
  ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಸಂಘ ಹರಪನಹಳಳ್ಳಿ  ತ||

ಅಸಂಕಗಳಳು : 80 ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪಪಶಶ್ನೆಪತಪಕೆ 2022-23 ಸಮಯ : 3 hr 15m

I. ಬಹಳು ಆಯಯ್ಕೆ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು  8x1=8

1. an=2n+1 ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಸಂತರ ಶಪಶ್ರೇಢಿಯ 2 ನಶ್ರೇ ಪದ
a) 3 b) 5 c) 7 d) 1

2. Δ XYZ ~ Δ ABC ಮತಳುತ  ಅವುಗಳ ವಿಸತಶ್ರೇರರ್ಣಗಳಳು ಕ ಕಮವಾಗಿ  144cm2  ಮತಳುತ  81cm2 ಆದರೆ ಅವುಗಳ 
ಅನಳುರರೂಪ ಬಾಹಳುಗಳ ಅನಳುಪಾತ
a) 12:9 b) 9:12 c) 21:9 d) 12:21

3. ಎರಡಳು ಸಮಶ್ರೇಕರರಗಳ ಅನಳುಪಾತ a1
a2

≠ b1
b2

ಆದರೆ ಅವು ಹರೂಸಂದಿರಳುವ ಪರಿಹಾರಗಳ ಸಸಂಖಖ್ಯೆ 
a) 0 b) 2 c) 1 d) 3

4. ಮರೂಲಬಸಂದಳು ಮತಳುತ  (6,8) ಬಸಂದಳುಗಳ ನಡಳುವಿನ ದರೂರ 
a) 6 ಮಾನಗಳಳು b) 8 ಮಾನಗಳಳು c) 2 ಮಾನಗಳಳು d) 10 ಮಾನಗಳಳು

5. a ಮತಳುತ  b ಧನ ಪೂರರ್ಣಸಂಕಗಳಾಗಿದಳುದ , q ಭಾಗಲಬಬ  ಹಾಗರೂ r ಶಶ್ರೇಷವಾದಾಗ ಯರೂಕಕ ಡ್ ಭಾಗಾಕಾರ 
ಅನಳುಪಪಮಶ್ರೇಯ 
a) a=bq+r b) a=bq-r c) a-r=bq d) a+bq=rs

6. p(x)=x2-15 ಬಹಳುಪದರೂಶ್ರೇಕತಯ p(4) ರ ಬೆಲ
a)16 b) 15 c) 4 d) 1

7. ವಗರ್ಣಸಮಶ್ರೇಕರರದ ಆದರರ್ಣ ರರೂಪ 
a) ax2+b=0 b) ax2+bx+c=0 c) ax2+c=0 d) ax2=0

8. ರಸಂಕಳುವಿನ ಭಿನಶ್ನೆ ಕದ ವಕ ಕ ಮಶ್ರೇಲಲಲ್ಮೈ ವಿಸತಶ್ರೇರರ್ಣ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಳುವ ಸರೂತ ಕ 
a)пrl b) 2пrh c)п(r1+r2)l  d)3пr2

    II ಒಸಂದಳು ಅಸಂಕದ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು 8 x 1 = 8

     9. ಪಲ್ಮೈಥಾಗರೂರಸ್ ಪಪಮಶ್ರೇಯವನಳುಶ್ನೆ  ನಿರರೂಪಿಸ.

   10. 2x+3y=9 ಮತಳುತ  4x+6y=18 ಸಮಶ್ರೇಕರರಗಳನಳುಶ್ನೆ  ಪಪತನಿಧಿಸಳುವ ರೆಶ್ರೇಖಗಳಳು ಹಶ್ರೇಗಿರಳುತತವೆ ಎಸಂದಳು ಬರೆಯಿರಿ. 

   11. ವವೃತತದ ಮಶ್ರೇಲಿನ ಯಾವುದಶ್ರೇ 2 ಬಸಂದಳುಗಳ ಮರೂಲಕ ಹಾದಳುಹರೂಶ್ರೇಗಳುವ ರೆಶ್ರೇಖಯನಳುಶ್ನೆ  ಏನಸಂದಳು ಕರೆಯಳುತತಶ್ರೇವೆ?

