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ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ತ್ರರಕನ-1           
9ನನೇ ತರಗತ್ರ   ಎರಡನನೇ ಸಂಕಲನಾತಮಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಷನ     [SA-2]    ಮಾರ್ಚ್ -2020 

 ಸಮಯ: 3ಗಂ.15ನಿ.                                         ವಿಷಯ: ಗಣಿತ                                ಗರಿಷಠ  ಅಂಕಗಳು:80    

I    ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ  ನಾಲಕು ಆಯ್ಕು ಉತತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಕದನಕೆ ಕರಮಾಕ್ಷರದನ ಂದಿಗನ ಉತತರಿಸಿರಿ.               8 x 1 = 8 
1. a > 𝟎 ಒಂದಕ ವಾಸತವ ಸಂಖ್ನೆಯಾಗಿದಕು , p & q ಎರಡಕ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ನೆಗಳಾದಾಗ  (𝒂𝒑)𝒒  ಬನಲನಯಕ 
                  (A)    𝒂𝒑𝒒               (B)  𝒂𝒑 +  𝒂𝒒                           (C)   𝒂𝒑−𝒒                  (D)   𝒂𝒑+𝒒 
2. 4 x³ + x² + 7x +13  ಈ ಬ್ಹಕಪ್ದನ ೇಕ್ತತಯ ಮಹತತಮ ಘಾತ    
                  (A)     1                                (B)  2                                         (C)   3                         (D)     0 

 
3.  ಈ ಚಿತರದಲ್ಲ ಿ ∆PQR    ನಲ್ಲಿ   QP  & RQ   ಬಾಹಕಗಳನಕೆ ಗಳನಕೆ  ಕರಮವಾಗಿ    S  ಮತಕತ  

T    ವರನಗನ  ವೃದಿಧಸಿದನ, ∠ 𝑺𝑷𝑹 = 𝟏𝟑𝟓° ಮತಕತ    ∠ 𝑷𝑸𝑻 = 𝟏𝟏𝟎° ,  ಆದರನ   ∠PRQ 
ಬನಲನ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯರಿ. 

 
(A)       45°               (B)  65°              (C)   135                 (D)   110° 

4. ಚಿತರದಲಿ್ಲ  CD∥ AB , ‘O’  ಬಂದಕವು AD ಯ ಮಧ್ೆಬಂದಕವಾದಾಗ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲ ಿಸರಿಹನ ಂದಕವ 
ಸಂಬ್ಂಧ್ ಬ್ರನಯಿರಿ.  (A)  ∠𝑫𝑪𝑶 = ∠𝑶𝑨𝑩                (B) ∠𝑪𝑶𝑫 = ∠𝑶𝑩𝑨  

                            (C)   ∠𝑪𝑫𝑶 = ∠𝑶𝑨𝑩              (D) ∠𝑪𝑫𝑶 = ∠𝑶𝑩𝑨    
  

5. ತ್ರರಭಕಜದ ವಿಸಿತೇರ್್ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯಲಕ ಬ್ಳಸಕವ ಸ ತರ ಯಾವುದಕ?                                                        
         (A)  Area of ∆=  √𝒔(𝒔 − 𝒂)(𝒔 − 𝒃)(𝒔 − 𝒄)        (B)   Area of∆=  √𝒔(𝒔 − 𝒂) + (𝒔 − 𝒃) + (𝒔 − 𝒄) 
         (C)  Area of ∆ =  √𝒔(𝒔 + 𝒂)(𝒔 + 𝒃)(𝒔 + 𝒄)       (D)  Area of∆  =  √𝒔(𝒔 + 𝒂) + (𝒔 + 𝒃) + (𝒔 + 𝒄) 

 
6. ಚಿತರದಲ್ಲ ಿ ,BC ∥AP .  ∆ABC  &   ∆PBC  ವಿಸಿತೇರ್್ಗಳು  ಈ ಕನಳಗಿನಂತ್ರದನ.   

