
 

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛ್ದರಿ, ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್, ಕ್ ದಲಾರ 
S.S.L.C ಮಾದರಿ ಪರಶ್್ೆ ಪತ್ರರಕ್ 

ಗಣಿತ  ಸೆಟ್-1 
ಸಮಯ:- 3 ಗಂಟೆಗಳು        ಗರಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳು:-80 
I F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CxÀªÁ C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ CªÀÅUÀ¼À°è 
¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, CzÀgÀ PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀÆtð GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj.   8 × 1 = 8 

1. ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯ n ನೆೇ ಪದ an = 3n-2 ಆದರೆ 9 ನೆೇ ಪದವು 
(A) 15  (B) 25  (C) 29  (D) 11 

2. 2x + 3y – 9 = 0  ಮತತು 4x + 6y – 18 = 0 ಈ ಸಮೇಕರಣಗಳು ತೆ ೇರತವ ರೆೇಖೆಗಳು. 

 (A) ಛೆೇದಿಸತವ ರೆೇಖೆಗಳು   (B) ಪರಸಪರ ಲಂಬ ರೆೇಖೆಗಳು 

 (C) ಸಮ ಂತರ ರೆೇಖೆಗಳು   (D) ಐಕಯವ ಗತವ ರೆೇಖೆಗಳು 

3. sin θ = 
12

13
  ಆದರೆ cosec θ ದ ಬೆಲೆಯತ 

(A) 
5

12
  (B)   

5

13
  (C) 

13

12
  (D) 

12

13
  . 

4. 7cm ತ್ರರಜ್ಯವಿರತವ ಗೆ ೇಳದ ಪೂಣಣ ಮೇಲೆೈ ವಿಸ್ುೇಣಣವು 
(A) 154 cm2 (B) 616 cm2 (C) 21 cm2 (D) 308 cm2 

5. ಪ ದದ ತ್ರರಜ್ಯ 'r'  ಎತುರ 'h' ಆಗಿರತವ ಸ್ಲಂಡರಿನ ಕ ರದ ಪ ತೆರಯ ಪೂಣಣ ಮೇಲೆೈ ವಿಸ್ುೇಣಣ 

(A) (πr2 + 2πrh) cm2     (B) 2πrh cm2             (C) 
1

3
πr2  cm2              (D) (πr2 + h) cm2  

6. (2,0) ಮತತು (6,0) ಈ ಬಂದತಗಳನ್ತು ಸೆೇರಿಸತವ ರೆೇಖೆಯ ಮಧ್ಯಬಂದತವಿನ್ ನಿರೆೇಣಶ ಂಕಗಳು 
(A) (2,4) (B) (2,6) (C) (4,0) (D) (0,4) 

7. ಚಿತರದಲಿ O ಕೆೇಂದರವ ಗಿರತವ ªÀÈತುದಲಿ PA, PC and CD  ಗಳು ªÀÈತುದ ಸಪರ್ಣಕಗಳು   

ಆದರೆ ಸಪರ್ಣಕ PC  ಯ ಉದದವು 
(A) 8 cm (B) 5 cm (C) 3 cm (D) 2 cm 

8. ಚಿತರದಲಿ O ªÀÈತು ಕೆೇಂದರ TP ಮತತು TQ ಸಪರ್ಣಕಗಳು ∠POQ = 110o  

ಆದರೆ ∠𝑃TQ  ಬೆಲೆಯತ 

 

 
(A) 70o (B) 80o (C) 60o  (D) 140o 

 



 

 

 
II F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹          8 × 1 = 8 

9. ಪೆೈಥ ಗರಸ್ ಪರಮೇಯದ ಹೆೇಳಿಕೆಯನ್ತು ಬರೆಯಿರಿ. 

10. 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 ಈ ವಗಣ ಸಮೇಕರಣದ ಶೆ ೇಧ್ಕ ಬರೆಯಿರಿ. 

11. 1, -1, -3, -5………………  ಈ ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯ ಸ ಮ ನ್ಯ ವಯತ ಯಸ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

12. ಮೊದಲ ‘a’ ಕೆ ನೆಯ ಪದ ಪದ ‘an’ ಆಗಿರತವ ‘n’ ಪದಗಳಿರತವ ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯ ಮೊತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವ 

ಸ ತರ ಬರೆಯಿರಿ. 

13. ಕೆೇಂದಿರೇಯ ಪರªÀÈತ್ರು ಅಳತೆಗಳಿಗಿರತವ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ತು ಬರೆಯಿರಿ. 

14. ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯ n ನೆೇ ಪದ ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವ ಸ ತರ ಬರೆಯಿರಿ. 

15. ಮ ಲ ಬಂದತವಿನ್ ನಿರೆೇಣಶ ಂಕಗಳನ್ತು ಬರೆಯಿರಿ. 

16. ಚಿತರದಲ ಿಛ ಯೆಗೆ ಳಿಸ್ದ ಭ ಗದ ವಿಸ್ುೇಣಣ ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವ ಸ ತರ ಬರೆಯಿರಿ.  
 

III. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹          8 × 2 = 16 

17. 𝑥 + 𝑦 = 14  ಮತತು  𝑥 − 𝑦 = 4 ಈ ರೆೇಖ  ಸಮೇಕರಣಗಳ ಪರಿಹ ರವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ 

18. ಈ ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯ ಮೊದಲ 20 ಪದಗಳ ಮೊತುವನ್ತು ಸ ತರ ಉಪಯೇಗಿಸ್ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 
2 + 7 + 12 + … … … … … …  … … …  

19.  2𝑥2 − 5𝑥 + 3 = 0 ಈ ವಗಣ ಸಮೇಕರಣವನ್ತು ಸ ತರದ ಸಹ ಯದಿಂದ ಬಡಿಸ್. 

20. (-5,7) ಮತತು (-1,3) ಈ ಬಂದತಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ದ ರವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

     ಅಥವ  

 A(1,1), B(3,2) ಮತತು C(5,3) ಇವುಗಳು ಒಂದತ ತ್ರರಭತಜ್ದ ರ್ ಂಗಬಂದತಗಳ ನಿರೆೇಣಶ ಂಕಗಳ ಗಿಲ ಿ

ಎಂಬತದನ್ತು, ಸಮರ್ಥಣಸ್ 

21. 3.5 cm ತ್ರರಜ್ಯವುಳಳ ªÀÈತುಕೆೆ ಬ ಹ್ಯಬಂದತವಿನಿಂದ ಪರಸಪರ 600 ಕೆ ೇನ್ ಏಪಣಡತವಂತೆ ಇರತವ ಸಪರ್ಣಕಗಳನ್ತು 

ರಚಿಸ್. 

22. ಚಿತರದಲಿ ªÀÈತುದ ಚತತಥ ಣಂಕದಲ ಿ OABC ವಗಣವನ್ತು ಇರಿಸ್ರೆ. OA = 20 cm 

ಆದರೆ ಛ ಯೆಗೆ ಳಿಸ್ದ ಭ ಗದ ವಿಸ್ುೇಣಣವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.   

23. tan 2A = cot (A - 18),  ಆದರೆ 2A ಲಘುಕೆ ೇನ್ ಆರ ಗ A ಬೆಲೆಯನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

24. (sin 600.cos 300) + (sin 300.cos 600)  ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ತು ಲೆಕ್ಕೆಸ್. 
 



 

 

IV. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹         9 × 3 = 27 

25. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ದತ ುಂರ್ಗಳಿಗೆ ಮಧ ಯಂಕವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

 

 

 ಅಥವ  

ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ದತ ುಂರ್ಗಳಿಗೆ ಬಹ್ತಳಕವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

  

 

 

26. 𝑐𝑜𝑠 𝐴

1+𝑠𝑖𝑛 𝐴
+

1+𝑠𝑖𝑛 𝐴

𝑐𝑜𝑠 𝐴
= 2 𝑠𝑒𝑐 𝐴 ಎಂದತ ಸ ಧಿಸ್. 

ಅಥವ  

 √
1+𝑠𝑖𝑛 𝐴

1−𝑠𝑖𝑛 𝐴
= 𝑠𝑒𝑐 𝐴 + 𝑡𝑎𝑛 𝐴 ಎಂದತ ಸ ಧಿಸ್. 

27. ಬ ಹ್ಯ ಬಂದತವಿನಿಂದ ªÀÈತುಕೆೆ ಎಳೆದ ಸಪರ್ಣಕಗಳ  ಉದದವು ಸಮವ ಗಿರತತುರೆ ಎಂದತ ಸ ಧಿಸ್. 

28. (1,6) ಮತತು (4,3) ಈ ಬಂದತಗಳನ್ತು ಸೆೇರಿಸತವ ರೆೇಖೆಯನ್ತು 1 : 2 ಅನ್ತಪ ತದಲಿ ವಿಭಜಿಸತವ ಬಂದತವಿನ್ 

ನಿರೆೇಣಶ ಂಕವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

29. ಕೆ ಟ್ಟಟರತವ ಕೆ ೇಷ್ಟಕದಲಿ ಒಂದತ ಕ ಖ ಣನೆಯ 50 ಕ ಮಣಕರ ದಿನ್ದ ಆರ ಯವನ್ತು ತೆ ೇರಿಸ್ರೆ, ಇದಕೆೆ 

ಕಡಿಮ ವಿಧ ನ್ದ ಓಜಿೇವ್ ರಚಿಸ್. 

 

 

 

 

 

 

C. I 20-40 40-60 60-80 80-100 

 F 7 15 20 8 

C.I 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 

F 8 9 5 3 1 

Daily income (Rs) No of workers 

Less than 100 0 

Less than 120 8 

Less than 140 20 

Less than 160 34 

Less than 180 44 

Less than 200 50 



 

 

30. ಸಮತಲ ಮೈರ ನ್ದಲಿರತವ ಕಟ್ಟಡದ ಎತುರ 50√3 ಮೇ, ಅದರ ಮೇಲನಿಂದ ಕೆಳಗಿರತವ ಒಂದತ ವಸತುವನ್ತು 

ನೆ ೇಡಿರ ಗ ಉಂಟ ದ ಅವನ್ತ ಕೆ ೇನ್ವು 600 ಆಗಿರೆ. ಹ ಗ ದರೆ ಆ ವಸತುವು ಕಟ್ಟಡದ ಪ ದದಿಂದ ಎಷ್ತಟ 

ದ ರದಲರಿೆ ಎಂಬತದನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

 

 

31. ಏಕರ ಪಜ್ವದಿಂದ ಚಲಸತತ್ರುರತವ ಒಂದತ ರೆೈಲತ 360 km ಗಳನ್ತು ಕರಮಸತತುರೆ. ಅದರ ಜ್ವವು ಮೊದಲಗಿಂತ 

5 km / hr ಹೆಚ್ ಾಗಿದದರೆ ಪರಯ ಣದ ಸಮಯವು ಒಂದತ ಗಂಟೆ ಕಡಿಮ ಆಗತತ್ರುತತು. ರೆೈಲನ್ ನೆೈಜ್ ಜ್ವವನ್ತು 

ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

32. 5 ಆರೆಂಜ್ ಮತತು 3 ಆಪಲ್ ಗಳ ಬೆಲೆಯತ ₹ 35  ಹ ಗ  2 ಆರೆಂಜ್ ಮತತು 4 ಆಪಲ್ ಗಳ ಬೆಲೆಯತ ₹ 28 ಆದರೆ 

ಪರತ್ರಯಂದತ ಆರೆಂಜ್ ಮತತು ಆಪಲ್ ಬೆಲೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

33. ತ್ರರಭತಜ್ಗಳು Δ𝐴𝐵𝐶 ~ ∆ 𝐷𝐸𝐹  ಆಗಿರೆ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ುೇಣಣಗಳು ಕರಮವ ಗಿ 64 cm2 and 121 cm2 ಆದರೆ 

ಬ ಹ್ತ EF= 15.4 cm ಆರ ಗ BC ಬ ಹ್ತವಿನ್ ಅಳತೆಯನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 

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

34. ಐದತ ಪದಗಳಿರತವ ಒಂದತ ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯ ಮೊತುವು 55 ಆಗಿರೆ, ಶೆರೇಢಿಯ ನ ಲೆನೆೇ ಪದವು ಮೊದಲ 

ಎರಡತ ಪದಗಳ ಮೊತುಕ್ಕೆಂತ ಐದತ ಹೆಚ್ ಾದರೆ. ಶೆರೇಢಿಯ ಪದಗಳನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

    ಅಥವ  

 ಒಂದತ ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯ 4ನೆೇ ಮತತು 8ನೆೇ ಪದಗಳ ಮೊತು 24 ಹ ಗ  ಆರನೆೇ ಮತತು ಹ್ತುನೆೇ ಪದಗಳ 

ಮೊತುವು 44 ಆದರೆ ಶೆರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಮ ರತ ಪದಗಳನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

35. ಬ ಹ್ತಗಳು 5 cm, 6 cm ಮತತು 7 cm ಇರತವಂತೆ ತ್ರರಭತಜ್ ರಚಿಸ್, ಅದಕೆೆ ಅನ್ತರ ಪವ ಗಿ ಬ ಹ್ತಗಳು  

3

4
  ರಷ್ಟಟರತವಂತೆ ಸಮರ ಪ ತ್ರರಭತಜ್ವನ್ತು ರಚಿಸ್. 

