ഗണണിതഗുളണിക 2018
---------------------പതതത്താംകക്ളതസണിലലെ ഗണണിതപഠനത്താം കുറചക് എളുപ്പമതകതനതയക് ഇരണിങതലെ
ക്കുട വണിദദതഭദതസജണില്ല ഒരുകണിയ ഒരു പഠനവണിഭവമതണക് ഗണണിതഗുളണിക .
ഒരുമണണിക്കൂറുലകതണക്
ള്ളതതണക്

പതണിലനതന്നധദതയങളുത്താം റണിവണിഷന്നടതതത്താം എന

ഗണണിതഗുളണിക 2018 ലന്റെ പ്രതതദകത.തപതരതയ്മകള് സദയത്താം

ക്ഷമണിക്കുലമന്ന പ്രതതീക്ഷതയതലട ഇതക് പതതത്താംകക്ളതസണിലലെ എല്ലത വതീദദതര്തണി
കള്ക്കുത്താം അധദതപകര്ക്കുമതയണി സമര്പ്പണിക്കുന.
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UNIT 1
സമതന്തരതശ്രേണണി
➔ സസംഖഖഖ്യാശശ്രേണണിയസം ബണിജഗണണിതവസം
5,9,13,17,.............................{5+(n-1)4}
3,6,9,12,....................................[3n]
50,48,46,44,...........................[50+(n-1) - 2]
➔ സമഖ്യാന്തരശശ്രേണണിയസം അതണിനന്റെ നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസസം,പദങ്ങള,പദസഖ്യാനസം
2,5,8,11,.....................................
നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസസം = 5-2 = 3
പദസഖ്യാനസം - (1) (2) (3) (4)
പദങ്ങള - 2
5
8 11
ഒനഖ്യാസംപദസം - 2
രണഖ്യാസംപദസം - 5 = 2+3
മൂനഖ്യാസംപദസം - 8 = 2+3+3 = 2+2*3
നഖ്യാലഖ്യാസംപദസം - 11 = 2+3+3+3 = 2+3*3
........................................................
........................................................
പതഖ്യാസംപദസം = 2+9*3 = 29
ഇരുപതഖ്യാസം പദസം = 2+19*3 = 59
nാഖ്യാസംപദസം = 2+(n-1)3
➔ ആദഖപദസം 'f 'ഉസം നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസസം 'd'യസം ആയഖ്യാല് nാഖ്യാസംപദസം = f+(n-1)d
➔ 4,7,10,13,16,19,...........................................
നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസസം = 3
രണഖ്യാസംപദസം = 7
ആറഖ്യാസംപദസം = 19
(6-2)3 = 19 – 7
പദസഖ്യാനങ്ങളുനടെ വണിതഖഖ്യാസനത നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസസംനകഖ്യാണണ്ട് ഗുണണിചഖ്യാല് പദ
ങ്ങളതമണിലുള്ള വണിതഖഖ്യാസസം ലഭണികസം.
➔ n-ാഖ്യാസം പദസം xn ഉസംm-ാഖ്യാസം പദസം xm ഉസംആയഖ്യാല്
നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസസം d=(xm – xn)/(m-n)
➔ ആദഖപദസം x1 ഉസം അവസഖ്യാനപദസം xn ഉസം ആയഖ്യാല് പദങ്ങളുനടെ എണസം
(xn – x1)
n = --------- + 1
d
➔ ഒരു സമഖ്യാന്തരശശ്രേണണിയനടെ ബബീജഗണബീതരൂപസം എലഖ്യായണ്ട്ശപഖ്യാഴസം an+b എന രൂപതണി
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ലഖ്യായണിരണികസം.ഇവണിനടെ 'a' നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസവസം a+b ആദഖപദവമഖ്യായണിരണികസം
➔ ഒരു സമഖ്യാന്തരശശ്രേണണിയനടെ തുടെര്ചയഖ്യായ മുന്നുപദങ്ങള a,b,c ആനണങണില് (a+c) = 2b
ആയണിരണികസം.
➔ ഒരു സമഖ്യാന്തരശശ്രേണണിയനടെ ഏതുപദനതയസം നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസസംനകഖ്യാണണ്ട് ഹരണിചഖ്യാല്
കണിട്ടു ന ശണിഷസം എലഖ്യായണ്ട്ശപഖ്യാഴസം ഒശരസസംഖഖതനനയഖ്യായണിരണികസം.
➔ ഒരു സമഖ്യാന്തരശശ്രേണണിയനടെ നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസതണിനന്റെ 'p' മടെങ്ങണ്ട് nാഖ്യാസം പദതണി നന്റെ കൂനടെ
കൂടണിയഖ്യാല് (n+p)പദസഖ്യാനനത പദസം ലഭണികസം.
4,6,8,10,12,14,16,18,20,................................
മൂനഖ്യാസംപദസം =8
പതഖ്യാസംപദസം = മൂനഖ്യാസംപദസം + 7 നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസസം = 8 + 2*7 = 22
➔ ഒന്നുമുതല് തുടെങ്ങുന തുടെര്ചയഖ്യായ 'n'എണല്സസംഖഖകളുനടെ തുക അവസഖ്യാന
സസംഖഖയനടെയസം അതണിനടുത എണല്സസംഖഖയനടെയസം ഗുണനഫലതണിനന്റെ പകുതണി
യഖ്യാണണ്ട്.തുക = n(n+1)/2
➔ ആദഖനത 'n' ഒറ്റസസംഖഖകളുനടെ തുക എനതണ്ട് എടുതഒറ്റസസംഖഖകളുനടെ എണതണിനന്റെ
വര്ഗ്ഗമഖ്യാണണ്ട്.തുക = n2
➔ ആദഖനത'n' ഇരടസസംഖഖകളുനടെതുക n(n+1) ആകുന്നു
➔ ഒരു സമഖ്യാന്തരശശ്രേണണിയണിനല തുടെര്ചയഖ്യായ കുനറ പദങ്ങളുനടെ തുക ആദഖനതയസം
അവസഖ്യാനനതയസം പദങ്ങളുനടെ തുകനയ പദങ്ങളുനടെ എണസംനകഖ്യാണണ്ട് ഗുണണിചതണിനന്റെ
പകുതണിയഖ്യാണണ്ട്.തുക = n/2[x1+xn]
➔ ഒരു സമഖ്യാന്തരശശ്രേണണിയണിനല ആദഖപദസം 'f 'ഉസം നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസസം 'd'യസം ആയഖ്യാല് 'n'
പദങ്ങളുനടെ തുക n/2[2f+(n-1)d]
➔ ഒരു സമഖ്യാന്തരശശ്രേണണിയണിനല തുടെര്ചയഖ്യായ 'n' പദങ്ങളുനടെ ബബീജഗണണിതരുപസം pn2+qn
ആയണിരണികസം.ഇവണിനടെ p യനടെ രണ്ടുമടെങ്ങഖ്യായണിരണികസം നപഖ്യാതുവണിതഖഖ്യാസസം. p,q ഇവയനടെ
തുകയഖ്യായണിരണികസം ആദഖപദസം.
➔ ഒരു സമഖ്യാന്തരശശ്രേണണിയണിനല പദങ്ങളുനടെ എണസം ഒറ്റസസംഖഖയഖ്യായഖ്യാല് മധഖപദസം ലഭണി
കഖ്യാന് പദങ്ങളുനടെതുകനയ പദങ്ങളുനടെ എണസംനകഖ്യാണണ്ട് ഹരണിചഖ്യാല് മതണി.
3,5,7,9,11,13,15
മധഖപദസം 9=63/7
➔ ഒരു സമഖ്യാന്തരശശ്രേണണിയണിനല പദങ്ങളുനടെ എണസം ഒറ്റസസംഖഖയഖ്യായഖ്യാല് പദങ്ങളുനടെതുക
ലഭണികഖ്യാന് മധഖപദനത പദങ്ങളുനടെ എണസംനകഖ്യാണണ്ട് ഗുണണിചഖ്യാല് മതണി.
➔ ഒരു സമഖ്യാന്തരശശ്രേണണിയണിനല അടുതടുത മൂന്നുപദങ്ങളുനടെ തുക എന്നുതുടെങ്ങുന
ശചഖ്യാദഖതണിനണ്ട് ശശ്രേണണി (a-d),a,(a+d)എന്നുസം അഞ്ചുപദങ്ങളുനടെ തുക എന്നുതുടെങ്ങുന
ശചഖ്യാദഖതണിനണ്ട് ശശ്രേണണി (a-2d),(a-d),a,(a+d),(a+2d)എന്നുസം എടുകണസം.
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UNIT 2 CIRCLES
➔ ഒരു നബീശണിതനണിളമുള്ള വര വണികര്ണമഖ്യാകുന അശനകസം മടതണിശകഖ്യാണങ്ങള വരകഖ്യാസം .മടമൂലക
ളുനടെ സഞഖ്യാരപഖ്യാത ഒരു വൃതമഖ്യാണണ്ട്.

