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4. ಶಿರದಮತ್ತ ಫಿದ್ೆ್ ೀಗಸ್  ಬೆೀರ್ಂ ಪೆಶ್ಮಮ್ ಹತದ್ಾ ನಾಯಷನ್ಲ  ಪೌರಢಶನಲ್ , ಉತ್ುರ ವಲಯ-4 
5. ಶಿರದಮತ್ತ ಯಾಸೀನ  ಬೆೀರ್ಂ, ಅಲ  ಬತರ್ ಗ ಇಂಟರ  ನಾಯಷನ್ಲ  ಪೌರಢಶನಲ್ , ಉತ್ುರ ವಲಯ-3 
6. ಶಿರದಮತ್ತ ಜೆ್ಯೀತಿ ಸಲ್ಾಾನಾ.ಸೆಂಟ   ಜೆ್ಸೆಫ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ,ಬಾಲ್ಕಿಯ್ರ ಪರರಢ ಶಾಲ್ೆ. ಉತ್ುರ ವಲಯ-3 
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ಶಿಕ್ಷಣವು ರ್ ದವಲ ಪರಿದಕ್ಷ ಗ  ಸಿದಧಗ  ಳಿಸುವುರ ದ ಆಗಿರರ ದ ವಯಕ್ತುಯ ಸರ್ದಾತ  ದಮುಖ ಬ ಳವಣ ಗ ಯನುನ 
ಸನಧಿಸುವ ಒೆಂದು ನಿರೆಂತ್ರ ಪರಕ್ತರಯೆಯನಗಿರ .  ಈ ಪರಕ್ತರಯೆಯ ಒೆಂದು ಭನಗವನದ  ಪೌರಢ ಹೆಂತ್ದ ಒೆಂದು ಮಹತ್ವದ 
ಮೈಲಗಲುಾ ಎೆಂದರ  ಅದು  ಎಸ್.ಎಸ್ಎಲ್.ಸಿ.  ಮುೆಂದಿನ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಯೆಕಗಳಿಗ   ಬುರ್ನದಿ ಎೆಂರ ದ 
ಪರಿಗಣಿತ್ವನಗಿರುವ ಈ ಹೆಂತ್ದಲಾ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳನುನ ಮತ್ುಷುು ಬಲಷಠಗ  ಳಿಸುವ ಉರ ದದಶದಿೆಂದ ಹಲವನರು 
ರ್ನಯಾತ್ ೆಂತ್ರಗಳನುನ ನಮೂ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಉತ್ುರ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ ಾ ಪನರರೆಂಭದಿೆಂದಲ  ಹಮಿೂರ್  ಳುುತ್ುಲ್ ದ ಬರುತ್ತುರ . 
 ಬ ೆಂಗಳೂರು ಉತ್ುರ ಜಿಲ್ ಾಯ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.  ಪರಿದಕ್ಷ ಯ ಫಲತನೆಂಶವನುನ  ಗುಣನತ್ೂಕವನಗಿ ಹ ಚಿಿಸುವ 
ನಿಟ್ಟುನಲಾ ಈಗನಗಲ್ ದ ‘ಗಮನ’ ಎನುನವ ಅಧ್ನಯಯವನರು  ಮುಖನಯೆಂಶಗಳು ಮತ್ುು ಕಲಸುವ ವಿಧ್ನನಗಳನುನ ಒಳಗ  ೆಂಡ 
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸನಹಿತ್ಯವನುನ ಪರಕಟ್ಟಸಲ್ನಗಿರ . ಮುೆಂದುವರ ದು ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳ ಕಲರ್ನ ಹೆಂತ್ವನುನ ಆಧ್ರಿಸಿ , 
ಅದಕಕನುಗುಣವನಗಿ ಕಲರ್ ಯನುನ ದೃಢದಕರಿಸಲು ಮತ್ುು ಮತ್ುಷುು ಪರಿಣನಮರ್ನರಿಯನಗಿಸಲು ಏಕರ ಪ ವ ದಳನಪಟ್ಟು 
ಮತ್ುು ಸನಮನನಯ ಪರಶ ನಪತ್ತರರ್ ಯಲಾ ಜಿಲ್ನಾಹೆಂತ್ದ ಅಭನಯಸ ಪರಿದಕ್ಷ ಯನುನ ನಡ ಸಲ್ನಯಿತ್ು.  
 ರ್ ದವಲ ಉತ್ತುದಣಾಗ  ಳಿಸುವ ಏಕಮನತ್ರ  ಉರ ದದಶವನುನ ಹ  ೆಂದಿರರ ದ, ಉಳಿರ್  ಇರುವ ದಿನಗಳಲಾ ವಿರನಯರ್ಥಾ 
ಮತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕರನುನ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಸಬಲರರ್ನನಗಿಸಿ ಸದರಿ ವಷಾದ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.  ಪರಿದಕ್ಷ ಯ ಫಲತನೆಂಶವನುನ 
ಗುಣನತ್ೂಕವನಗಿ ಹ ಚಿಿಸುವುದರ  ೆಂದಿಗ  ಜಿಲ್ ಾಯ ಗುಣಮಟು ಶ ರದಯನೆಂಕ(ಕುಯ.ಡಬ ಾೂ.ಪಿ)ವನುನ ಉತ್ುಮಗ  ಳಿಸಲು 
ಸದರಿ ವಷಾ ಅಭನಯಸ  ಪರಶ ನಪತ್ತರರ್ ಗಳನುನ ಒಳಗ  ೆಂಡ್ಡರುವ ‘ಉತ್ುರ  ಉತ್ುುೆಂಗ’  ಎೆಂಬ ಐದರ್ ದ ಆವೃತ್ತುಯನುನ 
ಪರಿಷಕರಣ ಗ  ೆಂಡ್ಡರುವ ಪಠ್ಯಪುಸುಕರ್ ಕ ಅನುಗುಣವನಗಿ ಹ  ರತ್ರುತ್ತುದುದ, ಜಿಲ್ ಾಯ  ಎಲ್ನಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ುು ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು  
ಇದರ  ಉಪಯದಗ ಪಡ ಯುವೆಂತನಗಲದ ಎೆಂದು ಆಶಿಸುತ ುದರ್ . 
 
                      ಸದರಿ ಹ  ತ್ತುಗ ಯನುನ ಹ  ರತ್ರುವಲಾ ಶರಮಿಸಿದ  ಎಲಾರಿಗ  ಧ್ನಯವನದಗಳು 
25.01.2023 
ಬ ೆಂಗಳೂರು                                                                            ಲ್  ದಹಿತ ದಶವರ ರ ಡ್ಡಿ ರ್  ಪಿ 

ಶ್ರೀ. ಲ್ೆ್ ೀಹಿತೆೀರ್ವರ ರೆಡ್ಡಾ. ಕೆ.ಪಿ 
ಉಪನಿರ ದಾಶಕರು (ಆಡಳಿತ್) 
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ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿರನಯರ್ಥಾಯ ವಯಕ್ತುತ್ವ ಬ ಳವಣಿಗ ಯಲಾ ತ್ನನರ ದ ಆದ ಮಹತ್ವವನುನ ಹ  ೆಂದಿರ . ಅದರಲ ಾ 

ಮನಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ವಿರನಯರ್ಥಾಯ ಮುೆಂದಿನ ಭವಿಷಯದ ತ್ಳಪನಯವನಗಿದುದ, ರನಷರದ ಉತ್ುಮ ರ್ನಗರಿದಕ 

ಪರಜ ಯರ್ನನಗಿಸುವಲಾ ಮಹತ್ುಮ ಘಟುವನಗಿರ . ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಂರಚರ್ ಯ ವಯವಸ ೆಯಲಾ ಮನಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಮಹತ್ುರ ಘಟುವ ೆಂರ ದ ಪರಿಗಣಿತ್ವನಗಿರುವ ಹತ್ುರ್ ದ ತ್ರಗತ್ತಯು ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಮುೆಂದಿನ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಯೆಕ ಮತ್ುು 

ವೃತ್ತು ಜಿದವನ ನಿಧ್ನಾರದ ರ್ ೈಗ  ಳುುವ ಪರಥಮತ್ಃ ಹೆಂತ್ವನಗಿದುದ, ಈ ತ್ರಗತ್ತಯ ಫಲತನೆಂಶವೂ ಅತ್ಯೆಂತ್ 

ಮಹತ್ುರವನಗಿರುತ್ುರ . 

 ಪರತ್ತದ ವಷಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೆಂಡಳಿಯಿೆಂದ ನಡ ಸಲಪಡುವ ಹತ್ುರ್ ದ ತ್ರಗತ್ತಯ ಪರಿದಕ್ಷ ಗ  

ಬ ೆಂಗಳೂರು ಉತ್ುರ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ ಾಯಿೆಂದ ಸುಮನರು 50000 ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಪರಿದಕ್ಷ ಗ  ಹನಜರನಗುತ್ತುದುದ, ಈ 

ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳ ಫಲತನೆಂಶವನುನ ಗುಣನತ್ೂಕವನಗಿ ಹ ಚಿಿಸುವ ನಿಟ್ಟುನಲಾ ಶನಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿೆಂದ ಮೊದಲುಗ  ೆಂಡು, ಮುಖಯ 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲಾರ ದ ತನಲ ಾಕು ಹೆಂತ್, ಜಿಲ್ನಾ ಹೆಂತ್, ರನಜಯ ಹೆಂತ್ದ ಎಲ್ನಾ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ವಿವಿಧ್ ರ್ನಯಾತ್ೆಂತ್ರಗಳ 

ಮುಖ ದನ  ಪರಯತ್ತನಸುತ್ುಲ್ ದ ಇರನದರ . ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಾ ನಮೂ ಕಚ ದರಿಯಿೆಂದಲ  ಕ್ತರಯನ ಯದಜರ್ ಯನುನ ರಚಿಸಿ, ವಿವಿಧ್ 

ರ್ನಯಾಚಟುವಟ್ಟರ್ ಗಳ ಮ ಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ುು  ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳನುನ ಮುಟುುವೆಂತ್ಹ ರ್ ಲಸವನುನ ಮನಡುತ್ುಲ್ ದ 

ಬರುತ್ತುರ ದದವ . ಈ ರ್ನಯಾಚಟುವಟ್ಟರ್ ಯ ಒೆಂದು ಭನಗವನಗಿ ಕಳ ದ ಮ ರು ವಷಾಗಳಿೆಂದ “ಉತ್ುರ ಉತ್ುುೆಂಗ” ಎೆಂಬ 

ಸನಹಿತ್ಯದ ಮ ಲಕ ಪರಿದಕ್ಷ ಗ  ಅನುಕ ಲವನಗುವೆಂತ್ಹ ನಿಟ್ಟುನಲಾ ವಿಷಯವನರು ಸೆಂಪನ ೂಲ ಸನಹಿತ್ಯವನುನ ರಚಿಸಿ, 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ  ನಿದಡ್ಡ, ವಿಷಯ ವ ದದಿರ್  ರ್ನಯಾಕರಮಗಳನುನ ಆಯದಜಿಸಿ, ಈ ಸೆಂಪನ ೂಲ ಸನಹಿತ್ಯವನುನ ಗುಣನತ್ೂಕ 

ಫಲತನೆಂಶದ ಒೆಂದು ರ್ನಯಾತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ ಹ ದಗ  ಬಳರ್  ಮನಡಬ ದರ್ ೆಂದು ವಿಷಯ ಪರಿವಿದಕ್ಷಕರು ಮತ್ುು ವಿಷಯವನರು 

ಸೆಂಪನ ೂಲ ವಯಕ್ತುಗಳ  ಮುಖ ದನ ಮನಗಾದಶಾನ ಮನಡುತನು ಬರಲ್ನಗಿರ . ಅದರ ಮುೆಂದಿನ ಭನಗವನಗಿ ಪರಸುುತ್ 

ವಷಾವೂ 2023ರ್ ದ ಸನಲನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರಿದಕ್ಷ ಯ ಫಲತನೆಂಶವನುನ ಗುಣನತ್ೂಕವನಗಿ ಹ ಚಿಿಸುವ ನಿಟ್ಟುನಲಾ 

‘ಅಭನಯಸ ಪರಶ ನಪತ್ತರರ್ ’ಗಳನುನ ಒಳಗ  ೆಂಡ  “ಉತ್ುರ ಉತ್ುುೆಂಗ 5.0” ಎೆಂಬ ಈ ಹ  ತ್ತುಗ ಯನುನ ಹ  ರತ್ರುತ್ತುದುದ, ಇದು 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (DqÀ½vÀ)gÀªÀgÀ PÀZÉÃj 
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ 
É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ f¯Éè 
É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560009 

zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå – 080 22215312 
EªÉÄÃ¯ï «¼Á À̧ - 
ddpinorth@gmail.com 

 
                  ರಮದಶ  ವಿ 

ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿಗಳು & 
ಜಿಲ್ನಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ರ್  ದಡಲ್  

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ¸ÀAzÉÃ±À 
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ಈ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ  ಫಲತನೆಂಶವನುನ ಹ ಚಿಿಸುವಲಾ ಸಹರ್ನರಿಯನಗುವುರ ೆಂಬ ಆಶಯರ  ೆಂದಿಗ  ಈ ರ್ ೈಪಿಡ್ಡಯನುನ 

ಶಿಕ್ಷಕರ ರ್ ೈಗಿಡಲ್ನಗುತ್ತುರ . ಇದರ ಸದುಪಯದಗವನುನ ಜಿಲ್ ಾಯ ಎಲ್ನಾ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಡ ದು, ಉತ್ುಮ 

ಫಲತನೆಂಶರ್ನಕಗಿ ಶುಭ ಹನರ ೈಸುತ ುದರ್ . 

21.01.2023                        

ರಮದಶ . ವಿ 
ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿಗಳು                      
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ಆತ್ತೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ದ ಹನಗ  ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳ ದ ನಿಮೂಗ ಲಾರಿಗ  ತ್ತಳಿದಿರುವೆಂತ  ಶಿಕ್ಷಣವು ಜ್ಞನನವನುನ 

ಕಟ್ಟುರ್  ಳುುವ, ಜ್ಞನನವನುನ ಸೆಂರಚಿಸಿರ್  ಳುುವ ಹನಗ  ಜ್ಞನರ್ನರ್ ವದಷಣ ಯತ್ು ನಮೂನುನ ಪ ರದರ ದಪಿಸುವ ಒೆಂದು ಅದುುತ್ 

ಪರಕ್ತರಯೆ. ಈ ಪರಕ್ತರಯೆಯಲಾ ಬ  ದಧ್ರ್ , ಕಲರ್ , ಕಲರ್ ಯ ದೃಡ್ಡದಕರಣ ಹನಗ  ಮೌಲಯಮನಪನ ಕ್ತರಯೆಗಳು ಪರಮುಖ 

ಹೆಂತ್ಗಳನಗಿವ . ಮೌಲಯಮನಪನವು ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳ ಗುಣನತ್ೂಕ ಕಲರ್ ಯನುನ ಹನಗ  ಕಲರ್ನಫಲಗಳನುನ ಒಟನುರ ಯನಗಿ 

ಒರ ಹಚುಿವ ಒೆಂದು ಸನಧ್ನವನಗಿರ . ಈ ಮೌಲಯಮನಪನ ಪರಕ್ತರಯೆಯನುನ ಸಧ್ೃಡಗ  ಳಿಸುವ ಹಿರ್ ನಲ್ ಯಲಾ ಹನಗ  

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳನುನ 2022-23ರ್ ದ ಸನಲನ ಪರಿದಕ್ಷ ಗನಗಿ ಸಿದಧಗ  ಳಿಸುವ ಹಿರ್ ನಲ್ ಯಲಾ ಬ ೆಂಗಳೂರು 

ಉತ್ುರ ಜಿಲ್ ಾಯಿೆಂದ  ಅಭನಯಸ ಪರಶನನಪತ್ತರರ್ ಗಳನುನ ಒಳಗ  ೆಂಡ್ಡರುವ "ಉತ್ುರ ಉತ್ುುೆಂಗ" ಎೆಂಬ ರ್ ೈಪಿಡ್ಡಯ ಐದರ್ ಯ 

ಆವೃತ್ತುಯನುನ ಬಿಡುಗಡ  ಮನಡಲ್ನಗುತ್ತುರ . 2022-23ರ್ ದ ಸನಲನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಫಲತನೆಂಶ ಸುಧ್ನರಣ ಗನಗಿ 

ಹ  ರತ್ರುತ್ತುರುವ ಈ ಆವೃತ್ತುಯು ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಪರಶ ನಗಳನುನ ಅರ ೈಾಸಿರ್  ಳುುವ, ವಿಶ ಾದಷಿಸುವ ಹನಗ  ಸ ಕು 

ರಿದತ್ತಯಲಾ ಉತ್ುರಿಸುವ ಪರಕ್ತರಯೆಯನುನ ಸಧ್ೃಡಗ  ಳಿಸುವತ್ು ಬಹಳ ಪರಿಣನಮರ್ನರಿಯನಗಿರ . ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ 

ರ್ ೈಪಿಡ್ಡಯನುನ ಉತ್ುಮ ರಿದತ್ತಯಲಾ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಸೆಂವಹನ ಮನಡುವ ಮ ಲಕ ಎಲ್ನಾ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ರ್ ೈಪಿಡ್ಡಯ 

