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ಸಂಪನೊೂಲ ಶ್ಕ್ಷಕರ ತಂಡ 



ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಗಳು 

1. 4 ,  9 , 14 ……………… ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ 15 ನ್ೇ ಪದವನ್ನು ಬರ್ಯಿರಿ. 

a) 68                      b) 74                           c)  -74                       d)  47    

2. 27,  24 ,  21,……………..  ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ    ಎಷ್ಟನ್ೇ ಪದವು ಸ್ ೇನ್ು ಆಗಿರನತತದ್. 

a)  10                     b)  12                      c)  9                       d)  11 

3. ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊದಲ ಪದ a  ಕ್ ನ್ಯ ಪದ l ಮತನತ ಆ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ n 

ಪದಗಳಿದದರ್ ಆ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊತತವನ್ನು ಕಾಂಡನ ಹಿಡಿಯನವ ಸ ತರ. 

a) Sn= a+ l               b) Sn= n/2 (a+l)    c)  Sn=n( a+ l)            d)  Sn=   

4. ಸಾಂಖ್್ೆಗಳ ಮೊದಲ n  ಧನ್ ಪೂರ ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತತವನ್ನು ಕಾಂಡನ ಹಿಡಿಯನವ ಸ ತರ 

a) ∈ 𝑛 =
𝑛+1

2
        b) ∈ 𝑛 =

𝑛(𝑛+1)

2
     c)    ∈ 𝑛 =

𝑛+1

3
       d∈ 𝑛 =

𝑛(𝑛−1

2
 

5. 4 , 9 , 14 , ------  ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ 6 ನ್ೇ ಪದವನ್ನು ಬರ್ಯಿರಿ 

a) 16                       b) 19                  c) 29                          d)  34 

6. 2  ,  8   14  ------ ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ 12 ನ್ೇ ಪದವನ್ನು ಕಾಂಡನ ಹಿಡಿಯಿರಿ. 

7. . ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರಢಿ 11,8,5,2____________ ಸ ಮನ್ೆ ವೆತ್ ೆಸ 

 a)  3          b) -3         c) 11          d)  8 

8. . ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಕ್ ನ್ಯ ಪದ  ಆದರ್  3 ನ್ೇ ಪದವು_________ 

 a)        5/ 2         b)  5/3        c)  4/3        d)   -4/3 

9. 10, 6, 2, ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ 5 ನ್ೇ ಪದ 

     a)        5/ 2         b)          c)  4/3        d)   -6 

10. ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ n  ನ್ೇ ಪದ  n/n+1    ಆದರ್ 2 ನ್ೇ ಪದ_______________ 

a) 3/2           b)   2/3        c)  1/3      d)  ½ 

   11.  8, 13, 18, -------- ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ 5 ನ್ ಪದವು  
           a) 28           b)   23        c)  13      d) 31 

  12  ರ ಜನ ತನ್ು ಹನಟ್ನಟ ಹಬಬವನ್ನು 4 ವಷ್ಣಗಳಿಗ್ ಮ್ಮೆ ಬರನವ  ಅಧಿಕ ವಷ್ಣದಾಂದನ ಮ ತರ ಆಚರಿಸನತ್ ತನ್. 
    2004 ರಾಂದನ ಮೊದಲನ್ಯ ಸರಿ ಆಚರಿಸಿದರ್ ಅವನ್ನ   5 ನ್ ಸ ರಿ ತನ್ನು  ಹನಟ್ನಟ ಹನಬಬವನ್ನು ಯ ವ ಗ      
    ಆಚರಿಸನತ್ ತನ್. 
        a) 2016        b) 2020     c) 2024     d) 2028 

  13. ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ 4 ನ್ೇ ಪದ 13 ಮತನತ 8 ನ್ೇ ಪದ 25 ಆದರ್ ಆ ಶ್ರಡಿಯ ಸ ಮನ್ೆ     
    ವೆತ್ ೆಸ  ಎಷ್ನಟ?       a) -3     b) -4     c)  3      d) 4 

 



 14. 2 X  6  ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯಲಿ್ಲದದರ್  X ನ್ ಬ್ಲ್  
       a)  6       b)  2      c)  4      d) 12 

 15  ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ n ನ್ೇ ಪದವು  3+2n  ಆದರ್ 3 ನ್ೇ ಮತನತ 5 ನ್ೇ ಪದಗಳ ಮೊತತ  ಮತನತ    
     ಗನಣಲಬದವು ಕರಮವ ಗಿ  
      a) ( 22   119)      b)  (22, 117)    c) ( 22  120  )   d)  (117, 22) 

 16. ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಕ್ ನ್ಯ ಪದ an=3+4n ಆದರ್ ಸ ಮನ್ೆ ವೆತ್ ೆಸ  

       a)  7    b)   3    c) 4    d)  1 
17.    p , q  , r  ,  s   ಗಳು ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯಲಿ್ಲದದರ್   s-r=_______ 

       a)  s-p   b)  s-q   c) r-s    d) s-r  HHN 

18.  ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಗಳ ಮ ರನ ಪದಗಳ ಮೊತತ 9  ಅವುಗಳ ಗನಣಲಬದವು 24 ಆದರ್ ಅ ಮ ರನ ಪದಗಳು 
     a)  1 , 5 , 3    b)  2 , 4  , 6   c) 2 , 8 , 4   d) 2 , 3 , 4   

19.  5 , 2  -1  -4   ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಕ್ ನ್ಯ ಪದವು  
    a) 2n+5     b) 8-3n     c) 2n-5    d)  3n-8  

20.  7 ಪದಗಳನ್ನು ಹ್ ಾಂದಿರನವ ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಸ ಮನ್ೆ ವೆತ್ ೆಸ -4   ಮತನತ  ಕ್ ನ್ಯ     
      ಪದ 4 ಆದರ್ ಅದರ ಮೊದಲ ಪದ ಯ ವುದನ?        a) 28   b)   12   c) 26     d) -28  
21.  ಮೊದಲ ಪದ 2 ಮತನತ ಸ ಮನ್ೆ ವೆತ್ ೆಸ -2 ಆಗಿರನವ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊದಲ 4 ಪದಗಳನ್ನು      
     ಬರ್ಯಿರಿ     a) 2, 0, -2, -4   b) 0 ,2  4, 6     c) -2, 0, 2 , 4      d) -2, 0, -2, -4  
22. ಮೊದಲ 100 ಸ ಾಭ ವಿಕ ಸಾಂಖ್್ೆಗಳ ಮೊತತವನ್ನು ಕಾಂಡನ ಹಿಡಿಯನವ ಸ ತರವನ್ನು ಪರಸನತತ ಪಡಿಸಿದ ಗಣಿತಜ್ಞ 

    a)   ನ್ ೆಟ್ನ್    b)   ಯನಕ್ಲಿಡ್  c)  ಗ ಸ್  d)   ಪ್ೈಥ ಗ್ ೇರಸ 

 23.    5/2   -5/2   2   5/2    ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ 11 ನ್ೇ ಪದವನ್ನು ಬರ್ಯಿರಿ 

    a) -20     b) 20       c) -30     d) 30 

24.   ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊದಲ್ರಡನ ಪದಗಳು -3  ಮತನತ 4  ಆದರ್ ಶ್ರೇಡಿಯ 21 ನ್ೇ ಪದ  
a) 17   b)  137    c)  143   d)-143 

25. ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಸ ಮನ್ೆ ವೆತ್ ೆಸವು 5 ಆದರ್ a18- a13  ರ ಬ್ಲ್ 

  a) 15   b)  20   c) 25    d)  30  

26. 10, 6  , 2 -------   ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ   ಮೊದಲ 16 ಪದಗಳ ಮೊತತವು  

     a) -320   b)  320   c) 352   d) -400 

27. ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ  ಮೊದಲ ಪದ ಹ ಗ  ಸ ಮನ್ೆ ವೆತ್ ೆಸ ಕರಮವ ಗಿ 6 & 5  ಆದರ್ 3ನ್ೇ ಪದ 

     a) 6    b)  11  c) 16   d) 21 

 

28. ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ n ನ್ೇ ಪದವು 4n2-1  ಆದರ್ ಅದರ 8 ನ್ೇ ಪದವು    



    a)  32   b) 31   c) 256   d)255   

29. ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ n  ನ್ೇ ಪದ 5n+3  ಆದರ್ 3 ನ್ೇ  ಪದವು 

  a) 11    b) 12    c) 18    d) 13 

30 ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ n  ನ್ೇ ಪದ 24n-3n  ಆದರ್ 2 ನ್ೇ  ಪದವು 

  a) 18   b)  15   c) 0   d)  2 

31. ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಕ್ ನ್ಯ ಪದವನ್ನು ಕಾಂಡನ ಹಿಡಿಯನವ ಸ ತರ. 

 a)  an=a+d      b)  an=a+nd  c)  an=a+(n-1)d   d) an=a+9d     

32. ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ n  ಪದಗಳ ಮೊತತವನ್ನು ಕಾಂಡನ ಹಿಡಿಯನವ ಸ ತರ. 

a) Sn=
𝑛

2
(2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑑)   b) Sn=𝑛

2
(2𝑎 + (𝑛 + 1)𝑑)  c) Sn=𝑛

2
(𝑎 + (𝑛 − 1)𝑑)  

d) 5𝑛

2
(2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑑) 

33.ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ  ಶ್ರೇಡಿಯ 3ನ್ೇ ಮತನತ 9 ನ್ೇ ಪದಗಳು ಕರಮವ ಗಿ  4 & -8 ಆದರ್ ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಯ ವ 

ಪದವು ಸ್ ನ್ುಯ ಗಿರನತತದ್. 
 a)  1        b)  4      c)  3    d)  2 

34.   a , b  & c  ಗಳು ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯಲ್ಲಿದದರ್ ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ವುಗಳಲ್ಲಿ ಯ ವುದನ ಸರಿ ಉತತರ 

 a)  2b=a+c    b) 2c=b+a      c) c=(a+b) /2     d) a+c=b 

35.9, 11, 13, 15------- ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮನಾಂದಿನ್ ಪದ ಯ ವುದನ? 

 a) 20     b) 17     c) 19      d) 19 

36. ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ 6ನ್ೇ ಮತನತ 7 ನ್ೇ ಪದಗಳ ಮೊತತ 39 ಸ ಮನ್ೆ ವೆತ್ ೆಸ  3 ಆದರ್ ಮೊದಲ ಪದ 

 a)   2     b) -3    c) 4    d) 3 

37. ಒಾಂದನ ಸಮ ಾಂತರ ಮ ರನ ಪದಗಳ ಪದಗ ಳ ಮೊತತ 30 ಮ ರನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅತೆಾಂತ ದ್ ಡಡ ಪದ 13 ಆದರ್ ಸ ಮನ್ೆ ವೆತ್ ೆಸ 

   a)   2     b) -3    c) 4    d) 3 

38. 7, 11, 15, ________________147  ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಕ್ ನ್ಯಿಾಂದ 9ನ್ ಪದವು 

   a) 135      b) 125     c)  115    d) 105  

39.  ಮೊದಲ 10 ಸ ಾಭ ವಿಕ ಸಾಂಖ್್ೆಗಳ ಮೊತತವು  

      a)  50    b)  55  c)  60    d) 65  

40. , 8 1

8
, 8

2

8
. 8

3

8
 ……………….. ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಸ ಮನ್ೆ ವೆತ್ ೆಸವು  

       a) 3
8
      b) 2

8
     c) 𝟏

𝟖
     d)  -1

8
 

41)  300 ರ ವರ್ಗಿನ್ ಎಷ್ನಟ ಸ ಾಭ ವಿಕ ಸಾಂಖ್್ೆಗಳು 17 ರಿಾಂದ ಭ ಗಿಸಲಪಡನತತವ್?  
      a)  13    b) 17  c)  15     d) 19  
.              



