
इयत्ता: दहावी              पायथागोरसचे प्रमेय   विषय : गणित 2 

गुण: 20 गिु       िेळ: 1 तास  

प्रश्न 1 ला – कोणतेही पाच प्रश्न सोडिा. ( 5 गुण ) 

1. काटकोन णिकोिात काटकोन करिार् या बाज ू9 आणि 12 सेमी आहते तर त्या काटकोन 

णिकोिाचा किण काढा.  

2. ∆LMN मध्ये l = 5, m = 13, n = 12 तर ∆LMN हा काटकोन णिकोि आह ेकी नाही ते 

ठरवा.  

3. एका चौरसचा किण 10 सेमी आह ेतर त्याच्या बाजूूंची लूंबी काढा.  

4. एका आयताची लाूंबी 35 सेमी व रूं दी 12 सेमी आह ेतर त्याच्या करिाची लाूंबी काढा.  

5. ∆ABC मध्ये, AB = 6√3 सेमी AC = 12 सेमी आणि BC = 6 सेमी तर ∠A चे माप काढा.  

6. एका समभजु णिकोिाची बाज ू2a आह ेतर त्याच्या करिाची लाूंबी काढा.  

 

प्रश्न 2 रा – कोणतेही तीन प्रश्न सोडिा. ( 6 गुण )  

1. ∆RST मध्य,े ∠S = 900, ∠T = 300, RT = 12 सेमी तर RS व ST काढा. 

2. समणिभजु काटकोन णिकोिाची एक बाज ूx असेल तर णतच्या करिाची लाूंबी काढा.  

3. ∆ABC मध्ये, AP ही मध्यगा आहे. जर BC = 18, AB2 + AC2 = 260 तर AP काढा. 

4.  पढुील आकृतीत QD⊥PB तर QD काढा.  

 

 

 

प्रश्न 3 रा : कोणतेही तीन प्रश्न सोडिा. ( 9 गणु ) 

1. एका समाूंतर भजु चौकोनाच्या लगतच्या दोन बाजूूंच्या वगाांची बेरीज 130 असून त्याच्या एका 

करिाची लाूंबी 14 आह.े तर त्याच्या दसुर् या करिाची लाूंबी णकती?  

2. ∆ABC हा समभजु णिकोि आह.े पाया BC वर P णबन्द ुअसा आह ेकी PC = 
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AB = 6 सेमी तर AC ची णकूं मत काढा.  
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3. आयताचे के्षिफळ 192 चौसेमी असनू त्याची लाूंबी 16 सेमी आह,े तर आयताच्या किाणची 

लाूंबी काढा.  

4. ∆ABC मध्ये, रेख AD ⊥रेख BC आणि BD = 3CD तर  

णसद्ध करा: 2AB2 = 2AC2 + BC2 
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