➔ ഒരു വൃതതണിനല വഖഖ്യാസതണിനന്റെ രണറ്റങ്ങള വൃതതണിനല മനറ്റഖ്യാരു ബണിന്ദുവമഖ്യായണി ശയഖ്യാജണിപണി
ചഖ്യാലുണഖ്യാകുന ശകഖ്യാണ് മടശകഖ്യാണ്

➔ വഖഖ്യാസതണിനന്റെ രണറ്റങ്ങള വൃതതണിനകതസം പുറതസം കൂടണിമുടണിയഖ്യാല്

➔ വൃതവഖഖ്യാസതണിനന്റെ അറ്റതണിലൂനടെ വരയയ്കുുന വരകള പരസ്പരസം ലസംബമഖ്യാനണങണില് അവ കൂടണിമു
ട്ടുനതണ്ട് വൃതതണില്
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➔ ഒശര വര കര്ണമഖ്യാകുന മടതണിശകഖ്യാണങ്ങളണിനല മടമുലകള വൃതതണിലഖ്യാകുനതണ്ട് എന്തുനകഖ്യാണണ്ട്

ഒരു വൃതതണിനല ഒരു ബണിന്ദുവണില്നണിനണ്ട് പരസ്പരസം ലസംബമഖ്യായണി വരയന വരകള വൃതനത
മുറണികനതണ്ട് ഒരു വഖഖ്യാസതണിനന്റെ രണറ്റങ്ങളണിലഖ്യാണണ്ട്.തുടെര്നണ്ട് മടസം ഉപശയഖ്യാഗണിചണ്ട് വൃതശകനസം
കണ്ടുപണിടെണികന്നു.

➔ വഖഖ്യാസമലഖ്യാത ഞഖ്യാണ് വൃതനത നചറുതുസം വലുതുമഖ്യായ രണണ്ട് ഭഖ്യാഗങ്ങളഖ്യാകന്നു.ഇരുഭഖ്യാഗതമു
ള്ള ശകഖ്യാണുകള മടമല.വലണിയഭഖ്യാഗതണിനല ഏതുബണിന്ദുവമഖ്യായസം ഞഖ്യാണണിനന്റെ അറ്റങ്ങള
ശയഖ്യാജണിപണിച്ചുകണിട്ടുന ശകഖ്യാണ് അവ വൃതശകനവമഖ്യായണി ശയഖ്യാജണിപണിച്ചുകണിട്ടുന ശകഖ്യാണണിനന്റെ
പകുതണിയഖ്യാണണ്ട്.നചറണിയ ഭഖ്യാഗതണിനല ഏതുബണിന്ദുവമഖ്യായസം ഞഖ്യാണണിനന്റെ അറ്റങ്ങള ശയഖ്യാജണിപണിച്ചു
കണിട്ടുന ശകഖ്യാണ് ശകനതണിനല ശകഖ്യാണണിനന്റെ പകുതണി 180 ല്നണിനണ്ട് കുറചതഖ്യാണണ്ട്.വഖഖ്യാസവസം
വലണിയചഖ്യാപവസം നചറണിയ ചഖ്യാപവസം ചര്ചനചയ്യണസം

