
  



 
 
 
 
�ೂ�ೕ�ಂ� �ಾ��ೕ� 
ಎ� ಎ� ಎ� � ಪ�ೕ�ಯ�� ಅ� �ಚು� ಅಂಕ ಗ�ಸಲು  
 ಸ�ಾಂತರ ��ೕ� 
1)ಎರಡು ಅಂ�ಗಳ ಎಷು� ಸಂ��ಗಳು 3�ಂದ �ಾ�ಸಲ�ಡುತ��? 
2)ಒಂದು ಸ�ಾಂತರ ��ೕ�ಯ 17�ೕ ಪದವ� ಅದರ 10�ೕ ಪದ��ಂತ 7 ��ಾ��ದ�� �ಾ�ಾನ� ವ��ಾ�ಸ ಕಂಡು����. 
3)ಮೂರು ಅಂ�ಗಳ ಎಷು� ಸಂ��ಗಳು 7�ಂದ �ಾ�ಸಲ�ಡುತ��? 
4)10 ಮತು� 250ರ ನಡು�ನ 4ರ ಗುಣಕಗಳ ಸಂ�� ಎಷು�? 
5)ಒಂದು ಸ�ಾಂತರ ��ೕ�ಯ�� d = 7 ಮತು� 22 �ೕ ಪದ 149 ಆದ� 22 ಪದಗಳವ��ನ 
�ತ��ೕನು? 
6)6 �ಂದ �ಾ�ಸಲ�ಡುವ �ದಲ 40 ಧ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾ�ಂಕಗಳ �ತ��ೕನು? 
7)�ದಲ 15, 8ರ ಅಪವತ��ಗಳ �ತ��ೕನು? 
 8)0 ಮತು� 50 ರ ನಡು�ನ �ಸ ಸಂ��ಗಳ �ತ��ೕನು? 
4 marks questions 
1)ಒಂದು ಸ�ಾಂತರ ��ೕ�ಯ 1�ೕ ಪದ 38, 16�ೕ ಪದ 73 ಆದ� 31�ೕ ಪದವನು� 
ಕಂಡು����. 
2)50 ಪದಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ ಸ�ಾಂತರ ��ೕ�ಯ 3�ೕ ಪದ 12 ಮತು� �ೂ�ಯ ಪದ 106 ಆದ� 29�ೕ ಪದ ಕಂಡು���� 
3)ಒಂದು ಸ�ಾಂತರ ��ೕ�ಯ 3�ೕ ಮತು� 9�ೕ ಪದಗಳು ಕ�ಮ�ಾ� 4 ಮತು� -8 ಆದ� 
ಅದರ ಎಷ��ೕ ಪದ �ೂ���ಾ��? 
4)3, 15, 27, 39 .... ಈ ಸ�ಾಂತರ ��ೕ�ಯ �ಾವ ಪದವ� ಅದರ 54�ೕ ಪದ��ಂತ 132 ��ಾ���? 
5)ಒಂದು ಸ�ಾಂತರ ��ೕ�ಯ 4�ೕ ಮತು� 8�ೕ ಪದಗಳ �ತ� 24 ಮತು� 6�ೕ ಮತು� 10�ೕ ಪದಗಳ �ತ� 44 ಆದ� ಆ 
��ೕ�ಯ �ದಲ ಮೂರು ಪದಗಳನು� ಕಂಡು���� 
6)ಒಂದು ಸ�ಾಂತರ ��ೕ�ಯ ಎರಡ�ೕ ಮತು� ಮೂರ�ೕ ಪದಗಳು ಕ�ಮ�ಾ� 14 ಮತು� 18 ಆದ� ಅದರ 51 ಪದಗಳವ��ನ �ತ��ೕನು? 
7)ಒಂದು ಸ�ಾಂತರ ��ೕ�ಯ 7 ಪದಗಳವ��ನ �ತ� 49 ಮತು� 17 ಪದಗಳವ��ನ �ತ� 289. ಆದ� �ದಲ n ಪದಗಳವ��ನ 
�ತ��ೕನು? 
8)ಒಂದು �ಾ�ಯ ��ಾ���ಗಳ ಸಮಗ� �ಾ��ಕ �ವ�ಹ��ಾ� ನಗದು ಬಹು�ಾನ�ಾ�� 700ರ �ತ�ವನು� �ೕಡ�ಾ�ತು�. ಪ�� 
ಬಹು�ಾನವ� ಅದರ ಮುಂ�ನ ಬಹು�ಾನ��ಂತ 20 ಕ���ಾದ� ಪ�� ಬಹು�ಾನಗಳ �ೌಲ� ಕಂಡು����. 

��ಭುಜಗಳು 
4 marks questions  
1)”��ಭುಜದ ಎರಡು �ಾಹುಗಳನು� ಎರಡು ��ನ� �ಂದುಗಳ�� �ೕ�ಸುವಂ� ಒಂದು �ಾಹು�� ಸ�ಾ�ಾಂತರ�ಾ� ಎ�ದ 
ಸರಳ�ೕ�ಯು ಉ��ರಡು �ಾಹುಗಳನು� ಸ�ಾನು�ಾತದ�� ��ಾ�ಸುತ��” ಎಂದು �ಾ�� 
2)”ಎರಡು ಸಮರೂಪ ��ಭುಜಗಳ ���ೕಣ�ಗಳ ಅನು�ಾತವ� ಅವ�ಗಳ ಅನುರೂಪ �ಾಹುಗಳ ವಗ�ಗಳ ಅನು�ಾತ�� 
ಸಮ�ಾ�ರುತ��”ಎಂದು �ಾ�� 
3)”ಒಂದು ಲಂಬ�ೂೕನ ��ಭುಜದ�� �ಕಣ�ದ �ೕ�ನ ವಗ�ವ� ಉ��ರಡು 
�ಾಹುಗಳ ವಗ�ಗಳ �ತ��� ಸಮ�ಾ�ರುತ��”ಎಂದು �ಾ�� 
4)”ಒಂದು ��ಭುಜದ�� ಅತ�ಂತ �ೂಡ� �ಾಹು�ನ �ೕ�ನ ವಗ�ವ� ಉ��ರಡು 
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�ಾಹುಗಳ ವಗ�ಗಳ �ತ��� ಸಮ�ಾದ� ಆ ಎರಡು �ಾಹುಗಳ ನಡು� ಲಂಬ�ೂೕನ ಏಪ�ಡುತ��” 
ಎಂದು �ಾ�� 
2 marks questions from thales thoerem 
1)�ತ�ದ��LM || CB ಮತು� LN || CD,  AM/AB= AN/ AD ಎಂದು �ಾ�� 
 

 
 
 
 
2)�ತ�ದ�� DE || AC ಮತು� DF || AE. BF/FE= BE /EC ಎಂದು �ಾ�� 
 

 
3)�ತ�ದ��, DE || OQ ಮತು� DF || OR. EF || QR ಎಂದು �ಾ�� 

 
4)�ತ�ದ��AB || PQ  ಮತು� AC || PR. ಆಗುವಂ� A, B  ಮತು�C  ಗಳು ಕ�ಮ�ಾ�OP, OQ  ಮತು� OR 
ಗಳ�ೕ�ನ �ಂದುಗಳು. ಆದ� BC || QR ಎಂದು�ೂೕ��. 
 

 
5)ABCD ಯು ಒಂದು �ಾ��ಜ� ಇದರ��AB || DC ಮತು� ಕಣ�ಗಳು ಪರಸ�ರ O �ಂದು�ನ�� �ೕ�ಸುತ��. 
ಆದ�AO/BO =CO/ DO ಎಂದು �ೂೕ��. 
6)ABCD ಚತುಭು�ಜದ��AO/BO= CO/ DO  ಆಗುವಂ� ಕಣ�ಗಳು ಪರಸ�ರ O �ಂದು�ನ�� 
�ೕ�ಸುತ��. ಆದ� ABCD ಯು ಒಂದು  �ಾ��ಜ� ಎಂದು �ಾ��. 