ಪರಯದಜನವನುನ ಪಡ ಯುವೆಂತ  ಪ ರದರ ದಪಿಸುವಿರನಗಿ ಆಶಿಸುತ ುದವ . ಈ "ಉತ್ುರ ಉತ್ುುೆಂಗ" ಐದರ್ ದ ಆವೃತ್ತುಯು 

ಮುೆಂಬರುವ 2022-23ರ್ ದ ಸನಲನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಉತ್ುಮ ಕಲರ್ನ ಸನಮಗಿರಯನಗಿ 

ಉಪಯದಗವನಗಲ ಎೆಂಬುವುದು ನಮೂ ಆಶಯ. ಈ ರ್ ೈಪಿಡ್ಡಯನುನ ಹ  ರ ತ್ರುವಲಾ ತ್ಮೂ ಅಮ ಲಯ ಸಲಹ  ಹನಗ  

ಮನಗಾದಶಾನವನುನ ನಿದಡ್ಡದ ಶಿರದ, ಲ್  ದಹಿತ ದಶವರ ರ ಡ್ಡಿ ರ್  ಪಿ ಉಪನಿರ ದಾಶಕರು (ಆಡಳಿತ್), ಬ ೆಂಗಳೂರು ಉತ್ುರ ಜಿಲ್ ಾ, 

ಇವರಿಗ  ಹನಗ  ಈ ರ್ನಯಾರ್ ಕ ಶರಮಿಸಿದ ಎಲ್ನಾ ಸೆಂಪನ ೂಲ ವಯಕ್ತುಗಳು, ವಿಷಯ ಪರಿವಿದಕ್ಷಕರುಗಳು ಹನಗ  

ಅಧಿರ್ನರಿ ವೃೆಂದದವರಿಗ  ಹೃತ್ ಪವಾಕ ಅಭಿನೆಂದರ್ ಗಳು. 2022-23ರ್ ದ 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (DqÀ½vÀ)gÀªÀgÀ PÀZÉÃj 
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ 
É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ f¯Éè 
É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560009 

zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå – 080 22215312 
EªÉÄÃ¯ï «¼Á À̧ - 
ddpinorth@gmail.com 

 ಡನ. ಶಶಿಕಲ್ನ. ಆರ್.ಎನ್ 
ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿಗಳು 

ಶುಭ ಹನರ ೈರ್  
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ಸನಲಗ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರಿದಕ್ಷ ಗ  ಹನಜರನಗುತ್ತುರುವ ಎಲ್ನಾ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಶುಭ ಹನರ ೈರ್ ಗಳು.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರಿದಕ್ಷ ಯನುನ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಆತ್ೂವಿಶನವಸವನಗಿ ಎದುರಿಸಲು,  ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನುನ 
ಮತ್ುಷುು ಗಟ್ಟುಗ  ಳಿಸಲು ಪರತ್ತವಷಾವೂ ಜಿಲ್ನಾ ಕಚ ದರಿಯಿೆಂದ  ಉತ್ುರ ಉತ್ುುೆಂಗ  ಎೆಂಬ ಸೆಂಚಿರ್ ಯನುನ 
ಹ  ರತ್ರುತ್ತುದುದ, ಅದರೆಂತ  ಈ ವಷಾವೂ  ಅಭನಯಸ ಪತ್ತರರ್ ಗಳನುನ ಒಳಗ  ೆಂಡ ಉತ್ುರ ಉತ್ುುೆಂಗ  ಸೆಂಚಿರ್ ಯ  
ಐದರ್ ದ ಆವೃತ್ತುಯನುನ ಹ  ರತ್ರುತ್ತುದುದ,  ಜಿಲ್ ಾಯ  ಎಲ್ನಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ುು ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳು ಇದರ ಉಪಯದಗ 
ಪಡ ಯುವೆಂತನಗಲ. 

ರ್  ದವಿಡ್ ನೆಂತ್ರದ  ಸನಿನವ ದಶದಲಾ ನಡ ಯುತ್ತುರುವ  ಸದರಿ ವಷಾದ  ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರಿದಕ್ಷ ಯು  
ಪರಿಷೃತ್ಗ  ೆಂಡ ಪಠ್ಯಕರಮರ್ ಕ ಅನುಗುಣವನಗಿ,  ಎಲ್ನಾ ಅಧ್ನಯಯಗಳನುನ  ಒಳಗ  ೆಂಡ್ಡದುದ, ರ್  ದವಿಡ್ ಪೂವಾದ  
ಸನಿನವ ದಶದಲಾ ಇದದೆಂತ್ಹ ಬ  ದಧ್ರ್ನ ಉದಿದಷುಗಳು ಮತ್ುು ಕಠಿಣತ ಯ ಮಟು ಸದರಿ ವಷಾ ಮುೆಂದುವರ ಯುತ್ತುದುದ,  
ಇದರಿೆಂದ ಪರಶ  ನಪತ್ತರರ್ ಯಲಾ ಅನವಯಿಕ ಪರಶ  ನಗಳು ಮತ್ುು ಕಠಿಣತ ಯ ಮಟುದಲಾ ಹ ಚಿಳವನಗಿರುತ್ುರ . ಇದನುನ 
ಮನಗ  ೆಂಡು ಯನವುರ ದ ಪರಶ ನಯು ಪುನರನವತ್ಾರ್  ಯನಗದೆಂತ  10 ಅಭನಯಸ ಪರಶ  ನಪತ್ತರರ್ ಗಳನುನ ರಚಿಸಿದುದ, ವಿವಿಧ್  
ರ್ನಯಾತ್ ೆಂತ್ರಗಳನುನ ಬಳಸಿ  ಈ ಪರಶ ನಪತ್ತರರ್ ಗಳನುನ ಅಭನಯಸ  ಮನಡ್ಡಸಲು  ಶಿಕ್ಷಕರು ಕರಮವಹಿಸಬಹುರನಗಿರ . 
ರ್ನಯಾತ್ೆಂತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳನುನ ಮುೆಂದಿನ ಪುಟದಲಾ ನಿದಡಲ್ನಗಿರ . 

ಸದರಿ ಸನಹಿತ್ಯವನುನ ಸಹಕರಿಸುವಲಾ ಸ ಕು ಮನಗಾದಶಾನ ನಿದಡ್ಡದ ಮನನಯ  ಉಪನಿರ ದಾಶಕರಿಗ , ಪರತ್ತ 
ಹೆಂತ್ದಲ ಾ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗ , ವಿಷಯ ಪರಿವಿದಕ್ಷಕ ಸ ನದಹಿತ್ ಮಿತ್ರರಿಗ  ಹೃದಯ ಪೂವಾಕ 
ಧ್ನಯವನದಗಳನುನ ಅಪಿಾಸುತ ುದರ್ . ಪರಶ ನಪತ್ತರರ್ ಯ ರಚರ್ ಯ ಪರತ್ತ ಹೆಂತ್ದಲ ಾ ತ್ುೆಂಬನ ಗಮನವಿಟುು, ಉತ್ೃಷು 
ರಿದತ್ತಯ ಪರಶ ನಪತ್ತರರ್  ರಚಿಸಿರ್  ಟು  ಎಲ್ನಾ ಸೆಂಪನ ೂಲ  ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ  ನಮನಗಳು. ಮುಖಯವನಗಿ ಸೆಂಚಿರ್ ಯ 
ಮುಖಪುಟವನುನ ಸುೆಂದರವನಗಿ ವಿರ್ನಯಸಗ  ಳಿಸಿ, ತನೆಂತ್ತರಕ ಸಹನಯ ನಿದಡ್ಡದ ಕಚ ದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಂಯದಜಕರನದ  
ಉಸ ೈದ್ ಬ ದಗ ರವರಿಗ  ವಿಶ ದಷ ಧ್ನಯವನದಗಳು. 

25.01.2023                                                                                            ರನಮಲೆಂಗ ದಗೌಡ. ಎಂ.ಜಿ 
ಬ ೆಂಗಳೂರು                                                                                                                ವಿಷಯ್ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕರತ-ರ್ಣಿತ್ 

ರ್ ೈಪಿಡ್ಡಯ 

ಕುರಿತನಗಿ 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (DqÀ½vÀ)gÀªÀgÀ PÀZÉÃj 
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ 
É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ f¯Éè 
É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560009 

zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå –9448242050 
EªÉÄÃ¯ï «¼Á À̧ - 
ddpinorth@gmail.com 

 
ರನಮಲೆಂಗ ದಗೌಡ. ಎಂ.ಜಿ 

ವಿಷಯ್ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕರತ-ರ್ಣಿತ್ 
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             J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ರ್ಣಿತ್ «µÀAiÀÄzÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ «£Áå¸À  

Question Paper Design of Mathematics – 10th Standard 
 

DAiÀiÁªÀÄ – 01 (« s̈ÁUÀªÁgÀÄ DzsÁjvÀ) 

Dimension – 01 (Theme Based) 
 

 
 
 
 
 

 

«¨sÁUÀ 
Theme 

CAPÀUÀ¼ÀÄ 
Marks 

 

ಬಿದಜಗಣಿತ್ 
Algebra 

 

26 

ತ್ತರರ್  ದನ ಮಿತ್ತ 
Trignometry 

 

11 

ನಿರ ದಾಶನೆಂಕ ರ ದಖನಗಣಿತ್ 
Co ordinate Geometry 

 

07 

ಸೆಂಖನಯಶನಸರ ಮತ್ುು ಸೆಂಭವನಿದಯತ  

Statistics and Probability 
 

07 

ರ ದಖನಗಣಿತ್ 
Geometry 

 

19 

ಕ್ಷ ದತ್ರ ಗಣಿತ್   (ಮದಲ್ ೈ ವಿಸಿುದಣಾ ಹನಗು ಘನಫಲ) 
Mensuration   (Surface area and volume) 

 

10 

MlÄÖ 
Total 

 

80 
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                                   DAiÀiÁªÀÄ – 02 (¥Àæ±Éß ¸ÀégÀÆ¥À DzsÁjvÀ) 

Dimension – 02 (Type of Question) 
 

¥Àæ±Éß ¸ÀégÀÆ¥À. 

Type of Questions 

¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉå 

No. of Questions  

. CAPÀUÀ¼ÀÄ 

Marks 

. §ºÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 

Multiple Choice Questions 

 

08 08 

.MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 

01 Marks Questions 

 

08 08 

JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 

02 Marks Questions 

 

08 16 

ªÀÄÆgÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 

03 Marks Questions 

 

 

09 27 

£Á®ÄÌ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 

04 Marks Questions 

04 16 

LzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 

05 Marks Questions 

 

01 05 

MlÄÖ  

Total 

 

38 80 
 

 

GwÛÃtðgÁUÀ®Ä ¨ÁºÀå ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉAiÀÄ É̈ÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ – 28 (DAvÀjPÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) 

Minimum Marks Get to Pass in the Subject is – 28 (Exclude Internal Marks ) 
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                            ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 1 
 

10£ÉÃ vÀgÀUÀw       «µÀAiÀÄ: UÀtÂvÀ    CAPÀUÀ¼ÀÄ : 
80 

                                                            CªÀ¢ü : 3 
UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

I.  ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ §gÉ¬Äj :-                              8X1=8 
1) 120 £ÀÄß C« s̈Ádå C¥ÀªÀvÀð£ÀUÀ¼À UÀÄt®§ÞUÀ¼ÁV §gÉzÁUÀ.   

      a) 23x 32x 51                                              b) 22 x 11x 51 

           c)  23x 31x 52                                                    d) 23x31x 51 

2) PÉÆnÖgÀÄªÀ £ÀPÉë¬ÄAzÀ p(x) £À ±ÀÆ£ÀåvÉAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj : 

      a) 4                                                              b) 2 

          c) 3                                                              d) 1 

  
 
 

3) 𝑥2+ 6x + k = 0  ªÀUÀð ¸À«ÄÃPÀgÀt ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀgÉ  ‘k’  £À ¨É¯ÉAiÀÄÄ.  

           a) 9                b) -9               c) 8                 d) 5 

 

4) sin 𝜃 = 
12

13
  DzÀgÉ   cosec 𝜃 £À ¨É¯É. 

           a)  
12

5
        b) 

13

5
          c)   

12

13
              d)  

13

12
    

5) MAzÀÄ WÀl£É (E) ¸ÀA s̈ÀªÀ¤ÃAiÀÄvÉAiÀÄÄ 0.05 DzÁUÀ ‘E’  C®èzÀ WÀl£ÉAiÀÄ 
¸ÀA s̈ÀªÀ¤ÃAiÀÄvÉAiÀÄÄ. 

              a) 0.05            b) 0.95       d) 
1

0.05
             c)  

1

0.95
  

6) ∆ ABC  AiÀÄ°è   DE II BC        DE = 5cm, BC = 8 cm  ªÀÄvÀÄÛ   AD = 3.5 cm  DzÀgÉ  AB   

    AiÀÄ GzÀÝªÀÅ.  

           a) 5.6        b) 4.8 cm       c) 5.2 cm      d) 6.4 cm  
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7) wædå ‘r’   DVgÀÄªÀ MAzÀÄ ªÀÈvÀÛzÀ°è 𝜃 PÉÆÃ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ wæeÁåAvÀgÀ RAqÀzÀ PÀA¸ÀzÀ  
    GzÀÝ.          

                  a) 
𝜃

360
 x 𝜋 𝑟2               b) 

𝜃

360
x 2𝜋 𝑟2           c)  

𝜃

360
 x 2𝜋 𝑟               d) 

𝜃

180
 x 2𝜋 𝑟                                                 

 

8) wædå 7cm   EgÀÄªÀ MAzÀÄ UÉÆÃ¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯Éä «¹ÛÃtðªÀÅ  
         a) 154𝑐𝑚2                                        b) 308𝑐𝑚2                                         

              c) 616𝑐𝑚2                                        c) 770𝑐𝑚2                   

                  

II. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ :-                                                     8X1=8 

9) JgÀqÀÄ gÉÃSÁvÀäPÀ ¸À«ÄÃPÀgÀt 𝑎1𝑥+𝑏1𝑦 + 𝑐1= 0 ºÁUÀÆ 𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 +(2 = 0)UÀ¼À°è 𝑎1

𝑎2
 = 

𝑏1

𝑏2
 = 

𝑐1

𝑐2
                  

    DzÁUÀ, F eÉÆÃr gÉÃSÁvÀäPÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀÄªÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå §gÉ¬Äj.       

10) MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrAiÀÄ ‘n’ £ÉÃ ¥ÀzÀ an = 4n + 5  DzÁUÀ ±ÉæÃrAiÀÄ 3 £ÉÃ ¥ÀzÀªÀÅ . 

11) p(𝑥) = 2𝑥2 −  9𝑥 + 10  F §ºÀÄ¥ÀzÉÆÃQÛAiÀÄ ±ÀÆ£ÀåUÀ¼À ªÉÆvÀÛ PÀAqÀÄ »r¬Äj. 

12) sin 30° + cos 60° AiÀÄ ¨É¯É AiÉÄµÀÄÖ ?  

13) ‘xÉÃ¯ïì’ £À ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¦¹ ? 

14) MAzÀÄ ªÀÈvÀÛzÀ ¸Àà±ÀðPÀPÉÌ ªÀÈvÀÛ PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¸Àà±Àð ©AzÀÄ«UÉ J¼ÉzÀ wædåªÀÅ GAlÄªÀiÁqÀÄªÀ     

PÉÆÃ£ÀzÀ C¼ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¬Äj . 

15) ±ÀAPÀÄ«£À ©ü£ÀßPÀzÀ ¥Á±Àéð ªÉÄÃ¯Éä «¹ÛÃtð PÀAqÀÄ»rAiÀÄÄªÀ ¸ÀÆvÀæ §gÉ¬Äj . 

16) (6,2) ªÀÄvÀÄÛ (4,4) ©AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀÄªÀ gÉÃSÁRAqÀzÀ ªÀÄzsÀå ©AzÀÄ«£À  

     ¤zÉð±ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj.  

 

III.  F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀUÉ GvÀÛj¹:-                                                   8X2=16 

17) F PÉ¼ÀV£À gÉÃSÁvÀäPÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼À eÉÆÃrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ «zsÁ£À¢AzÀ ©r¹.  

          2𝑥 + 3y = 7 

            2𝑥 + 𝑦 = 5 

18) 7 + 11 + 15 +.......16 ¥ÀzÀUÀ¼À ªÀgÉV£À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¸ÀÆvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

19) 4𝑥2 −  12 𝑥 + 9 = 0 F ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rzÀÄ ªÀÄÆ®UÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß  
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     §gÉ¬Äj.  

20)A (2,3)  B (6,6)   ¤zÉÃð±ÁAPÀ ©AzÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj.  

21) MAzÀÄ aÃ®zÀ°è 3 PÉA¥ÀÄ, 8 ©½ ZÉAqÀÄ, 4 ºÀ¹gÀÄ ZÀAqÀÄUÀ½ªÉ .aÃ®¢AzÀ  

     AiÀiÁzÀÈaÑPÀªÁV MAzÀÄ ZÉAqÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. D ZÉAqÀÄ, MAzÀÄ ©° ZÉAqÀÄ  

     DVgÀÄªÀ.  