   12. (x1, y1) ಮತಳುತ  (x2, y2) ಬಸಂದಳುಗಳನಳುಶ್ನೆ  ಸಶ್ರೇರಿಸಳುವ ರೆಶ್ರೇಖಾಖಸಂಡದ ಮಧಖ್ಯೆ ಬಸಂದಳುವಿನ ಸರೂತ ಕ ಬರೆಯಿರಿ.

   13.  54 ನಳುಶ್ನೆ  ಅದರ ಅವಿಭಾಜಖ್ಯೆ  ಅಪವತರ್ಣನಗಳ ಗಳುರಲಬಬ ವನಶ್ನೆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.

   14. p(x) =2x3-x4+3x+6  ಬಹಳುಪದರೂಶ್ರೇಕತಯ ಮಹತತಮ ಘಾತ (ಡಿಗಿಪ ) ಬರೆಯಿರಿ.

   15. P(A) = 0.42 ಆದರೆ, P(Ā) ಬೆಲ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   16. ಒಸಂದಳು ಅಧರ್ಣಗರೂಶ್ರೇಳದ ಪಾದದ ವಿಸತಶ್ರೇರರ್ಣವು 154cm2  ಆದರೆ, ಅದರ ಪೂರರ್ಣ ಮಶ್ರೇಲಲಲ್ಮೈ ವಿಸತಶ್ರೇರರ್ಣ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   III ಎರಡಳು ಅಸಂಕದ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು 8 x 2 = 16

    17. 4, 7, 11, . . . . . ಸಮಾಸಂತರ ಶಪಶ್ರೇಢಿಯ 10 ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತತವನಳುಶ್ನೆ  ಸರೂತ ಕ ಬಳಸ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ .
    18. ಈ ಸಮಶ್ರೇಕರರಗಳನಳುಶ್ನೆ  ಬಡಿಸ: 2x+y=14 ಮತಳುತ  3x-y=6

    19. 3cm ತಪಜಖ್ಯೆ ವುಳಳ್ಳಿ  ವವೃತತಕೆಯ್ಕೆ , ಸಸ ರರ್ಣಕಗಳ ನಡಳುವಿನ ಕೆರೂಶ್ರೇನ 1000  ಇರಳುವಸಂತ ಒಸಂದಳು ಜರೂತ ಸಸ ರರ್ಣಕಗಳನಳುಶ್ನೆ  ರಚಿಸ.

    20. √5+3 ಒಸಂದಳು ಅಭಾಗಲಬಬ  ಸಸಂಖಖ್ಯೆ ಎಸಂದಳು ಸಾಧಿಸ. ಅಥವಾ 
           26 ಮತಳುತ  91 ರ ಮ ಸಾ ಅ ವನಳುಶ್ನೆ  ಯರೂಕಕ ಡ್ ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಅನಳುಪಪಮಶ್ರೇಯವನಳುಶ್ನೆ  ಬಳಸ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.



   

    21. x2-5x+6 = 0 ವಗರ್ಣಸಮಶ್ರೇಕರರವನಳುಶ್ನೆ  ಸರೂತ ಕದ ಸಹಾಯದಿಸಂದ ಬಡಿಸ. . 
ಅಥವಾ 

          x2-2x+3 =0 ವಗರ್ಣಸಮಶ್ರೇಕರರದ ಶರೂಶ್ರೇಧಕದ ಬೆಲ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿದಳು ಮರೂಲಗಳ ಸಸ ಭಾವವನಳುಶ್ನೆ  ವಿವೆಶ್ರೇಚಿಸ.

    22. cos A = 
4
5

ಆದರೆ sin A ಮತಳುತ  tan A ಬೆಲಗಳನಳುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

    23. ಒಸಂದಳು ಪಟಟ್ಟಿಗಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಸಂದ 90 ರವರೆಗ ನಮರೂದಾಗಿರಳುವ ಬಲ್ಲೆಗಳವೆ. ಯಾದವೃಚಿಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಸಂದಳು ಬಲ್ಲೆಯನಳುಶ್ನೆ        
ತಗದರೆ ಅದಳು (i) ಒಸಂದಳು ಪೂರರ್ಣ ವಗರ್ಣ ಸಸಂಖಖ್ಯೆ,

           (ii) ಒಸಂದಳು ಪೂರರ್ಣ ಘನ ಸಸಂಖಖ್ಯೆ ಆಗಿರಳುವ ಸಸಂಭವನಿಶ್ರೇಯತಯನಳುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

