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ಅರ್ಧಿ – 3 ಘಂ.15 ನಿ.                                   ಗಣಿತ – 10ನೇ ತರಗತಿ                                ಅಂಕಗಳು – 80 
 

I. ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂಣವ ಹೇಳಿಕ್ಷಗಳಿಗೆ 4 ಪರ್ಯವಯ ಉತು ರಗಳನೆ್ನ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅವುಗಳಲೆ್ಲ  ಸೂಕು ವಾದ್ ಉತು ರರ್ನೆ್ನ  ಆರಸಿ, ಅದ್ರ ಕರ ಮಾಕ್ಷರದೊಡನೆ ಪೂಣವ ಉತು ರರ್ನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರ.  

8 X 1 = 8 

1) ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ನರ ೀಢಿಯ nನೇ ಪದ್ an = 2n – 8 ಆದಾಗ ಆ ಶ್ನರ ೀಢಿಯ ಮೊದ್ಲನೇ ಪದ್ವು 

      (A) -4                      (B) 10                     (C) 6                         (D) -6 

2) ಅತೇ ಚಿಕ್ಕ  ಅವಿಭಾಜ್ಯ  ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಅತೇ ಚಿಕ್ಕ  ಸಂಯುಕ್ು  ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ.  

       (A) 2                     (B) 1                    (C) 4                         (D) 0 

3) ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳ ಮೊತ್ು  35 ಮತ್ತು   ಅವುಗಳ ವ್ಯ ತ್ಯಯ ಸ 13 ಆದರೆ  ಆ  ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು  

      (A) 24 & 12                      (B) 24 & 11                    (C) 12 & 11                        (D) 30 & 5 

4) ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ವ್ಗಾವ್ನ್ನು  ಅದರ ಮೂರರಷ್ಟ ಕ್ಕ  ಕೂಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ್ ಮೊತ್ು  28.  ಈ ಹೇಳಿಕ್ಯನ್ನು  

ಸಮೇಕ್ರಣ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬರೆದಾಗ 

       (A) x 2 – 3x + 28 = 0 (B) x 2 + 3x - 28 = 0      (C) x 2 - 3x - 28 = 0 (D) x 2 + 3x + 28 = 0 

5) ಮೂಲಬಂದು ಮತ್ತು  ಬಂದು (a, b) ಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 

(A) √𝐚𝟐 −  𝐛𝟐        (B) 2 √𝐚𝟐 +  𝐛𝟐              (C)  √𝐚𝟐 +  𝐛𝟐             (D) 2 √𝐚𝟐 −  𝐛𝟐   

6) ತರ ಭುಜ್ ABC ಯಲಿ್ಲ  DE // AC ಆಗಿದುು , ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸರಿರ್ಯದ ಸಂಬಂಧವು 

     (A) 
𝐁𝐃

𝐀𝐁
 = 

𝐀𝐂

𝐃𝐄
 = 

𝐁𝐂

𝐁𝐄
             (B) 

𝐀𝐁
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 = 
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(C) 
𝐀𝐃

𝐁𝐃
 = 

𝐃𝐄

𝐀𝐂
 = 

𝐁𝐄

𝐄𝐂
              (D) 

𝐁𝐃

𝐀𝐁
 = 

𝐃𝐄
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 = 

𝐁𝐄

𝐁𝐂

 

7) 3.5cm ತರ ಜ್ಯ ವಿರುವ್ ವೃತ್ು ದ ಎರಡು ಸಮಂತ್ರ ಸಪ ರ್ಾಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತ್ರ 

     (A) 7cm                        (B) 14cm                          

(C) 3.5cm                      (D) 1.75cm 

8) ಒಂದು ಲಂಬಕೇನ ತರ ಭುಜ್ದ ಎತ್ು ರವ್ನ್ನು  ಕಂದರ ವಾಗಿಸಿ ತರುಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ್ ಘನಾಕೃತ 

(A) ಸಿಲ್ಲಂಡರ್           (B) ಗೇಳ (C) ಶಂಕುವಿನ ಭಿನು ಕ್        (D) ನೇರ ವೃತ್ು ಪಾದ ಶಂಕು 

 

 



II. ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಸಿ.                                                                                                    8 X 1 = 8 

9) 72 ಮತ್ತು  120 ರ ಮ.ಸಾ.ಅ. 24 ಆದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ. ವ್ನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.        

