FUNDAMENTAL QUESTIONS-FOR SURE SUCCESS 2018 SSLC
1.തതാഴഴെയുള സമതാന്തര ശശ്രേണണികളുഴടെ വണിട്ടഭതാഗഗം പൂരണിപണിക്കുക
Write the missing terms of the AS
a. 52 , 63 , 74 , .......... , ..........
b. .......... , ........... , 17 , 22 , 27
c. ........... , 31 , 38 , ............
d. 24 , ........... , 42
e. 24 , ........... , ........... , 4
2. ഒനതാഗം പദഗം 84, ഴപതാതുവവ്യതവ്യതാസഗം -3 ആയ ഒരു സമതാന്തര ശശ്രേണണി എഴുതുക. Write an arithmetic sequence
with first term 84 and common difference -3.

3. 12 , 17 , 22 , . . . .എന സമതാന്തര ശശ്രേണണിയുഴടെ പദമതാശണതാ 191 ? . Is 191 is a term of this sequence ?
4. 7 , 11 , 15 , . . . .എന സമതാന്തര ശശ്രേണണിയുഴടെ എതതാഗം പദമതാണണ് 127 ? Which term of this sequence is 127?
5. 7 , 13 , 19 . .എന സമതാന്തരശശ്രേണണിയുഴടെ 10 , 17 എനന്നീ പദങ്ങള് കതാണുക . Write the 10th and 17th terms
of this sequence.
6. 2 , 9 , 16 . . .എന സമതാന്തരശശ്രേണണിയുഴടെ ബന്നീജഗണണിതരൂപഴമന്തണ്(n ആഗം പദഗം)? Write the algebraic form
of the sequence ( nth term )
7. ആദവ്യഴത്തെ 15 എണ്ണല് സഗംഖവ്യകളുഴടെ തുകഴയന്തണ്? 65 സഗംഖവ്യകളുശടെഴയതാ? What is the sum of first 15 natural
numbers ? What about first 65 terms ?
8. ഒരു സമതാന്തരശശ്രേണണിയുഴടെ n ആഗം പദഗം 3n + 7. ആദവ്യ പദഗം ,ഴപതാതുവണിതവ്യതാസഗം , 7 ആഗം പദഗം കതാണുക Write
first term , common difference , 7th term of the arithmetic sequence with n th term 3n + 7.
9.ഒരു സമതാന്തരശശ്രേണണിയുഴടെ ബന്നീജഗണണിത രൂപഗം , n - 5. ആദവ്യ പദഗം ,ഴപതാതുവണിതവ്യതാസഗം ,10 ആഗം
പദഗംകതാണുക.Write first term , common difference , 7th term of the arithmetic sequence with algebraic form ,
n-5
10.ഒരു സമതാന്തരശശ്രേണണിയുഴടെ n പദങ്ങളുഴടെ തുക 2n2 +3n. ആദവ്യ പദഗം ,ഴപതാതുവണിതവ്യതാസഗം എന്തണ് ? The algebraic
form of sum of n terms is 2n2 +3n. Write first term , common difference.
11. (2,3)എന ബണിന്ദുവണില് നണിനണ് 4 യൂണണിറണ് അകഴലെയുള 4 ബണിന്ദുക്കള് അടെയതാളഴപടുത്തുക.അവയുഴടെ
സൂചകസഗംഖവ്യകള് എഴുതുക. Mark 4 points which are equidistant from the point (2,3). Write their co-ordinates.
12. ആധതാരബണിന്ദു ശകന്ദ്രമതായണി 3 ഴസ.മണി ആരത്തെണില് ഒരു വൃത്തെഗം വരചതാല് അതണ് അക്ഷങ്ങഴള ഖണണിക്കുന
ബണിന്ദുക്കളുഴടെ സൂചകസഗംഖവ്യകള് ഏവ? If a circle is drawn with origine as centre and radius 3cm , write the coordinates of the points where it cut the Axes.
13. P(2,7) , Q(8,15) എങണില് PQ വണിഴന്റെ നന്നീളഗം , ചരണിവണ് , മധവ്യബണിന്ദു എനണിവ കതാണുക. Find the length , breadth ,
slope and centre of PQ
14.ഒരു വൃത്തെത്തെണിഴന്റെ വവ്യതാസത്തെണിഴന്റെ അഗ്രങ്ങളുഴടെ സൂചകസഗംഖവ്യകളതാണണ് (-1 , 2) , (2 , 6)എനണിവ. വൃത്തെത്തെണിഴന്റെ
ആരഗം , ശകന്ദ്രഗം ,വവ്യതാസത്തെണിഴന്റെ ചരണിവണ് എനണിവ കതാണുക. The co-ordinates of the end points of the diameter of