ತ್ರಿಭುಜಗಳು 
1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ? 

a)  ವಿಷಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ   b)   ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ  c)  ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ d)  ಯಾವುದ್ು ಅಲ್ಾಿ 

2. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ್ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ a ಆದಾಗ ಸಮಬಾಹುವಿನ ವಿಸ್ತತರ್ಣ? 

a) √𝟑

𝟒
𝒂𝟐     b) 3

4
𝑎2    c) √3

4
𝑎      d) √5

4
𝑎2 

3.   D  &  E  ಗಳು  ಕ್ಿಮವಾಗಿ  ∆𝐴𝐵𝐶   ಬಾಹುಗಳಾದ್  AB  & AC  ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದ್ುಗಳು 

,BC=6CM  ಮತ್ುತ  DE || BC   ಆದರೆ DE  ಯ ಅಳತೆ  

a)   5cm      b)  3cm     c) 2.5cm    d) 4cm 

4. ವಜ್ಾಿಕ್ೃತ್ರಯ ಕ್ರ್ಣಗಳು 16 ಸೆಿಂ.ಮೀ   ಮತ್ುತ 12 ಸೆಿಂ.ಮೀ ಇದಾದಗ  ಅದ್ರ ಬಾಹುವಿನ 

ಅಳತೆ 

a)  10cm    b) 12cm   c) 14cm  d) 16cm 

5. ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ್ವು 2:3 ಮತ್ುತ ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಭುಜದ್ ವಿಸ್ತತೀರ್ಣವು ಚ ಸೆಿಂ.ಮೀ ಆದ್ರೆ 

ದೊಡಡ ತ್ರಿಭುಜದ್ ವಿಸ್ತತೀರ್ಣವು  

a) 120 sq.cm    b)  107 sq.cm    c) 108 sq.cm    d)  200 sq.cm 

6. ಒಿಂದ್ು ತ್ರಿಭುಜದ್ ಸುತ್ತಳತೆಯು 100 ಸೆಿಂ.ಮೀ  ಮತ್ುತ ಅದ್ರ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವು  40ಸೆಿಂ.ಮೀ  35 ಸೆಿಂ.ಮೀ  ಆದ್ರೆ 3 

ನೆ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ    a)  30cm    b) 25cm    c) 20cm   d)  15cm 

7. 5 ಸೆಿಂ.ಮೀ ಅಳತೆಯ ಬಾಹುಗಳನುು ಹೊಿಂದ್ವರುವ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ್ ಎತ್ತರ  

  a)  4.3cm    b)  5cm   c) 2.5cm   d)  4.8cm 

8. ABC   &  DEF  ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ುತ  𝐴𝐵

𝐷𝐸
=

𝐵𝐶

𝐹𝐷
    ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ು ಸರಿ 

    a) ∠𝐴 = ∠𝐷      b)   ∠𝐵 = ∠𝐷       c) ∠𝐶 = ∠𝐷       d) ∠𝐵 = ∠𝐸      

9. ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಗಳ ಅನರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ್ವು 4:9 ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ್ವು 

    a)    2:3    b)  16:81    c)  9:81   d) 4:16 

10.  ತ್ರಿಭುಜಗಳಾದ್ ABC and DEF ಸಮರೂಪಿಗಳು  ಮತ್ುತ  AB=4cm, DE=6cm, EF=9cm and FD=12cm, ಅದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜ ABC   

       ಸುತ್ತಳತೆ      a) 20cm   b)  18cm  c) 22cm  d) 25cm 

11.  ತ್ರಿಭುಜ  ABC,ಯಲ್ಲಿ DE || AB. ಮತ್ುತ  CD = 3 cm, EC = 4 cm, BE = 6 cm, ಆದ್ರೆ  DA=  

      (a) 7.5 cm      (b) 3 cm        (c) 4.5 cm       (d) 6 cm 

12. ಒಿಂದ್ು ವಗಣದ್ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯು 10 cm ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕ್ರ್ಣದ್ ಉದ್ದವು  
       (a) 15 cm     (b) 10√2 cm      (c) 20 cm      (d) 12 cm 

13. ಒಿಂದ್ು ಆಯತ್ದ್ ಉದ್ದ ಮತ್ುತ ಅಗಲಗಳು ಕ್ಿಮವಾಗಿ  8cm & 6cm ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕ್ರ್ಣದ್ ಉದ್ದ 
    (a) 9 cm         (b) 14 cm          (c) 10 cm       (d) 12 cm 

14.   ತ್ರಿಭುಜಗಳಾದ್  ABC and DEF, ಗಳಲ್ಲ ಿ AB/DF=BC/FE=CA/ED,  

     (a) ∆ABC ~ ∆DEF    (b) ∆ABC ~ ∆EDF    (c) ∆ABC ~ ∆EFD     (d) ∆ABC ~ ∆DFE 

 

 

 



15.  ತ್ರಿಭುಜ  ∠BAC = 90° and AD ⊥ BC. A Then 

 

(а) BD.CD = BC² 

(б) AB.AC = BC² 

(c) BD.CD = AD² 

(d) AB.AC = AD² 

 

 

16. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮನಾದ ಜ್ಾಾ ಗಳು OC=OD ಆಗುವಂತೆ 0 ಬಂದುವನಲ್ಲಿ  

   ಛೆೇದಿಸುತ್ತವೆ.ಆದದರಂದ ತ್ರರಭುಜಗಳು  ΔOAC & ΔODB ತ್ರರಭುಜಗಳ 

     a)   ಸಮಬಾಹು ತ್ರರಭುಜ ಆದರೆ ಸಮರೂಪಿ ಅಲ್ಿ                 

    b)  ಸಮದಿಿಬಾಹು ತ್ರರಬುಜ ಆದರೆ ಸಮರೂಪಿ ಅಲ್ಿ    

    c)  ಸಮಬಾಹು & ಸಮರೂಪಿ                                   

    d) ಸಮದ್ವೀಬಾಹು & ಸಮರೂಪಿ 

 17. 24CM ಎತ್ತರದ ಕಂಬವು 7cm ನೆರಳನುು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ನೆರಳಿನ ಅಂತ್ಾದಿಂದ ಕಂಬದ ತ್ುದಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ 

   a) 24cm         b)  7cm      c)  25cm    d) 12.5cm 
18. ದಿನದ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10m ಎತ್ತರದ ಕಂಬವು 5m ನೆರಳನುು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15m ಎತ್ತರದ      
     ಕಟಟಡವು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನೆರಳಿನ ಉದದ 
    a)  7.5cm    b)  7cm    c)  8cm    d)  9cm 
19.  ΔABC ಯಲ್ಲಿ DE∥BC  DE=5CM, BC=8CM, AD=3.5   ಅದರೆ AB ಯ ಉದ್ದ       
  a)  7.8cm 

   b) 5.6cm 

  c) 7.2cm 

  d) 4.8cm 

20. ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕ್ಿಮವಾಗಿ 36ಚ.ಮೀ ಮತ್ುತ 100ಚಮೀ ಅತ್ರ ದ ೂಡಡ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹು 20ಮೀ      

      ಆದರ  ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಭುಜದ   ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವಿನ ಉದದ 

      a)  13cm    b) 12cm     c) 18cm   d) 20cm  

21. ತ್ರರಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳ ರೆೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನುು _______ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 

    a)  ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿ       b)  ಲ್ಂಭವಾಗಿ    c)   ಸಮಾನುಪಾತ್ದಲ್ಲಿ    d)  ಅನೂರೂಪವಾಗಿ 
22. ಎರಡು ತ್ರರಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಯಾಗಬೆೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೊೇನಗಳು______ ಮತ್ುತ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ  
      ಬಾಹುಗಳು__________ ಇರಬೆೇಕು 
   a)  ಸಮ & ಸಮಾನುಪಾತ್    b)   ಸಮ & ಸಮ    c)  ಸಮಾನುಪಾತ್ & ಸಮ     d) ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಾಿ 
23. ಮೂಲ್ ಸಮಾನುಪಾತೆತೆಯ ಪರಮೇಯವನು ಸತಾಾಂಶವನುು ಜಗತ್ರತಗೆ ತ್ರಳಿಸಿದವರು 
  a)  ನೂಾಟನ್       b)   ಗಾಸ      c)   ಥೆೇಲ್ಸ     d) ಶ್ಚರೇ ರಾಮನುಜು ಚಾಯಯ 
 24.   ABCD ತಾರಪಿಜಾದಲ್ಲಿ  AB∥ CD  ಕರ್ಯಗಳು  ಪರಸಪರ  0  ಬಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೆೇದಿಸುತ್ತವೆ          

      ಆದರೆ 𝐴𝑂

𝐶𝑂
=       a) 𝐴𝑂

𝐷𝑂
       B) 𝑩𝑶

𝑫𝑶
    C) 𝐵𝑂

𝐶𝑂
       D)  𝐵𝑂

𝐴𝑂
    

 



25.  ತ್ರಿಭುಜ  PQR, ನಲ್ಲಿ  PQ = 6 cm, PR = 8 cm, QS = 3 cm, and PS ∠QPR ನುು ಅರ್ಧಣಸುತ್ತದೆ  ಆದ್ರೆ SR ಉದ್ದ  
     (A) 2                  (B) 4                (C) 6            (D) 8 

26. ಪಕ್ಕದ್ ಚಿತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ, ∠T and ∠B ಲಿಂಭಕೊೀನಗಳು. ಮತ್ುತ ಕ್ಿಮವಾಗಿ AT,  
    BC and AS ಉದ್ದ 15cm, 16cm, and 17cm ಇದೆ ,  ಹಾಗಾದ್ರೆ TC ಉದ್ದ   
     (a) 18 
        (b) 16 
        (c) 19 
        (d) 12 
 27.  ಪಕ್ಕದ್ ಚಿತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ  X  ನ ಬೆಲ್ೆ ಎಷುು? 

   (a) 4 
    (b) 5 
    (c) 6 
    (d) 8 

 28. ಪಕ್ಕದ್ ಚಿತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ  ΔABC ~ ΔPQR. X  ನ ಬೆಲ್ೆ ಎಷುು? 

(a) 2.5 cm 
(b) 3.5 cm 
(c) 2.75 cm 
(d) 3 cm 

29.  ಪಕ್ಕದ್ ಚಿತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ  ΔABC, ಯಲ್ಲಿ  DE || BC, AD = x, DB = x – 2, AE = x + 2 and 

         EC = x – 1, X  ನ ಬೆಲ್ೆ ಎಷುು 
        (a) 3 
        (b) 4 
        (c) 5 
        (d) 3.5 
30. ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ΔABC  &  ΔPQR ಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಕ್ಿಮವಾಗಿ 60cm ಮತ್ುತ  
    36cm ಇದೆ  PQ=9cm  ಆದ್ರೆ AB ಯ ಅಳತೆ  
     (a) 6 cm     (b) 10 cm     (c) 15 cm     (d) 24 cm 

 
 31.   ಎರಡು ತ್ರಿಭುಗಳು  ΔABC ~ ΔPQR. ಮತ್ುತ 2 AB = DE and BC = 8 cm ಆದಾಗ=______ 
    (a) 12 cm      (b) 4 cm     (c) 16 cm     (d) 8 c 
 
 32. ಪಕ್ಕದ್ ಚಿತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ  X  ನ ಬೆಲ್ೆ ಎಷುು? 

 (a) 4 cm 
 (b) 5 cm 
 (c) 8 cm 
 (d) 3 cm 
 
 
 
 



33.  ΔABC ~ ΔPQR,    ವಿ(∆𝐴𝐵𝐶)

ವಿ(∆𝑃𝑄𝑅)

 =
9

4
  and AB = 18 cm, PQ ನ ಅಳತೆ 

      (a) 14 cm      (b) 8 cm     (c) 10 cm    (d) 12 cm 

 

34. ಎರಡು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ∆ABC & ∆BDE ಗಳಲ್ಲಿ D ಯು BC  ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದ್ು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತತೀರ್ಣಗಳ   

    ಅನುಪಾತ್ವು ಕ್ಿಮವಾಗಿ 

     (a) 2 : 1   (b) 1 : 2      (c) 4 : 1      (d) 1 : 4 
   

35. ಪಕ್ಕದ್ ಚಿತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ  ΔACB ~ ΔAPQ. If AB = 6 cm,  

   BC = 8 cm, and PQ = 4 cm ಆದ್ರೆ AQ=__________  

     (a) 2 cm 
     (b) 2.5 cm 
     (c) 3 cm 
     (d) 3.5 cm 

 

36. ಪಕ್ಕದ್ ಚಿತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ  PQ∥BC ಮತ್ುತ 𝑃𝑄

𝐵𝐶
=2

5
  ಆದ್ರೆ 𝐴𝑃

𝑃𝐵
=      

      A) 2

5
     B) 2

3
       C) 3

2
    D)  3

5
      

         

 

37.  



ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರ ೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೇಕರಣಗಳ್ು 
ಕ್ರ.ಸಂ ಉದಾಹರಣೆಯ 

ಸಮೀಕ್ರಣಗಳು 
ಅನುಪಾತ ರೆೀಖಾಗಣಿತ 

ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ 
ಬೀಜಗಣಿತ 
ಪ್ರಿಹಾರ 

ಬೆಲೆಯ ವಿಧ 

1 X+2y+6=0 
2x+4y+12=0 

𝑎1

𝑎2
=

𝑏1

𝑏2
=

𝑐1

𝑐2
 ಸಮಾಂತರ ಸರಳ 

ರೆೀಖೆಗಳು 
ಪ್ರಿಹಾರವಿಲಾಾ ಅಸ್ಥಿರ 

2 X+2y-18=0 
2x+4y+12=0 

𝑎1

𝑎2
=

𝑏1

𝑏2
≠

𝑐1

𝑐2
 ಐಕ್ಯಗೆೊಳುುವ 

ರೆೀಖೆಗಳು 
ಅನಂತ ಪ್ರಿಹಾರ ಅಸ್ಥಿರ 

3 X+2y-18=0 
3x+4y+12=0 

𝑎1

𝑎2
≠

𝑏1

𝑏2
 ಛೆೀದಿಸುವ 

ರೆೀಖೆಗಳು 
ಅನನಯ ಪ್ರಿಹಾತ ಸ್ಥಿರ 

 

1. 2. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಅನನಯ ಪ್ರಿಹಾರ ಹೆೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ರೆೀಖೆಗಳು--- 

a) ಅಂತಸಿವಾಗಿವೆ        b) ಛೆೀದಿಸುತತವೆ       c) ಐಕ್ಯವಾಗುತತವೆ     d) ಸಮಾಂತರವಿರುತತವೆ. 

