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

१) 
ककिं मत काढा: 

𝑠𝑖𝑛84°

𝑐𝑜𝑠6°
.  

२) (-7,3) हा ब िंद ूY अक्षाला समािंतर असणार् या रेषेवर आह,े तर त्या रेषेचे समीकरण ललहा.    

३) 4 सेमी लिज्या असलले्या गोलाचे पृष्ठफळ काढा.  

४) 2.9 सेमी लिज्या असणार् या वततळुाच्या सवाांत मोठ्या जीवेची लािं ी काढा.   

५) एका समािंतरभतज चौकोनाच्या लगतच्या  ाजूिंची लािं ी अनतक्रमे 5 सेमी व 12 सेमी आह,े तर त्याची पररलमती काढा. 

 

 

६) सो तच्या आकृतीमध्य,े ददलेल्या मालहतीवरुन a आलण b यािंची मापे काढा.  

 

 

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

१) एखाद्या घनाकृतीची कडा 5 पटीने वाढवली, तर लतचे घनफळ दकती पटीने वाढेल?   

२) ककिं मत काढा: 
4

5
 𝑡𝑎𝑛260° + 3 𝑠𝑖𝑛2 60°.  

३) एका वततुळाच्या 24 सेमी लािं ीच्या जीवेचे वततुळकें द्रापासूनचे अिंतर 5 सेमी असेल, तर त्या वततुळाची लिज्या दकती असेल?   

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

१) ABC  PQR, A = 47°, Q = 83°. तर C चे माप काढा  

a) 50°       b) 55°         c) 60°         d) 65° 

 

२) एकमेकािंना  ाहरेुन स्पर्ु करणार् या दोन वततुळािंना जास्तीत जास्त दकती सामाईक स्पर्र्ुका काढता येतील?  

a) एक           b) दोन            c) तीन           d) चार  

 

३) P (1, - 1) आलण Q (-2, 5) तर रेषेचा चढ काढा.  

a) 2           b) – 2             c) 3        d) – 3  

 

४) एका र्िंकूची लिज्या 7 सेमी व उिंची 24 सेमी आह ेतर र्कूिं चे वक्रपृष्ठकळ दकती?  

a) 440 सेमी2       b) 550 सेमी2         c) 330 सेमी2          d) 110 सेमी2 
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प्र.२ B) खालील प्रश् न सोडवा.  (कोणतहेी दोन) ४ 

१) आकृतीमध्ये MNP = 90°, रेख NQ  रेख MP, MQ = 9, QP = 4 तर NQ काढा.  

 

 

२) कें द्र P व लिज्या 3.2 सेमी असलेल्या वततुळाला त्यावरील M ब िंदतूून स्पर्र्ुका काढा.   

३) जर tan = 
3

4
 तर sec व cos च्या ककिं मती काढा.   

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

१) आकृतीमध्ये, जीवा EF ∥ जीवा GH. तर लसद् ध करा, जीवा EG  जीवा FH. पतढे ददलले्या लसद् धतेतील ररकाम्या जागा भरा 

आलण लसद् धता ललहा.  

 

लसद् धता: रेख GF काढला.  

EFG = FGH  ∵                       (i)  

EFG = 
1

2
  

∵ अिंतर्लुलखत कोनाचे प्रमेय (ii)  

FGH =  

∵ अिंतर्लुलखत कोनाचे प्रमेय  (iii)  

∴ m (किंस EG) =                             [∵ (i), (ii) व (iii) वरुन]  

जीवा EG  जीवा FH       

∵ 

 

 



२) आकृतीमध्ये, कें द्र X आलण Y असलेली वततळेु परस्परािंना ब िंद ूZ मध्ये स्पर् ुकरतात. ब िंद ूZ मधून जाणारी वृत् तछेददका त्या 

वततुळािंना अनतक्रमे ब िंद ूA व ब िंद ूB मध्य ेछेदत.े तर लसद् ध करा, लिज्या XA ∥ लिज्या YB. खाली ददलले्या लसद् धततेील ररकाम्या 

जागा भरून पूण ुलसद् धता ललहून काढा.  

 

रचना :  रेख XZ आलण              काढल.े  

लसद् धता:  स्पर्ुवततुळािंच्या प्रमयेानतसार, 

ब िंद ूX, Z, Y ह े                  आहते.  