a circle are given above. Find radius , centre , slope of diameter.
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15. x3 - 3x2 - x +6. ഇതണിഴന x-2 ഴകതാണണ് ഹരണിചതാല് ശണിഷഗം എന്തണ്? ഇതണിഴന്റെ ഘടെകമതാശണതാ x-2 ? Find the
remainder when x3 - 3x2 - x +6 is divided by x-2 . Is it a factor ?
16. x2 +x -6. ഇതണിഴന x+1 ഴകതാണണ് ഹരണിചതാല് ശണിഷഗം എന്തണ്? ഇതണിഴന്റെ ഘടെകമതാശണതാ x+1 ? Find the remainder
when x2 +x -6 is divided by x+1 . Is it a factor ?
17. P(x) ഒരു ബഹുപദമതാണണ്. P(1)=0 , P(-2)=0 , P(0)=0 എങണില്,ഘടെകങ്ങള് ഏവ?P(x) is a polynomial, write
its factors from above facts.
18.തുടെര്ചയതായ രണ്ടു എണ്ണല് സഗംഖവ്യകളുഴടെ ഗുണനഫലെഗം 42 , രണതാഗം കൃതണി സമവതാകവ്യഗം രൂപന്നീകരണിക്കുക. The sum
of two consecutive natural numbers is 42. find the numbers.
19.തുടെര്ചയതായ രണ്ടു ഒറ സഗംഖവ്യകളുഴടെ ഗുണനഫലെഗം 63 , രണതാഗം കൃതണി സമവതാകവ്യഗം രൂപന്നീകരണിക്കുക. The sum of
two consecutive odd numbers is 63. find the numbers.
20. തനണിട്ടുള സമവതാകവ്യങ്ങളണില് നണിനണ് b2-4ac കതാണുക. Find b2-4ac from the equations. a) x2 - 8x+10 = 0
b) x2 - 8x – 10=0 c)2x2 - x – 5 = 0
21.തതാഴഴെയുള രൂപങ്ങളുഴടെ ശപഴരഴുതുക.
പതാദവക്കണ് b ,പതാര്ശശ്വവക്കണ് e , ചരണിവുയരഗം= l
ആരഗം r , ഉയരഗം h , എനണിവ അടെയതാളഴപടുത്തുക
Write the names of above figures. Mark base edge , lateral edge , slant height , height , radius .
22.ഒരു ഴപട്ടണിയണില് ഉള 15 പന്തുകളണില് 8 എണ്ണഗം ചുവനതതാണണ്. കണ്ണടെചണ് ഒഴനടുത്തെതാല് ചുവനതണ് ആവതാനുള
സതാധവ്യതഴയന്തണ്? ആവതാതണിരണിക്കതാനുള സതാധവ്യതഴയന്തണ്?One box contains 15 balls out of which 8 are red
.Without looking a ball is taken. What is the probability that it is red ? Not red ?
23.ഒരു ഴപട്ടണിയണില് 8 ചുവന പന്തുകള് 6 പച പന്തുകള് ഉണണ്.മഴറതാരു ഴപട്ടണിയണില് 10 ചുവന പന്തുകള് 4 പച
പന്തുകള്.കണ്ണടെചണ് ഒരു പച പന്തണ് എടുക്കണഗം. ഏതണ് ഴപട്ടണിയണില് നണിനണ് എടുക്കുനതതാണണ് നല്ലതണ്? രണണ് ഴപട്ടണികളുഗം
ഒനതാക്കണിയതാല് സതാധവ്യത കൂടുശമതാ?. A box contains 8 red and 6 green balls. Another box contains 10 red and
4 green balls. If one green ball is to be taken at random . Which box has a better possibility? If all the balls
are combined what will be the chance ? Will it increase ?
24. ഒരതാശളതാടെണ് 20 ല് തതാഴഴെയുള ഒരു സഗംഖവ്യ പറയതാന് ആവശവ്യഴപടുന. അതണ് ഒരു അഭതാജവ്യസഗംഖവ്യ ആകതാനുള
സതാധവ്യത എന്തണ്? A man is asked to tell a natural number below 20. what is the chance that it is prime?
25.ഒരു ഴപട്ടണിയണില് 8 ചുവന പന്തുകള്, 6 പച പന്തുകള് , മഴറതാരു ഴപട്ടണിയണില് 5 പച പന്തുകള് ,7 ചുവന
പന്തുകള്.രണണില്നണിനഗം ഓശരതാപന്തുകള് എടുത്തെണ് ശജതാഡണിയതാക്കണിയതാല് എത ശജതാഡണികള്കള്