  2. a1x+b1y+c1=0  ಮತುತ  a2x+b2y+c2=0  ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳು ಸರಳರೆೀಖಾತಮಕ್ ಜೆೊೀಡಿ ಸಮೀಕ್ರಣಗಳು     

      ಅನುಪಾತವು   𝑎1

𝑎2
≠

𝑏1

𝑏2
  ಆದಾಗ ಸಮೀಕ್ರಣ ರೆೀಖಾಗಣಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ --- 

a) ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತತವೆ   b)  ಐಕ್ಯಗೆೊಳುುತತವೆ     c)  ಛೆೀದಿಸುತತವೆ       d)  ಛೆೀದಿಸುವುದಿಲಾಾ 

    3. a1x+b1y+c1=0  ಮತುತ  a2x+b2y+c2=0  ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳು ಸರಳರೆೀಖಾತಮಕ್ ಜೆೊೀಡಿ ಸಮೀಕ್ರಣಗಳು   

         ಅನುಪಾತವು 𝑎1

𝑎2
=

𝑏1

𝑏2
=

𝑐1

𝑐2
 ಆದಾಗ ಸಮೀಕ್ರಣ ರೆೀಖಾಗಣಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ --- 

a) ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತತವೆ   b)  ಐಕ್ಯಗೆೊಳುುತತವೆ     c)  ಛೆೀದಿಸುತತವೆ       d)  ಛೆೀದಿಸುವುದಿಲಾಾ 

    4.  a1x+b1y+c1=0  ಮತುತ  a2x+b2y+c2=0  ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳು ಸರಳರೆೀಖಾತಮಕ್ ಜೆೊೀಡಿ ಸಮೀಕ್ರಣಗಳು   

         ಅನುಪಾತವು  𝑎1

𝑎2
=

𝑏1

𝑏2
≠

𝑐1

𝑐2
 ಆದಾಗ ಸಮೀಕ್ರಣ ರೆೀಖಾಗಣಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ --- 

a) ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತತವೆ   b)  ಐಕ್ಯಗೆೊಳುುತತವೆ     c)  ಛೆೀದಿಸುತತವೆ       d)  ಛೆೀದಿಸುವುದಿಲಾಾ 

    5. x+2y-4=0  ಹಾಗೊ 2x+4y-12=0 ಸರಳರೆೀಖಾತಮಕ್ ಜೆೊೀಡಿ ಸಮೀಕ್ರಣಗಳು  ----- 

a) ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತತವೆ   b)  ಐಕ್ಯಗೆೊಳುುತತವೆ     c)  ಛೆೀದಿಸುತತವೆ       d)  ಛೆೀದಿಸುವುದಿಲಾಾ 

    6. x-y=2 & x+y=4 ಸರಳರೆೀಖಾತಮಕ್ ಜೆೊೀಡಿ ಸಮೀಕ್ರಣಗಳ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು---- 

         a) x=3,y=1   b)  x=4,y=3     c)  x=5,y=1       d)  x=-3,y=-1 

    7. . x+y=7, x=3 ಆದಾಗ yನ ಬೆಲೆ---- 

         a) 7            b)  5            c) 4          d)  3 

    8. x+2y=3 & 2x+4y=k ರೆೀಖೆಗಳು ಐಕ್ಯವಾದ್ರೆ k ನ ಬೆಲೆ----- 

         a) 3            b)  6            c) 1          d)  4 

    9.x=2 & y=3 ರೆೀಖಾತಮಕ್ ಸಮೀಕ್ರಣಗಳನುು ನಕ್ಷೆಯ ಮೊಲಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ಥದಾಗ--- 

         a) ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತತವೆ   b)  ಐಕ್ಯಗೆೊಳುುತತವೆ     c)  ಲಂಬವಾಗಿರುತತವೆ     d)  ಛೆೀದಿಸುವುದಿಲಾಾ 

    10. ರೆೀಖಾತಮಕ್ ಸಮೀಕ್ರಣದ್ಲ್ಲಾ ಚರಾಕ್ಷರದ್ ಮಹತತಮ ಘಾತ--- 



         a) 1            b)  2            c) 3          d)  4 

    11. ರೆೀಖಾತಮಕ್ ಸಮೀಕ್ರಣದ್ ಆದ್ರ್ಶ ರೊಪ್   

         a) ax+by2+c=0          b)  ax2+by2+c=0      c)  ax2+by+c=0         d)  ax+by+c=0 

    12. 1 ಪೆನಿಿಲ್ ಹಾಗೊ 7 ಪೆನ್ ಗಳ ಬೆಲೆಯು 50 ರೊ , ಇದ್ನುು ಸಮೀಕ್ರಣ ರೊಪ್ದ್ಲ್ಲಾ ವಯಕ್ತಪ್ಡಿಸ್ಥ. 

         a) 1x+7y2=50          b)  7x+7y2=50       c)  1x+7y=50        d)  ಯಾವೂದ್ೊ ಅಲಾ 

    13.  x=3 ಇದ್ು ಯಾವ ಅಕ್ಷಕೆೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತತದೆ. 

         a) x ಅಕ್ಷಕೆೆ            b)  y ಅಕ್ಷಕೆೆ            c) x & y ಅಕ್ಷಗಳಿಗೆ          d) ಯಾವೂದ್ೊ ಅಲಾ. 

    14. ರೆೀಖಾತಮಕ್ ಸಮೀಕ್ರಣ ax+by+c=0 ಇಲ್ಲಾ a,b,c ಗಳು----- 

        a) ಭಾಗಲಬಧ ಸಂಖೆಯಗಳು  b)  ಪ್ೂಣಾಶಂಕ್ಗಳು c) ಸಹ-ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖೆಯಗಳು  d) ವಾಸತವ ಸಂಖೆಯಗಳು 

    15.  ax+by+c=0ದ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಿಹಾರವೂ ,ಅದ್ು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೆೀಖೆಯ ಮೀಲ್ಲನ—ಬಂದ್ು 

         a) 1            b)  2            c) 3          d)  4 

    16. ಸಂಜನಾಳು ಲೆೀಖನ ಸಾಮಗಿರಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೆೊೀಗಿ 9 ರೊ.ಗೆ 2 ಪೆನ್ & 3 ರಬಬರ್ ಖರಿೀದಿಸ್ಥದ್ಳು     

        ಹಾಗೊ ಸೃಷ್ಟಿಯು 12ರೊ. ಗೆ  5 ರಬಬರ್ & 1ಪೆನ್ ಖರಿೀದಿಸ್ಥದ್ಳು, ಸಮೀಕ್ರಣ ರೊಪ್ದ್ಲ್ಲಾ ವಯಕ್ತಪ್ಡಿಸ್ಥ. 

        a) 2x+3y=9 & 1x+5y=12     b)  2x+3y=9 & 5x+1y=12   

        c)  2x+3y=12 & 1x+5y=9      d)  3x+2y=12 & 1x+5y=9 

    17. ಐಕ್ಯವಾಗುವ ರೆೀಖಾತಮಕ್ ಸಮೀಕ್ರಣಗಳು ಎಷ್ುಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಹೆೊಂದಿರುತತವೆ? 

        a) 1            b)  2            c) 3          d)  ಅಪ್ರಿಮತ  

    18. ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ರೆೀಖಾತಮಕ್ ಸಮೀಕ್ರಣಗಳು ಎಷ್ುಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಹೆೊಂದಿರುತತವೆ? 

        a) 0            b)  1            c) 2          d)  3 

    19.   ಛೆೀದಿಸುವ ರೆೀಖಾತಮಕ್ ಸಮೀಕ್ರಣಗಳು ಎಷ್ುಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಹೆೊಂದಿರುತತವೆ? 

        a) 1            b)  2            c) 3          d)  4 

    20. x-3y=9 ಹಾಗೊ 3x+4y=12 ಇಲ್ಲಾ 𝑎1

𝑎2
&

𝑏1

𝑏2
 ಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 

        a)  1
3

 &
3

−4
     b)   1

3
 &

9

12
             c) 1

3
&

−3

4
         d)  1

3
&

3

4
 

     21. ಸಮೀಕ್ರಣಗಳ ಅಸ್ಥರಿ ಜೆೊೀಡಿಗಳು----ಆಗಿರುತತವೆ.  

        a) ಸಮಾಂತರ  b)  ಐಕ್ಯಗೆೊಳುುವುವು    c)  ಛೆೀದಿಸುವುವು      d)  ಛೆೀದಿಸುವುದಿಲಾಾ 

     22. ಸಮೀಕ್ರಣಗಳ ಸ್ಥಿರ ಜೆೊೀಡಿಗಳು----ಆಗಿರುತತವೆ.  

        a) ಛೆೀದಿಸುವುವು  b)  ಐಕ್ಯಗೆೊಳುುವುವು    c) a  & b ಎರಡೊ ಸರಿ    d) a  & b ಎರಡೊ ತಪ್ುು 

     23. 3x+2ky-2=0 & 2x+5y+1=0 ಗಳು ಸಮಾಂತರವಾದಾಗ k ನ ಬೆಲೆ------ 

         a)  
5

2
              b)   

5

−2
               c) 

2

5
        d) 

3

5
 

      24.  7x – y = 5 ;  21x – 3y = 10   ಸಮೀಕ್ರಣಗಳನುು ಗಾರಪ್ನಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿದಿಸ್ಥದಾಗ ದೆೊರೆಯುವುದ್ು________________ 

         a) ಸಮಾಂತರ ರೆೀಖೆಗಳು   b)  ಐಕ್ಯಗೆೊಳುುವ ರೆೀಖೆಗಳು     c)  ಛೆೀದಿಸುವ ರೆೀಖೆಗಳು       d) ವಗಶ 

      25.    ರೆೀಖಾತಮಕ್ ಸಮೀಕ್ರಣಗಳಾದ್ X=0  &  X= 5  ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ುಿ ಪ್ರಿಹಾರಗಳಿವೆ 

         a)   ಅನಂತ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು b)  ಅನನಯ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು    c)   ಎರಡು ಪ್ರಿಹಾರಗಳಿವೆ    d) ಯಾವುದೆೀ ಪ್ರಿಹಾರಗಳಿಲಾಾ 



26.     x = – 4 and y = – 5  ಈ ಸಮೀಕ್ರಣ ಜೆೊೀಡಿಗಳನುು ಗಾರಪಿನಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿದಿಸ್ಥದಾಗ ದೆೊರೆಯುವ ಛೆೀಧಕ್ ಬಂದ್ು 

        a) ಛೆೀಧಕ್ ಬಂದ್ು (-4 , -5 )  b)   ಛೆೀಧಕ್ ಬಂದ್ು (-5 , -4 )  c)     ಛೆೀಧಕ್ ಬಂದ್ು (4 , 5 ) d)      ಛೆೀಧಕ್ ಬಂದ್ು (5  , 4 )    

27.  2x + 5y = 3.  ಈ ರೆೀಖಾತಮಕ್ ಸಮೀಕ್ರಣಕೆೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಇನೆೊುಂದ್ು ಜೆೊೀಡಿ ರೆೀಖಾತಮಕ್ ಸಮೀಕ್ರಣ  

     a)  4x+10y=6      b)  4x+10y= 9     c) 2x+10y= 3     d) 2x+5y=9 

28. ಗಾರಪ್ X=-2 ವು   ___________   ಕೆೆ  ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವುದ್ು. 

    a) x ಅಕ್ಷ       b) y ಅಕ್ಷ      c) x & y ಅಕ್ಷಗಳಿಗೆ      d) ಯಾವುದ್ಕ್ುೆ ಇಲಾಾ 

29. ತಂದೆಯ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಅವನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸುನ ಆರಸ ಪಟ್ಸು. ನಾಲ್ಸು ವರ್ಷಗಳು ನಂತರ, ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಅವನ   

    ಮಗನ ವಯಸ್ಸುನ ನಾಲ್ಸು ಪಟ್ಸು ಹೆಚ್ಾಾಗಸತತದೆ. ಮಗ ಮತಸತ ತಂದೆಯ ಪರಸ್ಸತತ ವಯಸ್ಸು ಕ್ರಮವಾಗಿ 
    (a) 4 and 24           (b) 5 and 30        (c) 6 and 36      (d) 3 and 24        
30. ಎರಡಸ-ಅಂಕಿಯ ಸ್ಂಖ್ೆೆಯ ಅಂಕೆಗಳ ಮೊತತ 9. ಇದಕೆು 27 ಅನಸು ಸೆೇರಿಸ್ಸದರೆ, ಸ್ಂಖ್ೆೆಯ ಅಂಕೆಗಳು ವೆತಿರಿಕ್ತವಾಗಸತತವೆ.      

      ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಂಖ್ೆೆ 
      (a) 27        (b) 72       (c) 45      (d) 36 

 

31. ಒಂದ್ು ಬನುರಾಶಿಯ ಅಂರ್ದಿಂದ್ 1 ನುು ಕ್ಳೆದ್ರೆ ಅದ್ು 1/3 ಆಗುತತದೆ. ಅದೆೀ ಬನುರಾಶಿಯ ಛೆೀಧಕೆೆ 8 ನುು ಸೆೀರಿಸ್ಥದ್ರೆ ಅದ್ು 1/4        

      ಆಗುತತದೆ  ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬನುರಾಶಿಯು ಯಾವುದ್ು 

      a)  3/12        b)  4/12     c)  5/12     d) 7/12   

 32. ಜಾಹುವಿಯು ಪ್ರವಾಹದ್ ಕ್ಡೆ 20 ಕೀ.ಮೀ ಅನುು 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಾ ಮತುತ 4 ಕೀ.ಮೀಯನುು  ಪ್ರವಾಹದ್ ವಿರುದ್ದ  ಅದೆೀ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಾ ಈಜ   

    ಬಲಾಳು  ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿರ್ಚಲ ನಿೀರಿನಲೆಾ ಅವಳ ವೆೀಗ  

    a)   6 km/hr        b)  8km/hr     c) 10km/hr   d) 4km/hr  

33. ಸ್ಪರ್ಾಷತಮಕ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪರತಿ ಸ್ರಿಯಾದ ಉತತರಕೆು ಒಂದಸ ಅಂಕ್ವನಸು ನೇಡಲಾಗಸತತದೆ ಮತಸತ ಪರತಿ ತಪಪಪ ಉತತರಕೆು 1/2 ಅಂಕ್ವನಸು  

   ಕ್ಡಿತಗೆೊಳಿಸ್ಲಾಗಸತತದೆ. ಜಯಂತಿ 120 ಪರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸ್ಸ 90 ಅಂಕ್ಗಳನಸು ಪಡೆದರಸ. ಅವಳು ಎರ್ಸು ಪರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸ್ಸದಳು 
(A) 100              (B) 95            (C) 90                    (D) 60 

34.  
ಅಂಗಡಿಯವನಸ ಓದಸವಪದಕಾುಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಪಸ್ತಕ್ಗಳನಸು ನೇಡಸತ್ಾತನೆ. ಅವಳು ಮೊದಲ್ ಎರಡಸ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಗದಿತ ಶಸಲ್ುವನಸು ತ್ೆಗೆದಸಕೆೊಳುುತ್ಾತಳ  ೆ
ಮತಸತ ನಂತರದ ಪರತಿ ದಿನ ಹೆಚ್ಸಾವರಿ ಶಸಲ್ುವನಸು ತ್ೆಗೆದಸಕೆೊಳುುತ್ಾತಳ .ೆ ರಿೇಮಾ ರೊ. ಆರಸ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಿಸ್ಲಾಗಿರಸವ ಪಪಸ್ತಕ್ಕೆು 22, ಮತಸತ ನಾಲ್ಸು 
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಸುಕೆೊಂಡಿದದ ಪಪಸ್ತಕ್ಕೆು ರಸಚಿಕಾ 16 ರೊ. ಪಾವತಿಸ್ಸದರೆ, ನಂತರ ಪರತಿ ಹೆಚ್ಸಾವರಿ ದಿನದ ಶಸಲ್ು 

(A) Rs 5            (B) Rs 4         (C) Rs 3           (D) Rs.2 

35. 8 ಹಸಡಸಗಿಯರಸ ಮತಸತ 12 ಹಸಡಸಗರಸ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ್ವನಸು ಮಸಗಿಸ್ಬಹಸದಸ ಮತಸತ 6 ಹಸಡಸಗಿಯರಸ ಮತಸತ 8 ಹಸಡಸಗರಸ ಇದನಸು 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಸಗಿಸ್ಬಹಸದಸ. ಒಬಬ ಹಸಡಸಗಿ ಮಾತರ ಕೆಲ್ಸ್ವನಸು ಮಸಗಿಸ್ಲ್ಸ ಒಬಬ ಹಸಡಸಗ ಮಾತರ ತ್ೆಗೆದಸಕೆೊಂಡ ಸ್ಮಯವನಸು ಹಸಡಸಕಿ. 
 (a)  120,  130          (b)  140 ,280       (c)  240 ,280      (d)  100, 120 
 

 

 

 



      

 

 

 



ವೃತ್ತಗಳು & ರಚನೆಗಳು 
1. ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದ ೇ ಒಂದು ಬಂದುವಿನಲಿಿ ಎಷ್ುು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನುು ಎಳ ಯಬಹುದು? 

     a) ಒಂದು         b) ಎರಡು          c) ಮೂರು        d) ನಾಲ್ುು 

2. ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ ು  ಎಷ್ುು ಜ ೂತ  ಸ್ಮಾಂತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನುು ಎಳ ಯಬಹುದು? 

     a) ಒಂದು         b) ಎರಡು          c) ಮೂರು        d) ಅಪರಿಮಿತ್ 

3. ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದ ೇ ಎರಡು ಬಂದುಗಳಲಿಿ ಸ ೇರಿಸ್ುವ ರ ೇಖಾಖಂಡಕ್ ು ______ ಎನುುವುರು 

    a) ಜ್ಯಾ             b) ವ್ಾಾಸ್          c) ತ್ರಿಜ್ಾ           d) ಕಂಸ್ 

4. ವೃತ್ತವನುು ಎರಡು ಬಂದುಳಲಿಿ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ುವ ರ ೇಖ ಯನುು _____________ ಎನುುವುರು 

     a) ಜಾಾ         b)  ಸ್ಪರ್ಶಕ       c) ಛೆೇಧಕ       d)  ವ್ಾಾಸ್ 

5. ವೃತ್ತವನುು ಒಂದ ೇ ಬಂದುಳಲಿಿ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ುವ ರ ೇಖ ಯನುು _____________ ಎನುುವುರು 

    a) ಜಾಾ         b)  ಸ್ಪರ್ಶಕ       c) ಛ ೇಧಕ       d)  ವ್ಾಾಸ್ 

6.  ಬಾಹಾ ಬಂದುವಿನಂದ ಎಳ ಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸ್ಂಖ ಾ ಎಷ್ುು? 

  a) ಒಂದು         b) ಎರಡು          c) ಮೂರು        d) ನಾಲ್ುು 

7. ವೃತ್ತದ ಒಳಗಿನ ಬಂದುವಿನಂದ ಎಳ ಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸ್ಂಖ ಾ ಎಷ್ುು? 

    a) ಒಂದು         b) ಎರಡು          c) ಮೂರು        d)  ಸೆೊನೆೆ  

8. ವೃತ್ತದ ಯಾವುದ ೇ ಬಂದುವಿನಲಿಿ ಎಳ ದ ಸ್ಪರ್ಶಕವು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಂದುವಿನಲಿಿ ಎಳ ದ ತ್ರಿಜ್ಾದ ೂಂದಿಗ  ______ ಕ್ ೂೇನವನುು ಉಂಟು  

     ಮಾಡುತ್ತದ . 

     a) ಲ್ಘು ಕ್ ೂೇನ     b) ಲ್ಂಬಕ್ ೂೇನ    c) ವಿಶಾಲ್ಕ್ ೂೇನ   d) ಸ್ರಳಕ್ ೂೇನ 

9. ವೃತ್ತದ ವ್ಾಾಸ್ದ ಅಂತ್ಾಬಂದುಗಳಲಿಿ ಎಳ ಯಬಹುದಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು_____________ ಆಗಿರುತ್ತವ್ . 

      a) ಲ್ಂಭವ್ಾಗಿರುತ್ತವ್      b) ಸ್ಮಾಂತ್ರವ್ಾಗಿರುತ್ತವ್    c) ಐಕಾವ್ಾಗಿರುತ್ತವ್     d)  ಛ ೇದಿಸ್ುತ್ತವ್  

10. ಒಂದು ವೃತ್ತದಲಿಿ ಎಳ ದ ತ್ರಿಜ್ಾಯು 3.5 ಸ ಂ.ಮೇ ಇದದರ  ಅದ ೇ ವೃತ್ತದಲಿಿ ಎಳ ಯಬಹುದಾದದ ಗರಿಷ್ಠ ಉದದ______________ 

       a) 6.5cm      b)  7cm      c)   6.8cm     d)  3.5cm 

11. ಚಿತ್ಿದಲಿಿ ∠𝐴𝐷𝑂=350 ಆದರ  ∠𝐵𝑂𝐷          

      a)   700                      b) 350 
          c) 1100                                                   d) 1000 

12. ಚಿತ್ಿದಲಿಿ AR ಮತ್ುತ AQ ಗಳು ಬಾಹಾ ಬಂದು A ಬಂದುವಿನಂದ ಎಳ ದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ುತ AR=10cm ಆದರ  ∆𝐴𝐵𝐶  

    ಸ್ುತ್ತಳತ ಯು  

     a) 10cm     b) 20cm    c) 26cm     d)  25cm     

 

 

 

 

 



13. ಚಿತ್ಿದಲಿಿ DE=24CM ,  PD=10CM ಆದರ  PE ಅಳತ    

   A) 25CM     B) 34CM    C) 26CM   D) 14CM  

 

 
14.ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯದಿಂದ 5 ಸ ಿಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಿಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದದವು 4 ಸ ಿಂ.ಮೀ. ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಹೀಗಿದ  
        (a)3cm               (b)5cm                              (c)7cm          (d)10cm 

15. ಎರಡು ಏಕ ಕ್ ೇಂದಿಿಯ ವೃತ್ತಗಳ ತ್ರತಜ್ಾಗಳಯ 5 ಸ ಂ.ಮೇ ಮತ್ುತ 3 ಸ ಂ.ಮೇ ಚಿಕು ವೃತ್ತವನುು ಸ್ಪರ್ಶಶಸ್ುವಂತ  ದ ೂಡಡ ವೃತ್ತಕ್ ು     

    ಎಳ ದ ಜಾಾ ತ್ರಿಜ್ಾ  

    (a)8           (b)10               (c)12           (d)18 

16.    ವೃತ್ತದ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕ ೂೀನವು 130º ಆಗಿದದರ , ತ್ರಿಜ್ಯದ ತ್ುದಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕ ೂೀನ    

          ಹೀಗಿರುತ್ತದ  

               (A) 900            (B) 50º           (C) 70º                (D) 400 

17. .  5: 7 ಅನುಪಾತ್ದಲ್ಲಿ ದತ್ತ ರ ೇಖಾ ಖಂಡ AB ರ ೀಖ ಯ ಭಾಗವನುು ವಿಭಜಿಸ್ಲು, ಮೊದಲು ಕಿರಣದ BAX ಅನುು 
ಎಳ ಯಲಾಗುತ್ತದ  ಇಲಿಿ ∠ BAX ಲ್ಘು ಕ ೂೀನವಾಗಿರುತ್ತದ  ಮತ್ುತ ನಿಂತ್ರ ಸ್ಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಗಳನುು AX ಕಿರಣದಲ್ಲಿ 
ಗುರುತ್ರಸ್ಲಾಗುತ್ತದ , ಅಿಂದರ  ಈ ಬಿಂದುಗಳ ಕನಷ್ಠ ಸ್ಿಂಖ ಯ: 
(ಎ) 8       (ಬ) 10       (ಸಿ) 11      ಡಿ) 12 
18. 4: 7 ಅನುಪಾತ್ದಲ್ಲಿ AB  ರ ೀಖ ಯ ಭಾಗವನುು ವಿಭಜಿಸ್ಲು, ಮೊದಲು ಕಿರಣದ BAX ಅನುು ಎಳ ಯಲಾಗುತ್ತದ  ಇಲಿಿ ∠ BAX 
ಲ್ಘು ಕ ೂೀನವಾಗಿರುತ್ತದ   ಮತ್ುತ ನಿಂತ್ರ A1 , A2 A3 _ _ _ _  ಬಿಂದುಗಳು AX ಕಿರಣದ ಮೀಲ  ಸ್ಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿವ  ಮತ್ುತ B  
ಸ ೇರಿಸ್ುವ ಬಂದು ಯಾವುದು? 
(A) A12                                 (B) A11    (C) A10                                               (D) A9 

19.  5: 6 ಅನುಪಾತ್ದಲ್ಲಿ AB  ರ ೀಖ ಯ ಭಾಗವನುು ವಿಭಜಿಸ್ಲು, ∠ ABX ಲ್ಘು ಕ ೂೀನವಾಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಕಿರಣ AX  ಅನುು 
ಎಳ ಯಿರಿ, ನಿಂತ್ರ AX ಗ  ಸ್ಮಾನಾಿಂತ್ರವಾಗಿ BY ಕಿರಣವನುು ಎಳ ಯಿರಿ ಮತ್ುತ A1,A2 A3  ... ಮತ್ುತ B1 B2 B ………. 

