
     ತಾಲಲುಕಲು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಸಂಘ, ಹರಪನಹಳಳ್ಳಿ (ತಾ) ವಿಜಯನಗರ (ಜ)

 ಗಣಿತ ವಿಷಯದ  ಮಾದರಿ ಪಪಶಶ್ನೆ ಪತಪಕ -04

ಅಸಂಕಗಳಲು -80  ಸಮಯ              3:15 ಗಸಂಟೆಗಳಲು

I. ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಗೆ ಅಥವಾ ಅಥರ್ಥಪೂರರ್ಥ ಹಹೇಳಕಗಳಗೆ ನಾಲಲುಲ  ಪರರ್ಥಯ ಉತತರಗಳನಲುಶ್ನೆ  ನಹೇಡಲಾಗಿದ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಸೂಕತವಾದ ಉತತರವನಲುಶ್ನೆ  ಆರಿಸಿ ಅದರ ಕ ಕಮಾಕ್ಷರದಸೂಡನೆ ಪೂರರ್ಥ ಉತತರವನಲುಶ್ನೆ  ಬರೆಯಿರಿ            1*8=8             

1) ಒಸಂದಲು ಸಮಾಸಂತರ ಶಪಹೇಡಿಯ n ನೆಹೇ ಪದ 2n3-1 ಆದಾಗ ಶಪಹೇಡಿಯ ಮಸೂರನೆಹೇ ಪದ 

ಅ) 48                  ಬ)53                            ಸ) -12           ದ) 35

2) ಒಸಂದಲು ಬಾಹಹ  ಬಸಂದಲುವಿನಸಂದ ವವೃತತಕಲ  ಎಳೆಯಬಹಲುದಾದ ಗರಿಷಷ  ಸಸ ರರ್ಥಕಗಳಲು 

     ಅ)1                    ಬ) 3                                ಸ) 2           ದ)4

3) ತಸಂದಯ ವಯಸಲುಸ  Y ಮಗನ ವಯಸಲುಸ  X ವಗರ್ಥದ ಎರಡರಷಷ ಕಲ ಸಮ ಈ ಹಹೇಳಕಯ ಸಮಹೇಕರರ ರಸೂಪ 

       ಅ) y = x2     ಬ) 2y = x2

      ಸ)    y = x2 + 2     ದ) y= 2x2

4) ರಸೂನಹ ತೆಗಳ ಮೊತತ -3 ಮತಲುತ  ಗಲುರಲಬಬ  4 ಆಗಿರಲುವ ವಗರ್ಥ ಬಹಲುಪದಸೂಹೇಕತಯಲು 

  ಅ)P(x)=x2 +3x+4  ಬ) P(x)  = x2 - 3x -4    ಸ)  P(x) =x2 - 3x + 4     ದ)  P(x) =X2 - 4x + 3 

5)(5,4) ಮತಲುತ  (7,6) ಬಸಂದಲುಗಳನಲುಶ್ನೆ  ಸಹೇರಿಸಲುವ ರೆಹೇಖಾಖಸಂಡದ ಮಧಹ  ಬಸಂದಲುವಿನ ನದಹೇರ್ಥಶಸಂಕಗಳಲು 

ಅ) (5,6)       ಬ) (6,5)      ಸ) (4,7)      ದ) (3,6)

6) ಘನಾಕವೃತಯ ಅಧರ್ಥಗೆಸೂಹೇಳದ ಪೂರರ್ಥ ಮಹೇಲಲಲ್ಮೈ ವಿಸಿತಹೇರರ್ಥ 

ಅ)  A =                ಬ)                  ಸ)                ದ) 

7)   ಥಹೇಲಸ  ಪಪಮಹೇಯದ ಪಪಕಾರ ಸರಿರದ ಅನಲುಪಾತ                                                                              

ಅ) AP/QC                     ಬ) AQ/BC  ಸ) AP/PB     ದ) AQ/PQ           

  

8) 'O' ಕಹೇಸಂದಪವುಳಳ್ಳಿ   ವವೃತತಕಲ P ಬಾಹಹ  ಬಸಂದಲುವಿನಸಂದ PA, PB ಸಸ ರರ್ಥಕಗಳನಲುಶ್ನೆ  ಎಳೆದಿದ APB = 300 ಆದರೆ AOB ಅಳತೆ 

      ಅ) 900  ಬ)  110o     ಸ)    100o          ದ) 120o     

II. ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಗೆ ಉತತರಿಸಿ                                                                    8x1=8