2 



2 marks questions from similarity and similar triangles 
7) �ಾ��ಜ�ದ�� ಕಣ�ಗ�ಾದ AC ಮತು� BDಗಳು ಪರಸ�ರ O �ಂದು�ನ�� �ೕ�ಸುತ��. 
ಎರಡು ��ಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪ� ��ಾ�ರಕ ಗುಣ ಉಪ�ೕ�� OA /OC=OB/ ODಎಂದು �ಾ�� 
8)�ತ�ದ�� QR/QS= QT/ PR  and < 1 = < 2. ಆದ� PQS ~  TQR ಎಂದು �ಾ��Δ Δ  

 
9)  < P =  <RTS ಆ�ರುವಂ� S ಮತು� T ಗಳು PQR ನ  PR  ಮತು� QR �ಾಹುಗಳ �ೕ�ನ �ಂದುಗಳುಆದ�  Δ Δ
RPQ ~  RTS ಎಂದು �ಾ��.Δ  
10) �ತ�ದ�� ABE  ACD,ಆದ�   ADE ~  ABC ಎಂದು �ಾ��.≃  
 

 
11) ಸಮ���ಾಹು ��ಭುಜABC ಯ��AB = AC,E  ಯು CB ಯನು� ವೃ���ದ �ೕ�ಯ �ೕ�ನ 
ಒಂದು �ಂದು AD  BC ಮತು�  EF   AC ಆದ� ABD ~  ECF ಎಂದು �ಾ��⊥ ⊥ Δ Δ  
 

 
12)ಎರಡು ಸಮರೂಪ ��ಭುಜಗಳ ���ೕಣ�ಗಳು ಸಮ�ಾದ�, ಅವ�ಗಳು ಸವ�ಸಮ ಎಂದು �ಾ�� 
Problems from pythagoras theorem 
1)ABC ಸಮ���ಾಹು ��ಭುಜದ�� C ಯು ಲಂಬ�ೂೕನ�ಾ�� AB^2 = 2AC^2 ಎಂದು �ಾ�� 
2)∆ABCಅ ಯು ಸಮ���ಾಹು ��ಭುಜ�ಾ�ದು� AC = BC, 2AB^2 = 2AC^2 ಆದ� ∆ABC ಯು ಲಂಬ�ೂೕನ ��ಭುಜ ಎಂದು 
�ಾ��. 
3)ಒಂದು ಸಮ�ಾಹು ��ಭುಜದ�� ಒಂದು �ಾಹು�ನ ವಗ�ದ ಮೂರರಷು� ಅದರ 
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�ಾವ��ಾದ�ೂಂದು ಎತ�ರದ �ಾಲ�ರಷ��� ಸಮ ಎಂದು �ಾ��. 
ಎರಡು ಚ�ಾ�ರಗ�ರುವ �ೕ�ಾತ�ಕ ಸ�ೕಕರಣಗಳ �ೂೕ�ಗಳು 
 

�ಾ�� ��ಾನ�ಂದ ���   2x-2y =2 
                                4x-4Y =5 
�ಾ�� ��ಾನ�ಂದ ���  x+y =5 
                              2x+2Y =10 
�ಾ�� ��ಾನ�ಂದ ��� 

                               x+3y  = 6 
                             2x-3y =12 
 ಓ� ಗು�ಾ�ಾರ��ಾನ 
 
 �ೕ�ಾತ�ಕ ಸ�ೕಕರಣಗಳ �ೂೕ�ಯನು� ಓ� ಗು�ಾ�ಾರ 
��ಾನಗ�ಂದ ���� 
1) . x – 3y – 3 = 0   and 3x – 9y – 2 = 0 
2)2x +y =5 and 3x+2y =8 
3)ಒಂದು �ನ��ಾ�ಯ ಅಂಶ�ಂದ 1ನು� ಕ��ಾಗ ಅದು 1/3 ಆಗುತ�� ಮತು� ಆ 
�ನ��ಾ�ಯ �ೕದ�� 8ನು� �ೕ���ಾಗ ಅದು 1/4 ಆಗುತ��. �ಾ�ಾದ� ಆ �ನ��ಾ�ಯನು� ಕಂಡು����. 
 
ಆ�ೕಶ ��ಾನ   
 
1)x + y = 14 and x – y = 4  �ೕ�ಾತ�ಕ ಸ�ೕಕರಣಗಳ �ೂೕ�ಗಳನು� ಆ�ೕಶ ��ಾನ�ಂದ ��� 
2)ಎರಡು ಸಂ��ಗಳ ವ��ಾ�ಸ 26 ಮತು� ಒಂದು ಸಂ��ಯು ಇ�ೂ�ಂದರ ಮೂರರ���. 
ಅವ�ಗಳನು� ಕಂಡು����. 
3) ಎರಡು ಪ�ಪ�ರಕ �ೂೕನಗಳ�� �ೂಡ� �ೂೕನವ� �ಕ� �ೂೕನ��ಂತ 18 ��� ಅ�ಕ�ಾ��. 
ಅವ�ಗಳನು� ಕಂಡು���� 
ವ��ಸುವ ��ಾನ 
1)�ೕ�ಾತ�ಕ ಸ�ೕಕರಣಗಳ �ೂೕ�ಗಳನು� ವ��ಸುವ ��ಾನ�ಂದ ��� 
3x-5y=20 and 6x-10y=40 
2)�ೕ�ಾತ�ಕ ಸ�ೕಕರಣಗಳ �ೂೕ�ಗಳನು� ವ��ಸುವ ��ಾನ�ಂದ ��� 
x-3y-7=0 and 3x-3y-15=0 
(i) ಒಂದು �ನ��ಾ�ಯ ಅಂಶ�� 1ನು� �ೕ��, �ೕದ�ಂದ 1ನು� ಕ�ದು ಸಂ�ೕ��ದ�, 
1 �ಗುತ��. ಆ �ನ��ಾ�ಯ �ೕದ�� 1ನು� �ೕ��ದ� ಅದು 1/2 ಎಂ�ಾಗುತ��. ಆ 
�ನ��ಾ� �ಾವ�ದು? 
(ii) ಐದು ವಷ�ಗಳ �ಂ� ನೂ�ಯ ವಯಸು� �ೂೕನು�ನ ವಯ��ನ ಮೂರು ಪಟು� 
ಆ�ತು�. ಹತು� ವಷ�ಗಳ ಬ�ಕ ನೂ�ಯ ವಯಸು� �ೂೕನು�ನ ವಯ��ನ ಎರಡು ಪಟು� 
ಆಗುತ��. �ಾ�ಾದ�, ನೂ� ಮತು� �ೂೕನು�ನ ಈ�ನ ವಯ��ಷು�? 
(iii) ಎರಡಂ�ಯ ಒಂದು ಸಂ��ಯ ಅಂ�ಗಳ �ತ� 9. ಇದರ��ರುವ ಅಂ�ಗಳ ಕ�ಮವನು� 
ಅದಲು ಬದಲು �ಾ��ಾಗ �ಗುವ ಸಂ��ಯನು� ಇಮ���ೂ��ದ�, ಅದು �ದಲ�ೕ 
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ಸಂ��ಯ ಒಂಭತ�ರಷ��� ಸಮ�ಾಗುತ��. ಆ ಸಂ��ಯನು� ಕಂಡು����. 
3) �ೕ�ಾತ�ಕ ಸ�ೕಕರಣಗಳ �ೂೕ�ಯನು� ���� 
 
 
1) +  =13, -  =-2x

2
y
3

x
5

y
4  

 
2) +  =2, +  = ,1

2x
1

3y
1

3x
1

2y 6
13  

 
�ೕ�ಾತ�ಕ ಸ�ೕಕರಣಗಳ �ೂೕ�ಯನು� ���� 
ಅ�ಾ�� ತಮ� ಮಗಳ�� �ೕಳು�ಾ��, ``ಏಳು ವಷ�ಗಳ �ಂ�, ಆ�ನ �ನ� ವಯ���ಂತ ನನ� 
ವಯಸು� ಏಳು ಪಟು� ��ಾ��ತು�. ಇನು� ಮೂರು ವಷ�ಗಳ ಬ�ಕ ಕೂ�ಾ ಆವ��ನ �ನ� 
ವಯ���ಂತ ನನ� ವಯಸು� ಮೂರು ಪಟು� ��ಾ�ಗುತ��''. 
 