ಕಿಮವಾಗಿ AX ಮತ್ುತ  BY ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿವ . ನಿಂತ್ರ ಸ ೇರಿಸ್ುವ ಬಂದುಗಳು 

(A) A5 and B6                  (B) A6 and B5   (C) A4 and B5                              (D) A5 and B4 

20. ΔABC ಯ ಬಾಹು  3/7 ಗ  ದಕ್ ು  ಸ್ಮರೂಪಿಯಾದ ಇನೂುಂದು  ತ್ರಿಭುಜ್ದ ಅನರೂಪ  ಬಾಹುಗಳ  ಂದಿಗ   ನದಶಷ್ಟ ΔABC 
ಯನುು ಹ ೂೀಲುವ ತ್ರಿಕ ೂೀನವನುು ನಮಶಸ್ಲು, ಮೊದಲು ಕಿರಣ BX ಅನುು ಸ ಳ ಯಿರಿ, ಅಿಂದರ  ∠CBX ಲ್ಘು  ಕ ೂೀನ ಮತ್ುತ X BC 
ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  A ನ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿದ . ನಿಂತ್ರ BX   ನಲಿಿ B1 B2 B3 , ... ಬಂದುಗಳನುು   ಮುಂದಿನ ಹಂತ್ದ ಯಾವು 
ಬಂದುವನುು ಸ ೇರಿಸ್ಬ ೇಕು 
 (A) B10 to C          (B) B3 to C           (C) B7 to C                   (D) B4 to C 

 



ನಿರ್ದೇಶ ಾಂಕ ರ್ದಖ ಗಣಿತ 
1. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ  C ಬೆಲೆಯ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 

A) (-3 , 4)       B)  (-3 ,-4)       C) ( 4 , 3)    D) (3 0) 

2. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ  G ಬೆಲೆಯ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

A) (-3 , 4)       B)  (-3 ,-4)       C) ( 4 , 3)    D) (3 0) 

3. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ  D ಬೆಲೆಯ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

A) (-3 , 4)       B)  (-3 ,-4)       C) ( 4 , 3)    D) (3 0) 

4. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ  H ಬೆಲೆಯ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

A) (-3 , 4)       B)  (-3 ,-4)       C) ( 4 , 3)    D) (3 0) 

5. X ಅಕ್ಷದ ಮದಲ್ಲನ್ ಬಾಂದನ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರನತ್ತರೆ. 

  A)  (0 X)      B) ( X O)      C ( Y  O)     D ( 0 Y ) 

6. (-3 , 4)  ಈ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕವು ಯ ವ ಚತ್ನೇಥ ಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರನತ್ತರೆ 

  A)  1 ನೆದ ಚತ್ನೇಥ ಾಂಕ    B)    2 ನೆದ ಚತ್ನೇಥ ಾಂಕ    C)   3 ನೆದ ಚತ್ನೇಥ ಾಂಕ    D) 4 ನೆದ ಚತ್ನೇಥ ಾಂಕ 

7. ಮೂಲಬಾಂದನವಿನಿಾಂದ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕ ( -2, 5 ) ಗೆ ಇರನವ ದೂರ 

    A)  29units      B)  35 units       C)  3 units     D) 3 units 

8. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯ ವ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕವು ಮೂಲ ಬಾಂದನವನ್ನು ಸೂಚಿಸನತ್ತರೆ. 

    A (  0 1  )      B) (1 0)     C( 0 0 )    D( 5 0) 

9. A(x1 , x2)   B)  ( y2   y1)   ನ್ಡನವಿನ್ ದೂರವನ್ನು ಕಾಂಡನ ಹಿಡಿಯನವ ಸೂತ್ರ  

    A) √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2   B) √(𝑥2 − 𝑥1)2 − (𝑦2 − 𝑦1)2  C) √(𝑥2 + 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2  D) √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 + 𝑦1)2 

10. x ಅಕ್ಷದಾಂದ  ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕ ( 5 , 4 ) ಬಾಂದನವಿಗೆ ಇರನವ ದೂರ 

 A)   5 units     B) 4 untits     C)  9 units    D) 1 Units  

11. . y ಅಕ್ಷದಾಂದ  ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕ ( 5 , 4 ) ಬಾಂದನವಿಗೆ ಇರನವ ದೂರ 

 A)   5 units     B) 4 untits     C)  9 units    D) 1 Units  

12. ನ್ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ  AB ರೆದಖ ಖಾಂಡದ ಉದದ 

    A) 100 ಮ ನ್ಗಳು   B) 10 ಮ ನ್ಗಳು    

    C) 6 ಮ ನ್ಗಳು     D) 36 ಮ ನ್ಗಳು 

13. ನ್ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ  BC ರೆದಖ ಖಾಂಡದ ಉದದ 

    A) 100 ಮ ನ್ಗಳು   B) 10 ಮ ನ್ಗಳು    

    C) 6 ಮ ನ್ಗಳು     D) 36 ಮ ನ್ಗಳು 

14. ನ್ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ  AC ರೆದಖ ಖಾಂಡದ ಉದದ 

    A) 100 ಮ ನ್ಗಳು   B) 10 ಮ ನ್ಗಳು    

    C) 6 ಮ ನ್ಗಳು     D) 36 ಮ ನ್ಗಳು 



15. ( 5 , -4  ) ಮತ್ನತ  ( 6 , -2)  ಈ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ದೂರ 

     A) 5 units   B) √5 units     C)  √4 units     √2 units 

16. ಪಕಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊದರಿಸಿರನವ ರೆದಖ ಖಾಂದ ಉದದ 

    A) √5 ಮ ನ್ಗಳು      B)  2√5 ಮ ನ್ಗಳು       

     C) 2√17 ಮ ನ್ಗಳು       D) 10√5ಮ ನ್ಗಳು 

 17. ಒಾಂದನ ರೆದಖ ಖಾಂಡ AB ಅದರ ಮಧ್ಯಬಾಂದನ P ಯ ರೆದಖ ಖಾಂಡ  

       ವಿಭ ಗಿಸನವ ಅನ್ನಪ ತ್ 

      A)  2:3     B) 1:1      C) 4:5     D)  1:2     

 18   A(x1 , x2)   B)  ( y2   y1)   ರೆದಖ ಖಾಂಡ AB  ರ ಮಧ್ಯಬಾಂದನ Q ಆದರೆ Q  ನ್ ನಿರೆೇಶ ಾಂಕಗಳು  

       A) [
𝑥1+𝑥2

2

𝑦1+𝑦2

2
]    B) [𝑥1−𝑥2

2

𝑦1+𝑦2

2
]  C) [𝑥1+𝑥2

2

𝑦1−𝑦2

2
]  D) [𝑥1+𝑥2

3

𝑦1+𝑦2

2
] 

 19. ಪಕಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೆದಖ ಖಾಂಡವನ್ನು C ಯನ ವಿಭ ಗಿಸನವ ಅನ್ನಪ ತ್ 

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

 20. ಪಕಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೆದಖ ಖಾಂಡವನ್ನು D ಯನ ವಿಭ ಗಿಸನವ ಅನ್ನಪ ತ್ 

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

 21. A(6 , -8)   B)  ( 4   10) ನ್ ಮದಯಬಾಂದನವಿನ್ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕಗಳು 

           A)  ( 5 , 9 )    B( 2 2)    C( 5 1 )    D( 1 5) 

 22.  A(6 , 8)   B)  ( 4   10) ನ್ ಮದಯಬಾಂದನವಿನ್ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕಗಳು 

           A)  ( 5 , 9 )    B( 2 2)    C( 5 1 )    D( 1 5) 

  23. ರೆದಖ ಖಾಂಡ A(x1 , x2)   B)  ( y2   y1)   ಅನ್ನು  P (X, Y )  ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕವು m;n ಅನ್ನಪ ತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭ ಗಿಸಿದರೆ  

        Y ಬಾಂದನವಿನ್ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕವು 

              A)  
𝑚𝑦2+𝑛𝑦1

𝑚+𝑛
    B) 𝑚𝑦1+𝑛𝑦2

𝑚+𝑛
      C) 𝑚𝑦2+𝑛𝑦1

𝑚−𝑛
     D) 𝑚𝑦2−𝑛𝑦1

𝑚+𝑛
 

  24. ∆𝐴𝐵𝐶 ಯ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕಗಳು    A(𝑥1, 𝑦1)  B(𝑥2, 𝑦2)  𝐶 (𝑥3, 𝑦3)   ಆದರೆ  ∆𝐴𝐵𝐶 ಯ ವಿಸಿತದರ್ೇವು  

          A) 1

2
[𝑥1(𝑦2 − 𝑦3) + 𝑥2(𝑦3 − 𝑦1) + 𝑥3(𝑦1 − 𝑦2)]  

         B) [𝑥1(𝑦2 − 𝑦3) + 𝑥2(𝑦3 − 𝑦1) + 𝑥3(𝑦1 − 𝑦2)] 

         C) 1

2
[𝑦1(𝑦2 − 𝑥3) + 𝑥2(𝑦3 − 𝑦1) + 𝑥3(𝑦1 − 𝑦2)]  

         D) 1

2
[𝑥1(𝑦2 − 𝑦3) − 𝑥2(𝑦3 − 𝑦1) − 𝑥3(𝑦1 − 𝑦2)]  

  25. ∆𝐴𝐵𝐶 ಯ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕಗಳು    A(𝑥1, 𝑦1)  B(𝑥2, 𝑦2)  𝐶 (𝑥3, 𝑦3) ಏಕ ರೆದಖ ಗತ್ವ ಗಿದದರೆ  ಆದರೆ     

       ∆𝐴𝐵𝐶 ಯ ವಿಸಿತದರ್ೇವು 
          A) 5 ಚ ಮ ನ್ಗಳು    B) 10 ಚ ಮ ನ್ಗಳು    C) 0 ಚ ಮ ನ್ಗಳು    D) 10 ಚಮ ನ್ಗಳು 

 



26. 2:3  ಅನ್ನಪ ತ್ವು (-1, 7)  ಮತ್ನತ ( 4 , -3)  ಸೆದರಿಸನವ ರೆದಖ ಖಾಂಡವನ್ನು ವಿಭ ಗಿಸನವ ಅನ್ನಪ ತ್ 

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

27. AB  ವೃತ್ತದ ವ ಯಸ ವ ಗಿದನದ ಅದರ ಕೆದಾಂದರ  ( 2 , 3)  ಮತ್ನತ  B ( 1 4 )  ಆದರೆ A ಬಾಂದನವಿನ್ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕವು 

      A ( 3  9)    B ( 2 9 )   C ( 3  10 )   D ( 4 5 ) 

28. A ( 2 3 )  B ( 4 K )  & C ( 6 ,-3 ) ಬಾಂದನಗಳು ಏಕರೆದಖ ಗತ್ವ ಗಿದದರೆ K ನ್ ಮೌಲಯ  

        A) 1    B) -1   C) 2    D) 0 

29.   A ( x  7 )  &  B ( 1 3 ) ನ್ಡನವಿನ್ ಅಾಂತ್ರವು 5 ಮ ನ್ಗಳ ಗಿದದರೆ  X  ಬೆಲೆ ಎಷ್ನು? 

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

30 ∆𝐴𝐵𝐶 ಯ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕಗಳು  A(-5, 7), B(-4, -5) and C(4, 5) ಆದರೆ  ∆𝐴𝐵𝐶 ಯ ವಿಸಿತದರ್ೇವು 
         (a) 63        (b) 35            (c) 53            (d) 36 

 31.  A (3, -1) and B (-6, 5)  AB  ರೆದಖ ಖಾಂಡದ ತೆೈ ವಿಭ ಜಕದ ಮೊದಲ ಬಾಂದನವಿನ್ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕಗಳು  

      (a) (3, 3)           (b) (- 3, 3)        (c) (3, – 3)         (d) (-3,-3) 

  32. A (7,6) and  B (-3,4) ಸೆದರಿಸನವ ರೆದಖ ಖಾಂಡವನ್ನು ಲಾಂಭ ದೇಕವ ಗಿ ವಿಭ ಗಿಸನವ ಬಾಂದನ X ಅಕ್ಷದ ಮಲೆ ಇದದರೆ ಅದರ  
        ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕಗಳು         
        A) (0  2 )     B) ( 2  0 )    C) ( 0 3  )      D) ( 3  0) 
  33    ∆𝐴𝐵𝐶 ಯ ನಿರೆದೇಶ ಾಂಕಗಳು   A(4,9) B(2,3) and C(6,5)    C ಬಾಂದನವಿನಿಾಂದ ಪ ದಕೆಕ ಎಳೆದ ಲಾಂಭ ಎತ್ತರದ ಉದದ 
        A) 5 ಮ ನ್ಗಳು    B) 10 ಮ ನ್ಗಳು    C)  25 ಮ ನ್ಗಳು  D) √10 ಮ ನ್ಗಳುA 
  