    24. 3cm ತಪಜಖ್ಯೆ ವುಳಳ್ಳಿ  ಲರೂಶ್ರೇಹದ ಗರೂಶ್ರೇಳವನಳುಶ್ನೆ  ಕರಗಿಸ, ಅದನಳುಶ್ನೆ  2cm  ತಪಜಖ್ಯೆ ವಿರಳುವ ಸಲಿಸಂಡರಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮರಳುರರೂಪ 
ನಿಶ್ರೇಡಲಾಗಿದ. ಸಲಿಸಂಡರಿನ ಎತತರವನಳುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

    IV. ಮರೂರಳು ಅಸಂಕದ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು 9 x 3 = 27

    25. ಬಾಹಖ್ಯೆ ಬಸಂದಳುವಿನಿಸಂದ ವವೃತತಕೆಯ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸಸ ರರ್ಣಕಗಳ ಉದದ ವು ಸಮನಗಿರಳುತತದ ಎಸಂದಳು ಸಾಧಿಸ.

    26. ಪರಿಧಿ 44cm ಇರಳುವ ವವೃತತದ ಚತಳುಥರ್ಣಕದ ವಿಸತಶ್ರೇರರ್ಣ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ. ( п=
22
7

) 

    27. A(2,3) B(4,k) ಮತಳುತ  C(6,-3) ಎಸಂಬ 3 ಬಸಂದಳುಗಳಳು ಸರಳರೆಶ್ರೇಖಾಗತವಾಗಿದದ ರೆ k ಬೆಲಯನಳುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

ಅಥವಾ 
(-3, 10) (6,-8) ಬಸಂದಳುಗಳನಳುಶ್ನೆ  ಸಶ್ರೇರಿಸಳುವ ರೆಶ್ರೇಖಾಖಸಂಡವು (-1,6) ರಿಸಂದ ಯಾವ ಅನಳುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಸ ಡಳುತತದ.

    28. p(x) = x3-3x2+5x-3 ನಳುಶ್ನೆ  g(x)= x2-2 ರಿಸಂದ ಭಾಗಿಸದಾಗ ಬರಳುವ ಭಾಗಲಬದ  ಮತಳುತ  ಶಶ್ರೇಷಗಳನಳುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

    29. ಒಸಂದಳು ಆಯತದ ಸಳುತತಳತ 40cm ಮತಳುತ   ವಿಸತಶ್ರೇರರ್ಣ 96cm2 ಆದರೆ ಆಯತದ ಉದದ  ಮತಳುತ  ಅಗಲಗಳನಳುಶ್ನೆ       
ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅಥವಾ 
ಒಸಂದಳು ಲಸಂಬಕೆರೂಶ್ರೇನ ತಪಭಳುಜದ ಸಳುತತಳತ 30cm ಇದಳುದ  ವಿಕರರ್ಣದ ಉದದ ವು 13cm ಆದರೆ ಆ ಎರಡಳು ಭಾಹಳುಗಳ 
ಅಳತಯನಳುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

30. 
cos A

1+sin A
+

1+sin A
cos A

=2 sec A ಎಸಂದಳು ಸಾಧಿಸ.

ಅಥವಾ 
2cos (90−30)+ tan 45−√3cosec60

√3 sec30+2cos 60+cot 45
ಯ ಬೆಲ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

    31. ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತತಸಂರಗಳಗ ಸರಾಸರಿ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವಗಾರ್ಣಸಂತರ 1-5 5-9 9-13 13-17 17-21

ಆವವೃತತ 4 3 5 7 1

ಅಥವಾ 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತತಸಂರಗಳಗ ಬಹಳುಲಕ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವಗಾರ್ಣಸಂತರ 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11

ಆವವೃತತ 6 9 15 9 1



    32. 6cm, 7cm ಮತಳುತ  8cm ಬಾಹಳುಗಳರಳುವ ತಪಭಳುಜ ರಚಿಸ. ನಸಂತರ ಮತರೂತಸಂದಳು ತಪಭಳುಜವನಳುಶ್ನೆ  ಅದರ ಪಪತಯಸಂದಳು 

ಬಾಹಳು ಮೊದಲಳು ರಚಿಸದ ತಪಭಳುಜದ ಅನಳುರರೂಪ ಬಾಹಳುಗಳ 3
4

ರಷಟ್ಟಿರಳುವಸಂತ ರಚಿಸ.

    33. ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತತಸಂರಗಳಗ ಕಡಿಮ ವಿಧಾನದ ಓಜಶ್ರೇವ್ ರಚಿಸ.