36. ಈ ಸಮೇಕರಣಗಳನ್ತು ನ್ಕ್ಷ ವಿರ ನ್ದಲಿ ಬಡಿಸ್ 2𝑥 + 𝑦 = 5    ಮತತು   𝑥 + 𝑦 = 4.  

 



 

 

37. ಪ ದದ ತ್ರರಜ್ಯ  12 cm ಮತತು ಎತುರ 20 cm ಇರತವ  

ಒಂದತ ರ್ಂಕತವಿನ್ಲಿ ಮೇಲನಿಂದ ಪ ದದ ತ್ರರಜ್ಯ 3 cm  

ಆಗತವಂತೆ ಕತುರಿಸ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಉಂಟ ಗಿರತವ  

ರ್ಂಕತವಿನ್ ಭಿನ್ುಕದ ಘನ್ಫಲವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 

VI. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛj¹          1 × 5=5 

38. ‘ಮ ಲ ಸಮ ನ್ತಪ ತತೆಯ’ ಪರಮೇಯವನ್ತು ನಿರ ಪಿಸ್ ಮತತು ಸ ಧಿಸ್. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛ್ದರಿ, ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್, ಕ್ ದಲಾರ 
S.S.L.C ಮಾದರಿ ಪರಶ್್ೆ ಪತ್ರರಕ್ 

ಗಣಿತ  ಸೆಟ್-2 
ಸಮಯ:- 3 ಗಂಟೆಗಳು        ಗರಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳು:-80 
I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಣಯ ಉತ್ತರಗಳನಕೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನಕೆ ಆರಿಸಿ ಅದರ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊೊಂದಿಗೆ ಪ್ೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ. 8X1=8 
1. ಸರಳ ರೆೇಖಾತ್ಮಕ್ ಸಮೇಕ್ರರ್ಗಳ ಜೊೇಡಿಯಲ್ಲಿ a1x+b1y+c1=0, a2x+b2y+c2=0 ಅಸಿರಿತೆರ್ಾಗಕವ ಗಕರ್ 

A. 𝑎1

𝑎2
  ≠ 

𝑏1

𝑏2
  B. 𝑎1

𝑎2
  = 

𝑏1

𝑏2
  ≠

   𝑐1

𝑐2
 C.  𝑎1

𝑎2
  = 

𝑏1

𝑏2
  = 

   𝑐1

𝑐2
 D. 𝑎1

𝑎2
  ≠

   𝑐1

𝑐2
 

2. 3, 7, 11, 15 ……….. ಈ ಸಮಾೊಂತ್ರ ಶ್ೆರೇಡಿಯ ಸಾಮಾನಯ ವಯತಾಯಸ 
A. -4   B. 3   C. 4   D. 5 

3. ಒೊಂದಕ ವಗಣ ಸಮೇಕ್ರರ್ದ ಶ್ೆ ೇಧಕ್ವು 3 ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲ್ಗಳ ಸವಭಾವವು 
A. ಎರಡಕ ಭಿನೆವಾದ ವಾಸತವ ಮೂಲ್ಗಳು  B. ಎರಡಕ ಸಮನಾದ ವಾಸತವ ಮೂಲ್ಗಳು 
C. ವಾಸತವ ಮೂಲ್ಗಳು ಹೊೊಂದಿರಕವುದಿಲ್ ಿ  D. ಕಾಲ್ಪನಕ್ ಮೂಲ್ಗಳು 

4. 𝑠𝑖𝑛𝜃 =
3

5
 DzÁUÀ  𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐θ zÀ ¨É É̄ 

A. 4

5
   B.   5

3
   C. 4

3
   D. 

5

4
 

5.   ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರರಭಕಜ ABC ಲ್ೊಂಬಕೊೇನವಾಗಿದೆ BC ಉದದವು 
A. 5 ಮೇ B. 6 ಮೇ C. 3 ಮೇ D. 7 ಮೇ                

6. ವೃತ್ತಕೆು A  ಮತತು B ವಾಯಸದ ಅೊಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸಪರ್ಣಕ್ಗಳು 
A. ಲ್ೊಂಬ B. ಸಮಾೊಂತ್ರ  C. ಛೆೇಧಿಸತತುವೆ  D. ಐಕಯವ ಗತತುವೆ 

7. ʼr’ ತ್ರರಜಯವಿರಕವ ವೃತ್ತದ ಚತ್ಕಥಣ ಭಾಗದ ವಿಸಿತೇರ್ಣವು 

A. Π𝑟2

2
  B. Π𝑟2

4
  C. 𝛱𝑟  D. 𝛱𝑟

2
 

8. ಒೊಂದಕ ಘನವಸಕತವನಕೆ ಒೊಂದಕ ಆಕಾರದಿೊಂದ ಮತೊತೊಂದಕ ಆಕಾರಕೆು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ  ಹೊಸ ಆಕಾರದ ಗಾತ್ರವು 
(ಘನ್ಫಲ್)  

A. ಹೆಚ್ಾಾಗಕತ್ತದೆ B. ಕ್ಡಿಮೆರ್ಾಗಕತ್ತದೆ  C. ಬದಲಾಗದಕ  D. ದಿವಗಕರ್ಗೊಳುುತ್ತದೆ 
II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ        8X1=8 

9. a1x+b1y+c1=0, a2x+b2y+c2=0 ಸಮೇಕ್ರರ್ದಲ್ಲ ಿ 𝑎1

𝑎2
  = 

𝑏1

𝑏2
  ≠

   𝑐1

𝑐2
 ಆರ ಗ ಸಮೇಕ್ರರ್ಕೆು ಎಷ್ಕು ಪ್ರಿಹಾರಗಳು 

ಇರಕತ್ತವೆ. 
10. (𝑡𝑎𝑛𝜃 X 𝑐𝑜𝑡𝜃) ದ ಬೆಲೆಯೇನಕ? 
11. ನ್ಕ್ಷೆಯಲಿ ಮ ಲ ಬೊಂದಕವಿನ ನದೆೇಣಶ್ಾೊಂಕ್ಗಳನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ. 

A 

  B C 

6m  

 

    450 



 

 

12. (0, 8) ಮತ್ಕತ (4, 0) ಬೊಂದಕಗಳನಕೆ ಸೆೇರಿಸಕವ ರೆೇಖಾಖೊಂಡದ ಮಧಯಬೊಂದಕವಿನ ನದೆೇಣಶ್ಾೊಂಕ್ಗಳನಕೆ 
ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 

13. 40-50 ವಗಾಣೊಂತ್ರದ ಮಧಯಬೊಂದಕ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 

14. ΔABC  ~ ΔPQR ಸಮರೂಪಿ ತ್ರರಭಕಜಗಳಾಗಿದಕದ ∠A=400 ಹಾಗೂ ∠Q=600 ಆದರೆ ∠C ಯ ಬೆಲೆ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 

15. ವೃತ್ತಖೊಂಡ ಎೊಂದರೆೇನಕ ? 

16. ಚಿತರದಲಿ ನೆೇರ ರ್ಂಕತವನ್ತು ನಿೇಡಿರೆ r , h & l ಗಳ ನ್ಡತವಿನ್  

ಸಂಬಂಧ್ದ ಸ ತರ ಬರೆಯಿರಿ.  

III. ಈ  ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:-        8X2=16 

17.  x + y =8 ಮತ್ಕತ 2x – y = 7 ನಕೆ ಬಡಿಸಿ. 

18. ಮೊದಲ್ ಪ್ದ 4 ಮತ್ಕತ ಕೊನೆಯ ಪ್ದ 40 ಆಗಿರಕವ ಒೊಂದಕ ಸಮಾೊಂತ್ರ ಶ್ೆರೇಡಿಯ ಮೊದಲ್ 20 ಪ್ದಗಳ ಮೊತ್ತ 
ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ.  

   ಅಥವಾ 

           2, 5, 8, 11. . . . . .  . . .  . ಈ ಸಮಾೊಂತ್ರ ಶ್ೆರೇಡಿಯ 12 ನೆೇ ಪ್ದವನಕೆ ಸೂತ್ರ ಬಳಿಸಿ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 
19. (sin 180 – cos 720 + cos 180 – sin 720) ಇದರ ಬೆಲೆ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 
20. (3, 2) ಮತ್ಕತ (-5, 6) ಗಳ ನಡಕವಿನ ದೂರ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 
21. 7.6 ಸೆೊಂ.ಮೇ. ಉದದದ ಒೊಂದಕ ರೆೇಖಾಖೊಂಡವನಕೆ ಎಳೆದಕ ಅದನಕೆ 3 : 5 ರ ಅನಕಪಾತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ.  
22. 21 ಸೆೊಂ.ಮೇ ತ್ರರಜಯವಿರಕವ ಒೊಂದಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒೊಂದಕ ಕ್ೊಂಸವು ವೃತ್ತಕೆೇೊಂದರದಲ್ಲ ಿ600 ಕೊೇನವನಕೆೊಂಟಕ ಮಾಡಕತ್ತದೆ, 
ಕ್ೊಂಸದ ಉದದವನಕೆ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. ( 𝛱 =

 22

7
) 

   ಅಥವಾ 
 21 ಸೆೊಂ.ಮೇ ತ್ರರಜಯವಿರಕವ ಒೊಂದಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒೊಂದಕ ಕ್ೊಂಸವು ವೃತ್ತಕೆೇೊಂದರದಲ್ಲಿ 600 ಕೊೇನವನಕೆೊಂಟಕ 
ಮಾಡಕತ್ತದೆ, ಕ್ೊಂಸದಿೊಂದ ಉೊಂಟಾದ ತ್ರರಜಾಯೊಂತ್ರ ಖೊಂಡದ ವಿಸಿತೇರ್ಣ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. ( 𝛱 =

 22

7
) 

23. ಸಮ ತ್ರರಜಯ ಹೊೊಂದಿರಕವ ಗೊೇಳ ಹಾಗೂ ಅಧಣ ಘನಗೊೇಳ ಮೆಲೆೈ ವಿಸಿತೇರ್ಣಗಳ ಅನಕಪಾತ್ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 
24. ತ್ರರಜಯ ʼr’ ಮಾನಗಳಾಗಿ ಹೊೊಂದಿರಕವ ಒೊಂದಕ ಘನಗೊೇಳವನಕೆ ಕ್ರಿಗಿಸಿ, ಎತ್ತರ ʼr’ ಮಾನಗಳಾಗಿರಕವ ಘನ 
ರ್ೊಂಕ್ಕವನಾೆಗಿ ಪ್ರಿವತ್ರಣಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ೊಂಕ್ಕವಿನ ಪಾದದ ತ್ರರಜಯವನಕೆ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 
IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ         9X3=27 
25. ಒೊಂದಕ ಚತ್ಕಭಕಣಜದ ಒಳಕೊೇನಗಳು ಸಮಾೊಂತ್ರ ಶ್ೆರೇಡಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೊಂತ್ ಚಿಕ್ು ಕೊೇನ 150 ಆದರೆ 
ಉಳಿದ ಕೊೇನಗಳ ಅಳತೆ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 
 



 

 

26. ಒೊಂದಕ ಲ್ೊಂಬಕೊೇನ ತ್ರರಕೊೇನದ ಎತ್ತರವು ಅದರ ಪಾದಕ್ುೊಂತ್ 7 ಸೆೊಂ.ಮೇ. ಕ್ಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ಕತ ಅದರ ವಿಕ್ರ್ಣವು 
13 ಸೆೊಂ.ಮೇ ಆದಾಗ ಅದರ ಮತೆತರಡಕ ಬಾಹಕಗಳ ಉದದವನಕೆ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 

   ಅಥವಾ 

ಒೊಂದಕ ಭಿನೆರಾಶಿಯ ಅೊಂರ್ವು ಅದರ ಛೆೇದಕ್ುೊಂತ್ 3 ಕ್ಡಿಮೆರ್ಾಗಿದೆ. 2 ನಕೆ ಅದರ ಅೊಂರ್ ಮತ್ಕತ ಛೆೇದಕೆು 
ಕ್ೂಡಿದಾಗ, ಹೊಸ ಭಿನೆರಾಶಿ ಮತ್ಕತ ಮೂಲ್ ಭಿನೆರಾಶಿಗಳ ಮೊತ್ತವು  29

20
  ಆದರೆ ಮೂಲ್ ಭಿನೆರಾಶಿಯನಕೆ 

ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ.   

