
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ಹಾಸನ. 
ಟಾರ್ಗೆಟ್ – 40 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ಗೆಪ್ತ್ರರಕಗ- 1  

ತಂಡ-1                                            ವಿಷಯ-ಗಣಿತ 10ನಗೇ ತರಗತ್ರ 

I.ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆ          1×5=5 

1) 4,9,14…………..ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ಗರೇಢಿಯ 9ನಗೇ ಪ್ದ 

a)17                   b)44                 c)36               d)40 
  

2)cosA=√3/2   ಆದರಗ ⎿𝐴ಯ ಬಗಲಗ 
  a)0°           b)30°            c)45°              d)60° 
 
3)ax²  + bx + c =0 ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಶೆ ೀಧಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

4)ಗೊೀಳದ ಘನ್ಫಲವನ್ನು ಕಂಡನ ಹಿಡಿಯನವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

5)ಮೂಲಬಂದನ ಮತ್ನು P(x,y) ಬಂದನರ್ಳ ನ್ಡನವಿನ್ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡನಹಿಡಿಯನವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

II.ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆ         2×6=12 

6) an = 3n- 2 ಆದರೆ, ಸಮಾಂತ್ರ ಶೆರೀಡಿಯ ಮೂದಲ ನಾಲನು ಪದರ್ಳನ್ನು ಕಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ. 

7)3x-5y-4=0, 9x-2y+7=0    ವರ್ಜಗಸನವ ವಿಧಾನ್ದಂದ ಬಡಿಸಿ. 

8)7.4ಸಗಂ.ಮೇ ಉದದದ ರೆೀಖಾಖಂಡವನ್ನು 3:2ರ ಅನ್ನಪಾತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ. 

9)(2,3) ಮತುು (4,1) ಬಂದನರ್ಳ ನ್ಡನವಿನ್ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ. 

10)x2-3x-4=0  ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲರ್ಳನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಂದ ಕಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ. 

11)15cotA=8 ಆದರೆ ಉಳಿದ ತ್ರರಕೊೀನ್ಮತ್ರಯ ಅನ್ನಪಾತ್ರ್ಳನ್ನು ಕಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ. 

III.ಮಲರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು.        3 ×5=15 

12) 4ಸೆಂ.ಮೀ , 5ಸೆಂ.ಮೀ ಮತುು 6ಸೆಂ.ಮೀ ಬಾಹನಗಳಿರುವ ಒಂದನ ತ್ರರಭನಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ನ್ಂತ್ರ ಇದಕೆು 

ಸಮರೂಪವಾಗಿರನವ  ಮತೊುಂದನ ತ್ರರಭನಜ ರಚಿಸಿ, ರಚಿಸಬೆೀಕಾದ ಈ ತ್ರರಭನಜದ ಪರತ್ರಯೂಂದನ ಬಾಹನವು ಮೊದಲ್ು 

ರಚಿಸಿದ ತ್ರರಭನಜದ ಅನ್ನರೂಪ ಬಾಹನರ್ಳ 2/3ರಷುು ಇರಬೆೀಕನ. 
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13)”ವೃತ್ುದ ಮೀಲ್ಲನ್ ಯಾವುದೆೀ ಬಂದನವಿನ್ಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸಪರ್ಗಕವು , ಸಪರ್ೆ ಬಂದನವಿನ್ಲ್ಲಿ ಎಳಗದ ತ್ರರಜ್ಯಕಗೆ ಲ್ಂಬಗಿರನತ್ುದೆ” 

ಎಂದನ ಸಾಧಿಸಿ. 

14)ಒಂದನ ಕಾಖಾಗನೆಯ 50 ಕೆಲಸಗಾರರ ದೆೈನ್ಂದನ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ್ ವಿತ್ರಣೆಯನ ನೀಡನತ್ರುದೆ. 

 ಮೀಲ್ಲನ್ ವಿತ್ರಣೆರ್ಗ ಕಡಿಮ ಇರನವ ವಿಧಾನ್ದ ಓರ್ಜೀವ್ ರಚಿಸಿ. 

 

 

 

15)ಕೆಳಗಿನ್ ಆವೃತ್ರು ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ 

% 

45  – 

55 

55 — 65 65 — 75 75 — 85 85 — 95 

ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಗಯ 3 10 11 8 3 

 

16)(5,-2) (6,4) ಮತುು (7,-2) ಒಂದನ ಸಮದಿಬಾಹನ ತ್ರರಭನಜದ ರ್ೃಂರ್ ಬಂದನರ್ಳಾಗಿವೆ ? ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿ. 

IV.ನಾಲ್ುೆ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು         4×2=8 

17)”ತ್ರರಭನಜದ ಎರಡನ ಬಾಹನರ್ಳನ್ನು ಎರಡನ ವಿಭಿನ್ು ಬಂದನರ್ಳಲ್ಲಿ ಛೆೀದಸನವಂತೆ ಒಂದನ ಬಾಹನವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತ್ರವಾಗಿ 

ಎಳೆದ ಸರಳರೆೀಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡನ ಬಾಹನರ್ಳನ್ನು ಸಮಾನ್ನಪಾತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸನತ್ುದೆ” ಎಂದನ ಸಾಧಿಸಿ. 