22) PÉÆnÖgÀÄªÀ avÀæzÀ°è  pq II rs    DzÀgÉ   ∆ pqr~  ∆ sor  JAzÀÄ ¸Á¢¹.  

                    

 
                                       CxÀªÁ 

       ∆ 𝐴𝐵𝐶  ~  ∆ 𝑃𝑄𝑅  ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À «¹ÛÃtðUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄªÁV 64cm  ªÀÄvÀÄÛ 121cm  
DVzÀÄÝ  

      EF = 10cm DzÁUÀ  BC  £À  C¼ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

23) 4cm wædåzÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ ¸Àà±ÀðUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆÃ£À 60° EgÀÄªÀAvÉ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß  

      gÀa¹j.  

24) ABCD AiÀÄÄ MAzÀÄ DAiÀÄvÀªÁVzÀÄÝ GzÀÝ 14cm ªÀÄvÀÄÛ 28cm EzÉ avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹zÉ.  

     ªÁAiÀÄÄUÉÆ½¹zÀ s̈ÁUÀzÀ «¹ÛÃtðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj.  

 

 
 
 
                                        
                            CxÀªÁ 
      ABCD  MAzÀÄ ZËPÀªÁVzÀÄÝ EzÀgÀ ¨ÁºÀÄ C¼ÀvÉ 14cm  DVzÉ bÁAiÀÄUÉÆ½¹zÀ s̈ÁUÀzÀ 
«¹ÛÃtðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj.  
 
 
 
 

IV.   F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ :-                                                 9X3=27 
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25) √5  MAzÀÄ C s̈ÁUÀ®§Þ ¸ÀASÉå JAzÀÄ ¸Á¢ü¹.  

                                           CxÀªÁ  

      AiÀÄÄQèqï £À s̈ÁUÁPÁgÀ PÀæªÀÄ«¢ü G¥ÀAiÉÆÃV¹, 64 ªÀÄvÀÄÛ 40 gÀ ªÀÄ ¸Á C  PÀAqÀÄ  

      »r¬Äj. £ÀAvÀgÀ (64.40) ªÀÄvÀÄÛ 20   ® ¸Á C ªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj.  

 

26)  
2 cos(90°−30°)+tan 45°−√3      𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 60°

√3     sec 30°+2 cos 60°+cot 45°
    JAzÀÄ ¸Á¢ü¹  

 

                                          CxÀªÁ  

      
Sin (90−𝜃) 

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 (90−𝜃)−cot 𝜃 (90°−𝜃) 
 = 1 + sin 𝜃      JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

27) ¨ÁºÀÆ ©AzÀÄ«¤AzÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ J¼ÉzÀ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À GzÀÝªÀÅ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀÄ ¸Á¢ü¹ . 

                                       CxÀªÁ 

   ‘ªÀÈvÀÛzÀ ªÉÄÃ°£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ ©AzÀÄ«£À°è J¼ÉzÀ ¸Àà±ÀðPÀªÀÅ, ¸Àà±Àð ©AzÀÄ«£À°è J¼ÉzÀ wædåPÉÌ 

®A§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸Á¢ü¹ . 

28) AB = 5cm, BC = 7cm , ªÀÄvÀÄÛ AC = 6cm ¨ÁºÀÄUÀ½gÀÄªÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹ £ÀAvÀgÀ  

ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀÄªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ  C£ÀÄgÀÆ¥À 

¨ÁºÀÄUÀ¼À  
3

4
   gÀ¶ÖgÀÄªÀAvÉ gÀa¹.  

29) F PÉ¼ÀV£À DªÀÈwÛ «vÀgÀuÁ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀÄªÀ zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ ¸ÀgÁ¸Àj PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

ªÀUÁðAvÀgÀ 5-15 15-25 25-35 35-45 45-55 

DªÀÈwÛ  1 3 5 4 2 

                                                   CxÀªÁ 

F PÉ¼ÀV£À DªÀÈwÛ «vÀgÀuÁ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀÄªÀ zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ ªÀÄzsÁåAPÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ         

     »r¬Äj.  
ªÀUÁðAvÀgÀ 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 
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DªÀÈwÛ  6 4 10 8 7 

 

30) MAzÀÄ wæ¨sÀÄdzÀ JvÀÛgÀªÀÅ CzÀgÀ ¥ÁzÀQÌAvÀ 6cm ºÉZÁÑVzÉ . wæ¨sÀÄdzÀ «¹ÛÃtðªÀÅ 108 

ZÀzÀgÀ ¸ÉAn«ÄÃlgï DzÁUÀ wæ¨sÀÄdzÀ ¥ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ JvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj. 

31) A (2,3)  B (4,k) C (6,-3)  JA§ ©AzÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÁvÀäPÀªÁVzÀÝgÉ ‘k’ AiÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß 

     PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

32) p(𝑥) = 𝑥4 + 𝑥3- 11 𝑥2 - 9𝑥 + 18 , §ºÀÄ¥ÀzÉÆÃQÛAiÀÄ JgÉqÀÄ ±ÀÆ£ÀåUÀ¼ÀÄ 3 ªÀÄvÀÄÛ -3 DVªÉ, 

     §ºÀÄ¥ÀzÉÆÃQÛAiÀÄ G½zÀ JgÉqÀÄ ±ÀÆ£ÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj  

33) MAzÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 60 «zsÁåyðUÀ¼À JvÀÛgÀ ¸ÉAnÃ«ÄÃlgï ªÀ£ÀÄß PÉ¼ÀV£ÀAvÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ  

     zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ ‘PÀrªÉÄ «zsÁ£ÀzÀ’ NfÃªï gÀa¹.  

JvÀÛgÀ (¸ÉA «ÄÃ) «zsÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå 

130 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 4 

140 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 12 

150 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 30 

160 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 45 

170 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 56 

180 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 60 

V. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ :-                                                    4X4=16 

34) MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ 4£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 8£ÉÃ ¥ÀzÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ 22 ªÀÄvÀÄÛ 2£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 6£ÉÃ  

     ¥ÀzÀUÀ¼À UÀÄt®§Þ 33 DzÀgÉ. ¸ÀªÀiÁvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

                                             CxÀªÁ  

     ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ 8£ÉÃ ¥ÀzÀ ¸ÉÆ£ÉßAiÀiÁzÀgÉ 38£ÉÃ ¥ÀzÀªÀÅ 18£ÉÃ ¥ÀzÀPÉÌ 3 gÀ¶×zÉ JAzÀÄ  

      ¸Á¢ü¹.  



14 

 

35) £ÀPÉëAiÀÄ PÀæªÀÄ¢AzÀ ©r¹:-    2𝑥 + y = 8 ;  𝑥 + 𝑦 = 5 

36) ¹°AqÀgï £À WÀ£À¥sÀ®ªÀÅ 2156𝑐𝑚2  ªÀÄvÀÄÛ JvÀÛgÀ 14cm DzÀgÉ ¹°AqÀgï £À ¥Á±Àà ªÉÄÃ¯Éä 

     «¹ÛÃtðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj. 

37) ¸ÀªÀÄPÀmÁÖzÀ £É®PÉÌ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁV DPÁ±ÀzÀ°è ºÁgÀÄwÛgÀÄªÀ MAzÀÄ «ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß £É®PÉÌ  

     ªÉÄÃ°£À MAzÀÄ ©AzÀÄ«¤AzÀ «ÃQë¹zÁUÀ A ©AzÀÄ«UÉ GAmÁzÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 60°DVzÉ. 24  

     ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼À £ÀAvÀgÀ EzÉÃ «ªÀiÁ£ÀªÀÅ p UÉ vÀ®Ä¦zÁUÀ GAmÁUÀÄªÀ G£ÀßvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 30°  

     DVgÀÄvÀÛzÉ. «ªÀiÁ£ÀzÀ JvÀÛgÀªÀÅ 3600√3 «ÄÃ  ºÁUÁzÀgÉ «ªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß  

PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

 

 

 

 

 

VI. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ :-                                                    1X5=5 

38 ¥ÉåxÁUÉÆÃgÀ¸ï ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¢ü¹...     

                                    ******************************** 
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                              ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 2 
 
10£ÉÃ vÀgÀUÀw     «µÀAiÀÄ: UÀtÂvÀ    CAPÀUÀ¼ÀÄ : 
80 
            CªÀ¢ü : 3 
UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 
     
 

I. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÀ½UÀÆ £Á®ÄÌ ¥ÀgÁåAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. À̧jAiÀiÁzÀ 

GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀzÉÆA¢UÉ GvÀÛj¹:           1x8=8 

 

1) MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀ 3n+2 DzÀgÉ ±ÉæÃrüAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåvÁå À̧. 

C) 2 D) 5 E) 3 F) 8 
 

2) mx+3y+7=0, 4x+6y-8=0 À̧«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¤¢ü À̧ÄªÀ gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁVªÉ. 

ºÁUÁzÀgÉ ‘m’ £À ¨É É̄. 

C) 2 D) 8 E) 4 F) ½  

3) Cos θ = ½ DzÀgÉ tan θ ¨É̄ ÉAiÀÄÄ –  

C) 
3

1  D) 3  E) 1 F) 0 

4) mx2+p+nx=0, À̧«ÄÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVzÀÝgÉ –  

C) m2-4np=0 D) p2-4np=0 E) n2=-4mp F) n=2 mp  

5) (0.4) & (3.0) ©AzÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À zÀÆgÀªÀÅ.  

C) 1 ªÀiÁ£À D) 3 ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ E) 12 ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ F) 5 ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 
 

6) ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß 2 «©ü£Àß ©AzÀÄUÀ¼À°è bÉÃ¢ À̧ÄªÀ gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉ£ÀÄßªÀgÀÄ. 

C) ¸Àà±ÀðPÀ  D) bÉÃzÀPÀ E) eÁå F) ªÁå À̧ 
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7) UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ ¥ÁzÀ¢AzÀ 40m zÀÆgÀ«gÀÄªÀ MAzÀÄ ©AzÀÄ«¤AzÀ UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ vÀÄ¢UÉ 

K¥ÀðqÀÄªÀ G£ÀßvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 600 DzÀgÉ UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ JvÀÛgÀªÀÅ. 

C) 40 m3  D) m
v3

40  E) .80 m3  F) 20 m3  

8) 1 ªÀiÁ£À wædå ºÉÆA¢gÀÄªÀ CxÀsÀðUÉÆÃ¼ÀzÀ MlÄÖ GzÀÝªÀÅ.  

C) ( )22 + ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ D) ( )1+ ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ E) ( )2+ ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ F)   ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 

 

II.  F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹:            1x8=8 

 

9) 011111 =++ cybxa , 0222 =++ cybxa À̧«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß 
2

1

2

1

b

b

a

a
=  

2

1

c

c DzÁUÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtPÉÌ 

JµÀÄÖ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ.  

10) tan θ x Cot θ zÀ ¨É É̄ K£ÀÄ?   

11) £ÀPÉëAiÀÄ ªÀÄÆ® ©AzÀÄ«£À ¤zÉÃð±ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj.  

12) (0,8) ªÀÄvÀÄÛ (4,0) ©AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß Ȩ́Ãj À̧ÄªÀ gÉÃSÁRAqÀzÀ ªÀÄzsÀå ©AzÀÄ«£À 

¤zÉÃð±ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

13) 40-50 ªÀUÁðAvÀgÀzÀ ªÀÄzsÀå©AzÀÄ PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

14) ABC  PQR À̧ªÀÄgÀÆ¥À wæ̈ sÀÄdUÀ¼ÁVzÀÄÝ 040=A ºÁUÀÆ 060=Q DzÀgÉ C    AiÀÄ 
¨É̄ É PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

15) ªÀÈvÀÛRAqÀ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

16) avÀæzÀ°è £ÉÃgÀ ±ÀAPÀÄªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. r, h & l UÀ¼À £ÀqÀÄ«£À À̧A§AzsÀzÀ ¸ÀÆvÀæ §gÉ¬Äj. 
                                                                                      

III. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹:        8x2=16 
 

17) x+y=14  ªÀÄvÀÄÛ x-y=4 F gÉÃSÁ À̧«ÄÃPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

18) 2+7+12+ .................. F ±ÉæÃrüAiÀÄ 20 ¥ÀzÀUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

19) 2x2-5x+3=0 F ªÀUÀð À̧«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß À̧ÆvÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ©r¹. 

    r=1
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20) (-5, 7) & (-1, 3) F ©AzÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rj. 

CxÀªÁ 

A(1,1) B(3,2) ªÀÄvÀÄÛ  B(5,3)  EªÀÅUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdzÀ ±ÀÈAUÀ©AzÀÄUÀ¼ÀÄ 
¤zÉÃð±ÁAPÀUÀ¼ÁV®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹. 

21) 3.5 cm wædåªÀÅ¼Àî ªÀÈvÀÛPÉÌ ¨ÁºÀÄ©AzÀÄ«¤AzÀ ¥ÀgÀ̧ ÀàgÀ 600 PÉÆÃ£À K¥ÀðqÀÄªÀAvÉ EgÀÄªÀ 
À̧à±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹j. 

22) avÀæzÀ°è ªÀÈvÀÛzÀ ZÀvÀÄxÁA±ÀzÀ°è OABC ªÀUÀðªÀ£ÀÄß Ej¹zÉ. OA= 20 cm. DzÀgÉ 
bÁAiÉÄUÉÆ½¹zÀ ¨sÁUÀzÀ «¹ÛÃtð PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

    Q 

 

  C          B 
 

  O              P 

              A      
 

23) tan θ 2A = Cot (A-18) DzÀgÉ 2A ®WÀÄPÉÆÃ£À DzÁUÀ ‘A’ É̈ É̄ PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

24) Sin 60o. Cos 300 + Sin 30o. Cos 600 EzÀgÀ ¨É̄ ÉAiÀÄ£ÀÄß É̄QÌ¹.  
 

IV. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹:       9x3=27 

25) MAzÀÄ ZÀvÀÄ¨sÀÄðdzÀ M¼ÀPÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ°èªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è CvÀåAvÀ aPÀÌ PÉÆÃ£À 

150 DzÀgÉ G½zÀ PÉÆÃ£ÀUÀ¼À C¼ÀvÉ PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

 

 

26) MAzÀÄ ®A s̈ÀPÉÆÃ£À wæ¨sÀÄdzÀ JvÀÛgÀªÀÅ CzÀgÀ ¥ÁzÀQÌAvÀ 7 Ȩ́A.«ÄÃ PÀrªÉÄ EzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 

«PÀtðªÀÅ 13 cm. DzÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ ¨ÁºÀÄUÀ¼À GzÀÝªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.  
 

                                        CxÀªÁ 

MAzÀÄ ©ü£ÀßgÁ²AiÀÄ CA±ÀªÀÅ CzÀgÀ bÉÃzÀQÌAvÀ 3 PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. 2£ÀÄß CzÀgÀ CA±À ªÀÄvÀÄÛ 

bÉÃzÀPÉÌ PÀÆrzÁUÀ ºÉÆ À̧©ü£ÀßgÁ² ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®©ü£ÀßgÁ²UÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀÅ 
20

29  DzÀgÉ ªÀÄÆ® 

©ü£ÀßgÁ²AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.  
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27) 







See

Cos

Cos

Sin

Sin
2

)90(11

)90(
=

−−
+

+

− JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

     CxÀªÁ  





CotCoSee

Cos

Sin
+=

−1
JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

 

28) MAzÀÄ ¸ÀgÉÆÃªÀgÀzÀ ªÉÄÃ É̄äöÊ¬ÄAzÀ 60 «ÄÃ JvÀÛgÀzÀ°ègÀÄªÀ MAzÀÄ ©AzÀÄ«¤AzÀ ¹ÜgÀ 

ªÉÆÃqÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ G£ÀßvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 300. CzÉÃ À̧AzÀ s̈ÀðzÀ°è ªÉÆÃqÀzÀ 

¥Àæw¥sÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj£À°è £ÉÆÃrzÁUÀ GAmÁzÀ CªÀ£ÀvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 600 DzÀgÉ ¤Ãj£À  

ªÉÄÃ É̄äöÊ¤AzÀ ªÉÆÃqÀzÀ JvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

 

29) x(2, 02) ªÀÄvÀÄÛ y(-7, 4) ©AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß Ȩ́Ãj À̧ÄªÀ gÉÃSÁRAqÀzÀ vÉæöÊ s̈ÁdPÀ ©AzÀÄUÀ¼À  

(3 ¸ÀªÀÄ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ) ¤zÉÃð±ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

 

30) PÉ¼ÀV£À zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ £ÉÃgÀ «zsÁ£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ À̧j PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

ªÀUÁðAvÀgÀ 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

DªÀÈwÛ  4 8 20 16 2 

 

        CxÀªÁ   F zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ ªÀÄzsÁåAPÀ PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

ªÀUÁðAvÀgÀ 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

DªÀÈwÛ  8 4 6 2 6 

 

31) UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 30 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÀjµÀÖ 100 CAPÀUÀ½UÉ UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

F «vÀgÀuÉUÉ ¸ÀAavÀ DªÀÈwÛ ¥ÀjªÀwð¹. PÀrªÉÄ «zsÁ£ÀzÀ NfÃªï gÀa¹. 

UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ  0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

DªÀÈwÛ  5 3 11 2 9 
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32) ¨ÁºÀå ©AzÀÄ«¤AzÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ J¼ÉzÀ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À GzÀÝªÀÅ ¸ÀªÀÄ JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 
 

33) 3 Ȩ́A.«ÄÃ wædåzÀ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ À̧à±ÀðPÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆÃ£À 700 K¥ÀðqÀÄªÀAvÉ ªÀÈvÀÛ 
JgÀqÀÄ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.  