27. 𝑠𝑖𝑛(90−θ) 

1+ sinθ 
 +  

𝑐𝑜𝑠θ 

1−𝑐𝑜𝑠(90−θ) 
 =2secθ ಎೊಂದಕ ಸಾದಿಸಿ. 

   ಅಥವಾ 

  sin θ 

1− cosθ 
 = cosec θ + cot θ ಎೊಂದಕ ಸಾಧಿಸಿ. 

28. ಒೊಂದಕ ಸರೊೇವರದ ಮೆೇಲೆೈಯಿೊಂದ 60 ಮೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲರಿಕವ ಒೊಂದಕ ಬೊಂದಕವಿನೊಂದ ಸಿಿರ ಮೊೇಡವನಕೆ 
ನೊೇಡಿದಾಗ ಉನೆತ್ ಕೊೇನವು 300 ಅದೆೇ ಸೊಂದಭಣದಲ್ಲಿ ಮೊೇಡದ ಪ್ರತ್ರಫಲ್ನವನಕೆ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ನೊೇಡಿದಾಗ 
ಉೊಂಟಾದ ಅವನತ್ ಕೊೇನವು 600 ಆದರೆ ನೇರಿನ ಮೆೇಲೆೈಯಿೊಂದ ಮೊೇಡದ ಎತ್ತರವನಕೆ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಅಥವಾ 

60 ಮೇ ಎತ್ತರದ ಒೊಂದಕ ಕ್ಟುಡದ ಮೆೇಲ್ಲನೊಂದ ಕೆಳಗಿರಕವ ಒೊಂದಕ ಗೊೇಪ್ುರದ ಮೆೇಲ್ಕತದಿ ಮತ್ಕತ 
ಕೆಳತ್ಕದಿಯನಕೆ ನೊೇಡಿದಾಗ ಏಪ್ಣಟು ಅವನತ್ ಕೊೇನವು 300 ಮತ್ಕತ 600 ಆದರೆ ಗೊೇಪ್ುರದ ಎತ್ತರವನಕೆ 
ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

 
 

 

29.  x (2, -2 ) ಮತ್ಕತ y ( -7, 4) ಬೊಂದಕಗಳನಕೆ ಸೆೇರಿಸಕವ ರೆೇಖಾಖೊಂಡದ ತೆೈಭಾಜಿಕ್ ಬೊಂದಕಗಳ ( ಅೊಂದರೆ ಮೂರಕ 
ಸಮ ಭಾಗಗಳನಕೆ ಮಾಡಕವ ಬೊಂದಕಗಳು) ನದೆೇಣಶ್ಾೊಂಕ್ಗಳನಕೆ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 

30. ಕೆಳಗಿನ ದತಾತೊಂರ್ಗಳಿಗೆ ನೆೇರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಕ್ೊಂಡಿಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 

 

 

ವಗಾಣೊಂತ್ರ 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

ಆವೃತ್ರತ 4 8 20 16 2 



 

 

ಅಥವಾ 

 ಈ ದತಾತೊಂರ್ಗಳಿಗೆ ಮಧಾಯೊಂಕ್ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವಗಾಣೊಂತ್ರ 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

ಆವೃತ್ರತ 8 4 6 2 6 

31. ಗಣಿತ್ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ವಿದಾಯರ್ಥಣಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 100 ಅೊಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಅೊಂಕ್ಗಳನಕೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿತ್ರಣೆಗೆ 
ಸಂಚಿತ ಆವ ತ್ರುಯನ್ತು ಪರಿವತ್ರಣಸ್ ಕ್ಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜಿೇವ  ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಿ. 

 ಗಳಿಸಿದ ಅೊಂಕ್ಗಳು  0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

ವಿದಾಯರ್ಥಣಗಳ ಸೊಂಖೆಯ 5 3 11 2 9 

32. ಬಾಹಯ ಬೊಂದಕವಿನೊಂದ ವೃತ್ತಕೆು ಎಳೆದ ಸಪರ್ಣಕ್ಗಳ ಉದದವು ಸಮನಾಗಿರಕತ್ತದೆ ಎೊಂದಕ ಸಾಧಿಸಿ. 
33. 3 ಸೆೊಂ. ಮೇ ತ್ರರಜಯದ ವೃತ್ತವನಕೆ ಎಳೆದಕ, ಸಪರ್ಣಕ್ಗಳ ನಡಕವಿನ ಕೊೇನ 700 ಏಪ್ಣಡಕವೊಂತೆ ವೃತ್ತಕೆು ಎರಡಕ 
ಸಪರ್ಣಕ್ಗಳನಕೆ ರಚಿಸಿ. 
V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ         4X4=16 
34. ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿ.  2x + y = 6   ಮತ್ಕತ 2x – y = 2 
35. ಒೊಂದಕ ರೆೈಲ್ಕ ಏಕ್ರೂಪ್ ವೆೇಗದಲ್ಲಿ 90 ಕ್. ಮೇ ದೂರವನಕೆ ಕ್ರಮಸಕತ್ತದೆ. ವೆೇಗವು 15 ಕ್.ಮೇ/ ಗೊಂಟೆ ಹೆಚಕಾ 
ಇದದರೆ, ಪ್ರರ್ಾರ್ಕೆು ಅಧಣ ಗೊಂಟೆ ಕ್ಡಿಮೆ ತೆಗೆದಕಕೊಳುುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೆೈಲ್ಲನ ಮೂಲ್ ವೆೇಗವನಕೆ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 
36. 5 ಸೆೊಂ. ಮೇ , 6 ಸೆೊಂ.ಮೇ ಮತ್ಕತ 7 ಸೆೊಂ.ಮೇ ಬಾಹಕಗಳುಳು ಒೊಂದಕ ತ್ರರಭಕಜ ರಚಿಸಿ. ಅದರ ಬಾಹಕಗಳಿಗೆ 
ಅನಕರೂಪ್ವಾಗಿ  

 3

4
 ರಷ್ಕು ಬಾಹಕಗಳುಳು ಒೊಂದಕ ಸಮರೂಪ್ ತ್ರರಭಕಜ ರಚಿಸಿ. 

37. ಒೊಂದಕ ಸಮಾೊಂತ್ರ ಶ್ೆರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಒೊಂದನೆೇ ಪ್ದ, ಮೂರನೆೇ ಪ್ದ ಮತ್ಕತ ಐದನೆೇ ಪ್ದಗಳ ಮೊತ್ತವು 39  ಹಾಗೂ 
ಎರಡನೆೇ ಪ್ದ ನಾಲ್ುನೆೇ ಪ್ದ ಮತ್ಕತ ಆರನೆೇ ಪ್ದಗಳ ಮೊತ್ತವು 51 ಆದರೆ ಆ ಸಮಾೊಂತ್ರ ಶ್ೆರೇಡಿಯ 10 ನೆೇ ಪ್ದವನಕೆ 
ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ. 
    ಅಥವಾ 
 ಒೊಂದಕ ಸಮಾೊಂತ್ರ ಶ್ೆರೇಢಿಯಲ್ಲಿ 12 ನೆೇ ಪ್ದ  -13 ಮತ್ಕತ ಮೊದಲ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ದಗಳ ಮೊತ್ತ 24. ಹಾಗಾದರೆ 
ಮೊದಲ್ 10 ಪ್ದಗಳ ಮೊತ್ತವನಕೆ ಕ್ೊಂಡಕಹಿಡಿಯಿರಿ.  
VI. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ         5X1=5 
38. “ಎರಡಕ ತ್ರರಭತಜ್ಗಳಲ ಿಅನ್ತರ ಪ ಕೆ ೇನ್ಗಳು ಸಮವ ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನ್ತರ ಪ ಬ ಹ್ತಗಳ ಅನ್ತಪ ತಗಳು 
ಸಮ.’ ಎಂದತ ಸ ಧಿಸ್.  
 

 

 

 



 

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛ್ದರಿ, ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್, ಕ್ ದಲಾರ 
S.S.L.C ಮಾದರಿ ಪರಶ್್ೆ ಪತ್ರರಕ್ 

ಗಣಿತ  ಸೆಟ್-3 
ಸಮಯ:- 3 ಗಂಟೆಗಳು        ಗರಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳು:-80 
I. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CxÀªÁ C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ CªÀÅUÀ¼À°è 
¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, CzÀgÀ PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀÆtð GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj.  8X1=8 

 
1. MAzÀÄ À̧ªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀ 3n+2 DzÀgÉ, D ±ÉæÃrüAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåvÁå À̧ 

(A) 2    (B) 5    (C) 3    (D) 8  
2. mx + 3y + 7 = 0 ªÀÄvÀÄÛ 4x + 6y – 8 = 0 À̧«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¤¢ü À̧ÄªÀ gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁVªÉ, ºÁUÁzÀgÉ 
‘m’ £À É̈¯É 

(A) 2   (B) 8    (C) 4   (D) 
𝟏

𝟐
 

3. cosθ = 
1

2
 DzÀgÉ, tanθ É̈¯ÉAiÀÄÄ 

(A) 
1

√3
    (B) √3    (C) 1   (D) 0 

4. m𝑥2+ p + n𝑥 = 0 À̧«ÄÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ À̧ªÀÄªÁVzÀÝgÉ 

(A) m2 – 4np = 0           (B) p2 – 4np = 0             (C) n2 = -4mp   (D) n = 2√𝑚𝑝   

5. A (0,4) & B (3,0) ©AzÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À zÀÆgÀªÀÅ 
(A) 1 ªÀiÁ£À  (B) 3 ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ   (C) 12 ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ (D) 5 ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 

6. ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß 2 «©ü£Àß ©AzÀÄUÀ¼À°è bÉÃ¢¸ÀÄªÀ gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉ£ÀÄßªÀgÀÄ 
(A) ¸Àà±ÀðPÀ  (B) bÉÃzÀPÀ   (C) eÁå   (D) ªÁå¸À 

7. UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ ¥ÁzÀ¢AzÀ 40 m zÀÆgÀ«gÀÄªÀ MAzÀÄ ©AzÀÄ«¤AzÀ UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ vÀÄ¢UÉ K¥ÀðqÀÄªÀ G£ÀßvÀ 
PÉÆÃ£ÀªÀÅ 600 DzÀgÉ, UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ JvÀÛgÀªÀÅ 

(A)  40√3 m             (B) 
40

√3
 m                    (C) 80√3 m                   (D) 20√3 m 

8. 1 ªÀiÁ£À wædå ºÉÆA¢gÀÄªÀ CzÀð UÉÆÃ¼ÀzÀ (avÀæªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹) MlÄÖ GzÀÝªÀÅ                   r = 1    
(A) (2π+ 2) ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ (B) (π + 1) ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ (C) (π + 2) ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ (D) π ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 

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

9. 3, m, 11 À̧ªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ°èzÀÝgÉ, ‘m’ £À ¨É É̄AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 
10. 𝑥 ZÀgÁPÀëgÀªÀ£ÁßV ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀUÀÀð¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ DzÀ±Àð gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj. 
11. ªÀÈvÀÛzÀ wædå ‘r’ ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, θ PÉÆÃ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ wæeÁåAvÀgÀ RAqÀzÀ «¹ÛÃtð PÀAqÀÄ»rAiÀÄÄªÀ ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß 
§gÉ¬Äj. 
12. A(x1 , y1), B(x2 , y2) & C(x3 , y3)  ¤zÉÃð±ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÈAUÀUÀ¼ÁV ºÉÆA¢gÀÄªÀ wæ¨sÀÄdzÀ «¹ÛÃtð 
PÀAqÀÄ»rAiÀÄÄªÀ À̧ÆvÀæ §gÉ¬Äj. 
13. 4, 7, 9, 𝑥 À̧ASÉåUÀ¼À À̧gÁ¸ÀjAiÀÄÄ 8 DzÀgÉ, 𝑥 £À É̈¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 



 

 

14. MAzÀÄ ±ÀAPÀÄ«£À ©ü£ÀßPÀzÀ ¥ÁzÀUÀ¼À wædåUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄªÁV ‘r1’ ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ & ‘r2’ ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, JvÀÛgÀ ‘h’ ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 
ºÁUÀÆ NgÉ JvÀÛgÀ ‘𝑙′ ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÁzÀgÉ, D ±ÀAPÀÄ«£À ©ü£ÀßPÀzÀ ¥ÀÆtð ªÉÄÃ¯ÉäöÊ «¹ÛÃtð PÀAqÀÄ»rAiÀÄÄªÀ À̧ÆvÀæªÀ£ÀÄß 
§gÉ¬Äj. 