18)ನ್ಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬಡಿಸಿ: x+y=14      

                                           x-y=4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆದಾಯ(ರಲಗಳಲ್ಲೂ) 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 

ಕಗಲ್ಸರ್ಾರರ ಸಂಖ್ಗಯ 12 14 8 6 10 
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ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ಹಾಸನ. 
ಟಾರ್ಗೆಟ್ – 40 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ಗೆಪ್ತ್ರರಕಗ- 2  

ತಂಡ-2    ವಿಷಯ-ಗಣಿತ    10ನಗೇ ತರಗತ್ರ 

  

I. ಸರಿಯಾದ ಉತುರವನುೆ ಆರಿಸಿ ಬರಗಯಿರಿ.       1x3=3 
1) ಸಮಾಂತರ ಶ್ಗರೇಢಿ 5,9,13,..... ನ 10ನಗೇ ಪ್ದವು 

a)36   B)31    C)41   D)21 
2) P(x1 ,y1) ಮತುು Q(x2 ,y2) ಆದರಗ ಎರಡು ಬಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದಲರ 
     a) 22 )21()21( yyxx     b) )21()21( yyxx      
     c) 22 )21()21( yyxx               d) 22 )12()12( yyxx   
3)ಕಗಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಧರ್ೆದಲ್ಲೂ ರಗೇಖ್ಾತಮಕ ಸಮೇಕರಣ ಜಗಲೇಡಿಗಳು ಸಿಿರವಾಗಿರುತುವಗ. 
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II.       ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು.          1x2=2 

4) ಥಗೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನುೆ ನಿರಲಪಿಸಿ. 

5) ರ್ಂಕುವಿನ ಭಿನೆಕದ ಘನಫಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಲತರ ಬರಗಯಿರಿ. 

II. ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು.         2x6=12 
6)7 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ 2 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಗಯಗಳನುೆಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

7) ಕಗಳಗಿನ ಸಮೇಕರಣಗಳನುೆ ಬಿಡಿಸಿ.  2X+Y=5 
              2X-Y=3 

8) 8.6 cm ಉದದವಿರುವ ಒಂದು ರಗೇಖ್ಾಖಂಡವನುೆ ಎಳಗದು ಅದನುೆ 5:3ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲೂ ವಿಭಾಗಿಸಿ, 
ಎರಡು ಭಾಗಗಳನುೆ ಅಳಗಯಿರಿ. 

9) (-5, 7) ಮತುು (-1, 3) ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದಲರವನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

10) 2X2+X-6=0 ಈ ಸಮೇಕರಣವನುೆ ಅಪ್ವತೆನ ವಿಧಾನದಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮಲಲ್ಗಳನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

11) Sinθ=
5

3  ಆದರಗ Cosθ ಮತುು Cotθ ಬಗಲಗಗಳನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. PRASANTH KUMAR ROYAL'S



III.  ಮಲರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು.         3x5=15 
12) 5cm, 6cm ಮತುು 7cm ಬಾಹುಗಳಿರುವ ಒಂದು ತ್ರರರ್ುಜ್ವನುೆ ರಚಿಸಿ ನಂತರ ಮತಗಲುಂದು 

ತ್ರರರ್ುಜ್ವನುೆ ಅದರ ಪ್ರತ್ರಯಂದು ಬಾಹುವು ಮೊದಲ್ು ರಚಿಸಿದ ತ್ರರರ್ುಜ್ದ ಅನುರಲಪ್ ಬಾಹುಗಳ 
4

3

ಇರುವಂತಗ ರಚಿಸಿ. 
13) “ಬಾಹಯಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತುಕಗೆ ಎಳಗದ ಸಪರ್ೆಕಗಳ ಉದದವು ಸಮವಾಗಿರುತುದಗ” ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 
14) ಒಂದು ರ್ಾರಮದ 100 ಹಗಲಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ರೇ ಹಗಕಗುೇರ್ಗೆ ಉತಾಪದಸುವ ರ್ಗಲೇಧಿಯ ಇಳುವರಿಯನುೆ 
ಕಗಳಗನ ಕಗಲೇಷುಕವು ನಿೇಡುತ್ರುದಗ. ಈ ವಿತರಣಗಯನುೆ ‘ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನ’ದ ವಿತರಣಗಯಾಗಿ 
ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಇದರ ಓಜೇವ್ ಎಳಗಯಿರಿ. 

ಉತಾಪದನಾ ಇಳುವರಿ 
(kg/ha ಗಳಲ್ಲೂ) 

50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 
ಹಗಲಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಗಯ 2 8 12 24 38 16 

15) ಕಗಳಗಿನ ಆವೃತ್ರು ವಿತರಣಗಯು ಒಂದು ಪ್ರದಗೇರ್ದ 68 ರ್ಾರಹಕರ ಮಾಸಿಕ ವಿದುಯತ್ ಬಳಕಗಯನುೆ 
ನಿೇಡುತ್ರುದಗ . ದತಾುಂರ್ಗಳ ಮಧಾಯಂಕವನುೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. 
ಮಾಸಿಕ ಬಳಕಗ  
(ಯುನಿಟ್ಗಳಲ್ಲೂ) 

65-85 85-105 105-125 125-145 145-165 165-185 185-205 

ರ್ಾರಹಕರ 
ಸಂಖ್ಗಯ 

4 5 13 20 14 8 4 

16) A(-2,3) , B(4,3) , c(4,-1) ಮತುು D(-2, -1) ಆಯತದ ರ್ೃಂಗಗಳು ಎಂದು ತಗಲೇರಿಸಿ. 
 

