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

१) एका घनाकृतीची बाजू 4.5 सेमी आह,े तर त्या घनाकृतीच्या उभ्या पृष्ाांचे क्षेत्रफळ काढा.   

२) ककां मत काढा: 
𝑠𝑖𝑛84°

𝑐𝑜𝑠6°
.  

३) सोबतच्या आकृतीमध्य,े बबांद ूS आणण T ह ेअनुक्रम ेरेख PQ आणण रेख PR चे मध्यबबांद ूआहते. जर ST = 9.8 सेमी, तर 

QR ची लाांबी काढा.  

 

 

४) PQR मध्य ेPQ = 10 सेमी, QR = 12 सेमी आणण PR = 8 सेमी आह,े तर या णत्रकोणाचा सवाांत मोठा व सवाांत लहान 

कोन कोणता ह ेओळखा.  

 

५) णत्रकोण ABC मध्ये A = 76° आणण B = 48° असले, तर C चे माप शोधा.  

६) खालील णवधानाचा व्यत् यास णलहा. आयताचे कणण एकरुप असतात.  

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

१) एका सांख्यारेषेवर A,B,C ह ेबबांद ूअसे आहते, की d(A, C) = 10 आणण d(C,B) = 8 आह.े तर सवण पयाणयाांचा णवचार करुन 

d(A, B) काढा.  

 

२) सोबतच्या आकृतीमध्ये, दशणवलेल्या कोनाांच्या मापाांवरुन रेषा ℓ ∥ रेषा m ह ेणसद् ध करा. 

 

 

३) FAN मध्ये F = 80° आणण A = 40° आह,े तर या णत्रकोणाच्या सवाांत लहान बाजूांची नावे सकारण णलहा.  

प्र.२ A) पढुील प्रत्यके उपप्रश् नासाठी चार पयाणयी उत् तरे ददली आहते. त्यापकैी अचकू पयाणय णनवडा.  ४ 

१) ABC मध्ये, BD = 6 सें. मी., DC = 4 सें. मी. आणण B – D – C तर A(ABC) : A(ACD) = ?  

a) 2 : 3      b) 5 : 2       c) 3 : 2       d) 5 : 3  

  

२) एकमेकाांना बाहरेुन स्पशण करणार् या दोन वतुणळाांना जास्तीत जास्त दकती सामाईक स्पर्शणका काढता येतील?  

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

 

३) ज्या रेषेचा कल 45° आह.े त्या रेषेचा चढ काढा.  

a) √3            b) 
1

√3
            c) 2           d) 1 

 

४) एका वतुणळाच्या पररणमती व क्षते्रफळाचे गुणोत् तर 2 : 7 आह ेतर वतुणळाची पररणमती दकती असेल?  

a) 14π          b) 
7

𝜋
           c) 7π           d) 

14

𝜋
  

 

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

१) एका समभुज णत्रकोणाची बाजू 2a आह ेतर त्याांची उांची काढा.   

२) कें द्र O असलेल े3.5 सेमी णत्रज्येचे वतुणळ काढा. वतुणळ कें द्रापासून 5.7 सेमी अांतरावर बबांद ूP घ्या. P बबांदमूधून वतुणळाची 

स्पर्शणका काढा. 

 

 

Subject – Geometry  

Set – III 

Marks: 40 

Time:  2 Hrs. 



३) जर sin = 
7

25
 अतर cos व tan च्या ककां मती काढा.   

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

१) P(-1,1), Q(5-7) या दोन बबांदतूील अांतर काढा.  

P(x, y) आणण Q(𝑥2, 𝑦2) मानू.  

𝑥1 = ________ 𝑦1= _________ 𝑥2 = ___________ 𝑦2 = ____________ 

अांतराच्या सूत्रानुसार d(P, Q) = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 

= √(________)2+(_________)2 

= √62 + (−8)2 

= √_________ + ________ 

d(P,Q) = √100 = 10 

∴ बबांद ूP व Q मधील अांतर 10 एकक आह.े 

 

२) वतुणळपाकळी A-PCQ मध्ये ABCD हा चौरस आह.े C-BXD या पाकळीची णत्रज्या 20 सेमी असेल तर रेखाांदकत भागाचे 

क्षेत्रफळ काढण्यासाठी खालील कृती करा.   