10) a1x + b1y + c1 = 0 ಮತ್ತು  a2x + b2y + c2 = 0 ರೂಪದ್ ರೇಖಾತಮ ಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಎಳೆದ್ ರೇಖೆಗಳು 

ಪರಸಪ ರ ಐಕಯ ಗಂಡರೆ a1, b1, c1 ಮತ್ತು  a2, b2, c2 ಗಳ ನಡುವಿನ ಅನ್ನಪಾತಗಳ ಸಂಬಂಧರ್ನೆ್ನ ಬರೆಯಿರ.   

11) p(x) = 3x2 – 2x4  + 5x – 3 ಈ ಬಹುಪದೇಕ್ತು ಯ ಮಹತ್ು ರ ಘಾತ್ವ್ನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ. 

12) ( x + 4 ) ( x + 3 ) = 0 ಈ ಸಮೇಕ್ರಣದ ಒಂದು ಮೂಲವು – 4 ಆದರೆ, ಅದರ ಇನ್ು ಂದು ಮೂಲವ್ನ್ನು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.        

13) ಒಂದು ನೇರ ವೃತು ಪಾದ್ ಸಿಲ್ಲಂಡರ್ ಹಾಗೂ ನೇರ ವೃತು ಪಾದ್ ಶಂಕುವಿನ ಪಾದ್ ಮತ್ತು  ಎತು ರಗಳು 

ಸಮನಾಗಿದುು , ಸಿಲ್ಲಂಡರ್ ನ ಘನಫಲವು 360 cm³ ಆದ್ರೆ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲರ್ನೆ್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರ. 

14) 𝐏(𝐀) = 𝟎. 𝟎𝟔, ಆದರೆ, 𝐏(Ā) ಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

15) ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತರ ಭುಜ್ಗಳ ಅನ್ನರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನ್ನಪಾತ್ 2 : 3 ಆಗಿದೆ. ಆ ತರ ಭುಜ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ದಡಡ  ತರ ಭುಜ್ದ ವಿಸಿು ೇಣಾವು 90cm2 ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ  ತರ ಭುಜ್ದ ವಿಸಿು ೇಣಾವ್ನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

16) P(𝐱𝟏,  𝐲𝟏)  ಮತ್ತು  Q (𝐱𝟐,  𝐲𝟐) ಬಂದುಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸುವ್ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧಯ ಬಂದುವಿನ 

ನಿರ್ದಾಶಂಕ್ಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ. 

 

III. ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಸಿ.                                                                                                   8 X 2 = 16   

17) x + y = 14 ಮತ್ತು  x - y = 4,ಆದರೆ xy ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

18) an= 2n+3 ಆದರೆ  S3 ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

19) 𝟐𝐱𝟐 − 𝟓𝐱 − 𝟏 = 𝟎 ವ್ಗಾಸಮೇಕ್ರಣದ ಶೇಧಕ್ವ್ನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು  ಇದರಿಂದ ಮೂಲಗಳ 

ಸವ ಭಾವ್ವ್ನ್ನು  ನಿಧಾರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಅಥವಾ 

𝟐𝐱𝟐 − 𝟓𝐱 + 𝟑 = 𝟎, ಸಮೇಕ್ರಣವ್ನ್ನು  ಸೂತ್ರ ದ ಸಹಾಯದಂದ ಬಡಿಸಿ. 

20) 𝟑 + √𝟓 ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬು  ಸಂಖ್ಯಯ  ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 

ಅಥವಾ 

𝟏𝟑

𝟑𝟏𝟐𝟓
 ನ್ನು  ದೇಘಾ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನು  ಮಡದೆ, ಈ ಭಾಗಲಬಧ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಅಂತ್ಯ  ಗಳುು ವ್ ಅಥವಾ 

ಅಂತ್ಯ ಗಳು ದ ದರ್ಮಂರ್ಗಳನ್ನು  ಹಂದದೆಯೇ ಪರಿೇಕ್ತಷ ಸಿ. 