IV.  ನಾಲ್ುೆ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು    2x4=8 
17) “ಎರಡು ತ್ರರರ್ುಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅನುರಲಪ್ ಕಗಲೇನಗಳು ಸಮನಾದರಗ ಅವುಗಳ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು 
ಸಮ “ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 
18) ಕಗಳಗಿನ ಸಮೇಕರಣಗಳು ಸಿಿರವಾಗಿವಗಯೆ? ಎಂಬುದನುೆ ನಕ್ಷಗಯ ಮಲಲ್ಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ. 
     2x-y=2,  4x-y=4 

************** 
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ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ಹಾಸನ. 
ಟಾರ್ಗೆಟ್ – 40 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ಗೆಪ್ತ್ರರಕಗ- 3  

ತಂಡ-3                                            ವಿಷಯ-ಗಣಿತ       10ನಗೇ ತರಗತ್ರ 

I. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತ ರ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.                                                        1X3=3 

1.  an = 3+ 4n ಆದರೆ a5  ರ ಬೆಲೆ ………………… 

a) 20                        b) 23                    c) 5                       d) 

3 

2. sin230°+ cos230° = ……………………..  

a) 1                          b) 0                    c) 
𝟏

𝟐
                       d) 

𝟑

𝟒
    

3. ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ⎿𝐏𝐎𝐐 =110° ಆದರೆ ⎿𝐏𝐓𝐐 ದ ಅಳತೆ…………   

a) 110°                    b) 140°               c) 70°                d) 50° 

II. ಉತ್ತ ರಿಸಿ.                                                                    1X2=2 

4. ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ಧಮೇಲೆಮ ೈ ವಿಸಿತ ೋರ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ   ಬರೆಯಿರಿ. 

5. ಥೇಲ್ಸ ನ  ಪ್ರ ಮೇಯ ನಿರೂಪಿಸಿ. 

III. ಉತ್ತ ರಿಸಿರಿ                                                                                     2x6=12 

6. ಸಮಾಂತ್ರ ಶ್ರ ೋಢಿ 2, 7, 12, ………………………..ರ 20 ಪ್ದಗಳ ಮೊತ್ತ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

7.ವರ್ಜಧಸುವ ವಿಧಾನದಾಂದ ಬಿಡಿಸಿ : 3x+4y =10  ,  2x – 2y =2  . 

8.  7.6 cm ಉದದ ವಿರುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು  ಎಳೆದು 5 : 8 ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿ್ಲ  ವಿಭಾಗಿಸಿ. 

9. ( 2 ,3 ) ಮತ್ತತ  ( 4,1 ) ಈ ಬಿಾಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

10.  ಸೂತ್ರ ದ ಸಹಾಯದಾಂದ ಬಿಡಿಸಿ : m2= 2+2m 

11. 5 sin𝛉 = 4 ಆದರೆ cos𝛉   ಮತ್ತತ  tan𝛉 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 

  IV. ಉತ್ತ ರಿಸಿರಿ                                                                                    3x5=15 

12. PQ= 5cm ,QR = 4cm ಮತ್ತತ  ⎿Q =70° ಇರುವಂತೆ PQR ತ್ರರ ಭುಜ ರಚಿಸಿ, ಅದರ ಬಾಹುಗಳ 
𝟓

𝟑
  

ರಷ್ಟು  ಅಳತೆ ಹಾಂದರುವ ಅದಕೆ್ಕ  ಸಮರೂಪಿಯಾದ ಇನ್ು ಾಂದು ತ್ರರ ಭುಜ ರಚಿಸಿ.  
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13. ಬಾಹ್ಯ  ಬಿಾಂದುವಿನಿಾಂದ  ವೃತ್ತ ಕೆ್ಕ  ಎಳೆದ ಎರಡು ಸಪ ರ್ಧಕಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತ ವೆ ಎಾಂದು 

ಸಾಧಿಸಿ. 

14. ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓರ್ಜೋವ್  ರಚಿಸಿರಿ. 

ಪ್ಡಗದ ಅಂಕಗಳು 0-10 10 – 20 20-30 30- 40 40- 50 50-60 

ವಿದಾಯರ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಗಯ 8 12 15 10 20 5 

 

15. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಅಾಂಕಿ ಅಾಂರ್ಗಳಿಗೆ ಬಹುಲ್ಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವರ್ಧಾಂತ್ರ 0 -10 10 -20 20-30 30 - 40 40 - 50 

ಆವೃತ್ರತ  3 5 9 5 3 

  

16. (-5 , 1) , (3, -5) ಮತ್ತತ  (5,2) ಶಾಂಗಗಳನ್ನು   ಹಾಂದರುವ ತ್ರರ ಭುಜದ ವಿಸಿತ ೋರ್ಧ ಕಂಡು 

ಹಿಡಿಯಿರಿ. 

V. ಉತ್ತ ರಿಸಿರಿ                                                                                            4x2=8 

17.  ಎರಡು ಸಮರೂಪ್ ತ್ರರ ಭುಜಗಳ ವಿಸಿತ ೋರ್ಧಗಳ ಅನ್ನಪಾತ್ವು ಅವುಗಳ ಅನ್ನರೂಪ್ 

ಬಾಹುಗಳ ವಗಧಗಳ ಅನ್ನಪಾತ್ಕೆ್ಕ  ಸಮನಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 

18. ನಕ್ಷಾ  ಕರ ಮದಾಂದ ಬಿಡಿಸಿ :   x+3y =6 

                                                    2x-3y=12. 
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ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ಹಾಸನ. 
ಟಾರ್ಗೆಟ್ – 40 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ಗೆಪ್ತ್ರರಕಗ- 4 

ತಂಡ-4                                            ವಿಷಯ-ಗಣಿತ 10ನಗೇ ತರಗತ್ರ 

I. I ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು :          1×3=3 

1. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ಗರೇಡಿಯ n ನಗೇ ಪ್ದ 5n+3 ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ಗರೇಡಿಯ 3ನಗೇ ಪ್ದವು 
a.11.      b.18.      C.12.    d.13 