ABCD ची बाजू = C-BXD ची णत्रज्या = 20 सेमी  

चौरस क्षेत्रफळ = (बाजू)2 202 = 400 (I)  

छायाांदकत भागाचे क्षेत्रफळ =  

ABCD चे क्षेत्रफळ – वतुणळपाकळी (C-BXD चे क्षेत्रफळ)  

= 400 - 


360
× 𝜋𝑟2  

= 400 - 
90

360
 × 3.14 × 400 

= 400 – 314 

= 86 

मोठ्या वतुणळपाकळीची णत्रज्या =  

ABCD च्या कणाणची लाांबी = 20 √2 

मोठ्या वतुणळपाकळीच्या छायाांदकत भागाचे क्षेत्रफळ  

= A(A-PCQ) – A (ABCD  

= 


360
 ×  𝜋𝑟2 − 202 

= 
90

360
 × 3.14 × (20√2)2 − (20)2 

= 628 – 400 

= 228  

∴ सांपूणण छायाांदकत भागाचे क्षेत्रफळ = 86 + 228 

= 314 चौ. सेमी  

∴ सांपूणण छायाांदकत भागाचे क्षेत्रफळ = 314 चौ.सेमी 

 

३) आकृतीमध्ये, कें द्र X आणण Y असलेली वतुणळे परस्पराांना बबांद ूZ मध्ये स्पशण करतात. बबांद ूZ मधून जाणारी वृत् तछेददका त्या 

वतुणळाांना अनुक्रमे बबांद ूA व बबांद ूB मध्य ेछेदत.े तर णसद् ध करा, णत्रज्या XA ∥ णत्रज्या YB. खाली ददलले्या णसद् धततेील 

ररकाम्या जागा भरून पूणण णसद् धता णलहून काढा.  

 



 

रचना : रेख XZ आणण रेख YZ काढले.  

णसद् धता: स्पशणवतुणळाांच्या प्रमेयानुसार, बबांद ूX, Z, Y ह ेएकरेषीय आहते.  

∴ XZA  YZB        (∵ णवरुद् ध कोन)  

XZA = BZY = α मानू        .........(i)  

आता, रेख XA  रेख XZ         ∵ (एकाच वतुणळाच्या णत्रज्या)  

XAZ = XZA = α  

           …..(ii) (∵ समणद् वभुज णत्रकोणाचे प्रमेय)  

तसेच रेख YB  रेख YZ  ∵ (एकाच वतुणळाच्या णत्रज्या)  

 BZY = ZBY = α 

                                   ……..(iii) ∵ (समणद् वभुज णत्रकोणाचे प्रमेय)  

m XAZ = m ZBY  

                  …..[णवधान (i), (ii) व (iii) वरुन]  

 णत्रज्या XA ∥ णत्रज्या YB    (व्युत्क्रम कोन ∵ समाांतर  रेषाांची व्यतु्क्रम कोन कसोटी) 

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

१) PQR मध्य,े PQ = √8, QR = √5, PR = √3 ; तर PQR हा काटकोन णत्रकोण आह ेका? असल्यास त्याचा कोणता 

कोन काटकोन आह?े  

 

२) एक व्यक् ती एका चचणपासून 80 मी. अांतरावर उभी आह.े त्या व्यक् तीने चचणच्या छताकडे पाणहले असता 45° मापाचा उन् नत 

कोन होतो. तर चचणची उांची दकती?   

 

३) 6 सेमी व्यास असलले्या गोलाचे घनफळ काढा.   

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

१) ABC मध्ये, AP  BC, BQ  AC, B-P-C व A-Q-C तर CPA  CQB दाखवा. जर AP = 7, BQ = 8, BC = 

12 तर AC काढा.  

 

 

२) आकृतीमध्ये, रेख RS हा कें द्र O असलेल्या वतुणळाचा व्यास आह.े बबांद ूT हा वतुणळाच्या बाह्य भागातील बबांद ूआह.े 

तर दाखवा, की RTS हा लघुकोन आह.े  

 

 

३) 3.3 सेमी णत्रज्येचे वतुणळ काढा. त्यामध्ये 6.6 सेमी लाांबीची जीवा PQ काढा. बबांद ूP व बबांद ूQ मधून वतुणळाला स्पर्शणका 

काढा. स्पर्शणकाबाबत तुमचे णनरीक्षण नोंदवा.  

 



४) मध्यगा सांपातबबांद ू(1, 5) असलेल्या णत्रकोणाचे (h, -6), (2,3) आणण (-6, K) णशरोबबांद ूआहते, तर h आणण K 

ची ककां मत काढा.  

 

 

 

 

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

१) आकृतीमध्ये, ABCD हा चौरस आह.े BCE हा बाजू BC चा  णस्ित णत्रकोण आह.े ACF हा कणण AC वरील णत्रकोण 

असा आह ेकी BCE  ACF. तर दाखवा की, A(BCE) = 
1

2
 A (ACF)   

 

 

२) AMT  AHE, AMT मध्ये, MA = 6.3 सेमी, MAT = 120°, AT = 4.9 सेमी आणण 
MA

HA
=  

7

5
, तर AHE काढा.   

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

१) ABCD मध्ये रेख AD ∥ रेख BC, कणण AC आणण कणण BD परस्पराांना बबांद ूP मध्ये छेदतात. तर दाखवा की 
𝐴𝑃

𝑃𝐷
=

𝑃𝐶

𝐵𝑃
. 

 

 

२) णसद् ध करा. 
tan 

𝑠𝑒𝑐 +1
 = 

𝑠𝑒𝑐−1

𝑡𝑎𝑛
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