
vÁ:®PÉëöäÃ±ÀégÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯É UÉÆd£ÀÆgÀ f:UÀzÀUÀ  

10 £ÉÃ vÀgÀUÀw UÀtÂvÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ-2022-23 

Ȩ́ÃvÀÄ§AzsÀ CxÀð: Ȩ́ÃvÀÄ§AzsÀ ¥ÀzÀªÀÅ ‘ Ȩ́ÃvÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘§AzsÀ’ JA§ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. JAzÀgÉ JgÀqÀÄ 

zÀqÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À À̧A¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£À JAzÀÄ CxÀð. 8 ªÀÄvÀÄÛ 9 £ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ É̈ÃPÁVgÀÄªÀÅzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ 

¸ÀA§AzsÀ PÀ°à À̧ÄªÀÅzÀÄ.ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½AzÀ GAmÁzÀ PÀ°PÁ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß À̧jzÀÆV À̧®Ä CUÀvÀåªÁzÀ 

PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr, PÀ°PÉUÉ ¹zÀÞUÉÆ½¹, ªÀÄÄA¢£À PÀ°PÁ 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ PÀ°PÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

                       ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ 

1.£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë 

2.30 ¢£ÀUÀ¼À PÀ°PÁ-¥ÀæQæAiÉÄ 

3.¸Á¥sÀ®å ¥ÀjÃPÉë  

4. ±Á¯Á ±ÉÊPÀëtÂPÀ AiÉÆÃd£É(SAP) 

5.¥ÀjºÁgÀ É̈ÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ಬುನಾದಿ ¸ÁªÀÄxÀåð(F.L.N)       

       »A¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ (PÀ°PÁ-¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ) 

  1. ©ü£ÀßgÁ²UÀ¼À ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆ®QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄÄªÀgÀÄ. 

  2. ¢é¥ÀzÉÆÃPÀÛUÀ¼À UÀÄuÁPÁgÀ, C¥ÀªÀwð¸ÀÄ«PÉ. ¢é¥ÀzÉÆÃQÛ¬ÄAzÀ §ºÀÄ¥ÀzÉÆÃQÛAiÀÄ s̈ÁUÁPÁgÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀgÀÄ. 

  3. wæ¨sÀÄdUÀ¼À ¸ÀªÀð¸ÀªÀÄvÉAiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ zÀvÀÛ wæ¨sÀÄdUÀ¼À ¸ÀªÀð¸ÀªÀÄvÉ ¤zsÀðj¸ÀÄªÀgÀÄ. 

  4. zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ, ªÀVÃðPÀgÀt, PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ C¼ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»rzÀÄ, D É̄ÃRUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹   
¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁåSÁå¤¸ÀÄªÀgÀÄ. 

  5. zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV gÀZÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä À̧ªÀÄxÀðgÁUÀÄªÀgÀÄ. 

  6. ZÀvÀÄ¨sÀÄðdzÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀgÀÄ. 

  7. ªÀÈvÀÛRAqÀ,wæeÁåAvÀgÀRAqÀ, ªÀÈvÀÛRAqÀzÀ°è K¥ÀðlÖ PÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ, eÁå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈvÀÛPÉÃAzÀæ¢AzÀ eÁåzÉqÉUÉ J¼ÉzÀ 
®A§zÀ ¸ÀºÀ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À®Ä À̧ªÀÄxÀðgÁUÀÄªÀgÀÄ. 

  8. ¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É CjvÀÄ ¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤vÀå zÉÊ£ÀA¢£À fÃªÀ£ÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸À®Ä 
¸ÀªÀÄxÀðgÁUÀÄªÀgÀÄ. 

  9. DPÀÈwUÀ¼À «¹ÛÃtð PÀAqÀÄ»rAiÀÄÄªÀgÀÄ. 

  10. §ºÀÄ¥ÀzÉÆÃQÛAiÀÄ ±ÀÆ£ÀåvÉ PÀAqÀÄ»rAiÀÄÄªÀgÀÄ. 



                    10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕೆ್ಷ -2022-2023 

01.        
1

3
 + 

2

15
   ಕೂಡಿರಿ. 

 

02.       
5

7
 – 

1

2
    ಕಳೆಯಿರಿ 

 

 

03.      ( 3x+4) (3x-5) ಗುಣಲಬದ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 

04.       27 y3  + 125 z3 ಸೂಕತ  ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಅಪರ್ತಿಸಿ. 