ಅನು�ಾತಗಳನು� �ೂೕ��,�ೕ�ಗಳ ಸ��ಾವ ಬ��� ಪ��ಾರಗಳ ಸಂ�� ಮತು� ��ರ�ಯನು� 
��� 
 
1)x – 2y = 0  
3x + 4y – 20 = 0 
 
2)2x + 3y – 9 = 0  
4x + 6y – 18 = 0 
 
 
3)x + 2y – 4 = 0  
2x + 4y – 12 = 0 
 

ವೃತ�ಗಳು 
1)ವೃತ�ದ �ೕ�ನ �ಾವ��ೕ �ಂದು�ನ�� ಎ�ದ ಸ�ಶ�ಕವ�, ಸ�ಶ� �ಂದು�ನ�� ಎ�ದ ��ಜ��� 

ಲಂಬ�ಾ�ರುತ�� 

2)ವೃತ�ದ �ೕ�ನ �ಾವ��ೕ �ಂದು�ನ�� ಎ�ದ ಸ�ಶ�ಕವ�, ಸ�ಶ� �ಂದು�ನ�� ಎ�ದ ��ಜ��� 

ಲಂಬ�ಾ�ರುತ�� 

ವೃತ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ ���ೕಣ�ಗಳು 
1)ಒಂದು ವೃತ�ದ ���ಾ�ಂತರ ಖಂಡದ ��ಜ�ವ� 6 cm, ���ಾ�ಂತರ ಖಂಡದ �ೂೕನವ� 60 

ಆದ� ಅದರ ���ೕಣ�ವನು� ಕಂಡು����. 
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2. ಪ��ಯು 22 cm ಇರುವ ಒಂದು ವೃತ� ಚತುಥ�ಕ �ಾಗದ ���ೕಣ�ವನು� ಕಂಡು����. 

3)21 cm ��ಜ��ರುವ ಒಂದು ವೃತ�ದ�� ಒಂದು ಕಂಸವ� ವೃತ��ೕಂದ�ದ�� 60 

 �ೂೕನವನು�ಂಟು�ಾಡುತ��.  ಕಂಸದ ಉದ� ಕಂಡು����. 

4)21 cm ��ಜ��ರುವ ಒಂದು ವೃತ�ದ�� ಒಂದು ಕಂಸವ� ವೃತ��ೕಂದ�ದ�� 60 

 �ೂೕನವನು�ಂಟು�ಾಡುತ��. ಕಂಸ�ಂದ ಉಂ�ಾದ ���ಾ�ಂತರ ಖಂಡದ ���ೕಣ�ವನು� ಕಂಡು����. 

5)21 cm ��ಜ��ರುವ ಒಂದು ವೃತ�ದ�� ಒಂದು ಕಂಸವ� ವೃತ��ೕಂದ�ದ�� 60 

 �ೂೕನವನು�ಂಟು�ಾಡುತ��. ಅನುರೂಪ �ಾ��ಂದ ಉಂ�ಾದ ವೃತ�ಖಂಡದ ���ೕಣ�ವನು� ಕಂಡು����. 

6)�ತ�ದ��,ABCD ಯು 14 cm �ಾಹುವ�ಳ� �ೌಕ�ಾ�� ಮತು� APD �ಾಗೂ 

APC ಗಳು ಅಧ�ವೃತ�ಗ�ಾದ�, �ಾ��ೂ��ದ �ಾಗದ ���ೕಣ�ವನು� ಕಂಡು����. 

 

7)�ತ�ದ��, ABCD �ೌಕದ �ಾಹು�ನ ಉದ�14 cm. ಪ�� ವೃತ�ವ� ಉ�ದ ಮೂರು ವೃತ�ಗಳ��ಎರಡನು� 

�ಾಹ��ಾ� ಸ���ಸುವಂ� A,B,C, ಮತು� 

D �ೕಂದ��ಾ�ರುವ �ಾಲು� ವೃತ�ಗಳನು� ಏ���.�ಾ��ೂ��ದ �ಾಗದ ���ೕಣ�ವನು� ಕಂಡು���� 

 

 

8) �ತ�ದ��, OACD ಯು O �ೕಂದ�ವನು� �ೂಂ�ರುವ ಮತು� 3.5 cm ��ಜ��ರುವ ವೃತ�ದ 

ಚತುಥ�ಕ�ಾ��. OD = 2 cm ಆದ�  ವೃತ� ಚತುಥ�ಕದ ���ೕಣ�ವನು� ಕಂಡು���� 
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9) �ತ�ದ��, OACD ಯು O �ೕಂದ�ವನು� �ೂಂ�ರುವ ಮತು� 3.5 cm ��ಜ��ರುವ ವೃತ�ದ 

ಚತುಥ�ಕ�ಾ��. OD = 2 cm ಆದ�  �ಾ��ೂ��ರುವ �ಾಗದ ���ೕಣ�ವನು� ಕಂಡು���� 

 

 
ರಚ�ಗಳು 
1 mark questions 
 
1)5cm,6cm ಮತು� 7cm �ಾಹುಗ�ರುವ ಒಂದು ��ಭುಜವನು� ರ�� ನಂತರ ಇದ�� ಸಮರೂಪ�ಾ�ರುವ 

ಮ�ೂ�ಂದು ��ಭುಜವನು� ರ��.ರ�ಸ�ೕ�ಾದ ಈ ��ಭುಜದ ಪ���ಂದು �ಾಹುವ� �ದಲು ರ��ದ ��ಭುಜದ 

ಅನುರೂಪ �ಾಹುಗಳ 7/5 ರಷು� ಇರ�ೕಕು. 

2)4cm, 5cm ಮತು� 6cm �ಾಹುಗ�ರುವ ಒಂದು ��ಭುಜವನು� ರ�� ನಂತರ ಇದ��ಸಮರೂಪ�ಾ�ರುವ 

ಮ�ೂ�ಂದು ��ಭುಜವನು� ರ��. ರ�ಸ�ೕ�ಾದ ಈ ��ಭುಜದ ಪ���ಂದು �ಾಹುವ� �ದಲು ರ��ದ ��ಭುಜದ 

ಅನುರೂಪ �ಾಹುಗಳ 2/3 ರಷು� ಇರ�ೕಕು 

3)AB = 8cm ಇರುವ ಒಂದು �ೕ�ಾಖಂಡ ಎ���. `A' ಯನು� �ೕಂದ��ಾ��� 4cm ��ಜ�ದ ಒಂದು ವೃತ�ವನು� 

ರ�� ಮತು� `B' ಯನು� �ೕಂದ��ಾ��� 3cm ��ಜ�ದ ಮ�ೂ�ಂದು ವೃತ�ವನು� ರ��. ಪ�� ವೃತ��� ಮ�ೂ�ಂದು 

ವೃತ�ದ �ೕಂದ��ಂದ ಸ�ಶ�ಕಗಳನು� ರ��. 
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4)3cm ��ಜ�ದ ಒಂದು ವೃತ�ವನು� ಎ���. ಇದರ ಒಂದು �ಾ�ಸವನು� ಎರಡೂ ಕ� ವೃ��� ಅದರ �ೕ� 

�ೕಂದ��ಂದ ಪ�� �ಂದುವ� 7cm ದೂರದ��ರುವಂ� p ಮತು� q ಎಂಬ ಎರಡು �ಂದುಗಳನು� ಗುರು��. ಈ ಎರಡು 

�ಂದುಗ�ಂದ ವೃತ��� ಸ�ಶ�ಕಗಳನು� ಎ���. 

5)4cm ಮತು� 6cm ��ಜ�ಗ�ರುವ ಎರಡು ಏಕ�ೕಂ��ೕಯ ವೃತ�ಗ��. 6cm ��ಜ�ದ ವೃತ�ದ 

�ೕ�ನ ಒಂದು �ಂದು��ಂದ 4cm ��ಜ�ದ ವೃತ��� ಸ�ಶ�ಕವನು� ರ�� ಮತು� ಅದರ 

ಉದ�ವನು� ಅ���. ಅಳ�ಯನು� �ಕ��ಾರ�ಂದ �ಾ��ೂೕ� 

2 marks questions 

1)6cm ��ಜ�ದ ಒಂದು ವೃತ�ವನು� ಎ��� ಇದರ �ೕಂದ��ಂದ 10cm ದೂರದ ಒಂದು 

�ಂದು��ಂದ ವೃತ��� ಒಂದು �ೂ� ಸ�ಶ�ಕಗಳನು� ರ�� ಮತು� ಅವ�ಗಳ ಉದ�ಗಳನು� 

ಅ��� 

2)5cm ��ಜ�ದ ವೃತ���, ಸ�ಶ�ಕಗಳ ನಡು�ನ �ೂೕನ 60 ಇರುವಂ� ಒಂದು �ೂ� ಸ�ಶ�ಕಗಳನು� ಎ���. 