       (A) ವಿಸಿತೇರ್್∆ ABC  =ವಿಸಿತೇರ್್  ∆ PBC          (B)  ವಿಸಿತೇರ್್∆ ABC  = 𝟏  

𝟐
ವಿಸಿತೇರ್್∆ PBC  

       (C)  ವಿಸಿತೇರ್್∆ ABC=  𝟐 ವಿಸಿತೇರ್್ ∆PBC        (D) ವಿಸಿತೇರ್್f∆ ABC  ≠ವಿಸಿತೇರ್್    ∆ PBC  
 

7. ಸಿಲನಂಡರ್ ನ ಪ್ೂರ್್ ಮೇಲನೈ ವಿಸಿತೇರ್್ ಕಂಡಕಹಿಡಿವ ಸ ತರ? 
               (A)    π r (r + h)                    (B)  2 π r ( r + h )            (C)  2 π r (  r + l )       (D)   πr ( r + l ) 
8. ಜ ನ್ ತ್ರಂಗಳ ಒಂದಕ ದಿನ ರಾಜಕ ಹನೇಳುತ್ಾತನನ ಇಂದಕ ಮಳನಬೇಳುವ ಸಂಭವನಿೇಯತ್ನ  0.65 ಇದನ ಎಂದಕ ಆದರನ ಅಂಜಲ್ಲ 

ಹನೇಳುತ್ಾತಳನ ಇಂದಕ ಮಳನ ಬೇಳದಿರಕವ ಸಂಭವನಿೇಯತ್ನ ಮೌಲೆ  35 ರಷ್ಟಿದನ ಎಂದಕ. ಸಂಭವನಿೇಯತ್ನಯ ಆದಾರದಲ್ಲ ಿ. 
(A)       ರಾಜಕವಿನ ಹನೇಳಿಕನ ಸರಿಯಾಗಿದನ.                                           (B)   ಅಂಜಲ್ಲಯ ಹನೇಳಿಕನ ಸರಿಯಾಗಿದನ.     

          (C)      ಇಬ್ಬರ  ಸರಿಯಾದ ಹನೇಳಿಕನಯಾಗಿದನ.                                    (D)  ಇಬ್ಬರ ಹನೇಳಿಕನಯ  ತಪ್ಾಾಗಿದನ. 
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II      ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತತರಿಸಿರಿ:                                                                                                              8x 1 = 8 
9.   2   &  3 ರ ನಡಕವನ ಯಾವುದಾರ  ಎರಡಕ  ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ನೆಗಳನಕೆ ಬ್ರನಯಿರಿ . 
10. “ಎರಡಕ ವಿಭಿನೆ ಬಂದಕಗಳ ಮ ಲಕ  ಅನಂತ ಸರಳ ರನೇಖ್ನಗಳನಕೆ ರಚಿಸಬ್ಹಕದಕ ” ಸರಿಯಾದ  ಅಥವಾ ತಪ್ಾಾದ ಹನೇಳಿಕನಯ್ಕೇ ? 
11. ವೃತತದ   ದನ ಡಡದಾದ ಜ್ಾೆ ವನಕೆ ಏನನಂದಕ ಕರನಯಬ್ಹಕದಕ? 

 
12. ಚಿತರದಲ್ಲ ಿ  PO=OR & SO=OQ  ; ∟𝑷𝑺𝑹 = ∟𝑸𝑹𝑺 = 90 0  

ಆದರನ  ಸವ್ ಸಮ ವೃತತಗಳನಕೆ ಹನಸರಿಸಿರಿ?  
 
13.   A,  B & C ನಿದನೇ್ಶ್ಾಂಕ ಬಂದಕಗಳನಕೆ ಬ್ರನಯಿರಿ? 
 
 

 
 
 
 

14. ಒಂದಕ 10cm  ಎತತರವಿರಕವ  ಸಿಲನಂಡರ್ ನ ಪ್ಾದದ ಸಕತತಳತ್ನ   88cm ಆಗಿದಕು  ವಕರಮೇಲನೈ ವಿಸಿತೇರ್್ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ.  
15. ಯಾದೃಚಿಿಕವಾಗಿ ಒಂದಕ ನಾರ್ೆವನಕೆ ಚಿಮ್ಮಮದಾಗ  ಒಂದಕ ಶಿರ ಬೇಳುವ ಸಂಭವನಿೇಯತ್ನ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯರಿ.? 
16. 9 ನನೇ ತರಗತ್ರಯಂದರಲ್ಲ ಿ50 ವಿದಾೆರ್ಥ್ಗಳಿದಕು , 23 ವಿದಾೆರ್ಥ್ಗಳಿಗನ ಚಿತರ ಬ್ರನಯಕವುದರಲ್ಲ ಿಆಸಕ್ತತಇದನ. ಹಾಗಾದರನ ಈ 

ತರಗತ್ರಯಲ್ಲ ಿಚಿತರಬ್ರನಯಲಕ ಆಸಕ್ತತ ಹನ ಂದದಿರಕವ ಒಬ್ಬ ವಿದಾೆರ್ಥ್ಯನಕೆ ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಿಸಂಭವನಿೇಯತ್ನ ಮೌಲೆ 
ಎಷ್ಟಿರಕತತದನ.  