 

V. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹:       4x4=16 

34) MAzÀÄ À̧ªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄÄ 19 ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. F ¥ÀzÀUÀ¼À À̧gÁ À̧j 48 ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÆzÀ® 6 ¥ÀzÀUÀ¼À ªÉÆvÀÛ 93 DzÀgÉ F ±ÉæÃrüAiÀÄ 15£ÉÃ ¥ÀzÀ PÀAqÀÄ»r¬Äj.  
 

CxÀªÁ 
 

MAzÀÄ PÁAiÀÄªÀÅ ¤±ÀÑ® ¹Üw¬ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV ©Ã¼ÀÄwÛzÉ. ¥Àæw Ȩ́PÉAqï£À°è CzÀÄ ZÀ° À̧ÄªÀ 
zÀÆgÀªÀÅ À̧ªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ°èzÉ. 2£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃ Ȩ́PÉAqï£À°è CzÀÄ ZÀ°¹zÀ zÀÆgÀUÀ¼À 
C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ 3:5 DVzÀÄÝ 15 Ȩ́PÉAqÀÄUÀ¼À°è CzÀÄ MmÁÖgÉ 3600 Cr zÀÆgÀ PÀæ«Ä¹zÀgÉ, ¥Àæw 
Ȩ́PÉAr£À°è CzÀÄ ZÀ°¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÀÆgÀ ¯ÉQÌ¹.  

 
35) 6 Ȩ́A.«ÄÃ, 7 Ȩ́A.«ÄÃ ªÀÄvÀÄÛ 8 Ȩ́A.«ÄÃ. ¨ÁºÀÄUÀ½gÀÄªÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹, CzÀgÀ 

¨ÁºÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄgÀÆ¥ÀªÁV 4/5 gÀµÀÄÖ ¨ÁºÀÄUÀ½gÀÄªÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄgÀÆ¥À wæ¨sÀÄd gÀa¹. 
36) £ÀPÉëAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  2x+y=7 ªÀÄvÀÄÛ x-y=2  

37) 6 «ÄÃ CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 1.5 «ÄÃ D¼À EgÀÄªÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ 10 Q.«ÄÃ/UÀA dªÀzÀ°è 
ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ. 8 Ȩ́A.«ÄÃ ¤ÃgÀÄ ¤®ÄèªÀ ºÁUÉ 30 ¤«ÄµÀUÀ¼À°è ºÀjAiÀÄÄªÀ ¤Ãj¤AzÀ JµÀÄÖ 
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ «¹ÛÃtðzÀ°è ¤ÃgÁªÀj ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.  
 

VI. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹:       5x1=5 
 

38) ¥ÉÊxÁUÉÆÃgÀ̧ ï ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¢ü¹. 
                          ********************  
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ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 3 
 

10£ÉÃ vÀgÀUÀw    «µÀAiÀÄ: UÀtÂvÀ   CAPÀUÀ¼ÀÄ : 80 
                                                          CªÀ¢ü : 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 
I.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ನಾಲ್ಕು  ಉತ್ತ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಕ್ತ ವಾದ ಉತ್ತ ರವನೆ್ನ  ಆರಿಸಿ 
ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                        𝟖 𝑿𝟏 =𝟖 
 

1. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರ ೇಡಿ 6, 3, 0, -3, . . .  ಯಲಿ್ಲನ  5ನೇ ಪದ 

       A) 6                            B) -6                            C) 18                              D) 12 
 

2. ಚಿತರ ದಲಿ್ಲ , ABD ಯಲಿ್ಲ  A= 900  ಮತ್ತು  AC ⊥ BD  ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ 

ಹೇಳಿಕೆಗಳು  ಸರಿಯಾಗಿವೆ. 

      A) AB2 = BC.BD        B) AC2 = BC. DC        C) AD2 = CD.BD            D) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿ್ವೂ   
           

3.    𝑎1

𝑎2
  = 𝑏1

𝑏2
  = 𝑐1

𝑐2
  ಆದರೆ  ರೇಖಾತಮ ಕ ಸಮೇಕರಣದ ಜೇಡಿಯು ಯಾವ  ರೇಖೆಗಳನ್ನು  

ಪರ ತಿನಿಧಿಸುತು ದೆ? 

  A) ಐಕಯ ಗೊಳುು ವ ರೇಖೆಗಳು     B) ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು   C) ಸಮನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು  D) 

ಯಾವುದೂ ಇಲಿ್   

4. ವೃತು  ಕಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಉಾಂಟಾದ ಕೇನವು θ ಆದಾಗ ತಿರ ಜ್ಯ ಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ು ೇಣಣವು 

   A) 
𝜃

360
 xπr                   B) 

𝜃

360
 xπr2                   C) 

𝜃

360
 x2πr                   D) 

𝜃

360
 x2πr2      

5 ಯೂಕಿ್ಲಡ್ ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರ ಮವಿಧಿ ಪರ ಕಾರ  a = 3q + r ಆದರೆ r ನ ಸಂಭವನಿೇಯ ಬೆಲೆಗಳು  

      A) 0                          B) 0, 1                         C) 0,1, 2                       D) 0,1, 2, 3 

6. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಕೆೆಯು ವಗಣ ಬಹುಪದೇಕ್ತು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಲಿ್ . 
 

 

7.  sinA = 1

2
  ಆದರೆ A ನ ಬೆಲೆ  

      A) 00                          B) 300                          C) 600            D) 900  
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8. ಶಂಕುವಿನ ಭಿನು ಕದ ಪಾರ್್ಶ ಣ ಮೇಲೆಮ ೈನ ವಿಸ್ು ೇಣಣ 

   A) πl(r1+r2)                 B) πl(r1-r2)                  C) π (r1+r2)h         D) πl(r1-r2)h           

 

II. ಒಂದು ಅಂಕ್ದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು.                                                       8 𝑿𝟏=𝟖                                                                                                                    
 

9. x + y = 20 ಮತ್ತು  x – y = 10 ಜೇಡಿ ರೇಖಾತಮ ಕ ಸಮೇಕರಣಗಳಲಿ್ಲ   x ಮತ್ತು  y ಬೆಲೆಯನ್ನು   

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ? 
 

10. O ವೃತು  ಕಾಂದರ ವಿರುವ ಒಾಂದು ವೃತು ಕೆೆ , AB ಮತ್ತು   BC ಗಳು ಸಪ ರ್ಶಣಕಗಳು ಮತ್ತು  AOC = 1200  

ಆದರೆ  ABC ಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ? 

11. ಬಾಂದು (x, y) ಮತ್ತು  ಮೂಲ್ ಬಾಂದುವಿನ ದೂರವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
 

12. (35, 343) ರ ಮ.ಸಾ.ಅ 7 ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಲ್.ಸಾ.ಅ ವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
 

13. x2-3   ಬಹುಪದೇಕ್ತು ಯ  ಶೂನಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
 

14. ಶೂನಯ ತೆಗಳ ಮೊತು  ಹಾಗು  ಗುಣಲ್ಬಧ ಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ -5 ಮತ್ತು  4  ಆಗಿರುವ 

ಒಾಂದು ವಗಣ ಬಹುಪದೇಕ್ತು ಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.    
 

15. tanθ – cot(90-θ) ದ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
                                                           .  

16. 14cm ವಾಯ ಸವಿರುವ ಅರ್ಣಗೊೇಳಾಕಾರದ ಪಾರ್್ಶ ಣ ಮೇಲೆಮ ೈನ 

ವಿಸ್ು ೇಣಣವನ್ನು  PÀAqÀÄ»r¬Äj. 
 

III. ಎರಡು ಅಂಕ್ದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು.                                                                         

𝟖𝑿 2 =𝟏𝟔                                                                                                                        
                                                                                                    

17. ಎರಡು ಅಾಂಕ್ತಗಳ ಎಷ್ಟು  ಸಂಖೆಯ ಗಳು 4 ರಿಾಂದ  ಭಾಗಿಸಲ್ಪ ಡುತು ದೆ? 

                ಅಥವಾ 
      2 , 10 ,18, …….. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರ ೇಢಿಯ 12 ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತು ವೇನ್ನ? 
 

18. k ನ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ  3x + y = 1 ಮತ್ತು   (2x-1)k + (k-1)y = 2k+1 ರೇಖಾತಮ ಕ ಸಮೇಕರಣ 

ಜೇಡಿಯು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವುದಿಲಿ್ . 
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19. ಚಿತರ ದಲಿ್ಲ  OACB ಯು O  ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಮತ್ತು  3.5 cm 

ತಿರ ಜ್ಯ ವಿರುವ ವೃತು ದ ಚತ್ತಥಣಕವಾಗಿದೆ. OD = 2 cm, ಆದರೆ OACB 

ಚತ್ತಥಣಕದ ವಿಸ್ು ೇಣಣವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
 

20. 4.5 cm ತಿರ ಜ್ಯ ವಿರುವ  ವೃತು ವನ್ನು  ರಚಿಸ್ ತಿರ ಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೇನ 600 

ಇರುವಂತೆ ಒಾಂದು ಜತೆ    

      ಸಪ ರ್ಶಣಕಗಳನ್ನು   ಎಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉದದ ವನ್ನು  ಅಳೆಯಿರಿ. 
 

21. 3 +2√5  ಒಾಂದು ಅಭಾಗಲ್ಬದ  ಸಂಖೆಯ  ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸ್.  

                                        ಅಥವಾ         

      455 ನ್ನು  ಅವಿಭಾಜ್ಯ  ಅಪವತಣನಗಳ ಗುಣಲ್ಬಧ ವಾಗಿ ವಯ ಕು ಪಡಿಸ್. 
 

22. ಸೂತರ ದ ಸಹಾಯದಿಾಂದ 9x2– 15x + 6 = 0 ಸಮೇಕರಣವನ್ನು  ಬಡಿಸ್. 
 

23. ಗಾಳಿಪಟವಾಂದು ನೆಲ್ದ ಮೇಲ್ಲನಿಾಂದ 50√3m ಎತು ರದಲಿ್ಲ  ಹಾರಾಡುತಿು ದೆ.ಇದಕೆೆ  ತಾತೆಲ್ಲಕವಾಗಿ 

100m ಉದದ ದ ದಾರವನ್ನು  ನೆಲ್ದ ಮೇಲ್ಲನ ಒಾಂದು ಬಾಂದುವಿನಲಿ್ಲ  ಗೂಟಕೆೆ  ಕಟು ಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 

ದಾರವು ನೆಲ್ದಾಂದಿಗೆ ಉಾಂಟು  ಮಡುವ ಕೇನವೆಷ್ಟು ?        

24. ಒಾಂದು ಗೊೇಪುರದ ತ್ತದಿಯನ್ನು  ಅದರ ಪಾದದಿಾಂದ ಒಾಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲಿ್ಲರುವ 'a' m ಮತ್ತು  

'b' m ದೂರದಿಾಂದ ನೇಡಿದಾಗ  ಉಾಂಟಾಗುವ ಉನು ತ ಕೇನಗಳು ಪೂರಕ ಕೇನಗಳಾದರೆ  

ಗೊೇಪುರದ ಎತು ರವು ‘√ab’ m ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸ್.  
 

IV. ಮೂರು ಅಂಕ್ಗಳ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು.                                                          9 x 3 = 27                                                                                                                                                             

25. D, E ಮತ್ತು   F ಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ  Δ ABC ಯ ಬಾಹುಗಳಾದ AB, BC ಮತ್ತು  CA 

ಯ   ಮರ್ಯ  ಬಾಂದುಗಳಾದರೆ Δ DEF ಮತ್ತು  Δ ABC ವಿಸ್ು ೇಣಣಗಳ ಅನ್ನಪಾತ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  
 
 

26. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರ ೇಢಿಯಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ್ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತು  33. ಮೊದಲ್ ಮತ್ತು   ಮೂರನೆ 

ಪದಗಳ ಗುಣಲ್ಬಢ ವು 2ನೇ ಪದಗಿಗ ಾಂತ 29 ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದದ ರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರ ೇಢಿಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
 

27.    ಎರಡು ಏಕಕಾಂದಿರ ಯ ವೃತು ಗಳ ತಿರ ಜ್ಯ ಗಳು 13 cm ಮತ್ತು  5 cm ಆಗಿವೆ. ಚಿಕೆ  ವೃತು ಕೆೆ   

ಸಪ ರ್ಶಣಸುವಂತೆ ದಡಡ  ವೃತು ದ ಜ್ಯ ದ ಉದದ ವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

                                                      ಅಥವಾ 
     ವೃತು  ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ 5 cm ದೂರದಲಿ್ಲರುವ A ಬಾಂದುವಿನಿಾಂದ ಎಳೆದ ಸಪ ರ್ಶಣಕದ ಉದದ  4 cm 

ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೃತು ದ   ತಿರ ಜ್ಯ ದ ಉದದ ವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
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28. BC = 7 cm, AB = 6 cm ಮತ್ತು  ∠ ABC = 60°  ಇರುವಂತೆ ABC ತಿರ ಭುಜ್ವನ್ನು  ರಚಿಸ್ ನಂತರ 

ಮತ್ು ಾಂದು 

     ತಿರ ಭುಜ್ವನ್ನು  ,ಅದರ ಬಾಹುಗಳು ∆ABC  ಅನ್ನರೂಪ ಬಾಹುಗಳ  4

5
   ರಷ್ಟು ರುವಂತೆ ರಚಿಸ್. 

 

29.√2 ಮತ್ತು   − √2  ಇವು 2x4 –3x3 –3x2 +6x –2 ರ ಶೂನಯ ತೆಗಳಾದರೆ, ಅದರ ಎಲಿಾ  ಶೂನಯ ತೆಗಳನ್ನು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

                                           ಅಥವಾ 
      x4 -3x2 + 4x + 5 ನ್ನು   x2 +1– x   ನಿಾಂದ ಭಾಗಿಸ್ ಮತ್ತು  ಭಾಗಾಕಾರ ಕರ ಮವಿಧಿಯನ್ನು   ತಾಳೆ 

ಮಡಿರಿ. 
 

30. ಒಾಂದು ಪೆಟ್ಟು ಗೆಯಲಿ್ಲ  1 ರಿಾಂದ  90 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖೆಯ ಗಳು ನಮೂದಾಗಿರುವ 90 ಬಲಿೆ ಗಳಿವೆ. 

ಪೆಟ್ಟು ಗೆಯಿಾಂದ ಒಾಂದು  ಬಲಿೆಯನ್ನು  ಯಾದೃಚಿಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದರೆ ಅದು (i) ಎರಡು ಅಾಂಕ್ತಯ ಒಾಂದು 

ಸಂಖೆಯ   (ii) ಒಾಂದು ಪೂಣಣ ವಗಣ ಸಂಖೆಯ   (iii) 5 ರಿಾಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಒಾಂದು ಸಂಖೆಯ  ಪಡೆಯುವ 

ಸಂಭವನಿೇಯತೆಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
 

31. ಕೆಳಗಿನ ಕೇಷ್ು ಕವು 35 ನಗರಗಳ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪರ ಮಣವನ್ನು  (% ನಲಿ್ಲ ) ನಿೇಡುತು ದೆ. ಸರಾಸರಿ 

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರ ಮಣದ  ಸರಾಸರಿಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
 
 
 
 
                                               

ಅಥವಾ    

          

 

ಕೆಳಗೆ ಕೇಷ್ು ಕವು 100 ಅಾಂಕದ ಗಣಿತದ ಪರಿೇಕೆೆಯಲಿ್ಲ  30 ವಿದಾಯ ರ್ಥಣಗಳು ಪಡೆದ ಅಾಂಕಗಳನ್ನು  

ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದಾಯ ರ್ಥಣಗಳು ಪಡೆದ ಅಾಂಕಗಳ ಬಹುಲ್ಕವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
 
 
 
 
 

32.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಾಂಕ್ತ ಅಾಂರ್ಶಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜೇವ ರಚಿಸ್ ಮಧಾಯ ಾಂಕವನ್ನು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರ ಮಣ (% 

ನಲಿ್ಲ ) 

45 - 55 55 - 65 65 - 75 75 - 85 85 - 95 

ನಗರಗಳ ಸಂಖೆಯ  3 10 11 8 3 

ವಗಾಣಾಂತರ 10 - 25 25- 40 40 - 55 55 - 70 70- 85 85- 100 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಣಗಳ ಸಂಖೆಯ  2 3 7 6 6 6 

ವಗಾಣಾಂತರ 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 
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33. {cosec(90-θ) - sin(90-θ)}{(cosecθ – sinθ) (tanθ + cot θ)} =1  ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸ್. 
 

V. ನಾಲ್ಕು  ಅಂಕ್ಗಳ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು.                                                                  4 x 4 
= 16 
                                                                                                                      

34. ನಕೆೆಯ ಕರ ಮದಿಾಂದ ಬಡಿಸ್.       5x+y=10 ಮತ್ತು   6x-y=12 

35. ಮೂಲ್ ಸಮನ್ನಪಾತತೆಯ ಪರ ಮೇಯವನ್ನು  ನಿರೂಪಿಸ್ ಸಾಧಿಸ್ರಿ. 

