೃತತ್ದ ಮೇ ನ ಬಿಂದುಗಳು, ∠OPR ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

 

ಉ S ಅಧಿಕ ಕಂಸದ ಮೇ ನ ಒಂದು ಬಿಂದುವು ಅಗಿರ . PQRS ಚಕಿರ್ೕಯ ಚತುಭುರ್ಜ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ 

∠PQR+∠PSR=180O⇒ ∠PSR=180O-∠PQR=180O-100O=80O 
∠POR=2∠PSR ∴ ∠POR=160O    Δ  OPR ನ ಲ್  ∠OPR+∠PRO+∠POR=180O  
∴ ∠OPR+∠PRO=180O-∠POR=180O-160O=20O 
OP=OR ⇒ ΔOPR ಯು ಸಮದಿವ್ಬಾಹು ತಿರ್ಭುಜ ∴ ∠OPR=∠ORP= 10O 
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4 ಚಿತರ್ದ ಲ್ ∠ABC=69O ∠ACB=31O ಆದರೆ ∠BDC ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ 

 

ಉ Δ  ABC ಯ ಲ್  ∠ABC+∠BAC+∠ACB=180O  

⇒ ∠BAC=180O-∠ABC-∠ACB =180O-69O
 -31O=80O 

. ಒಂದು ವೃತತ್ದ ಒಂದೇ ಖಂಡದ ಲ್ರುವ ಕೋನಗಳು ಪರಸಪ್ರ ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ∠BDC=∠BAC =80O 

 

5 ಚಿತರ್ದ ಲ್ A,B,C ಮತುತ್ D ಗಳು ವೃತತ್ದ ಮೇ ನ ನಾಲುಕ್ ಬಿಂದುಗಳು ∠BEC=130O ಮತುತ್  ∠ECD=20O AC 

ಮತುತ್ BD ಗಳು E ನ ಲ್ ಛೇದಿಸುತತ್ವೆ. ∠BAC ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

 

ಉ ∠BEC+∠DEC=180O⇒ ∠DEC=180O-∠BEC=180O-130O=50O 

Δ  ECD ಯ ಲ್  ∠DEC+∠ECD+∠EDC=180O ∴ ∠EDC=180O-50O-20O=110O 

ಒಂದು ವೃತತ್ದ ಒಂದೇ ಖಂಡದ ಲ್ರುವ ಕೋನಗಳು ಪರಸಪ್ರ ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ∠BAC=∠BDC =110O 

6 ABCD ಯು ಚಕಿರ್ೕಯ ಚತುಭುರ್ಜ. ಅದರ ಕಣರ್ಗಳು E ನ ಲ್ ಛೇದಿಸುತತ್ವೆ. ∠DBC=70O, ∠BAC=30O ಆದರೆ 

∠BCD ಯನುನ್ ಹಾಗೆಯೇ AB = BC ಆದರೆ ∠ECD ಯನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ 

 

ಉ ಒಂದು ವೃತತ್ದ ಒಂದೇ ಖಂಡದ ಲ್ರುವ ಕೋನಗಳು ಪರಸಪ್ರ ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ∠BAC=∠BDC =30O 
Δ  BCD ಯ ಲ್  ∠DBC+∠BDC+∠BCD=180O   ∴ ∠BCD=180O-70O-30O=80O 

AB=BC ಆಗಿರುವುದರಿಂದ  ∠BAC=∠BCA=30O   

∴ ∠ECD=∠BCD-∠BCA=80O-30O=50O 
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7 ಒಂದು ಚಕಿರ್ೕಯ ಚತುಭುರ್ಜದ ಕಣರ್ಗಳು ವೃತತ್ದ ವಾಯ್ಸಗಳಾದರೆ ಆ ಚತುಭುರ್ಜವು ಆಯತವೆಂದು ಸಾಧಿ . 

 

ಉ ಅಧರ್ವೃತತ್ ಖಂಡದ ಲ್ ಏಪರ್ಡುವ ಕೋನವು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿರುತತ್ದೆ. 

AC  ವಾಯ್ಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ∠ADC=∠ABC =90O  

BD ವಾಯ್ಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ∠BAD=∠BCD =90O  

ABCD ಯು ಚಕಿರ್ೕಯ ಚತುಭುರ್ಜವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ∠ADC+∠ABC=180O & ∠BAD+∠BCD=180O 

∴ ∠ADC=∠ABC =∠BAD=∠BCD =90O ⇒ABCD ಯು ಆಯತ 

8 ಒಂದು ತಾರ್ಪಿಜಯ್ದ ಸಮಾಂತರವಲಲ್ದ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಅದು ಚಕಿರ್ೕಯ ಎಂದು ಸಾಧಿ . 