III      ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನಕೆ ಉತತರಿಸಿರಿ:                                                                                                       8x2=16 
17. ಸಂಖ್ಾೆ ರನೇಖ್ನಯ ಮೇಲನ  √𝟑   ಬನಲನಯನಕೆ ಪ್ರತ್ರನಿಧಿಸಿರಿ. 

18. ಛನೇದವನಕೆ ಅಕರಣಿೇಕರಿಸಿರಿ.       𝟏

√𝟐 +𝟑
 

19.    AC= BC, ಆಗಕವಂತ್ನ  A   ಮತಕತ B  ಬಂದಕಗಳ ನಡಕವನ C ಎಂಬ್ ಬಂದಕ ಇರಕವುದಾದರನ     AC=𝟏

𝟐 
AB. ಎಂದಕ ಸಾಧಿಸಿರಿ.   

ಚಿತರವನಕೆ ರಚಿಸಕವ ಮ ಲಕ ವಿವರಿಸಿರಿ.  
                                                         ಅಥವಾ  
 ಚಿತರದಲ್ಲ ಿ AC=BD, ಆದರನ    AB=CD     ಎಂದಕ ಸಾಧಿಸಿರಿ. 

 
20. ಒಂದಕ ಕ್ತರರ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಬಂದಕವಿನಲ್ಲಿ  ಕನ ೇನಮಾಪ್ಕ ಉಪ್ಯೇಗಿಸದನ    600    ಅಳತ್ನಯ ಕನ ೇನವನಕೆ ರಚಿಸಿರಿ. 

ಕನ ೇನಾಧ್್ಕ ರಚಿಸಿರಿ. 
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21.   2 m ಉದು,   3 m  ಅಗಲ ಮತಕತ  5 m   ಆಳವಿರಕವ ಒಂದಕ ಪ್ಾಿಸಿಿಕ್ ಪ್ನಟ್ಟಿಗನಯನಕೆ ಮಾಡಬನೇಕಾಗಿದನ.  ಅದರ ಮೇಲಾಾಗವು 
ತ್ನರನದಿದನ.  ಪ್ಾಿಸಿಿಕ್ ಹಾಳನಯ ದಪ್ಾವನಕೆ  ನಗರ್ೆವಾಗಿಸಿ ಪ್ನಟ್ಟಿಗನಯನಕೆ ತಯಾರಿಸಲಕ ಬನೇಕಾದ ಹಾಳನಯ ವಿಸಿತೇರ್್ 
ಕಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ . 

22. 500 ವಿದಾೆರ್ಥ್ಗಳಿರಕವ ಶ್ಾಲನಯಂದರಲ್ಲ ಿಮಕುಳ ಪೇಷಕರ ವಾಷ್ಟ್ಕ ಆದಾಯವು ಈ ಕನಳಕಂಡಂತ್ರದನ   

 
2 ಲಕ್ಷಕ್ತುಂತ ಅಧಿಕ ಆದಾಯವುಳಳ ಪೇಷಕರಿರಕವ ವಿದಾೆರ್ಥ್ಗಳಿರಕವ ಸಂಭವನಿೇಯತ್ನ ಎಷಕಿ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಅಥವಾ 
ಸಂಖ್ಾೆಶ್ಾಸರ  ವಿಷಯಕನು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ನ ಇಷಿಪ್ಡಕವ ಕಕರಿತ್ಾಗ 300 ವಿದಾೆರ್ಥ್ಗಳನಕೆ ಸಮ್ಮೇಕ್ಷನ ಮಾಡಿದಾಗ  ಕನಳಕಂಡ 
ದತ್ಾತಂಶ ಸಂಗರಹವಾಯಿತಕ . ಸಂಖ್ಾೆಶ್ಾಸರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷಿಪ್ಡದ ವಿದಾೆರ್ಥ್ಗಳ ಸಂಭವನಿೇಯತ್ನ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 ಅಭಿಪ್ಾರಯ ವಿದಾೆರ್ಥ್ಗಳ ಸಂಖ್ನೆ 
ಇಷಿಪ್ಡಕವವರಕ 
ಇಷಿಪ್ಡದವರಕ 

