
पायाभतू चाचणी : २०१८-१९ 

इय ा : पिहली त ेआठवी – अ ययन िन प ी   

 िवषय - गिणत 
सांकेतांक  अ ययन िन प ी (इय ा पािहली) 

M101 
अ ययनाथ  - 

1 ते 20 पयत या सं यांवर कृती करतात. 

M102 व तंूचा आकार आिण लहान-मोठेपणा यानुसार व तंूचे वग करण करतात. 
M103 व तंू या, िच ां या कंवा िच हां या साहा याने 20 पयत या सं यांची नावे हणतात 

आिण मोजतात. 
M104 
 

1 ते 9 अंकांचा वापर क न व तू मोजतात. 
M105 
 

20 पयत या सं यांची तुलना करतात. उदा. वगातील मुले आिण मलुी यांपैक  कोणाची 

सं या जा त आह,े ह ेसांगतात. 
M106 
 

दनंै दन जीवनातील 9 पयत या सं यां या बेरीज-वजाबाक वर आधा रत  

सोडिवतात. 
M107 
 

व तू वाप न 9 पयत या सं यां या, बेरजांची रचना करतात. उदा. 3+3 ह ेउदाहरण 3 

या पुढे 3 पाय या मोजून 3+3=6 असा िन कष काढतात. 
M108 व तू वाप न 1 ते 9 अंकां या मदतीने वजाबाक  करतात. उदा. 9 व तंू या समूहातून 

3 व तू बाजूला काढतात आिण उरले या व तू मोजून 9-3=6 असा िन कष काढतात. 
M109 दनंै दन जीवनातील 9 पयत या सं यां या बेरीज-वजाबाक वर आधा रत  

सोडिवतात. दनंै दन वहारात बेरीज-वजाबाक साठी 1 ते 20 पयत या सं यांचा वापर 

करतात. 

M110 99 पयत या सं या ओळखतात आिण अंकांत िलिहतात. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M111 

 
आकार, व तू आिण सं यांमधील आकृितबंधाचे िनरी ण करतात. आकृितबंधाचा िव तार 

करतात आिण िन मती करतात. 
- 
 

- 1, 2, 3, 4, 5, ……………….. 
- 1, 3, 5, ……………………. 
- 2, 4, 6, ……………………. 
- 1, 2, 3, 1, 2, …, 1, …, 3, …….. 

M112 

 
िच े/अंक वाप न मािहती गोळा करतात. न द करतात आिण िच े पा न सो या 

मािहतीचा अथ लावतात. उदा. मूल बागेतील िच ात िविवध कारची फुले पा न या 

बागेत िविश  रंगांची फुले जा त आहते हा तक/अनुमान काढतात. 

M113 शू य ही संक पना समजून घेतात. 



पायाभतू चाचणी : २०१८-१९ 
इय ा : दसुरी - िवषय : गिणत अ ययन िन प ी 

सांकेतांक  अ ययन िन प ी (इय ा दसुरी) 
M201 

 
अ ययनाथ  -दोन अंक  सं यांवर कृती करतात. 

M201.1 
 

-  ९९ पयत या सं यांचे वाचन-लेखन करतात. 

M201.2 
 

- दनंै दन जीवनातील व तंू या साहा याने २, ३, ४, ५ आिण १० यांचे पाढे तयार 
करतात व ते वापरतात. 

M201.3 
 
 

- दोन अंक  सं या िलिहताना आिण तुलना करताना थािनक कमतीचा उपयोग 
करतात. 

M201.4 - दोन अंकांपासून तयार होणारी मो ात मोठी आिण लहानात लहान सं या तयार 
करतात. ( दले या अंकां या आवृ ीने आिण अंका या आवृ ी िशवाय) 

M201.5 - दोन अंक  सं यां या बेरजेवर आधा रत दनैं दन जीवनातील साधे  / सम या 
सोडिवतात. 

M201.6 - दोन अंक  सं यां या वजाबाक वर आधा रत दनंै दन जीवनातील साधे  
 /  सम या सोडिवतात. 