36. ಒಾಂದು ಮೊೇಟಾರ್ ದೇಣಿಯ ಜ್ವವು ನಿರ್ಶಾ ಲ್ ನಿೇರಿನಲಿ್ಲ  6 km/h ಆಗಿದೆ.ಆ  ದೇಣಿಯ 

ಪರ ವಾಹಕೆೆ  ಎದುರಾಗಿ 8 km ದೂರ ಚಲ್ಲಸಲು , ಅದು ಪರ ವಾಹದಡನೆ ಮೊದಲ್ಲನ ಸಾಾ ನಕೆೆ  

ಹಿಾಂದಿರುಗಲು  ತೆಗೆದುಕಳುು ವ ಸಮಯಕೆ್ತಾಂತ 1  ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾ ದರೆ ಪರ ವಾಹದ ಜ್ವವನ್ನು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

                                   ಅಥವಾ  

ಒಾಂದು ಎಕ್ಸ ್ಪೆರ ಸ್ ರೈಲು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು  ಬೆಾಂಗಳೂರು ನಡುವೆ 300 km ಪರ ಯಾಣಿಸಲು 

ಪಾಯ ಸಾಂಜ್ರ್ ರೈಲ್ಲಗಿಾಂತ 1  ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ. ಎಕ್ಸ ್ಪೆರ ಸ್ ರೈಲ್ಲನ ಸರಾಸರಿ 

ವೇಗವು ಪಾಯ ಸಾಂಜ್ರ್ ರೈಲ್ಲನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗಕೆ್ತಾಂತ 10km/h ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದದ ರೆ ಎರಡು ರೈಲುಗಳ ಸರಾಸರಿ 

ವೇಗವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 
       

37. (0, –1), (2, 1) ಮತ್ತು  (0, 3) ಶಾಂಗ ಬಾಂದುಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ  ತಿರ ಭುಜ್ದ ಬಾಹುಗಳ  ಮರ್ಯ  

ಬಾಂದುಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸ್ದಾಗ ಉಾಂಟಾಗುವ ತಿರ ಭುಜ್ದ  ವಿಸ್ು ೇಣಣವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈ ತಿರ ಭುಜ್ 

ಮತ್ತು  ದತು  ತಿರ ಭುಜ್ಗಳ ವಿಸ್ು ೇಣಣಗಳ ಅನ್ನಪಾತವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.   
 

VI. 5 ಅಂಕ್ಗಳ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು                                                         1 x 5 = 5                                                                                                            

38. ಶಂಕುವಿನ ಭಿನು ಕದ ಎತು ರ 45 cm  ಹಾಗು ಪಾದಗಳ ತಿರ ಜ್ಯ ಗಳು 28 cm ಮತ್ತು  

7 cm  ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಘನಫಲ್, ಪೂಣಣ ಮೇಲೆಮ ೈನ ವಿಸ್ು ೇಣಣ ಮತ್ತು   

ಪಾರ್್ಶ ಣ ಮೇಲೆಮ ೈನ  ವಿಸ್ು ೇಣಣವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 
22

7
   ಎಾಂದು 

ತೆಗೆದುಕಳಿು ) 
 

                                       **************************** 

ಆವೃತಿು  12 14 8 6 10 

 



25 

 

                                   ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 4 
 

10£ÉÃ vÀgÀUÀw      «µÀAiÀÄ: UÀtÂvÀ  CAPÀUÀ¼ÀÄ : 80 
                                                         CªÀ¢ü : 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 
I ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ ತಿಯಾಂದು ಪರ ಶ್ು ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂಣಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಲೆು  ಆಯೆ್ಕ ಗಳನ್ನು  

ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಕು ವಾದ ಉತು ರವನ್ನು  ಆರಿಸ್ ಕರ ಮಕ್ಷರದಾಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.  

                                                               8 x 1 = 8 

1. ಒಾಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರ ೇಢಿಯಲಿ್ಲ  ಮೂರನೇ ಪದವು  4a + 3 , ಸಾಮನಯ  ವಯ ತಾಯ ಸ 2 a 

ಆದರೆ ಮೊದಲ್ ಪದ 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 

2.  ∆ABC  ನಲಿ್ಲ  AD= 1.5cm, DB = 3cm ,AE= 1cm ಆದಾಗ AC ನ ಅಳತೆ ( cm 

ಗಳಲಿ್ಲ )  

A) 4     B) 3       C)  2  D) 1 

3. 2x +3y = 15 ಮತ್ತು   x – 2y + 3 = 0  ರೇಖಾತಮ ಕ ಸಮೇಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಚರಾಕ್ಷರ ‘y’ 

ಪರ ತಿನಿಧಿಸುವ ಬೆಲೆ 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 

4. 4cm ತಿರ ಜ್ಯ ದ ವೃತು ಕೆೆ  ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ 5cm ದೂರದ ಒಾಂದು ಬಾಂದುವಿನಿಾಂದ ಎಳೆದ ಸಪ ರ್ಶಣಕದ 

ಉದದ    ( cm ಗಳಲಿ್ಲ ) 

A) 4      B) 3       C)  2  D) 1 

5. ವೃತು ವಾಂದರ ಸುತು ಳತೆಯ ಮೂರುಪಟುು ,ಅದರ ವಿಸ್ು ೇಣಣದ ಎರಡರಷ್ಟು ದದ ರೆ,ಆ ವೃತು ದ 

ತಿರ ಜ್ಯ  
A) 1  B) 2  C) 3   D) 4 

6. ಎರಡು ಅಾಂತಸಪ ರ್ಶಣ ವೃತು ಗಳಿಗೆ PQ ಸಾಮನಯ  ಸಪ ರ್ಶಣಕ ರಚಿಸ್ದಾಗ ಉಾಂಟಾಗುವ 

ಏಕರೇಖಾಗತ ಬಾಂದುಗಳ ಸಂಖೆಯ  
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 

7. P(2,1) ಮತ್ತು  Q(2,4) ನಿದೇಣಶಾಂಕಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಬಾಂದುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ 

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  

8. ಯೂಕಿ್ತಡ್ ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಅನ್ನಪರ ಮೇಯವನ್ನು  23 ಮತ್ತು  5 ಗಳ ಮಸಾಅ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅನ್ಯಿಸ್ದಾಗ ಶೇಷ್ ‘r’ ನ್ನು  ಪರ ತಿನಿಧಿಸುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕ 

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 

II ಕೆಳಗಿನ ಪರ ಶ್ು ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಿಸ್.        8 x 1 = 8 

9. 2x2 + 6 – 8x ಈ ವಗಣ ಬಹುಪದೇಕ್ತು ಯ ಶೂನಯ ತೆಗಳ ಮೊತು  ತಿಳಿಸ್ 

10. ವಗಣ ಸಮೇಕರಣ x2- ax - 1 = 0 ಯ ಶೇರ್ಕದ ಬೆಲೆ 3 ಆದರೆ x ನ ಸಹಗುಣಕದ ಬೆಲೆ 

ಎಷ್ಟು ? 
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11. ∆ABC ನಲಿ್ಲ  AB ⊥ BC, BC = √3  ಆದರೆ AB ನ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ? 

12. ಒಾಂದು ಗೊೇಪುರದ ಎತು ರ ಮತ್ತು  ಗೊೇಪುರದ ತ್ತದಿಯನ್ನು  ವಿೇಕೆ್ತಸುತಿು ರುವ ವಿೇಕ್ಷಕನಿಾಂದ 

ಗೊೇಪುರದ ಪಾದಕೆ್ತರುವ ಅಾಂತರಗಳ ಅನ್ನಪಾತ √3 : 1 ಆದರೆ ಉಾಂಟಾದ ಉನು ತ ಕೇನ 

ಲೆಕೆ್ತ ಸ್. 

13. ಒಾಂದು ನಿದಿಣಷ್ು  ಆವೃತಿು  ವಿತರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಜ್ಯ  P(x) = ಬಹುಲ್ಕ + 2 ಸರಾಸರಿ  ಮತ್ತು   

ಭಾಜ್ಕ g(x) = ಮಧಾಯ ಾಂಕ ಆದರೆ ಭಾಗಲ್ಬಧ  q(x) ಮತ್ತು  ಶೇಷ್ r(x) ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ? 

14. ಒಾಂದು ಪರ ಯೇಗದ ನಿದಿಣಷ್ು  ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನಿೇಯತೆ  1

3
   ಮತ್ತು  ಆ ಘಟನೆಗೆ 

ಅನ್ನಕೂಲ್ಲಸುವ ಫಲ್ಲತಗಳ ಸಂಖೆಯ  1 ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆಯ ಸಾರ್ಯ  ಫಲ್ಲತಗಳು ಎಷ್ಟು ? 

15. 2m ಎತು ರವಿರುವ 3m ಮತ್ತು  2m ವೃತು ಪಾದದ ತಿರ ಜ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಶಂಕುವಿನ 

ಭಿನು ಕದ ಓರೆ ಎತು ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

16.  ‘r’ ಪಾದದ ತಿರ ಜ್ಯ  ಹಾಗೂ  ‘h’ ನಷ್ಟು  ಎತು ರ ಹಾಂದಿರುವ ಶಂಕು ಮತ್ತು  ಸ್ಲ್ಲಾಂಡರ್ 

ಆಕಾರದ ಪಾತೆರ ಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬಬಹುದಾದ ನಿೇರಿನ ಪರ ಮಣವನ್ನು  ಹೇಲ್ಲಸ್. 

III   ಕೆಳಗಿನ ಪರ ಶ್ು ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಿಸ್.         8 x 2= 16 

17. <A = <C  ಮತ್ತು  <B = <D , OD = 1 cm, OB= 6 cm, OC=18 cm ಆದರೆ 
OA = 3 cm ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸ್.  
 
 
 
 

ಅಥವಾ 
ಚಿತರ ದಲಿ್ಲ  DE || AC ಮತ್ತು  DF || AE ಆದರೆ 𝐵𝐹

𝐹𝐸
 = 𝐵𝐸

𝐸𝐶
  

 ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸ್. 
 
 
 

18.  3.5 cm ತಿರ ಜ್ಯ ದ ವೃತು ಕೆೆ  ವಾಯ ಸವಾಂದನ್ನು  ಎಳೆಯಿರಿ, ವಾಯ ಸದ ಅಾಂತಯ ಬಾಂದುಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಪ ರ್ಶಣಕಗಳನ್ನು  ರಚಿಸ್, 

19.  (-2,5) ಮತ್ತು  (-3,2) ಬಾಂದುಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು  2:1 ಅನ್ನಪಾತದಲಿ್ಲ  

ವಿಭಾಗಿಸ್ದರೆ,ವಿಭಾಗಿತ ಬಾಂದುವಿನ ನಿದೇಣಶಾಂಕ (-3,y) ಆದರೆ ‘ y ’ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ? 

20.  135 ಮತ್ತು  225ರ ಮಸಾಅ ವನ್ನು  ಭಾಗಾಕಾರ ಕರ ಮವಿಧಿಯನ್ನು  ಬಳಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

21. ಅಪವತಣನ ವಿಧಾನದಿಾಂದ ಬಡಿಸ್: x2 + 5x + 6 = 0 

22. 9 Sec2A- 9tan2A = 9  ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸ್.        ಅಥವಾ    1+ 𝑡𝑎𝑛2𝐴

1+ 𝐶𝑜𝑡2𝐴
   = 𝑡𝑎𝑛2𝐴   ಎಾಂದು 

ಸಾಧಿಸ್. 

23. ಒಾಂದು ದಾಳವನ್ನು  ಒಾಂದು ಬಾರಿ ಎಸದಾಗ  i) ಒಾಂದು ವಗಣ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ಪಡೆಯುವ 

ಮತ್ತು   ii) ಒಾಂದು ವಗಣ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ಪಡೆಯದಿರುವ ಸಂಭವನಿೇಯತೆ ಎಷ್ಟು ?  
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24. ಸೂಕು  ವಿಧಾನದಿಾಂದ ಬಡಿಸ್.    x + y = 4, 

                x – y = 2 
 
 
 

IV ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ ಶ್ು ಗಳನ್ನು  ಬಡಿಸ್.     9 x 3 = 27 

25. ಒಾಂದು ಮೊೇಟಾರ್ ದೇಣಿಯ ವೇಗ ನಿರ್ಶಾ ಲ್ ನಿೇರಿನಲಿ್ಲ  ಗಂಟೆಗೆ 18km ಆಗಿದೆ. ಆ 

ದೇಣಿಯು 24km ದೂರ ಚಲ್ಲಸ್ ಪುನಃ ಮೊದಲ್ಲನ ಸಾಾ ನಕೆೆ  ಹಿಾಂದಿರುಗಲು ಒಾಂದು ಗಂಟೆ 

ಹೆಚ್ಚಾ  ಸಮಯವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನದಿಯ ವೇಗವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

   ಅಥವಾ 
 

ಎರಡು ನಲಿ್ಲಗಳು ಒಟಾು ಗಿ ಒಾಂದು ಟಾಯ ಾಂಕನ್ನು  9 3

8
 ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬಸುತು ವೆ. ಹೆಚ್ಚಾ  

ವಾಯ ಸವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಕಳಾಯಿಯು ಕಡಿಮೆ ವಾಯ ಸವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ನಲಿ್ಲಗಿಾಂತ 10 

ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ತೆಯ ೇಕವಾಗಿ ಟಾಯ ಾಂಕನ್ನು  ತ್ತಾಂಬಸುತು ವೆ. ಎರಡೂ ನಲಿ್ಲಗಳು 

ಪರ ತೆಯ ೇಕವಾಗಿ ಅದೇ ಟಾಯ ಾಂಕನ್ನು  ಎಷ್ಟು  ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬಸುತು ವೆ? 

26.  3x2 – x3 -3x + 5 ನ್ನು  x – 1 – x2  ದಿಾಂದ ಭಾಗಿಸ್ ಮತ್ತು  ಭಾಗಾಕಾರ ಕರ ಮವಿಧಿಯನ್ನು  

ತಾಳೆನೇಡಿ. 

27. ಎರಡು ಅಾಂಕ್ತಗಳಿರುವ ಒಾಂದು ಸಂಖೆಯ ಯ ಎರಡೂ ಅಾಂಕ್ತಗಳ ಗುಣಲ್ಬಧ  12 ಆಗಿದೆ. ಆ 

ಸಂಖೆಯ ಗೆ 36 ನ್ನು  ಕೂಡಿದಾಗ ಅಾಂಕ್ತಗಳ ಸಾಾ ನಗಳು ಅದಲು ಬದಲಾಗುತು ವೆ. ಆ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

ಅಥವಾ 

m ಮತ್ತು  n ಗಳು x2 -5x + 8 = 0 ಯ ಸಮೇಕರಣದ ಮೂಲ್ಗಳಾದರೆ,  i) 
1

𝑚
  +  1

𝑛
    ii) m2n 

+ mn2 ಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

28. ಒಾಂದು ತಿರ ಭುಜ್ದ ಶಾಂಗಬಾಂದುಗಳ ನಿದೇಣಶಾಂಕಗಳು ( 1,6), (3,2) ಮತ್ತು  (10,8) ಆಗಿದುದ , 

ಪರ ತಿ ಬಾಹುವಿನ ಮರ್ಯ ಬಾಂದುಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸ್ದಾಗ ಉಾಂಟಾಗುವ ತಿರ ಭುಜ್ ಹಾಗೂ ದತು  

ತಿರ ಭುಜ್ದ  ವಿಸ್ು ೇಣಣಗಳ ಅನ್ನಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.     ಅಥವಾ 

(-5,-3), (1,-11), (7,-6), (1,2) ನಿದೇಣಶಾಂಕಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತ್ತಭುಣಜ್ದ ಶಾಂಗಗಳೇ 

ಎಾಂಬುದನ್ನು     ಪರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸ್. 

 

29. ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತಾು ಾಂರ್ಶಗಳಿಗೆ ಮಧಾಯ ಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.    

ವರ್ಗಂತ್ರ 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 
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ಆವೃತ್ತತ  7 10 15 8 10 

 

30.ಒಾಂದು ಕಾಖಾಣನೆಯ 40 ಕಾಮಣಕರ ದಿನಗೂಲ್ಲಯನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಕಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ವಿತರಣೆಗೆ        ‘ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ’ ಓಜೇವ್ ರಚಿಸ್. 

ದಿನಗೂಲ್ಲ 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54 

ಕಾಮಣಕರ ಸಂಖೆಯ  4 7 9 11 6 3 

31. ವೃತು ದ ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದೇ ಬಾಂದುವಿನಲಿ್ಲ  ಎಳೆದ ಸಪ ರ್ಶಣಕವು ಸಪ ರ್ಶಣ ಬಾಂದುವಿನಲಿ್ಲ  

ಎಳೆದ ತಿರ ಜ್ಯ ಕೆೆ  ಲಂಬವಾಗಿರುತು ದೆ ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸ್. 

32. BC=7cm, <A= 450, <B = 1050 ಇರುವಂತೆ ∆ABC ರಚಿಸ್,ನಂತರ ಮತ್ು ಾಂದು 

ತಿರ ಭುಜ್ವನ್ನು  ಅದರ ಬಾಹುಗಳು ∆ABCಯ ಅನ್ನರೂಪ ಬಾಹುಗಳ 3

4
  ರಷ್ಟು ರುವಂತೆ 

ರಚಿಸ್. 