210 
90 

 
23.   ( -2 ,4), (4,-5), (-2,-2), ( 6,0), (0 , -3) ಮತಕತ  (-2 ,-3)  ಈ ನಿದನೇ್ಶ್ಾಂಕ ಬಂದಕಗಳು ಯಾವ  ಚತಕಥ್ಕ     ಅಥವಾ     

ಅಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಲನ ಬಂದಕವಾಗಿದನ ಹನಸರಿಸಿರಿ. 
24.  ಮೈಸ ರಕ ನಗರದಲ್ಲ ಿ  ಜನವರಿ 2020ರ  ಒಂದಕ ವಾರದಲ್ಲ ಿ ದಾಖಲಾದ ತ್ಾಪ್ಮಾನ         

20,19,21,22,18,19, ಮತಕತ 21        ಆದರನ  ಸರಾಸರಿ ತ್ಾಪ್ಮಾನ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 
IV     ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನಕೆ ಉತತರಿಸಿರಿ:                                                                                                            9x3=27 

 
25.  ABCD  ಒಂದಕ ಸಮಾಂತರ ಚತಕಭಕ್ಜ.   AP  ಮತಕತ CQ ಗಳು A  ಮತಕತ C 

ಶೃಂಗಗಳಿಂದ  BD ಕರ್್ಕನುಳನದ  ಲಂಬ್ಗಳಾಗಿವನ.      
i) ∆ APB  ≅  ∆ CQD       
ii)  AP =CQ.  ಎಂದಕ ತ್ನ ೇರಿಸಿ. 

26.  “ ಒಂದಕ ತ್ರರಭಕಜದ ಎಲಾಿ ಕನ ೇನಗಳ ಮೊತತ 1800 ” ಎಂದಕ ಸಾಧಿಸಿರಿ. 
 

ವಿದಾೆರ್ಥ್ಗಳ ಸಂಖ್ನೆ 150 175 100 75 
ಪೇಷಕರ ಆದಾಯ 1ಲಕ್ಷ ಕ್ತುಂತ ಕಡಿಮ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದವರನಗನ 2ಲಕ್ಷದಿಂದ 3ಲಕ್ಷದವರನಗನ 3ಲಕ್ಷಕ್ತುಂತ ಅಧಿಕ 
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27. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ   ∆ABC   &   ∆DBC  ಎರಡಕ ಸಮದಿಿಬಾಹಕ ತ್ರರಭಕಜಗಳು ಒಂದನೇ ಪ್ಾದ   

BC  ಮೇಲ್ಲವನ.  ಹಾಗದರನ      ∠ABD = ∠ACD . ಎಂದಕ ತ್ನ ೇರಿಸಿರಿ. 

 
 

 
 
28. 3x3 –  4x2 -3x -4   ಬ್ಹಕಪ್ದನ ೇಕ್ತತಯನಕೆ     x-1     ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಹಾಗ  ಶ್ನೇಷ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದ ಶ್ನೇಷ ತ್ಾಳನನನ ೇಡಿರಿ 
29. a)    g(x)  ,  ಬ್ಹಕಪ್ದನ ೇಕ್ತತ P(x)   ನ ಅಪ್ವತ್ನವನೇ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ. 

              P(x)= 2x3 +x2 -2x-1,      g(x)= x+1 

b)   p(x)= x2 + x+ k . ನ  ಅಪ್ವತ್ನ    x-1     ಆದರನ        ‘k’     ಬನಲನಯನಕೆ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ.  
30. ಒಂದಕ ಶ್ಾಲನಯಲ್ಲ ಿ 9ನನೇ ತರಗತ್ರ ಓದಕತ್ರತರಕವ ವಿದಾೆರ್ಥ್ಗಳ  ಎತತರವನಕೆ ದನೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಕ ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಮಾಹಿತ್ರಯಂದಕ 

ಕನಳಕಂಡಂತ್ರದನ.  
Height in cm Number  of Students 

145-150 2 
150-155 3 
155-160 9 
160-165 10 
165-170 4 
170-175 1 

         (a)     ಹಿಸನ ಿೇಗಾರಂ ಮ ಲಕ ಈ ದತ್ಾತಂಶವನಕೆ ಪ್ರತ್ರನಿಧಿಸಿರಿ. 
         (b)      155 cm ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಎತತರವಿರಕವ ವಿದಾೆರ್ಥ್ಗಳ ಸಂಖ್ನೆ ಎಷಕಿ? 