2. ಒಂದು ರ್ಗಲೇಳದ ಘನಫಲ್ ಮತುು ಮೇಲಗೈ ವಿಸಿುೇಣೆಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಸಮನಾದರಗ ಅದರ ತ್ರರಜ್ಯವು 
a.3cm.    b.6cm.    c.9cm.    d.12cm 

3. ಎರಡು ಸಮರಲಪ್ ತ್ರರರ್ುಜ್ಗಳ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ 4:9 ಆದರಗ ಅವುಗಳ ವಿಸಿುೇಣೆಗಳ ಅನುಪಾತವು 
 a.3cm.    b.6cm.    c.9cm.    d.12cm 
 

II ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು          1×2=2 

4. ಮಲಲ್ಬಿಂದು ಮತುು P(4,5) ರ ನಡುವಿನ ದಲರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

5. ಈ ಕಗಳಗಿನ ಸಮೇಕರಣ ವಗೆಸಮೇಕರಣವಗೇ  ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ :  (X+1)2 = 2(x-3) 

 

III ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು:              6×2=12 

6. ಮೊತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 34 +32+ 30 ....... ......+10 

7. 3x-5y-4=0  ಮತುು 9x=2y+7  ಸಮೇಕರಣಗಳ ಜಗಲೇಡಿಗಳನುೆ ವಜೆಸುವ ವಿಧಾನದಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ. 

8. 6cm ತ್ರರಜ್ಯದ ಒಂದು ವೃತುವನುೆ ಎಳಗಯಿರಿ. ಇದರ ಕಗೇಂದರದಂದ 10cm ದಲರದ ಒಂದು 
ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತುಕಗೆ ಒ೦ದು ಜಗಲತಗ ಸಪರ್ೆಕಗಳನುೆ ರಚಿಸಿ. 

9. ಅಪ್ವತೆನ ವಿದಾನದಂದ ವಗೆಸಮೇಕರಣಗಳು ಮಲಲ್ಗಳನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. x2-3x-10=0 

10.(5,7),(-1,3)  ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದಲರವನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

11. 15cotA=8 ಆದರಗ sinA ಮತುು secA ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

IV 3ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು                  3×5=15 

12. ಮತುು ಬಾಹುಗಳಿರುವ ಒಂದು ತ್ರರರ್ುಜ್ವನುೆ ರಚಿಸಿ. ನಂತರ ಮತಗಲುಂದು ತ್ರರರ್ುಜ್ವನುೆ ಅದರ 

ಪ್ರತ್ರಯಂದು ಬಾಹು ಮೊದಲ್ು ರಚಿಸಿದ ಅನುರಲಪ್ ಬಾಹುಗಳ 5:3 ರಷ್ಟುರುವಂತಗ ರಚಿಸಿ. 

 

13. "ಬಾಹಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತುಕಗೆ ಎಳಗದ ಸಪರ್ೆಕಗಳ ಉದದವು ಸಮನಾಗಿರುತುದಗ" ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 
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14.ಒಂದು ಪ್ರದಗೇರ್ದ ವಾಯಪಾರ ಮಳಿರ್ಗಯ 40 ಅಂಗಡಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ ವಾಷ್ಟೆಕ ಲಾರ್ದ ವಿತರಣಗಯನುೆ ಈ 

ಕಗಳಗಿನ ಕಗಲೇಷಠಕವು ನಿೇಡುತ್ರುದಗ. ಈ ದತಾುಂರ್ಗಳನುೆ ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ವಿತರಣಗಯಾಗಿ 

ಬದಲಾಯಿಸಿ ಓಜೇವ್ಎಳಗಯಿರಿ. 

 

Profit(in 
lakhs) 

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 

No. of 
shops 

5 7 10 8 6 4 

 

15. ಒಂದು ಕಾಖ್ಾೆನಗಯ 90 ನೌಕರರ ದನಗಲಲ್ಲ ವಿತರಣಗಯನುೆ ಈ ಕಗಳರ್ಗ ನಿೇಡಿದಗ. ಈ ದತಾುಂರ್ಗಳಿರ್ಗ 
ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

Daily 
wages 
(in rs) 

300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 550-600 

No.of 
workers 

15 18 14 20 13 10 

 

16.P(0,4), Q(-2,0), ಮತುು R(2,0) ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರರರ್ುಜ್ದ ರ್ೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವಗಯೆೇ ಎಂದು 
ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ. 

 

V ನಾಲ್ುೆ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು           4×2=8 

17.ಒಂದು ಲ್ಂಬಕಗಲೇನ ತ್ರರರ್ುಜ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕಣ೯ದ ಮೇಲ್ಲನ ವಗೆವು ಉಳಿದಗರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ 

ವಗೆಗಳ ಮೊತುಕಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತುದಗ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 

 

18. ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಂದ ಬಿಡಿಸಿ: x+y=4 

                                              x-y=2 
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ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ಹಾಸನ. 
ಟಾರ್ಗೆಟ್ – 40 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ಗೆಪ್ತ್ರರಕಗ- 5  

ತಂಡ-5                                            ವಿಷಯ-ಗಣಿತ 10ನಗೇ ತರಗತ್ರ 

I  ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು :         3 1=3  

1) ªÉÆzÀ® ¥ÀzÀ ‘a ‘ ªÀÄvÀÄÛ ‘n ‘ £ÉÃ ¥ÀzÀ l DVgÀÄªÀ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ n ¥ÀzÀUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀÅ      

J)  n/2 (a+l) ©) n/2 (a-l)      ¹)  n/2[2a+( n–1) d]   r) n/2 [2a+( n +1) d] 

2) x+4x+c=0   ªÀUÀð ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀgÉ “c“ ¨É¯ÉAiÀÄÄ ____ 
J)  3   ©) 4       ¹)  5      r) 15 

3)     ¹°AqÀgï£À ¥Á±Àéð ªÉÄ¯ÉäöÊ «¹ÛÃtð PÀAqÀÄ»rAiÀÄÄªÀ ¸ÀÆvÀæªÀÅ ________ 

J) πr  h  ©)  2 πrh     ¹)  πrh      r) 2 πr(r+h) 

II ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು: 

4) ¥ÉÊxÁUÉÆÃgÀ¸ï «¯ÉÆÃªÀÄ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¦¹j          2 1=2 

5)     ªÀÄÆ® ©AzÀÄ«¤AzÀ (3.4) ©AzÀÄ«VgÀÄªÀ zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj? 

