
ಸರ್ವಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ತಾಳಿಕೆ ೋಟಿ 

10ನೆೋ ತರಗತಿ ಅಧ್ಧವಾರ್ಷಧಕ ಪೂರ್ಧಸಿದ್ಧತಾ ಪರೋಕ್ಷೆ  - 2022-23 

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ                           ಸಮಯ: 3ಗಂಟೆ                                ಅಂಕಗಳು : 80 

I). ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಸರಯಾದ್ ಉತ್ತರ  ಆರಸಿ ಬರೆಯಿರ.                                                                   1x8=8.  

1) ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊತತ ಕಾಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸೂತರ.                                                                                                                                                                             
a) Sₙ=n/2[2a+(n-1)d].     b) Sₙ=n/2[2a-(n-1)d].     c) Sₙ=n/2[2a+(n+1)d].    d) 16.  Sₙ=n/2[2a-(n+1)d].                                                                                         

2) aₙ=3n-2 ಆದರ್ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೂರನ್ೇ ಪದವು                                                                                                                                                            
a) 11                        b) 7                          c) 8                       d) 13                                                                                          

3) ಚಿತರದಲ್ಲಿ.  ABC ಯಲ್ಲ ಿEFIIBC ಆದರ್ ಥ್ೇಲ್ಸ್ ಪರಮೇಯದ ಪರಕ ರ.                                                                                                                                                                   

a) AE/BE=AF/CF.          b) AE/AF=BE/CF.     c)  AB/AC=BC/EF.       d ) EF/BC=AE/AF.                                                                                 

4) ಎರಡು ರ್ೇಖ್ಗಳು ಪರಸಪರ ಛ್ೇದಿಸಿದ ಗ ಎಷ್ುು ಪರಿಹ ರಗಳನ್ುು ಹ್ೂಾಂದಿರುತತದ್.                                                                                                                                                               
a) 1.                               b) ಅನ್ೇಕ.                  c)  ಪರಿಹ ರವಿಲ್ಿ.            d ) 2.                                                                                         

5)  ಒಾಂದು ಬ ಹ್ಯ ಬಾಂದುವಿನಾಂದ ವೃತತಕ್ೆ ಎಳ್ಯಬಹ್ುದ ದ ಸಪರ್ಶಕಗಳು ಸಾಂಖ್ಯ.                                                                                                                                                                                    
a) 1                                b) 2                           c) 3.                              d) 4..                                                                                              

6) ∅ ಕ್ೂೇನ್ವನ್ುು ಹ್ೂಾಂದಿರುವ ತ್ರರಜ ಯಾಂತರ ಖಾಂಡದ ವಿಸಿತೇರ್ಶ                                                                                                                                                       
a)  ∅/360°X   r².           b) ∅/360°+   r².       c) ∅/360°-  r².            d) ∅/360°X2   r                                                                                   

7) ಮೂಲ್ಬಾಂದು ಮತುತ (3,4) ಬಾಂದುಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ದೂರ.                                                                                                                                                                   

a) 5 ಮ ನ್ಗಳು             b) 3 ಮ ನ್ಗಳು.         c) 4 ಮ ನ್ಗಳು.           d) 8 ಮ ನ್ಗಳು.                                                                                        
8) 210 ರ ಅವಿಭ ಜ್ಯ ಅಪವತಶನ್ಗಳ ಗುರ್ಲ್ಬದ.                                                                                                                                                                    
a) 2X3X4X5.                b) 2X3X5X7.              c) 2X5.                       d ) 105X2. 

II) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸಿ.                                                                                                         1x8=8                  

9) ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ n ನ್ೇ ಪದ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತರ ಬರ್ಯಿರಿ.                                                                                                                                                       

10) ಥ್ೇಲ್ಸ್ ಪರಮೇಯ ನರೂಪಿಸಿ.                                                                                                                                                                     

11) ಎರಡು ರ್ೇಖ್ಗಳು ಸಮ ಾಂತರವ ಗಿ ಇದ ದಗ ಎಷ್ುು ಪರಿಹ ರಗಳನ್ುು ಹ್ೂಾಂದಿರುತತವ್.                                                                                                                                                             
12) ವೃತತದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವುದ್ೇ ಒಾಂದು ಬಾಂದುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಎಷ್ುು ಸಪರ್ಶಕ ಗಳನ್ುು  ಎಳ್ಯಬಹ್ುದು.                                                                                                    
13) ∅ ಕ್ೂೇನ್ವನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುರ್ ರ್ೃತ್ತ ಕಂಸದ್ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುರ್ ಸ ತ್ೌ ಬರೆಯಿರ.                                                                                                                                                                                   

14) ಭ ಗ ಪರಮ ರ್ ಸೂತರ ಬರ್ಯಿರಿ.                                                                                                                                                                    

15) ತ್ರರಭುಜ್ದ ರ್ೃಾಂಗ ಬಾಂದುಗಳನ್ುು ಕ್ೂಟ್ ುಗ ತ್ರರಭುಜ್ದ ವಿಸಿತೇರ್ಶ ಕಾಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸೂತರ ಬರ್ಯಿರಿ.                                                                                                                                                             

16) ಒಾಂದು ಭ ಗಲ್ಬಧ ಸಾಂಖ್ಯಯೂ ಅಾಂತಯಗ್ೂಳುುವ ದರ್ಮ ಾಂರ್ ವಿಸತರಣ್ ಯನ್ುು ಹ್ೂಾಂದಿದ ದಗ ವ್ೇದವು ಯ ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತತದ್. 

III) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸಿ.                                                                                                       2x8=16. 

17) 3,6,9,12........ ಈ ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ 30ನ್ೇ ಪದ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                        

18)   ABC ವಿಸಿತೇರ್ಶ = 121cm ಮತುತ    DEF ವಿಸಿತೇರ್ಶ = 64cm, AB = 11 cm ಆದರ್ DE ಬ್ಲ್ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                       

19) x+y=12 ಮತುತ x-y=2 ಆದರ್ x ಮತುತ y ಬ್ಲ್ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                     

20) ವೃತತ ಕ್ೇಾಂದರದಿಾಂದ 5cm ದೂರದಲ್ಲರಿುವ ಬ ಹ್ಯ ಬಾಂದುವಿನಾಂದ ವೃತತಕ್ೆ ಎಳ್ದ ಸಪರ್ಶಕದ ಉದದ  4cm ಆದರ್ ವೃತತದ ತ್ರರಜ್ಯ 
ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                                                                                    

21) ಚಿತರದಲ್ಲಿ ಛ ಯೆಗ್ೂಳಿಸಿದ ಭ ಗದ ವಿಸಿತೇರ್ಶ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                           

22) 7.2cm ರ್ೇಖ ಖಾಂಡವನ್ುು 4:7 ರಲ್ಲಿ ವಿಭ ಗಿಸಿ.                                                                                                                                        



23) (5,7) ಮತುತ (1,4) ಬಾಂದುಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ದೂರ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                          

24) 3+  2 ಒಾಂದು ಅಭ ಗಲ್ಬಧ ಸಾಂಖ್ಯ ಎಾಂದು ಸ ಧಿಸಿ. 

IV). ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸಿ.                                                                                                      3x9=27. 

25) 8 ರಿಾಂದ ಭ ಗವ ಗುವ ಮೊದಲ್ 15 ಅಪವತಯಶಗಳ ಮೊತತ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                               
26) ಒಾಂದು ಸಮತಟ್ ುದ ನ್ಲ್ದ ಮೇಲ್ 11cm ಮತುತ 6cm ಕಾಂಬಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಾಂತರ 12cm ಆದರ್ ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಾಂತರ 
ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                                                                           

27) 3x+4y =17 ಮತುತ x+2y=7 ಆದರ್ x ಮತುತ y ಬ್ಲ್ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                   

28) ಬ ಹ್ಯ ಬಾಂದುವಿನಾಂದ ವೃತತಕ್ೆ ಎಳ್ದ ಸಪರ್ಶಕಗಳು ಸಮ ಎಾಂದು ಸ ಧಿಸಿ.                                                                                                 

29) ಚಿತರದಲ್ಲಿ ಛ ಯೆಗ್ೂಳಿಸಿದ ಭ ಗದ ವಿಸಿತೇರ್ಶ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                                                   

30) 4cm ತ್ರರಜ್ಯವಿರುವ ವೃತತಕ್ೆ ಸಪರ್ಶಕ ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಕ್ೂೇನ್ 60° ಇರುವಾಂತ್ ಒಾಂದು ಜ್ೂತ್ ಸಪರ್ಶಕ ಗಳನ್ುು ರಚಿಸಿ.                                                                                                                                               

31) (2,3) ಮತುತ (4,5) ಬಾಂದುಗಳನ್ುು P(x, y) ಇದು 1:2 ರಲ್ಲ ಿವಿಭ ಗಿಸಿದರ್ (x,y) ನದ್ೇಶಶ ಾಂಕ ಗಳನ್ುು ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                     

32)   3 ಒಾಂದು ಭ ಗಲ್ಬಧ ಸಾಂಖ್ಯ ಎಾಂದು ಸ ಧಿಸಿ.                                                                                                                                                                      

33) ಒಾಂದು ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊದಲ್ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತತ 12 ಮತುತ ಅವುಗಳ ಗುರ್ಲ್ಬದ 48 ಆದರ್ ಆ ಪದಗಳನ್ುು ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

V) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸಿ.                                                                                                           4x4=16 

34) ಒಾಂದು ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ 4ನ್ೇ ಮತುತ 8ನ್ೇ ಪದಗಳ ಮೊತತ 24 ಮತುತ  6ನ್ೇ ಮತುತ 10ನ್ೇ ಪದಗಳ ಮೊತತ 44ಆದರ್ ಸಮ ಾಂತರ 
ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊದಲ್ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ುು ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                      

35) ಸಮಕ್ೂೇನಯಗಳ ಗಿರುವ ಎರಡು ತ್ರರಭುಜ್ಗಳ ಅನ್ುರೂಪ ಬ ಹ್ುಗಳು ಸಮ ನ್ುಪ ತದಲ್ಲಿ ಇರುತತವ್ ಎಾಂದು ಸ ಧಿಸಿ.                                                                  
36) x+y=5 ಮತುತ x-y=1 ಆದರ್ ನ್ಕ್ಷ  ವಿಧ ನ್ದಿಾಂದ x ಮತುತ y ಬ್ಲ್ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                              

37) 0.6 ಯನ್ುು p/q ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಯಕತಪಡಿಸಿ. 

V) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸಿ.                                                                                                           5x1=5 

38) ಪ್ೈಥ ಗ್ೂರಸ್ ಪರಮೇಯ ನರೂಪಿಸಿ ಮತುತ ಸ ಧಿಸಿ. 

 