ಅಥವಾ 
       ಪ್ರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನೆ ಇಲಾಖ್ನಯಂದಕ ನಗರವಂದರಲ್ಲಿ 80 ದಿನಗಳ  ಸಮ್ಮೇಕ್ಷನ ಕನೈಗನ ಂಡಕ ಮಾಲ್ಲನೆ ಪ್ರಮಾರ್ವನಕೆ  
       ದಾಖಲ್ಲಸಿದ      ದತ್ಾತಂಶ  ಈ ಕನಳಕಂಡಂತ್ರದನ.  

ಮಾಲ್ಲನೆದ ಪ್ರಮಾರ್ [ಶ್ನೇಕಡದಲ್ಲ]ಿ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ನೆ 
25-30 5 
30-35 15 
35-40 26 
40-45 20 
45-50 10 
50-55 4 

 
a) ಆವೃತ್ರತ ಬ್ಹಕಭಕಜ್ಾಕೃತ್ರಯಿಂದ ದತ್ಾತಂಶವನಕೆ ಪ್ರತ್ರನಿಧಿಸಿರಿ.  
b) ಅತ್ರ ಹನಚಕು ಮಾಲ್ಲನೆ ಉಂಟಾಗಿರಕವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ನೆ ಎಷಕಿ? 
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31. ಚಿತರದಲ್ಲ ಿ ∆  ABC, ಯಲ್ಲಿ  AD ಮಧ್ೆರನೇಖ್ನಯ ಮೇಲ್ಲನ ಮಧ್ೆ ಬಂದಕ E  .       

    ವಿ(BED) = 𝟏
𝟒
 ವಿ(ABC) ಎಂದಕ ಸಾಧಿಸಿ. 

 
 
 
 
                                                            ಅಥವಾ 
               
   ಚಿತರದಲ್ಲ ಿ∆ ABC   ಮತಕತ   ∆ABD  ಗಳು ಒಂದನೇ ಪ್ಾದ  AB ಯ ಮೇಲ್ಲವನ.             
 CD ರನೇಖ್ಾಖಂಡವನಕೆ  AB ಯಕ O ನಲ್ಲ ಿಅಧಿ್ಸಿದರನ ವಿ(ABC)  =  ವಿ ( ABD) ಎಂದಕ ಸಾಧಿಸಿರಿ. 
 
 
 
32. ಚಿತರದಲ್ಲ ಿA ,B ,C ,ಮತಕತ  D ವೃತತದ ಮೇಲ್ಲನ ಬಂದಕಗಳಾಗಿವನ. AC ಮತಕತ  BD   ರನೇಖ್ನಗಳು   E 

ಬಂದಕವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿ    ∠BEC = 130° ಮತಕತ     ∠ECD = 20° ಉಂಟಕಮಾಡಿವನ  ಹಾಗದರನ .  
∠BAC ಬನಲನ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 
 ಅಥವಾ 

 
        ಚಿತರದಲ್ಲ ಿ , ∠ABC = 69°  , ∠ACB = 31°  ಆದರನ      ∠BDC ಅಳತ್ನ ಎಷಕಿ  ?  

 
33. ಸ ಕತ ನಿತೆ ಸಮ್ಮೇಕರರ್ಗಳನಕೆ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿ ಅಪ್ವತ್ರ್ಸಿರಿ. 

a) 9x2 +6xy +y2        ಮತಕತ     b)  4y2  -4y +1 
 

                                                                  ಅಥವಾ 
 
     ಇವುಗಳನಕೆ  ಸ ಕತ ನಿತೆ ಸಮ್ಮೇಕರರ್ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿ ಗಕರ್ಲಬ್ಧ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ.  

a)   ( x +5 )(x+6)      ಮತಕತ      b)   ( y2  +    𝟑

𝟐 

  )      ( y2  -    𝟑

𝟐 

  ) 
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V   ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನಕೆ ಉತತರಿಸಿರಿ:                                                                                                           4 x 4 = 16 
34.   ∠B=600 ,  ∠C= 450   ಮತಕತ    AB+BC+CA = 12cm.  ಇರಕವಂತ್ನ    ∆ABC    ರಚಿಸಿರಿ. 
35. ಒಂದಕ ತ್ರರಭಕಜ ಹಾಗ  ಸಮಾಂತರ ಚತಕಭಕ್ಜ ಒಂದನೇ ಪ್ಾದ ಮತಕತ ಸಮನಾದ ವಿಸಿತೇರ್್ ಹನ ಂದಿವನ. ತ್ರರಭಕಜದ ಬಾಹಕಗಳು 