III  ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು:            6 2=12 

6)  2+5+8+----------- ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ±ÉæÃrüAiÀÄ 25 ¥ÀzÀUÀ¼À ªÉÆvÀÛ PÀAqÀÄ»r¬Äj?        

7) x+y=5 ಮತುು 2x-3y=4 F eÉÆÃr ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀfð¸ÀÄªÀ «zsÁ£À¢AzÀ ©r¹j? 

8)     3.5 s¸ÉA.«ÄÃ wædå«gÀÄªÀ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß gÀa¹, ªÀÈvÀÛ¢AzÀ 5 ¸ÉA.«ÄÃ zÀÆgÀ«gÀÄªÀ MAzÀÄ ©AzÀÄ«¤AzÀ  

       ªÀÈvÀÛPÉÌ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹? 

9)   (4,7) ªÀÄvÀÄÛ (2,-3) ©AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄªÀ gÉÃSÁRAqÀzÀ ªÀÄzsÀå ©AzÀÄ«£À ¤zÉÃð±ÀPÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß 

¸ÀÆvÀæ §¼À¹ PÀAqÀÄ»r¬Äj? 

10)   3x  -5x-2=0   F ªÀUÀð ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÆvÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ©r¹j? 

11) SinA =6/10  DzÀgÉ COSA ªÀÄvÀÄÛ TANA  C£ÀÄ¥ÁvÀUÀ¼À ¨É¯É PÀAqÀÄ»r¬Äj? 

 

IV  ಮಲರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು:         5 3=15 

 12) 5 ¸ÉA.«ÄÃ , 6 ¸ÉA.«ÄÃ ªÀÄvÀÄÛ 7 ¸ÉA.«ÄÃ ¨ÁºÀÄUÀ½gÀÄªÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄd gÀa¹ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 

wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¥Àæw ¨ÁºÀÄªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ C£ÀÄgÀÆ¥À ¨ÁºÀÄUÀ¼À 7/5 gÀ¶ÖgÀÄªÀAvÉ 

gÀa¹? 

13)    ¨ÁºÀå ©AzÀÄ«¤AzÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ J¯ÉzÀ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À GzÀÝUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ ¸Á¢ü¹j? 

14)    MAzÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ 35 «zÁåyðUÀ¼À vÀÆPÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 

PÉ¼ÀV£ÀAvÉ zÁR¯ÁzÀªÀÅ 
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vÀÆPÀUÀ¼ÀÄ (PÉ.f UÀ¼À°è) «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå 

38 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 0 

40 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 3 

42 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 5 

44 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 9 

46 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 14 

48 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 28 

50 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 32 

52 QÌAvÀ PÀrªÉÄ 35 

F zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ “ PÀrªÉÄ «zsÁ£ÀzÀ” MfÃªï gÀa¹? 

15) PÉ¼ÀV£À DªÀÈwÛ «vÀgÀuÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 68 UÁæºÀPÀgÀ ªÀiÁ¹PÀ «zÀÄåvï §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. 

zÀvÁÛA±ÀUÀ½UÉ ªÀÄzsÁåAPÀ PÀAqÀÄ»r¬Äj? 

ªÀiÁ¹PÀ §¼ÀPÉ (AiÀÄÆ¤mï) UÁæºÀPÀgÀ ¸ÀASÉå 

65-85 4 

85-105 5 

105-125 13 

125-145 20 

145-165 14 

165-185 08 

185-205 04 

16) (-3,5) (3,1)  (0,3) (-1,-4) ©AzÀÄUÀ½AzÀ GAmÁzÀ ZÀvÀÄ¨sÀÄðdªÀÅ ¸ÀªÀÄ£ÁAvÀgÀ ZÀvÀÄ¨sÀÄðdªÉÃ 

JAzÀÄ ¥ÀjÃQë¹ E®èªÁzÀgÉ PÁgÀt w½¹? 

V   ನಾಲ್ುೆ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ಗೆಗಳು:        2 4=8 

17) “ wæ s̈ÀÄdzÀ JgÀqÀÄ ¨ÁºÀÄUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ «©ü£Àß ©AzÀÄUÀ¼À°è bÉÃ¢¸ÀÄªÀAvÉ MAzÀÄ ¨ÁºÀÄ«UÉ 

¸ÀªÀÄ£ÁAvÀgÀªÁV J¼ÉzÀ ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÉAiÀÄÄ G½zÉgÀqÀÄ ¨ÁºÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è «¨sÁV¸ÀÄvÀÛzÉ” 

JAzÀÄ ¸Á¢ü¹j?          