ಮಶ್ರೇಲಿಲತಗಳಳು ಸಸಂಚಿತ ಆವವೃತತ 

100 ಕಯ್ಕೆ ಸಂತ ಕಡಿಮ 2

120 ಕಯ್ಕೆ ಸಂತ ಕಡಿಮ 8

140 ಕಯ್ಕೆ ಸಂತ ಕಡಿಮ 20

160 ಕಯ್ಕೆ ಸಂತ ಕಡಿಮ 34

180 ಕಯ್ಕೆ ಸಂತ ಕಡಿಮ 44

200 ಕಯ್ಕೆ ಸಂತ ಕಡಿಮ 50

     V. ನಲಳುಯ್ಕೆ  ಅಸಂಕದ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು 4 x 4 =16

      34. ಒಸಂದಳು ಸಮಾಸಂತರ ಶಪಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ 6 ನಶ್ರೇ ಪದವು 3 ನಶ್ರೇ ಪದದ ಎರಡರಷಟ್ಟಿ ಕಯ್ಕೆ ಸಂತ ಒಸಂದಳು ಹಚಚ್ಚಾಗಿದ. 4 ನಶ್ರೇ ಮತಳುತ  5 ನಶ್ರೇ 
ಪದಗಳ ಮೊತತವು  2 ನಶ್ರೇ ಪದದ ಐದರಷಟ್ಟಿದ. ಈ ಸಮಾಸಂತರ ಶಪಶ್ರೇಢಿಯ 10 ನಶ್ರೇ ಪದ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

 ಅಥವಾ
          ಮರೂರಳು ಸಸಂಖಖ್ಯೆಗಳಳು ಸಮಾಸಂತರ ಶಪಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೊತತ 18 ಮತಳುತ  ಅವುಗಳ ವಗರ್ಣಗಳ ಮೊತತ 140 ಆದರೆ ಆ 

ಸಸಂಖಖ್ಯೆಗಳನಳುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

      35. ನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನದಿಸಂದ ಬಡಿಸ. 2x+y=6 ಮತಳುತ   2x-y=2

      36. ಗರೂಶ್ರೇಪುರದ ಪಾದದಿಸಂದ 4m ಮತಳುತ  9m ದರೂರದಲ್ಲಿ ಗರೂಶ್ರೇಪುರದ ಬದಿಗ ಒಸಂದಶ್ರೇ ಸರಳರೆಶ್ರೇಖಯ ಮಶ್ರೇಲಿರಳುವ 
ಎರಡಳು ಬಸಂದಳುಗಳಸಂದ  ಗರೂಶ್ರೇಪುರದ ಮಶ್ರೇಲಳುತ ದಿಗ ಉಸಂಟಾದ ಕೆರೂಶ್ರೇನಗಳಳು ಪರಸಸ ರ ಪೂರಕಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ 
ಗರೂಶ್ರೇಪುರದ ಎತತರವನಳುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

      37. ಒಸಂದಳು ನಶ್ರೇರ ವವೃತತಪಾದ ರಸಂಕಳುವಿನ ಎತತರವು  30cm ಆದರೆ ಈ ರಸಂಕಳುವನಳುಶ್ನೆ  ಅದರ ಪಾದಕೆಯ್ಕೆ ಸಮಾಸಂತರವಾಗಿ ಅದರ 
ರವೃಸಂಗಬಸಂದಳುವಿನಿಸಂದ ಕೆಳಗ ಒಸಂದಳು ಸಮತಲದಿಸಂದ ಕತತರಿಸ ತಗಯಲಾಗಿದ. ಈ ರಸಂಕಳುವಿನ ಘನಫಲವು ದತತ 

ರಸಂಕಳುವಿನ ಘನಫಲದ 1
27

ರಷಟ್ಟಿ ಕೆಯ್ಕೆ ಸಮನಗಿದದ ರೆ, ರಸಂಕಳುವಿನ ಉಳದ ಭಾಗದ ಎತತರ ಕಸಂಡಳುಹಿಡಿಯಿರಿ.

     
     VI. ಐದಳು ಅಸಂಕದ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು 1 x 5 =5 

      38. ಥಶ್ರೇಲಲ್ಸ್  ಪಪಮಶ್ರೇಯವನಳುಶ್ನೆ  ನಿರರೂಪಿಸ ಮತಳುತ  ಸಾಧಿಸ.