15. sinA = 
1

2
  DVzÉ A AiÀÄÄ ®WÀÄPÉÆÃ£ÀªÁzÀgÉ A É̈¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

16. ‘xÉÉÃ¯ïì £À ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ’zÀ ºÉÃ½PÉ §gÉ¬Äj. 
 
III. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹:         8X2=16 
17. A (𝑥, 𝑦) & B (7, 12) ©AzÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå©AzÀÄ C (9,14) DzÀgÉ 𝑥 & 𝑦 É̈¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 
18. 8.4 cm GzÀÝzÀ gÉÃSÁRAqÀªÀ£ÀÄß 3:4 gÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è «¨sÁV¹ gÀa¹. 
19. MAzÀÄ DAiÀÄvÀzÀ CUÀ®ªÀÅ GzÀÝQÌAvÀ 7 cm PÀrªÉÄ EzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀtðªÀÅ 13 cm. DAiÀÄvÀzÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
PÀAqÀÄ»r¬Äj. 
20. 3, 7, 11, 15, ………………… F ±ÉæÃrüAiÀÄ JµÀÖ£ÉÃ ¥ÀzÀªÀÅ 91? 
21. ªÀfð À̧ÄªÀ «zsÁ£À¢AzÀ ©r¹: 3𝑥 + 2𝑦 = 8 & 2𝑥 + 3𝑦 = 7 

22. ªÀiË®å PÀAr»r¬Äj: sin180 – cos720 - cos180 + sin720. 
CxÀªÁ 

    sinθ ªÀ£ÀÄß  cotθ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀåPÀÛ¥Àr¹. 
23. JgÀqÀÄ ¥Àj¥ÀÆgÀPÀ PÉÆÃ£ÀUÀ¼À°è zÉÆqÀØ PÉÆÃ£ÀªÀÅ aPÀÌ PÉÆÃ£ÀQÌAvÀ 180 ºÉZÁÑVzÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 
24. ªÀUÀð À̧«ÄÃPÀgÀtzÀ À̧ÆvÀæzÀ À̧ºÁAiÀÄ¢AzÀ 𝑥 £À É̈¯É ©r¹: 4𝑥2 - 5𝑥 – 6 = 0 

CxÀªÁ 
 2x2 + 3x – 7  =0 F ªÀUÀð¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ ±ÉÆÃzsÀPÀzÀ ¨É̄ É PÀAqÀÄ»r¬Äj ºÁUÀÆ ªÀÄÆ®UÀ¼À À̧é̈ sÁªÀ 
«ªÉÃa¹. 
 
IV. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹:         9X3=27 
25. PÉ¼ÀV£À zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ ªÀÄzsÁåAPÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 
 

C. I 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 

 F 4 7 18 11 6 
 

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

C.I 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

F 4 7 9 11 6 2 
 

26.   
𝐶𝑜𝑠 𝐴−𝑠𝑖𝑛𝐴+1

𝑐𝑜𝑠𝐴+𝑠𝑖𝑛𝐴−1
= 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝐴 + 𝑐𝑜𝑡𝐴 JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

 
27. (3, 3), (4, 5), (6, 4) ªÀÄvÀÄÛ (5, 2) MAzÀÄ ªÀUÀðzÀ ±ÀÈAUÀ©AzÀÄUÀ¼ÁVªÉ JAzÀÄ À̧¢ü¹. 

 
CxÀªÁ 



 

 

    X (2, -2) ªÀÄvÀÄÛ Y (-7,4) ©AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀÄªÀ gÉÃSÁRAqÀzÀ vÉæöÊ s̈ÁdPÀ ©AzÀÄUÀ¼À ¤zÉÃð±ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß 
PÀAqÀÄ»r¬Äj. 
 
28. UÀtÂvÀzÀ 100 CAPÀPÉÌ £ÀqÉzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è, 30 «zÁyðUÀ¼À CAPÀUÀ¼ÀÄ F PÉ¼ÀV£ÀAwªÉ. F zÀvÁÛA±ÀPÉÌ PÀrªÉÄ 
«zsÁ£ÀzÀ ¸ÀAavÀ DªÀÈwÛ «vÀgÀuÉAiÀiÁV §zÀ¯Á¬Ä¹ NfÃªï J½¬Äj. 
 

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

f 5 3 11 2 9 
 
29. ¥Àæ À̧ÄÛvÀ MAzÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÀAiÀÄ À̧Äì CªÀ¼À vÀAVAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À JgÀqÀÄ ¥ÀlÄÖ EzÉ. £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ 
CªÀj§âgÀ ªÀAiÀÄ¹ì£À(ªÀµÀðUÀ¼À°è) UÀÄt®§ÞªÀÅ 160 DUÀÄªÀÅzÀÄ. CªÀj§âgÀ FV£À ªÀAiÀÄ À̧Äì PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

CxÀªÁ 
   C¤gÀÄzï ₹ 60 PÉÌ PÉ®ªÀÅ ¥ÀÄ À̧ÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. CµÉÖÃ ºÀtPÉÌ CªÀ£ÀÄ 5 ¥ÀÄ À̧ÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑUÉ 
PÉÆAqÀÄPÉÆAqÀgÉ ¥Àæw ¥ÀÄ À̧ÛPÀzÀ É̈¯É ₹ 1 PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÀÄ PÉÆAqÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀÄ À̧ÛPÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß 
PÀAqÀÄ»r¬Äj. 
 
30. “¨ÁºÀå©AzÀÄ«¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÈvÀÛPÉÌ J¼ÉzÀ À̧à±ÀðPÀUÀ¼À GzÀÝªÀÅ ¸ÀªÀÄªÁVgÀÄvÀÛªÉ”, JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 
 
31. MAzÀÄ ¸ÀgÉÆÃªÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯ÉäöÊ¬ÄAzÀ 60 «ÄÃ JvÀÛgÀzÀ°ègÀÄªÀ MAzÀÄ ©AzÀÄ«¤AzÀ ¹ÜgÀ «ÄÃqÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ 
GAmÁzÀ G£ÀßvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 300. CzÉÃ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉÆÃqÀzÀ ¥Àæw¥sÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj£À°è £ÉÆÃrzÁUÀ GAmÁzÀ 
CªÀ£ÀvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 600 DzÀgÉ, ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯ÉäöÊ¬ÄAzÀ ªÉÆÃqÀzÀ JvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 
 

CxÀªÁ 
    

 MAzÀÄ UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ¥ÁzÀ¢AzÀ MAzÉÃ ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ‘a’ ªÀÄvÀÄÛ ‘b’ «ÄÃlgïUÀ¼À 
zÀÆgÀ«gÀÄªÀ ©AzÀÄUÀ½AzÀÀ £ÉÆÃrzÁUÀ GAmÁUÀÄªÀ G£ÀßvÀ PÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥Àj¥ÀÆgÀPÀ PÉÆÃ£ÀUÀ¼ÁzÀgÉ, UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ 

JvÀÛgÀªÀÅ √𝑎𝑏 «ÄÃlgï JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. 12 Ȩ́A.«ÄÃ wædå«gÀÄªÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è MAzÀÄ eÁåªÀÅ PÉÃAzÀæzÀ°è 1200 PÉÆÃ£ÀªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. GAmÁzÀ ªÀÈvÀÛ 

RAqÀzÀ «¹ÛÃtðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. (π = 3.14 and √3 = 1.73 JAzÀÄ §¼À¹). 
 
33. 4 cm wædå«gÀÄªÀ MAzÀÄ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß gÀa¹ ªÀÄvÀÄÛ F ªÀÈvÀÛPÉÌ ªÀÈvÀÛPÉÃAzÀæ¢AzÀ 10cm zÀÆgÀ«gÀÄªÀ 
¨ÁºÀå©AzÀÄ«¤AzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¸Àà±ÀðPÀ¼À£ÀÄß gÀa¹. ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À GzÀÝªÀ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁr §gÉ¬Äj. 
 

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



 

 

34. MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄÄ 19 ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. F ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀgÁ¸Àj 48 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆzÀ® DgÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À 
ªÉÆvÀÛ 93 DzÀgÉ, F ±ÉæÃrüAiÀÄ 15 £ÉÃ ¥ÀzÀ PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

 
CxÀªÁ 

MAzÀÄ PÁAiÀÄªÀÅ ¤±ÀÑ® ¹Üw¬ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV ©Ã¼ÀÄwÛzÉ. ¥Àæw ̧ ÉPÉAqï£À°è CzÀÄ ZÀ° À̧ÄªÀ zÀÆgÀªÀÅ ̧ ÀªÀiÁAvÀgÀ 
±ÉæÃrüAiÀÄ°èzÉ. 2£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃ Ȩ́PÉAqï£À°è CzÀÄ ZÀ°¹zÀ zÀÆgÀUÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ 3:5 DVzÀÄÝ, 15 Ȩ́PÉAqïUÀ¼À°è CzÀÄ 
MmÁÖgÉ 3600 Cr zÀÆgÀ PÀæ«Ä¹zÀgÉ, ¥Àæw ¸ÉPÉAqï£À°è CzÀÄ ZÀ°¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÀÆgÀ É̄QÌ¹. 
 
35. 6 ¸ÉA.«ÄÃ, 7 Ȩ́A.«ÄÃ ªÀÄvÀÄÛ 8 ¸ÉA.«ÄÃ ¨ÁºÀÄUÀ½gÀÄªÀ MAzÀÄ wæ s̈ÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹, CzÀgÀ ¨ÁºÀÄUÀ½UÉ 

C£ÀÄgÀÆ¥ÀªÁV 4

5
  gÀµÀÄÖ ¨ÁºÀÄUÀ½gÀÄªÀ MAzÀÄ À̧ªÀÄgÀÆ¥À wæ s̈ÀÄdªÀ£ÀÄß gÀa¹. 

 
36. £ÀPÉëAiÀÄ «zsÁ£À¢AzÀ ©r¹: 2𝑥 + 𝑦 = 7    𝑎𝑛𝑑  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 ¸ÉA.«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. ¥ÉÊxÁUÉÆÃgÀ¸ï ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¢ü¹. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛ್ದರಿ, ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್, ಕ್ ದಲಾರ 
S.S.L.C ಮಾದರಿ ಪರಶ್್ೆ ಪತ್ರರಕ್ 

ಗಣಿತ  ಸೆಟ್-4 
ಸಮಯ:- 3 ಗಂಟೆಗಳು        ಗರಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳು:-80 
 I. F PÉ¼ÀV£À C¥ÀÆtð ºÉÃ½PÉUÀ¼ÀÄ/¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ À̧ÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ  DAiÉÄÌUÀ½AzÀ  DAiÀÄÄÝ  
CzÀgÀ  PÀæªÀiÁAPÀzÉÆA¢UÉ §gÉ¬Äj                                                                     8x1=8 

1. 2,9,16,23……… À̧ªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrAiÀÄ ss¸ÁªÀiÁ£Àå C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ 

a) 401  b) 87  c) 11   d)7 

2.  F PÉ¼ÀV£À avÀæzÀ ∆ABCAiÀÄ°è DE∥BC,  AD=6cm, BD=10cm ªÀÄvÀÄÛ  AE=3cm DzÁUÀ CE AiÀÄ É̈¯É 

a) 5   b) 3                c) 6                d) 10 

 

3. 𝑥 = 2  ºÁUÀÆ  2𝑥 + 𝑦 = 12 DzÁUÀ 𝑦 É̈¯ÉAiÀÄÄ 

           a) 6       b) 8     c) 12     d) 4 

4. A (2,4) and B (-2,4)  ¸ÉÃj¸ÀÄªÀ ©AzÀÄUÀ¼À gÉÃSÁRAqÀzÀ ªÀÄzsÀå©AzÀÄ«£À ¤zÉÃð±ÁAPÀUÀ¼ÀÄ 

      a) (-4,0)          b)(0,0)       c) (0,4)    d) ( -4, -8) 

5. (𝑥 − 2)(𝑥 + 1) = 0  ªÀUÀð¸ÀÀ«ÄÃPÀgÀtzÀ MAzÀÄ ªÀÄÆ®ªÀÅ 2 DzÁUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÆ®zÀ É̈¯É 

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

6.   2cos𝜃=1 ªÀÄvÀÄÛ  𝜃 MAzÀÄ ®WÀÄPÉÆÃ£ÀªÁVzÁÝUÀ , 𝜃 É̈¯ÉAiÀÄÄ 

      a) 0°     b)30°    c) 45°   d) 60° 

7.   7,3,6,14,13,11 ªÀÄvÀÄÛ 19 UÀ¼À ªÀÄzsÁåAPÀªÀÅ  

       a) 7   b) 13   c) 11    d) 19 

8. MAzÀÄ UÉÆÃ¼ÀzÀ wædåªÀÅ 𝑟 𝑐𝑚 DVzÉ. UÉÆÃ¼ÀªÀ£ÀÄß JgÉqÀÄ À̧ªÀÄ¨sÁUÀUÀ¼ÁV s̈ÁV¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À ¥ÀÆtð ªÉÄÃ¯ÉäöÊ 
«¹ÛÃtðUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀÅ 

           a) 4πr²   b)3πr²    c)2πr²     d)6πr² 

II. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹.          8x1=8 

9.   À̧ªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀÆ¦¹. 