18) F PÉ¼ÀV£À ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼À eÉÆÃrUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÉëAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ©r¹? 2x+y=8, x-y=1 PRASANTH KUMAR ROYAL'S
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ತಂಡ-6                                            ವಿಷಯ-ಗಣಿತ 10ನಗೇ ತರಗತ್ರ 

I. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತ ರವನ್ನು  ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.                      [1X2=2] 

1) 2,5,8……… ಈ ಶ್ರ ೇಢಿಯ 10 ನೇ ಪದ 

a)27                        b)  26                           c)  29                           d) 31 

2) ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ∠APB=400    ಆದರೆ ∠AOB=---------                  A                 

                                                                                                                  Oo                  P 

a)1400                           b)400                         c)1000                     B                     d)800 

 

II.ಉತ್ತ ರಿಸಿ.                                                                             [1X3=3] 

3)ಮೂಲಬಿಂದು ಮತ್ತತ  A(3,4) ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

4)ವಗಗಸಮೇಕರಣದ ಆದರ್ಗರೂಪವನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ. 

5)ಶಂಕುವಿನ ಭಿನು ಕದ ಘನಫಲವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ವನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ. 

 

III ಉತ್ತ ರಿಸಿ.                                                                          [2X6=12] 

    6) ಮೊದಲ  50 ಬೆಸಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ ಸಂಖೆ್ಯ ಗಳ ಮೊತ್ತಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

    7)  X+Y=5   ಮತ್ತತ       2X-3Y=4 ಸಮೇಕರಣಗಳನ್ನು  ವರ್ಜಗಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಡಿಸಿ. 

    8)  3.5 ಸಿಂ.ಮೇ ತ್ರರ ಜೆ್ ವಿರುವ ವೃತ್ತ ವನ್ನು  ರಚಿಸಿ.ಸಪ ರ್ಗಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೇನ 600  

ಇರುವಂತೆ    

          ತ್ರರ ಜೆ್ ಗಳ ಅಿಂತೆ್ ಬಿಂದುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಪ ರ್ಗಕಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿ. 

    9) (2,3)  ಮತ್ತತ  (10,y)  ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 10 ಮಾನಗಳಾದರೆ    ‘y’ ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು      

       ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.      

   10)  X2-3X-10=0 ಸಮೇಕರಣವನ್ನು  ಅಪವತ್ಗನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಡಿಸಿ. 

   11) 15 cotA= 8     ಆದರೆ    sinA   ಮತ್ತತ    secA  ಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 

 O 
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IV ಉತ್ತ ರಿಸಿ.                                                                        [3X5=15] 

12) 5ಸಿಂ.ಮೇ, 6ಸಿಂ.ಮೇ ಮತ್ತತ  7ಸಿಂ.ಮೇ ಬಾಹುಗಳಿರುವ ಒಿಂದು ತ್ರರ ಭುಜ್ವನ್ನು  ರಚಿಸಿ. 

ನಂತ್ರ ಪರ ತ್ರಯಿಂದು ಬಾಹುವು ತ್ರರ ಭುಜ್ದ ಅನ್ನರೂಪ ಬಾಹುಗಳು 
𝟓

𝟕
  ರಷಿ್ಟ ರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ. 

    13)ಬಾಹೆ್ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತ ಕೆ್ಕ  ಎಳೆದ ಸಪ ರ್ಗಕಗಳ ಉದದ ವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಎಿಂದು 

ಸ್ವಧಿಸಿ. 

    14) ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ದತ್ತ ಿಂರ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ‘ಓರ್ಜೇವ್’ ರಚಿಸಿ. 

      

 

 

   15) ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ದತ್ತ ಿಂರ್ಗಳಿಗೆ ಬಹುಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವರ್ಗಿಂತ್ರ 5-15 15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 

ಆವೃತ್ರತ  

 

6 11 21 23 14 5 

 

  16) (5,2), (4,7) ಮತ್ತತ  (7,-4) ಶಿಂಗಬಿಂದುಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾದ ತ್ರರ ಭುಜ್ದ ವಿಸಿತ ೇಣಗವನ್ನು  

         ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

V ಉತ್ತ ರಿಸಿ.                                                                          [4X2=8] 

  17) ಎರಡು ತ್ರರ ಭುಜ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅನ್ನರೂಪ ಕೇನಗಳು ಸಮನಾಗಿದದ ರೆ, ಅವುಗಳ ಅನ್ನರೂಪ 

ಬಾಹುಗಳು  

      ಸಮಾನ್ನಪಾತ್ದಲಿ್ಲರುತ್ತ ವೆ. ಆಗ ಆ ಎರಡೂ ತ್ರರ ಭುಜ್ಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತ ವೆ ಎಿಂದು 

ಸ್ವಧಿಸಿ. 

  18)  ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಸಮೇಕರಣಗಳನ್ನು  ಬಡಿಸಿ. 

                   X+Y=6 

                        X-Y=4 

 

 

 

 

 

 

ವರ್ಗಿಂತ್ರ 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 

ಆವೃತ್ರತ  

 

2 8 12 24 38 16 
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ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ಹಾಸನ. 
ಟಾರ್ಗೆಟ್ – 40 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ಗೆಪ್ತ್ರರಕಗ- 7  

ತಂಡ-7                                            ವಿಷಯ-ಗಣಿತ 10ನಗೇ ತರಗತ್ರ 

𝑰  MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ:           1X5=5 

1) ªÀÄÆ® ©AzÀÄ«£À ¤zÉÃð±ÁAPÀUÀ¼ÀÄ 

𝐀) ( 𝐱, 𝐲)        𝐁) ( 𝐱, 𝟎 )         𝐂)  ( 𝟎 , 𝟎 )           𝐃)( 𝟎 , 𝐲 ) 
2) 5 , 9 , 13 , . . . . . F ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåvÁå¸À  

