
प्र.१ A) खालील प्रश् न सोडवा (कोणतहेी चार)  ४ 

१) खाली दिलले्या संख्यारेषचे्या आधारे d(J,A) काढा.  

 

 

२) सोबतच्या आकृतीत िाखवल्याप्रमाणे रेषा p व q एकमेकींना समांतर असतील, तर खालील कोनांच्या जोड्यातील संबंध 

ललहा.  

i) a व h       ii) c व e 

 

 

३) सोबतच्या आकृतीतील ACD हा  ABC चा बाह्यकोन आह.े B = 40° आलण A = 70° असेल, तर mACD 

काढा.  

 
 B                            C      D 

 

४) ABCD हा समांतरभुज चौकोन आह.े जर A = 30° असेल, तर B शोधा.  

५) O कें द्रबबंि ूअसलले्या एका वतुळुाची लिज्या 4 सेमी आह.े ℓ(OP) = 4.2 सेमी असल्यास वतुळुाच्या संिभाुत बबंि ू‘P’ चे 

स्थान कुठे असले? 

 

६) खालील बबंि ूकोणत्या चरणात ककंवा कोणत्या अक्षावर असतील ते ललहा.  

i) D(2,10)         ii) M(12, 0)      

 

प्र.१ B) खालील प्रश् न सोडवा. (कोणतहेी िोन)  ४ 

१) एका संख्येरेषेवर A, B, C ह ेबबंि ूअसे आहते, की d(A, C) = 10 आलण d(C, B) = 8 आह.े तर सवु पयाुयांचा लवचार 

करुन d(A, B) काढा.  

 

२) सोबतच्या आकृतीमध्य ेy = 108° आलण x = 71° असेल, तर रेषा m व रेषा n समांतर असतील का? सकारण ललहा.  

 

 

३) ककंमत काढा: 
tan 60°

sin 30°+cos 30°
   

प्र.२ A) पढुील प्रत्यके उपप्रश् नासाठी चार पयायुी उत् तरे दिली आहते. त्यापकैी अचकू पयायु लनवडा.  ४ 

१) िोन लिकोणाच्या संगत बांजूची लांबी अनुक्रमे 4 : 9 आह ेतर त्या लिकोणाच्या क्षेिफळाचे गणुोत् तर काढा.  

a) 2 : 3        b) 4 : 9        c) 81 : 16       D) 16 : 81  

 

२) लिज्या अनुक्रमे 5.5 सेमी आलण 3.3 सेमी असलेली िोन वतुुळे परस्परांना स्पशु करतात. त्यांच्या कें द्रातील अंतर दकती सेमी 

आह?े  

a) 4.4             b) 8.8             c) 2.2         d) 8.8 ककंवा 2.2 

 

३) ज्या रेषेचा कल 60° आह ेत्या रेषेचा चढ काढा.   
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a) √3           b) 
1

√3
         c) 

2

√3
         d) 2 

४) 0.01 सेमी बाजू असलले्या घनाचे घनफळ दकती?  

a) 1       b) 0.001         c) 0.0001       d) 0.000001  

 

प्र.२ B) खालील प्रश् न सोडवा.  (कोणतहेी िोन) ४ 

१) आकृतीमध्ये QPR = 90°, रेख PM  रेख QR आलण Q-M-R, PM= 10, QM = 8 यावरून QR काढा.   

 

 

 

२) खालील बबंितूील अंतर काढा. 

(-6, -3), (-1,9)  

 

३) जर sin = 
11

61
 तर लनत्यसमानतचेा उपयोग करुन cos ची ककंमत काढा.   

प्र.३ A) खालील कृती सोडवा. (कोणत्याही िोन)  ४ 

१) एका शंकूच्या छेिाचा वृत् ताकार पररघ क्रमश: 132 सेमी व 88 सेमी व उंची 24 सेमी आह,े तर शंकूच्या छेिाचा वक्रपृष्ठफळ 

काढण्यासाठी खालील कृती पूण ुकरा.  (π = 
22

7
 )  

 

पररघ1 = 2π𝑟1 = 132  

𝑟1 = 
132

2𝜋
 =            सेमी  

पररघ2 = 2π𝑟2 =88  

𝑟2 = 
88

2𝜋
=             सेमी 

शंकूछेिाची लतरकस उंची = ℓ  

ℓ = √ℎ2 + (𝑟1 − 𝑟2)2 

= √(24)2 +                 2 

= √(24)2 + (7)2 

= √576 + 49 = √625 

ℓ =         सेमी                 ............(वगुमूळ काढून)  

शंकूछेिाचे वक्रपृष्ठफळ = 𝜋 (𝑟1 + 𝑟2) ℓ 
= π ×        ×  

= 
22

7
 ×        × 25 

= 22 × 5 × 25 

=              चौ. सेमी 

 

२) एकाच वतुुळाच्या (ककंवा एकरुप वतुुळांच्या) एकरुप कंसांच्या संगत जीवा एकरुप असतात.  