     9) P(x) = 5x7 - 6x2 -x5 + 8 ಈ ಬಹಲುಪದಸೂಹೇಕತಯ ಡಿಗಿಪ ಬರೆಯಿರಿ 

10) ಅತ ಚಿಕಲ  ಸಸಂಯಲುಕತ ಸಸಂಖಹ ಮತಲುತ  ಅತ ಚಿಕಲ  ಅವಿಭಾಜಹ  ಸಸಂಖಹ ಇವುಗಳ ಮ. ಸ. ಅ ಎಷಲುಷ  



11) ಜಜಜಜೋಡಿ ರಜಜೋಖಖಾತತ್ಮಕ ಸಮಜೋಕರಣಗಳ ಅನನುಪಖಾತ a / a2 = b1/b2 # c1/c2 ಆಗಿದಖಾದ್ದಾಗ ಪರಿಹಖಾರಗಳ ಸಸಂಖಜಖ್ಯೆ ಎಷನುಷ್ಟು 
12)  2x2-4x+3=0   ವಗರ್ಥಸಮಹೇಕರರದ ಶಸೂಹೇಧಕದ ಬೆಲ ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ
13) ರಸಂಕಲುವಿನ ಭಿನಶ್ನೆ ಕದ ಘನಫಲ ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಲುವ ಸಸೂತ ಕ ಬರೆಯಿರಿ?

14) ರಜಹೇರನಲು ಒಸಂದಲು ಪಸಂದಹ ವನಲುಶ್ನೆ  ಗೆಲಲುಲ ವ ಸಸಂಭವನಹೇಯತೆ  ಆದರೆ ಅದಹೇ ಪಸಂದಹ ದಲ್ಲಿ ಸಸೂಹೇಲಲುವ ಸಸಂಭವನಹೇಯತೆ ಎಷಲುಷ⅔ ?

15) (4,6) ನದಹೇರ್ಥಶಸಂಕವು ಮಸೂಲ ಬಸಂದಲುವಿನಸಂದ ಇರಲುವ ದಸೂರ ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 
16) ಎರಡಲು ಸಮರಸೂಪ ತಪಭಲುಜಗಳ ಅನಲುರಸೂಪ ಬಾಹಲುಗಳ ಅನಲುಪಾತ 4:9 ಆದರೆ ಆ ತಪಭಲುಜಗಳ ವಿಸಿತಹೇರರ್ಥಗಳ ಅನಲುಪಾತ 
ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 

III. ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಗೆ ಉತತರಿಸಿ                                                                  8x2=16

17) 5,8,11……….…. ಸಮಾಸಂತರ ಶಪಹೇಡಿಯ  51 ನೆಹೇ ಪದ ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 
18) ಸಮಹೇಕರರಗಳನಲುಶ್ನೆ  ಬಡಿಸಿ : 2x+y-6=0 ಮತಲುತ  2x - y + 2=0

19) X2+4x+5=0 ವಗರ್ಥ ಸಮಹೇಕರರದ ಮಸೂಲಗಳನಲುಶ್ನೆ  ಸಸೂತ ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಡಿಸಿ 
                                 ಅಥವಾ
    2x2 +x - 4=0 ಸಮಹೇಕರರದ ಮಸೂಲಗಳನಲುಶ್ನೆ  ವಗರ್ಥಪೂರರ್ಥ ಮಾಡಲುವ ವಿಧಾನದಿಸಂದ ಬಡಿಸಿ
20) 3+5  ಒಸಂದಲು ಅಭಾಗಲಬಬ  ಸಸಂಖಹ ಎಸಂದಲು ಸಧಿಸಿ
                                  ಅಥವಾ
     ಯಸೂಕಲ ಡ್ ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ ಕಮವಿಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 135 ಮತಲುತ  225 ರ ಮ.ಸ.ಅ ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 
21) tan 2A = cot ( A-18) ಮತಲುತ  2A ಒಸಂದಲು ಲಘಲುಕಸೂಹೇನವಾಗಿದ A ಬೆಲ ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 
22) ಒಸಂದಲು ದಾಳವನಲುಶ್ನೆ  ಎರಡಲು ಸಲ ಎಸಯಲಾಗಿದ i) ಎರಡಸೂ ಸಲ ಮಹೇಲ 5 ಬರದಿರಲುವ ii) ಕನಷಷ  ಪಕ್ಷ ಒಸಂದಲು ಸಲ 5 ಮಹೇಲ