 

 

05.       ಯಾವುದಾದರೂ 2 ರ್ತರ ಭುಜಗಳ ಸಿಸಮತೆಯ ಸಿದಾಧ ಾಂತ್ಗಳನ್ನನ  ಹೆಸರಿಸಿ. 

 

06.      ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ∆ BOC & ∆ AOD ಗಳು ಸಿಸಮವಾಗಿದೆಯೇ  JAzÀÄ ¸ÀªÀð¸ÀªÀÄvÉAiÀÄ ¹zÁÞAvÀ 

G¥ÀAiÉÆÃV¹ ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಿ.  

 

07.      ಒಾಂದು ವಾರದಲಿ್ಲ  5 ಯ ಕ್ಷತ ಗಳು ತ್ಮಮ  ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಿಕೆೄ   ವಿನಿಯೀಗಿಸು 

ಸಮಯ(ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ ) ಈ ಕೄಳಗಿನಂರ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಿಕೆೄ  ಅರು ವಿನಿಯೀಗಿಸು ಸರಾಸರಿ 

ಸಮಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 10, 7, 13, 20 ಮತ್ತತ  15 

 

08.      ಒಾಂದು ತ್ರಗರ್ತಯ 9 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ  ಎತ್ತ ರಗಳು(ಸೆ.ಮೀ ಗಳಲಿ್ಲ ) ಈ ಕೄಳಗಿನಂರ್ತದೆ. 155, 160, 145, 

149, 150, 147, 152, 144, 148, ಈ ದತ್ತ ಾಂವಗಳ ಮಧ್ಯ ಾಂಕನ್ನನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 

 

09.      6 ಸೆ.ಮೀ ಉದದ ವಿರು ರೇಖಾಖಂಡ ರಚಿಸಿ ಅದಕೆೄ  ಲಂಬಾರ್ಿಕ ರಚಿಸಿ. 

 

10.      ∆ ABC ದಲಿ್ಲ  BC=4 cm, LB=1000  ಮತ್ತತ  LC=300   ಇರುವಂತೆ ∆ ABC ಯನ್ನನ   ರಚಿಸಿ. 

 

 

11.      ಚತ್ತಭುಿಜದ  ವಿರ್ಗಳನ್ನನ   ಪಟಿ್ಟಮಾಡಿ. 

 

12.      ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಸಮಾಾಂತ್ರ ಚತ್ತಭುಿಜನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿ  ಯಾವುದಾದರೂ  2 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಿರಿ. 

                               

13.      ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಲಘುವೃತ್ತ ಖಂಡ, ಅಧಿಕವೃತ್ತ ಖಂಡಗಳನ್ನನ  ಹೆಸರಿಸಿ. 



                                                              

14.       ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲರು  ವೃತ್ತ ದ ಎಲಿ್ಲ  ಭಾಗಗಳನ್ನನ  ಹೆಸರಿಸಿ. 

                      

15.      ಒಾಂದು ದಾಳನ್ನನ  1 ಬಾರಿ ಉರುಳಿಸಿದಾಗ ಸಮಸಂಖ್ಯಯ  ಮೇಲೆ ಬರು ಸಂಭನಿೀಯತೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 

16.      ಅಸಂಭ ಘಟನೆಯ ಸಂಭನಿೀಯತೆ ಎಷಿ್ಟ  ? 

 

 

17.      ಸಿಲ್ಲಾಂಡರ್ ನ ಘನಫಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯು ಸೂತ್ರ  ಬರೆಯಿರಿ. 

 

18.                ಹಾಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

                                 

                                      ಪಟಿ್ಟ  A ಆಕೃರ್ತಗಳು         ಪಟಿ್ಟ  B ವಿಸಿತ ೀಣಿ 

1. ವೃತ್ತ                           a  
 3

4
 a2 

2. ಆಯತ್                       b.  πr2 

3. ಚೌಕ                          c.  b × h 

4. ಸಮಬಾಹು ರ್ತರ ಭುಜ    d. a × a    

 

19.       P(x) = x + 5   ಈ ಬಹುಪದೀಕ್ಷತ ಯ ಶೂನಯ ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ 

 

20.     P(x) = 2x + 5 ಆದರೆ  P(3) ರ ಬೆಲೆಯೇನ್ನ ? 

ರಚನೆ : ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಫ. ಜೀಗಿನ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರಕಾರ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆ 

ಗೊಜನೂರ  ತಾ:ಲಕೆ್ಷ ಮ ೀಶ್ವ ರ ಜಿ: ಗದ್ಗ  

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ :9945821074122 

                              

 