33. ಚಿತರ ದಲಿ್ಲ  OABC ಚೌಕವು OPBQ ಚತ್ತಥಣಕದಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಸಾ ವಾಗಿದೆ. OA = 20cm ಆದರೆ 

ಛಾಯ್ಕಗೊಳಿಸ್ದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ು ೇಣಣವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

ಅಥವಾ 

ತಿರ ಜ್ಯ  21cm ಮತ್ತು  7cm ಇರುವ ‘O’ ಕಾಂದರ ವಿರುವ ಎರಡು ಏಕಕಾಂದಿರ ೇಯ ವೃತು ಗಳ 

ಕಂಸಗಳು AB ಮತ್ತು  CD. <AOB =300 ಆದರೆ ಚಿತರ ದಲಿ್ಲ  ಛಾಯ್ಕಗೊಳಿಸ್ದ ಭಾಗದ 

ವಿಸ್ು ೇಣಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  
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V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ ಶ್ು ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಿಸ್.         4 x 4 = 16 

34. ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟು ರುವ ರೇಖಾತಮ ಕ ಸಮೇಕರಣಗಳ ಜೇಡಿಗೆ ನಕೆಾ  ಕರ ಮದಿಾಂದ ಪರಿಹಾರ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

x  - 2 y = 0    ;      3x + 4 y - 20  = 0 

35. ಒಾಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರ ೇಢಿಯ 3ನೇ ಪದವು  8 ಆಗಿದುದ ,ಒಾಂಭತು ನೇ ಪದವು ಮೂರನೇ 

ಪದದ ಮೂರರಷ್ು ಕೆ್ತಾಂತ 2 ಹೆಚ್ಚಾ  ಇದೆ. ಅದರ ಮೊದಲ್ 19 ಪದಗಳ ಮೊತು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.    

ಅಥವಾ    

ಮೊದಲ್ ಪದ 2 ಇರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರ ೇಢಿಯ ಮೊದಲ್ ಐದು ಪದಗಳ ಮೊತು ವು 

ಮಾಂದಿನ ಐದು ಪದಗಳ ಮೊತು ದ ನಲೆ್ನೇ ಒಾಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ದೆ. ಇಪಪ ತು ನೇ ಪದವು -

112 ಎಾಂದು ತ್ೇರಿಸ್. ಹಾಗೂ ಇಪಪ ತ್ತು  ಪದಗಳ ಮೊತು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

36. ಎರಡು ತಿರ ಭುಜ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅನ್ನರೂಪ ಕೇನಗಳು ಸಮವಾದರೆ,ಅವುಗಳ ಅನ್ನರೂಪ 

ಬಾಹುಗಳ ಅನ್ನಪಾತಗಳು ಸಮ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಆ ತಿರ ಭುಜ್ಗಳು 

ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತು ವೆ ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸ್. 

37. ಒಾಂದು ಕಟು ಡದ ಮೇಲ್ಲನಿಾಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನಿಾಂದ ಬೆಟು ದ ತ್ತದಿಯನ್ನು  

ಗಮನಿಸ್ದಾಗ ಉಾಂಟಾದ ಉನು ತ ಕೇನಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ 450 ಮತ್ತು  600 ಹಾಗೂ 

ಕಟು ಡದ ಎತು ರ 15m ಆದರೆ ಬೆಟು ದ ಎತು ರವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

VI ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ ಶ್ು ಗೆ ಉತು ರಿಸ್.            5 x 1 = 

5 

38. ಒಾಂದು ಅರ್ಣಗೊೇಳಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಂಕುವಿನಕೃತಿಯನಿು ರಿಸ್ ಮರದ 

ಆಟ್ಟಕೆಯಾಂದನ್ನು  ನಿಮಣಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವಾಯ ಸವು 16cm ಹಾಗೂ 

ಎತು ರ 15cm ಆದರೆ, ಪರ ತಿೇ 100cm3 ಗೆ ರೂ.7 ರಂತೆ ಆಟ್ಟಕೆಗೆ ಪೂತಿಣ ಬಣಣ  ಹಚಾ ಲು 

ತಗಲುವ ವೆಚಾ ವನ್ನು  ಲೆಕೆ್ತ ಸ್. 

                              *********************** 

 



30 

 

                                      ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 5 

 
10£ÉÃ vÀgÀUÀw       «µÀAiÀÄ: UÀtÂvÀ    CAPÀUÀ¼ÀÄ : 

80 
                                              CªÀ¢ü : 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ 

 

I F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É ¥ÀÆtð GvÀÛgÀ §gÉ¬Äj.  

  1x8=8 

                                 

1) À̧ªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrü an=3n-2  DzÀgÉ 5 £ÉÃ ¥ÀzÀªÀÅ  

  A)  13            B)   11        C)  15        D) 17 

 

2) a1x+b1y+c1=0  ªÀÄvÀÄÛ a2x+b2y+c2=0 F eÉÆÃr ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ C£À£Àå ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ  

   À̧ºÀUÀÄtPÀUÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ_______ 

      A)   
𝑎1

𝑎2
=

𝑏1

𝑏2
=

𝑐1

𝑐2
     B)    

𝑎1

𝑎2
≠

𝑏1

𝑏2
     C) 

𝑎1

𝑎2
=

𝑏1

𝑏2
     D)  

𝑎1

𝑎2
=

𝑏1

𝑏2
≠

𝑐1

𝑐2
 

 

3) wædå  r DVgÀÄªÀ MAzÀÄ ªÀÈvÀÛzÀ°è 𝜃 PÉÆÃ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ wæeÁåAvÀgÀ RAqÀzÀ PÀA¸ÀzÀ  GzÀÝ_____ 

   A) 
𝜃

180
  X2𝜋r      B) 

𝜃

180
 X𝜋r2      C) 

𝜃

360
 X2𝜋r    D)  

𝜃

360
 X𝜋r2                         

     

4) 3x2 = 4(5x-3)  ªÀUÀð ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ DzÀ±Àð gÀÆ¥ÀªÀÅ 

      A)  3𝑥2
-5x+ 3 = 0               B)  3𝑥2

+20x-12 = 0         

         C) 3𝑥2
-20x+ 3 = 0               D) 3𝑥2

-20x+ 12 = 0                   

                                                                  

5) avÀæzÀ°è   AOB  = 1000
   DzÀgÉ   APB  AiÀÄ 

¨É É̄______              

  A)  500      B)   800    C)  900        D)  1000       

        

    

6)  P(x)= 2x2-x3+5  F §ºÀÄ¥ÀzÉÆÃQÛAiÀÄ ªÀÄºÀvÀÛªÀÄ 

WÁvÀ(rVæ)______            
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    A)   2             B)   1               C)  5               D)  3                                                                                                                                                                 
   

 7)  A ©AzÀÄ«¤AzÀ GAmÁzÀ CªÀ£ÀvÀ PÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ DAC=300
,  DAE= 

450 
DzÀgÉ   ©AzÀÄ«£À°è GAmÁUÀÄªÀ G£ÀßvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ_______   

   A)  150      B)   900    C)  300        D)  750         
   

 

  

 8) Sin 𝜃= 
3

5
 DzÁUÀ   Cosec 𝜃 zÀ É̈¯ÉAiÀÄÄ  

     A)  
3

5
       B)   

5

3
     C)  

9

25
        d)  

4

5
      

 

II  PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛj¹.        1x8=8 

9)  p(4, 3) ©AzÀÄªÀÅ ªÀÄÆ®©AzÀÄ«¤AzÀ JµÀÄÖ? 

10) ¥ÉÊxÁUÉÆgÀ¸À£À ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¦¹. 

11) 7 Ȩ́A.«ÄÃ wædåªÀÅ¼Àî  UÉÆÃ¼ÀzÀ  ªÉÄÃ É̄äöÊ «¹ÛÃtð JµÀÄÖ? 

12) 140 gÀ C«¨sÁdå C¥ÀªÀvÀð£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj. 

13) avÀæzÀ°ègÀÄªÀ §ºÀÄ¥ÀzÉÆÃQÛAiÀÄ ±ÀÆ£ÀåvÉUÀ¼À ¸ÀASÉå  JµÀÄÖ?     

14) Cos 480 – Sin 420 gÀ ¨É É̄ PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

15) P(A)=0.05   DzÀgÉ   P(Ā) £À É̈¯É K£ÀÄ? 

16) A(x1, y1) ªÀÄvÀÄÛ B(x2, y2) ©AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß Ȩ́Ãj¸ÀÄªÀ gÉÃSÁRAqÀªÀ£ÀÄß DAvÀjPÀªÁV m:n  

    C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è «¨sÁV¸ÀÄªÀ  P(x, y) ©AzÀÄ«£À ¤zÉÃð±ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj. 

 

III. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹.                              2X8=16 

17. F PÉ¼ÀV£À gÉÃSÁvÀäPÀ À̧«ÄÃPÀgÀtUÀ¼À eÉÆÃrUÀ¼À£ÀÄß ©r¹. 

               3x+ y=15         
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               2x - y=  5 

18.  2, 5, 8, 11, ............F ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ 20 ¥ÀzÀUÀ¼À ªÀgÉV£À ªÉÆvÀÛ PÀAqÀÄ»r¬Äj.  

                       CxÀªÁ      

3 jAzÀ ¨sÁUÀªÁUÀÄªÀ 2 CAQAiÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀASÉåUÀ½ªÉ?   

19.  3 Ȩ́A.«ÄÃ. wædåªÀÅ¼Àî ªÀÈvÀÛPÉÌ  À̧à±ÀðPÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆÃ£À 700
 EgÀÄªÀAvÉ MAzÀÄ eÉÆvÉ À̧à±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹. 

20. 2𝑥2
-5x+ 3 = 0 À̧«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß À̧ÆvÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ©r¹. 

21.  1 jAzÀ 6 gÀ ªÀgÉV£À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ¼Àî MAzÀÄ PÀÄA¢®èzÀ zÁ¼ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¨Áj GgÀÄ½¹zÁUÀ,  

    a) ªÀUÀð ¸ÀASÉå    b) C«¨sÁdå ¸ÀASÉå ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¸ÀA s̈ÀªÀ¤ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj. 

22. avÀæzÀ°è ABCD AiÀÄÄ 14 ¸ÉA.«ÄÃ ¨ÁºÀÄªÀÅ¼Àî ZËPÀªÁVzÉ.  APD ºÁUÀÆ BPC   UÀ¼ÀÄ  

   CzsÀðªÀÈvÀÛUÀ¼ÁzÀgÉ bÁAiÉÄUÉÆ½¹zÀ ¨sÁUÀzÀ  «¹ÛÃtð PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

                                  
 

23.  4 ¸ÉA.«ÄÃ ¥ÁzÀzÀ wædå ºÁUÀÆ 14 Ȩ́A.«ÄÃ JvÀÛgÀ EgÀÄªÀ ±ÀAPÀÄ«£À ªÉÄÃ¯ÁãUÀ¢AzÀ ¥ÁzÀzÀ wædå 2 Ȩ́A.«ÄÃ 

EgÀÄªÀAvÉ MAzÀÄ ±ÀAPÀÄªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ vÉUÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. »ÃUÉ GAmÁzÀ ±ÀAPÀÄ«£À ©ü£ÀßPÀzÀ WÀ£À¥sÀ® PÀAqÀÄ»r¬Äj 

 

.24. ∆ABC ~ ∆DEF ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À «¹ÛÃtðUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄªÁV 64 ZÀ. ¸ÉA.«ÄÃ ªÀÄvÀÄÛ 121 ZÀ. ¸ÉA.«ÄÃ 

UÀ¼ÁVzÀÄÝ  EF=15.4 Ȩ́A.«ÄÃ UÀ¼ÁzÀgÉ BC AiÀÄ GzÀÝ PÀAqÀÄ»r¬Äj.

              

                                                                            

  CxÀªÁ       

   ABCD ªÀeÁæPÀÈwAiÀÄ° è  4AB2=AC2+BD2 
JAzÀÄ 

¸Á¢ü¹.    
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IV. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹.                           3X9=27 

25. √3 £ÀÄß C¨sÁUÀ®Þ ¸ÀASÉå JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

26. 5 Ȩ́A.«ÄÃ, 6 Ȩ́A.«ÄÃ ªÀÄvÀÄÛ 7 Ȩ́A.«ÄÃ. ¨ÁºÀÄUÀ½gÀÄªÀ MAzÀÄ w s̈ÀÄd gÀa¹, £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß  

   CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀÄªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ w s̈ÀÄdzÀÀ 

𝟒

𝟑
 gÀ¶ÖgÀÄªÀAvÉ gÀa¹. 

 

27. F PÉ¼ÀV£À zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ ¸ÀgÁ¸Àj PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

ªÀUÁðAvÀgÀ 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

DªÀÈwÛ 12 14 8 6 10 

                                CxÀªÁ  

 F PÉ¼ÀV£À zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ §ºÀÄ®PÀ  PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

ªÀUÁðAvÀgÀ 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

DªÀÈwÛ 7 9 15 11 8 

 

28. ¨ÁºÀå ©AzÀÄ«¤AzÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ J¼ÉzÀ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À GzÀÝªÀÅ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

                              CxÀªÁ  

    ªÀÈvÀÛzÀ ªÉÄÃ°£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ ©AzÀÄ«£À°è J¼ÉzÀ ¸Àà±ÀðPÀªÀÅ , À̧à±Àð ©AzÀÄ«£À°è J¼ÉzÀ wædåPÉÌ ®A§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ  

    JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

 

29. MAzÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ 40 «zÁåyðUÀ¼À vÀÆPÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F PÉ¼ÀV£ÀAvÉ  

    zÁR¯ÁzÀªÀÅ.  F «vÀgÀuÉUÉ PÀrªÉÄ «zsÁ£ÀzÀ NfÃªï gÀa¹. 

   vÀÆPÀ (PÉ.f. UÀ¼À°è) «zÁåyðUÀ¼À À̧ASÉå 

45 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 16 
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50 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 54 

55 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 78 

60 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 90 

65 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 98 

70 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 100 

 

 30. A(-3, 2), B(-1, -4) ªÀÄvÀÄÛ C(5, 2)  ∆ABC AiÀÄ ±ÀÈAUÀ ©AzÀÄUÀ¼ÁVªÉ. M ªÀÄvÀÄÛ NUÀ¼ÀÄ  

    PÀæªÀÄªÁV AB ªÀÄvÀÄÛ AC UÀ¼À ªÀÄzsÀå©AzÀÄUÀ¼ÁzÀgÉ ,  2MN=BC   JAzÀÄ vÉÆÃj¹. 

      CxÀªÁ 

    A(2, 3), B(-1, 0) ªÀÄvÀÄÛ C(2, -4) ±ÀÈAUÀ©AzÀÄUÀ¼ÁVgÀÄªÀ   wæ¨sÀÄdzÀ «¹ÛÃtð  

    PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

 

31.   
sin 𝜃

1+cos 𝜃
 + 

1+cos 𝜃

sin 𝜃
 = 2 cosec 𝜃  JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

     
    CxÀªÁ 

        √
1+cos 𝐴

1−cos 𝐴
  = cosec A + cot A   JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

32. 𝑥2
-2x-8 ªÀUÀð §ºÀÄ¥ÀzÉÆÃQÛAiÀÄ ±ÀÆ£ÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. ºÁUÀÆ ±ÀÆ£ÀåvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  

   À̧ºÀUÀÄtPÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÁ¼É £ÉÆÃr. 

33. 50√3 «ÄÃlgï JvÀÛgÀzÀ°ègÀÄªÀ MAzÀÄ PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ°¤AzÀ £É É̄zÀ ªÉÄÃ°gÀÄªÀ MAzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß  

    £ÉÆÃrzÁUÀ GAmÁzÀ CªÀ£ÀvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 60
0
 DVgÀÄvÀÛzÉ.  ºÁUÁzÀgÉ PÀlÖqÀzÀ §ÄqÀ¢AzÀ            

    PÁgïU ÉEgÀÄªÀ zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.         P                              M 

          𝜃 =600 

           50√3              

 

         Q   ?      R                                                 

 

V. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹.                             4X4=16 
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34. F PÉ¼ÀV£À gÉÃSÁvÀäPÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÁë «zsÁ£ÀzÀ°è ©r¹.   x+y=5 

                                2x-y=4 

 

35. MAzÀÄ À̧ªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ 4 £ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 8£ÉÃ ¥ÀzÀUÀ¼À ªÉÆvÀÛ 24 ºÁUÀÆ 6£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 10£ÉÃ ¥ÀzÀUÀ¼À 

ªÉÆvÀÛ 

     44. DzÀgÉ D ±ÉæÃrüAiÀÄ ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

                                    CxÀªÁ 

   MAzÀÄ À̧ªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ 2 £ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃ ¥ÀzÀUÀ¼À ªÉÆvÀÛ 22  ºÁUÀÆ 1£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃ ¥ÀzÀUÀ¼À 

   UÀÄt®§Þ 85 DzÀgÉ D ±ÉæÃrüAiÀÄ ªÉÆzÀ® £Á®ÄÌ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

 

36. MAzÀÄ gÉÊ®Ä 360 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀªÀ£ÀÄß  KPÀgÀÆ¥À dªÀzÉÆA¢UÉ  PÀæ«Ä À̧ÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ dªÀªÀÅ 5 Q.«ÄÃ/UÀAmÉ 

   ºÉZÁÑVzÀÝgÉ CµÉÖÃ zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÀæ«Ä¸À®Ä 1 UÀAmÉ PÀrªÉÄ PÁ® vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀîwÛvÀÄÛ. ºÁUÁzÀgÉ gÉÊ°£À dªÀªÀ£ÀÄß 

   PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

 

37. ¹°AqÀj£À MAzÀÄ §¢AiÀÄ°è ±ÀAPÀÄ«£ÁPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ §¢AiÀÄ°è CzsÀðUÉÆÃ¼ÀªÀ£ÀÄß 

eÉÆÃr¹ MAzÀÄ 

   WÀ£ÁPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹gÀÄªÀAvÉ ¤«Äð À̧¯ÁVzÉ. F J¯Áè DPÀÈwUÀ¼À wædåªÀÅ 7 

¸ÉA.«ÄÃ. DVzÉ. 