𝐀 )   𝟓 , 𝟑          𝐁) 𝟗 , 𝟒             𝐂 )  𝟓 , 𝟒             𝐃 ) 𝟏𝟑 , 𝟒  

3) 𝐚𝟏𝐱 + 𝐛𝟏𝐲 + 𝐜𝟏 = 𝟎  ªÀÄvÀÄÛ   𝐚𝟐𝐱 + 𝐛𝟐𝐲 + 𝐜𝟐 = 𝟎 F ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

C¥Àj«ÄvÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ 

𝐀 ) 
𝐚𝟏

𝐚𝟐
≠

𝐛𝟏

𝐛𝟐
   𝐁) 

𝐚𝟏

𝐚𝟐
=

𝐛𝟏

𝐛𝟐
≠

𝐜𝟏

𝐜𝟐
  𝐂 )

𝐚𝟏

𝐚𝟐
=

𝐛𝟏

𝐛𝟐
=

𝐜𝟏

𝐜𝟐
  𝐃 ) ªÉÄÃ°£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ C®è 

4) avÀæzÀ°è 𝐏𝐓𝐐 = 𝟕𝟎° DVgÀÄªÀAvÉ ′ 𝐎 ′ PÉÃAzÀæªÀÅ¼Àî ªÀÈvÀÛPÉÌ 𝐓𝐏 ªÀÄvÀÄÛ 𝐓𝐐 

¸Àà±ÀðPÀUÀ¼ÁVªÉ. ºÁUÁzÀgÉ 𝐏𝐎𝐐  zÀ C¼ÀvÉAiÀÄÄ 

                 𝐀) 𝟏𝟏𝟎°         𝐁) 𝟏𝟎𝟎°           𝐂 )  𝟕𝟎°           𝐃 ) 𝟗𝟎°      

                                                                 

5) PÉÆnÖgÀÄªÀ avÀæzÀ°è 𝐂𝐨𝐬𝐞𝐜 𝐂 AiÀÄ ¨É¯É 

 𝐀 )   
√𝟑

𝟐
      𝐁) 

𝟐

√𝟑
           𝐂 )  𝟐            𝐃 ) 𝟏    

 

 

𝑰𝑰   JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ         2x6=12 

6) 2 , 7 . 12 , . . . . . . F ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrüAiÀÄ 10 ¥ÀzÀUÀ¼ÀªÀgÉV£À ªÉÆvÀÛ PÀAqÀÄ»r¬Äj 

7) ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ©r¹  𝐱 + 𝐲 = 𝟏   

                   𝐱 − 𝐲 = 𝟓 

8) 𝟒𝐜𝐦 wædåzÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ , ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆÃ£À 𝟖𝟎° EgÀÄªÀAvÉ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß 

gÀa¹ 

9) ( 𝟏, 𝟕 ) ªÀÄvÀÄÛ ( −𝟒 , 𝟐) F ¤zÉÃð±ÁAPÀ ©AzÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À zÀÆgÀ PÀAqÀÄ»r¬Äj 

10) 𝐱𝟐 − 𝟓𝐱 + 𝟔 = 𝟎 ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÆvÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ©r¹ 

11) 𝐭𝐚𝐧𝟐𝐀 = 𝐜𝐨𝐭(𝐀 − 𝟏𝟖) ªÀÄvÀÄÛ 𝟐𝐀 ®WÀÄPÉÆÃ£ÀªÁVzÉ 𝐀 ¨É¯É PÀAqÀÄ»r¬Äj PRASANTH KUMAR ROYAL'S



 

𝑰𝑰𝑰    ªÀÄÆgÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ         3x5=15 

12) 𝐁𝐂 = 𝟔𝐜𝐦 , 𝐀𝐁 = 𝟓𝐜𝐦  ªÀÄvÀÄÛ  𝐀𝐁𝐂 = 𝟔𝟎° EgÀÄªÀAvÉ wæ¨sÀÄd gÀa¹. 

£ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß , CzÀgÀ ¨ÁºÀÄUÀ¼ÀÄ  wæ¨sÀÄd 𝐀𝐁𝐂 AiÀÄ gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ   

C£ÀÄgÀÆ¥À  ¨ÁºÀÄUÀ¼À   
𝟑

𝟒
  gÀÀ¶ÖgÀÄªÀAvÉ gÀa¹ 

13) “ ªÀÈvÀÛzÀ ªÉÄÃ°£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ ©AzÀÄ«£À°è J¼ÉzÀ ¸Àà±ÀðPÀªÀÅ , ¸Àà±Àð©AzÀÄ«£À°è J¼ÉzÀ wædåPÉÌ 

®A§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ” JAzÀÄ ¸Á¢ü¹ 

14) F PÉ¼ÀV£À zÀvÁÛA±ÀPÉÌ PÀrªÉÄ EgÀÄªÀ NfÃªï gÀa¹ 

ªÀUÁðAvÀgÀ 5 - 10 10 - 15 15-20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 

«zÁåyðUÀ¼À 

¸ÀASÉå 

2 12 2 4 3 4 3 

  

15) F PÉ¼ÀV£À zÀvÁÛA±ÀPÉÌ ¸ÀgÁ¸Àj PÀAqÀÄ»r¬Äj 

ªÀUÁðAvÀgÀ 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 

«zÁåyðUÀ¼À 

¸ÀASÉå 

2 3 7 6 6 6 

 

16) (−𝟑 , 𝟓) ªÀÄvÀÄÛ ( 𝟒 , −𝟗) ©AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀÄªÀ gÉÃSÁRAqÀªÀ£ÀÄß DAvÀjPÀªÁV 𝟏 ∶ 𝟔 