 

 

   

 

      

 

 

 

 

  

 

 



ವರ್ಗಸಮೀಕರಣರ್ಳು 

1. ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಗ ರೂಪ----- 

a) ax2+bx+c          b) ax2+bx+c=0      c) ax+by+c=0      d) ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ 

2. ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಶ  ೀಧಕ--- 

a) b2+4ac           b) a2+4bc          c)  a2-4bc         d) b2-4ac 

3. ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಲ ಚರಾಕ್ಷರದ ರ್ರಿಷ್ಠ ಘಾತ— 

a) 4                               b) 3                 c) 2                 d) 1 
4. 5x2=125 ಆದರ  x ನ ಬ ಲ ---- 

a) -25                           b) +25               c) -5               d) +5 
5. k2-k=0 ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲ್ರ್ಳು--- 

a) 1,2                           b) 0,1               c) 0.2               d) 2,3 
6. v2=u2+2as, ಇಲ್ಲಲ u=0,a=2 & s=100 ಆದರ  v ನ ಬ ಲ --- 

a) +20,-20                 b) +10,-10          c) +25.-25         d) +400,-400 
     7.   ಒಂದು ಸಂಖ್ ೆಯ ಮೂರರಷ್ಟನುು ಅದ ೀ ಸಂಖ್ ೆಯ ವರ್ಗಕ್ ೆ ಸ ೀರಿಸಿದಾರ್ ಮೊತತವು 200     

         ಆರ್ುತತದ , ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಲ ಬರ ಯಿರಿ. 
a) x2-3x=200           b) x2+3x=200       c)  x+3x=200        d) x-3x=200 

       8.ಎರಡು ಕರಮಾನುರ್ತ ಸಂಖ್ ೆರ್ಳ ರ್ುಣಲ್ಬಧ 182 ಆದರ  ಆ ಸಂಖ್ ೆರ್ಳು---- 

a) 14,13                     b) 13,12           c) 15,14              d) 23,24 
    9. ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಶ  ೀಧಕದ ಬ ಲ ಯು ಸ ೂನ್ ುಯಾದರ , ಮೂಲ್ರ್ಳು-- 

a) ವಾಸತವ & ಭಿನು          b) ವಾಸತವ & ಸಮ     c) ಸಂಮರ್ರ      d) ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ 
    10. y2-3y+2=0 ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲ್ರ್ಳು---- 

a) ವಾಸತವ & ಭಿನು          b) ವಾಸತವ & ಸಮ     c) ಸಂಮರ್ರ      d) ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ 
     11. x2-px+9=0 ಸಮೀಕರಣವು ಸಮನ್ಾದ ಮೂಲ್ರ್ಳನುು ಹ ೂಂದಿದದರ , pನ ಬ ಲ ಯು----- 

a) +3,-3                 b) +4,-4          c) +5.-5         d) +6,-6 
    12. (x-2) (x+3)=0 ಆದಾರ್ xನ ಬ ಲ ಯು— 

a) +3,-2                 b) +3,+2          c) -3,+2          d) -3,-2 
    13. r2=l2+d2,  ಮತುತ r=5, l=4 ಆದಾರ್ d ನ ಬ ಲ -- 

a) 4                        b) 3            c) 2              d) 1 
    14. (2m-5)2=81 ಆದರ  mನ ಬ ಲ — 

a) 5, 2                   b) -7,+2       c) +7,-2              d) +7,+2 
    15. 5x2-6x+4=0 ಸಮೀಕರಣವು ಮೂಲ್ರ್ಳು--- 



a) ವಾಸತವ & ಭಿನು          b) ವಾಸತವ & ಸಮ     c) ಸಂಮರ್ರ      d) ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ 
     16. ಎರಡು ಕರಮಾನುರ್ತ ಬ ಸ ಪೂರಾಗಂಕರ್ಳ ವರ್ಗರ್ಳ ಮೊತತವು 290 ಆದರ , ಆ ಪೂರಾಗಂಕರ್ಳು--- 

a) 9,11                      b) 11,13            c) 13,15,          d) 15,17 

    17.x+1

𝑥
=3 ನುು ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಲ ಬರ ದಾರ್ 

a) 3x2-3x+1=0
             b) x2+3x+1=0

        c) x2-3x+1=0
     d) x2-3x-1=0 

      18.ಎರಡು ಸಂಖ್ ೆರ್ಳ ಮೊತತ 9 ಮತುತ ರ್ುಣಲ್ಬಧ 20 ಆದರ  ಆ ಸಂಖ್ ೆರ್ಳು--- 
a) 1,8                      b) 7,2           c) 3,6          d) 4,5 

    19. ax2+bx+c=0   ನಲ್ಲಲ ಮೂಲ್ರ್ಳು 

a) x=+𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎

       b) x=−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
   c) x=−𝑏±√𝑏2+4𝑎𝑐

2𝑎
   d) x= −𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2
 

      20. ax2+bx+c=0  ಸಮೀಕರಣವು ರ್ರಿಷ್ಠ ---ಮೂಲ್ರ್ಳು 

a) 1                     b) 2            c) 3              d) 4 
     21. ಈ ಕ್ ಳಗಿನವುರ್ಳಲ್ಲಲ ಯಾವುದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಲಾಲ 

           (a) x² + 3x – 5 = 0       (b) x² + x3 + 2 = 0      (c) 3 + x + x² = 0       (d) x² – 9 = 0 

       22 ಈ ಕ್ ಳಗಿನ ಯಾವ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲ್ರ್ಳು 1 & -1/2 ಆಗಿರುತತವ  

     (a) 2x² + x – 1 = 0         (b) 2x² – x – 1 = 0      (c) 2x² + x + 1 = 0       (d) 2x² – x + 1 = 0 

       23.  ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ  2x² + kx + 3 = 0  ಮೂಲ್ರ್ಳು ಸಮವಾದರ  K  ನ ಬ ಲ   

     (a) ±√6                              (b) ± 4                        (c) ±3√2             (d) ±2√6 

      24.   3×2 – 9x + 5 = 0  ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲ್ರ್ಳ ಮೊತತ  

              (a) 3                          (b) 6                            (c) -3                      ( d) 2 

         25.  𝑥 +
1

𝑥
= 3, 𝑥 ≠ 0 ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲ್ರ್ಳು  

        (a) 3 + √5 , 3 − √5   (b) 2 + √5 , 2 − √5   (c) 𝟑+√𝟓 

𝟐
, 𝟑−√𝟓 

𝟐
   (d) 3+√3 

2
, 3−√3

2
    

      26.𝛼 & 𝛽 ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ 2x2-3x-6=0 ಮೂಲ್ರ್ಳಾದರ  1

𝛼
&

1

𝛽
 ಹ ೂಂದಿರುವ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ. 

            (a) 6x² – 3x + 2 = 0      (b) 6x² + 3x – 2 = 0       (c) 6x² – 3x – 2 = 0     (d) x² + 3x-2 = 0 

          27.ಒಂದು ವಷ್ಗದ ಹಂದ  ತಂದ ಯ ವಯಸುು ಮರ್ನ ವಯಸಿುನ 8 ರಷ್ುಟ  ಇತುತ ಈಗಿನ ತಂದ ಯ ವಯಸುು ಮರ್ನ ವಯಸಿುನ     
             ವರ್ಗದಷ್ಟಟದದರ  ಅವರ ವಯಸಿುರ್ಳು ಈರ್ ಎಷ್ುಟ 
             (a) 7 years, 49 years      (b) 5 years, 25 years       (c) 1 years, 50 years      (d) 6 years, 49 years 

          28. ಎರಡು ಅನುಕರಮ ಸಾಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ ೆರ್ಳ ವರ್ಗರ್ಳ ಮೊತತ 313 ಆದರ  ಆ ಸಂಖ್ ೆರ್ಳು 

              (a) 12, 13                       (b) 13,14                            (c) 11,12                           (d) 14,15 

        

 



     29 ಎರಡು ಸಾಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ ೆರ್ಳ ಮೊತತ 27 ಮತುತ ರ್ುಣಲ್ಬದ 187 ಆದರ  ಆ ಸಂಖ್ ೆರ್ಳು 
          (a)12 and 13         (b)13 and 14             (c)12 and 15              (d)13 and 24 

       30. ಒಂದು ರೆೈಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಾಸರಿ ವೆೇಗದಲ್ಲಿ 63 ಕಿ.ಮೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ನಂತ್ರ 72 ಕಿ.ಮೇ ದೂರವನುು ಅದರ ಮೂಲ  

            ವೆೇಗಕಿಕಂತ್ ಸರಾಸರಿ 6 ಕಿ.ಮೇ / ಗಂ ವೆೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ುಟ ಪ್ರಯಾಣವನುು ಪ್ೂಣಿಗೊಳಿಸಲು 3 ಗಂಟೆ ಬೆೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಮೂಲ   

            ಸರಾಸರಿ ವೆೇಗ ಎಷ್ುಟ? 
         (A) 42 km/hr                  (B) 44 km/hr                  (C)46km/hr           (D) 48 km/hr 

     31. 
  

 

 

  

             

      

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

ತ್ರಿಕ  ೋನಮಿತ್ರ-ಪ್ಿಸ್ತಾವನ  
1. sinA/cosA= 

a) cot A b)  sec A c) cosecA    d) tanA 
2. tan450 + cot450ರ ಬೆಲೆಯು--- 

a) 0       b)  1          c) 2        d) ND 
3. cos A=4/5 ಆದರೆ sec A ನ ಬೆಲೆ--- 

a) 4/5       b)  1          c) 5/4        d) 2 
4. cos600ನ ಬೆಲೆಯು— 

a) 0       b)  1/2          c) 3/√2        d) 1/√2 

5. tan 65

cot 25
=-- 

a) 0       b)  1          c) 2        d) ND 
6. cot 0 ಬೆಲೆ— 

a) 0       b)  1          c) √3        d) ND 
7. Cos(90-A)= 

a) cot A       b) sec A         c) cosecA    d) sinA 

8. sinA=3

5
 & cosA=4

5
ಆದರೆ sin2A+cos2A ನ ಬೆಲೆಯು---- 

a) 1       b)  7

5
          c) 49

25
        d) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ 

9. sinA= 1

√2
 ಆದರೆ Aನ ಬೆಲೆ 600 

a) 300       b)  450          c) 600        d) 900 
10. 15 cotA=8 ಆದರೆ tan A ನ ಬೆಲೆ— 

a) 8

15
       b)  15

8
          c) 1

8
        d) 1

15
 

11. cos 480-sin 420ರ ಬೆಲೆ--- 
a) 0       b)  1          c) 2        d) ND 

12.   Sin2𝐴 + 𝐶𝑜𝑠2A=1 ಆದರೆ Cos A  ದ ಬೆಲೆ É  
             a)    √1 − 𝑆𝑖𝑛2𝐴            b) √1 − 𝑡𝑎𝑛2𝐴              c) √1 − 𝑆𝑒𝑐2𝐴                d) √1 − 𝐶𝑜𝑡2𝐴 

13. Sin 600 Cos300+ Sin 300 Cos600ರ ಬೆಲೆ--- 1

√2
 

a) √3

2
       b) √3

4
          c) 1        d) 0 



14.  sinA ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 

a) ½          b) 
√3

2
            c)1                 d) 

1

2
 

    15. Sin260 − Sin230   ಇದರಬೆಲೆ 

a) 1/4           b) 1/2             c) 3/4                 
d) -1/2 

    16. tanθ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವ್ಾಾಖ್ಾಾನಿಸಲನ  ಆಗದಿದ್ದಾಗ  θ ಬೆಲೆಯನ 
a) 00          b) 300         c)  600        d)  900 

    17.  1+𝑡𝑎𝑛2𝐴

1+𝑐𝑜𝑡2𝐴
 ಇದರಬೆಲೆ 

a) sec2A     b) -1      c) cot2A          d) tan2A             

     18.  
1−𝑡𝑎𝑛245

1+𝑡𝑎𝑛2𝐴
 ಇದರಬೆಲೆ 

a)    tan900       b) 1          c) Sin450         d)  0 

19.  A ನ್ ಯದವ  ಬೆಲೆಗೆ sin2A=2sinA  ಆಗನವುದನ 
a) 00          b) 300         c) 450          d) 600b 

   20. tanA=7/8  ಆದರೆ (1+sinA)(1−SinA)

