
ತರಗತಿ: 9                ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಕಲೆ, ಚವಲಿಹಳ್ಳಿ ಗೆೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಚಿತೌದುಗಾ(ಜಿ) 
ವಿಷಯ: ಗಣಿತ       ಕಿರುಪರಿೀಕ್ಷ ೆ- FA4            ಅಂಕಗಳು: 20 
I.   ಬಿಟ್ಿ ಸಥಳ ತುಂಬಿರಿ:                                                            1 x ೩ = ೩  
1) ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನಫಲ್ದ ಸೊತೌ               . 
2) ರ್ೆೀಂದೌದಂದ ಜ್ಕಾಗೆ ಎಳೆದ ಲ್ಂಭವು            ನುು ಅರ್ಧಾಸುತತದೆ. 
3) ಲ್ಘು ವೃತತ ಕಂಸದಂದ ಆವೃತತವಕದ ಭಕಗವನುು                 ಎನುುವರು. 
II. ಸರಿಯಕದ ಉತತರ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ:                1 x ೩ = ೩ 
4) ಈ ಚಿತೌದಲಿಲ AB ವಕಾಸ ಆಗಿದೆ. ಇಲಿಲ AC=BC  ಆದರ ೆ∠CAB =            . 

 ಅ) 900                 ಬ) 450                        

 ಕ) 300                 ಡ) 1800          

5) ಒಂದು ವೃತತದಲಿಲ                  ಜ್ಕಾಗಳನುು ಎಳೆಯಬಹುದು. 
 ಅ) ಅಪರಿಮಿತ         ಬ) ನಕಲ್ುು       ಕ) ಒಂದು      ಡ) ಹತುತ 
6) ಆಯತ ಘನದ ಪ್ಕರ್ಶ್ಾ ಮೀಲೆೈ ವಿಸಿತೀರ್ಾ                   . 
 ಅ) ೨lbh    ಬ) 2lb  ಕ)2h(l+b) ಡ)lbh  
II. ರ್ೆಳಗಿನ ಪೌಶೆುಗಳ್ಳಗೆ ಉತತರಿಸಿ:             2 x 4 = 8 
7) ಒಂದು ನೆೀರ ವೃತತಪ್ಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್್ ನ ಎತತರ 14ಸೆಂ.ಮಿೀ. ಇದೆ ಮತುೌ ಅದರ ಪ್ಕರ್ಶ್ಾ ಮೀಲೆೈ ವಿಸಿತೀರ್ಾವು  

 ೮೮ಚ.ಸೆಂ.ಮಿೀ. ಆದರ ೆಸಿಲಿಂಡರ್್ನ ಪ್ಕದದ ವಕಾಸವನುು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. 
8) ೨ಸೆಂ.ಮಿೀ. ವೃತತದ ೨ ಚಿತೌಗಳನುು ಬರೆದು ರ್ೆಳಗಿನ ಭಕಗಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ.  

ಜ್ಕಾ, ವಕಾಸ, ಅರ್ಧಕ ವೃತತ ಖಂಡ, ಲ್ಘು ವೃತತ ಖಂಡ, ಅರ್ಧಕ ತಿೌಜ್ಕಾಂತರ ಖಂಡ, ಲ್ಘು ತಿೌಜ್ಕಾಂತರ ಖಂಡ 
9) ಒಂದು ರ್ಶಂಕುವಿನ ಓರ ೆಎತತರವು ೨೧ಮಿೀ. ಅದರ ಪ್ಕದದ ವಕಾಸ ೨೪ಸೆಂ.ಮಿೀ. ಆದರ ೆರ್ಶಂಕುವಿನ ಪೊರ್ಾ  

ಮೀಲೆೈ ವಿಸಿತೀರ್ಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. 
10) ಅರ್ಾಗೆೊೀಳ ಮತುತ ಪೊರ್ಾಗೆೊೀಳದ ಪ್ಕರ್ಶ್ಾ ಮೀಲೆೈ ವಿಸಿತೀರ್ಾಗಳನುು ಬರಯೆಿರಿ. 

 ರ್ೆಳಗಿನ ಪೌಶೆುಗಳ್ಳಗೆ ಉತತರಿಸಿ:                               3 x ೨ = ೬ 

11) ಈ ಚಿತೌದಲಿಲ A,B,C,D ವೃತತದ ಮೀಲಿನ 4 ಬಿಂದುಗಳು ∠BEC =1300  
    ಮತುತ ∠ECD =200  ಇರುವಂತೆ AC ಮತುತ BDಗಳು  Eನಲಿಲ  
 ಛೆೀರ್ಧಸುತತವೆ.  ∠BAC ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. 
 

12) ಒಂದು ಗೆೊೀಳದ ಮೀಲೆೈ ವಿಸಿತೀರ್ಾವು 154 ಚ.ಸೆಂ.ಮಿೀ. ಇದೆ ಆದರೆ 
 ಅದರ ಘನಫಲ್ವನುು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. 
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ಎನುುವರು. 
II. ಸರಿಯಕದ ಉತತರ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ:  1 x ೩ = ೩ 
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6) ಆಯತ ಘನದ ಪ್ಕರ್ಶ್ಾ ಮೀಲೆೈ ವಿಸಿತೀರ್ಾ                   . 
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III. ರ್ೆಳಗಿನ ಪೌಶೆುಗಳ್ಳಗೆ ಉತತರಿಸಿ:      2 x 4 = 8 
7) ಒಂದು ನೆೀರ ವೃತತಪ್ಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್್ ನ ಎತತರ 14ಸಂೆ.ಮಿೀ. ಇದೆ ಮತುೌ 

ಅದರ ಪ್ಕರ್ಶ್ಾ ಮೀಲೈೆ ವಿಸಿತೀರ್ಾವು ೮೮ಚ.ಸಂೆ.ಮಿೀ. ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್್ನ 
ಪ್ಕದದ ವಕಾಸವನುು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. 

8) ೨ಸಂೆ.ಮಿೀ. ವೃತತದ ೨ ಚಿತೌಗಳನುು ಬರೆದು ರ್ೆಳಗಿನ ಭಕಗಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸಿ. ಜ್ಕಾ, ವಕಾಸ, ಅರ್ಧಕ ವೃತತ ಖಂಡ, ಲ್ಘು ವೃತತ ಖಂಡ, ಅರ್ಧಕ 
ತಿೌಜ್ಕಾಂತರ ಖಂಡ, ಲ್ಘು ತಿೌಜ್ಕಾಂತರ ಖಂಡ 

9) ಒಂದು ರ್ಶಂಕುವಿನ ಓರ ೆಎತತರವು ೨೧ಮಿೀ. ಅದರ ಪ್ಕದದ ವಕಾಸ 
೨೪ಸಂೆ.ಮಿೀ. ಆದರೆ ರ್ಶಂಕುವಿನ ಪೊರ್ಾ ಮೀಲೈೆ ವಿಸಿತೀರ್ಾ ಕಂಡು 
ಹಿಡಿಯಿರಿ. 

10) ಅರ್ಾಗೆೊೀಳ ಮತುತ ಪೊರ್ಾಗೆೊೀಳದ ಪ್ಕರ್ಶ್ಾ ಮೀಲೆೈ ವಿಸಿತೀರ್ಾಗಳನುು 
ಬರೆಯಿರಿ. 

IV. ರ್ೆಳಗಿನ ಪೌಶೆುಗಳ್ಳಗೆ ಉತತರಿಸಿ:          3 x ೨ = ೬ 
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BDಗಳು  Eನಲಿಲ ಛೆೀರ್ಧಸುತತವೆ.  ∠BAC ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. 
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