26 cm, 28cm ಮತಕತ  30 cm, ಆಗಿದಕು, ಸಮಾಂತರ ಚತಕಭಕ್ಜವು  28cm ಉದುದ ಪ್ಾದದ ಮೇಲನ ನಿಂತ್ರದನ ಹಾಗಾದರನ 
ಸಮಾಂತರ ಚತಕಭಕ್ಜದ ಎತತರ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಅಥವಾ 
ವಜ್ಾರಕೃತ್ರಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರಕವ ಜಮ್ಮೇನಕ 18 ಹಸಕಗಳು ಮೇಯಲಕ ಹಸಿರಕ ಹಕಲಿನಕೆ ಹನ ಂದಿದನ. ವಜ್ಾರಕೃತ್ರಯ ಪ್ರತ್ರ ಬಾಹಕವಿನ  
ಉದುವು  ಮತಕತ ಅದರ ದನ ಡಡದಾದ ಕರ್್ದ ದದವು    ಆದರನ, ಪ್ರತ್ರ ಆಕಳಿಗನ ಸಿಗಕವ ಹಕಲ್ಲನಿ ಜಮ್ಮೇನಿನ ವಿಸಿತೇರ್್ ಎಷಕಿ? 
  

36. ಈ ರನೇಖ್ಾತಮಕ ಸಮ್ಮೇಕರರ್ವನಕೆ ನಕ್ಷನಯಿಂದ ಪ್ರತ್ರನಿಧಿಸಿರಿ:       
y - 2x  = 1 

37.  “ಒಂದಕ ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತತಕನೇಂದರದಲ್ಲ ಿಏಪ್್ಟಿ ಕನ ೇನವು ಅದನೇ ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತತದ ಇತರ ಯಾವುದನೇ ಬಂದಕವಿನಲ್ಲಿ 
ಏಪ್್ಟಿ ಕನ ೇನದ ಎರಡರಷ್ಟಿರಕತತದನ. ಎಂದಕ ಸಾಧಿಸಿರಿ. 
 

V  ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನಕೆ ಉತತರಿಸಿರಿ.:                                                                                                                1x5=5 
38. ಒಂದಕ ಕಬಬರ್ದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಓರನ ಎತತರ 5cm. ಪ್ಾದದ ವಾೆಸ 8 cm ಇರಕವ ಶಂಕಕವಿನ ಘನಾಕೃತ್ರಯನಕೆ 

ಅಧ್್ಗನ ೇಳಾಕೃತ್ರಯ ಮೇಲನ ಚಿತರದಲ್ಲರಿಕವಂತ್ನ ಜ್ನ ೇಡಿಸಲಾಗಿದನ. ಈ ಜ್ನ ೇಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತ್ರಯನಕೆ ಇದರಷನಿೇ ಎತತರ 
ಹನ ಂದಿರಕವ ನಿೇರಕ ತಕಂಬದ  ಸಿಲನಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಪ್ಾತ್ನರಯಲ್ಲ ಿಸಿಲನಂಡರ್ ಪ್ಾದ ಮಕಟಕಿವಂತ್ನ ಮಕಳುಗಿಸಿದಾಗ ಹನ ರಚನಲಕಿವ 
ನಿೇರಿನ ಪ್ರಮಾರ್ ಕಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ.  ಸಿಲನಂಡರ್ ತ್ರರಜೆ 4cm,   ಆಗಿರಕತತದನ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

######*******####### 
ಸಕದಿೇಶ ಬ.ಸಿ. ಮೈಸ ರಕ. 
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                                                           MODEL PAPER-1                                       SUDEESH MYSURU 
9TH STANDARD SECOND SUMMATIVE  ASSESSMENT EXAM   [ SA-2 ]  MARCH–2020 

Duration: 3.15 Hours                                     MATHEMATICS                                                        Max.marks : 80  

I    Answer  the following by choosing suitable answer  :                                                                    8 x 1 = 1 
1. Let a > 𝟎  be real number and p and q be rational number .  Then   (𝒂𝒑)𝒒  is 
                  (A)    𝒂𝒑𝒒               (B)  𝒂𝒑 +   𝒂𝒒                           (C)   𝒂𝒑−𝒒                  (D)   𝒂𝒑+𝒒 
2. Write  the  degree  of  the  polynomial   : 4 x³ + x² + 7x +13   
                  (A)     1                                (B)  2                                         (C)   3                         (D)     0 