∟AOB = 110, ∟APB = 110/2 = 55
∟AQB = 180 – (110/2)
➔ ഞഖ്യാണണിനന്റെ ഇരുഭഖ്യാഗതമുള്ള ശകഖ്യാണുകനള സസംബനണികന രണണ്ട് തതത്വങ്ങള
a)വൃതതണിനല ഒരുചഖ്യാപസം മറുചഖ്യാപതണിലുണഖ്യാകന ശകഖ്യാണുകനളലഖ്യാസം തുലഖമഖ്യാണണ്ട്.അതഖ്യായതണ്ട്
ഒശരവൃതഭഖ്യാഗതണിനല ശകഖ്യാണുകനളലഖ്യാസം തുലഖസം.
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b)വൃതതണിനല ഒരുചഖ്യാപതണിലുസം മറുചഖ്യാപതണിലുണഖ്യാകുന ഏതണ്ട്ശജഖ്യാഡണിശകഖ്യാണുകളുസം അനുപൂര
കങ്ങളഖ്യാണണ്ട്.

➔ 22½,11¼ ശകഖ്യാണുകള ശകഖ്യാണ്മഖ്യാപണിനണി ഇലഖ്യാനത വരകന വണിധസം

➔ നണിശണിതശകഖ്യാണുകളുസം നണിശണിതപരണിവൃതവമുള്ള തണിശകഖ്യാണസം വരകന വണിധസം

6Sdk Meloor

➔ ഏനതഖ്യാരുചതുര്ഭുജതണിനന്റെയസം മൂന്നുമൂലകളണിലൂനടെ കടെന്നുശപഖ്യാകുന വൃതസം വരകഖ്യാസം .(പരണിവൃ

തസം).നഖ്യാലഖ്യാസംമൂല വൃതതണിനകനതഖ്യാ പുറനതഖ്യാ വൃതതണിനലഖ്യാ ആകഖ്യാസം .വൃതതണിലഖ്യായഖ്യാല്
ആ മൂലയണിനലയസം എതണിര്മൂലയണിനലയസം ശകഖ്യാണുകളുനടെ തുക 180.വൃതതണിനുപുറതഖ്യായഖ്യാല്
180 ശനകഖ്യാള കുറവണ്ട്,വൃതതണിനകതഖ്യായഖ്യാല് 180 ശനകഖ്യാള കൂടുതല്

➔ ചകബീയചതുര്ഭുജസം
➔ ചതുരവസം സമപഖ്യാര്ശത്വലസംബകവസം ചകബീയമഖ്യാണണ്ട്.

➔ വൃതതണിനല രണ്ടുഞഖ്യാണുകള പരസ്പരസം മുറണിച്ചുകടെകശമഖ്യാഴണഖ്യാകുന ഭഖ്യാഗങ്ങള തമണിലുള്ള
ബനസം
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a)ഞഖ്യാണുകള വഖഖ്യാസങ്ങള

b)വഖഖ്യാസങ്ങളലഖ്യാത ഞഖ്യാണുകള

c)മുറണിച്ചുകടെകനതണ്ട് വൃതതണിനുപുറതഖ്യായഖ്യാല്
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d)ഒരുവഖഖ്യാസതണിനന അതണിനുലസംബമഖ്യായ ഞഖ്യാണ് മുറണിചഖ്യാല്

➔ e)ഭഖ്യാഗങ്ങനള ചതുരപരപളവഖ്യായണി കണ്ടുള്ള വണിശദബീകരണസം

ചതുരസം PTSD യനടെ പരപളവണ്ട് = ചതുരസം PRQB യനടെ പരപളവണ്ട്
➔ വൃതതണിനുള്ളണില് മുറണിച്ചുകടെകന ഞഖ്യാണുകളുനടെ അഗ്രങ്ങള ശയഖ്യാജണിപണിചണ്ട് രണണ്ട് സദൃശഖതണി
ശകഖ്യാണങ്ങളുണഖ്യാകഖ്യാസം.
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∆ APD,∆ CPB എനണിവ സദൃശഖതണിശകഖ്യാണങ്ങളഖ്യാണണ്ട്
➔ ഒരു ചകബീയചതുര്ഭുജതണിനല വണികര്ണങ്ങള വരകശമഖ്യാഴണഖ്യാകുന നഖ്യാലുതണിശകഖ്യാണങ്ങളണില്

എതണിര്ശജഖ്യാടെണിതണിശകഖ്യാണങ്ങളണിനല ശകഖ്യാണുകള തുലഖമഖ്യായണിരണികസം.

➔ ∆APC,∆BPD എനണിവയനടെയസം ∆APD,∆CPB എനണിവയനടെയസം ശകഖ്യാണുകള തുലഖമഖ്യായണിരണി

കസം.

