
ಸರ್ವಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ತಾಳಿಕೆ ೋಟಿ 

9ನೆೋ ತರಗತಿ ಅಧ್ಧವಾರ್ಷಧಕ ಪೂರ್ಧಸಿದ್ಧತಾ ಪರೋಕ್ಷೆ  - 2022-23 

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ                           ಸಮಯ: 3ಗಂಟೆ                                ಅಂಕಗಳು : 80 

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

1) (64)   ರಬೆಲೆಯೂ.                                                                                                                                                                                 

a) 64.                              b) 8.                          c) 4.                              d) 16.                                                                                           

2) ಸಮಾನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂಶಗಳನನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಮೊತ್ತವು.                                                                                                                                                              
a) ಸಮ.                   b) ಅಸಮ.                  c)ಹೆಚ್ನು.                   d) ಕಡಿಮೆ.                                                                                          

3) ಒಂದನ ಸರಳ ರೆೇಖೆಯ ಮೆೇಲೆ ಒಂದನ ಕಿರಣವು ನಂತಾಗ ಉಂಟಾದ ಪಾಶ್ವಕೊೇನಗಳು ಮೊತ್ತ.                                                                                                                                                                      
a) 90°.                            b) 180°.                    c) 360°                          d) 0°.                                                                                        

4) P(x)=3x-2 ಆದರೆ P(1) ಬೆಲೆಯೂ.                                                                                                                                                               

a) 2.                               b) 5.                           c)  3.                              d ) 1.                                                                                             

5)  (a+b)² ವಿಸತರಿಸಿದ ರೂಪ.                                                                                                                                                                                     
a) a²+b²+2ab.               b) a²-b²+2ab.           c) a²+b²-2ab.                d) a²-b²-2ab.                                                                                              

6) ತ್ರಿಭನಜದ ಒಳಕೊೇನಗಳ ಮೊತ್ತ.                                                                                                                                                            
a) 90°.                            b) 180°.                    c) 360°                          d) 0°.                                                                                         

7) ವಗವದಲ್ಲಿ ಎಲಾ ಿಕೊೇನಗಳು.......... ಸಮ.                                                                                                                                                                    

a) 90°.                            b) 180°.                    c) 360°                          d) 0°.                                                                                        

8) ಚಿತ್ಿದಲ್ಲಿ. X ಬೆಲೆಯೂ.                                                                                                                                                                             

a) 180°.                          b) 70°.                      c) 110°.                        d ) 120° 

II) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸಿ.                                                                                                         1x8=8                  

9) 1/ √ 7 ವೆೇದವನನು ಅಕರಣಿಕರಿಸಿ.                                                                                                                                                          

10) (32)   ಸಂಕ್ೆೇಪಿಸಿ.                                                                                                                                                                     

11) ಆಧಾರ ಪಿತ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದರೆೇನನ?                                                                                                                                                             

12) ಒಂದನ ಬಂದನವಿನ ಮೂಲಕ ಎಷ್ನು ಸರಳರೆೇಖೆ ಎಳೆಯಬಹನದನ?                                                                                                     

13) P(x) =3x² - 2x ಆದರೆ P(2) ಬೆಲೆ ಕಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                                                                         

14) (a+b) (a-b) ಗನಣಲಬದ ಕಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                                                     

15) ತ್ರಿಭನಜ ಎಂದರೆೇನನ?                                                                                                                                                             

16) ಚ್ತ್ನಭವಜದ ಒಳಕೊೇನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ನು? 

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

17) ( 5 – 2 ) ( 5 + 2 ) ಗನಣಲಬಧ ಕಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                        

18)   3 ಸಂಖಾಾರೆೇಖೆಯ ಮೆೇಲೆ ಗನರನತ್ರಸಿ.                                                                                                                                                 

19) ಯೂಕಿಿಡನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡನ ಆಧಾರ ಪಿತ್ರಜ್ಞೆ ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                                                                               

20) ಬಾಹನಗಳನನು ಮತ್ನತ ಕೊೇನಗಳನನು ಆಧರಿಸಿದ ತ್ರಿಭನಜದ ವಿಧಗಳನನು ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                                              

21) P(y) y – y + 1 ಅದರೆ P(1) ಮತ್ನತ P(2) ಬೆಲೆ ಕಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                             

22) ಚಿತ್ಿದಲ್ಲಿ. X ಮತ್ನತ Y ಬೆಲೆ ಕಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ.                                                                                                                                          

23) (2x + y ) ಸೂಕತವಾದ ಸೂತ್ಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಬಡಿಸಿ.                                                                                                                           

24) ಒಂದನ ಆರಂಭಿಕ ಬಂದನವಿನಲ್ಲಿ 90° ಕೊೇನ ರಚಿಸಿ. 



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

25)  3 ಸಂಖಾಾರೆೇಖೆಯ ಮೆೇಲೆ ಗನರನತ್ರಸಿ.                                                                                                                                                

26) ಎರಡನ ರೆೇಖೆಗಳು ಪರಸಪರ ಸೆೇರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಶ ಂಗಾಭಿಮನಖ ಕೊೇನಗಳು ಸಮ ಎಂದನ ಸಾಧಿಸಿ.                                                        

27) AC=BC ಆಗನವಂತೆ A ಮತ್ನತ B ಬಂದನಗಳ ನಡನವೆ C ಎಂಬ ಬಂದನ ಇರನವುದಾದರೆ AC=1/2 AB ಎಂದನ ಸಾಧಿಸಿ.                                     

28) ಚಿತ್ಿದಲ್ಲಿ. x+y=w+z ಆದರೆ AOB ಒಂದನ ಸರಳರೆೇಖೆ ಎಂದನ ಸಾಧಿಸಿ.                                                                                                 

29) 12x-7x+1 ಅಪವತ್ರವಸಿ.                                                                                                                                                                    

30) (2x+1)  ಸೂತ್ಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಬಡಿಸಿ.                                                                                                                                                

31) ತ್ರಿಭನಜದ ಸವವಸಮತೆ ಯ ಸಿದಾಧಂತ್ಗಳನನು ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                                                                         

32) 30° ಕೊೇನವನನು ರಚಿಸಿ.                                                                                                                                                                       

33) ಒಂದನ ಚ್ತ್ನಭನವಜದ ಕೊೇನಗಳು  3:5:9:13 ಅನನಪಾತ್ದಲ್ಲಿವೆ ಚ್ತ್ನಭನವಜದ ಎಲಿ ಕೊೇನಗಳನನು ಕಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ.  

V) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸಿ.                                                                                                           4x4=16 

34) ತ್ರಿಭನಜದ ಒಳಕೊೇನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಎಂದನ ಸಾಧಿಸಿ.                                                                                                                                

35) BC=7cm, B =75° ಮತ್ನತ AB+AC =13cm ಇರನವಂತೆ ತ್ರಿಭನಜ ABC ರಚಿಸಿ.                                                                   
36) (2x+3y+4z) ಸೂತ್ಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಬಡಿಸಿ.                                                                                                                                                   

37) 0.6 ಯನನು p/q ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಕತಪಡಿಸಿ. 

V) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸಿ.                                                                                                           5x1=5 

38) ತ್ರಿಭನಜದ ಯಾವುದೆೇ ಒಂದನ ಬಾಹನಬಲ್ಲ ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗಬಹನದನ ಅಂತ್ರಾಭಿಮನಖ ಕೊೇನಗಳ ಮೊತ್ತಕೆೆ ಸಮಯ ಎಂದನ 
ಸಾಧಿಸಿ. 

 