3)8cm ಉದ��ರುವ ಒಂದು �ೕ�ಾಖಂಡವನು� ಎ��� ಮತು� ಇದನು� 3:2  ಅನು�ಾತದ�� ��ಾ��. ಎರಡೂ 

�ಾಗಗಳನು� ಅ��� 

��ೕ��ಾಂಕ �ೕ�ಾಗ�ತ 
concept1 

1)(1, 5), (2, 3) ಮತು� (-2, -11) ಎಂಬ �ಂದುಗಳು ಸರಳ�ೕ�ಾಗತ�ೕ ಎಂದು �ಣ���. 

 

2)(5, -2), (6, 4) ಮತು� (7, -2) ಒಂದು ಸಮ���ಾಹು ��ಭುಜದ ಶೃಂಗ �ಂದುಗ�ಾ���ೕ ಎಂದು ಪ��ೕ��. 

3)(2, -5) ಮತು� (-2, 9) �ಂದ ಸ�ಾನ ದೂರದ��ರುವ x - ಅ�ದ �ೕ�ನ �ಂದುವನು� ಕಂಡು���� 

4)P (2, -3) ಮತು� Q (10, y) �ಂದುಗಳ ನಡು�ನ ದೂರ 10 �ಾನಗ�ಾದ�, y ಯ ��ಗಳನು� ಕಂಡು���� 

concept2 

5)(4, -1) ಮತು� (-2, -3) �ಂದುಗಳನು� �ೕ�ಸುವ �ೕ�ಾಖಂಡದ ��ೖ�ಾಜಕ �ಂದುಗಳ ��ೕ��ಾಂಕಗಳನು� 

ಕಂಡು����. 
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6)(-3, 10) ಮತು� (6, -8) �ಂದುಗಳನು� �ೕ�ಸುವ �ೕ�ಾಖಂಡವ� (-1, 6) �ಂದ �ಾವ ಅನು�ಾತದ�� 

��ಾ�ಸಲ�ಡುತ�� ಎಂದು ಕಂಡು����. 

7)(1, 2), (4, y), (x, 6) ಮತು� (3, 5) �ಂದುಗಳು ಒಂದು ಸ�ಾಂತರ ಚತುಭು�ಜದ ಅನುಕ�ಮ ಶೃಂಗಗ�ಾದ�, x 

ಮತು� y ಗಳನು� ಕಂಡು���� 

8)AB �ಾ�ಸ�ಾ�ರುವ ವೃತ�ದ �ೕಂದ� (2, -3) ಮತು� B ಯು (1, 4) ಆದ�, A�ಂದು�ನ 

��ೕ��ಾಂಕಗಳನು� ಕಂಡು����. 

concept3 

9)(2, 3), (-1, 0), (2, -4) ಶೃಂಗಗ�ರುವ ��ಭುಜದ ���ೕಣ�ಗಳನು� ಕಂಡು���� 

10)ಒಂದು ವ�ಾ�ಕೃ�ಯ ಅನುಕ�ಮ ಶೃಂಗಗಳು (3, 0), (4, 5), (-1, 4) ಮತು� (-2,-1) ಆದ� ಅದರ ���ೕಣ�ವನು� 

ಕಂಡು���� 

11)(7, -2), (5, 1), (3, k)�ಂದುಗಳು ಸರಳ�ೕ�ಾಗತ�ಾ�ದ�� k ಯ ��ಯನು� ಕಂಡು�� �� 

�ಾಸ�ವ ಸಂ��ಗಳು 
Euclid's algorithm 
1)ಯೂ��� ನ �ಾ�ಾ�ಾರದ ಅನುಪ��ೕಯ ಬಳ� 135 ಮತು� 225 ರ ಮ�ಾಅ ಕಂಡು ����  . 

2)ಯೂ��� ನ �ಾ�ಾ�ಾರದ ಅನುಪ��ೕಯ ಬಳ� 196ಮತು�38220ರ ಮ�ಾಅ ಕಂಡು ����  

3)ಯೂ��� ನ �ಾ�ಾ�ಾರದ ಅನುಪ��ೕಯ ಬಳ� 867ಮತು�225ರ ಮ�ಾಅ ಕಂಡು ���� 

Factorization 

4)ಅ��ಾಜ� ಅಪವತ�ನ ��ಾನ�ಂದ 8,9,ಮತು� 25 ಗಳ ಮ�ಾಅ ಮತು� ಲ�ಾಅ ಕಂಡು ���� 

5)26ಮತು�91 ಗಳ ಮ�ಾಅ ಮತು� ಲ�ಾಅ ಕಂಡು ����  ಮತು�  ಲ�ಾಅ ◌�ಮ�ಾಅ = ಆ ಎರಡು ಸಂ��ಗಳ 

ಗುಣಲಬ� ಎಂಬುದನು� �ಾ� �ೂೕ� 

6)(306, 657)ರ ಮ�ಾಅ = 9 ಆದ� ಅವ�ಗಳ ಲ�ಾಅ ಕಂಡು ����. 

Proving irrationality 

7)5 –√3ಒಂದು ಅ�ಾಗಲಬ� ಸಂ�� ಎಂದು �ೂೕ��. 
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8)3 + 2√5ಒಂದು ಅ�ಾಗಲಬ� ಸಂ�� ಎಂದು �ೂೕ��. 

ಬಹುಪ�ೂೕ��ಗಳು 
1)x^2 + 7x + 10 ಎಂಬ ವಗ� ಬಹುಪ�ೂೕ��ಯ ಶೂನ��ಗಳನು� ಕಂಡು���� 

2)x^2 + 7x + 10 ವಗ� ಬಹುಪ�ೂೕ��ಯ ಶೂನ��ಗಳು -2, -5 ಆದ� 

 ಶೂನ��ಗಳು ಮತು� ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು� �ಾ� �ೂೕ� 

3)x^2 - 3 ಎಂಬ ಬಹುಪ�ೂೕ��ಯ ಶೂನ��ಗಳನು� ಕಂಡು���� �ಾಗೂ 

ಶೂನ��ಗಳು ಮತು� ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು� �ಾ� �ೂೕ� 

4) ಶೂನ��ಗಳ �ತ� �ಾಗೂ ಗುಣಲಬ�ಗಳು ಕ�ಮ�ಾ� -3 ಮತು� 2 ಆ�ರುವ ಒಂದು 

ವಗ� ಬಹುಪ�ೂೕ��ಯನು� ಕಂಡು���� 

5) 3, -1 ಮತು� - 1/3 ಇವ� p(x) = 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3 ಎಂಬ ಘನ 

ಬಹುಪ�ೂೕ��ಯ ಶೂನ��ಗ�ಾ���ೕ? ಪ�ೕ��  

6)p(x) = 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3 ಎಂಬ ಘನಬಹುಪ�ೂೕ��ಯ ಶೂನ��ಗಳು  3, -1 ಮತು� - ⅓ ಆದ� 

ಶೂನ��ಗಳು ಮತು� ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು� �ಾ� �ೂೕ�. 

7) ಬಹುಪ�ೂೕ�� 3x^3 + x^2 + 2x + 5 ನು� 1 + 2x + x^2 �ಂದ �ಾ�� 

8)  ಮತು� -  ಇವ� 2x4 - 3x3 - 3x2 + 6x - 2ರ ಎರಡು ಶೂನ��ಗ�ಾದ�,√2 √2  

ಅದರ ಎ�ಾ� ಶೂನ��ಗಳನು� ಕಂಡು����. 

