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

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

ಭಯಗ 18 :  
1) ಎರಡತ ತ್ರರಭತಜಗಳು ಸಮಕೆ ೀನಿೀಯಗಳಯಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನತರ ಪ ಬಯಹತಗಳು 
ಸಮಯನತಪಯತದ್ಲ್ಲಿರತತುವ್ೆ ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 

2) ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ನಡತವಿನ ದ್ ರ 𝟖 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವ 𝟒 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತತು 𝟐 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ತ್ರರಜಾಗಳಿರತವ ಎರಡತ ವೃತುಗಳಿಗೆ ನೆೀರ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಶಕಗಳನತೆ ರಚಿಸಿ.ಸಪರ್ಶಕಗಳ 
ಉದ್ದವನತೆ ಅಳೆಯಿರ. 

3) ಒಂದ್ತ ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯಲ್ಲ ಿಒಂದ್ನೆೀ ಪದ್,ಮ ರನೆೀ ಪದ್ ಮತತು ಐದ್ನೆೀ ಪದ್ಗಳ 
ಮೊತುವು 𝟑𝟗 ಆಗಿದೆ ಹಯಗ  ಎರಡನೆೀ ಪದ್ ,ನಯಲ್ುನೆೀ ಪದ್ ಮತತು ಆರನೆೀ ಪದ್ಗಳ 
ಮೊತುವು 𝟓𝟏 ಆದ್ರೆ,ಆ ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯ 𝟏𝟎 ನೆೀ ಪದ್ವನತೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 

4) ಒಂದ್ತ ಗತಣೆ ೀತುರ ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಮೊದ್ಲ್ ಮ ರತ ಪದ್ಗಳ ಮೊತು 𝟕 ಮತತು ಅದ್ರ ಮತಂದಿನ 
ಮ ರತ ಪದ್ಗಳ ಮೊತುವು 𝟓𝟔 ಆಗಿದೆ. ಹಯಗಯದ್ರೆ ಆ ಗತಣೆ ೀತುರ ಶ್ೆರೀಢಿಯನತೆ 
ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 

5) ನಕ್ಷೆಯ ಮ ಲ್ಕ ಬಿಡಿಸಿ : 𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟐 = 𝟎 
ಭಯಗ 19 :  

1) ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯಲ್ಲಿರತವ ಮೊದ್ಲ್ ಮ ರತ ಪದ್ಗಳ ಮೊತುವು 𝟐𝟒 ಮತತು ಆ ಮ ರತ 
ಪದ್ಗಳ ವಗಶಗಳ ಮೊತುವು 𝟐𝟐𝟒 ಆದ್ರೆ, ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯಲ್ಲಿರತವ ಆ ಮ ರತ 
ಸಂಖ್ೆಾಗಳನತೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 

2) ಗತಣೆ ೀತುರ ಶ್ೆರೀಢಿಯಲ್ಲಿರತವ ಮೊದ್ಲ್ ಮ ರತ ಪದ್ಗಳ ಮೊತುವು 𝟏𝟒 ಹಯಗ  ಅದ್ರ 
ಮತಂದಿನ ಮ ರತ ಪದ್ಗಳ ಮೊತುವು 𝟏𝟏𝟐 ಆದ್ರೆ,ಗತಣೆ ೀತುರ ಶ್ೆರೀಢಿಯನತೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 

3) ಸಮರ ಪ ತ್ರರಭತಜಗಳ ವಿಸಿುೀರ್ಶಗಳು ಅವುಗಳ ಅನತರ ಪ ಬಯಹತಗಳ ವಗಶಗಳಿಗೆ 
ಸಮಯನತಪಯತದ್ಲ್ಲಿರತತುವ್ೆ ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 
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4) ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ನಡತವಿನ ಅಂತರ 𝟗 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವಂತೆ 𝟒 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತತು 𝟐 ಸೆಂ.ಮೀ 
ತ್ರರಜಾಗಳುಳಳ ಎರಡತ ವೃತುಗಳಿಗೆ ಎರಡತ ನೆೀರ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಶಕಗಳನತೆ 
ರಚಿಸಿ,ಸಪರ್ಶಕಗಳ ಉದ್ದವನತೆ ಅಳೆದ್ತ ಬರೆಯಿರ. 