10. MAzÀÄ ªÀUÀðzÀ ¥Àæw s̈ÁºÀÄ«£À C¼ÀvÉ 12cm EzÀÝgÉ CzÀgÀ PÀtðzÀ GzÀÝªÀÅ PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

11. MAzÀÄ ªÀÈvÀÛzÀ ¥ÀgÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÁå À̧zÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

12. ©AzÀÄ P (3,4) ¤AzÀ ªÀÄÆ®©AzÀÄ«£À £ÀqÀÄ«£À zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 



 

 

13. ªÀUÀð¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ DzÀ±ÀðgÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj. 

 14.  (1 + 𝑡𝑎𝑛2𝜃).𝑐𝑜𝑠2𝜃  zÀ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj 

15. 6,4,7, a ªÀÄvÀÄÛ 10 gÀ À̧gÁ¸Àj ¨É É̄AiÀÄÄ  8 DzÁUÀ “a” É̈¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

16. MAzÀÄ ±ÀAPÀÄ«£À ©ü£ÀßPÀzÀ wædåUÀ¼ÀÄ r1 ªÀÄvÀÄÛ r2  DVzÀÄÝ  JvÀÛgÀªÀÅ h DzÀgÉ CzÀgÀ WÀ£À¥sÀ®ªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬ÄªÀ 
¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß   §gÉ¬Äj  

III. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛj¹.         8X2=16 

17.  2, 5, 8 ,11........ À̧ªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrAiÀÄ ªÉÆzÀ®   20 ¥ÀzÀUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

18.  25 m  GzÀÝ«gÀÄªÀ MAzÀÄ KtÂAiÀÄÄ £É®¢AzÀ 20 m JvÀÛgÀzÀ°ègÀÄªÀ PÀlÖqÀzÀ QlQUÉ NgÉAiÀÄV ¤°è¹zÉ. 

PÀlÖqÀ¢AzÀ KtÂAiÀÄ ¥ÁzÀPÉÌ EgÀÄªÀ zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj    

19. ©r¹: 𝑥 + 𝑦 = 7  &  𝑥 − 𝑦 = 5  

20. ABCD AiÀÄÄ  14cm C¼ÀvÉAiÀÄ £Á®ÄÌ ¨ÁºÀÄUÀ¼ÀÄ¼Àî  MAzÀÄ ªÀUÀðªÁVzÉ.  A, B, C ªÀÄvÀÄÛ D PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ¼Àî £Á®ÄÌ 

ªÀÈvÀÛUÀ¼À£ÀÄß avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹gÀÄªÀAvÉ gÀa¹zÉ. bÁAiÉÄUÉÆ½¹zÀ s̈ÁUÀzÀ «¹ÛÃtðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj 

 

 

 

 

21. 9 cm GzÀÝzÀ gÉÃSÁRAqÀªÀ£ÀÄß 3 : 5 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è « s̈Àf¹. 

22. (4,5), (0,7), (-1,1) ±ÀÈAUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ wæ s̈ÀÄdzÀ «¹ÛÃtðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj 

23. 𝑥2 − 𝑥 + 12 = 0. À̧«ÄÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼À ¸Àé̈ sÁªÀªÀ£ÀÄß «ªÉÃa¹. 

CxÀªÁ 

         𝑥 −
1

𝑥
= 3   , ºÁUÀÆ 𝑥 ≠ 0  DzÁUÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj 

24.   tanA.sinA+cosA=secA.   JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

                         CxÀªÁ    

         tan48°.tan23°.tan42°.tan67°= 1 JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

IV. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛj¹.         9X3=27 

25.NAzÀÄ ZÀvÀÄ s̈ÀÄðdzÀ M¼ÀPÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ  À̧ªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrAiÀÄ°èªÉ. EzÀgÀ aPÀÌPÉÆÃ£ÀªÀÅ  150 DzÀgÉ G½zÀ 

PÉÆÃ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

     CxÀªÁ 



 

 

 MAzÀÄ ±Á É̄AiÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ̧ ÀªÀÄUÀæ ªÁ¶ðPÀ ¤ªÀðºÀuÉUÁV £ÀUÀzÀÄ 7 §ºÀÄªÀiÁ£ÀPÁÌV ₹ 700 gÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ ¥Àæw §ºÀÄªÀiÁ£ÀªÀÅ CzÀgÀ ªÀÄÄAa£À §ºÀÄªÀiÁ£ÀQÌAvÀ 20 ₹ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀgÉ ¥Àæw §ºÀÄªÀiÁ£ÀUÀ¼À ªÀiË®å 

PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

26. PÉ¼ÀV£À avÀæzÀ°è, ABCD vÁæ¦då ªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ AB∥DC DVzÉ . PÀtðUÀ¼ÀÄ O ©AzÀÄ«£À°è bÉÃ¢¹zÉ. AB=2CD 

DzÀgÉ wæ s̈ÀÄd AOB ªÀÄvÀÄÛ COD UÀ¼À «¹ÛÃtðUÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

  

 

27.  4 cm wædå«gÀÄªÀ ªÀævÀÛªÀ£ÀÄß gÀa¹ CzÀgÀ PÉÃAzÀæ¢AzÀ  9 cm zÀÆgÀzÀ°ègÀÄªÀ ¨ÁºÀå ©AzÀÄ«¤AzÀ JgÉqÀÄ 

¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹.  

28. ªÀÈvÀÛzÀ ªÉÄÃ°£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ ©AzÀÄ«£À°è J¼ÉzÀ À̧à±ÀðPÀªÀÅ, À̧à±Àð ©AzÀÄ«£À°è J¼ÉzÀ wædåPÉÌ ®A§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ 
JAzÀÄ ¸Á¢ü¹.  

CxÀªÁ 

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

29.  ©AzÀÄ P (2, -3)   ªÀÄvÀÄÛ Q (x,5)  UÀ¼À £ÀqÀÄ«£À zÀÆgÀ 10  ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ “𝑥”  É̈ É̄AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj. 

30. UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ ¥ÁzÀ¢AzÀ PÀlÖqÀªÉÇAzÀgÀ ªÉÄÃ®ÄÛ¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ G£ÀßvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 30° ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀzÀ ¥ÁzÀ¢AzÀ 
UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ®ÄÛ¢UÉ G£ÀßvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 60° EzÉ. UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ JvÀÛgÀ 50 m EzÀÝgÉ, PÀlÖqÀzÀ JvÀÛgÀ PÀAqÀÄ »r¬Äj. 

 

 

 

       

CxÀªÁ 

7 «ÄÃ JvÀÛgÀzÀ MAzÀÄ PÀlÖqÀ¢AzÀ JzÀÄjVgÀÄªÀ MAzÀÄ UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ GAmÁzÀ 
G£ÀßvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 600, ºÁUÀÆ CzÉÃ UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ ¥ÁzÀPÉÌ GAmÁzÀ CªÀ£ÀvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 450 DzÀgÉ, UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ 
JvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

 

 

 

31.PÉ¼ÀV£À zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ ªÀÄzsÁåAPÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj. 

C.I 10-15 15-20 20-25 25-30 35-40 

F 8 4 6 2 6 

 



 

 

32. PÉ¼ÀV£À PÉÆÃµÀÖPÀªÀÅ  gÉÊvÀgÀ ¥Àæw ºÉÃPÉÖÃgï£À E¼ÀÄªÀjAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

GvÁàzÀ£Á E¼ÀÄªÀj  50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 

gÉÊvÀgÀ ¸ÀASÉå 2 8 12 24 38 16 

 

F «vÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß “C¢üPÀ EgÀÄªÀ «zsÁ£ÀzÀ” «vÀgÀuÉAiÀiÁV §zÀ¯Á¬Ä¹ EzÀgÀ NfÃªï J¼É¬Äj. 

33.MAzÀÄ UÉÆA É̈AiÀÄÄ CzsÀð UÉÆÃ¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀARÄªÀ£ÀÄß PÀÆj¹zÀ jÃwAiÀÄ°è EzÉ. UÉÆÃ¼ÀzÀ wædåªÀÅ 3.5 cm 

ªÀÄvÀÄÛ UÉÆA¨ÉAiÀÄ MlÄÖ JvÀÛgÀªÀÅ 15.5 cm EzÀÝgÉ CzÀgÀ ¥ÀÆtð ªÉÄÃ¯ÉäöÊ «¹ÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ WÀ£À¥sÀ®ªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ 
»r¬Äj. 

 

 

       

 

 

CxÀªÁ 

MAzÀÄ ¹°AqÀgï£À vÀÄ¢UÀ½UÉ CgÉUÉÆÃ¼ÀzÀ ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹zÀAwgÀÄªÀ ªÀiÁvÉæAiÀÄ MlÄÖ GzÀÝªÀÅ        
14 mm DVzÉ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÁå¸ÀªÀÅ 5 mm DzÀgÉ ªÀiÁvÉæAiÀÄ ªÉÄÃ¯ÉäöÊ «¹ÛÃtðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

 

 

 

 

V. F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛj¹.         4x4=16 

34. £ÀPÉëAiÀÄ À̧ºÁAiÀÄ¢AzÀ ©r¹: x+y=5 ªÀÄvÀÄÛ  2x+y=6 

35. MAzÀÄ «ªÀiÁ£ÀªÀÅ £É®¢AzÀ 4,000  «ÄÃ JvÀÛgÀzÀ°è ºÁgÀÄwÛzÉ. CzÉÃ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «ªÀiÁ£ÀªÀÅ 

CzÀgÀ PÉ¼ÀUÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ. £É®zÀ ©AzÀÄ«¤AzÀ F «ªÀiÁ£ÀUÀ¼À G£ÀßvÀ PÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄªÁV 60°   ªÀÄvÀÄÛ 

45°   DVzÉ.ºÁUÁzÀgÉ «ªÀiÁ£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj  

 

 

 

                                                                      

 

 



 

 

  CxÀªÁ 

   1.5 m JvÀÛgÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉÆ§â 30 m JvÀÛgÀzÀ PÀlÖqÀ¢AzÀ À̧é®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AwzÁÝ£É. PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀPÉÌ £ÉqÉzÀÄ 

ºÉÆÃUÀÄªÁUÀ ªÉÄÃ®ÄÛ¢UÉ CªÀ£À PÀtÂÚ¤AzÀ GAmÁzÀ G£ÀßvÀ PÉÆÃ£ÀªÀÅ 30°  ¬ÄAzÀ  60° UÉ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. ºÁUÁzÀgÉ 

CªÀ£ÀÄ PÀlÖqÀzÀ PÀqÉUÉ JµÀÄÖ zÀÆgÀ £ÉqÉzÀÄ §A¢zÁÝ£É? 

 

 

 

 

 

 

36. JgÉqÀÄ À̧ªÀÄgÀÆ¥À wæ s̈ÀÄdUÀ¼À «¹ÛÃtðUÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ CªÀÅUÀ¼À C£ÀÄgÀÆ¥À ¨ÁºÀÄUÀ¼À ªÀUÀðUÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀPÉÌ 
¸ÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸Á¢ü¹. 