UNIT 3
സതധദതകളുലട ഗണണിതത്താം
➔ സഖ്യാധഖത എന ആശയസം ഭണിനസസംഖഖയണിലൂനടെ അവതരണിപണികന്നു.
➔ ജഖഖ്യാമണിതബീയരൂപങ്ങളണിലൂനടെ സഖ്യാധഖതകള അവതരണിപണികന്നു.
➔ ഒരു സസംഭവതണിനണ്ട് അനുകൂലഫലങ്ങള ആനക ഉണഖ്യാകുന ഫലങ്ങളണില്നണിനണ്ട്
എണണിനയടുതണ്ട് ഭണിനസസംഖഖഖ്യാരൂപതണില് സഖ്യാധഖത കണകഖ്യാകന്നു.
➔ ഫലങ്ങളുനടെ എണസം കൂടുതലഖ്യാകുശമഖ്യാള ആനകഫലങ്ങളുസം അനുകൂലഫലങ്ങളുസം
നമഖ്യാതതണില് കണകഖ്യാകഖ്യാനുള്ള ചണില രബീതണികള അവതരണിപണികന്നു.
അനുകൂലഫലങ്ങളുനടെ എണസം
➔ സഖ്യാധഖത = --------------------------------ആനകഫലങ്ങളുനടെ എണസം
UNIT 4

രണതത്താംകൃതണിസമവതകദത്താം
1)(x+a)2=b എന രൂപതണിലുള്ള രണഖ്യാസംകൃതണിസമവഖ്യാകഖങ്ങള
2)x2+ax=b എന രൂപതണിലുള്ള രണഖ്യാസംകൃതണിസമവഖ്യാകഖങ്ങള
3)അളവകളുനടെ രണഖ്യാസംകൃതണിസമവഖ്യാകഖസം നണിര്ദഖ്യാരണസം നചയ്യുശമഖ്യാള അധണിസസംഖഖയസം
നന്യൂനസസംഖഖയസം സന്ദര്ഭതണിനനുസരണിചണ്ട് തണിരനഞ്ഞെടുകണസം
4)സൂതവഖ്യാകഖമുപശയഖ്യാഗണിചണ്ട് രണഖ്യാസംകൃതണിസമവഖ്യാകഖസം നണിര്ദഖ്യാരണസം നചയ്യുന്നു.
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x = -b±√b2-4ac
---------------2a
5)ഒരു രണഖ്യാസംകൃതണിബഹുപദതണില്നണിനണ്ട് പൂജഖസംകണിടഖ്യാന് എടുശകണ സസംഖഖ
കണ്ടുപണിടെണികന നപഖ്യാതുവഖ്യായ മഖ്യാര്ഗ്ഗസം.
UNIT 5
തണിതകതണമണിതണി
1)നണിശണിതശകഖ്യാണുകളുള്ള തണിശകഖ്യാണങ്ങളുനടെ വശങ്ങളുനടെ അസംശബനസം കണകഖ്യാകന്നു.
✗
ശകഖ്യാണുകള 60°,60°,60° ആയഖ്യാല് വശങ്ങള 1:1:1
✗
ശകഖ്യാണുകള 45°,45°,90° ആയഖ്യാല് വശങ്ങള 1:1:√2 (90° യണ്ട് എതണിനരയള്ള
വശസം കണിടഖ്യാന് 45°യണ്ട് എതണിനരയള്ള വശനത √2 നകഖ്യാണണ്ട് ഗുണണിചഖ്യാല് മതണി.)
✗
ശകഖ്യാണുകള 30°,60°,90° ആയഖ്യാല് വശങ്ങള 1:√3:2(60° യണ്ട് എതണിനരയള്ള
വശസം കണിടഖ്യാന് 30°യണ്ട് എതണിനരയള്ള വശനത √3 നകഖ്യാണണ്ട് ഗുണണിചഖ്യാല് മതണി.90°
യണ്ട് എതണിനരയള്ള വശസം കണിടഖ്യാന് 30°യണ്ട് എതണിനരയള്ള വശനത 2 നകഖ്യാണണ്ട്
ഗുണണിചഖ്യാല് മതണി.)
2)ഒശരശകഖ്യാണുകളുള്ള തണിശകഖ്യാണങ്ങള പല വലണിപതണില് വരചഖ്യാല് വശങ്ങളുനടെ നബീളസം
മഖ്യാറുനമങണിലുസം അവ തമണിലുള്ള അസംശബനസം മഖ്യാറുനണില.
3)ഏതുതണിശകഖ്യാണതണിലുസം ശകഖ്യാണുകള വശങ്ങളുനടെ അസംശബനസം നണിശയണികന്നു.
4)ശകഖ്യാണുകളുനടെ വലണിപനത സൂചണിപണികന സസംഖഖകളഖ്യാണണ്ട് Sin,Cos എനണിവ
5)ഒരു തണിശകഖ്യാണതണിനന്റെ രണ്ടുവശങ്ങളുസം ഒരുശകഖ്യാണുസം തനഖ്യാല് പരപളവസം മൂനഖ്യാമനത
വശതണിനന്റെ നബീളവസം കണകഖ്യാകഖ്യാസം.

1
തണിശകഖ്യാണതണിനന്റെ പരപളവണ്ട് = ---- abSin C
2
1
ചുരുകതണില് പരപളവണ്ട് = ---- x ആദഖനത വശസം x രണഖ്യാമനത വശസം x Sin(വശങ്ങള
2
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തമണിലുള്ള ശകഖ്യാണ്)

6)ആരസം 'r'ആയ വൃതതണില് ശകനശകഖ്യാണ് cº ആയ ഞഖ്യാണണിനന്റെ നബീളസം 2rSin[c/2]º
7)ഒരു തണിശകഖ്യാണതണിനന്റെ വശങ്ങളുനടെ നബീളസം അതണിനന്റെ ശകഖ്യാണുകളുനടെ Sin അളവകനള
പരണിവൃതവഖഖ്യാസസംനകഖ്യാണണ്ട് ഗുണണിചതഖ്യാണണ്ട്.ഏനതങണിലുസംശകഖ്യാണ് മടതണിശനകഖ്യാള
വലുതഖ്യാനണങണില്,അതണിനന്റെ അനുപൂരകശകഖ്യാണണിനന്റെ Sin എടുകണസം.ഒരുശകഖ്യാണ്
മടമഖ്യാനണങണില്,അതണിനന്റെ എതണിര്വശസം പരണിവൃതവഖഖ്യാസസംതനന.
8)ശകഖ്യാണണിനന്റെ Tan എന അളവണ്ട്
9)

