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

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

ಭಯಗ 14 :  
1) ಒಂದ್ತ ಗತಣೆ ೀತುರ ಶ್ೆರೀಢಿಯಲ್ಲಿ 𝟐 ನೆೀ ಮತತು 𝟒 ನೆೀ ಪದ್ಗಳ ಮೊತುವು 𝟑𝟎 ಆಗಿದೆ. 
ಹಯಗ  𝟔 ನೆೀ ಮತತು 𝟐 ನೆೀ ಪದ್ಗಳ ವಾತಯಾಸವು 𝟗𝟎 ಆದ್ರೆ, ಸಯಮಯನಾ ಅನತಪಯತ 𝟏 
ಕ್ುಂತ ಹೆಚ್ಯಾಗಿರತವ ಗತಣೆ ೀತುರ ಶ್ೆರೀಢಿಯ 𝟖 ನೆಯ ಪದ್ವನತೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 

2) ಸಮರ ಪ ತ್ರರಭತಜಗಳ ವಿಸಿುೀರ್ಣಗಳು ಅವುಗಳ ಅನತರ ಪ ಬಯಹತಗಳ ವಗಣಗಳ 
ಅನತಪಯತದ್ಲ್ಲಿರತತುವ್ೆ ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 

3) ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ಅಂತರವು 𝟏𝟎 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವಂತೆ ತ್ರರಜಾಗಳು 𝟓 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತತು 𝟑 
ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವ ವೃತುಗಳಿಗೆ ಎರಡತ ನೆೀರ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಣಕಗಳನತೆ ರಚಿಸಿ. 
ಸಪರ್ಣಕಗಳ ಉದ್ದವನತೆ ಅಳೆಯಿರ. 

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

ಭಯಗ 15 :  
1) ಒಂದ್ತ ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲ್ 𝟏𝟎 ಪದ್ಗಳ ಮೊತು 𝟏𝟕𝟓 ಮತತು ನಂತರದ್ 

𝟏𝟎 ಪದ್ಗಳ ಮೊತು 𝟒𝟕𝟓 ಆದ್ರೆ, ಆ ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯನತೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 
2) ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ಅಂತರವು 𝟏𝟎 ಸೆಂ.ಮೀ ತ್ರರಜಾಗಳು 𝟑 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತತು 𝟐 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವ 
ಎರಡತ ವೃತುಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ತ ವಾತಾಸಥ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಣಕವನತೆ ರಚಿಸಿ,ಸಪರ್ಣಕದ್ 
ಉದ್ದವನತೆ ಅಳೆಯಿರ. 

3) ಒಂದ್ತ ಲ್ಂಬಕೆ ೀನ ತ್ರರಭತಜದ್ಲ್ಲ ಿವಿಕರ್ಣದ್ ಮೀಲ್ಲನ ವಗಣವು ಉಳಿದೆರಡತ ಬಯಹತಗಳ 
ಮೀಲ್ಲನ ವಗಣಗಳ ಮೊತುಕೆು ಸಮನಯಗಿರತವುದ್ತ ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 

4) 𝒚 = 𝒙𝟐 ಮತತು 𝒚 = 𝟐𝒙 + 𝟑 ಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನತೆ ಎಳೆಯಿರ. ಅವುಗಳಿಂದ್ 𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 − 𝟑 = 𝟎 
ಸಮೀಕರರ್ವನತೆ ಬಿಡಿಸಿ 
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ಭಯಗ 16 : 

1) ಒಂದ್ತ ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯಲ್ಲ ಿಏಳನೆಯ ಪದ್ದ್ ಏಳರಷ್ತು ಅದ್ರ ಹನೆ ೆಂದ್ನೆಯ ಪದ್ದ್ 
ಹನೆ ೆಂದ್ರಷ್ುಕೆು ಸಮವಿದೆ. ಅದ್ರ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಪದ್ ಸೆ ನೆೆಗೆ ಸಮ ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 

2) ಸಮರ ಪ ತ್ರರಭತಜಗಳ ವಿಸಿುೀರ್ಣಗಳು ಅವುಗಳ ಅನತರ ಪ ಬಯಹತಗಳ ವಗಣಗಳ 
ಅನತಪಯತದ್ಲ್ಲಿರತತುವ್ೆ ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 

3) 𝟑 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತತು 𝟐 ಸೆಂ.ಮೀ ತ್ರರಜಾಗಳಿರತವ ಎರಡತ ವೃತುಗಳ ಕೆೀಂದ್ರ ಬಿಂದ್ತಗಳು 𝟗 
ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದ್ಲ್ಲಿರತವಂತೆ ರಚಿಸಿ,ಆ ವೃತುಗಳಿಗೆ ವಾತಾಸಥ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಣಕವನತೆ 
ಎಳೆದ್ತ ಅದ್ರ ಉದ್ದವನತೆ ಅಳತೆ ಮಯಡಿ ಮತತು ತಯಳ  ೆನೆ ೀಡಿ. 

4) 𝒚 = 𝒙𝟐 ಮತತು 𝒚 = 𝟔 − 𝒙 ಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನತೆ ಎಳೆದ್ತ 𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟔 = 𝟎 
ಸಮೀಕರರ್ವನತೆ ಬಿಡಿಸಿ. 

ಭಯಗ 17 :  

1) ಒಂದ್ತ ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಮ ರತ ಅನತಕರಮ ಪದ್ಗಳ ಮೊತು 𝟔 ಮತತು ಅವುಗಳ 

ಗತರ್ಲ್ಬಧವು −𝟏𝟐𝟎 ಆದ್ರೆ , ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಮ ರತ ಸಂಖ್ೆಾಗಳನತೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 

2) ಒಂದ್ತ ಗತಣೆ ೀತುರ ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಮ ರತ ಅನತಕರಮ ಪದ್ಗಳ ಗತರ್ಲ್ಬಧ ಮೊತು 𝟐𝟏𝟔 ಮತತು 

ಅವುಗಳಲ್ಲನಿ ಯಯವುದೆೀ ಅನತಕರಮ ಜೆ ೀಡಿ ಪದ್ಗಳ ಗತರ್ಲ್ಬಧಗಳ ಮೊತುವು 𝟏𝟓𝟔 ಆದ್ರೆ 

, ಮ ರತ ಪದ್ಗಳನತೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 

3) ಒಂದ್ತ ಲ್ಂಬಕೆ ೀನ ತ್ರರಭತಜದ್ಲ್ಲ ಿವಿಕರ್ಣದ್ ಮೀಲ್ಲನ ವಗಣವು ಉಳಿದ್ ಎರಡತ ಬಯಹತಗಳ 

ಮೀಲ್ಲನ ವಗಣಗಳ ಮೊತುಕೆು ಸಮವ್ಯಗಿರತವುದ್ತ ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 

4) ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ನಡತವಿನ ಅಂತರ 𝟗 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವಂತೆ 𝟒 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತತು 𝟐 ಸೆಂ.ಮೀ 

ತ್ರರಜಾವುಳಳ ಎರಡತ ವೃತುಗಳನತೆ ಎಳೆದ್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೆೀರ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಣಕಗಳನತೆ 

ರಚಿಸಿ.ಸಪರ್ಣಕಗಳ ಉದ್ದವನತೆ ಅಳೆದ್ತ ಬರೆಯಿರ. 

5) 𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟔 = 𝟎 ಈ ಸಮೀಕರರ್ವನತೆ ನಕ್ಷೆಯ ಸಹಯಯದಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ. 

 