37. ¨ÁºÀÄUÀ¼À GzÀÝ 4cm  ªÀÄvÀÄÛ  3cm («PÀtðªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀ) EgÀÄªÀ MAzÀÄ ®A§PÉÆÃ£À wæ s̈ÀÄdªÀ£ÀÄß 

gÀa¹. £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ  wæ s̈ÀÄdªÀ£ÀÄß , CzÀgÀ ¨ÁºÀÄUÀ¼À , ªÉÆzÀ® wæ¨sÀÄdzÀ C£ÀÄgÀÆ¥À ¨ÁºÀÄUÀ¼ÀÀ 5

3
  gÀ¶ÖgÀÄªÀAvÉ 

gÀa¹. 

VI .F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛj¹.          1x5=5 

38. 6 cm, 8 cm ªÀÄvÀÄÛ 10 cm wædåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ¯ÉÆÃºÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÉÆÃ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀgÀV¹ MAzÀÄ 
¯ÉÆÃºÀzÀUÉÆÃ¼ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÉ. »ÃUÉ GAmÁzÀ £À«Ã£À UÉÆÃ¼ÀzÀ wædåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛ್ದರಿ, ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್, ಕ್ ದಲಾರ 
S.S.L.C ಮಾದರಿ ಪರಶ್್ೆ ಪತ್ರರಕ್ 

ಗಣಿತ  ಸ್ಟ್-5 
ಸಮಯ:- 3 ಗಂಟೆಗಳು        ಗರಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳು:-80 
I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು  ಪ್ರ್ಯಣಯ ಉತ್ತ ರಗಳನೆ್ನ  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಕ್ತ ವಾದ ಉತ್ತ ರವನೆ್ನ  ಆರಿಸಿಕ್ರ ಮಾಕ್ಷರದೊಡನೆ ಪೂರ್ಣ 

ಉತ್ತ ರವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ.                      8 x 1 = 8 

1)  ಸಮಾಾಂತ್ರ ಶ್ನರ ೀಢಿಯ ಮೊದಲ n ಪ್ದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ  𝑠𝑛  =  2𝑛2 + 𝑛, ಆದರೆ ಅದರ 

ಸಾಮಾನಯ  ವಯ ತ್ಯಯ ಸ  

 A) 10   B) 7   C) 4   D) 3 

2)   𝑦 =  2𝑥 ನಕೆೆಯ ರೇಖೆಯು                                

 A)  x-ಅಕ್ಷಕೆು  ಸಮಾಾಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.  B) 𝑦 -ಅಕ್ಷಕೆು  ಸಮಾಾಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

 C) 𝑦 -ಅಕ್ಷಕೆು  ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. D) ಮೂಲಬಾಂದುವಿನ ಮೂಲಕ್ ಹಾದುಹೀಗುತ್ತ ದೆ. 

3)   -1 ಮತ್ತತ  2 ಗಳನೆ್ನ  ಮೂಲಗಳನೆಾ ಗಿ ಹಾಂದಿರುವ ವಗಣಸಮೀಕ್ರರ್ 

 A) 𝑥2 − 𝑥 − 2 = 0 B) 𝑥2 − 𝑥 + 2 = 0 C) 𝑥2 + 𝑥 − 2 = 0 D) 𝑥2 + 𝑥 + 2 = 0 

4)  ಮೂಲಬಾಂದುವಿನಾಂದ (4, -3) ಬಾಂದುಗಿರುವ ದೂರ  

 A) 4 ಮಾನಗಳು B) 5 ಮಾನಗಳು C) 9 ಮಾನಗಳು  D) 16 ಮಾನಗಳು 

5)  
1

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝐴
   ಗೆ ಸಮನಾದುದು 

 A)  sec 𝐴            B)    cos 𝐴             C) sin 𝐴        D) cot 𝐴 

6)  ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ∆𝑃𝑄𝑅 ನ  ∠𝑄 = 900.   𝑃𝑄 = 5 𝑐𝑚 ಮತ್ತತ  ∠𝑅 = 300ಆದರೆ ,  QR ನ ಅಳತೆ 

 A)  5 𝑐𝑚   B) 5√3 𝑐𝑚  

 C) 
5

√3
 𝑐𝑚   D) 

5√3

2
 𝑐𝑚 

7)  10 cm ಬಾಹುವುಳಳ  ಚೌಕ್ದಲಿ್ಲ  ಅಾಂತ್ಸಥ ವಾಗಿರುವ ವೃತ್ತ ದ ವಿಸಿತ ೀರ್ಣ 

 A) 25𝜋  ಚದರ ಮಾನ      B) 50 𝜋  ಚದರ ಮಾನ     

 C) 75𝜋  ಚದರ ಮಾನ   D) 100𝜋  ಚದರ ಮಾನ 

8)   ಸಿಲ್ಲಾಂಡರ್ ಮತ್ತತ  ಶಂಕುಗಳು ಸಮನಾದ ತ್ರರ ಜ್ಯ  ಮತ್ತತ  ಎತ್ತ ರಗಳನೆ್ನ  ಹಾಂದಿವೆ. 

ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ 120 𝑐𝑚3  ಆದರೆ, ಸಿಲ್ಲಾಂಡರ್ ಘನಫಲ  

 A) 40 𝑐𝑚3  B) 60 𝑐𝑚3  C) 240 𝑐𝑚3  D) 360 𝑐𝑚3 



 

 

II.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿ.        8 x 1 = 8 

9)  ಮೊದಲ‘n’ ಸಾಾ ಭಾವಿಕ್ ಸಂಖೆಯ ಗಳ ಮೊತ್ತ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ  ಬರೆಯಿರಿ. 

10)  x-ಅಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಲನ ಬಾಂದುವಿನ y-ನ ನರ್ದಣಶಾಂಕ್ ಬರೆಯಿರಿ. 

11) ವಗಣಸಮೀಕ್ರರ್ದ ಸಾಮಾನಯ  ರೂಪ್ ಬರೆಯಿರಿ. 

12) 2𝑥 +  𝑦 =  8 ದಲಿ್ಲ ,  𝑦 =  0 ಆದಾಗ ‘x’ ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

13)  ಕೆಳಗಿನ ಆವೃತ್ರತ  ವಿತ್ರಣಾ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯ ಬಹುಲಕ್ವಿರುವ ವರ್ಣಾಂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 

 

 

 

 

14)  ವೃತ್ತ ಛೇದಕ್ ವನೆ್ನ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಿ. 

15)   𝑠𝑖𝑛2250 + 𝑠𝑖𝑛2650 ರ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.   

       16)  ಶಂಕುವಿನ ಭಿನೆ ಕ್ದ ವಕ್ರ ಮೈ ವಿಸಿತ ೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ  ಬರೆಯಿರಿ. 

III.   ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿ.       8 x 2 = 16 

17)  5, 9, 13, . . . . , ಈ ಸಮಾಾಂತ್ರ ಶ್ನರ ೀಢಿಯ ಎಷಿ್ ನೇ ಪ್ದ 85?  

18)  ಸಮಾಾಂತ್ರ ಶ್ನರ ೀಢಿ  2 + 7 + 12 + . . . ರ 11 ಪ್ದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

                                                                      ಅಥವಾ 

      3 ರ ಮೊದಲ 10 ಗುರ್ಕ್ಗಳ ಮೊತ್ತ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

19)  ಬಡಿಸಿ :  3𝑥 +  𝑦 =  7 

                      𝑥 –  𝑦 =  1 

20)    𝑥2 + 𝑥 − 12 = 0 ದ ಮೂಲಗಳನೆ್ನ  ಸೂತ್ರ ದ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

                                                                     ಅಥವಾ 

       ವಗಣಸಮೀಕ್ರರ್ 𝑥2 –  𝑘𝑥 +  8 =  0 ವು ಸಮಾನ ಮೂಲಗಳನೆ್ನ  ಹಾಂದಿದದ ರೆ, ‘k’ ಯ 

ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

21) ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲರುವಂತೆ 140 m ಉದದ ದ ಸೇತ್ತವೆಯು ನದಿಯ ದಡ AB ದೊಾಂದಿಗೆ 300 ಕೀನವನೆ್ನ  

ಉಾಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ನದಿಯ ಅಗಲವನೆ್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

 

 

 

ವರ್ಣಾಂತ್ರ ಆವೃತ್ರತ  

0 - 20 3 

20 – 40 7 

40 – 60 9 

60 – 80 8 



 

 

22)  (2, 3) ಮತ್ತತ  (10, 9) ಬಾಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

23)  ∆𝐴𝐵𝐶, ದಲಿ್ಲ  ∠ADE = ∠ACB, AB = 5 cm, AC = 6 cm 

        ಮತ್ತತ  AD = 3 cm. AE ನ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.              

 

 

24)  5 cm ತ್ರರ ಜ್ಯ ದ ವೃತ್ತ ವನೆ್ನ  ಎಳೆಯಿರಿ. ಇದರ ಮೇಲ್ಲನ ರ್ಯವುದಾದರೂ ಬಾಂದು P ನ 

ಮೂಲಕ್ ಒಾಂದು ಸಪ ರ್ಣಕ್ ರಚಿಸಿ.  

VI.    ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿ.        9 x 3 = 27 

25)  ಒಾಂದು ಸಮಾಾಂತ್ರ ಶ್ನರ ೀಢಿಯ ನಾಲು ನೆಯ ಪ್ದ 18. ಇದರ 15ನೇ ಪ್ದವು 9ನೇ ಪ್ದಕ್ು ಾಂತ್ 

30 ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದೆ. ಸಮಾಾಂತ್ರ  ಶ್ನರ ೀಢಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪ್ದಗಳನೆ್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

26)   
1+𝑐𝑜𝑡2𝐴

1+ 𝑡𝑎𝑛2𝐴
=  𝑐𝑜𝑡2𝐴  ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸಿ (ಅಥವಾ) 

 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 
1

2
  ಆದರೆ,  3𝑐𝑜𝑠 𝜃 –  4𝑐𝑜𝑠3 𝜃 =  0  ಎಾಂದು ತೀರಿಸಿ. 

27)  ಗೀಪುರದ ಪಾದದಿಾಂದ ಕ್ಟಿ್ ಡದ ತ್ತದಿಗಿರುವ ಉನೆ ತ್ಕೀನ 30°,  

ಕ್ಟಿ್ ಡದ ಪಾದದಿಾಂದ ಗೀಪುರದ ತ್ತದಿಗಿರುವ  

ಉನೆ ತ್ಕೀನ 45°. ಗೀಪುರದ ಎತ್ತ ರ 30 m ಆದರೆ,  

ಕ್ಟಿ್ ಡದ ಎತ್ತ ರವನೆ್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

28)  ಸಮಾಾಂತ್ರ ಚತ್ತರ್ಭಣಜ್ದ ಮೂರು ಅನ್ನಕ್ರ ಮ ಶಾಂಗಗಳು (-1, 0), (3, 1) ಮತ್ತತ  (2, 2) ಆದರೆ, 

ನಾಲು ನೆಯ ಶಾಂಗವನೆ್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

      ಅಥವಾ 

       (1, 2), (3, 7) ಮತ್ತತ  (5, 3) ಗಳನೆ್ನ  ಶಾಂಗಗಳನೆಾ ಗಿ ಹಾಂದಿರುವ ತ್ರರ ರ್ಭಜ್ದ ವಿಸಿತ ೀರ್ಣ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, 

29)  ಕೆಳಗಿನ ಆವೃತ್ರತ  ವಿತ್ರಣಾ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲನ ದತ್ಯತ ಾಂರ್ಗಳಿಗೆ ಬಹುಲಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವರ್ಣಾಂತ್ರ 0 – 10 10 – 20  20 – 30  30 – 40  40 – 50  

ಆವೃತ್ರತ  8 12 10 11 9 

     

ಕೆಳಗಿನ ಆವೃತ್ರತ  ವಿತ್ರಣಾ ಪ್ಟಿ್ಟಯು, ಒಾಂದು ತ್ರಗತ್ರಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಣಗಳ ತ್ರಾಂಗಳ ಖಚಿಣನ 

ಹರ್ದ ವಿವರವನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಖಚಿಣನ ಹರ್   (₹ ಗಳಲಿ್ಲ ) 100 – 125 125 – 150  150 – 175  175 – 200  200 – 225  

ವಿದಾಯ ರ್ಥಣಗಳ ಸಂಖೆಯ  14 8 12 5 11 

       

 ಖಚಿಣನ ಹರ್ದ ಮಧ್ಯ ಾಂಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.        