SinA = BC/AC
CosA = AB/AC
TanA = BC/AB
10)ശമല്ശകഖ്യാണ്,കബീശഴഖ്യാണ് എനബീ ആശയങ്ങള.
11)ശമല്ശകഖ്യാണ്,കബീശഴഖ്യാണ് എനബീ ആശയങ്ങളുപശയഖ്യാഗണിചണ്ട് അകലങ്ങളുസം ഉയരങ്ങളുസം
കണ്ടുപണിടെണികന്നു.
UNIT 6
സൂചകസത്താംഖദകള്

● ഒരു സമതലതണിനല ബണിന്ദുകനളനയലഖ്യാസം സസംഖഖഖ്യാശജഖ്യാടെണികളനകഖ്യാണണ്ട്
സൂചണിപണികഖ്യാസം
● സസംഖഖഖ്യാശജഖ്യാടെണികനളനയലഖ്യാസം സമതലതണിനല ബണിന്ദുകളഖ്യായണി അടെയഖ്യാളനപടുതഖ്യാസം.
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● അക്ഷങ്ങള വരചണിട്ടുള്ള ഒരുസമതലതണിനല (ശദകഖ്യാര്തണ്ട് തലസം)രണണ്ട് ബണിന്ദുകള
ശയഖ്യാജണിപണികന വര ഒരക്ഷതണിനുസം സമഖ്യാന്തരമനലങണില്,ഈ ബണിന്ദുകള
എതണിര്മൂലകളഖ്യായസം വശങ്ങള അക്ഷതണിനുസമഖ്യാന്തരമഖ്യായസം ഒരു ചതുരമുണണ്ട്.

●

അക്ഷങ്ങള വരചണിട്ടുള്ള ഒരുസമതലതണിനല (ശദകഖ്യാര്തണ്ട് തലസം)രണണ്ട് ബണിന്ദുകള
ശയഖ്യാജണിപണികന വര ഒരക്ഷതണിനുസം സമഖ്യാന്തരമനലങണില്,ഈ ബണിന്ദുകള
എതണിര്മൂലകളഖ്യായണി വശങ്ങള അക്ഷതണിനുസമഖ്യാന്തരമലഖ്യാത എതചതുരസം ശവണ
നമങണിലുസം വരയഖ്യാവനതഖ്യാണണ്ട്.
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●

സൂചകസസംഖഖകള ഉപശയഖ്യാഗണിചണ്ട് ശദകഖ്യാര്തണ്ട് തലതണിനല രണണ്ട് ബണിന്ദുകള
തമണിലുള്ള അകലസം കണകഖ്യാകന രബീതണി.
a)ഒശര y സൂചകസസംഖഖ ഉള്ള ബണിന്ദുകനളലഖ്യാസം,x അക്ഷതണിനണ്ട് സമഖ്യാന്തരമഖ്യായ ഒരു
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വരയണിലഖ്യാണണ്ട്.അതരസം രണണ്ട് ബണിന്ദുകളതമണിലുള്ള അകലസം,അവയനടെ x സൂചക
സസംഖഖകളുനടെ വഖതഖഖ്യാസമഖ്യാണണ്ട്.
(x1,y),(x2,y) തമണിലുള്ള അകലസം=| x1- x2|
b)ഒശര x സൂചകസസംഖഖ ഉള്ള ബണിന്ദുകനളലഖ്യാസം,y അക്ഷതണിനണ്ട് സമഖ്യാന്തരമഖ്യായ ഒരു
വരയണിലഖ്യാണണ്ട്.അതരസം രണണ്ട് ബണിന്ദുകളതമണിലുള്ള അകലസം,അവയനടെ y സൂചക
സസംഖഖകളുനടെ വഖതഖഖ്യാസമഖ്യാണണ്ട്.
(x,y1),(x,y2) തമണിലുള്ള അകലസം=| y1- y2|
c)സൂചകസസംഖഖകള (x1,y1),(x2,y2 ) ആയ ഏതണ്ട് രണണ്ട് ബണിന്ദുകളതമണിലുള്ള

അകലസം (x1- x2)2+(y1- y2)2
d)സൂചകസസംഖഖകള (x,y)ആയ ബണിന്ദുവസം,ആധഖ്യാരബണിന്ദുവസം തമണിലുള്ള അകലസം
√x2+y2
● ഒരു സഖ്യാമഖ്യാന്തരബീകതണിനന്റെ മൂന്നുമൂലകള തനഖ്യാല് നഖ്യാലഖ്യാമനത മൂല കണകഖ്യാ
കന രബീതണി.

UNIT 7
ലതതടുവരകള്
വൃതതണിനല ഒരുബണിന്ദുവണില്നണിന്നുള്ള നതഖ്യാടുവര
● വൃതതണിനല ഒരുബണിന്ദുവണിലൂനടെ അശനകസം വരകള വരകഖ്യാസം.അതണില് ഒനണ്ട് നതഖ്യാടുവരയസം
മശറ്റതണ്ട് വഖഖ്യാസവമഖ്യാണണ്ട്.

15Sdk Meloor

● ഒരുവൃതതണിനല ഒരുബണിന്ദുവണിലൂനടെയള്ള നതഖ്യാടുവര,ആബണിന്ദുവണിലൂനടെയള്ള വഖഖ്യാസതണിനു

ലസംബമഖ്യാണണ്ട്.

● ഒരുവൃതതണിനന്റെ ശകനവസം അതണിനല രണണ്ട് ബണിന്ദുകളുസം ഈബണിന്ദുകളണിലൂനടെയള്ള
നതഖ്യാടു വരകള കൂടണിമുട്ടുന ബണിന്ദുവസം മൂലകളഖ്യായ ചതുര്ഭുജസം ചകബീയമഖ്യാണണ്ട്.