पक्ष: कें द्र B असलले्या वतुुळात कंस APC  कंस DQE   

साध्य: जीवा AC  जीवा DE 

 

लसिध्ता: (ररकाम्या जागा भरून लसद् धता पूण ुकरा)  

 



ABC आलण DBE यामध्य,े  

बाजू AB  बाजू DB  

बाजू            बाजू   

ABC  DBE       …….(एकरुप कंसांची व्याख्या)  

∴ ABC  DBE       

∴ जीवा AC  जीवा DE           

३) पढुील कृती सोडवा:- P(-1,1), Q(5,-7) या िोन बबंितूील अतंर काढा.  

P(𝑥1𝑦1) आलण Q(𝑥2, 𝑦2) मानू.  

𝑥1 = …………..𝑦1= ……..𝑥2 = …………𝑦2 = ………… 

अंतराच्या सूिानुसार d(P,Q) = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 

= √(… … … … )2 + (… … … … )2 

= 62 + (−8)2 

= √… … … … +. … … … … 

d(P,Q) = √100 = 10 

∴ बबंि ूP व Q मधील अंतर 10 एकक आह.े 

 

प्र.३ B) खालील उिाहरण ेसोडवा. (कोणतहेी िोन)  ४ 

१) आयताच्या बाजू 11 सेमी व 60 सेमी असतील तर त्याच्या कणाुची लांबी काढा.   

२) एक मुलगा एका इमारतीपासून 48 मीटर  अंतरावर उभा आह.े त्या इमारतीच्या वरच्या टोकाकडे पाहताना त्या मलुाला 

30° मापाचा उन् नतकोन करावा लागतो. तर त्या इमारतीची उंची दकती?  

 

३) एका लंबवृत् तलचतीच्या तळाची लिज्या 5 सेमी व उंची 40 सेमी असेल तर लतच ेएकूण पृष्ठफळ काढा.   

प्र.४ खालील प्रश् न सोडवा (कोणतहेी तीन)  ९ 

१) आकृतीमध्ये A-D-C व B-E-C, रेख DE ∥ बाजू AB जर AD = 5. DC = 3, BC = 6.4 तर BE काढा.   

 

 

 

२) आकृतीमध्ये, समांतरभुज ABCD हा कें द्र T असलले्या वतुुळाभोवती पररललखीत केलेला आह.े (म्हणजे त्या चौकोनाच्या 

बाजू वतुुळाला स्पशु करतात). बबंि ूE, F, G आलण H ह ेस्पशबुबंि ूआहते. जर AE = 4.5 आलण EB = 5.5 तर AD काढा.  

 

 

 

 

३) P कें द्र व 3.4 सेमी लिज्या घऊेन एक वतुुळ काढा. वतुळु कें द्रापासून 5.5 सेमी अंतरावर Q बबंि ूघ्या. Q बबंितूून वतुुळाला 

स्पर्शुका काढा.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

४) 

 

 

आकृतीत PQRS हा आयत असून PQ = 14 सेमी, QR = 21 सेमी, तर आकृतीत िाखलवल्याप्रमाणे x, y आलण z या 

प्रत्येक भागाचे क्षेिफळ काढा.   

प्र.५ खालील प्रश् न सोडवा. (कोणताही एक)  ४ 

१) 1.4 मी. उंचीचा एक मलुगा 30 मीटर उंचीच्या इमारतीपासून काही अंतरावर उभा आह.े इमारतीच्या वरच्या टोकाकडे 

पहात इमारतीकडे चालता गेला तेव्हा उन् नत कोन 30° पासून 60° पयतं वाढत गलेा तर तो मलुगा इमारतीकडे चालत 

जाताना दकती अंतर चालून गलेा?  

 

२) ABC मध्ये, ACB = 90°, रेख CD  बाजू AB, रेख DE  रेख CB.  

िाखवा की: 𝐶𝐷2 × AC = AD × AB × DE  

 

प्र.६ खालील प्रश् न सोडवा. (कोणताही एक)  ३ 

१) ABC मध्ये A= 90°. DEFG या चौरसाचे D व E ह ेलशरोबबंि ूबाजू BC वर आहते. बबंि ूF हा बाजू AC वर आलण 

बबंि ूG हा बाजू AB वर आह.े तर लसद् ध करा. 𝐷𝐸2 = 𝐵𝐷 × 𝐸𝐶 (GBD व CFE ह ेसमरुप िाखवा. GD = FE = 

DE याचा उपयोग करा.)  

 

 

२) लसद् ध करा.  

𝑠𝑒𝑐6𝑥 + 𝑡𝑎𝑛6x = 1 + 3 𝑠𝑒𝑐2𝑥. 𝑡𝑎𝑛2𝑥 
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