C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è «¨sÁV¸ÀÄªÀ ©AzÀÄ«£À ¤zÉÃð±ÁAPÀUÀÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj 

𝑰𝑽 £Á®ÄÌ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ         4x2=8 

17) “ JgÀqÀÄ ¸ÀªÀÄgÀÆ¥À wæ¨sÀÄdUÀ¼À «¹ÛÃtðUÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ CªÀÅUÀ¼À C£ÀÄgÀÆ¥À ¨ÁºÀÄUÀ¼À 

ªÀUÀðUÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀPÉÌ ¸ÀªÀÄªÁVgÀÄvÀÛzÉ ” É JAzÀÄ ¸Á¢ü¹ 

18) F PÉ¼ÀV£À ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÁë «zsÁ£À¢AzÀ ©r¹  

         𝒙 + 𝟑𝒚 = 𝟔 

        𝟐𝒙 − 𝟑𝒚 = 𝟏𝟐 
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ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ಹಾಸನ. 
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ತಂಡ-8                                            ವಿಷಯ-ಗಣಿತ 10ನಗೇ ತರಗತ್ರ 

I. MAzÀÄ CAPÀzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ :        1X3=3 

1.          an = 2n -1 DzÀgÉ a3
 ¨É¯É PÀAqÀÄ »r¬Äj. 

2. ¥ÉÊxÁUÉÆÃgÀ¸ï ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄzÀ «¯ÉÆÃªÀÄªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¦¹ 

3. ªÀÈvÀÛPÉÌ ¨ÁºÀå ©AzÀÄ«¤AzÀ J¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀ ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼À ¸ÀASÉå JµÀÄÖ? 

4. 0, 0 < 𝛉 <900 tan2𝛉 Sec2𝛉 ¨É¯É JµÀÄÖ? 

5. PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ C¼ÀvÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¸ÀA§AzsÀªÉÃ£ÀÄ? 

 

II. JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ :        2x6=12 

1. 2 ,7, 12, ........... gÀ 25 ¥ÀzÀUÀ¼ÀªÀgÉV£À ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrAiÀÄ ªÉÆvÀÛ PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

2. ªÀfð¸ÀÄªÀ «zsÁ£À¢AzÀ ©r¹.  x + y = 5 & 2x – 3y = 4 

3. 3.5 cm wædå«¼Àî ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß gÀa¹ CzÀgÀ PÉÃAzÀæzÀ°è wædåUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆÃ£À 120
0

 EgÀÄªÀAvÉ ªÀÈvÀÛPÉÌ 

¸Àà±ÀðtUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹. 

4. (2, 3), (4, 1) ¤zÉÃð±ÁAPÀ ©AzÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À zÀÆgÀ PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

5.  C¥ÀªÀvÀð£À «zsÁ£À¢AzÀ ©r¹: x2 -5x + 6 = 0 

 

III. ªÀÄÆgÀÄ CAPÀzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ :        3x5=15 

1. 6¸ÉA.«ÄÃ, 7¸ÉA. «ÄÃ ªÀÄvÀÄÛ 8 ¸ÉA.«ÄÃ §ºÀÄUÀ½gÀÄªÀ MAzÀÄ wæ¨sÀÄd ರa¹, £ÀAvÀgÀ 

ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wæ¨sÀÄdªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁºÀÄªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä gÀa¹zÀ wæ¨sÀÄdzÀ 

C£ÀÄgÀÆ¥À ¨ÁºÀÄUÀ¼À 3/4 gÀ¶ÖgÀÄªÀAvÉ gÀa¹. 

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

 

3. MAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ 100 ºÉÆ®UÀ¼À°è ¥Àæw ºÉPÉÖÃgïUÉ GvÁà¢ À̧ÄªÀ UÉÆÃ¢üAiÀÄ E¼ÀÄªÀjAiÀÄ£ÀÄß 

PÉ¼ÀV£À PÉÆÃµÀÖPÀªÀÅ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. F «vÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÀ EgÀÄªÀ «zsÁ£ÀzÀ «vÀgÀuÉAiÀiÁV 

§zÀ¯Á¬Ä¹ EzÀgÀ NfÃªï J¼É¬Äj. 
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GvÁàzÀ£Á 

E¼ÀÄªÀj 

(PÉf) 

50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 

ºÉÆ®UÀ¼À 

¸ÀASÉå 
2 8 12 24 38 16 

 

4. MAzÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ 30 «zÁåyðUÀ¼À vÀÆPÀªÀ£ÀÄß PÉ¼ÀV£À «vÀgÀuÉAiÀÄÄ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. «zÁåyðUÀ¼À 

vÀÆPÀUÀ¼À ªÀÄzsÁåAPÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

vÀÆPÀ (PÉf) 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 

«zÁåyðUÀ¼À 

¸ÀASÉå 
2 3 8 6 6 3 2 

 

5. MAzÀÄ ZÀvÀÄ¨sÀÄðdzÀ C£ÀÄPÀæªÀÄ ±ÀÈAUÀUÀ¼ÀÄ (-4,-2), (-3,-5), (3,-2) ªÀÄvÀÄÛ (2,3) DzÀgÉ 

CzÀgÀ «¹ÛÃtðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 

III. £Á®ÄÌ CAPÀzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ :        4x2=8 

1. MAzÀÄ ®A§PÉÆÃ£À wæ¨sÀÄdzÀ°è «PÀtðzÀ ªÉÄÃ°£À ವUÀðªÀÅ G½zÀ JgÀqÀÄ ¨ÁºÀÄUÀ¼À 

ªÀUÀðUÀ¼À ªÉÆvÀÛPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

2. £ÀPÉëAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ©r¹. 

3x – y = 5 

2x – y = 3 
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