● ഒരുവൃതതണിനല രണ്ടുബണിന്ദുകളണിലൂനടെയള്ള ആരങ്ങള ശചരുനശകഖ്യാണുസം,ഈബണിന്ദു
കളണിനല നതഖ്യാടുവരകള ശചരുനശകഖ്യാണുസം അനുപൂരകമഖ്യാണണ്ട്.
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● വൃതതണിനല ഒരുഞഖ്യാണണിനന്റെ രണറ്റങ്ങളണിലൂനടെയള്ള നതഖ്യാടുവരകള ഞഖ്യാണുമഖ്യായണി ഉണഖ്യാ

കന ശകഖ്യാണ്,ഞഖ്യാണണിനന്റെ ശകനശകഖ്യാണണിനന്റെ പകുതണിയഖ്യാണണ്ട്.

● വൃതതണിനല ഒരുഞഖ്യാണ് അതണിനന്റെ അറ്റതള്ള നതഖ്യാടുവരയമഖ്യായണി ഒരുവശതണ്ട് ഉണഖ്യാ

കന ശകഖ്യാണ് മറുവശതള്ള വൃതഭഖ്യാഗതണ്ട് ഉണഖ്യാകന ശകഖ്യാണണിനണ്ട് തുലഖമഖ്യാണണ്ട്.
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വൃതതണിനുപുറനത ഒരുബണിന്ദുവണില്നണിന്നുള്ള നതഖ്യാടുവര
● വൃതതണിനണ്ട് പുറതള്ള ബണിന്ദുവണില്നണിനണ്ട് വൃതതണിശലകണ്ട് രണണ്ട്നതഖ്യാടുവരകള വര
കഖ്യാസം.അവയനടെ നബീളങ്ങള തുലഖമഖ്യായണിരണികസം.

● O ശകനമഖ്യായ വൃതതണിനല നതഖ്യാടുവരയഖ്യാണണ്ട് AP.പപതശഗഖ്യാറസണ്ട് സണിദഖ്യാന്തമനുസരണിചണ്ട്

● ഒരുവൃതതണിനല നഖ്യാലുബണിന്ദുകളണിലൂനടെയള്ള നതഖ്യാടുവരകള ശചര്ന്നുണഖ്യാകുന ചതുര്ഭുജ

തണിനന്റെ എതണിര്വശങ്ങളുനടെ തുക തുലഖമഖ്യാണണ്ട്.
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മുകളണിനല ചണിതസം തഖ്യാഴനതശപഖ്യാനല ചുരുകണിവരകഖ്യാസം

● മുറണികന വരയനടെയസം വൃതതണിനുപുറതള്ള
നതഖ്യാടുവരയ നടെ വര്ഗ്ഗതണിനുതുലഖമഖ്യാണണ്ട്.

ഭഖ്യാഗതണിനന്റെയസം

ഗുണനഫലസം

● കൂടണിമുട്ടുന രണ്ടുവരകനള നതഖ്യാടുന വൃതതണിനന്റെ ശകനസം,വരകളശചരുന ശകഖ്യാണണിനന്റെ
സമഭഖ്യാജണിയണിലഖ്യാണണ്ട്.
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● അന്തര്വൃതസം എന ആശയസം

● ഏതുതണിശകഖ്യാണതണിലുസം ശകഖ്യാണുകളുനടെ സമഭഖ്യാജണികനളലഖ്യാസം ഒരുബണിന്ദുവണില് കൂടണിമുട്ടുന്നു.

● ഒരുതണിശകഖ്യാണതണിനന്റെ അന്തര്വൃതതണിനന്റെ ആരസം,തണിശകഖ്യാണതണിനന്റെ പരപളവണിനന
ചുറ്റളവണിനന്റെ പകുതണിനകഖ്യാണണ്ട് ഹരണിചതണിനുതുലഖമഖ്യാണണ്ട്.
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'r'അന്തര്വൃതആരവസം 'A'തണിശകഖ്യാണതണിനന്റെ പരപളവസം 's'ചുറ്റളവണിനന്റെ പകുതണിയസം
ആയഖ്യാല് r=A/s
● ബഖ്യാഹഖവൃതസം എന ആശയസം

X,Y,Z ശകനമഖ്യായ വൃതങ്ങളഖ്യാണണ്ട് ബഖ്യാഹഖവൃതങ്ങള.
● ഒരുതണിശകഖ്യാണതണിനന്റെ പരപളവണ്ട് കഖ്യാണഖ്യാനുള്ള നഹശറഖ്യാണണിനന്റെ സൂതവഖ്യാകഖസം.
√s(s-a)(s-b)(s-c)
UNIT 8

സമചതുരസ്തൂപണിക

ഘനരൂപങള്

✗ ഒരുസമചതുരസ്തൂപണികകണ്ട് ഒരു പഖ്യാദവസം നഖ്യാലുപഖ്യാര്ശത്വമുഖങ്ങളുമഖ്യാണുള്ളതണ്ട്.
✗ പഖ്യാദമുഖസം സമചതുരവസം പഖ്യാര്ശത്വമുഖങ്ങള സമപഖ്യാര്ശത്വതണിശകഖ്യാണങ്ങളുമഖ്യാണണ്ട്.
✗ ഒരുസമചതുരസ്തൂപണികയനടെ പഖ്യാദവകണ്ട് 'a'യസം,പഖ്യാര്ശത്വവകണ്ട് 'e'യസം,പഖ്യാദമുഖവണികര്ണസം 'd'
യസം,പഖ്യാര്ശശത്വഖ്യാനതണി 'l'ഉസം,ഉനതണി 'h'ഉസംആയഖ്യാല് ഇവനയ മൂനണ്ട് മടതണിശകഖ്യാണങ്ങളഖ്യാല്
ബനണിപണികഖ്യാസം.
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✗ ഒരുസമചതുരസ്തൂപണികയനടെപഖ്യാര്ശത്വമുഖപരപളവണ്ട് = 1/2 x പഖ്യാദചുറ്റളവണ്ട് x പഖ്യാര്ശശത്വഖ്യാനതണി
=2al
✗ ഒരുസമചതുരസ്തൂപണികയനടെഉപരണിതലപരപളവണ്ട് = പഖ്യാര്ശത്വമുഖപരപളവണ്ട് + പഖ്യാദപരപളവണ്ട്
= 2al + a2
✗ ഒരുസമചതുരസ്തൂപണികയനടെ വഖഖ്യാപസം = 1/3 x പഖ്യാദപരപളവണ്ട് x ഉയരസം
=1/3 x a2h