 

 

30)  ಒಾಂದು ಮರದ  42 ಎಲೆಗಳ ಉದದ ವನೆ್ನ  ಮಲ್ಲಮೀಟ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಳೆದು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ  

ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ʼಹೆಚ್ಚಾ  ಇರುವ್̓ ಓಜೀವ್ ರಚಿಸಿ. 

 

 

 

         

 

 

                                                                     

31)  “ಬಾಹಯ ಬಾಂದುವಿನಾಂದ ವೃತ್ತ ಕೆು  ಎಳೆದ ಸಪ ರ್ಣಕ್ಗಳ ಉದದ ವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.” ಎಾಂದು 

ಸಾಧಿಸಿ. 

32)  4.5 cm. ತ್ರರ ಜ್ಯ ದ ವೃತ್ತ ಕೆು , ಸಪ ರ್ಣಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೀನ 1200 ಇರುವಂತೆ ಒಾಂದು ಜೊತೆ 

ಸಪ ರ್ಣಕ್ಗಳನೆ್ನ  ರಚಿಸಿ.      

33)  ಪ್ರಧಿ 44 cm ಇರುವ ವೃತ್ತ ದ ಚತ್ತಥಣಕ್ದ ವಿಸಿತ ೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ                                                                                                 

        (π = 
22

7
  ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ) 

                                               ಅಥವಾ    

      14 cm ತ್ರರ ಜ್ಯ  ಇರುವ ವೃತ್ತ ದ ತ್ರರ ಜ್ಯ ಾಂತ್ರ ಖಂಡದ ವಿಸಿತ ೀರ್ಣವು 154 cm2. ತ್ರರ ಜ್ಯ ಾಂತ್ರ 

ಖಂಡದ ಅನ್ನರೂಪ್ವಾದ ಕಂಸದ ಉದದ ವನೆ್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 
22

7
  ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ). 

V.    ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿ.          4 x 4 = 16 

34) ಕಟಿ್ಟರುವ ರೇಖ್ಯತ್ಮ ಕ್ ಸಮೀಕ್ರರ್ಗಳ ಜೊೀಡಿಗೆ, ನಕೆೆಯ ವಿಧ್ನದಿಾಂದ ಪ್ರಿಹಾರವನೆ್ನ   

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 𝑥 +  𝑦 =  5,       𝑥 –   𝑦 =  1 

35) “ಎರಡು ಸಮರೂಪ್ ತ್ರರ ರ್ಭಜ್ಗಳ ವಿಸಿತ ೀರ್ಣಗಳ ಅನ್ನಪಾತ್ವು ಅವುಗಳ ಅನ್ನರೂಪ್ 

ಬಾಹುಗಳ ವಗಣಗಳ ಅನ್ನಪಾತ್ಕೆು  ಸಮನಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.” ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸಿ.   

36) EF = 7 cm, DE = 6 cm ಮತ್ತತ  ∠DEF = 600 ಇರುವಂತೆ ∆DEF ಅನೆ್ನ  ರಚಿಸಿ. ನಂತ್ರ 

ಮತತ ಾಂದು ತ್ರರ ರ್ಭಜ್ವನೆ್ನ , ಅದರ ಬಾಹುಗಳು, ∆DEF ಯ  
4

3
  ರಷಿ್ಟ ರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ. 

37)  ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  15 𝑐𝑚 ×  10 𝑐𝑚 ×  5 𝑐𝑚 ಆರ್ಯಮದ ಆಯತ್ಘನದಿಾಂದ, 7 cm ವಾಯ ಸದ 

ಸಿಲ್ಲಾಂಡರಾಕಾರದ ರಂಧ್ರ ವನೆ್ನ  ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಘನದ ಮೇಲೆಮ ೈ ವಿಸಿತ ೀರ್ಣವನೆ್ನ  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ (𝜋 =
22

7
).  

                                                             

                            

 

ಉದದ  (ಮ.ಮ. ಗಳಲಿ್ಲ ) ಎಲೆಗಳ ಸಂಖೆಯ (c.f) 

110 ಅಥವಾ 110 ಕ್ು ಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ 42 

115 ಅಥವಾ 115 ಕ್ು ಾಂತ್ ಅಧಿಕ್   40 

120 ಅಥವಾ 120 ಕ್ು ಾಂತ್ ಅಧಿಕ್   34 

125 ಅಥವಾ 125 ಕ್ು ಾಂತ್ ಅಧಿಕ್   25 

130 ಅಥವಾ 130 ಕ್ು ಾಂತ್ ಅಧಿಕ್   11 

135 ಅಥವಾ 135 ಕ್ು ಾಂತ್ ಅಧಿಕ್   5 



 

 

     ಅಥವಾ 

          ಒಾಂದು ಪಾತೆರ ಯು ನೇರ ವೃತ್ತ  ಪಾದ ಸಿಲ್ಲಾಂಡರಿನ ಆಕಾರದಲಿ್ಲದೆ. ಅದರ ವಾಯ ಸ 12 𝑐𝑚 

ಮತ್ತತ  ಎತ್ತ ರ 15 𝑐𝑚 ಇದುದ , ಅದರ ತ್ತಾಂಬ ಐಸ್ಕ್ರ ೀಮ್ ಇದೆ. ಈ ಐಸ್ಕ್ರ ೀಮನೆ್ನ  12 𝑐𝑚 ಎತ್ತ ರ 

ಮತ್ತತ  6 𝑐𝑚 ವಾಯ ಸವಿರುವ ಶಂಕುವಿನಲಿ್ಲ , ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಾಂದು ಅಧ್ಣಗೀಳವಿರುವಂತೆ 

ತ್ತಾಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಐಸ್ಕ್ರ ೀಮನೆ್ನ  ಎಷಿ್ಟ  ಶಂಕುಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬಬಹುದು? 

 

 

 

 

 

VI. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿ.        1 x 5 = 5 

38) ಎರಡು ನಲಿ್ಲಗಳು ಒಟಿ್ಟ ಗಿ ಒಾಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಟಯ ಾಂಕ್ನೆ್ನ  9
3

8
  ಘಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬಸುತ್ತ ವೆ. 

ಹೆಚ್ಚಾ  ವಾಯ ಸವುಳಳ  ನಲಿ್ಲಯು ಕ್ಡಿಮೆ ವಾಯ ಸವುಳಳ  ನಲಿ್ಲಗಿಾಂತ್ 10 ಘಂಟೆ ಕ್ಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ವಾಗಿ ಟ್ಟಯ ಾಂಕ್ನೆ್ನ  ತ್ತಾಂಬಸುತ್ತ ದೆ. ಹಾರ್ದರೆ, ಪ್ರ ತ್ರೀ ನಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ವಾಗಿ 

ಟ್ಟಯ ಾಂಕ್ನೆ್ನ  ತ್ತಾಂಬಸಲ್ಕ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ ಸಮಯವನೆ್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛ್ದರಿ, ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್, ಕ್ ದಲಾರ 
S.S.L.C ಮಾದರಿ ಪರಶ್್ೆ ಪತ್ರರಕ್ 

ಗಣಿತ  ಸೆಟ್-6 
ಸಮಯ:- 3 ಗಂಟೆಗಳು        ಗರಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳು:-80 
I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಣಯ ಉತ್ತರಗಳನಕೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನಕೆ ಆರಿಸಿ ಅದರ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊೊಂದಿಗೆ ಪ್ೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ. 8X1=8 
1. tan 450  ಯ ಬೆಲೆಯತ 

ಎ. √3    ಬ. 0  ಸಿ. 1  ಡಿ.  1

√3
 

2. ಮೂಲ್ ಬೊಂದಕವಿನ ನದೆೇಣಶ್ಾೊಂಕ್ಗಳು 

ಎ. (0,0)   ಬ. (0,1)  ಸಿ. (1,0)  ಡಿ. (1,1) 

3. ಚಿತ್ರದ ನ್ಕ್ಷೆಯಲಿ ಎರಡಕ ಜೊೇಡಿ ರೆೇಖಾತ್ಮಕ್ ಸಮೇಕ್ರರ್ಗಳನಕೆ ಪ್ರತ್ರನಧಿಸಕವ ರೆೇಖೆಗಳಾಗಿದದರೆ ಅವು 
ಹೊೊಂದಿರಕವ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ಸೊಂಖೆಯ 

ಎ. ಪ್ರಿಹಾರ ಇಲ್ ಿ  ಬ. 1  ಸಿ. 2  ಡಿ. ಅನೊಂತ್ 

4. ABC ತ್ರರಭಕಜದಲ್ಲಿ DE||BC ಆದರೆ  𝐴𝐷

𝐷𝐵
 =  

ಎ.  𝐴𝐸

𝐴𝐶
   ಬ.  𝐴𝐷

𝐴𝐵
     ಸಿ.  𝐷𝐸

𝐵𝐶
  ಡಿ.  𝐴𝐸

𝐸𝐶
 

5. ವೃತ್ತಕೆು ಒೊಂದಕ ಹೊರಗಿನ ಬೊಂದಕವಿನೊಂದ ಎಳೆಯಬಹಕದಾದ ಸಪರ್ಣಕ್ಗಳ ಗರಿಷ್ು ಸೊಂಖೆಯ 

ಎ. ಅನೆೇಕ್  ಬ. 2  ಸಿ. 1  ಡಿ. 0 

6. ತ್ರರಜಯ ʼr’ ಆಗಿರಕವ ಗೊೇಳದ ಘನಫಲ್ವನಕೆ ಲೆಕ್ುಸಕವ ಸೂತ್ರ 

ಎ. 4Πr2  ಬ.  3

4
 Πr2  ಸಿ.  2

3
 Πr3  ಡಿ.  4

3
 Πr3 

7. x2 – 3x + 5 ವಗಣಸಮೇಕ್ರರ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ೆ ೇಧಕ್ದ ಬೆಲೆ 

ಎ. -11   ಬ. 0   ಸಿ. 2   ಡಿ. 11 

8. ತ್ರರಜಯ ʼr’ ಮತ್ಕತ ಕೆೇೊಂದರಕೊೇನ 𝜃 ಇರಕವ ಒೊಂದಕ ತ್ರರಜಾಯೊಂತ್ರ ಖೊಂಡದ ಕ್ೊಂಸದ ಉದದವು 

ಎ. 𝜃

360
 X 2Πr2   ಬ . 𝜃

180
 X Πr2  ಸಿ. 𝜃

360
 X 2Πr  ಡಿ. 𝜃

360
 X Πr2 

 

 

 l1       l2 



 

 

II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.         8X1=8 

9. ಅನೊಂತ್ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನಕೆ ಹೊೊಂದಿರಕವ ಎರಡಕ ಜೊೇಡಿ ರೆೇಖಾತ್ಮಕ್ ಸಮೇಕ್ರರ್ಗಳನಕೆ ಪ್ರತ್ರನಧಿಸಕವ ರೆೇಖೆಗಳು 
ಎೊಂತ್ಹ ರೆೇಖೆಗಳಾಗಿರಕತ್ತವೆ. 

10. 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 
3

5
 DzÁUÀ  𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐θ ದ É̈¯É ಏನಕ ? 

11. P(x1, y1) ಮತ್ಕತ  Q(x2, y2) ಬೊಂದಕಗಳನಕೆ ಸೆೇರಿಸಕವ ರೆೇಖಾಖೊಂಡದ ಮಧಯಬೊಂದಕವಿನ ನದೆೇಣಶ್ಾೊಂಕ್ಗಳನಕೆ 
ಬರೆಯಿರಿ. 

12. ಒೊಂದಕ ವಗಣ ಸಮೇಕ್ರರ್ದ ಆದರ್ಣ ರೂಪ್ ಬರೆಯಿರಿ. 

13. ಮೊದಲ್ ಪ್ದ ʼa’ ಮತ್ಕತ ಕೊನೆಯ ಪ್ದ ʼl’ ಆಗಿರಕವ ಸಮಾೊಂತ್ರ ಶ್ೆರೇಡಿಯ ‘n’ ಪ್ದಗಳ ಮೊತ್ತ ಲೆಕ್ುಸಕವ ಸೂತ್ರ 

ಬರೆಯಿರಿ. 