Quadratic equations 
1)ಸೂತ��ಂದ  2x ^ 2 + x – 528 = 0  ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 
 
2)ಸೂತ��ಂದ 3x ^2 – 5x + 2 = 0   ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 
 
3)ಸೂತ��ಂದ  x^2 + 4x + 5 = 0  ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 
 
4)ಸೂತ��ಂದ  2x^2 – 2   x + 1 = 0  ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� √2  
 
5)ಸೂತ��ಂದ  2x^ 2 – 7x + 3 = 0  ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 
 
6)ಸೂತ��ಂದ 2x^ 2 + x – 4 = 0    ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 
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7)ಸೂತ��ಂದ  4x^2 +4 x +3 =0  ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� √3  
 
 
8)ಸೂತ��ಂದ  2x^ 2 + x + 4 = 0 ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 
 
9)ಸೂತ��ಂದ   2x^ 2 – 7x + 3 = 0  ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 
Concept2 
 
1)ಅಪವತ�ನ ��ಾನ�ಂz  2x ^2 – 5x + 3 = 0,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 
 2x ^2 – 5x + 3 = 0, 
2)ಅಪವತ�ನ ��ಾನ�ಂದ    x ^2 – 3x -10 = 0,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 

3)ಅಪವತ�ನ ��ಾನ�ಂದ    2 x ^2 + x -6 = 0 ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 

4)ಅಪವತ�ನ ��ಾನ�ಂದ  100 x ^2 -20 x + 1 = 0 ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 

5)ಅಪವತ�ನ ��ಾನ�ಂದ   2x^ 2 – x + 1/ 8 = 0  ,ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 

Concept 3 

1)ವಗ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವ ��ಾನ�ಂದ  2x^ 2 – 7x + 3 = 0 ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 

2)ವಗ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವ ��ಾನ�ಂದ  2x^ 2 + x – 4 = 0  ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 

3)ವಗ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವ ��ಾನ�ಂದ  4x^2 +4 x +x =0 ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� √3  

4)ವಗ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವ ��ಾನ�ಂದ   2x^ 2 + x + 4 = 0 ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 

5)ವಗ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವ ��ಾನ�ಂದ 2x^2-5x+3=0 ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 

6)ವಗ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವ ��ಾನ�ಂದ 5x^2-6x-2 = 0 ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 

7)ವಗ� ಪ�ಣ��ೂ�ಸುವ ��ಾನ�ಂದ4x^2+3x+5 = 0  ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಗಳನು� ಕಂಡು���� 

���ೂೕನ��ಯ ಪ��ಾ�ವ� 
Concept1 

2 marks 

1) �ೌ��ೕಕ��   sin 60 cos 30 +sin 30 cos 60 

2) �ೌ��ೕಕ��  2 45 +   30 -  60tan2 cos2 sin2  

3)�ೌ��ೕಕ��  5 60+ 4 30-  45/  30 +  30cos2 cos2 tan2 sin2 cos2  

3 marks questions 

1)�ೌ��ೕಕ�� . cos 45/( sec 30+cosec 30) 
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2)�ೌ��ೕಕ��  (sin 30 + tan 45 -cosec 45)/(sec30+ cos 60 + cot45) 

 Concept2 

2 marks 

1)  tan 48° tan 23° tan 42° tan 67° = 1 ಎಂದು �ೂೕ��. 

2)  cos 38° cos 52° – sin 38° sin 52° = 0ಎಂದು �ೂೕ��. 

3) �ೌ��ೕಕ��  sin^ 63+ sin^ 27/ cos^ 17+ cos^ 73   

 
Concept3 

2 marks 

1)tan 2A = cot (A – 18°), ಮತು�  2A  ಲಘು �ೂೕನ�ಾ��. A �� ಕಂಡು����. 

2) tan A = cot B,  A + B = 90°. ಎಂದು �ೂೕ�� 

3)  sec 4A = cosec (A – 20°), ಮತು�4A ಲಘು �ೂೕನ�ಾ��. A �� ಕಂಡು����. 

4) (cosec   – cot  )^ 2 =( 1- cos )/ (1+ cos  )ಎಂದು �ಾ��θ θ θ θ   

5)(1+ sec A )/ sec^ A = sin^2A/(1 – cos A)ಎಂದು �ಾ�� 

 3 marks 

1)tan(A+B) = root 3 ಮತು� tan(A-B) =1/root 3 ಆ��. ಇ�� 𝜽<A+B<90, ; A>B, 

ಆದ� A ಮತು� B ಕಂಡು����. 

2)  A, B ಮತು� Cಗಳು ΔABC  ಯ ಒಳ�ೂೕನಗ�ಾದ�, sin( B + C)/ 2  =  cosA/ 2 ಎಂದು 

�ೂೕ�� 

3) =secA +tanAಎಂದು �ಾ��  √1 inA/1 inA+ s − s   

4) cos A /(1+ sin A ) + ( 1 + sin A)/ cos A   =2 secA ಎಂದು �ಾ��  

5) (sinA-2sin^3A)/(2cos^3A-cosA)=tanAಎಂದು �ಾ��  

6) (sin A + cosec A)^2 + (cos A + sec A)^2 = 7 + tan^2 A + cot^2 Aಎಂದು �ಾ��  

7) (cosec A – sin A)(sec A – cos A)=1/(tan A + cot A )ಎಂದು �ಾ��  

8) sec x=2 then find cot x + cosec xಎಂದು �ಾ��  
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9) sec A(1-sinA)(secA+tanA) =1ಎಂದು �ಾ��  

ಸಂ�ಾ��ಾಸ� 
 
1)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಸ�ಾಸ� ಕಂಡು ����  

�ಡಗಳ ಸಂ��             0 - 2    2 - 4   4 - 6    6 - 8    8 - 10   10 - 12   12 - 14  

ಮ�ಗಳ ಸಂ��        1           2         1        5           6           2            3 

2)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಸ�ಾಸ� ಕಂಡು ���� 
ಪ�� ��ಷ��                        65 - 68         68 - 71       71 - 74       74 - 77    77 - 80       80 - 83       83 - 86  
(ಹೃದಯ ಬ�ತಗಳ ಸಂ��) 

ಮ��ಯರ ಸಂ��                 2                 4                        3               8             7             4                 2 

3)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಸ�ಾಸ� ಕಂಡು ���� 

�ಾ�ನ ಹಣು�ಗಳ ಸಂ��              50 - 52       53 - 55          56 - 58        59 - 61        62 - 64 

    ����ಗಳ ಸಂ��                                15             110                 135               115             25 

4)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಸ�ಾಸ� ಕಂಡು ���� 

�ನ �ತ�ದ �ಚ�       100 - 150            150 - 200      200 - 250        250 - 300          300 - 350  

ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ�            4                     5                12                       2                       2 

5)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಸ�ಾಸ� ಕಂಡು ���� 

SO2 ನ �ಾರ�    0.00 - 0.04 0.04 - 0.08 0.08 - 0.12   0.12 - 0.16   0.16 - 0.20   0.20 0.24 2  

 (in ppm) 

ಆವೃ��                   4                     9                    9                    2                  4              2 

6)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಸ�ಾಸ� ಕಂಡು ���� 

  �ನಗಳ ಸಂ��    0 - 6    6 - 10            10 - 14        14 - 20          20 - 28        28 - 38     38 - 40  

 ��ಾ���ಗಳ ಸಂ��   11        10                 7                       4               4              3               1 

7)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಸ�ಾಸ� ಕಂಡು ���� 
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�ಾ�ರ�ಾ ಪ��ಾಣ      45 - 55             55 - 65           65 - 75          75 - 85        85 - 95  

 ನಗರಗಳ ಸಂಖ�                3                 10                    11                    8               3 

8)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂಧ ಬಹುಲಕ ಅಥ�ಾ ರೂ��� ಕಂಡು ���� 
 
   ಕುಟುಂಬದ �ಾತ�   1 - 3     3 - 5     5 - 7     7 - 9        9 - 11  
  
     ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂ��      7           8         2           2             1 

9)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂಧ ಬಹುಲಕ ಅಥ�ಾ ರೂ��� ಕಂಡು ���� 

�ಾರುಗಳ ಸಂ��   0 - 10    10 - 20    20 - 30    30 - 40     40 - 50    50 - 60     60 - 70      70 - 80  

ಆವೃ��                       7         14            13           12              20            11          15             8 

10)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂಧ ಬಹುಲಕ ಅಥ�ಾ ರೂ��� ಕಂಡು ���� 

ಉದ�  (in mm) 118 - 126 127 - 135   136 - 144  145 - 153   154 - 162   163 - 171   172 - 180  

ಎ�ಗಳ ಸಂ��         3             5              9                   12             5               4                     2 

11) �ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂಧ ಬಹುಲಕ ಅಥ�ಾ ರೂ��� ಕಂಡು ���� 

�ಾ�� (ಗಂ�ಗಳ��)                              ಬಲ�ಗಳ ಸಂ�� 

1500 - 2000                                                      14 

2000 - 2500                                                        56  

2500 - 3000                                                        60  

3000 - 3500                                                        86 

3500 - 4000                                                        74 

4000 - 4500                                                        62 

4500 - 5000                                                       48 

12)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂಧ ಬಹುಲಕ ಅಥ�ಾ ರೂ��� ಕಂಡು ���� 

ತೂಕ (ಗಳ��)       40 - 45         45 - 50     50 - 55        55 - 60      60 - 65      65 - 70        70 - 75  