വൃതസ്തൂപണിക
✗ ഒരു വൃതസ്തൂപണികകണ്ട് ഒരുവകമുഖവസം ഒരുപഖ്യാദമുഖവമുണണ്ട്.പഖ്യാദമുഖസം വൃതഖ്യാകൃതണിയഖ്യാണണ്ട്.
✗ ഒരു വൃതസ്തൂപണികയനടെ പഖ്യാദതണിനന്റെ ആരവസം ഉയരവസം പഖ്യാര്ശശത്വഖ്യാനതണിയസം ശചര്നഖ്യാല്
മടതണിശകഖ്യാണസം രൂപണികൃതമഖ്യാകുന്നു.

✗ ഒരു വൃതസ്തൂപണിക രൂപബീകൃതമഖ്യാകുനതണ്ട് ഒരുകടണികടെലഖ്യാസണ്ട് വൃതഖ്യാസംശസം വളചണ്ട് ഒടണിക
ശമഖ്യാഴഖ്യാണണ്ട്.വൃതഖ്യാസംശതണിനന്റെ ആരസം വൃതസ്തൂപണികയനടെ പഖ്യാര്ശശത്വഖ്യാനതണിയസം വൃതഖ്യാസംശ
തണിനല ചഖ്യാപതണിനന്റെനബീളസം വൃതസ്തൂപണികയനടെപഖ്യാദമുഖനത ചുറ്റളവസം ആയണിമഖ്യാറുന്നു.
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വൃതഖ്യാസംശതണിനല ചഖ്യാപതണിനന്റെനബീളസം = 2∏R * x
-----------

360
വൃതസ്തൂപണികയനടെപഖ്യാദമുഖനത ചുറ്റളവണ്ട് = 2∏r
ആയതണില്നണിന്നുസം

R*x
---360

= r

● ഒരു വൃതസ്തൂപണികയനടെ വകമുഖപരപളവണ്ട് = ∏rl

● ഒരു വൃതസ്തൂപണികയനടെ ഉപരണിതലപരപളവണ്ട് = ∏rl+∏r2
● ഒരു വൃതസ്തൂപണികയനടെ വഖഖ്യാപസം = 1/3 x ∏r2h

തഗതളത്താം

● ശഗഖ്യാളതണിനന്റെ ഉപരണിതലപരപളവണ്ട് = 4∏r2
● ശഗഖ്യാളതണിനന്റെ വഖഖ്യാപസം = 4/3 ∏r3

അര്ധതഗതളത്താം
● ഒരു അര്ധശഗഖ്യാളതണിനന്റെ വകമുഖപരപളവണ്ട് = 2∏r2
● ഒരു അര്ധശഗഖ്യാളതണിനന്റെ ഉപരണിതലപരപളവണ്ട് = 3∏r2
● ഒരു അര്ധശഗഖ്യാളതണിനന്റെ വഖഖ്യാപസം = 2/3 ∏r3
UNIT 9
ജദതമണിതണിയത്താം ബതീജഗണണിതവത്താം
1)അക്ഷങ്ങളണിനലഖ്യാനണിനുസം സമഖ്യാന്തരമലഖ്യാത ഒരുവരയണിനല രണ്ടുബണിന്ദുകളണിലൂനടെ അക്ഷ
ങ്ങളകസമഖ്യാന്തരമഖ്യായ വരകളവരചഖ്യാല് ഒരുമടതണിശകഖ്യാണസം കണിട്ടുസം. ഒരുവരയണിനല
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ഏനതങണിലുസം ഒരുശജഖ്യാടെണി ബണിന്ദുകനളടുതണ്ട് ഇങ്ങനന വരകന തണിശകഖ്യാണങ്ങനളലഖ്യാസം
സദൃശഖമഖ്യാണണ്ട്.ഇതരസം തണിശകഖ്യാണങ്ങള തുലഖസംതനനയഖ്യാകുന ചണിലസന്ദര്ഭങ്ങള.

ചണിതതണിനല C യനടെ മൂല കണ്ടുപണിടെണികനതണിനണ്ട് APB,∆DQC എനബീ തുലഖതണിശകഖ്യാ
ണങ്ങള എടുതഖ്യാല് മതണി.
2)ഒരുവരയണിനല രണറ്റങ്ങളണിനലയസം ബണിന്ദുകളതനഖ്യാല് വരയനടെ മധഖബണിന്ദുവണിനന്റെ സൂച
കസസംഖഖകള കണ്ടുപണിടെണികന വണിധസം.

AB എന വരയനടെ മദഖബണിന്ദു (x1+x2/2,y1+y2/2) എന വഖ്യാകഖമുപശയഖ്യാഗണിചണ്ട് കണ്ടുപണിടെണി
കഖ്യാവനതഖ്യാണണ്ട്.
3)ഒരുവരയണിനല രണറ്റങ്ങളണിനലയസം ബണിന്ദുകളതനഖ്യാല് വരനയ ഒരു നണിശണിതഅസംശ
ബനതണില് ഭഖ്യാഗണികന ബണിന്ദു കണണിപണിടെണികന വണിധസം
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x=