21) 𝐬𝐢𝐧 𝚹 =
𝟏𝟐

𝟏𝟑
  ಆದರೆ, 𝐜𝐨𝐬 𝚹 ಮತ್ತು  𝐭𝐚𝐧 𝚹 ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

22) 4 ಸಂ.ಮೇ. ತರ ಜ್ಯ ವುಳು  ವೃತ್ು ವ್ನ್ನು  ರಚಿಸಿ, ಎರಡು ಸಪ ರ್ಾಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೇನ 50˚ ಇರುವಂತೆ ವೃತ್ು ಕ್ಕ  

ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಪ ರ್ಾಕ್ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿ. 

23) ಮುಖದ ಮೇಲೆ 1 ರಿಂದ 6 ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಬರೆದರುವ್ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಯ ದಾಳವ್ನ್ನು  ಎರಡು ಬಾರಿ 

ಉರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಹಾಗಾದರೆ ಮುಖಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳ ಮೊತ್ು  9 ಬರುವ್ ಸಂಭವ್ನಿೇಯತೆಯನ್ನು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 



24) ಕಟ್ಟಟ ರುವ್ ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ∠ABC=900, BD ⊥ AC, AB=6cm, BC=8cm ಮತ್ತು  

CA=10cm ಆದಾಗ AD ಯ ಉದು ವ್ನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

 

IV. ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಉತು ರಸಿ.                                                                                                       9 X 3 = 27 

25) p(𝐱) = 𝐱 2 – 6 𝐱 + k ಈ ಬಹುಪದೇಕ್ತು ಯ ಒಂದು ಶೂನಯ ತೆಯು ಇನ್ು ಂದು ಶೂನಯ ತೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಟ  

ಆದಾಗ ‘k’ ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

26) ಒಂದು ತರ ಭುಜ್ದ ಎತ್ು ರವು ಅದರ ಪಾದಕ್ತಕ ಂತ್ 6ಸಂ.ಮೇ. ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದೆ. ತರ ಭುಜ್ದ ವಿಸಿು ೇಣಾವು 108 

ಚ.ಸಂ.ಮೇ. ಆದಾಗ ತರ ಭುಜ್ದ ಪಾದ ಮತ್ತು  ಎತ್ು ರಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.    

ಅಥವಾ 

ಒಂದು ಆಯತ್ಯಕಾರದ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಕ್ಣಾವು ಅದರ ಚಿಕ್ಕ  ಬಾಹುವಿಗಿಂತ್ 60 ಮೇ. ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಅದರ ದಡಡ  ಬಾಹುವು ಚಿಕ್ಕ  ಬಾಹುವಿಗಿಂತ್ 30 ಮೇ. ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದು ರೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಬಾಹುಗಳ 

ಉದು ವ್ನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.    

27) ಈ ಕ್ಳಗಿನ ವ್ಗಿೇಾಕೃತ್ ದತ್ಯು ಂರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಮಳೆ(mm) 35 40 45 50 55 

ಸಥ ಳಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  6 8 12 5 9 

ಅಥವಾ  

ಈ ಕ್ಳಗಿನ ವ್ಗಿೇಾಕೃತ್ ದತ್ಯು ಂರ್ಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಂಕ್ವ್ನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವ್ಗಾಾಂತ್ರ 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 

ಆವೃತು  4 6 14 18 8 

 

 28) ಈ ವಿಮ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಏಂಜಂಟನ್ನ ಪಡೆದ 35 ಪಾಲ್ಲಸಿದಾರರ ವ್ಯಸುು ಗಳ ವಿತ್ರಣೆಯ ದತ್ಯು ಂರ್ಗಳು 

ಕ್ಳಗಿನಂತೆ ಇವೆ. ಈ ದತ್ಯು ಂರ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಡಿಮೆ ವಿಧ್ನದ ಓಜೇವ್ ರಚಿಸಿ. 

