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Q.1

Question
एक चतु भु ज ABCD वतु ळ आिण AB= 6 से मी, CD = 5
से मी आिण AD = 7 से मी. बाजूची लांबी BC आहे

No.
Q.2

_________________________
Question

56 या पूववतीचा पूववती आहे :(1) 50 (2) 51 (3) 54 (4) 52

(1) 4 स .मी (2) 5 से मी (3) 3 स .मी (4) 6 से मी
Q.3

सव सं या z साठी, hÂ फंशन h(z) = 4z^2 + 6z - 8
Q.4
हणून पिरभािषत केले आहे . खालीलपै की कोणते z चे
सं भाय मूय आहे यासाठी 20 < h(z) < 80Â ची िथती
समाधानी आहे 

1, 2 आिण 3 हे अं क िदयास, एकाही अं काची पु नरावृ ी होणार
नाही अशा 3-अं की सं या तु ही िकती बनवू शकता
(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4
Q.5

t या कोणया मूयासाठी 14 : 60 आिण 63 : t हे गु णोर Q.6
समान माणात आहे त
(1) 190 (2) 150 (3) 270 (4) 175

Q.7

जर ABC समभु ज िकोण असे ल आिण P, Q, अनु मे
AB, BC, CA चे मधले िबं द ू दशवतात, तर

(1) 45 (2) 29 (3) 46 (4) 47
Q.8

(1) PQR समभु ज िकोण असणे आवयक आहे (2) PQ+
QR = PR+AB (3) PQ +QR=PR+2AB (4) PQR
काटकोन असणे आवयक आहे
Q.9

ठरािवक दराने साया याजाने गु ं तवले ले पै से, 10 वषांत
दुपट होतात. याच दराने ितपट होयास िकती वे ळ
लागे ल

मये △ ABC, ∠ABC आिण ∠ACB चे अं तगत दुभाजक I
आिण ∠ बीएसी = ५०°. ∠BIC चे माप आहे
(1) 105° (2) 115° (3) १२५° (4) 130°

Q.10

(1) 10 (2) 20 (3) 30 (4) यापै की एकही नाही
Q.11

87 ने पूण भाग जाणाया सं ये साठी 13601 मधून कोणती
िकमान सं या वजा केली पािहजे 

8_31245 या सं ये तील िरत जागा यापू शकणारे सवात लहान
आिण मोठे अं क कोणते आहे त जे णेकन सं ये ला 3 ने भाग
जाईल
(1) 1 आिण 4 (2) 1 आिण 7 (3) 3 आिण 5 (4) 0 आिण 6

आज एका हॅ नची िकंमत $14,000 आहे . जर याचे मूय Q.12
दरवषी 12% ने घसरत असे ल तर एका वषात याचे मूय
िकती असे ल

जर 2.54 से मीने एक इं च केले तर 60.96 से मी िकती इं च बनवे ल
(1) ६०९.६ इं च (2) 6 इं च (3) 24 इं च (4) यापै की एकही नाही

(1) $1,680 (2) $१२ ३२० (3) $१३ ८३२ (4) $15 680
Q.13

वतु ळाया दोन जीवा AB आिण CD यांचे कद O आहे , P Q.14
ू र भे टतात आिण ∠AOC = 50°, ∠BOD = 40°, तर
िबं दव
∠BPD चे मूय आहे

िनयिमत बहुभु जात, बा आिण अं तगत कोन 1 : 4 या
माणात असतात. बहुभु जाया बाजूंची सं या आहे
(1) 5 (2) 10 (3) 3 (4) 8

(1) ६०° (2) 40° (3) ४५° (4) ७५°
Q.15

x + 10 = 20 या समीकरणाचे समाधान काय आहे 
(1) 15 (2) 20 (3) 25 (4) 10

Q.16

रे िजरे टरमये अननसाया रसाची 5 पािकटे , आं याया
रसाची 3 पािकटे आिण सं य
् ाया रसाची 2 पािकटे असतात.
अननसाया यूसया पॅ केट् स आिण आं याया रसाया
पॅ केट् सया सं ये चे गु णोर िकती आहे 
(1) 3:07 (2) 5:04 (3) 5:03 (4) 3:05

M080720226094638

Q.17

निचहाया जागी काय ये ईल, जर आपण म चालू
ठे वला - AZBYCXD ?

Q.18

(1) इ (2) प (3) एफ (4) यापै की एकही नाही

Q.19

(1) 30 आिण 150 (2) 220 आिण 70 (3) 160 आिण 80 (4) 220
आिण 80

वतु ळाची एक जीवा 10.1 से मी हणून ओळखली जाते . या Q.20
वतु ळाची िया असणे आवयक आहे ;
(1) 5 स .मी (2) 5 से मी पे ा जात (3) 5 से मी पे ा जात
िकंवा समान (4) 5 से मी पे ा कमी

Q.21

∠B आिण ∠C चे △ अं तगत दुभाजक ABC O छे दतो. जर Q.22
∠BOC = 102°, तर ∠BAC चे मूय आहे
(1) १२° (2) 24° (3) ४८° (4) ६०°

Q.23

एक दुकानदार मे णबयांचा एक बॉस $18.00 मये िवकत Q.24
घे तो. जर ितला 45% नफा िमळवायचा असे ल तर ितने
यांची िकती िकंमतीला पु निवी करावी

रे आिण ने मारकडे 3 : 2 या माणात काही रकम आहे . Q.26
जर रे कडे . 1503, मग ने मारकडे िकती रकम आहे 

ABCD हा चीय समांतरभु ज चौकोन आहे . कोन ∠ B
समान आहे :