14. (20-30) ವಗಾಣೊಂತ್ರದ ಮಧ್ಯ ಬಂದತ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

15. ಎತ್ತರ ‘h’ ಓರೆ ಎತ್ತರ ̓ l ‘ ಮತ್ಕತ ಎರಡಕ ಪಾದಗಳ ತ್ರರಜಯಗಳು ‘r1’ ಮತ್ಕತ ‘r2’  ಆಗಿರಕವ ರ್ೊಂಕ್ಕವಿನ ಭಿನೆಕ್ದ ಪಾರ್್ಣ 
ಮೆೇಲೆೈ ವಿಸಿತೇರ್ಣ ಲೆಕ್ುಸಕವ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 

16. ಪಾದದ ವಿಸಿತೇರ್ಣ 30 ಚ. ಸೆೊಂ.ಮೇ ಮತ್ಕತ ಎತ್ತರ 10 ಸೆೊಂ.ಮೇ ಇರಕವ ರ್ೊಂಕ್ಕವಿನ ಘನಫಲ್ ಲೆಕ್ುಸಿ. 

III. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳನಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:-         8X2=16 

17. ಈ ಸಮೇಕರಣಗಳನ್ತು ವಜಿಣಸತವ ವಿಧ ನ್ದಿಂದ ಬಡಿಸ್.  x + y = 8 ಮತತು x – y = 2 

18. ತ್ರರಜ್ಯ 3 cm ಇರತವ ವ ತುಕೆೆ ಪರಧಿಯ ಮೇಲನ್ ಒಂದತ ಬಂದತವಿನ್ಲಿ ಸಪರ್ಣಕ ರಚಿಸ್. 

19. ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯನ್ತು ವ ಯಖ ಯನಿಸ್. ಅದರ ಸ ಮ ನ್ಯ ರ ಪ ಬರೆಯಿರಿ. 

20. (4, -3) ಮತತು (8, 5) ಬಂದತಗಳನ್ತು ಸೆೇರಿಸತವ ರೆೇಖ ಖಂಡವನ್ತು ಆಂತರಿಕವ ಗಿ 3 : 1 ಅನ್ತಪ ತದಲ ಿ
ವಿಭ ಗಿಸತವ ಬಂದತವಿನ್ ನಿರೆೇಣಶ ಂಕಗಳನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

     ಅಥವ  

 A(5, 2), B(4,7) ಮತತು C(7, -4) ಬಂದತಗಳಿಂದ ಉಂಟ ದ ತ್ರರಭತಜ್ದ ವಿಸ್ುೇಣಣ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

21. ಸ ತರದ ಸಹ ಯದಿಂದ ಬಡಿಸ್. x2 – 5x + 4 = 0 

22. -2, 1, 4, 7, -------- ಈ ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯ 20 ನೆೇ ಪದ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

23. ಒಂದತ ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯ ಮೊದಲ 16 ಪದಗಳ ಮೊತು 256 ಮತತು ಮೊದಲನೆೇ ಪದ 1 ಆದರೆ ಅದರ 

ಸ ಮ ನ್ಯ ವಯತ ಯಸ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 



 

 

 

24. ಚಿತರದಲಿ PQRS ಯತ 28cm ಬ ಹ್ತವುಳಳ ಚ್ೌಕವ ಗಿದತದ  SAP ಮತತು RAQ  ಗಳು  

ಅಧ್ಣ ವ ತುಗಳ ದರೆ, ಛ ಯೆಗೆ ಳಿಸ್ದ ಭ ಗದ ವಿಸ್ುೇಣಣವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

   ಅಥವ  

ಪರತ್ರ ಬ ಹ್ತ 20 cm ಹೆ ಂದಿರತವ  ABCD ಚ್ೌಕದಲಿ ಪರತ್ರಮ ಲೆಯಲಿ 7cm 

 ತ್ರರಜ್ಯವಿರತವ ವ ತು ಚತತಥಣಕವನ್ತು ಮತತು ಅಷೆಟೇ ತ್ರರಜ್ಯದ ಒಂದತ ವ ತುವನ್ತು ಕತುರಿಸ್ರೆ.  

 ಚ್ೌಕದ ಉಳಿದ ಭ ಗದ ವಿಸ್ುೇಣಣ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

 IV.   ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳನಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.        9X3=27 

25. ಈ ದತ ುಂರ್ಗಳಿಗೆ ಬಹ್ತಲಕ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 

 

     ಆಥವ  

ಕೆಳಗಿನ ದತಾತೊಂರ್ಗಳಿಗೆ ನೆೇರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಕ್ೊಂಡಿಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

 

 

26. “ವ ತುದ ಮೇಲನ್ ಯ ವುರೆೇ ಬಂದತವಿನ್ಲಿ ಎಳದ  ಸಪರ್ಣಕವು ಸಪರ್ಣಬಂದತವಿನ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರರಜ್ಯಕೆೆ 

ಲಂಬವ ಗಿರತವುದತ ಎಂದತ ಸ ಧಿಸ್”.  

27. (5, -2), (6,4) ಮತತು (7, -2) ಬಂದತಗಳು ಒಂದತ ಸಮದಿ್ಬ ಹ್ತ ತ್ರರಭತಜ್ದ ಬಂದತಗಳ ಗಿವೆಯೆೇ ಪರಿಶೇಲಸ್. 

28. 3 cm ತ್ರರಜ್ಯವುಳಳ ವ ತುಕೆೆ ಅದರ ಕೆೇಂದರದಿಂದ 8 cm ದ ರದ ಒಂದತ ಬಂದತವಿನಿಂದ ಒಂದತ ಜೆ ತೆ ಸಪರ್ಣಕಗಳನ್ತು 

ರಚಿಸ್. 

ವಗಾಣೊಂತ್ರ 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 

ಆವೃತ್ರತ 6 9 15 9 1 

ವಗಾಣೊಂತ್ರ 1-5 5-9 9-13 13-17 17-21 

ಆವೃತ್ರತ 4 3 5 7 1 



 

 

29. 50 ವಿರ ಯರ್ಥಣಗಳ ಗಣಿತ ವಿಷ್ಯದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನ್ಂತ್ರರೆ. ಈ ವಿತರಣೆಗೆ ಅಧಿಕ ವಿಧ ನ್ದ 

ಓಜಿೇವ್  ರಚಿಸ್. 

ಅಂಕಗಳ ವಿವರ  ವಿರ ಯರ್ಥಣಗಳ ಸಂಖೆಯ 
0 ಅಥವ  0 ಗಿಂತ ಅಧಿಕ 50 

20 ಅಥವ  20ಕ್ಕೆಂತ ಅಧಿಕ 32 
40 ಅಥವ  40ಕ್ಕೆಂತ ಅಧಿಕ 25 
60 ಅಥವ  60ಕ್ಕೆಂತ ಅಧಿಕ 20 
80 ಅಥವ  80ಕ್ಕೆಂತ ಅಧಿಕ 07 

 

30. tan(A+B) =√3  ªÀÄvÀÄÛ  tan(A-B)= 
1

√3
  DVzÉ, E°è  00 <(A+B) ≤900; DzÀgÉ A ªÀÄvÀÄÛ B É̈¯É PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

31. sin θ 

1−cot θ  
 + cos θ 

1−tan θ  
 = sinθ + cosθ  ಎಂದತ ಸ ಧಿಸ್. 

  ಅಥವ  

        cos θ − 2 cos3θ

2sin3 θ−  sinθ 
  = cotθ  ಎಂದತ ಸ ಧಿಸ್. 

32. ಎರಡತ ಧ್ನ್ ಸಂಖೆಯಗಳ ವಗಣಗಳ ವಯತ ಯಸವು 180 ಆಗಿರೆ. ಚಿಕೆ ಸಂಖೆಯಯ ವಗಣವು, ರೆ ಡಡ ಸಂಖೆಯಯ 8 

ರಷ್ಟಟದದರೆ ಆ ಎರಡತ ಸಂಖೆಯಗಳನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

     ಅಥವ  

 ಎರಡತ ಕರಮ ನ್ತಗತ ಸಂಖೆಯಗಳ ವಗಣಗಳ ಮೊತು 13 ಆದರೆ ಆ ಸಂಖೆಯಗಳನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

33. ಸಮತಟ ಟದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ 30√3 ಮೇ ಎತುರದ ಒಂದತ ನೆೇರ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲನಿಂದ ಅರೆೇ ನೆಲದ ಮೇಲರತವ 

ಒಂದತ ವಸತುವನ್ತು ನೆ ೇಡಿರ ಗ ಉಂಟ ದ ಅವನ್ತ ಕೆ ೇನ್ವು 600 ಆಗಿರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಬತಡದಿಂದ ವಸತುವಿಗಿರತವ 

ದ ರವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.  

    

 

    ಅಥವ  



 

 

  ಒಂದತ ಜ್ಮೇನಿನ್ ಎರಡ  ಕಡೆ 70 m ಮತತು 60√3 m ಎತುರವಿರತವ ಎರಡತ ಗ ಳಿ ಯಂತರಗಳಿವೆ. ಆ ಎರಡ  

ಗ ಳಿಯಂತರಗಳ  ನ್ಡತವೆ ನಿಂತ್ರರತವ ಒಬಬ ವಯಕ್ಕುಯತ ಅವುಗಳ ತತದಿಗಳನ್ತು ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ರ ಗ ಉಂಟ ದ ಉನ್ುತ 

ಕೆ ೇನ್ಗಳು 450 ಮತತು 300 ಆಗಿರತತುರೆ. ಹ ಗ ದರೆ ಗ ಳಿಯಂತರಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ದ ರ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

 

 

 

V.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳನಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:-        4X4=16 

34. ಈ ರೆೇಖ ತಮಕ ಸಮೇಕರಣಗಳ ಜೆ ೇಡಿಗೆ ನ್ಕ್ಷೆಯ ವಿಧ ನ್ದಿಂದ ಪರಿಹ ರ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 2x + y = 8  ಮತತು x – y = 1 

35. BC=5cm, AB=3cm ಮತತು A�̂�C=600 ಇರತವಂತೆ ತ್ರರಭತಜ್ ABC ರಚಿಸ್. ನ್ಂತರ ಮತೆ ುಂದತ ತ್ರರಭತಜ್ವನ್ತು 

ಅದರ ಬ ಹ್ತಗಳು  ABC ತ್ರರಭತಜ್ದ ಅನ್ತರ ಪ ಬ ಹ್ತಗಳ  5

4
 ರಷ್ಟಟರತವಂತೆ ರಚಿಸ್. 

36. ಒಂದತ ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯ ಮೊದಲ 8 ಪದಗಳ ಮೊತು 136 ಮತತು  ಮೊದಲ 15  ಪದಗಳವರೆಗಿನ್ ಮೊತು 465 

ಆಗಿರೆ. ಶೆೇಢಿಯ ಮೊದಲ 25 ಪದಗಳ ಮೊತುವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ. 

   ಅಥವ  

 ಒಂದತ ಸಮ ಂತರ ಶೆರೇಢಿಯ 5 ನೆೇ ಮತತು 9 ನೆೇ ಪದಗಳ ಮೊತು 40 ಹ ಗ  8 ನೆೇ ಮತತು 4 ನೆೇ ಪದಗಳ 

ಮೊತು 64 ಆಗಿರೆ. ಶೆರೇಡಿಯ ಮೊದಲ 20 ಪದಗಳ ಮೊತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.  

37. ಸ್ಲಂಡರ  ಆಕ ತ್ರಯ ಒಂದತ ಬದಿಗೆ ಅಧ್ಣಗೆ ೇಳ ಮತತು ಇನೆ ುಂದತ ಬದಿಗೆ ರ್ಂಕತವನ್ತು ಜೆ ೇಡಿಸ್ ಒಂದತ 

ಆಟ್ಟಕೆಯನ್ತು ತಯ ರಿಸ್ರೆ. ಸ್ಲಂಡರ  ಭ ಗದ ಉದದವು 20cm ಮತತು ಅದರ ವ ಯಸ 10 cm ಆಗಿರೆ. ರ್ಂಕತವಿನ್ 

ಭ ಗದ ಎತುರ 12 cm ಆದರೆ ಆಟ್ಟಕೆಯ ಮೇಲೆೈ ವಿಸ್ುೇಣಣ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

 

VI.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.         1 X 5=5 

38. “ಎರಡತ ಸಮರ ಪ ತ್ರರಭತಜ್ಗಳ ವಿಸ್ುೇಣಣಗಳ ಅನ್ತಪ ತವು ಅವುಗಳ ಅನ್ತರ ಪ ಬ ಹ್ತಗಳ ವಗಣಗಳ 

ಅನ್ತಪ ತಕೆೆ ಸಮನ ಗಿರತತುರೆ ಎಂದತ ಸ ಧಿಸ್”. 