��ಾ���ಗಳ ಸಂ��    2               3              8                     6              6               3                 2  
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1)ಒಂದು �ಡದ 40 ಎ�ಗಳ ಉದ�ಗಳನು� ಸ�ೕಪದ ���ೕಟ� � ಸ��ಾಗುವಂ� ಅಳ� �ಾ�� ಮತು� ಪ�ದ 

ದ�ಾ�ಂಶಗಳನು� �ಳ�ನ �ೂೕಷ�ಕದ�� ಪ������.:ಮ�ಾ�ಂಕ ಕಂಡು ���� 

ಉದ� (in mm)                             ಎ�ಗಳ ಸಂ�� 
118 - 126                               3  
127 - 135                               5  
136 - 144                               9  
145 - 153                              12  
154 - 162                               5  
163 - 171                               4  
172 - 180                               2 
1)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಓ�� ರ�� 
ಅಂಕಗಳು                                        ��ಾ���ಗಳ ಸಂ�� 
 0 - 10                                                  5  
10 - 20                                                 3  
20 - 30                                                 4  
30 - 40                                                 3  
40 - 50                                                 3  
50 - 60                                                 4  
60 - 70                                                 7  
70 - 80                                                 9  
80 - 90                                                 7  
90 - 100                                                8 

2)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಓ�� ರ�� 
 

 

       C.I 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 

F 9 3 5 3 1 

3)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಓ�� ರ�� 

ವ�ಾ�ಂತರಗಳು              5 - 10       10 - 15      15 - 20     20 - 25     25 - 30     30 - 35      35 - 40  

ಅಂಗ�ಗಳ ಸಂ��             2        12          2          4          3           4          3 
4)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಓ�� ರ�� 
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�ೖನಂ�ನ ಆ�ಾಯ (ರೂ ಗಳ��)       100 - 120    120 - 140       140 - 160      160 - 180       180 - 200  

�ಲಸ�ಾರರ ಸಂ��                                    12                 14                      8                      6                       10 

5)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಓ�� ರ�� 

ತೂಕ (ಗಳ��)                                   ��ಾ���ಗಳ ಸಂ�� 

38��ಂತ ಕ��                                             0  

  40 ��ಂತ ಕ��                                          3 

 42  ��ಂತ ಕ��                                           5 

 44  ��ಂತ ಕ��                                            9 

46 ��ಂತ ಕ��                                             14 

  48 ��ಂತ ಕ��                                           28 

   50��ಂತ ಕ��                                          32 

  52  ��ಂತ ಕ��                                                 35 

6)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಓ�� ರ�� 

ಉ�ಾ�ದ�ಾ ಇಳುವ�                 50 - 55          55 - 60        60 - 65        65 - 70      70 - 75       75 - 80  

(in kg/ha)  

�ೂಲಗಳ ಸಂ��                             2                8                    12               24              38              16 

7)ಒಂದು ಪ��ೕಶದ �ಾ��ಾರ ಮ��ಯ 30 ಅಂಗ�ಗಳು ಗ��ದ �ಾ��ಕ �ಾಭದ 

�ತರ�ಯನು� ಈ �ಳ� �ೕ��. 

�ಾಭ (ಲ� `. ಗಳ��)                                  ಅಂಗ�ಗಳ ಸಂ�� (ಆವೃ��) 

5 ಅಥ�ಾ 5 ��ಂತ ಅ�ಕ                                          30 

10 ಅಥ�ಾ 10 ��ಂತ ಅ�ಕ                                        28 

15 ಅಥ�ಾ 15 ��ಂತ ಅ�ಕ                                         16 

20 ಅಥ�ಾ 20 ��ಂತ ಅ�ಕ                                          14 

25 ಅಥ�ಾ 25 ��ಂತ ಅ�ಕ                                          10 

30 ಅಥ�ಾ 30 ��ಂತ ಅ�ಕ                                            7 

35 ಅಥ�ಾ 35 ��ಂತ ಅ�ಕ                                           3 
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�ೕ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�� ಎರಡೂ ಓ�ೕ� ಗಳನು� ರ��. ಅದ�ಂದ �ಾ�ಾಂಶದ ಮ�ಾ�ಂಕವನು� 

ಕಂಡು����. 

8)�ಳ�ನ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಂದ ಓ�� ರ�� 

         ವ�ಾ�ಂತರ        5 - 10       10 - 15       15 - 20     20 - 25     25 - 30      30 - 35          35 - 40  

 ಅಂಗ�ಗಳ ಸಂಖ�          2                12               2             4               3                 4                   3 
 
ಸಂಭವ�ೕಯ�  ಘಟಕ�ಂದ 2 ಅಂಕದ ಪ���ಗಳು 
1)ಹ���ೕತಳು ಎರಡು �ನ� �ಾಣ�ಗಳನು� ಏಕ�ಾಲದ�� ���ಸು�ಾ��.  ಅವಳು ಕ�ಷ� ಒಂದು �ರವನು� ಪ�ಯುವ 

ಸಂಭವ�ೕಯ� ಎಷು�? 

2)ಹ���ೕತಳು ಎರಡು �ನ� �ಾಣ�ಗಳನು� ಏಕ�ಾಲದ�� ���ಸು�ಾ��.  ಅವಳು ಗ�ಷ� 

ಒಂದು �ರವನು� ಪ�ಯುವ ಸಂಭವ�ೕಯ� ಎಷು�? 

3)ಒಂದು �ೕ� ಮತು� ಒಂದು ಬೂದು ಬಣ�ದ ಎರಡು �ಾಳಗಳನು� ಏಕ�ಾಲದ�� 

ಎ���. ಎಲ� �ಾಧ� ಫ�ತಗಳನು� ಬ���. �ಾಳಗಳ�� �ೕಲು�ಖ�ಾ� ಬರುವ ಎರಡು ಸಂ��ಗಳ�ತ� 13 

��ಸಮಆ�ರುವಸಂಭವ�ೕಯ� ಎಷು�? 

4)ಒಂದು �ೕಲವ� �ಂ� ಪ�ಮಳದ �ಾ�ಂ�ಗಳನು� �ಾತ� ಒಳ�ೂಂ��. �ಾ��ಯು 

�ೕಲ�ೂಳ� �ೂೕಡ� ಒಂದು �ಾ�ಂ�ಯನು� �ೂರ ��ಯು�ಾ��. ಅವಳು �ೂರ��ಯುವ �ಾ�ಂ�ಯು  ಒಂದು �ಂ� 

ಪ�ಮಳದ �ಾ�ಂ��ಾ�ರುವ ಸಂಭವ�ೕಯ�ಯು ಎಷು�? 

5)ಒಂದು ����ಯ�� 5 �ಂಪ� �ೂೕ�ಗಳು, 8 �� �ೂೕ�ಗಳು ಮತು� 4 ಹಸುರು �ೂೕ�ಗ��. �����ಂದ 

�ಾದೃ��ಕ�ಾ� ಒಂದು �ೂೕ�ಯನು� �ೂರ ��ಯ�ಾ��. �ೂರ��ದ �ೂೕ�ಯು ಹಸುರು ಅಲ�ದ �ೂೕ� 

ಆ�ರುವ ಸಂಭವ�ೕಯ� 

ಎಷು�? 

6)ಒಂದು ����ಯ�� 1 �ಂದ 90 ರ��ನ ಸಂ��ಗಳು ನಮೂ�ಾ�ರುವ 90 ���ಗ��. 

�����ಂದ ಒಂದು ���ಯನು� �ಾದೃ��ಕ�ಾ� ��ದ� ಅದು  5 �ಂದ �ಾಗ�ಾಗುವ ಒಂದು ಸಂ��ಯನು� 

�ೂಂ�ರುವ ಸಂಬವ�ೕಯ�ಯನು� ಕಂಡು����. 
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8)ಒಂದು ಗುಂ�ನ��ರುವ 144 �ಾ� �� ಗಳ�� 20 �ನು�ಗಳು �ೂೕಷಪ��ತ�ಾ�� ಮತು�ಉ�ದವ� 

ಉತ�ಮ�ಾ��. ನೂ�ಯು �ನು� ಉತ�ಮ�ಾ�ದ�� ಖ�ೕ�ಸು�ಾ��, ಆದ� 

�ೂೕಷಪ��ತ�ಾ�ದ�� ಖ�ೕ�ಸುವ��ಲ�. ಅಂಗ�ಯವನು �ಾದೃ��ಕ�ಾ� ಒಂದು �ನ�ನು���ದು�ೂಂಡು ಆ�� 

�ೕಡು�ಾ��. ಅವಳು ಇದನು� ಖ�ೕ�ಸ�ರುವ 

ಸಂಭವ�ೕಯ�ಯು ಎಷು�? 