ഉണതാക്കതാഗം?

രണ്ടുഗം പചനണിറമുള എത ശജതാഡണികള് കണിട്ടുഗം? അതണിനുള സതാധവ്യത എന്തണ്?A box contains 8 red and 6 green
balls. Another box contains 5 green and 7 red balls. One ball from each box are taken and paired. How
many pairs will be there ? In how many pairs both are green ? What is the probability ?
26.രണണ് ഴപട്ടണിയണിലെതായണി 1 മുതല് 5 വഴര എഴുതണിയ കടെലെതാസു ശപപറുകള് ഇട്ടണിരണിക്കുന. രണണില്നണിനമതായണി
ഓഴരതാന വന്നീതഗം എടുത്തെതാല് എത രണക്ക സഗംഖവ്യകള് ഉണതാക്കതാഗം? അവയുഴടെ അക്കങ്ങള് കൂട്ടണിയതാല്
7 കണിട്ടതാനുള സതാധവ്യത എന്തണ് ?. Two containers are filled with paper slips each written with one of the
numbers from 1 to 5. If one slip from each are taken , how many 2 digit numbers can be formed ? What is
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the chance that sum of those pairs gives 7 ?
27. ശകതാണുകള് 300 , 600 ,,900 ആയ മട്ടതണിശകതാണത്തെണിഴന്റെ വശങ്ങളുഴടെ.അഗംശബന്ധഴമന്തണ്?
ശകതാണുകള് 450 , 450 ,,900 ആയതണിഴന്റെഴയതാ?
തതാഴഴെ പറയുന സതാഹചരവ്യഗം വണിശദന്നീ ക രണിക്കുന ലെഘു ചണിതഗം വരക്കുക. Draw rough figures based on the
following facts.
28.5m നന്നീളമുള ഒരു ഏണണി ഒരു മതണിലെണില് ചതാരണിവചണിരണിക്കുന. അതണിഴന്റെ മുകളറഗം ചുമരുമതായണി 420 ശകതാണ്
ഉണതാക്കുന. A ladder 5m long is leaned against a wall , making an angle 42 0 with wall.
29.ഒരതാള് ഒരുഴകട്ടണിടെത്തെണിഴന്റെ മുകള്ഭതാഗഗം 450 ഡണിഗ്രണി ശമല്ശകതാണണില് കതാണുന.തുടെര്നണ് 5m മുശനതാട്ടണ് ഴപതായഴപതാള്
600 ശമല്ശകതാണണില് കണ്ടു. A man observes the top of a building at an angle of elevation 45 0, after walking 5m forward ,
the same is viewed at 600
30. 6m ഉയരമുള ഒരു ഴടെലെണിശഫതാണ് ശപതാസണിഴന്റെ മുകളറഗം ഇരുവശങ്ങളണിലുമുള കുറണിയണിശലെക്കതായണി കയര് ഉപശയതാഗണിചണ് വലെണിച
ഴകട്ടണിയണിരണിക്കുന. കയര് തറയുമതായണി 300 , 500 ശകതാണുകള് വന്നീതഗം ഉണതാക്കുന. A telephone post 6m heigh is tied up with
rope to two rods on ground on either side. Rope makes angles 300 and 500 with the ground.
31. 10 ഉയമുള ഒരു ടെവറണിഴന്റെ മുകളണില്നണിന ശനതാക്കുന 1.5m ഉയരമുള ഒരതാള്ഒരതാള് കടെലെണിഴലെ കപല് 500 കന്നീശഴതാണണില്
കണ്ടു. A man having 1.5m height is standing on the top of a tower and observes a ship in the sea at an angle of
depression 500.