   WÀ£ÁPÀÈwAiÀÄ MlÄÖ GzÀÝªÀÅ 61 Ȩ́A.«ÄÃ ªÀÄvÀÄÛ ¹°AqÀj£À JvÀÛgÀªÀÅ 30 Ȩ́A.«ÄÃ. EzÀÄÝ ¥Àæw 

100 ZÀ.¸ÉA.«ÄÃ   

   UÉ gÀÆ 10 gÀAvÉ WÀ£ÀzÀ ºÉÆgÀ s̈ÁUÀPÉÌ §tÚ ºÀZÀÑ®Ä vÀUÀ®ÄªÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.        

                                   

VI. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹.                             5X1=5 

38) “ªÀÄÆ® ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ¥ÁvÀvÉAiÀÄ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¢ü¹.” 

                                   ***************************      
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DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY 

DDPI(ADMIN), BANGALORE  NORTH, BANGLORE  DISTRICT 

S.S.L.C  EXAM - 2023 

MODEL QUESTION PAPERS

MODEL PAPER - 1 

Time : 3 . 15 min                 Marks : 80 

I. Four alternatives are given to each of the following questions. Choose the 

most appropriate.                                                              [8x1=8] 

1. If nth term of an arithmetic progression an= n2-1 then its 3rd term is  

                  A) 2            B) 4          C) 6           d) 8 

2.  The value of the discriminant of a quadratic equation is ‘0’.  The nature of the roots are 

                 A) Real & distinct      B) Real & equal    C) No real roots       D) Imaginary numbers 

3.  The value of  
𝑠𝑖𝑛18ͦ

𝑐𝑜𝑠72ͦ
 is 

                  A) 0            B) 1          C) -1           D) 900 

4.  Perimeter of the given figure is    

              A) 2𝜋r + d               B) 2𝜋r − d         C) 𝜋r + d       D) 𝜋r − d 

5. Faces of a cubic die numbered from 1 to 6 is rolled once. The probability of getting an odd 

number on the top face is 

A) 
3

6
   B)  

1

6
    C)  

4

6
               D)  

2

6
 

6. Given that HCF (4, 22) = 2 find LCM (4, 22) is 

A) 44         B)22          C)66        D)88 

7. In the given fig ∟ABC=600. C 

     then ∟COB is B 

A) 60        B) 50       C) 40      D) 30  

a. A 

8.  The distance of a point p (x, y) from the origin (0,0)  is given by 

A) x2-y2          B) x2+y2         C) √𝑥2 − 𝑦2    D)√𝑥2 + 𝑦2 

 

 

II) Solve the following problems.      [8x1=8] 

  O 
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9. Find the value of   
𝑡𝑎𝑛30

𝑐𝑜𝑡60
  

10. Find the nature of roots of given quadratic equation 2x2+4x-3=0.  

11.   Write the formula to find the volume of a frustum of cone.       

12.   In the given fig if AD=1.5cm DB=3cm AC=3cm AE=?  

13.  Find the volume of sphere whose radius is 7cm   

14.  Define Euclid’s division lemma.  

15.  How many two-digit numbers are divisible by 3?    

16.  Write the sample space for tossing three coins simultaneously. 

 

III)Solve the following problems.       [8x2=16] 

17.  Solve the given pair of linear equations by elimination method 

             x + y =14 and x – y = 4  

18.   A fraction becomes   
1

3
  when 1 is subtracted from the numerator and it becomes   

              
1

4
  when 8 is added to its denominator. Find the fraction.  

19. Draw a circle of radius 4 cm from a point 10cm away from its center, construct the pair of              

tangents to the circle and measure their length. 

20.  Find the co-ordinates of the point which divides the line joining the points (-1,7)  

  and (4, -3) in the ratio 2:3. 

21.  Prove that 5 - 2√3 is Irrational. 

22.  Solve 2x2 + x - 4 = 0 using quadratic formula  

23.  One card is drawn from a well- shuffled deck of 52 cards. Find the probability   

              of getting (i) the jack of hearts           (ii) the red face cards 

      24.  Find the mode of the following data? 

C.I 0-10 10-20 20-30 20-40 40-50 

F 3 5 9 5 3 

                                                             OR 

          Find the mean for the following group data by direct method? 



38 

 

C.I 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 

F 2 3 5 7 3 

 

IV) Solve the following problems.       [9x3=27] 

25.  Prove that the length of tangents drawn from an external print to a circle are equal. 

26. Construct an isosceles triangle whose base is 8cm and altitude 4cm & then construct     

another   triangle whose sides are 1½ times corresponding sides of the isosceles triangle. 

27. The perpendicular from A on side BC of a ∆ABC intersects BC at D such that DB=3CD 

prove that 2AB2=2AC2+BC2 

28. Find the area of the shaded region where ABCD is square of side 14Cm. 

                                                                                                                     

   29.  Find the value of ‘K’ for which the points are collinear (7, -2) (5,1) (3,K). 

   30.  In given fig XY & X1Y1 are two parallel tangents to a circle with center 0 and another tangent                  

           AB with point of contact C intersecting XY at A & X’Y’ at B 

prove that ∟AOB=900                                                          

                                                                    

  

 31.  

 32.   Divide the given polynomial 3x2-x3-3x+5   by   x-1-x2 

 

 

 

 

 33.  An insurance policy agent found the following data for distribution of ages of     

      35 policy holders.   Draw a less than type of Ogive for the given data. 
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Age (in 

years) 

No of policy 

holders 

Below 20 2 

Below 25 6 

Below 30 12 

Below 35 16 

Below 40 20 

Below 45 25 

Below 50 35 

 

V) Solve the following problems.       [4x4=16] 

34.  Find the solution of the following pair of linear equation by the graphical   

        method   2x + y = 6 and   2x – y = 2 

35.  The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40m longer when the sun’s  

       altitude is 300 than when it is 600 Find the height of the tower? 

36.   A Gulab jamun contain sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how     

        much syrup would be found in 45 Gulab jamuns. Each shaped like a cylinder with two     

        hemisphere ends with the length 5cm & diameter 2.8cm. 

                                                                                                                         

37.   The seventh term of an A.P is four times its second term & twelfthh term is 2  

     more than three times of its fourth term. Find the progression? 

VI) Solve the following         [1x5=5] 

38.  Prove that “The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square   

     of ratio of their corresponding sides.” 

**************************************************************** 
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MODEL QUESTION PAPER -  2 

      I. Four alternatives are given to each of the following questions. Choose the 

most appropriate.              (1*8 = 8)  

1. If the nth   term of a sequence is 
𝑛

(𝑛+1)
 , then the 2nd term of the sequence is ____ 

𝐴) 
3

4
              (B) 

2

3
      (C) 

1

3
  (D) 

1

2
 

2. The mean of the data: 4, 10, 5, 9, 12 is; 

A) 8              (B ) 10        (C) 9   (D) 15 

3. In ∆ ABC, AB = 6√3 cm, AC = 12 cm, BC = 6cm, the angle B is 

A)45°                         (B) 90°       (C) 60°   (D) 30°  

4. The formula used to find volume of sphere__ 

𝐴)
4

3
𝜋𝑟3  (B) 

2

3
𝜋𝑟3         (C)

1

3
𝜋𝑟3              (D) 𝜋𝑟3 

5. The distance between origin and P (x, y) is  

 (A)√𝑥2+𝑦2                (b) √(x2-x1)
2   (c) x2+y2          (d) none of the above 

6.  The point which is on the x-axis is 

(a) (-2,0)      (b) (3,0)               (c) (10,0)        d) all of the above 

7. The number of tangents that can be drawn to a circle from a point inside it is /are     (a) 2 

   (b) 0      (c) 1     (d) many 

8. If the surface area of a sphere is numerically equal to its volume, then r =  

(a)1cm    (b) 2cm     (c) 3cm      (d) 12cm 

II. Answer the following questions.                                      1x8=8 

9. In an A.P an=3n+2, then find 12th term? 

10.  Write the discriminant of the quadratic equation ax2+c=0? 

11. The length of a tangent from a point A at distance 5cm from the center of the circle is 4cm. 

Find the radius of the circle. 

12.  Find the distance between origin and the given point (9,9). 

13.  Find the surface area of a sphere of radius 21cm. 

14.  If P(x) = 2x3 + 3x2- 11x + 6, then find the value of P (1). 
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15.  If tan 𝜃 =
8

15
 , then find Sin 𝜃 and Cos 𝜃. 

16.  Find the Value of cos90° + tan 45° 

III.  Answer the following questions.                  2x8=16 

17.  How many three digits numbers are divisible by 7? 

18.  Solve 3x+2y=11 

                5x-2y=13 

19.  Find the point on the x-axis is equidistant from (2, -5) and (-2,9). 

OR 

            Find the distance between the points A (6,5) and B (4,4). 

20.  Solve x2-7x+12=0, by formula method. 

21.  A conical vessel whose internal radius is 5cm and height 24cm is full of water. The water 

is emptied into a cylindrical vessel with internal radius l0cms. Find the height to which the 

water rises. 

OR 

A metallic sphere of radius 4.2cm is melted and recast into the shape of a cylinder of   radius 

6 cm. Find the height of the cylinder. 

22.  Draw a circle of radius 4cm and construct a pair of tangents to the circle from a point 8cm 

away from the center. 

23.  Find the quotient and remainder when P(x) = 2x2 + 3x + 1 is divided by  g (x) = x + 2. 

24.   A cubical die numbered from 1 to 6 is rolled twice. Find the probability of getting the sum 

of numbers on its faces is 10. 

IV. Answer the following:                          3x9=27 

25.   Find the value of K if the points A (2, 3) B (4, k) and C (6, -3) are collinear. 

OR 

        Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining (4,1) and (-2, -3). 

26. Prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the 

point of contact. 

OR 

            Prove the tangents drawn from an external point to a circle are equal. 

27. A passenger train takes 2 hours less for a journey of 300 km, if its speed is 

increased by 5 km/hr from its usual speed. Find its usual speed of the train. 
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      OR 

              A natural number when subtracted from 28, becomes equal to 160 times its      

             reciprocal. find the number. 

 

28. Draw a less than Ogive for the given data: 

 

29. In figure, 𝑃𝑄 and 𝐴𝐵 are respectively the arcs of two concentric circles of radii 7 𝑐𝑚 and 

center 𝑂. If ∠𝑃𝑂𝑄=30°, then find the area of the shaded region. (Use π= ) .                                                                                                

 

30. Construct a triangle of sides 4 cm, 5 cm and 6 cm and then a triangle similar to it whose 

sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle. 

31. Evaluate 
sin 30°+𝑡𝑎𝑛45°−𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐60°

𝑠𝑒𝑐30°+cos 60°+𝑐𝑜𝑡45°
 

OR 

Prove that 
𝑡𝑎𝑛𝜃

1 − 𝑐𝑜𝑡𝜃
+

𝑐𝑜𝑡𝜃

1 − 𝑡𝑎𝑛𝜃
= 1 + 𝑡𝑎𝑛𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝜃 

32. Find the median for the following data. 

 

OR 

 

Calculate the mode for the following data. 

C.I 1-4 4-7 7-10 10-13 13-16 16-19 

F 6 30 40 16 4 4 

 

33. In Figure, Δ𝐴𝐵𝐶 is right angled at 𝐵. 𝐷 and 𝐸 trisect 𝐵𝐶. Prove that  
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8 𝐴𝐸2 = 3 𝐴𝐶2 + 5 𝐴𝐷2.   

                                                              

V. Solve the following:         4x4   =  16 

34. Solve graphically: 2x + y =5 and x + y = 4 

35. Prove that “The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio 

of their corresponding sides. 

36. In an AP whose first term is 2, the sum of first five terms is one fourth the sum of the next 

five terms. Show that a20 = -112. Find S20. 

OR 

If 7 times the 7th term of an A.P is equal to 11 times the 11th term. Prove that 18th term is 

equal to zero. 

37. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its 

ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. 

Find its surface area.   

VI. Do as directed.        1x5=5 

38. A bucket is in the form of a frustum of a cone with a capacity of 12308.8 𝑐𝑚3. The radii of 

the top and bottom circular ends of the bucket are 20 𝑐𝑚 and 12 𝑐𝑚 respectively. Find the 

height of the bucket and also the area of metal sheet used in making it. 

                       ******************************************** 
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                                      MODEL QUESTION PAPER - 3 

I. Four Alternatives are given for each of the following questions/ incomplete 

statements.   Choose the alternative and write the complete answer along with 

its letter of alphabet.                                                    8X1=8 

1.  In the pair of linear equations  𝑎1𝑥 +   𝑏1𝑦 +  𝑐1 = 0 and 𝑎2x+𝑏2y+𝑐2=0  

      if  
𝑎1

𝑎2
 =

𝑏1

𝑏2
  =

𝑐1

𝑐2
   then 

       A.  The equations have unique solutions      B.   The equations have no solutions  

       C. The equations have infinitely many solutions    D. The equations have four solutions  

2. In an arithmetic progression if 𝑎𝑛=2n+1 then the common difference is  

A.  0                B. 1              C. 2                  D. 3 

3.  In the figure a polynomial y = p(x) is represented through a graph the Number of Zeroes of the     

      polynomial is 

    

 

 

 

             A. 4                   B. 2               C. 2                  D. 3 

4.   If Cos A = 
24

25
  then the value of Sec A is 

       A.
25

24
                    B.  

24

25 
                    C.

7

25
                   D.

25

7
 

5.    The ratio of Corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 3:5, then the Ratio            

        between their Medians is  

      A. 3:5                       B. 9:5                    C.  25:9                             D.5:3 

6.    A straight line passing through any two points on a circle is  

      A. a tangent                       B. a radius                         C. a secant                            D. a transversal  

7.   The length of an arc of a sector of a circle of radius r and angle 𝜃 is  

        A. 
𝜃

360
x 𝜋 𝑟2                B. 

𝜃

360
x2π𝑟2                 C. 

𝜃

180
 x2𝜋𝑟                d.  

𝜃

360
x2𝜋𝑟 

8.  The height and radius of cylinder and cone is equal, if volume of cylinder 360c𝑚3 then volume 

      of cone is                    

          A.120c𝑚3                      B.180c𝑚3                    C.160c𝑚3                      D.1080c𝑚3 



45 

 

II. Answer the following Questions:                                           8X1=8 

9.  Find the H C F of 25 and 7 by using Euclid s division lemma  

10. Find the Sum and product of zeroes of    P(x)=𝑥2+3x+2 

11.  Find the value of sin 30° + cos60° - tan 45° 

12. Find the coordinate of the midpoint of line joining the points [2,3] and [4.7] 

13.  State “Basic proportionality theorem” 

14. In the given figure AB and AC are the two-tangent drawn from the point A to      

       the circle with center O, if  BOC=150°  then find   BAC 

 B 

 

 

 

                                         

                    

                                                                     C 

15. The one root of Quadratic   Equation [x+4] [x-3] =0 is-4 then find the other root 

16. Find the Volume of Solid. If the height of cone is 1cm and radius of hemisphere 1cm. 

 

 

 

 

III. Answer the following questions:                                                  8X2=16 

17.  Solve 2x+y=7  

                  3x-y=8 

18. Find the sum of 2+5+8+ - - -to 10 terms using formula. 

19. Find the Remainder and Quotient of dividing P[x]=𝑥5-4𝑥3+𝑥2+3x+1 by      

       g(x)=𝑥3-3x+1. 

20. Find Discriminant of the Equation the 2𝑥2-5x-1=0 and Hence Write the nature   

      of the roots. 

21. If one Zero of the polynomial P(x) =𝑥2-6x+K   is twice the other then find the         

       value of K                                  
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                                             OR 

       Find the polynomial which is to be added to P(x)  = 𝑥4+ 2𝑥3 − 2𝑥2+x-1. So that         

       the resulting polynomial is Exactly divisible by g(x)=𝑥2+2x- 3. 

  22.   Find the Distance between the points [2, -4]   and    [7,8] 

             OR 

          Find the co-ordinates of the point which divides the line Joining the points  

          [4, -3]and [8,5]in the Ratio 3:1 

23. Find the value of ‘K’ if the points A [2,3],   B [4,k], C [6,-3] are collinear 

24. Draw a pair of tangent to a circle of Radius 4cm. Which are inclined to each            

      other at the angle of 60°           

IV. Answer the following questions:                                             9X3=27 

25. Prove that   √3   is an irrational number.  

26. Difference between the two numbers is 5 and difference between their reciprocal                 

       is 
1

10
  then   Find the two numbers.  