5) 𝒙𝟐 − 𝒙 − 𝟔 = 𝟎 ವಗಶಸಮೀಕರರ್ವನತೆ ನಕ್ಷೆಯ ಸಹಯಯದಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ. 
ಭಯಗ 20 : 

1) ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯಲ್ಲ ಿ 𝑻𝒏 = 𝟒𝒏 + 𝟑 ಆದ್ರೆ, 𝑻𝟏𝟓 ಮತತು 𝑺𝟏𝟓 ರ ಬೆಲೆಯನತೆ 
ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 

2) ಎರಡತ ತ್ರರಭತಜಗಳು ಸಮಕೆ ೀನಿೀಯಗಳಯಗಿದ್ದರೆ,ಅವುಗಳ ಅನತರ ಪ ಬಯಹತಗಳು 
ಸಮಯನತಪಯತದ್ಲ್ಲಿರತತುವ್ೆ ಎಂದ್ತ ಸಯಧಿಸಿ. 

3) ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ನಡತವಿನ ಅಂತರ 𝟏𝟎 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರತವ 𝟒 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತತು 𝟐 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ತ್ರರಜಾಗಳುಳಳ ಎರಡತ ವೃತುಗಳಿಗೆ ಎರಡತ ನೆೀರ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಶಕಗಳನತೆ ರಚಿಸಿ. 

4) 𝒚 = 𝒙𝟐 ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಿ,ಅದ್ರ ಸಹಯಯದಿಂದ್ √𝟕 ರ ಬೆಲೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 
ಭಯಗ 21 :  

1) ಕೆೀಂದ್ರಗಳ ನಡತವಿನ ಅಂತರ 𝟖 ಸೆಂ.ಮೀ , 𝟒 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತತು 𝟐 ಸೆಂ.ಮೀ ತ್ರರಜಾಗಳುಳಳ 
ಎರಡತ ವೃತುಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ತ ವಾತಾಸಥ ಸಯಮಯನಾ ಸಪರ್ಶಕವನತೆ ರಚಿಸಿ ಉದ್ದವನತೆ ಅಳೆದ್ತ 
ಬರೆಯಿರ. 

2) ಮ ಲ್ ಸಮಯನತಪಯತತೆಯ ಪರಮೀಯ(ಥೆೀಲ್್) ವನತೆ ನಿರ ಪಿಸಿ, ಸಯಧಿಸಿ. 
3) ಒಂದ್ತ ಗತಣೆ ೀತುರ ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಮ ರನೆೀ ಪದ್ವು ಮೊದ್ಲ್ನೆೀ ಪದ್ದ್ ವಗಶವ್ಯಗಿದೆ ಹಯಗ  
ಐದ್ನೆೀ ಪದ್ವು 𝟔𝟒 ಆದ್ರೆ, ಗತಣೆ ೀತುರ ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಮೊದ್ಲ್ ಆರತ ಪದ್ಗಳ ಮೊತುವನತೆ 
ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ. 

4) ಒಂದ್ತ ಸಮಯಂತರ ಶ್ೆರೀಢಿಯ ನಯಲ್ುನೆೀ ಪದ್ವು 𝟏𝟎 ಆಗಿದ್ತದ, ಹನೆ ೆಂದ್ನೆೀ ಪದ್ವು 
ನಯಲ್ುನೆೀ ಪದ್ದ್ ಮ ರರಷ್ಟಕ್ುಂತ 𝟏 ಹೆಚ್ತು ಇದೆ. ಶ್ೆರೀಢಿಯ ಮೊದ್ಲ್ 𝟐𝟎 ಪದ್ಗಳ 
ಮೊತುವನತೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರ 

5) ನಕ್ಷೆಯ ಮ ಲ್ಕ ಬಿಡಿಸಿ : 𝒙𝟐 − 𝒙 − 𝟐 = 𝟎 
 