p
x1 + ---- (x2 – x1)
w

p
y = y1 + ---- (y2 – y1)
w
4)അക്ഷങ്ങനളഖ്യാനണിനുസം സമഖ്യാന്തരമലഖ്യാത ഏതുവരയണിലുസം y-സൂചകസസംഖഖയണിനല മഖ്യാറ്റസം
x- സുചകസസംഖഖയണിനല മഖ്യാറ്റനത നണിശണിതസസംഖഖനകഖ്യാണണ്ട് ഗുണണികനതഖ്യാണണ്ട് .
5)അക്ഷങ്ങനളഖ്യാനണിനുസം സമഖ്യാന്തരമലഖ്യാത ഏതുവരയണിലുസം y-സൂചകസസംഖഖയണിനല മഖ്യാറ്റസം
x- സുച കസസംഖഖയണിനല മഖ്യാറ്റതണിനണ്ട് ആനുപഖ്യാതണികമഖ്യാണണ്ട്.
y2 – y1
6)(x1,y1),(x2,y2) എനബീബണിന്ദുകള ശയഖ്യാജണിപണിച്ചുകണിട്ടുന വരയനടെ ചരണിവണ്ട് --------x2 - x1
7)(x1,y1),(x2,y2) എനബീബണിന്ദുകള ശയഖ്യാജണിപണിച്ചുകണിട്ടുനവരയനടെസമവഖ്യാകഖരൂപബീകര
ണസം
8)ഒരു വൃതതണിനന്റെശകനസം(x1,y1)ഉസം ആരസം r ഉസം ആയഖ്യാല് സമവഖ്യാകഖസം
(x- x1)2 + (y- y1)2 = r2
9)ഒരു വൃതതണിനന്റെശകനസം ആധഖ്യാരബണിന്ദുവസം ആരസം r ഉസം ആയഖ്യാല് സമവഖ്യാകഖസം
x2 + y2 = r2
10)ax+by+c=0 എന വരയനടെ ചരണിവണ്ട് -a/b
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UNIT 10

ബഹുപദങള്
1)p(x) = q(x) X r(x) ആയഖ്യാല് p(x)നന്റെ ഘടെകങ്ങളഖ്യാണണ്ട് q(x),r(x) എനണിവ

2)p(x) എന ബഹുപദതണിനന്റെ ഘടെകമഖ്യാണണ്ട് (x-a) എങണില് p(a) = 0
p(x) എന ബഹുപദതണിനന്റെ ഘടെകമഖ്യാണണ്ട് (x+a) എങണില് p(-a) = 0
p(x) എന ബഹുപദതണിനന്റെ ഘടെകമഖ്യാണണ്ട് (ax-b) എങണില് p(b/a) = 0
p(x) എന ബഹുപദതണിനന്റെ ഘടെകമഖ്യാണണ്ട് (ax+b) എങണില് p(-b/a) = 0
3)p(x) എന രണഖ്യാസംകൃതണിബഹുപദനത p(x) = (x-a)(x-b) എനണ്ട് പണിരണിനചഴതഖ്യാന് കഴണി
ഞ്ഞെഖ്യാല് a,b എനബീസസംഖഖകള p(x) = 0 എന സമവഖ്യാകഖതണിനന്റെ പ്രശ്നപരണിഹഖ്യാരങ്ങ
ളഖ്യാണണ്ട്.
4)p(x) എനനഖ്യാരുബഹുപദവസം,(x-a) എന ബഹുപദവനമടുതഖ്യാല്
p(x) = (x-a) q(x) + b
എന സമവഖ്യാകഖസം ശരണിയഖ്യാകുന തരതണില് q(x) എന ബഹുപദവസം b എന സസംഖഖയസം
കണ്ടു പണിടെണികഖ്യാസം
5)p(x) എന ബഹുപദനത (x-a) എന ബഹുപദസംനകഖ്യാണണ്ട് ഹരണിചഖ്യാല് കണിട്ടുന ശണിഷസം
p(a) എന സസംഖഖയഖ്യാണണ്ട്.

UNIT 11

സണിതണിവണിവരകണകക്
1)ശരഖ്യാശരണി എന ആശയസം
തുക
2)മഖ്യാധഖസം എന ശരഖ്യാശരണി. മഖ്യാധഖസം =

--------------

എണസം
3)മഖ്യാധഖസം എന ശരഖ്യാശരണി ശരണിയലഖ്യാത സന്ദര്ഭസം
4)മധഖമസം എന ശരഖ്യാശരണി.
വണിവരങ്ങള നണിരതണിനയഴതണിയഖ്യാല് അവ കമതണിനലഴതണി നടുവണിലശതതണ്ട്
കണ്ടുപണിചഖ്യാല് മതണി.
വണിവരങ്ങള ആവര്തണിച്ചുവനഖ്യാല് അവ പടണികയഖ്യായഖ്യാണണ്ട് തരുനതണ്ട്.ഇവണിനടെയസം
കമതണിനലഴതണി നടുവണിലശതതണ്ട് കണ്ടുപണിചഖ്യാല് മതണി.
വണിവരങ്ങളുനടെ എണസം കൂടുതലഖ്യായഖ്യാല് അവ പകകഖ്യാരഖസംനചയ്യുനതണിനുള്ള
എളുപതണിനണ്ട് പല വണിഭഖ്യാഗങ്ങളഖ്യാകണി തണിരണികന്നു.ഇതരതണില് തനഖ്യാല്
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വഖ്യാകഖമുപശയഖ്യാഗണിചണ്ട് മഖ്യാധഖസം കണകഖ്യാകഖ്യാസം.
x-x1
y-y1
------ = ------x2-x1
y2-y1

അനലങണില്

l + [n/2 – f ]c
-----------ഇവണിനടെ ഒഖ്യാശരഖ്യാവണിഭഖ്യാഗതണിനന്റെയസം നബീളസം 'c'
m
എന്നുസം മധഖമഅളവണ്ട് ഉളനപടുന വണിഭഖ്യാഗസംതുടെങ്ങുന സസംഖഖ 'l'എന്നുസം ആവണിഭഖ്യാ
ഗതണിനല ആവൃതണി 'm'എന്നുസം ആനക എണസം 'n' എന്നുസം മധഖമസം ഉളനപടുന
വണിഭഖ്യാഗസംവനരയള്ള ആനക ആവൃതണി 'f' എന്നുസം ആയണിരണികസം.
---------------------------
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