∴ XZA                (∵ लवरुद् ध कोन)  

XZA = BZY = a मानू          

XAZ =                  = a  

……..(ii) (∵ समलद् वभतज लिकोणाचे प्रमेय)  

तसेच रेख YB                      ∵  

 BZY =                 = a    …..(iii) ∵      

m XAZ =   

……..[लवधान (i), (ii) व (iii) वरुन]  

 लिज्या XA ∥ लिज्या YB    ∵ 

 

३) आकृतीमध्ये ददलले्या मालहतीवरुन AB आलण BC काढण्यासाठी खालील कृती पणूु करा.  

 

AB = BC   ……….  

∴ BAC =  

∴ AB = BC =          × AC 

∴ =           ×  √8 

∴ =         × 2 √2  

∴ =         एकक 

 

 



प्र.३ B) खालील उदाहरण ेसोडवा. (कोणतहेी दोन)  ४ 

१) एका चौरसाचा कणु 10 सेमी आह ेतर त्याच्या  ाजूची लािं ी व पररलमती काढा.   

२) दीपगृहावरुन एका जहाजाकडे पाहताना 60° मापाचा अवनत कोन होतो. जर दीपगृहाची उिंची 90 मी असेल तर त ेजहाज 

दीपगृहापासून दकती अिंतरावर आह?े  

 

३) धातूच्या एका इलिकालचतीची लािं ी, रुिंदी व उिंची अनतक्रमे 44 सेमी, 21 सेमी व 12 सेमी आह.े ती लवतळवून  24 सेमी उिंचीचा 

र्िंकू तयार केला. तर र्िंकूच्या तळाची लिज्या काढा.   

 

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

१) ABC मध्ये A = 90°. DEFG या चौरसाचे D व E ह ेलर्रोब िंद ू ाजू BC वर आहते. ब िंद ूF हा  ाजू AC वर आलण ब िंद ूG 

हा  ाजू AB वर आह.े तर लसद् ध करा. 𝐷𝐸2 = 𝐵𝐷 × 𝐸𝐶 (GBD व CFE ह ेसमरुप दाखवा. GD = FE = DE याचा 

उपयोग करा.)  

 

 

२) आकृतीमध्ये, रेषा ℓ ही कें द्र O असलले्या वततुळाला ब िंद ूP मध्ये स्पर् ुकरते. ब िंद ूQ हा लिज्या OP चा मध्यब िंद ूआह.े ब िंद ूQ ला 

सामावणारी जीवा RS ∥ रेषा ℓ.  

जर RS 12 सेमी असेल, तर वततुळाची लिज्या काढा.  

ℓ 

 

३) ABC  LBN. ABC मध्ये, AB = 5.1 सेमी, B = 40°, BC = 4.8 सेमी आलण 
AC

LN
=  

4

7
 तर ABC आलण LBN 

काढा.  

 

४) A (-4, -7), B, (-1, 2), C (8, 5) आलण D (5, -4) ह ेABCD या समभतज चौकोनाचे लर्रोब िंद ूआहते ह ेदाखवा.   

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

१) आकृतीत दाखलवल्याप्रमाणे 3 पायर् या आहते. प्रत्येक पायरीची रुिंदी 25 सेमी, उिंची 12 सेमी व लािं ी 50 सेमी आह ेया पायर् या 

तयार करण्यासाठी 12.5 सेमी, 6.25 सेमी, 4 सेमी आकाराच्या दकती लवटा लागतील?  

 

 



२) (-7, 6), (8, 5) आलण (2, -2) ह ेलिकोणाच्या  ाजूिंचे मध्यब िंद ूअसतील तर, त्या लिकोणाच्या मध्यगा सिंपात ब िंदचेू लनदेर्क 

काढा.  

 

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

१) ∆PQR मध्ये PM = 15, PQ = 25, PR = 20, NR = 8 तर रेषा NM ही  ाजू RQ ला समािंतर आह ेका? कारण ललहा.  

 

 

२) लसद् ध करा:  

𝑠𝑖𝑛8 - 𝑐𝑜𝑠8θ = (𝑠𝑖𝑛2 - 𝑐𝑜𝑠2) (1 – 2𝑠𝑖𝑛2 𝑐𝑜𝑠2)  
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