ಬರಲುವ ಸಸಂಭವನಹೇಯತೆ ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 
23) 3cm ತಪಜಹ ದ ವವೃತತಕಲ ವವೃತತ ಕಹೇಸಂದಪದಿಸಂದ 7cm ದಸೂರದ ಬಾಹಹ  ಬಸಂದಲುವಿನಸಂದ ಎರಡಲು ಸಸ ರರ್ಥಕಗಳನಲುಶ್ನೆ  ರಚಿಸಿ 
24)   ABC ~ DEF ಮತಲುತ  ಅವುಗಳ ವಿಸಿತಹೇರರ್ಥಗಳಲು  ಕ ಕಮವಾಗಿ  64cm2 ಮತಲುತ  121 cm2 ಗಳಾಗಿದಲುಬ   EF = 15.4 cm ಆದರೆ 

BC  ಯನಲುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ    

IV. ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಗೆ ಉತತರಿಸಿ                                                                               9x3=27

25)  P(x)= x3 - 3x2 + 5x - 3 ನಲುಶ್ನೆ  ಬಹಲುಪದಸೂಹೇಕತ g(x) = x2  - 2 ರಿಸಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಭಾಗಲಬಬ  q(x) ಮತಲುತ  ಶಹೇಷ r(x) 

ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 
26) ಒಸಂದಲು ಆಯತಾಕಾರದ ಹಸೂಲದ ಕರರ್ಥವು ಅದರ ಚಿಕಲ  ಬಾಹಲುವಿನಸಂದ 60 ಮಹೇ ಹಚಚ್ಚಾಗಿದ.ಅದರ ದಸೂಡಡ  ಬಾಹಲುವು ಚಿಕಲ  

ಬಾಹಲುವಿಗಿಸಂತ 30 ಮಹೇ ಹಚಚ್ಚಾಗಿದಬ ರೆ ಆ ಹಸೂಲದ ಬಾಹಲುಗಳ ಉದಬ ವನಲುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ
                                                                   ಅಥವಾ
   10 ವಷರ್ಥಗಳ ಬಳಕ ರಹಿಹೇಮನ ವಯಸಲುಸ  ರಧಾಳ ವಯಸಿಸನ ಎರಡರಷಲುಷ  ಆಗಲುತತದ.10 ವಷರ್ಥಗಳ ಹಿಸಂದ ರಹಿಹೇಮನ 

ವಯಸಲುಸ  ರಧಾಳ ವಯಸಿಸನ ಆರರಷಲುಷ  ಆಗಲುತತದ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಬಬ ರ ಈಗಿನ ವಯಸಲುಸ ಗಳನಲುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 



27)  ಈ ಕಳಗಿನ  ಆವವೃತತ ವಿತರಣಾ ಪಟಷಯಿಸಂದ ಸರಸರಿ ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ
ವಗಾರ್ಥಸಂತರ 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50

ಆವವೃತತ 3 5 9 5 3

                                                                  ಅಥವಾ

        ಈ ಕಳಗಿನ  ಆವವೃತತ ವಿತರಣಾ ಪಟಷಯಿಸಂದ ಬಹಲುಲಕ(ರಸೂಡಿಬೆಲ) ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ
ವಗಾರ್ಥಸಂತರ 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50

ಆವವೃತತ 7 9 15 11 8

28)  ಈ ಕಳಗಿನ ದತಾತಸಂರಗಳಗೆ ಅಧಿಕ ಇರಲುವ ಓಜಹೇವ  ರಚಿಸಿ“ ”
ವಗಾರ್ಥಸಂತರ 40-45 45-

50
50-
55

55-60 60-65 65-70

ಆವವೃತತ 4 6 16 20 30      24

29) “ ಒಸಂದಲು ವವೃತತಕಲ ಬಾಹಹ  ಬಸಂದಲುವಿನಸಂದ ಎಳೆದ ಸಸ ರರ್ಥಕಗಳ ಉದಬ ಗಳಲು ಸಮವಾಗಿರಲುತತವ  ಎಸಂದಲು ಸಧಿಸಿ”
30) ಸಮತಲ ಮಲ್ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರಲುವ ಕಟಷ ಡದ ಎತತರ 50*3 ಮಹೇ ಅದರ ಮಹೇಲಿನಸಂದ ಕಳಗಿರಲುವ ವಸಲುತ ವಸಂದನಲುಶ್ನೆ  ನೆಸೂಹೇಡಿದಾಗ 

ಉಸಂಟಾದ ಅವನತ ಕಸೂಹೇನವು  600 ಆಗಿದ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಸಲುತ  ಕಟಷ ಡದ ಪಾದದಿಸಂದ ಎಷಲುಷ  ದಸೂರದಲ್ಲಿದ ಎಸಂಬಲುದನಲುಶ್ನೆ  
ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 

                                                                
31) AB = 5cm, BC = 7cm, AC=6cm ಇರಲುವಸಂತೆ ತಪಭಲುಜ ABC ಯನಲುಶ್ನೆ  ರಚಿಸಿರಿ ನಸಂತರ ಮತೆಸೂತಸಂದಲು ತಪಭಲುಜವನಲುಶ್ನೆ  