32.Observe the following figures and answer the questions .
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a) AP=5cm, BQ=4cm, RC=6cm, SD=3cm. എങണില് ചതുര്ഭുജഗംABCD യുഴടെചുറളവണ് എത? Find perimeter of the
rectangle from figure .
b). ചണിതത്തെണില് <C =420. എങണില് <AOB , <OAB , <OBA കതാണുക Find these angles.
c).ചണിതത്തെണില് AB വവ്യതാസമതാണണ്. <ADC =420. എങണില് തണിശകതാണഗം ABC യുഴടെ ശകതാണുകഴളല്ലതാഗം കതാണുക.In figure
AB is the diameter. Find all angles of triangle ABC.
d).ചണിതത്തെണില് <B = 400 എങണില് , <DCQ = 500. <ADC ,<PDC ,<BAD കതാണുക Find the angles.

e).ചണിതത്തെണില് <AOB = 420 എങണില് തണിശകതാണഗം PAB യുഴടെ ശകതാണുകഴളല്ലതാഗം കതാണുക.Find all angles of triangle
PAB.
f). ചണിതത്തെണില് <BDC = 400 , <DBC = 600 എങണില് <BCD കതാണുക. Find that angle.
g). ചണിതത്തെണില് B എന ബണിന്ദുവണിലൂഴടെയുള ഴതതാടുവരയതാണു PQ . <ABP = 400 , <CBQ = 600.എങണില്
തണിശകതാണഗം ABC യുഴടെ ശകതാണുകഴളല്ലതാഗം കതാണുക. In figure a tangent is drawn through the point B. Find all
angles of triangle ABC
നണിര്മണിതണികള്(constructions)
33. (-1,-4) , (6,-4) , (4,3) , (-3,3) എനന്നീ ബണിന്ദുക്കള് ശയതാജണിപണിചണ് കണിട്ടുന ചതുര്ഭുജഗം വരക്കുക. Draw a
quadrilateral with co-ordinates of the vertices as given above.
34. (-5,0) , (0,-5) , (5,0) , (0,5) എനന്നീ ബണിന്ദുക്കള് ശയതാജണിപണിചണ് കണിട്ടുന ചതുര്ഭുജഗം വരക്കുക. Draw a quadrilateral
with co-ordinates of the vertices as given above.
35.4cm ആരമുള ഒരു വൃത്തെഗം വരക്കുക .
a)പരസ്പരഗം ലെഗംബമതായ രണണ് ഞതാണുകള് വരചണ്, അവയുഴടെ അഗ്രങ്ങളണില് ഴതതാടുവരകള് വരക്കുക.
b)ശകന്ത്രത്തെണില്നണിനണ് 7cm അകഴലെയുള ഒരു ബണിന്ദുവണില്നണിനള ഴതതാടുവരകല്വരചണ് നന്നീളഗം അളഴനഴുതുക.
35).Draw a circle of radius 4cm.
a)Draw two perpendicular chords. draw tangents at their end points
b)Mark a point 7cm away from centre and draw tangents from there.
36. 4cm ആരമുള ഒരു വൃത്തെഗം വരക്കുക.
a)അതണില് ശന്നീര്ഷങ്ങള് വരുന രന്നീതണിയണില് ശകതാണുകള് 500 ,600 വന്നീതമുള ഒരു തണിശകതാണഗംനണിര്മണിക്കുക.
( പരണിവൃത്തെ ആരഗം 4cm,ശകതാണുകള് 500 ,600 ആയതുമതായ ഒരു തണിശകതാണഗംനണിര്മണിക്കുക)