27. Prove that :  -
𝑆𝑖𝑛 [90°−𝜃]

𝐶𝑜𝑠𝑒𝑐 [90°−𝜃]− 𝐶𝑜𝑡[90°−𝜃]
 = 1+ Sin 𝜃 

                                                            OR 

              Prove that  √
1+𝐶𝑜𝑠 𝐴

1−𝐶𝑜𝑠 𝐴
     = Cosec A + Cot A  

28.  Find the mean of the following data. 

Class Interval     10 – 20        20 – 30         30 – 40          40 - 50        50 - 60 

Frequency              3              3            10             2              2 

                                                              OR 

               Find median of the following data  

Class Interval  0– 10 10– 20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – 70 70 – 80 

Frequency  7 14 13 12 20 11 15 08 

 

 

29. A bag contains 5 red, 8 white and 4 green marbles .one marble is taken out of     

       the bag at random. Find the probability that marble taken out is  

             a) White Marble    b) Not Red Marble  
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30. The following table given the information of 25 students their weight as follows draw “less 

than Type of ogive graph” for the given data. 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

31. Prove that the “length of tangents drawn from an external print to a circle are   

       equal. 

                                             OR 

     Prove that the tangent to the circle at any point is the perpendicular to the radius  

      of the circle that passes though the point of contact. 

 

32. Construct a triangle ABC whose sides are 4cm, 5cm, 6cm, and then contract a     

      triangle whose Sides are   
3

4
    of the corresponding sides of the triangle ABC  

 

33. Two concentric circular of radii 7cm and 21cm are drawn as shown in fig if          

       AOC = 40°  find the Area of the shaded region.  

 

                                                        

  

 

                                                          

                                                            OR 

          A hand fan is made up of cloth fixed in between metallic wires it is the shape  

          of sector of circle of Radius   14cm of an angle 120°  as shown in the figure  

          calculate.              

           i) Area of cloth used            ii) Total length of metallic wire           

Weight (in k g ) No of students  

Less than   38 0 

Less than   40 5 

Less than   42 10 

Less than   44 15 

Less than   46 20 

Less than   48 25 
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 V. Answer the following question.                                                           4X4=16 

34. A Buddha monument is in the shape of frustum of cone at the bottom and  

      hemisphere at the top   as Shown in the figure. If diameter of the base is 10m   

       and   diameter of top of the frustum is 4 m and total height of the monument is   

       6m Find the cost of painting the monument at the rate of  100 rupees  per      

        Square meter.  

  

                                                                                                     

                         

 

                                             

35.    Find the solution of pair of linear equations by graphical method.  

                                    2 x + y = 10  

                                       x + y = 7    

36.     In an arithmetic progression, the sum of 2nd and 5th term is 15. and the sum             

          of the 4th and 10th term the same A.P is 36. write the progression 

                                                                          OR    

         In an A.P   𝑃𝑡ℎ  term is ‘a ‘ 𝑞𝑡ℎ term is ‘b’ and  𝑟𝑡ℎ    term is’ c’. then prove  

          that  a   (q – r) + b (r – p) + c (p – q) = 0 .  

37.   In the given figure, ADB is an arc  AOB = 600. DC ⊥  AB measure the length.   

        of OC, BC and CD 

VI. Answer the following questions.                                                   1X5=5 

38. State and prove Pythagoras theorem.  

                                

********************************************************************** 
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      MODEL QUESTION PAPER  – 4 

I. Four alternatives are given for each of the following questions / incomplete 

statements. Only one of them is correct or most appropriate. Choose the correct 

alternative and write the complete answer along with its letter of alphabet.                                                                                             

8 × 1 = 8 

     1. The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 5 is: 

              (A) 70                  (B) 60             (C) 80           (D) 90 

         2.  If 3 tan θ = √3 then θ = 

              (A) 300               (B) 600              (C) 450          (D) 900 

        3.  The distance between two parallel tangents of a circle of radius 3 cm is 

             (A) 2 cm          (B) 4 cm             (C) 6 cm        (D) 8 cm 

       4.  The slant height of a cone having radius 5cm and height 12 cm is  

             (A) 6 cm          (B) 9 cm             (C) 11 cm      (D) 13 cm 

      5.  A quadratic polynomial, whose zeroes are –3 and 4, is 

              (A) x² – x + 12             (B) x² + x + 12           (C) (x²/2) – (x/2) – 6        (D) 2x² + 2x – 24   

      6.  In an A.P the relation between a5 and a7 and common difference (d) is  

             (A) a5 = a7 + 2d          (B) a5 = a7 + d           (C) a7 = a5 + 3d               (D) a7 = a5 + 2d 

      7.  D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC such that         

            AD=2cm, BD= 3cm, BC=7.5cm and DE ‖ BC. Then length of DE is  

              (A)  2.5cm                  (B) 3cm                       (C)  5cm                          (D)  6cm 

        8.  A fish tank has 5 male fish and 8 female fish. The probability of fish taken out is a male      

             fish: 

               (A) 5/8                      (B) 5/13                        (C) 13/5                          (D) 5 
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             II. Answer the following:               8 X 1 = 8 

          9.  The following graph represents the polynomial y = p ( x ). Write the number of zeroes that 

               p ( x ) has 

                                                                            y = p ( x ) 

 

 

        10.  Find the value for ′𝑐′ for which the equation 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + c = 0 has equal roots. 

        11.  Write the formula to find the sum of the first ‘n’ terms of an arithmetic progression whose first        

                term is ‘a’ and the last term is ‘an’. 

        12.  Areas of two similar triangles are 81cm2 and 16cm2 respectively. Find the ratio of their      

             corresponding sides. 

       13. Express 98 as a product of its primes. 

       14.  Find the value of (1 + 𝑡𝑎𝑛2 θ) 𝑐𝑜𝑠2 θ 

       15.  Given that sin θ = 
𝑎

𝑏
  , then find the value of tan θ 

       16. Volume and surface area of a solid hemisphere are numerically equal. What is the diameter of       

              hemisphere?  

        III. Answer the following:                                                                                              8 X 2 = 16 

       17. Find the HCF of 65 and 117 and find a pair of integral values of m and n such that              

               HCF =  65m + 117n. 

      18.  Solve : y – 4x = 1 and 6x – 5y = 9 

       19. Solve by using quadratic formula 2𝑥2 − 5𝑥 + 3 = 0 

        20. Find the value of k, for which the points A (8, 1), B (k, -4) and C (2, -5) are collinear. 
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        21.  ΔABC is an isosceles triangle in which AB = BC. If AB2 = 2AC2 then prove that ΔABC is right 

               triangle 

                                                                          OR 

               Two triangles ABC and DBC lie on the same side of the base BC. From a point P on BC, PQ||AB       

                 and PR||BD are drawn. They meet AC in Q and DC in R respectively. Prove that QR||AD. 

 

 

 

 

 

         22.  A bag contains 15 white and some black balls. If the probability of drawing a black ball  

                from the  bag is thrice that of drawing a white ball, find the number of black balls in the bag. 

         23. Draw a pair of tangents to a circle of radius 3·5 cm which are inclined to each other at  

             an angle of 60°. 

        24.  If A + B = 900, prove that                                                                                 = tan A 

                                                            

                                        OR        

                Solve the equation for  θ        if  

 

         IV. Answer the following:  9 X 3 = 27 

25. Five years hence, the age of Jacob will be three times that of his son. Five years ago,       

Jacob’s age was seven times  that of his son. What are their present ages? 

                                                                            OR 

                    Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark   

                  for  each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks  
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                  been deducted for each incorrect answer, then Y ash would have scored 50 marks. How  

                   many questions were there in the test? 

26. If  √5  and - √5  are the two zeros of the polynomial p(x) = x4 + 4x3 - 2x2 – 20x – 15, then 

 find remaining zeros of the polynomial 

27.  A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km/h more, it would         

 have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. 

                                                          OR 

                  If roots of the equation (a−b) x2 + (b−c) x + (c−a) = 0 are equal, prove that 2 a = b + c. 

          28.  Find the point on the x-axis which is equidistant from (2, – 5) and (- 2, 9). 

                                                         OR 

                     Find the ratio in which the line segment joining A (1, – 5) and B (- 4, 5) is divided by 

                    the x-axis. Also, find the coordinates of the point of division. 

           29.  Prove that “the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal”. 

           30.  In figure, find the area of the shaded region [ use 𝜋 =  3.14 ] 

 

                                                     OR 

 

 

                  In figure, APB and AQO are semicircle, and AO = OB. If the perimeter of the figure is 40 cm,      

                 find the area of the shaded region. 

 

 

 

 

 



53 

 

              31. Draw less than type ogive for the following distribution. 

C lass Interval     Frequency 

50-55 

55-60 

60-65 

65-70 

70-75 

75-80 

2 

8 

12 

24 

38 

16 

            32. Find median for the following data 

 

             

           33.  Construct a triangle of sides 4cm, 5cm and 6cm then construct another triangle  

                  whose corresponding sides are 3/5 of the sides of the first triangle. 

     

           V. Answer the following:          4 X 4 = 16 

             34. Find the solution of the following pairs of linear equation by the graphical method:  

                                     x + 2y = 5  

                                     2x – 3y = -4 

           35. If the ratio of the sum of the first m and n terms of an AP is m2 : n2 . Show that the ratio  

                  of it's mth and nth terms is (2m -1): (2n -1) 

                                                                       OR 

                  If pth, qth and rth term of an AP are a, b, c respectively, then show that (a−b)r+(b−c)p+(c−a)q=0 

 

          36. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes  

                a car at an angle of depression of 30°, which is approaching the foot of the tower with a 

   C - I 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 

     f 6 8 10 12 6 5 
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             uniform speed. Six seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60°. Find the 

             time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. 

          37. Prove that, If in two triangles, corresponding angles are equal, then their corresponding sides  

                  are in the same ratio and hence two triangles are similar. 

          VI. Answer the following:             5 X 1 = 5 

38. Due to heavy floods in a state, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively 

offered   to the state government to provide place and the canvas for 1500 tents to be fixed by 

the government and decided to share the whole expenditure equally. The lower part of each 

tent is cylindrical of base radius 2.8 m and height 3.5 m, with conical upper part of same base 

radius but of height 2.1 m. If the canvas used to make the tents costs Rs 120 per sq. m, find 

the amount shared by each school to set up the tents. [ use 𝜋 =  
22

7
 ] 

 

****************************************************************** 
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                         MODE L QUESTION PAPER – 5 

 

 I. Four alternatives are given for each of the following questions / incomplete 

statements. Only one of them is correct or most appropriate. Choose the correct 

alternative and write the complete answer along with its letter of alphabet.  

          8 × 1 = 8 

1. In the pair of linear equations x + y = 9 and x – y = 1, the value of x and y are  

(A) 5 and 4  (B) 4 and 5     (C) 6 and 3      (D) 3 and 6 

2. The nth term of an Arithmetic Progression is an = 4n + 5. Then its 5th term is  

(A)20   (B) 14       (C) 25   (D)24 

3.   The roots of the equation (x – 3) (x + 2) = 0 are  

      (A) – 3, 2      (B) 3, – 2   (C) – 3, – 2   (D) 3, 2 

4.   1 + tan2𝛉  is equal to 

(A) cosec2𝜽  (B) 
1

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐2 θ
      (C) sec2𝜽             (D) – sec2𝜽 

 

5. In the given figure AT is a tangent drawn at the point A to the circle with centre O such that 

OT = 4 cm. If ∠OTA = 30° then AT is 

(A) 4 cm        (B) 2 cm            (C) 2√3 cm           (D) 4 √3 cm 

 

 

6. If the area of a circle is 49π sq units, then its perimeter is  

(A) 7 π units            (B) 9 π units           (C) 14 π units  (D) 49 π units 

7. The product of prime factors of 120 is  

(A)23 × 32 × 51            (B) 22 × 31 × 51     (C) 23 × 31 × 52      (D) 23 × 31 × 51 

8. The probability of an event ‘ E ’ is 0.05 , then the probability of an event ‘ Not E ’ is 

(A) 0.05       (B) 0.95          (C) 
1

0.05
     (D) 

1

0.95
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II. Answer the following:                       8× 1 = 8 

9. The given graph represents a pair of two variables. Write how many solutions the se pair of 

equations have.  

 

 

 

 

10. The LCM of 24 and 36 is 48 and hence, find their HCF 

11. Write the degree of the polynomial f (x) = 2x 2 – 3 x 3 + 2 

12. A point ‘P’ divides the line joining of points A (x1 , y1 ) and B (x2 , y2 ) in the ratio m1 : m2 

internally then write the co-ordinates of P 

13. Find the value of the discriminant of the quadratic equation 2y2 − 8y − 10 = 0. 

14. Find Sec A, if 15 cot A = 8. 

15. State Thales theorem. 

16. Write the formula to find the volume (V) of the frustum of a cone of height h and radii of two 

circular ends r 1 and r 2 

 

III. Answer the following questions.                8×2=16 

17. Find the sum of the first 22 terms of an AP in which d = 7 and 22nd term is 149. 

18. Solve the pair of linear equations by any suitable method. 

 x + 2y = 8 and          2x + y = 7 

19. In a  circle of radius 5cm draw two tangents at the end of radii such that  angle between the 

radii is 1000 . 

20. Prove that 5 + 3√2 is an irrational number. 

21. If the product of the zeros of the quadratic polynomials p(x) = (k – 2) x2 - 4x + k, is 3, 

 find the value of k.  

22. Solve by Quadratic formula. x 2 – 3x – 10 = 0 
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23. If sin θ = 1/2, show that (3cos θ - 4 cos3 θ) = 0. 

OR 

       If 3 tan θ = 4, evaluate (3sin θ + 2 cos θ) / (3sin θ - 2cos θ). 

24. A die is thrown twice, what is the probability that  

       (i) 5 will not come up either time (ii) 5 will come up at least once? 

 

IV. Answer the following questions.      9×3=27 

25. Prove that “the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal”.  

26. The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms 

and the common difference. 

OR 

The sum of four consecutive numbers in an AP is 32 and the ratio of the product of the first 

and the last term to the product of two middle terms is 7 : 15. Find the numbers. 

27. If the points (2,3) (4, k) and (6, -3) are collinear find the value of k. 

OR 

        Find the coordinates of the points of trisection of the line joining the points  

        (-3,0) and (6,6). 

28. In ∆ ABC, DE || BC. If 3DE = 2BC and the area of ∆ ABC is 𝟖𝟏 𝒄𝒎𝟐, show that the area of ∆ 

ADE is 𝟑𝟔 𝒄𝒎𝟐  

 

 

 

29. Prove that      
𝑪𝒐 𝒕 𝑨+𝑪𝒐𝒔𝒆𝒄 𝑨−𝟏 

𝑪𝒐𝒕 𝑨−𝑪𝒐𝒔𝒆𝒄 𝑨+𝟏
 = 

𝟏+𝑪𝒐𝒔 𝑨

𝑺𝒊𝒏 𝑨
 

30. Calculate the median for the following: 

 

                                             OR  
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           Find the mode for the following grouped data: 

 

 

 

 

 

31. The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. 

 

 

 

 

 

        Convert the above distribution to a ‘less than type’ cumulative frequency distribution,  

        and draw its Ogive. 

32. A cubical ice-cream brick of edge 22 cm is to be distributed among some children by filling 

ice-cream cones of radius 2 cm and height 7 cm up to its brim. How many children will get the 

ice cream cones?  

                               OR 

A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of 

the cylindrical part are 2.1 m and 4 m respectively, and the slant height of the top is 2.8 m, find 

the area of the canvas used for making the tent. Also, find the cost of the canvas of the tent at 

the rate of Rs. 500 per m2. (Note that the base of the tent will not be covered with canvas.) 
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33. The area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 cm2. With each 

vertex of the triangle as centre, a circle is drawn with radius equal to 

half the length of the side of the triangle (see figure). Find the area of 

the shaded region. (Use π = 3.14 and √𝟑 = 1.73205)  

 

 

V. Answer the following questions.                      4×4=16 

34.  Find the solution of the following pairs of linear equation by the graphical method 

 2x + y = 6   2x – y = 2 

35. Draw a right triangle in which the sides (other than hypotenuse) are of length 8 cm and 6 cm, 

then construct another triangle whose sides are 
5

4
 times the corresponding sides of the given 

triangle. 

36. The angle of elevation of an aircraft from a point on horizontal ground is found to be 300. The 

angle of elevation of same aircraft after 24 seconds which is moving horizontally to the ground 

is found to be 600.  If the height of the air craft from the ground is 3600√3 metre. Find the 

velocity of the aircraft.  

 

 

                                            OR 

 

 

     As observed from the top of a 75 m high light house 

from the sea- level, the angles of   depression of two ships 

are 30° and 45°. If one ship is exactly behind the other on 

the  same side of the light house, then find the distance 

between the two ships. 
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37. In the given figure, AD = 3 cm, AE = 5 cm, BD = 4 cm, CE = 4 cm, CF = 2 cm, BF = 2.5 cm, 

then find the pair of parallel lines and hence their lengths 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Answer the following questions.       1×5=5 

38. State and prove Pythagoras theorem. 
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