M201.7 - समान, तसेच वेगवेग या कमत या िविवध नोटा-नाणी वाप न १००  पयतची 

र म तयार करतात. 
M202 ि िमतीय आकार आिण ि िमतीय आकार  यां या दसून येणा या वैिश ांचे वणन 

करतात. 
M202.1 - सामा य ि िमतीय आकार ओळखून यांची नावे सांगतात. उदा. घन, दडंगोल, शंकू 

आिण गोल. 
M202.2 - ि िमतीय व तंू या ि िमतीय आकृ या काढतात. 
M202.3 - ि िमतीय आकार ओळखतात.  (आयत, चौरस, ि कोण, वतुळ). 
M203 सरळ आिण व रेषा वेग या करतात. 
M204 सरळ रेषा वेगवेग या पात दाखिवतात/काढतात.  (उ या, आड ा, ितर या) 
M205 व तंूचे (घनाकृत चे) ित या भौितक गुणधमानुसार वतः या श दांत वणन करतात. उदा. 

चडू घरंगळतो, बॉ स घसरतो इ यादी. 
M206 हाताची बोटे, हाताची वीत, हात, पाऊल यांसार या अ मािणत लांबी या एककाने व तंूची 



लांबी मोजतात आिण अंदाज बांधतात. 
M207 साधा वजनकाटा वाप न दोन व तंूची तुलना... पे ा जड/पे ा हलक  अशा पांत 

करतात. 
M208 आठव ातील वारांची नावे, वषातील मिह यांची नावे ओळखतात. 
M209 िमळिवले या मािहतीचे िव ेषण क न अनुमान काढतात. उदा. अंजलीपे ा समीर या 

घरी वाहने अिधक वापरतात. 
M210 १०० पयांपयत या नाणी व नोटां या कमती  ओळखतात आिण यावर बेरीज व 

वजाबाक  या या करतात. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पायाभतू चाचणी : २०१८-१९ 
इय ा : ितसरी - िवषय : गिणत अ ययन िन प ी 

सांकेतांक  अ ययन िन प ी  

M301 अ ययनाथ  – 

तीन अंक  सं यांवर या करतात. 
M301.1 - ९९९ पयत या सं या थािनक कमतीचा उपयोग क न वाचतात व िलिहतात. 
M301.2 - ९९९ पयत या सं यां या थािनक कमतीचा उपयोग क न तुलना करतात. 
M301.3 -  

- ९९९ पे ा जा त बेरीज होणार नाही अशा ३ अंक  सं यांची िबन हात याची व 
हात याची बेरीज व वजाबाक  करतात. 

M301.4 - प रि थती/संदभ यांचे िव ेषण क न सं यांवरील यो य यांचा वापर करतात. 

M301.5 - समान गट कंवा वाटणी या मदतीने भागाकार येचा अथ प  करतात आिण 
पु हा पु हा वजाबाक या ये ारे भागाकाराचा अथ शोधून काढतात. उदा. 12 ÷ 
3 हणजे येक  3 चा एक गट या माणे 12 व तू हो यासाठी कती गट लागतील? 
कंवा 12 मधून 3 ही सं या पु हापु हा कती वेळा वजा करता येईल? 

M301.6 - कमी रकमेची बेरीज व वजाबाक  हातचा घेऊन अथवा न घेता करतात. 
M301.7 - दरांचे त े  आिण साधी िबले बनिवतात. 

M302   िव ाथ  ि िमतीय आकार समजावून घेतात. 
M302.1 - डॉट ीड कागद वाप न, घ ा घालून तसेच कागद का ण क न, सरळ 

 रेषे या साहा ाने ि िमतीय आकार तयार करतात. 
M302.2 - कडा कोपरे आिण कणा या सं येव न ि िमतीय आकाराचे वणन  

करतात. उदा. पु तका या क हराला चार कडा, चार कोपरे आिण दोन कण आहते. 

M302.3 - दले या जागेवर कुठेही जागा न सोडता दले या आकारा या फरशी या साहा याने 
जागा भ न काढतात. 

M303 स टमीटर व मीटर या मािणत एककां या साहा याने लांबी व अंतर मोजतात कंवा 
अंदाज करतात आिण एककातील संबंध ओळखतात. 



M304 व तूचे सा या तराजू या साहा याने ॅम व कलो ॅम ही मािणत एकके वाप न वजन 
करतात. 