9)ಒಂದು ಆಟದ�� ಒಂದು ರೂ�ಾ�ಯ ಒಂದು �ಾಣ�ವನು� 3 ಸಲ ���ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಪ�� 

ಸಲದ ಫ�ತವನು� �ಾಖ�ಸ�ಾಗುತ��. ಹ�ೕಫನು, ಪ�� ಸಲವ� ಒಂ�ೕ ಫ��ಾಂಶ ಅಂದ�, 

3 �ರಗಳು ಅಥ�ಾ 3 ಪ�ಚ�ಗಳು ಬಂದ�, ಆಟದ�� �ಲು��ಾ��. ಇಲ��ದ�� �ೂೕಲು�ಾ��. 

ಹ�ೕಫನು ಆಟದ�� �ೂೕಲುವ ಸಂಭವ�ೕಯ�ಯನು� ��ಾ��ಾರ �ಾ�. 

10)ಒಂದು �ಾಳವನು� 2 ಸಲ ಎ�ಯ�ಾ��. ಎರಡೂ ಸಲ 5 �ೕ� ಬರ�ರುವ ಸಂಭವ�ೕಯ�ಯು ಎಷು�?  

11))ಒಂದು �ಾಳವನು� 2 ಸಲ ಎ�ಯ�ಾ��.  ಕ�ಷ� ಒಂದು ಸಲ 5 �ೕ� ಬರುವ ಸಂಭವ�ೕಯ�ಯು ಎಷು�? 

���ೂೕನ��ಯ �ಲವ� ಅನ�ಯಗಳು  

1).ಒಬ�ಸಕ�� ನಕ�ಾ�ದರು, �ೕರ ಸ�ಂಭ�ಂದ ���� �ಲ�� ಕ��ರುವ 20�ೕ ಉದ�ದ ಹಗ�ದ 

�ೕ� ಹತು����ಾ��. �ಲ�ೂಂ�� ಹಗ�ದ ನಡು�ನ �ೂೕನವ�  30 ಆದ�, 

ಸ�ಂಭದಎತ�ರವನು�ಕಂಡು����.  

2)�ಾ�ಪಟ��ಂದು �ಲದ �ೕ��ಂದ 60�ೕ ಎತ�ರದ�� �ಾ�ಾಡು���. ಇದ�� ಕಟ��ಾದ 

�ಾರವನು� �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� �ಲದ �ೕ�ನ ಒಂದು �ಂದು�ನ��ನ ಗೂಟ�� ಕ���. �ಾರವ� 

�ಲ�ೂಂ�� 60 ಯ �ೂೕನವನು�ಉಂಟು�ಾ��. �ಾರವ� ಸ�ಲ�ಾ�ಲ��ಂದು �ಾ��, �ಾರದ 

ಉದ�ವನು� ಕಂಡು����. 

3)ಗು��� �ಾರ�ೂಬ�ರು ಉ�ಾ�ನವನದ�� ಮಕ���ಾ�  �ಾರುಬಂ�ಗಳನು� ಸ��ಸಲು 
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�ೕ�ಸು�ಾ��. ಇ��ಾರು ಸು�ಾರು 1.5 �ೕ ಎತ�ರ ಮತು� �ಲ�� 30 ಓ� �ೂೕನ ಉಂ�ಾಗುವಂ� 

�ಾ��ಸಲು ಇಷ�ಪಡು�ಾ��. �ಾ�ಾದ� �ಾರು ಬಂ�ಯ ಉದ��ಷು�. 

4)�ೂೕಪ�ರದ �ಾದ�ಂದ 30�ೕದೂರದ  �ಲದ �ೕ�ನ ಒಂದು �ಂದು��ಂದ ,�ೂೕಪ�ರದ 

ತು�ಯನು� �ೂೕ��ಾಗ ಉಂ�ಾಗುವ ಉನ�ತ�ೂೕನವ�  30 ಆದ� �ೂೕಪ�ರದ ಎತ�ರವನು� 

ಕಂಡು����. 

���ೕಣ� �ಾಗೂ ಘನಫಲಗಳು 

2 marks  

1)4.2 cm ��ಜ�ವ�ಳ� �ೂೕಹದ �ೂೕಳವನು� ಕರ�� ಅದನು� 6 cm ��ಜ��ರುವ ��ಂಡ�ನ ಆ�ಾರದ�� 

ಮರುರೂಪ �ೕಡ�ಾ��. ��ಂಡ�ನ ಎತ�ರವನು� ಕಂಡು���� 

2)6 cm, 8 cm ಮತು� 10 cm ��ಜ�ಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ �ೂೕಹದ ಮೂರು �ೂೕಳಗಳನು� 

ಕರ�� ಒಂದು �ೂೕಟದ �ೂೕಳವನು� �ಾ��. �ೕ� ಉಂ�ಾದ ನ�ೕನ �ೂೕಳದ ��ಜ�ವನು� 

ಕಂಡು����. 

3)ಒಂದು �ಾ�ಯ �ಾ�ಸ 3 m ಮತು� ಆಳ 14 m ಇರುವಂ� �ೂೕ��. ಭೂ��ಂದ ��ದ ಮಣ�ನು� �ಾ�ಯ 

ಸುತ�ಲು ಸಮ�ಾ� ಹರ� 4 m ಅಗಲ�ರುವ ವೃತ��ಾರದ ಕ��ಯನು� 

ಕ���. ಕ��ಯ ಎತ�ರವನು� ಕಂಡು���� 

4)ಒಂದು �ಾ��ಯು �ೕರ ವೃತ� �ಾದ ��ಂಡ�ನ ಆ�ಾರದ���. ಅದರ �ಾ�ಸ 12 cm 

ಮತು� ಎತ�ರ 15 cm ಇದು�, ಅದರ ತುಂಬ ಐ� ��ೕ� ಇ�. ಈ ಐ� ��ೕಮನು� 12 cm 

ಎತ�ರ ಮತು� 6 cm �ಾ�ಸ�ರುವ ಶಂಕು�ನ��, ಅದ �ೕ� ಒಂದು ಅಧ��ೂೕಳ�ರುವಂ� 

ತುಂಬ�ೕ�ಾ��, ಈ ಐ� ��ೕಮನು� ಎಷು� ಶಂಕುಗಳ�� ತುಂಬಬಹುದು? 

5)6 m ಅಗಲ ಮತು� 1.5 m ಆಳ ಇರುವ �ಾಲು�ಯ�� �ೕರು 10 km/h ಜವದ�� 

ಹ�ಯು���. 8 cm �ೕರು �ಲು�ವ �ಾ�, 30 ��ಷಗಳ�� ಹ�ಯುವ �ೕ��ಂದ ಎಷು� 
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ಪ��ೕಶದ ���ೕಣ�ವನು� �ೕ�ಾವ� �ಾಡಬಹುದು? 

6)14 cm ಎತ�ರ�ರುವ ಒಂದು ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ �ಾ�ನ �ೂೕಟವ� ಶಂಕು�ನ �ನ�ಕದ 

ರೂಪದ���. ಅದರ ಎರಡು ವೃ�ಾ��ಾರದ �ಾದಗಳ �ಾ�ಸಗಳು 4 cm ಮತು� 2 cm 

ಗ�ಾ��. �ಾ�ನ �ೂೕಟದ �ಾಮಥ�ವನು� ಕಂಡು����. 

7)ಒಂದು ಶಂಕು�ನ �ನ�ಕದ ಓ� ಎತ�ರವ� 4 cm ಮತು� ಅದರ ವೃ�ಾ��ಾರದ �ಾದದ ಸುತ�ಳ� 

(ಪ��)ಗಳು 18 cm ಮತು� 6 cm ಶಂಕು�ನ �ನ�ಕದ �ಾಶ�� �ೕ��ೖ ���ೕಣ�ವನು� 

ಕಂಡು����. 

4 marks 

1)ಒಂದು ಅಧ��ೂೕಳದ �ೕ� ಅ�ೕ ��ಜ�ವನು� �ೂಂ�ರುವ ಒಂದು ಶಂಕುವನು� ಕೂ�� 

ಒಂದು ಆ��ಯನು� �ಾ��. ಅ�ೕರಡರ ವೃ�ಾ��ಾರದ �ಾದದ ��ಜ�ವ� 3.5 cm ಆ��. 