ವ್ಯಸುು  

(ವ್ಷ್ಾಗಳಲಿ್ಲ ) 

20 ಕ್ತಕ ಂತ್ 

ಕ್ಡಿಮೆ 

25 ಕ್ತಕ ಂತ್ 

ಕ್ಡಿಮೆ 

30 ಕ್ತಕ ಂತ್ 

ಕ್ಡಿಮೆ 

35 ಕ್ತಕ ಂತ್ 

ಕ್ಡಿಮೆ 

40 ಕ್ತಕ ಂತ್ 

ಕ್ಡಿಮೆ 

45 ಕ್ತಕ ಂತ್ 

ಕ್ಡಿಮೆ 

50 ಕ್ತಕ ಂತ್ 

ಕ್ಡಿಮೆ 

ಪಾಲ್ಲಸಿದಾರರ 

ಸಂಖ್ಯಯ  
2 6 12 16 20 25 35 

29) “ಬಾಹಯ ಬಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ು ಕ್ಕ  ಎಳೆದ ಸಪ ರ್ಾಕ್ಗಳ ಉದು ವು ಸಮಮವಾಗಿರುತ್ು ವೆ” ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 

30)   
𝟏+𝐬𝐢𝐧 𝛉

𝟏−𝐬𝐢𝐧 𝛉
   -  

𝟏−𝐬𝐢𝐧 𝛉

𝟏+𝐬𝐢𝐧 𝛉
  =  𝟒 𝐬𝐞𝐜 𝛉  tan 𝛉 ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 

ಅಥವಾ  

√
𝟏− 𝐬𝐢𝐧 𝛉

𝟏+ 𝐬𝐢𝐧 𝛉
    = 𝐬𝐞𝐜 𝛉 - 𝐭𝐚𝐧 𝛉 ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 



31) 6 ಸಂ.ಮೇ., 7ಸಂ.ಮೇ. ಮತ್ತು  8ಸಂ.ಮೇ. ಬಾಹುಗಳಿರುವ್ ಒಂದು ತರ ಭುಜ್ವ್ನ್ನು  ರಚಿಸಿ, ನಂತ್ರ 

ಮತ್ು ಂದು ತರ ಭುಜ್ವ್ನ್ನು  ಅದರ ಪರ ತಯಂದು ಬಾಹುವು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ತರ ಭುಜ್ದ ಅನ್ನರೂಪ 

ಬಾಹುಗಳ 
𝟑

𝟒
 ರಷ್ಟಟ ರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ. 

32) ABCD ಚೌಕ್ದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಅಧಾವೃತ್ು ಗಳು ಒಂದನ್ು ಂದು P ಬಂದುವಿನಲಿ್ಲ  

ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ತ್ೇರಿಸಿರುವಂತೆ ಬಾಹಯ ವಾಗಿ ಸಪ ಶಿಾಸಿವೆ. ಈ ಪರ ತಯಂದು ಅಧಾವೃತ್ು ದ 

ಕಂಸದ ಉದು  11ಸಂ.ಮೇ.ಗೆ ಸಮನಾದಾಗ ಛಾಯೆಗಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸಿು ೇಣಾವ್ನ್ನು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.   

 

33) A(-5,-1), B(3,-5) ಮತ್ತು  C(5,2) ಶಂಗ ಬಂದುಗಳನ್ನು  ಹಂದರುವ್ ತರ ಭುಜ್ದ ವಿಸಿು ೇಣಾವು ಅರ್ದ ABC 

ತರ ಭುಜ್ದ ಬಾಹುಗಳ ಮಧಯ ಬಂದುಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ತರ ಭುಜ್ದ ವಿಸಿು ೇಣಾದ ನಾಲಕ ರಷ್ಟಟ ದೆ 

ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 

ಅಥವಾ 

ಈ ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  Δ ABCಯ ಶಂಗಗಳು A(0,6), B(8,0) ಮತ್ತು  C(5,8) ಆಗಿವೆ. CD  AB 

ಆದಾಗ ತರ ಭುಜ್ದ ಎತ್ು ರ CD ಉದು ವ್ನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.  

