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ಎ!.ಎ!.ಎ".# $ಾದ' ಗ)ತ ಪ,-ೆ/ ಪ0,1ೆ : 2014-15 

ಒಟು5 ಪ,-ೆ/ಗಳ ಸಂ9ೆ: : 40                    ಗ'ಷ<  ಅಂಕಗಳ? : 80 

ಅವA : 2 ಗಂBೆ 45 CDಷ                   Eಷಯ ಸಂ1ೇತ : 81 K 

ಸೂಚJೆ : 1ೆಳKನ ಪ,-ೆ/ಗMNೆ JಾಲುP ಪQಾRಯ ಉತTರಗಳನು/ 1ೊಡWಾKXೆ. ಅವYಗಳZ[ \ೆಚು] ಸೂಕT^ಾದ ಮತುT ಸ'Qಾದ 

ಉತTರವನು/ ಆ'#, ಉತTರ1ೆP 1ೊa5ರುವ bಾಗದZ[cೕ ಕ,$ಾdರXೊಡJೆ ಉತTರವನು/ ಬfೆg'.              

1.  ಆದfೆ ,  ನ hೆWೆಯು 

             

2.  ಮತುT  iಂದುಗಳನು/ jೇ'ಸುವ fೇ9ೆಯ ಮಧ:iಂದು 

                       

3. ಒಂದು ಗುlೋತTರ -ೆ,ೕmಯZ[  ಮತುT  ಆದfೆ , jಾ$ಾನ: ಅನುnಾತವY 

            

4.  ಆದfೆ  Nೆ ಸಮJಾದುದು. 

            

5.  ಗಳ $ಾನಕ EಚಲJೆಯು  ಆದfೆ  ಗಳ $ಾನಕ EಚಲJೆಯು 

           

6. ಎರಡು Xಾಳಗಳನು/ ಏಕ1ಾಲದZ[ ಎjೆXಾಗ, ಅವMಯನು/ ಪpೆಯುವ ಸಂಭವCೕಯrೆಯು 

                         

7.  ನು/  Cಂದ sಾK#ದfೆ, ಬರುವ -ೇಷವY 

            

8. ಓfೆ1ೋನವY  ಆKರುವ ಸರಳfೇ9ೆಯ ಇMbಾರು 

            

                       

9.  ಮತುT  ರ ಮ.jಾ.ಅ ವನು/  ರೂಪದZ[ ವ:ಕTಪv#ದfೆ,  ನ hೆWೆಯನು/ ಕಂಡುwvg'. 

10.  ಮತುT  ಆದfೆ  ನು/ ಕಂಡುwvg'. 

11.  ಆದfೆ  ರ hೆWೆಯನು/ ಕಂಡುwvg'. 

12. xತ,ದZ[ 0,ಜ:ವY 4 jೆಂ.D ಇರುವ ವೃತT1ೆP hಾಹ:iಂದು  Cಂದ ಎ|ೆದ ಸ}ಶRಕಗಳ? ಪರಸ}ರ ಲಂಬ^ಾKದ�fೆ, 

ಸ}ಶRಕದ ಉದ�ವನು/ ಕಂಡುwvg'. 
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13. ಎರಡು ಸಮರೂಪ 0,ಭುಜಗಳ ಸುತTಳrೆಗಳ ಅನುnಾತವY  ಆದfೆ ಅವYಗಳ E#TೕಣRಗಳ ಅನುnಾತವನು/ 

ಕಂಡುwvg'. 

14. ಒಂದು Nೋಳದ 0,ಜ: 21 jೆಂ.Dೕ ಆದfೆ ಅದರ ಪ�ಣR �ೕWೆ� E#TೕಣR ಕಂಡುwvg'. 

       

15.  ಒಂದು ಅsಾಗಲಬ� ಸಂ9ೆ: ಎಂದು jಾA#. 

16. EXಾ:�Rಗಳ  ಒಂದು ಗುಂ�ನZ[ , 65 EXಾ:�Rಗಳ? 1ಾWೆ]ಂಡು, 45 EXಾ:�Rಗಳ? \ಾ�, 42 EXಾ:�Rಗಳ? �,1ೆ�,20 

EXಾ:�Rಗಳ? 1ಾWೆ]ಂಡು ಮತುT \ಾ�, 25 EXಾ:�Rಗಳ? 1ಾWೆ]ಂಡು ಮತುT �,1ೆ�, 15 EXಾ:�Rಗಳ? \ಾ� ಮತುT 

