
राज्य शैक्षणिक सशंोधन व प्रणशक्षि पणरषद,महाराष्ट्र 
सते ूअभ्यास - पवूव चाचिी 

णवषय : गणित 1 व 2                  इयत्ता -  दहावी               गिु – 25                

प्रश्न 1  खालील बहुपर्ाार्ी प्रश्नाांच्र्ा दिलेल्र्ा उत्तराांपैकी अचूक पर्ाार् निवडूि त्र्ाचे वर्ााक्षर नलहा.  [ गुर् – 4 ] 

1) खालीलपैकी िैसर्गाक सांख्र्ासांच कोर्ता आह े? 

A) {…-2, -1, 0, 1, 2…} B) {-1, -2, -3, . . .} C) {0, 1, 2, 3, . . .} D) {1, 2, 3, . . .} 

2) खालीलपैकी कोर्त्र्ा शतमािाचे सांनक्षप्त रूपातील गुर्ोत्तर 2:5 आह?े 

A) 20%  B) 40%  C) 50 %  D) 70%  

3) बबांि ूA चा नििशेक 4 व B चा नििशेक 7 असेल तर d(A,B) = दकती ?  

A) -11   B) 11   C) -3   D) 3  

    4)   2.3 सेमी निज्र्ा असर्ाऱ्र्ा वतुाळात जास्तीत जास्त दकती लाांबीची जीवा असू शकते?  

              A) 3.2 सेमी     B) 4.3 सेमी C) 4.6 सेमी         D) 6.4 सेमी 

प्रश्न 2 खालील उपप्रश्न सोडवा         [गुर् – 5] 

1) 
9

11
 ही पररमेर् सांख्र्ा िशाांश रूपात नलहा.  

2)  4 व 25 र्ाांचे मध्र्म प्रमार्पि नलहा. 

3) सोबतच्र्ा आकृतीतील निकोर् कोर्त्र्ा कसोटीिसुार एकरूप आहते त्र्ा कसोटीच े

फक्त िाव नलहा. 

4) बबांि ूM हा रेख AB चा मध्र्बबांि ूआह.े जर AB = 13 तर AM = दकती ?  

5) ∆ABC मध्र्े ∠A= 35° आनर् ∠B= 85° तर ∠C चे माप काढा.  

प्रश्न 3 खालील प्रश्न सोडवा          [गुर् – 10]  

1) सोपे रूप द्या. 4√2 +  √18 − √50   

2) अवर्व काढा. 𝑚2 − 7𝑚 + 12  

3) काटकोि ∆LMN मध्र्े, ∠LMN = 90°, ∠L = 50° आनर् ∠N = 40° आह.े र्ावरूि 

पुढील गुर्ोत्तरे नलहा. (i) sin 40° (ii) tan 50°  

4) 5.5 सेमी लाांबीचा रेख AB काढा व त्र्ाचा लांबिभुाजक काढा.  

5) एका आर्ताच्र्ा लगतच्र्ा बाजू अिुक्रमे 7 सेमी व 24 समेी आहते, तर त्र्ाच्र्ा कर्ााची लाांबी काढा.  

प्रश्न 4 खालील उपप्रश्न सोडवा.         [गुर् – 6]  

1) खालील एकसामनर्क समीकररे् सोडवा. 

3x + 2y = 11,  2x - y = 5 

2) सोबतच्र्ा आकृतीवरूि खालील प्रश्नाांची उत्तरे नलहा.  

i) P आनर् M र्ा बबांिूांचे नििशेक नलहा.  

ii) िसुऱ्र्ा चरर्ात कोर्ता बबांि ूआह े?  

iii) कोर्त्र्ा बबांिूांचे y नििशेक समाि आहते ? 


