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Q.1 (अ) पढु�ल बहुपया�यी ��नांचा �दले�या उ�तरांपकै� अचकू पया�य �नवडा (5)

1) 3 √5  या करणीची कोट� कोणती?
अ. 3          ब. 2         क. 6          ड. 5

2) खाल�लपकै� कोणती सं�या करणी नाह�. 
अ. √7          ब. 3√17          क. 3√64          ड. √193

3) खाल�लपकै� कोणता समहू संच आहे ?
A) इं�धन�ुयातील रंग    B) शाळे�या आवारातील उंच झाड े C)  गावातील �ीमंत लोक   D) प�ुतकातील सोपी उदाहरणे

4) N ∩ W हा संच खाल�लपकै� कोणता?
A) {1,2,3,............} B) {0,1,2,3,...........} C) {0} D) { }

5) |12−(13+7)×4| ची �कंमत �कती?
अ. - 68          ब. 68          क. - 32          ड. 32

(आ) खाल�ल कोणतहे� तीन ��नांची उ�तरे �लहा (6)

1) भागाकार करा  √125÷√50

2) समजा U = {1, 3, 9, 11, 13, 18, 19}
B = {3, 9, 11, 13}
आता (B')' काढा. �याव�न काय �न�कष� �नघतो?
वर�ल मा�हती वेन आकृतीव�न समजनू �या.

3) खाल�ल सं�यांमधील लहानमोठेपणा ठरवा. 
7√2, 5√3

4) खाल�ल सं�या दशांश �पात �लहा . 298

Q.2 (अ) पढु�ल कोण�याह� दोन उदाहरणे सोडवा (Activity) (4)

1) खाल�ल सं�या दशांश �पात �लहा  
121
13
121
13  = _____

2) खाल�ल सं�या दशांश �पात �लहा 
9
11
9
11= _____

√



3) सोपे �प �याः 7√3 + 29√3
 = _____√3
 = _____√3

(आ) पढु�ल कोण�याह� तीन उदाहरणे सोडवा (6)

1) �कंमत काढा. |7|×| - 4|

2) खाल� �दले�या सं�यां�या दर�यान�या कोण�याह� तीन प�रमेय सं�या �लहा.
5.2 आ�ण 5.3

3) खाल�ल जो�यांपकै� कोण�या करणीं�या जो�या सजातीय व कोण�या �वजातीय आहेत हे ओळखा. 
5√5, √75

4) खाल�ल जो�यांपकै� कोण�या करणीं�या जो�या सजातीय व कोण�या �वजातीय आहेत हे ओळखा. 
5√22, 7√33

Q.3 खाल�ल कोण�याह� तीन ��नांची उ�तरे �लहा (9)

1) सोपे �प दया

2√48−√75− 1
√3

2) पढु�ल ��येक उदाहरणातील संचाचा संयोगसंच वेनआकृती�या साहा�याने दाखवा. 
X = {x / x ह� 80 व 100 यां�या दर�यानची मळू सं�या आहे}
Y = {y / y ह� 90 व 100 मधील �वषम सं�या आहे.}

3) छेदाचे प�रमेयीकरण करा.

12
4√3−√2

4) छेदाचे प�रमेयीकरण करा.

1
3√5+2√2

Q.4 खाल�ल कोण�याह� एक ��नांची उ�तरे �लहा (4)

1) एका शाळेतील इय�ता नववी�या 220 �व�या�या��या आवडीने सव��ण केले. �यांपकै� 130 �व�या�या�नी �ग�र�मणाची 
आवड आहे असे सां�गतले व 180 �व�या�या�नी आकाशदश�नाची आवड आहे असे सां�गतले. 110 �व�या�या�नी �गर��मण 
आवडत े व आकाशदश�नह� आवडत े असे सां�गतले तर �कती �व�य�या�ना या दो�ह�पकै� कशाचीच आवड नाह�? �कती 
�व�या�या�ना फ�त �गर��मण आवडत?े �कती �व�या�या�ना फ�त आकाशदश�न आवडत?े

2) 2 चे वग�मळू भागाकार प�तीने काढा.

Q.5 पढु�लपकै� दोन उदाहरणे सोडवा (6)

1) खाल�ल सं�या pq �पात �लहा. 29. ¯568

2) समीकरण सोडवा. |7 - 2x| = 5

3) एका वस�तगहृात 125 �व�याथ� आहेत, �यांपकै� 80 �व�याथ� चहा घेतात, 60 �व�याथ� कॉफ� घेतात आ�ण 20 �व�याथ� 
चहा व कॉफ� ह� दो�ह� �कारची पेये घेतात, तर एकह� पेय न घेणा-या �व�या�या�ची सं�या काढा.