(1+𝑐𝑜𝑠𝐴)(1−𝑐𝑜𝑠𝐴)
  ಇದರಬೆಲೆ 

a) 7/8     b) 8/7    c) 64/49        d) 49/64    
    21.  sin𝜃=cos𝜃  ಆದರೆ 𝜃 ಬೆಲೆ 
         a) 00      b) 450       c) 300      d) 900 

    22.   𝑠𝑖𝑛2630+𝑠𝑖𝑛2270

     𝑐𝑜𝑠2170+𝑐𝑜𝑠2730
 ರ ಬೆಲೆಯು 

           a) ½          b) 
√3

2
            c)1                 d) 

1

2
 

    23. sec2A-tan2A ನಬೆಲೆಯು---(Aಯು ಲ್ಘುಕೊೋನ) 

a) 0       b)  1          c) 2        d) ND 
     24. cosec2A-cot2A ನಬೆಲೆಯು---(Aಯು ಲ್ಘುಕೊೋನ) 

a) ND       b)  0          c) 1        d) 2 
     25. cosec310-sec 590 ನ ಬೆಲೆ--- 

 a) 0       b)  1          c) 2        d) ND 



 

ತ್ರಿಕ  ೋನಮಿತ್ರಯ ಅನವಯಗಳು 

   ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತ್ ತ್ುದಿಯನ್ುನ ನೆ ೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, 

1. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿತ್ತಜ ರೆೋಖೆಯು— 
a) AB    b) BC    c) AC    d) ಯದವ್ುದ  ಅಲ್ ಿ

2.  ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಟ ರೆೋಖೆಯು— 
a) AB    b) BC    c) AC    d) ಯದವ್ುದ  ಅಲ್ ಿ

3.  ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ್ ಕೆ ೋನ್ವ್ು 
a) 300 b) 450 c) 600 d) 900 

      ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಮದನ್ದಿಿಂದ ಎತ್ಿರವದದ ಕಟ್ಟಡದ ಪದದ ನೆ ೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 

4. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿತ್ತಜ ರೆೋಖೆಯು— 
a) AB    b) BC    c) AC    d) ಯದವ್ುದ  ಅಲ್ ಿ

5.  ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಟ ರೆೋಖೆಯು— 
a) AB    b) BC    c) AC    d) ಯದವ್ುದ  ಅಲ್ ಿ

6.  ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ್ ಕೆ ೋನ್ವ್ು 
     a)  300 b) 450 c) 600 d) 900 

7.  ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆ ೋನ್ ACBಯು— 

a) ಉನ್ನತ್ಕೆ ೋನ್  b) ಅವ್ನ್ತ್ಕೆ ೋನ್    c) ಕ್ಷಿತ್ತಜಕೆ ೋನ್     d) ದೃಷ್ಟಟಕೆ ೋನ್ 

     8.  ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ತ್ಕೆ ೋನ್ ಬೆಲೆ- 
     a)  300 b) 450 c) 600 d) 900 

600 

600 



 9. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB=10m ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ಿರ --- 
           a) 10m        b) 10√3 m    c)  20m     d)  20√3 m 

10. 
 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆ ೋನ್ C=450 ಆದರೆ BC=--- 

         a) AB     b) AC      c) a & b ಎರಡ  ಸರಿ    d) a & b ಎರಡ  ತ್ಪ್ುು 
 

       11. ಚಿತ್ರ ನೆ ೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಗೆ ಉತ್ಿರಿಸಿರಿ.E ಬಿಂದುವಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ತರುವ್ ಮಗುವಿಂದು ತ್ನ್ನ ಎರಡ   
           ಬ್ದಿಗಿರುವ್ ಕಿಂಬ್ಗಳನ್ುನ ನೆ ೋಡಿದ್ದಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆ ೋರಿಸಿದಿಂತೆ ಕೆ ೋನ್ಗಳ ಿಂಟದಗುತ್ಿವೆ, 

 

 

 

 

 

12. AB ಕಿಂಬ್ದ ಎತ್ರಿ = 

      a)
𝐴𝐵

𝐵𝐸
                b)  

𝐴𝐵

𝐴𝐸
                 c)  

𝐵𝐸

𝐴𝐵
              d) 

𝐴𝐸

𝐴𝐵
 

         13. ತ್ತರಭುಜ ABE ನ್ಲ್ಲಿ BE=10m ಆದರೆ AE ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ು ----ಬೆೋಕು. 

     a) sin300               b) cos 300          c)  tan300       d) cot300   

14. ತ್ತರಭುಜ DEC ನ್ಲ್ಲಿ DCಕಿಂಬ್ದ ಎತ್ಿರ =--- 

     a)15              b) 15√3 m       c) 15/√3 m        d) √3 m    

15. ತ್ತರಭುಜ DEC ನ್ಲ್ಲಿ tan 600 = 

     a)
𝐸𝐶

𝐷𝐸
                b)  

𝐷𝐸

𝐸𝐶
                 c)  

𝐸𝐶

𝐷𝐶
              d) 

𝐷𝐶

𝐸𝐶
 

16. 

600 

A

 

B

 

C

 

450 

A 

E

A 

D 

C B 
300 600 900 900 

15m 10m 



 

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಘಟ್ಗಿ ಹದಗ  ಧದರವದಡ ಇವ್ುಗಳ 
ನ್ಡುವಿನ್ ಅಿಂತ್ರದ ಮದಹಿತ್ತ ಇದ್ೆ, ಕಲ್ಘಟ್ಗಿ ಹದಗ  
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಿಂತ್ರ 24KM ಇದುಾ ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹದಗ  
ಧದರವದಡಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಿಂತ್ರವ್ು---KM 
a) 24km    b) 24√2km     c) √24 km   d) 24√3km 

17. ಕಲ್ಘಟ್ಗಿ ಹದಗ  ಧದರವದಡಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ನೆೋರ ದ ರ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ು ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ್      

      ಸ ತ್ರ 

a) cot K         b) tan K          c) sin K        d) cos K 

ಒಂದು ಗ  ೋಪುರದ ನ ರಳಿನ ಉದದವು ಹ ಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದದರ , ಸ ರ್ಯನ ಉನನತ ಕ  ೋನವು. 

(ಎ) ಕ ಡ ಹ ಚ್ುಾತ್ತಿದ  
(ಬಿ) ಕಡಿಮೆಯಚಗುತಿ್ತದ  
(ಸಿ) ಪರಿಣಚಮ ಬಿೋರುವುದಿಲ್ಲ 
(ಡಿ) ನ ರಳಿನ ಉದದದ  ೊಂದಿಗ  ಯಚವುದ ೋ ಸೊಂಬೊಂಧವನುು ಹ  ೊಂದಿಲ್ಲ 
   ಉತ್ಿರ: (ಬಿ) 
 
2  ನ ಲದ ಮೋಲಿನ ಒಂದು ಬಂದುವಿನಂದ  ಗ  ೋಪುರದ ಮೆೋಲ್ಚಾಗದ ಎತ್ಿರದ ಕ  ೋನವು 300 
ಆಗಿದ . ಗ  ೋಪುರದ ಎತ್ಿರವನುು ದಿಿಗುಣಗ  ಳಿಸಿದರ ,  ಅದ ೋ ಬಂದುವಿನಂದ ಅದರ ಮೆೋಲ್ಚಾಗದ 
ಎತಿ್ರದ ಕ  ೋನ 

(ಎ) ಸಹ ದಿಿಗುಣಗ  ಳ್ಳುತ್ದಿ  
(ಬಿ) ಅಧಯದಷ್ುು ಕಡಿಮೆಯಚಗುತಿ್ದ  
(ಸಿ) 60 ಡಿಗಿಿಗಿೊಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ಿದ  
(ಡಿ) ಇವುಗಳ್ಲ್ಲಲ ಯಚವುದ  ಇಲ್ಲ 
ಉತ್ಿರ: (ಸಿ) 
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3.  
ಒೊಂದು ಗ  ೋಪುರದ ಎತ್ಿರ ಮತ್ುಿ ಅದರ ಪಚದದಿೊಂದ ವೋಕ್ಷಣ ರ್ ಹೊಂತ್ದ ಅೊಂತ್ರ, ಎರಡನ ು 10% 
ಹ ಚ್ಚಾಸಿದರ , ಅದರ ಮೆೋಲ್ಚಾಗದ ಎತ್ಿರದ ಕ  ೋನ  
(ಎ) ಹ ಚ್ಚಾಗುತ್ಿದ   
(ಬಿ) ಕಡಿಮೆಯಚಗುತಿ್ದ   
(ಸಿ) ಬದಲ್ಚಗದ  ಉಳಿದಿದ   
(ಡಿ) ಗ  ಯಚವುದ ೋ ಸೊಂಬೊಂಧವಲ್ಲ.  
ಉತ್ಿರ: (ಸಿ) 
4. 15 ಮೋಟರ್ ಉದದದ ಏಣಿರ್ು ಲ್ೊಂಬ ಗ  ೋಡ ರ್ ಮೆೋಲ್ಚಾಗವನುು ತ್ಲ್ುಪುತ್ಿದ . ಏಣಿರ್ು 
ಗ  ೋಡ ಯೊಂದಿಗ  60 of ಕ  ೋನವನುು ಮಚಡಿದರ , ನೊಂತ್ರ ಗ  ೋಡ ರ್ ಎತಿ್ರ ಎಷ್ುು? 
(ಎ) 7.5 ಮೋ 
(ಬಿ) 7.7 ಮೋ 
(ಸಿ) 8.5 ಮೋ 
(ಡಿ) 8.8 ಮೋ 
ಉತ್ಿರ: (ಎ) 
5. 1.5 ಮೋಟರ್ ಎತಿ್ರದ ವೋಕ್ಷಕ 22 ಮೋಟರ್ ಎತಿ್ರದ ಗ  ೋಪುರದಿೊಂದ 20.5 ಮೋಟರ್ 
ದ ರದಲ್ಲಲದ . ಗ  ೋಪುರದ ಮೆೋಲ್ಚಾಗದ ಎತ್ಿರದ ಕ  ೋನವನುು ವೋಕ್ಷಕನ ಕಣಿಿನೊಂದ ನಧಯರಿಸಿ. 
(ಎ) 30 ° 
(ಬಿ) 45 ° 
(ಸಿ) 60 ° 
(ಡಿ) 90 ° 
ಉತ್ಿರ: ಬಿ 
6. ಒೊಂದು ಗ  ೋಪುವನುು ವಕ್ಷಿಸಿದ ಉನುತ್ ಕ  ನವು 300  ದಿೊಂದ 600 ಹ ಚ್ಾದಚಗ ನ ಲ್ದ ಮೆಲ್  
ನೊಂತ್ತರುವ ಒೊಂದು ಗ  ೋಪುರದ ನ ರಳಿನ ಉದದವು  50 ಮೋ ಹ ಚ್ಚಾಗುತ್ಿದ  ಹಚಗಚದರ  ಗ  ೋಪುರ 
ಎತಿ್ರ 
(ಎ) 20√3 
(ಬಿ) 25√3 
(ಸಿ) 10√3 



(ಡಿ) 30√3 
ಉತ್ಿರ: (ಬಿ) 

 



ಸಂಖ್ಯಾಶಯಸರ 
1.ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ---- 

 ವರ್ಗಾಂತರ ಆವೃತ್ತ ಿ
0-10 5 
10-20 18 
20-30 12 
30-40 9 

        a)   0-10                                        c) 10-20 
        b)  20-30                                       d) 30-40 

2) ಸರ್ಸರಿ,ಮಧ್ಯಾಂಕ,ಬಹುಲಕಗಳಿಗಿರುವ ಸಾಂಬಾಂಧ- 

       a) 3 ಮಧ್ಯಾಂಕ=ಬಹುಲಕ+2ಸರ್ಸರಿ                 b) ಮಧ್ಯಾಂಕ=3 ಬಹುಲಕ+2ಸರ್ಸರಿ 
        c) 3 ಮಧ್ಯಾಂಕ=ಬಹುಲಕ- 2ಸರ್ಸರಿ                 d) ಸರ್ಸರಿ= ಬಹುಲಕ + ಮಧ್ಯಾಂಕ 

3) 10,13,5,15,5,20,5 ಇವುಗಳ ಬಹುಲಕ- 
     a) 10           b) 13       c) 5            d) 15 
4) 1,2,3,4,5 ಇವುಗಳ ಸರ್ಸರಿ--- 

        a) 2            b) 3            c) 4             d) 5 

5) 5,7,3,9,11 ಮಧ್ಯಾಂಕ ಯ್ವುದು? 

        a) 5               b) 7               c) 9                d) 11 

6) ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ 

ವರ್ಗಾಂತರ ಆವೃತ್ತ ಿ
0-10 6 

10-20 12 

20-30 15 

30-40 8 

        
         a) 0-10     b)10-20     c) 20-30     d) 30-40 

7) ಸರ್ಸರಿಯ ಸೂತರ 

         a)           b)           c)       d)  