M305 काठी, पेि सल इ यादी एकाच मापाची अ मािणत एकके वाप न लांबी/अंतर मोजतात, 

तसेच अंतराचा अंदाज करतात. कप, चमचा, बादली या एकाच मापाची अ मािणत एकके 

वाप न भांड,े पंप इ याद ची धारकता मोजतात व यां या धारकतांचा अंदाज करतात. 
M306 अ मािणत एकका या मदतीने िविवध भां ां या  धारकता/ मतांची तुलना करतात. 
M307 दनंै दन जीवनातील संग/घटनांम ये ॅम, कलो ॅम यांचा समावेश असणारी बेरीज व 

वजाबाक   करतात. 
M308 दनद शकेतील िविश  दवस आिण तारीख ओळखतात. 
M309 तास,  दवस या कालावधीनुसार घटना/ संगातील म लावतात. उदा. मूल अिधक काळ 

शाळेत असते का घरी? 
M310 भंतीवरील/हातातील घ ाळाव न पूण तासात अचूक वेळ सांगतात. 
M311 साधे आकार आिण सं यामािलका या कार या आकृितबंधांचा िव तार करतात. 
M312 समिमतीवर आधा रत भौिमितक आकृितबंधांचे िनरी ण करतात, जाणून घेतात व िव तार 

करतात. 
M313 ता या या खुणां या साहा याने मािहतीची न द करतात. िच ां या साहा याने मािहती 

दशिवतात आिण िन कष काढतात. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पायाभतू चाचणी : २०१८-१९ 
इय ा : चौथी - िवषय : गिणत अ ययन िन प ी 

सांकेतांक  अ ययन िन प ी  

M401 अ ययनाथ  – 

दनंै दन जीवनात सं यांवरील यांचा वापर करतात. 
M402 सम, िवषम सं यांचे वग करण करतात. 
M403 2 व 3 अंक  सं यांचा गुणाकार करतात. 
M404 िविवध प ती वाप न एका सं येला दसु या सं येने भागतात. जसे- िच पाने ( ठपके 

काढून) समान गट क न कंवा भागाकार गुणाकार यातला संबंध वाप न पु हा पु हा 

वजाबाक  क न. 
M405 नाणी, नोटा, लांबी, व तुमान आिण धारकता यांचा संबंध असणारे दैनं दन जीवनातील  

कंवा संग तयार कर यासाठी व सोडव यासाठी चार यांचा उपयोग करतात. 
M406 अपूणाकाचा वापर करतात. 
M406.1 - कागदाची घडी घालून व तंू या दले या समूहाव न कंवा दले या िच ातील एका 

पूणाचा अधा, पाव, पाऊण भाग ओळखतात. 
M406.2 

- अधा, पाव व पाऊण भाग अनु मे  1
2
 ,     व  3

4
 या िच हांनी दाखिवतात. 

M406.3 -  

-   आिण   ,  तसेच यांसार या इतर अपूणाकांची  सममू यता दशिवतात. 
M407 सभोवताली आढळणारे आकार जाणून घेतात. 
M408 वतुळाचे क , ि या व ास ओळखतात. 
M409 टाई लंगसाठी वापरता येतील असे आकार शोधतात. 
M410 घडणीचा वापर क न घन व इि कािचती तयार करतात. 
M411 सा या व तू व न, समो न व बाजूने पािहले असता कशा दसतील याचे िच  काढतात. 
M412 दले या आकारास एकक मानून सा या भौिमितक आकारांचे (ि कोण, आयत, चौरस) 



प रिमती व े फळ काढतात. उदा. टेबलाचा पृ भाग पूणपण ेझाक यासाठी लागणा या 

पु तकांची सं या. 
M413 मीटरचे सेमी म ये आिण सेमीचे मीटर म ये पांतर करतात. 
M414 एखा ा व तूची लांबी, दोन ठकाणांतील अंतर, िविवध व तंूची वजने, भां ातील वाचे 

आकारमान इ याद चा अंदाज करतात, नंतर य  मोजून पडताळा घेतात. 