�,1ೆ� \ಾಗೂ 8 EXಾ:�Rಗಳ? ಮೂರು ಆಟಗಳನು/ ಆಡುrಾTfೆ. ಗುಂ�ನZ[ರುವ EXಾ:�Rಗಳ ಸಂ9ೆ:ಯನು/ 

ಕಂಡುwvg' ( ಗುಂ�ನZ[ರುವ ಪ,0 EXಾ:�Rಯು ಕCಷ< ಒಂದು ಆಟವJಾ/ದರೂ ಆಡುrಾTJೆ ಎಂದು ಊw#1ೊM�) 

17. ಒಂದು 1ಾಯRಕ,ಮದZ[ 6 \ಾಡುಗಳನು/ ಸಮ�Rಸhೇ1ಾKXೆ. ಅವYಗಳನು/ ಎಷು5 E�ನ/ 'ೕ0ಯZ[ 

ಪ,ದ�RಸಬಹುXಾKXೆ ? 

18. ಒಂದು ಬಹುಭುbಾಕೃ0ಯZ[ ಎ|ೆಯಬಹುXಾದ ಗ'ಷ< ಸಂ9ೆ:ಯ ಕಣRಗಳ ಸಂ9ೆ: ಆKXೆ. ಅದರ hಾಹುಗಳ ಸಂ9ೆ: 

ಎಷು5 ? 

19. �ದಲ 20 jಾ�sಾEಕ ಸಂ9ೆ:ಗMಂದ ಒಂದು ಪ�lಾRಂಕವನು/ ಆcP $ಾಡWಾKXೆ. ಇದು ಅEsಾಜ: ಸಂ9ೆ: ಆKರುವ 

ಸಂಭವCೕಯrೆ ಏನು ? 

20.  ಮತುT  ರ ಗುಣಲಬ�ವನು/ ಕಂಡುwvg'. 

21. �ೇದವನು/ ಅಕರ)ೕಕ'#, ಸುಲಭರೂಪ1ೆP ತC/ :  

22.  ನು/  'ಂದ sಾK#Xಾಗ ಬರುವ sಾಗಲಬ� ಮತುT -ೇಷವನು/ ಸಂ- [ೇ�ತ sಾNಾ1ಾರ 

E�ಾನ�ಂದ ಕಂಡುwvg'. 

ಅಥ^ಾ 

  ರ ಅಪವತRನವY  ಆದfೆ ,  ನ hೆWೆಯನು/ಕಂಡುwvg'. 

23. ಸೂತ,ದ ಸ\ಾಯ�ಂದ iv# :  

24. xತ,ದZ[  ಮತುT  ಆದfೆ   ಎಂದು jಾA#. 

 

25.  ರ hೆWೆಯನು/ ಕಂಡುwvg'. 

26. ಮೂಲiಂದು ಮತುT  iಂದುEನ ನಡುEನ ದೂರವನು/ ಕಂಡುwvg'. 
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27. ಸಂnಾತ iಂದು  , ವಲಯಗಳ?  ,ಕಂಸಗಳ?  ಇರುವ bಾWಾಕೃ0ಯನು/ ರx#. ಆಯ[� ನ 

ಸೂತ,ವನು/ rಾ|  ೆJೋv. 

28. 4 jೆಂ.Dೕ 0,ಜ:ವYಳ� ವೃತTವನು/ ರx#. 0,ಜ:ಗಳ ನಡುEನ 1ೋನ  ಇರುವಂrೆ , ಆ ವೃತT1ೆP 0,ಜ:ಗಳ ತು�ಗMಂದ 

ಸ}ಶRಕಗಳನು/ ರx#. 

29. ಒಂದು ವೃrಾT1ಾರದ #Zಂಡ'ನ nಾದದ 0,ಜ:ವನು/ ಅಧRNೊಳಸWಾgತು. ಇXೇ ^ೇ|  ೆ ಅದರ ಎತTರವY ಮೂಲ 

#Zಂಡ� ನX �ೇ ಆKದ�fೆ , ಮೂvದ \ೊಸ #Zಂಡ� ನ ಮತುT ಮೂಲ #Zಂಡ� ಘನಫಲಗಳ ಅನುnಾತ^ೇನು ? 

ಅಥ^ಾ 

ಒಂದು ಅಧRNೋ|ಾಕೃ0ಯ ಬa5Zನ ಒಳ^ಾ:ಸವY 9 jೆಂ.Dೕ ನ�5ದ�fೆ , ಇದರZ[ ತುಂಬುವ \ಾZನ  ಪ,$ಾಣವನು/ 

ಕಂಡುwvg'. 