 
3. In figure   sides   QP  and RQ   of  ∆PQR  are  produced  to  points S  and  

Trespectively.  If    ∠ 𝑺𝑷𝑹 = 𝟏𝟑𝟓° and       ∠ 𝑷𝑸𝑻 = 𝟏𝟏𝟎° ,   find  ∠PRQ  
(A)       45°               (B)  65°              (C)   135                 (D)   110° 

 
 
 
 

4. In the following figure CD∥ AB , ‘O’ is the mid point  of AD  then following 
which    

     is  correct answer.         (A)  ∠𝑫𝑪𝑶 = ∠𝑶𝑨𝑩                (B) ∠𝑪𝑶𝑫 = ∠𝑶𝑩𝑨  
                                        (C)   ∠𝑪𝑫𝑶 = ∠𝑶𝑨𝑩              (D) ∠𝑪𝑫𝑶 = ∠𝑶𝑩𝑨    

           
 

5. Heron’s   formula  to  find  the  area  of  the  triangle is                                                        

         (A)  Area of ∆=  √𝒔(𝒔 − 𝒂)(𝒔 − 𝒃)(𝒔 − 𝒄)        (B)   Area of∆=  √𝒔(𝒔 − 𝒂) + (𝒔 − 𝒃) + (𝒔 − 𝒄) 
         (C)  Area of ∆ =  √𝒔(𝒔 + 𝒂)(𝒔 + 𝒃)(𝒔 + 𝒄)       (D)  Area of∆  =  √𝒔(𝒔 + 𝒂) + (𝒔 + 𝒃) + (𝒔 + 𝒄) 

 
6. In  the  figure ,BC ∥AP . then  Areas  of  the∆ABC and  ∆PBC  are  
 

       (A) Area of∆ ABC  =Area of∆ PBC          (B)  Area of∆ ABC  =
𝟏  

𝟐
Area of ∆ PBC  

       (C)  Area of∆ ABC=  𝟐 𝑨𝒓𝒆𝒂  𝒐𝒇 ∆PBC    (D) Area of∆ ABC ≠Area of∆ PBC  
 

7. Formula  to  find  the  total  surface  area  of  the  cylinder  is 

               (A)    π r (r + h)                    (B)  2 π r ( r + h )            (C)  2 π r (  r + l )       (D)   πr ( r + l ) 

 
 

8. One day month of June Raju tells today rain coming probability is 0.65  but  Anjali told the probability     
of rain  not  coming is   35.    According to probability. 

(B)       Raju’s answer  may be correct                                       (B)   Anjali’s answer  may be correct.     
          (C)      Both are giving may be correct                                       (D)  Both are not giving correct value 
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II      Answer the following questions:                                                                                                      8 x 1 = 8 
 
9. Find the two rational numbers between      2   and   3 . 
10. “There  are  an  infinite  number  of  lines  which  pass  through  two  distinct  points” true or false? 

11. Biggest chord of circle is called? 
 

12. In the figure  PO=OR & SO=OQ  ; ∟𝑷𝑺𝑹 = ∟𝑸𝑹𝑺 = 90 0  
 Name the  Congruent triangles?  

 
 
 
 
13. In the adjoining graph write the co-ordinate points of A,B & C? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14. Find the curved surface area of cylinder whose perimeter of base is 88cm and   height  of cylinder is 
10cm.   

15. A coin is tossed   find the probability of getting one head.? 
 

16. In a class of 9th standard out of 50 students ;   23 students interest in   drawing  what is the 
probability of not interesting student’s in Drawing? 

 
III      Answer the following questions:                                                                                                       8x2=16 

17. Locate √𝟐   on number line. 
 

18. Rationalise   the  denominator of     𝟏

√𝟐 +𝟑
 

 

19. If a point C lies between two points  A   and B  such that  AC= BC, then prove that   AC=
𝟏

𝟐 
AB. 

Explain by drawing the figure.  

OR 
 
If AC=BD, then prove that   AB=CD      
 

20. Construct the angle of       300      at the initial point   of a given  ray  without using protractor ? 
 

21. A plastic box   2 m long,  3 m wide  and 5 m deep is to be made. It is opened at the top. Ignoring the 
thickness of the plastic sheet, determine: The area of the sheet required for making the box.? 
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22. In a School  500 students   economically income group is as follows : 

 
Find the probability of students belongs  to  above 2 lack   to 3 lack? 

OR 
To know the opinion of the student about the subject statistics, a survey of 300 students was 
conducted. The data is recorded in the following table. Find Probability that a student chosen does 
not like it. 

