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

1) △ABC म�ये, ∠A  =  76º, ∠B  =  48º, तर ∠C =  चे माप ............... आहे.
अ. 66º          ब. 56º          क. 124º          ड. 28º

2) दोन समांतर रेषांना एका छे�दकेने छेदले असता छे�दके�या एकाच बाज�ूया आतंरकोनांची बेर�ज ...............  असत.े
अ. 0º      ब. 90º       क. 180º     ड. 360º

3) एकरेषीय नसलेले तीन �बदं ूकोणती आकृती तयार करतात ?

4) दोन �भ�न रेषा पर�परांना छेदतात त�ेहा �यां�या छेदसंचात �कती �बदं ूअसतात ?
अ. अनंत       ब. दोन       क. एक        ड. एकह� नाह�

5) तीन �भ�न �बदंूंना समा�व�ट करणा�या �कती रेषा असतात ?
अ. दोन        ब. तीन        क. एक �कंवा तीन        ड. सहा

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

1) दोन समांतर रेषांना छे�दकेने छेदले असता, होणारे संगत कोन एक�प असतात.

2) आकृती�या आधारे पढु�ल ��नांची उ�तरे �लहा.

�करण PQ व �करण RP यांचा छेदसंच �लहा.

3) पढेु काह� �बदंूं�या जोडयांचे �नद�शक �दले आहेत. �याव�न ��येक जोड़ीतील अतंर काढ़ा.
x + 3, x - 3

4)  आकृती काढून ��नांची उ�तरे �लह.
जर R – S – T आ�ण /(ST) = 3.7 /(RS) = 2.5 तर /(RT) = ?

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

1) जर AB = 5 सेमी, BP = 2 सेमी,  आ�ण AP = 3.4 सेमी, तर या रेषाखंडाचा लहान-मोठपणा ठरवा.
रेख AB,  रेख BP, व रेख AP या �त�ह� रेषाखंडा�या लांबी _____ आहेत.
याव�न खाल�ल �न�कष� �नघतात.
(i) रेख AB सवा�त _____ आहे.
(ii) रेख BP  सवा�त _____ आहे.
_____> _____ > _____

2) �दले�या मा�हतीनसुार पढु�ल ��नांची उ�तरे �लहा.
जर P-Q-R व d(P,Q) = 3.4, d(Q,R) = 5.7, तर d(P,R) = ?

3) �दले�या मा�हतीनसुार पढु�ल ��नांची उ�तरे �लहा.
जर A-B-C व d(A,C) = 17, d(B,C) = 6.5, तर d(A,B) = ?



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

1) पढेु �दले�या सं�या रेष�ेया आधारे पढु�ल अतंरे काढा. 
d (J, H)

2) पढेु काह� �बदंूं�या जोडयांचे �नद�शक �दले आहेत. �याव�न ��येक जोड़ीतील अतंर काढ़ा.
3, 6

3) सोबत�या आकृतीत y  =  108º  x  =  71º  तर, रेषा m ∥ रेषा n आहे का ?

4) पढेु �दले�या सं�या रेष�ेया आधारे पढु�ल अतंरे काढा. 
d (P, J)

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

1) पढेु �दले�या मा�हतीव�न कोणता �बदं ुइतर दोन �बदंचुा दर�यान आहे त ेठरवा। �दलेले �बदं ुएकरेषीय
d (X, Y) =15 ; d (Y, Z) = 7; d (X, Y) = 8

2) सोबत �दले�या आकृतीम�ये रेषा l ∥ रेषा m व रेषा n ∥ रेषा p तर ∠a, ∠b व ∠c ची मापे काढ़ा.

3) पढेु �दले�या मा�हतीव�न कोणता �बदं ुइतर दोन �बदंचुा दर�यान आहे त ेठरवा। �दलेले �बदं ुएकरेषीय
d (L, M)=11 ; d (M, N) = 12; d (N, L) = 8

4) सं�यारेषवेर�ल P, Q, R या �बदंूंचे �नद�शक अन�ुमे 3, -5 व 6 आहेत, तर पढु�ल �वधाने स�य आहेत क� अस�य त े�लहा.
d(R,P) + d( P,Q) = d(R, Q)



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

1) सोबत �दले�या आकृतीम�ये रेषा RP ∥ रेषा MS आ�ण रेषा DK ह� छे�दका आहे.
तर m∠DHP  = 85º
i.  ∠RHD          ii.∠PHG शोधा.          iii.  ∠HGS          iv. ∠MGK

2) सोबत�या आकृतीत, रेषा AB ∥ रेषा CD रेषा PS ह� छे�दका आहे. �करण QX, �करण QY �करण RX व �करण RY अन�ुमे 
∠AQR, ∠BQR, ∠QRD व ∠QRC यांना दभुा�गतात. तर �स� करा. □QXRY हा आयत आहे.
सा�य :- □QXRY हा आयत आहे.

Q.5 पढु�लपकै� दोन उदाहरणे सोडवा (6)

1) सोबत �दले�या आकृतीत ∠PQR व ∠XYZ �या    संगत बाज ुसमांतर आहेत तर �स� करा. ∠PQR  ≅  ∠XYZ.
रचना :  �करण XY असा काढ़ा क� जो �करण QR ला A �बदंतु असा छेदतो क� Q – A – R.

2) �करण PQ आ�ण �करण PR हे पर�परांना लंब आहेत. �बदं ूB हा ∠QPR �या अतंभा�गात आहे. आ�ण �बदं ूA हा ∠QPR 
�या बा�यभागात आहे �करण PA आ�ण �करण  PB हे पर�परांना लंब आहेत या मा�हता�या आधारे आकृती काढा तसेच
i) को�टकोन  ii)  परूक कोन  व  iii)  एक�प कोनां�या जो�या �लहा.

3) पढु�ल सारणीत सं�या रेशवेर�ल �बदंचेु �नद�शक �दले आहेत. �याव�न पढु�ल रेषाखंड एक�प आहेत का त ेठरवा.  
रेख BE व रेख AD

  �बदंु A B C D E
  �नद�शक -3 5 2 -7 9