ಆ��ಯ ಒಟು� ಎತ�ರವ� 15.5 cm ಆದ� ಆ��ಯ ಒಟು� �ೕ��ೖ ���ೕಣ�ವನು� 

ಕಂಡು����. 

2)ಒಂದು ಔಷದದ �ಾ�ಪ��� ನ ಆ�ಾರವ� ಒಂದು ��ಂಡ�ನ ಪ�� �ಾದಗಳ�� ಎರಡು ಅಧ��ೂೕಳವನು� ಅಂ���. 

�ಾ�ಪ��� ನ ಸಂಪ�ಣ� ಉದ�ವ�14 mm ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಸವ� 5 mm ಇ�. ಅದರ 

�ೕ��ೖ ���ೕಣ�ವನು� ಕಂಡು���� 

3)��ಂಡ�ನ ವೃ�ಾ��ಾರದ �ಾದವನು� ಶಂಕುವ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಆವ�ಸುವಂ� ಒಂದು 

�ೕ�ಯು ಇ�. ��ಂಡ�ನ ಎತ�ರ ಮತು� �ಾ�ಸವ� 2.1 m ಮತು� 4 m ಕ�ಮ�ಾ� 

ಇ� ಮತು� ಶಂಕು�ನ ಓ� ಎತ�ರ 2.8 m ಆದ�, �ೕ�ಯನು� ���ಸಲು ಬಳ�ದ 

�ಾಡಪ�� (���v�s) ಯ ���ೕಣ�ವನು� ಕಂಡು����. �ಾ��ೕ, �ಾಡಪ��ಯ ದರವ� 

₹ 500 ಪ�� ಚದರ �ೕಟ� � ಆದ�, �ಾಡಪ��ಯನು� �ೂಳ�ಲು �ೕ�ಾಗುವ ಹಣ�ಷು�? 

(�ೕ�ಯ �ಾದವನು� �ಾಡಪ���ಂದ �ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ಗಮ��). 

4)ಒಂದು ಗು�ಾ� �ಾ�ಮೂ� ನ�� ಅದರ ಘನಫಲದ �ೕ 30 ರಷು� ಸಕ��ಯ 
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�ಾಕವನು� ಒಳ�ೂಂ��. ಪ�� ಗು�ಾ� �ಾ�ಮುನು ��ಂಡ� ಆ�ಾರದ�� 

ಇದು�, ಅದರ ಎರಡು ಅಂತ� �ಾಗದ�� ಅಧ��ೂೕಳಗ��. ಗು�ಾ� 

�ಾಮು�ನ ಒ�ಾ�� ಉದ� 5 cm ಮತು� �ಾ�ಸವ� 2.8 cm ಆದ�, 

45 ಗು�ಾ� �ಾ�ಮು� ನ�� ಇರುವ ಸಕ�� �ಾಕವನು� ಕಂಡು���� 

5)ಒಂದು �ಾ��ಯು ತ��ಳ�ಾದ ಶಂಕು��ಾ�ಾರದ���. 

ಅದರ ಎತ�ರ 8 cm ಮತು� ��ದ �ೕ�ಾ�ಗದ ��ಜ�ವ� 5 cm ಇ�. ಅದರ ಅಂ�ನವ�� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ೕರನು� ತುಂ��. ಅದರ�� 0.5 cm ��ಜ��ರುವ �ೕಸದ �ೂೕಳಗಳನು� 

�ಾ��ಯ�� �ಾ��ಾಗ, �ಾಲ��ಯ ಒಂದು �ಾಗದಷು� �ೕರು �ೂರ ಚಲು�ತ��. �ಾ��ಯ�� 

�ಾ�ದ �ೕಸದ �ೂೕಳಗ�ಷು�? 

6)ಒಂದು ಕ��ಣದ ಕಂಬದ ಎತ�ರವ� 220 cm ಮತು� ಅದರ �ಾದದ �ಾ�ಸವ� 24 cm 

ಆ�ರುವ ಘನ ��ಂಡ��ಾ�ಾರದ�� ಇ�. ಇದರ �ೕ� 60 cm ಎತ�ರ ಮತು� ��ಜ� 

8 cm ಇರುವ ಮ�ೂ�ಂದು ��ಂಡ� �ೂೕ�ಸ�ಾ��. 1 cm3 ಕ��ಣದ ಸ�ಸು�ಾರು 

ದ�ವ��ಾ�ಯು 8 g ಆದ� ಕಂಬದ ದ�ವ��ಾ�ಯನು� ಕಂಡು����. ( = 3.14 ಎಂದು 

��ದು�ೂ��). 

7) 60 cm ��ಜ��ರುವ ಅಧ��ೂೕಳದ �ಾದದ �ೕ� 120 cm ಎತ�ರ ಮತು� 60 cm 

��ಜ�ವನು� �ೂಂ�ರುವ �ೕರ ವೃತ� �ಾದ ಶಂಕುವನು� �ೂೕ�ಸ�ಾ��. ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ೕ��ಂದ ತುಂ�ದ �ೕರ ವೃತ��ಾದ ��ಂಡ�ನ�� ತಳವನು� ಮುಟು�ವಂ� �ೕರ�ಾ� ಈ 

ಘ�ಾಕೃ�ಯನು� ಮುಳು�ಸ�ಾ��. ��ಂಡ�ನ ��ಜ�ವ� 60 cm ಮತು� ಎತ�ರವ� 180 cm 

ಆದ� ��ಂಡ�ನ�� ಉ��ರುವ �ೕ�ನ ಪ��ಾಣವನು� ಕಂಡು����. 

8)20 cm ಒಳ �ಾ�ಸವನು� �ೂಂ�ರುವ ಒಂದು �ೂಳ�ಯನು� ಬಳ�, �ಾಲು��ಂದ ತನ� 

�ೂಲದ��ರುವ 10 m �ಾ�ಸ ಮತು� 2 m ಆಳ ಇರುವ ��ಂಡ��ಾ�ಾರದ �ೂ��� ಒಬ� 

�ೖತ �ೕರನು� ಹ���ಾ��. �ೂಳ�ಯ ಮೂಲಕ �ೕರು 3km/h ದರದ�� ಹ�ದ�, �ೂ�� 
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ತುಂಬಲು ��ದು�ೂಳು�ವ ಅವ�ಯನು� ಕಂಡು����. 

9)�ೕ�ಾ�ಗದ�� ಮತು� ���ರುವ ಮತು� ಒಂದು �ೂೕಹದ �ಾ��ಂದ �ಾ�ದ ಒಂದು 

�ಾ��ಯು ಶಂಕು�ನ �ನ�ಕರ ಆ�ಾರದ�� ಇ�. ಶಂಕು�ನ �ನ�ಕದ ಎತ�ರ 16 cm, ಅದರ 

�ಳ�ಾಗದ ಮತು� �ೕ�ಾ�ಗದ ��ಜ�ಗಳು 8 cm ಮತು� 20 cm ಕ�ಮ�ಾ� ಇ�. ಈ 

�ಾ��ಯನು� �ಾ��ಂದ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ತುಂ�ಸ�ೕ�ಾ��. 1 �ೕಟ� �ಾ�ನ ��ಯು 

₹ 20 ರಂ� �ಾಲನು� �ೂಳ�ಲು ಎಷು� ಹಣ�ೕಕು? �ೂೕಹದ �ಾ�ಯ ದರ ₹ 8 ಪ�� 

100 cm2 ಆದ�, ಇ�ೕ �ಾ��ಯನು� ���ಸಲು ಎಷು� ಹಣ �ೕ�ಾಗುತ��? (pi= 3.14 

ಎಂದು ಪ�ಗ��) 

10). ಒಂದು �ೂೕಹ�ಂದ �ಾ�ದ ವೃತ��ಾದ ಶಂಕು�ನ ಎತ�ರ 20 cm ಮತು� ಶೃಂಗ �ೂೕನವ� 

60o. ಈ ಶಂಕುವನು� ಅದರ ಎತ�ರದ ಮಧ��ಾಗದ��, �ಾದ�� ಸ�ಾಂತರ�ಾ� ಒಂದು 

ಸಮತಲದ ಮೂಲಕ ಕತ����. ಈ �ೕ��ಾ� ಪ�ದ ಶಂಕು�ನ �ನ�ಕವನು� ತಂ�ಯ �ಾ�ಸ 

1/16 cm ಇರುವಂ� ತಂ��ಾ� ಎ�ದ� ತಂ�ಯ ಉದ�ವನು� ಕಂಡು���� 
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