 Opinion Number of students 

Like 
dislike 

210 
90 

 
23. In which quadrant or on which axis do each of the points ( -2 ,4), (4,-5), (-2,-2), ( 6,0), (0 , -3) and 

 (-2 ,-3)  lie?. 
24. The temperature recorded in Mysore city   one of the week in January 2019     as.  

                20,19,21,22,18,19,21     find the mean temperature in  week .? 
 

IV     Answer the following questions:                                                                                                         9x3=27 
 

25. In ABCD  is a parallelogram and  AP  and CQ are perpendiculars from 
vertices  A  and C on diagonal BD show that     i) ∆ APB  ≅  ∆ CQD    ii)  
AP =CQ.   

 

26. Prove that “ The sum of the angles of a triangle is 1800 ”.   
 

27. ABC  and  DBC  are two   isosceles  triangles on the same base  BC  as 
shown in figure . 
 Show that      ∠ABD = ∠ACD .  

 
 

 
 
 
28. Divide the polynomial   3x4 –  4x3  -3x -4      by     x-1     and   also verify with  remainder theorem.  
 
 
29. a) Determine  whether g(x) is a factor of P(x) in this case. 

      P(x)= 2x3 +x2 -2x-1, g(x)= x+1 
 
b) find the value of   ‘k’     if  x-1    is a factor  of    p(x)= x2 + x+ k . 

 
 
 
 
 
 
 

students  150 175 100 75 
income below  1 lack above 1 lack to 2 lack above 2 lack to 3lack more than 3 lack 
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30. The  following  table  gives  the  Height of the  9th standard student in a school data. 
 

Height in cm Number  of Students 

145-150 2 

150-155 3 

155-160 9 
160-165 10 

165-170 4 

170-175 1 

     (a)     Represent the  given  information  with  the  help  of  a  histogram. 

         (b)    How  many  students height above 155 cm in a class ? 
OR 

       In a city , Environment board take a  survey about Pollution in particular place , collected data is as  
       follows  

Pollution  percentage number of Days 

25-30 5 
30-35 15 

35-40 26 

40-45 20 
45-50 10 

50-55 7 

c) Represent the given  information   with the help of   frequency polygon.  
d) How many days pollution percentage is more? 
 

31. In a triangle  ABC, E is the mid – point of median AD. Show that  ar(BED) = 
𝟏

𝟒
 ar(ABC) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            OR 
               
 
           In the figure ABC   and   ABD  are two triangles on the same base AB.  
           If line-segment CD  is bisected by AB at O ,  
            show that  ar (ABC)  =  ar ( ABD). 
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32. In  the  figureA ,B ,C ,andDare  four  points  on  a  circle. AC and  BD  

intersect  at a point  E   Such   that   ∠BEC = 130°and    ∠ECD = 20°.  
Find  ∠BAC . 
 

OR 
 
        In   the  figure , ∠ABC = 69°  , ∠ACB = 31°  then  find     ∠BDC   ?  

 
 
 
33. Factorise the  equation by using appropriate identities 

b) 9x2 +6xy +y2        and     b)  4y2  -4y +1 
                                        OR 
      Use suitable identities to find the product. 

b)   ( x +5 )(x+6)      and     b)   ( y2  +    
𝟑

𝟐 
  )      ( y2  -    

𝟑

𝟐 
  ) 

 
V   Answer the following questions:                                                                                                            4 x 4 = 16 
34.  Construct a triangle ABC, in which    B=600 ,  C= 450   and   AB+BC+CA = 12cm. 

 
35. A triangle and parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangle are 

26 cm, 28cm and 30 cm, and the parallelogram stands on the base 28cm, find the height of the 
parallelogram.  

OR 
A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze.  If each side of the rhombus is 30 m and 
its longer diagonal is 48m, how much area of grass field will each cow be getting? 

36. Draw  the  graph  of   linear  equation  in two  variable:        

     y - 2x  = 1 
37.  Prove that  “ The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at   

  any point on the remaining part of the circle”. 
 

V  Answer the following question:                                                                                                                 1x5=5 
38. A solid iron toy consisting of a right circular cone of lateral height 5cm. and the base diameter is 8 

cm, which is surmounted on  hemisphere  is placed upright in a right circular cylinder full of water 
such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder, if the radius of the 
cylinder is 4cm, and height is equal to the iron toy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                       ######*******#######                                 ಸಕದಿೇಶ ಬ.ಸಿ. ಮೈಸ ರಕ 