ಅದರ ಬಾಹಲುಗಳಲು ತಪಭಲುಜ ABC ಅನಲುರಸೂಪ ಬಾಹಲುಗಳಲು ¾ ರಷಷರಲುವಸಂತೆ ರಚಿಸಿ  
32) ತಪಜಹ  21 ಸಸಂ.ಮಹೇ ಮತಲುತ  7 ಸಸಂ.ಮಹೇ ಆಗಿರಲುವ  ವವೃತತಕಹೇಸಂದಪವುಳಳ್ಳಿ  ಎರಡಲು ಏಕಕಹೇಸಂದಿಪಹೇಯ ವವೃತತಗಳ ಕಸಂಸಗಳಲು ಕ ಕಮವಾಗಿ  

ಮತಲುತ   ಆಗಿದ. ಚಿತ ಕದಲ್ಲಿ ತೆಸೂಹೇರಿಸಿರಲುವಸಂತೆ ಕಸೂಹೇನAOB=300 ಆದಾಗ ಛಾಯೆಗೆಸೂಳಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸಿತಹೇರರ್ಥ 
ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ

    

33) (-2,1), (4,6), (6,-3) ನದಹೇರ್ಥಶಸಂಕಗಳಲು ತಪಭಲುಜದ ರವೃಸಂಗಗಳಾದರೆ ಅದರ ಸಲುತತಳತೆ ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 

V. ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಗೆ ಉತತರಿಸಿ                                                                                     4x4=16

34) ಕಸೂಟಷರಲುವ ರೆಹೇಖಾತಲ ಕ ಸಮಹೇಕರರಗಳ ಜಸೂಹೇಡಿಗೆ ನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನದಿಸಂದ ಪರಿಹಾರಗಳನಲುಶ್ನೆ  ಕಮಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ  :

         x + y = 5,          2x - y = 4



35)”  ಎರಡಲು  ಸಮರಸೂಪ ತಪಭಲುಜಗಳ ವಿಸಿತಹೇರರ್ಥಗಳ  ಅನಲುಪಾತವು ಅವುಗಳ ಅನಲುರಸೂಪ ಬಾಹಲುಗಳ ವಗರ್ಥಗಳ ಅನಲುಪಾತಕಲ

ಸಮನಾಗಿರಲುತತದ ಎಸಂದಲು ಸಧಿಸಿ 

36) A + B = 90o 

        COS A / 1+COS B   + 1+COS B / COS A  = 2 / COS A

37) ಒಸಂದಲು ಸಮಾಸಂತರ ಶಪಹೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಸಂದನೆಹೇ ಪದ,  ಮಸೂರನೆಹೇ ಪದ ಮತಲುತ  5 ನೆಹೇ ಪದಗಳ ಮೊತತವು 39. ಹಾಗಸೂ ಎರಡನೆಹೇ

ಪದ 4 ನೆಹೇ ಪದ ಮತಲುತ  ಆರನೆಹೇ ಪದಗಳ ಮೊತತವು 51 ಆದರೆ ಆ ಸಮಾಸಂತರ ಶಪಹೇಡಿಯ ಹತತನೆಹೇ ಪದವನಲುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 

                                                    ಅಥವಾ

    ಒಸಂದಲು ಸಮಾಸಂತರ ಶಪಹೇಡಿಯಲ್ಲಿ 12 ನೆಹೇ ಪದ -13 ಮತಲುತ  ಮೊದಲ ನಾಲಲುಲ  ಪದಗಳ ಮೊತತ  24 ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ 10

ಪದಗಳ ಮೊತತವನಲುಶ್ನೆ  ಕಸಂಡಲುಹಿಡಿಯಿರಿ 

VI. ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಗೆ ಉತತರಿಸಿ                                                                   1x5=5

38)  ಪಾದದ ತಪಜಹ  10cm  ಇರಲುವ ಒಸಂದಲು ನೆಹೇರ ವವೃತತಪಾದ ರಸಂಕಲುವನಲುಶ್ನೆ    ಅದರ ಪಾದಕಲ  ಸಮಾನಾಸಂತರವಾಗಿ ಇರಲುವಸಂತೆ

ರಸಂಕಲುವಿನ ಅಕ್ಷದ ಮಧಹ ದಲ್ಲಿ ಒಸಂದಲು ಸಮತಲದಿಸಂದ ಕತತರಿಸಿ ಎರಡಲು ಭಾಗಗಳನಾಶ್ನೆಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ ಹಿಹೇಗೆ ಕತತರಿಸಿದಾಗ ಉಸಂಟಾದ
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