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ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರಂತರ ಮತತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ : 2017-18 

𝟎𝟑 ∶ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ……ನಯನತ. 
ನಯಲ್ತು ಅಂಕದ್ ಪರಶ್ೆೆಗಳು 

ಭಯಗ 10 :  
1) ಒಂದ್ತ ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಮೂರತ ಪದ್ಗಳ ಮೊತುವು 𝟏𝟓 ಮತತು ಅಂತಾಪದ್ಗಳ 

ವಗಗಗಳ ಮೊತುವು 𝟓𝟖 ಆದ್ರೆ,ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಪದ್ಗಳನತೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 
2) ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ಅಂತರವು 𝟏𝟎 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವಂತೆ 𝟓 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತತು 𝟐 ಸೆಂ.ಮೀ. 

ತ್ರರಜ್ಾವುಳಳ ವೃತುಗಳಿಗೆ ನೆೀರ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಗಕಗಳನತೆ ರಚಿಸಿರ. ಅವುಗಳ 
ಉದ್ದವನತೆ ಅಳೆದ್ತ ನೆೀರ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಗಕದ್ ಉದ್ದವನತೆ ತ್ರಳಿಸಿ. 

3) “ಸಮರೂಪ ತ್ರರಭತಜ್ಗಳ ವಿಸಿುೀರ್ಗಗಳು ಅವುಗಳ ಅನತರೂಪ ಬಯಹತಗಳ 
ಸಮಯನತಪಯತದ್ಲ್ಲಿರತತುವ್ೆ” ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 

4) 𝒙𝟐 − 𝒙 − 𝟐 = 𝟎 ಸಮೀಕರರ್ವನತೆ ನಕ್ಷೆಯ ಕರಮದಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ. 
ಭಯಗ 11 :  

1) ಒಂದ್ತ ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಮೊದ್ಲ್ ಪದ್ವು 𝟐 ಆಗಿದ್ತದ ಮೊದ್ಲ್ ಐದ್ತ ಪದ್ಗಳ 
ಮೊತುವು ಮತಂದನ ಐದ್ತ ಪದ್ಗಳ ಮೊತುದ್ ನಯಲ್ುನೆಯ ಒಂದ್ರಷ್ತು ಇದ್ದರೆ, 𝟐𝟎 ನೆಯ 
ಪದ್ವು −𝟏𝟏𝟐 ಕೆು ಸಮನಯಗಿರತತುದೆ ಎಂದ್ತ ತೊೀರಸಿ. 

2) ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ನಡತವಿನ ಅಂತರವು 𝟏𝟎 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವಂತೆ ತ್ರರಜ್ಾಗಳು 𝟒 ಸೆಂ.ಮೀ 
ಮತತು 𝟐 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವ ಎರಡತ ವೃತುಗಳಿಗೆ ಎರಡತ ನೆೀರ ಸಯಮಯನಾ 
ಸಪರ್ಗಕಗಳನತೆ ರಚಿಸಿ. ಸಪರ್ಗಕಗಳ ಉದ್ದಗಳನತೆ ಅಳೆದ್ತ ಬರೆಯಿರ. 

3) ಎರಡತ ತ್ರರಭತಜ್ಗಳು ಸಮಕೊೀನಿೀಯಗಳಯಗಿದ್ದರೆ,ಅವುಗಳ ಅನತರೂಪ ಬಯಹತಗಳು 
ಸಮಯನತಪಯತದ್ಲ್ಲಿರತತುವ್ೆ ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 

4) 𝒚 = 𝒙𝟐 ಮತತು 𝒚 = 𝟑 − 𝟐𝒙 ಗಳ ನಕ್ಷೆ ಎಳೆಯಿರ. ಅದ್ರಂದ್ 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 − 𝟑 = 𝟎 
ಸಮೀಕರರ್ವನತೆ ಬಿಡಿಸಿ. 
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ಭಯಗ 12 : 

1) ಒಂದ್ತ ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಮೊದ್ಲ್ 𝟏𝟏 ಪದ್ಗಳ ಮೊತು 𝟒𝟒. ನಂತರದ್ ಅದ್ರ 
ಮತಂದನ 𝟏𝟏 ಪದ್ಗಳ ಮೊತುವು 𝟓𝟓 ಆದ್ರೆ, ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಮೊದ್ಲ್ ಪದ್ ಹಯಗೂ 
ಸಯಮಯನಾ ವಾತಯಾಸ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 

2) ಎರಡತ ವೃತುಕೆೀಂದ್ರಗಳ ನಡತವಿನ ಅಂತರ 𝟗 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತತು 𝟐 ಸೆಂ.ಮೀ 
ತ್ರರಜ್ಾಗಳುಳಳ ಎರಡತ ವೃತುಗಳಿಗೆ ವಾತಾಸಥ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಗಕ ಎಳೆದ್ತ,ಅದ್ರ 
ಉದ್ದವನತೆ ಅಳತೆ ಮಯಡಿ ಬರೆಯಿರ. 

3) ಒಂದ್ತ ಲ್ಂಬಕೊೀನ ತ್ರರಭತಜ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಗದ್ ಮೀಲ್ಲನ ವಗಗವು ಉಳಿದೆರಡತ 

ಬಯಹತಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ವಗಗಗಳ ಮೊತುಕೆು ಸಮವ್ಯಗಿರತವುದ್ತ ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 

4) 𝒚 = 𝒙𝟐 ಮತತು 𝒚 = 𝟐 + 𝒙 ನಕ್ಷೆ ಎಳೆದ್ತ , ಅದ್ರ ಸಹಯಯದಂದ್ 𝒙𝟐 − 𝒙 −

𝟐 = 𝟎 ಸಮೀಕರರ್ವನತೆ ಬಿಡಿಸಿ 

ಭಯಗ 13 :  

1) ಮೂರತ ಸಂಖ್ೆಾಗಳು ಗತಣೊೀತುರ ಶ್ೆರೀಢಿಯಲಿ್ಲವ್ೆ. ಅವುಗಳ ಮೊತು 𝟓𝟕 ಮತತು ಅವುಗಳ 

ಗತರ್ಲ್ಬಧ 𝟑𝟒𝟑 ಆದ್ರೆ, ಆ ಸಂಖ್ೆಾಗಳಯವುದೆಂದ್ತ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 

2) ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ನಡತವಿನ ಅಂತರ 𝟏𝟎 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವಂತೆ, ತ್ರರಜ್ಾಗಳು 𝟒 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತತು 

𝟐 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವ ವೃತುಗಳಿಗೆ,ಒಂದ್ತ ವಾತಾಸಥ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಗಕವನತೆ 

ರಚಿಸಿ.ಸಪರ್ಗಕದ್ ಉದ್ದವನತೆ ಅಳೆಯಿರ. 

3) ಎರಡತ ತ್ರರಭತಜ್ಗಳು ಸಮಕೊೀನಿೀಯಗಳಯಗಿದ್ದರೆ,ಅವುಗಳ ಅನತರೂಪ ಬಯಹತಗಳು 

ಸಮಯನತಪಯತದ್ಲ್ಲಿರತತುವ್ೆ ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 

4) 𝒚 = 𝒙𝟐 ಮತತು 𝒚 = 𝟐𝒙 + 𝟑 ಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನತೆ ಎಳೆಯಿರ. ಅವುಗಳಿಂದ್ 𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 − 𝟑 = 𝟎 
ಸಮೀಕರರ್ವನತೆ ಬಿಡಿಸಿ. 