30. 1ೊa5ರುವ ನ1ಾ-ೆ ಪYಸTಕದ XಾಖWೆಗMಂದ ಜDೕCನ ನ1ಾ-ೆಯನು/ ಬfೆg'. ( ಪ,$ಾಣ 25 jೆಂ.Dೕ = 1 jೆಂ.Dೕ) 

 Nೆ Dೕಟ� ಗಳZ[  

 

 

 Nೆ 50 

300 

200 

150 

100 

 

100  Nೆ 

75  Nೆ 

  gಂದ  

            

31.  ಮತುT  ಗಳ? ಎರಡು ಧನ ಸಂ9ೆ:  ಮತುT  ಗಳ ಸ$ಾಂತರ $ಾಧ:, ಗುlೋತTರ $ಾಧ: ಮತುT ಹfಾತ�ಕ 

$ಾಧ:ಗ|ಾKದ�fೆ ಆಗ  ಗಳ? ಗುlೋತTರ -ೆ,ೕmಯZ[ರುತT^ೆ ಎಂದು jಾA#. 

32. 1ೆಳKನ ದrಾTಂಶಗಳ $ಾನಕ EಚಲJೆಯನು/ ಕಂಡುwvg'. 

ವNಾRಂತರ ಆವತRಸಂ9ೆ: 

  

  

  

  

 

33. ಎರಡು jಾ�sಾEಕ ಸಂ9ೆ:ಗಳ �ತTವY  , ಇವYಗಳ  ವY:ತP�ಮಗಳ �ತTವY   ಆದfೆ ಸಂ9ೆ:ಗಳನು/ ಕಂಡುwvg', 

ಅಥ^ಾ 

 ಮತುT  ಮೂಲಗ|ಾK \ೊಂ�ರುವ ಒಂದು ವಗRಸDೕಕರಣವನು/ ರx#. 
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34. xತ,ದZ[  ಮತುT  ಯ E#TೕಣR  ಚ.jೆಂ.Dೕ ಆದfೆ ಚತುಭುRಜ  E#TೕಣRವನು/ 

ಕಂಡುwvg'. 

 

ಅಥ^ಾ 

ಎರಡು ಸಮರೂಪ 0,ಭುಜಗಳ E#TೕಣRಗಳ ಅನುnಾತವY, ಅವYಗಳ ಮಧ:fೇ9ೆಗಳ ವಗRಗಳ ಅನುnಾತ1ೆP 

ಸಮJಾKರುತTXೆ ಎಂದು jಾA#. 

35.  ಎಂದು jಾA#. 

ಅಥ^ಾ 

 ಎಂದು jಾA#. 

36. hಾಹ: iಂದುECಂದ ವೃತT1ೆP ಎ|ೆದ ಸ}ಶRಕಗಳ? ಸಮ ಎಂದು jಾA#. 

ಅಥ^ಾ 

ಎರಡು ವೃತTಗಳ? hಾಹ:^ಾK ಸ}�R#Xಾಗ, ವೃತT1ೇಂದ,ಗಳ? ಮತುT ಸ}ಶRiಂದು ಏಕfೇ9ಾಗತ^ಾKರುತT^ೆ ಎಂದು 

jಾA#. 

                  

37. ಒಂದು  ಸ$ಾಂತರ -ೆ,ೕmಯ 9 Jೇ ಪದವY ಶ�ನ:^ಾದfೆ, ಇದರ 29 Jೇ ಪದವY 19 Jೇ ಪದದ ಎರಡರ�5ರುತTXೆ ಎಂದು 

jಾA#. 

ಅಥ^ಾ 

ಒಂದು ಸ$ಾಂತರ -ೆ,ೕmಯ ಮೂರು ಅನುಕ,ಮ ಪದಗಳ �ತTವY 18 ಮತುT ಅವYಗಳ ವಗRಗಳ �ತTವY 140 ಆದfೆ ,ಆ 

ಪದಗಳನು/ ಕಂಡುwvg'. 

38. ನ�ೆಯ ಕ,ಮ�ಂದ iv# :  

39. ಒಂದು ಲಂಬ1ೋನ 0,ಭುಜದZ[ EಕಣRದ �ೕZನ ವಗRವY ಉMXೆರಡು hಾಹುಗಳ �ೕZನ ವಗRಗಳ �ತT1ೆP 

ಸಮ^ಾKರುತT^ೆ ಎಂದು jಾA#. 

40. 4 jೆಂ.Dೕ ಮತುT 2 jೆಂ.Dೕ 0,ಜ:ವYಳ� ಎರಡು ವೃತTಗಳನು/ ಅವYಗಳ 1ೇಂದ,�ಂದ 10 jೆಂ.Dೕ ಅಂತರದZ[ ಎ|ೆದು 

ಅವYಗMNೆ Jೇರ jಾ$ಾನ: ಸ}ಶRಕಗಳನು/ ರx# ಅವYಗಳ ಉದ�ವನು/ ಅಳrೆ $ಾv. 


