
इयत्ता: दहावी              भौमिमिक रचना    मिषय : गणित 2 

गुण: 20 गिु       िेळ: 1 तास  

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

1. ∠ABC = 600 मापाचा काढा आणि त्याचा कोनदभुाजक काढा.  

2. 6 सेमी लाांबीचा रेषाखांड AB काढा आणि तो दभुागा.  

3. वतुुळावरील णदलेल्या णबन्दतुनू वतुुळाला णकती स्पणशुका काढता येतात?  

4. वतुुलच्या बाहरेील णबन्दतुून वतुुळाला णकती स्पणशुका काढता येतात?  

5. ∆ABC ~∆PQR   
𝐴𝐵

𝑃𝑄
  =  

7

5
  तर दोघाांपैकी कोिता णिकोि मोठा असेल ?  

6. ∠PQR = 1200 मापाचा काढा आणि त्याचा कोनदभुाजक काढा.  

प्रश्न 2 रा – कोणिेही िीन प्रश्न सोडिा. ( 6 गुण )  

1. P कें द्र आणि णिज्या 3.2 सेमी असलेल्या वतुुळाला त्यावरील M णबन्दतुून स्पणशुका काढा.  

2. O कें द्र आणि णिज्या 3 सेमी असलेल्या वतुुळाला त्यावरील M णबन्दतुनू कें द्राचा वापर करून 

स्पणशुका काढा.  

3. M कें द्र आणि णिज्या 2.7 सेमी असलेल्या वतुुळाला त्यावरील T णबन्दतुून कें द्राचा वापर न 

करता स्पणशुका काढा.  

4. 3.6 सेमी णिज्येचे वतुुळ काढा. या वतुुळाला त्यावरील कोित्याही णबन्दतुून वतुुळ कें द्र न 

णवचारात घेता स्पणशुका काढा.  

5. R कें द्र आणि णिज्या 3 सेमी असलेल्या वतुुळाला त्यावरील S णबन्दतुनू कें द्राचा वापर करून 

स्पणशुका काढा.  

 

प्रश्न 3 रा : कोणिेही िीन प्रश्न सोडिा. ( 9 गणु ) 

1. 3.3 सेमी णिज्येचे वतुुळ काढा त्यामध्ये 6.6 सेमी लाांबीची जीवा PQ काढा. P व Q णबन्दतुनू 

वतुुळाला स्पणशुका काढा.   

2. 4.1 सेमी णिज्या घेवनू एक वतुुळ काढा. वतुुळ कें द्रापासनू 7.3 सेमी अांतरावरावरील णबन्दतुनू 

वतुुळाला स्पणशुका काढा.  



3. ∆ABC ~ ∆LMN, ∆ABC  असा काढा की, AB = 5.5 सेमी, BC = 6 सेमी, CA = 

4.5 सेमी आणि 
𝐵𝐶

𝑀𝑁
  =  

5

4
  तर  ∆ABC  व ∆LMN काढा.  

4. ∆AMT ~ ∆AHE, ∆AMT  मध्ये, AM = 6.3 सेमी, ∠TAM = 500 , AT = 5.6 

सेमी आणि 
𝐴𝑀

𝐴𝐻
  =  

7

5
  तर  ∆AHE  काढा.  

 

 

 

 

 