b)വശങ്ങള് അതണിഴന സ്പര്ശണിക്കുന രന്നീതണിയണില് രണണ് ശകതാണുകള് 500 , 600 വന്നീതഗം ഉള ഒരു തണിശകതാണഗം വരക്കുക.
(അന്തര്വൃത്തെ ആരഗം 4cm,ശകതാണുകള് 500 ,600 ആയതുമതായ ഒരു തണിശകതാണഗംനണിര്മണിക്കുക)
36)Draw a circle of radius 4cm.
a)Draw a triangle whose vertices are on it and two angles being 50 0 ,600.(Draw a triangle with two angles
500 ,600 and radius of circumcircle 4cm.)
b)Draw a triangle whose sides touch it and two angles being 500 ,600.(Draw a triangle with two angles 500
,600 and radius of in-circle 3.5cm.)
37.ഒരു ശകതാണ് 700 , അന്തര്വൃത്തെ ആരഗം 4cm ആയണിട്ടുള ലെഗംബകഗം വരക്കുക. Draw a rhombus of one angle
700 and radius of incircle 4cm.
38. നന്നീളവുഗം വന്നീതണിയുഗം 6cm,4cm ഉള ഒരു ചതുരഗം വരക്കുക.
a)അശത വണിസന്നീര്ണമുള ആയണിട്ടുള സമചതുരഗം വരക്കുക.
b) അശത പരപളവുഗം എനതാല് ഒരുവശഗം 7cm ആയണിട്ടുള ചതുരഗം വരക്കുക.
c) അശത പരപളവുഗം എനതാല് ഒരുവശഗം 3cm ആയണിട്ടുള ചതുരഗം വരക്കുക.
38.Draw a rectangle of measures 6cm , 4cm.
a)Draw a square of same area.

b)Draw a rectangle of same area , and length 7cm.
c)Draw a rectangle of same area , and length 3cm.
39. √6 cm നന്നീളമുള ഒരു വര വരക്കുക.
a) 3√6 cm ചുറളവുള സമഭുജതണിശകതാണഗം വരക്കുക.
b) 6 cm2 വണിസന്നീര്ണമുള സമചതുരഗം വരക്കുക
39.Draw a line of length √6 cm.
a) Draw an equilateral triangle of perimeter 3√6 cm.
b) Draw a square of area 6 cm2
40. 21 ച .ഴസ. മണി വണിസന്നീര്ണമുള സമചതുരഗം വരക്കുക.Draw a square of area 21 sq.cm
41. വശങ്ങള് 4cm , 6cm , ഇടെക്കുള ശകതാണ് 600 ഉള തണിശകതാണഗം വരക്കുക.
a) അശത പരപളവുള ചതുരഗം വരക്കുക.
b)അശത പരപളവുള സമചതുരഗം വരക്കുക.
c)അന്തര്വൃത്തെഗം വരക്കുക.
41.Draw a triangle of of measures two sides 4cm , 6cm and angle between them 600
a)Draw a rectangle same area
b)Draw a square of same area
c)Draw in-circle
42. 23.4 , 32.4 , 43.2 , 24.3 , 34.2 , 42.3 Find median
43.Find median
Age

17

23

29

35

41

Number

20

21

24

25

31

weight

14 - 20

20-26

26-32

32-38

number

20

21

24

25

44.Find median
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