 

 

V. ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಉತು ರಸಿ.                                                                                                          4 X 4 = 16   

34) ನಕೆ್ಷಯ ವಿಧಾನದಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ :  x + y = 7 ಮತ್ತು  3x – y = 1. 

35) ಒಂದು ಲಂಬಕೀನ ತಿರ ಭುಜದ್ಲೆ್ಲ  ವಿಕಣವದ್ ಮೇಲ್ಲನ ರ್ಗವವು,ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ 

ರ್ಗವಗಳ ಮೊತು ಕೆ್ಷ  ಸಮನಾಗಿರುತು ದೆ”, ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 

36) ಒಂದು ನಿದಾಷ್ಟ  ಎತ್ು ರದಲಿ್ಲರುವ್ ಬಲೂನನ್ನು , ಅದರ ಎರಡು ವಿರುದಧ  ದಕ್ತಕ ನ ಬದಗಳಲಿ್ಲ  ಪರಸಪ ರ 1 

km ಅಂತ್ರದಲಿ್ಲರುವ್ ಇಬಬ ರು ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ಯು ರೆ. ಆಗ ಉಂಟಾದ ಉನು ತ್ ಕೇನಗಳು ಕ್ರ ಮವಾಗಿ 450 

ಮತ್ತು  600 ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಲೂನ್ ನೆಲದಂದ ಎಷ್ಟಟ  ಎತ್ು ರದಲಿ್ಲದೆ? 

37) n, 2n  ಮತ್ತು  3n ಪದಗಳನ್ನು  ಹಂದರುವ್ ಸಮಂತ್ರ ಶ್ರ ೇಢಿಯ ಮೊತ್ು ಗಳು ಕ್ರ ಮವಾಗಿ S1 , S2 ಮತ್ತು  

S3  ಆಗಿವೆ. S3 = 3 (S2 - S1 ) ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 

ಅಥವಾ 

ಒಂದು ಸಮಂತ್ರ ಶ್ರ ೇಢಿಯಲಿ್ಲ  12 ಪದಗಳಿವೆ. ಮಧಯ ದ ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ು  54 ಮತ್ತು  ಕನೆಯ 

ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ು  135 ಆದರೆ ಆ ಶ್ರ ೇಢಿಯನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.   

 

VI. ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಉತು ರಸಿ.                                                                                                        5 X 1 = 5 

38) ಮೇಲಾಬ ಗದಲಿ್ಲ  ತೆರೆದರುವ್ ಮತ್ತು  ಒಂದು ಲೇಹದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಡಿದ ಪಾತೆರ ಯು ಶಂಕುವಿನ 

ಭಿನು ಕ್ದ ಆಕಾರದಲಿ್ಲದೆ. ಶಂಕುವಿನ ಭಿನು ಕ್ದ ಎತ್ು ರ 16cm ಹಾಗೂ ಅದರ ಕ್ಳಭಾಗದ ಮತ್ತು  ಮೇಲಾಾ ಗದ   

ತರ ಜ್ಯ ಗಳು ಕ್ರ ಮವಾಗಿ 8cm ಮತ್ತು  20cm ಆಗಿವೆ.  ಈ ಪಾತೆರ ಯನ್ನು  ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಹಾಲ್ಲನಿಂದ ತ್ತಂಬಲು 

1 ಲ್ಲೇಟರಿಗೆ ರೂ.20 ರಂತೆ ಹಾಲನ್ನು  ಕಳು ಲು ಎಷ್ಟಟ  ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ? ಲೇಹದ ಹಾಳೆಯ ದರವು ಪರ ತೇ 

100 ಚದರ ಸಂ.ಮೇ.ಗೆ ರೂ. 8 ನಂತೆ, ಇಡಿೇ ಪಾತೆರ ಯನ್ನು  ತ್ರ್ಯರಿಸಲು ಎಷ್ಟಟ  ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ?  

*** 