मयभागी आहे आिण ABC चा कोन 130° O वर. AB ला P
पयंत वाढवले जाते , नं तर ∠ पीबीसी आहे

जर एखाा से िलिबटीने 5 से कंदाया टीही जािहरातीसाठी
$0.125 दशल शु क आकारले , तर याला 45 से कंदां या
उपिथतीसाठी िकती पै से िदले जातील

ABC िकोणामये मयभागी O आहे आिण नं तर ∠BAC चे
माप आहे :
(1) २०° (2) 40° (3) ५५° (4) 110°

Q.28

(1) ३०° (2) ६०° (3) ४५° (4) 90°

Q.29

(1) पूववती (2) हणजे (3) टोकाची (4) पिरणाम

(1) $1125Â (2) $11250Â (3) $११२५००Â (4) $1125000Â

(1) $200 (2) $1,002 (3) $1,020 (4) $1,050
Q.27

चार सं या माणामये असयास मधया सं ा हणतात :-

(1) ७५° (2) ७०° (3) ६५° (4) ८०°

(1) $8.10 (2) $9.90 (3) $25.90 (4) $26.10
Q.25

एक दुकानदार 11 : 4 या माणात बॉसमये लाल आिण िहरवे
बब पॅ क करतो. एका बॉसमये लाल आिण िहरया बबची
सं या िकती असू शकते 

जर िकोण समद्िवभु ज िकोण असे ल तर खालीलपै की कोणता
सय नाही
(1) याचे कण वतु ळाया यासाएवढी लांबी असते .Â (2)
ू यंतचे अं तर वतु ळाची िया असते
कणापासून िव िशरोिबं दप
जी यास पिरमा करते .Â (3) काटकोनायितिरत इतर कोन
समान असतात आिण 90 अं शांपयंत जोडतात.Â (4) या
िकोणाची पिरमा करणाया वतु ळाचे कद आिण यामये
कोरले ले दुसया वतु ळाचे कद एकप होतात.

P आिण Q हे अनु मे 9 से मी आिण 2 से मी िया
Q.30
असले या दोन वतु ळांचे कद आहे त, जे थे PQ = 17 से मी, R
हे वरील दोन वतु ळांपैकी ये काला बाहे न पश
करणाया X से मी िये या दुसया वतु ळाचे कद आहे .
जर ∠PRQ = 90°, तर x चे मूय आहे

जर िकोणाचे तीन मयभाग समान असतील तर िकोण आहे
(1) समभु ज (2) समद्िवभु ज (3) काटकोन (4) िवशाल कोन

(1) 4 स .मी (2) 6 से मी (3) 7 से मी (4) 8 से मी
Q.31

Q हा ABCD आयताया आतील भागात एक िबं द ू आहे , Q.32
जर QA = 3 pm, QB = 4 से मी आिण QC = 5 से मी असे ल
तर QD ची लांबी (से मी मये ) असे ल.

(1) ६०° (2) 120° (3) 150° (4) ३०°
(1) ३√2 (2) ५√2 (3) √34 (4) √41
Q.33

िनयिमत बहुभु जाचा ये क अं तगत कोन याया बा
कोनाया दुपट असतो. मग बहुभु जाया बाजूंची सं या
आहे :

Q.34

(1) 8 (2) 6 (3) 5 (4) 7
Q.35

आकारमान 240 घन एकक असले या आयताकृती घनाया Q.36
दोन बाजू 4 आिण 6 एकक लांब आहे त. पिहया
आयताकृती घनापे ा अया बाजू असले या दुसया
आयताकृती घनाचे एकू ण पृ ठभागाचे े फळ िकती आहे 
(1) 37 (2) 62 (3) 124 (4) 248

ABCD हा AB || सह चीय समलं ब आकार आहे DC आिण AB
वतु ळाचा यास आहे . जर ∠ CAB = 30°, नं तर ∠ADC आहे

AB = 8 से मी, आिण CD = 6 से मी वतु ळाया मयभागी एकाच
बाजूला असले या दोन समांतर जीवा आहे त. यां यामधील
अं तर 1 से मी आहे वतु ळाची िया आहे :
(1) 5 से मी (2) 4 से मी (3) 3 स .मी (4) 2 से मी
एका टोहमये 2 िलटर 725 िमली रॉकेल भरले होते .
टोहमये एका तासात 610 िमली केरोसीन वापरले तर 2 तास
जळयानं तर टोहमये िकती रॉकेल िशलक राहील
(1) 2 िल (2) 2 लीटर 115 िमली (3) 1 लीटर 505 िम.ली (4)
यापै की एकही नाही
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Q.37

नािदयाला एका सं ये त ७० जोडायचे होते , पण चु कू न ७० Q.38
वजा केले . ितचे उर 140 होते . ितचे उर काय असावे 
(1) 280 (2) 70 (3) 210 (4) यापै की एकही नाही

Q.39

0.04 चे वगमळ
ू आहे :
(1) 0.002 (2) 0.02 (3) 0.2 (4) यापै की एकही नाही

काटकोन िकोणामये , ितसया बाजूया चौरसाया अया
भागाया समान दोन बाजूंचे गु णाकार हणजे कण. तीव
कोनापै की एक असणे आवयक आहे
(1) ६०° (2) ३०° (3) ४५° (4) १५°

Q.40

जर चतु भु जाचे कण एकमे कांना दुभाजक करतात, तर चौकोन
(1) समभु ज चौकोन (2) समांतरभु ज चौकोन (3) टॅ पे िझयम (4)
यापै की एकही नाही
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