 

ಉ AD=BC ಎಂದು ಕೊಟಿಟ್ದೆ. AM ⊥DC & BN ⊥DC ಎಳೆದಿದೆ. ∠AMD=∠BNC =90O 

ಲಂಬಕೋನ  ΔADM ಮತುತ್ ΔBCN ಗಳ ಲ್  ಲ.ಕೋ.ಬಾ ಸವರ್ಸಮತೆಯ ನಿಯಮದಂತೆ ΔADM ≅ ΔBCN  

∴ ∠ADC=∠BCD. AD ಛೇದಕಕೆಕ್  AB||DC ಆಗಿರುವುದರಿಂದ  ∠BAD+∠ADC=180O    

⇒ ∠BAD+∠BCD=180O   ಒಂದು ಚತುಭುರ್ಜದ ಲ್ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ತತ್ 180O ಆಗಿದದ್ರೆ 

ಅದು ಚಕಿರ್ೕಯ ಚತುಭುರ್ಜವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ABCD ಯು ಚಕಿರ್ೕಯ ಚತುಭುರ್ಜ. 

9 ಎರಡು ವೃತತ್ಗಳು B ಮತುತ್ C ಗಳ ಲ್ ಪರಸಪ್ರ ಛೇದಿಸುತತ್ವೆ. B ಯ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ABD ಮತುತ್ PBQ ರೇಖಾಖಂಡಗಳು 

ವೃತತ್ಗಳನುನ್ ಕರ್ಮವಾಗಿ A,D,P ಮತುತ್ Q ಗಳ ಲ್ ಕತತ್ರಿಸುತತ್ದೆ. ∠ACP=∠QCD ಎಂದು ಸಾಧಿ . 

 

ಉ AP ಜಾಯ್ ⇒ ∠PBA=∠PCA  -----(1) 

DQ ಜಾಯ್ ⇒ ∠DBQ=∠DCQ -----(2) 

∠PBA=∠DBQ    ----(3)    ----(ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು) 

(1), (2) & (3) ರಿಂದ ∠PCA=∠DCQ 
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10 ತಿರ್ಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ವಾಯ್ಸವಾಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ವೃತತ್ಗಳನುನ್ ಎಳೆದರೆ, ಈ ವೃತತ್ಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವು ತಿರ್ಭುಜದ 

3ನೆಯ ಬಾಹು ನ ಮೇ ರುತತ್ದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿ  

 

ಉ AB ವಾಯ್ಸ⇒ ∠ADB=90O ; AC ವಾಯ್ಸ⇒ ∠ADC=90O 

∴ ∠ADB+∠ADC=180O ; ∠BDC=∠ADB+∠ADC=180O ಆಗಿದೆ. 

⇒BDC ಸರಳ ರೇಖೆ  

⇒ಈ ವೃತತ್ಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದು D ಯು ತಿರ್ಭುಜದ 3ನೆಯ ಬಾಹು ನ ಮೇ ದೆ. 

11 ∆ABC ಮತುತ್ ∆ADC ಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ ಕಣರ್ AC ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತಿರ್ಭುಜಗಳು 

∠CAD=∠CBD ಎಂದು ಸಾಧಿ . 

 

ಉ ∠ABC=90O ; ∠ADC=90O 
∴ ∠ABC+∠ADC=180O 

ಒಂದು ಚತುಭುರ್ಜದ ಲ್ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ತತ್ 180O ಆಗಿದದ್ರೆ ಅದು ಚಕಿರ್ೕಯ ಚತುಭುರ್ಜ 

ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ABCD ಯು ಚಕಿರ್ೕಯ ಚತುಭುರ್ಜ. ⇒A,B,C &D ಬಿಂದುಗಳು  ವೃತತ್ದ ಮೇಲೆ ಇವೆ.  CD ಯು ಜಾಯ್ 

ಆಗಿ ವೃತತ್ದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೃತತ್ದ ಒಂದೇ ಖಂಡದ ಲ್ರುವ ಕೋನಗಳು ಪರಸಪ್ರ ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 

∠CAD=∠CBD  

12 ಚಕಿರ್ೕಯ ಸಮಾಂತರ ಚತುಭುರ್ಜವು ಆಯತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿ . 

ಉ ABCD ಯು ಚಕಿರ್ೕಯ ಚತುಭುರ್ಜ.     ∴ ∠A+∠C=180O  ---(1) ∠B+∠D=180O ----(2) 

ABCD ಯು ಸಮಾಂತರ ಚತುಭುರ್ಜ. ∴ ∠A=∠C         ----(3)    ∠B=∠D         ----(4) 

(3) ರಿಂದ   (1) ರ ಲ್  2∠A=180O ∴ ∠A=90O 

ಮೇ ನ ಎಲಾಲ್ ಸಮೀಕರಣಗ ಂದ ∠A=∠B=∠C=∠D =90O  ⇒ABCD ಯು ಆಯತ 

 
 