8) ಮಧ್ಯಾಂಕದ ಸೂತರ 

         a) l+{ }h                                      b) l+{ }h       

         c)  l-{ }h                                      d)  l+{ } 

9) ಬಹುಲಕದ ಸೂತರ 

        a) l+{ }h                             b) l+{ }h    



        c) l+{ }h                             d)  l+{ }h 

10.5,9,x,10,16 ಇವುಗಳ ಸರ್ಸರಿ 12 ಆದರೆ, x ನ ಬೆಲೆ— 

     a) 10           b) 15       c) 20            d) 25 
11. ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ∑fi=20  ಹ್ಗೂ  ∑fixi=700 ಆದರೆ, ಸರ್ಸರಿ--- 

     a) 30           b) 35       c) 40            d) 45 
12. ವಗಿಗಗಕೃತ ದತ್ಿಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕ ಹ್ಗೂ ಕಡಿಮೆ ವಿಧ್ನದ ಓಜಗವಗಳ ಛೆಗದನ ಬಾಂದುವೆಗ— 

     a) ಮಧ್ಯಾಂಕ          b) ಸರ್ಸರಿ      c) ರೂಢಿಬೆಲೆ           d) ಯ್ವುದೂ ಅಲಿ 

13. ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧಯಬಾಂದುವಿನ ಸೂತರ- 

 a)          b)           c) L+H        d) L-H 

14. 10-15 ಈ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧಯಬಾಂದು- 

     a) 10           b) 15       c) 12.5            d) 13 
15. 24,25,26,(p+2),(p+3),30,31,34 ಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕ 27.5 ಆದರೆ P ನ ಬೆಲೆ— 

     a) 25           b) 25      c) 26            d) 30 
16. ಒಾಂದು ಶ್ಲೆಯ 40 ಮಕಕಳು ಕಿರುಪರಿಗಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಾಂಕಗಳು ಈ ರಿಗತ್ತ ಇವೆ, 20ಕಿಕಾಂತ ಕಡಿಮೆ 

ಅಾಂಕಗಳನುು ಪಡೆದ ಮಕಕಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ? 
ಅಾಂಕಗಳು 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 
ಮಕಕಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ 5 8 12 9 6 

a) 5     b) 13        c) 25           d) 34 
17. ಈ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆರೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ 50ಕಿಕಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಾಂಕ ಪಡೆದ ಮಕಕಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ— 

ಅಾಂಕಗಳು 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 
ಮಕಕಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ 5 8 12 9 6 

a)  5     b) 13        c) 25           d) 40 
18. ಈ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆರೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ 0ಕಿಕಾಂತ ಅಧಿಕ ಅಾಂಕ ಪಡೆದ ಮಕಕಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ— 

ಅಾಂಕಗಳು 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 
ಮಕಕಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ 9 13 29 9 5 



a)  9     b) 5        c) 65           d) 60 
19. ಈ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲ ಿ30-40 ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ ಎಷ್ುು? 

ವರ್ಗಾಂತರ 0-5 5-10 10-20 20-30 30-40 
ಆವೃತ್ತ ಿ 5 8 12 9 6 

a)  5     b) 8        c) 12        d) 6 
20.ಸರ್ಸರಿ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಅಾಂಕಗಳು 1 2 3 4 5 
ಆವೃತ್ತ ಿ 1 2 4 2 1 

a) 3     b) 5        c) 7        d) 10 
21. ಮಧ್ಯಾಂಕ ತ್ತಳಿಸಿ. 

ತೂಕ(ಕಿ.ರ್ರಾಂ) 1 2 3 4 5  
ಆವೃತ್ತ ಿ 1 2 4 2 1 N=10 

a) 1     b) 2        c) 3        d) 4 
22. ಒಾಂದು ಸ್ಮ್ನಯ ಸಾಂಭ್ವಯ ವಕರತ್ ರೆಗಖ್ೆ(Normal probability curve)ರೆ ಸರ್ಸರಿ,ಮಧ್ಯಾಂಕ,  

      ಬಹುಲಕಗಳ ಸಾಂಬಾಂಧ— 
a) ಸರ್ಸರಿ≠ಬಹುಲಕ=ಮಧ್ಯಾಂಕ    b) ಮಧ್ಯಾಂಕ≠ಬಹುಲಕ=ಸರ್ಸರಿ      
c)ಮಧ್ಯಾಂಕ≠ ಸರ್ಸರಿ= ಬಹುಲಕ        d) ಸರ್ಸರಿ=ಬಹುಲಕ=ಮಧ್ಯಾಂಕ 

23. ಅಧಿಕ ವಿಧ್ನದ ಓಜಗವ್ ನಕ್ಷೆ ರಚನೆರೆ ಯ್ವ ಸಾಂಚಿತ್ವೃತ್ತಿ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಬೆಗಕು. 

a) ಕೆಳಮಿತ್ತಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ               b) ಕೆಳಮಿತ್ತಗಿಾಂತ ಅಧಿಕ  
c) ಮೆಗಲ್ಲಿತ್ತಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ                 d) ಮೆಗಲ್ಲಿತ್ತಗಿಾಂತ ಅಧಿಕ 

24.  ಕಡಿಮೆ ವಿಧ್ನದ ಓಜಗವ್ ನಕ್ಷೆ ರಚನೆರೆ ಯ್ವ ಸಾಂಚಿತ್ವೃತ್ತಿ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಬೆಗಕು. 

a) ಕೆಳಮಿತ್ತಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ               b) ಕೆಳಮಿತ್ತಗಿಾಂತ ಅಧಿಕ  
c) ಮೆಗಲ್ಲಿತ್ತಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ                 d) ಮೆಗಲ್ಲಿತ್ತಗಿಾಂತ ಅಧಿಕ 

 



ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ್ 

1. ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ ----- 

a)  2𝜋rh                   b)  2πh                 c)  πrh           d) 2πr 
2. ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಪೂರ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) 2πrh+πr2       b)  2πr(r+h)      c)  2(πr+πr2)        d) 2π(h+r2) 
3. ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) πrh       b)  2πrh      c)  πr2h        d) πh2r 
4. ರ್ಶಿಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) πrh       b)  2πrl      c)  πrl       d) πr2l 
5. ರ್ಶಿಂಕುವಿನ ಪೂರ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) πr(r+h)       b)  2πr(r+h)      c)  πrl       d) πr(r+l) 
6. ರ್ಶಿಂಕುವಿನ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) πr2h       b) 1

3
 πr2h      c) 2

3
 πr2h        d) ) 1

3
 πh2r 

7. ರ್ಶಿಂಕುವಿನ ಭಿನನಕದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) π(r1+r2)l       b)  π(r1+r2)h      c)  2π(r1+r2)l     d) π(r1-r2)l 

8. ರ್ಶಿಂಕುವಿನ ಭಿನನಕದ ಪೂರ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ ----- 
a) π(r1

2+ r2
2+ r1+ r2)l                        b)  π{r1

2+ r2
2+( r1+ r2)l }  

c)  π{r1
2+ r2

2+ (r1- r2)l}                     d) π{r1
2- r2

2+ (r1-+r2)l}     
9. ರ್ಶಿಂಕುವಿನ ಭಿನನಕದ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) 
1

3
π{r1

2+ r2
2-r1r2}                         b)  π{r1

2+ r2
2+r1r2}    

c)  1
3
 π{r1

2- r2
2+r1r2}                        d) 1

3
π{r1

2+ r2
2+r1r2}    

10. ಗಮೂೇಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) πr2       b) 2πr2      c) 3πr2        d) ) 4πr2 
11. ಗಮೂೇಳದ ಪೂರ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ ----- 

12. a) 4πr2       b) 3πr2      c) 2πr2        d) ) πr2 
13. ಗಮೂೇಳದ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) 1

3
πr3       b) 2

3
πr3      c) 4

3
πr3        d) ) πr3 

 



14. ಅರ್ವಗಮೂೇಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) 2πr2       b) 3πr2      c) 4πr2        d) ) 5πr2 
15. ಅರ್ವಗಮೂೇಳದ ಪೂರ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) πr2       b) 2πr2      c) 3πr2        d) ) 4πr2 
16. ಅರ್ವಗಮೂೇಳದ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ ----- 

a) 1

3
πr3       b) 2

3
πr3      c) 4

3
πr3        d) ) πr3 

17. ರ್ಶಿಂಕುವಿನ ಓರಮ ಎತ್ತರ(l)ದ ಸೂತ್ರ 

a) l=√ℎ2 + 𝑟2      b) l=√ℎ2 − 𝑟2      c) h=√𝑙2 + 𝑟2     d) l=h2+r2 

18. ಆಯತ್ ಘನದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ 
a) 2(lh+bh) ಚಮಾ     b) (lh+bh) ಚಮಾ    c) 2(lb+lh) ಚಮಾ   d) 2(lh-bh) ಚಮಾ 

19. ಆಯತ್ ಘನದ ಪೂರ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವದ ಸೂತ್ರ 
a) 2(lh+bh) ಚಮಾ               b) 3(lb+lh+bh) ಚಮಾ    
b)  c) 2(lb+lh+bh) ಚಮಾ        d) 2(lh-bh-lb) ಚಮಾ 

20. ಆಯತ್ ಘನದ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ 
a) 2lbh ಘಮಾ   b) 3lbh ಘಮಾ    c) 4lbh ಘಮಾ   d) lbh ಘಮಾ 

    21. ಚಿತ್ರದಲ ಿತಮೂೇರಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಯ ಒಟ್ುು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವ ಎಷ್ುು? 

a) 4πr2+2πrh  b) πr2+2πrh  c) 2πr2+πrh  d) πr2+πrh 

   22. ಈ ಆಟಿಕಮಯ ಘನಫಲ ಎಷ್ುು ? 

a) 4

3
πr3+πrl    b) 2

3
πr3+πrl  c) 1

3
πr2(2r+h)   d)  1

3
πr2(2r-h) 

23.ಆಯತ್ ಘನದ ಘನಫಲ 343 cm3 ಆದರಮ ಪರತಿ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತಮ --- 

a) 3 cm          b) 5 cm          c)  7 cm           d)9 cm 
24.ತಿರಜ್ಯ 7 cm, ಎತ್ತರ 5 cm ಇರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವ ಎಷ್ುು? 

 a) 35 cm2           b)  110 cm2        c)    120 cm2       d) 220 cm2 

25.ತಿರಜ್ಯ 7 cm, ಎತ್ತರ 5 cm ಇರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಪೂರ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವ ಎಷ್ುು? 

       a)35 cm2           b)  110 cm2        c)    120 cm2       d) 220 cm2 

 



26. l cm ಅಳತಮ ಇರುವ ಒಿಂದು ಘನದ ಘನಫಲ  
a) 2 l3  cm3          b) 4l3  cm3              c) 6l3  cm3                 d) 8l3  cm3 

27.  ತಿರಜ್ಯ 2 cm, ಓರಮ ಎತ್ತರ  3.5 cm ಇರುವ ರ್ಶಿಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವ ಎಷ್ುು? 

a) 12 cm2           b)  22 cm2        c)    32 cm2       d) 10 cm2 

     28. ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಂದ ಎರಡು ಅರ್ವಗಮೂೇಳಗಳನುನ ಕಮೂರಮದು     

           ತ್ಗಮದಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನಫಲ V= 

a) V=(ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನಫಲ)- (ಅರ್ವಗಮೂೇಳದ ಘನಫಲ) 
b) V=(ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನಫಲ)+ (ಅರ್ವಗಮೂೇಳದ ಘನಫಲ) 
c) V=(ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನಫಲ)-2 (ಅರ್ವಗಮೂೇಳದ ಘನಫಲ) 
d) V=(ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನಫಲ)+2 (ಅರ್ವಗಮೂೇಳದ ಘನಫಲ) 

 29.  64 cm3 ಗಮೂೇಳದಾಕಾರದ ಕಬ್ಬಿರ್ದ ಗುಿಂಡನುನ ಕರಗಿಸಿ, ಅರ್ವಗಮೂೇಳದ ಆಕಾರಕಮೆ ಪರಿವತಿವಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಘನಫಲ? 
a)16 cm3          b) 32 cm3              c) 64 cm3                 d) 128  cm3 

30. 28m ಆಳ ಹಾಗೂ ವ್ಾಯಸ 7m ಇರುವ ಬಾವಿಯಿಂದ ಹಮೂರತ್ಗಮದ ಮರ್ುು ಎಷ್ುು? 

a) 156 cm3          b) 1078 cm3        c) 578 cm3                 d) 278  cm3 

31. ತಿರಜ್ಯಗಳು 1.5cm ಹಾಗೂ 2cm ಮತ್ುತ ಓರಮ ಎತ್ತರ 6cm ಹಮೂಿಂದರುವ ರ್ಶಿಂಕುವಿನ ಭಿನನಕದ ಪಾರ್ಶ್ವ 
ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸಿತೇರ್ವ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯರಿ. 

a) 36 cm2              b)46 cm2          c) 56 cm2           d)66 cm2  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