M415 लांबी, अंतर, वजन, आकारमान यांसंबंधीचे, दनंै दन जीवनातील चार मूलभूत गिणती 

यांचा अतंभाव असणारे  सोडिवतात. 
M416 तास व िमिनटे यात घ ाळातील वेळ सांगतात. दलेली वळे म या हपूव व म या हो र 

वेळे या पात सांगतात. 
M417 चोवीस ताशी घ ाळ व बारा ताशी घ ाळ यांतील संबंध सांगतात. 
M418 दनंै दन जीवनातील घटनांना लागणारा वेळ कंवा घटनांमधील कालावधी पुढे मोजून कंवा 

मागे मोजून, तसेच बेरीज-वजाबाक  क न गणन करतात. 
M419 गुणाकार व भागाकारातील आकृितबधं (9 या पटीपयत) ओळखतात. 
M420 िच ालेखाव न अनुमान काढतात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



पायाभतू चाचणी : २०१८-१९ 
इय ा : पाचवी - िवषय : गिणत 

सांकेतांक  अ ययन िन प ी  
M501 मो ा सं यांवरील उदाहरणे सोडिवतात. 

- प रसरातील 1000 पे ा जा त कमती या सं या वाचतात व िलिहतात. 
M502 - 1000 पे ा मो ा सं यांवर, थािनक कमती जाणून घेऊन चार मूलभूत 

अंकगिणती या करतात. 
M503 - मािणत प त वाप न दले या सं येला दसु या सं येने भागतात. 
M504 - बेरीज, वजाबाक , गुणाकार व भागाकार यांचे अंदाज करतात व िविवध कारे 

याचा पडताळा घेतात. उदाहरणाथ, माण रीती वाप न, एखा ा सं येचे भाग 

क न (जसे - 9450 ला 25 ने भागताना; आधी 9000 ला, मग 400 ला व नंतर 

50 ला 25 ने भागतात. आले या भागाकारांची बेरीज करतात.) 
M505 - मळू सं या व सहमूळ सं यांचे वग करण ओळखतात. 

    M506 दले या अपूणाकांचा अथ जाणून घतेात. 

- समहूाचा भाग दशिवणारी सं या शोधतात. 
M507 - दले या अपूणाकांचा सममू य अपूणाक शोधतात व तयार करतात. 
M508 

- दलेल े  ,   ,   यांसारखे अपूणाक दशमान प तीत  करतात. याउलट 

दशमान प तीतील अपूणाक सा या अपूणाकात  करतात. उदाहरणाथ, लांबी 

कंवा रकमेचा अधा भाग. (जसे- 10 पयांचा अधा हणजे 5 पय.े) 
-  

M509 - वहारी अपूणाकाचे दशांश अपूणाकात पांतर करतात आिण दशांश अपूणाकाचे 
पांतर वहारी अपूणाकात करतात. 

M510 कोन व आकार यांब लची अिधक मािहती िमळिवतात.  

- काटकोन, लघुकोन, िवशालकोन यांचे वग करण क न कोन काढतात व यांचे 

रेखाटन करतात. 



M511 - नेहमी या वापरातील लांबी, वजन, धारकता यां या एककांचा संबंध जोडतात आिण 

मोठी एकके छो ा एककात व  छोटी एकके मो ा एककात पांत रत करतात. 
M512 - मो ा भां ां या आकारमानाचा अदंाज ात एककां या साहा याने करतात. जसे- 

बादलीचे आकारमान तां या या आकारमाना या 20 पट आह.े 

M513 - नाणी, नोटा, लांबी, वजन, धारकता व कालावधी यां या मापनातील उदाहरणे वा 

सम या सोडिव यासाठी चार मलूभूत अंकगिणती यांचा वापर करतात. 
M514 - हतूेपूवक तयार केले या घडणी वाप न घन, वृ िचती व शंकू तयार करतात. 
M515 - चौरस सं या व ि कोणी सं या यांचे आकृितबंध ओळखतात. 
M516 - दनंै दन वहारातील िविवध कारची मािहती गोळा करतात. सारणी पात व 

िच ालेखाने दशिवतात. 
M517 प रसरातील आयताकृती व तंूची प रिमती व े फळ काढतात. जसे - वगातील जमीन, 

खडू या खो याचा पृ भाग इ यादी. 
M518 सुयो य यांचा वापर क न (बेरीज, वजाबाक , गुणाकार व भागाकार) मो ा 

सं यांवरील या करतात. 
  



सांकेतांक              अ ययन िन प ी  इय ा-सहावी   िवषय – गिणत 
 

M601 िविश  प रि थतीत ल.सा.िव., म.सा.िव. चे उपयोजन करतात. 
M602 पूणाकांची बेरीज व वजाबाक ची उदाहरणे सोडिवतात. 
M603 दनंै दन जीवनातील पैसे, लांबी, तापमान इ याद चा अतंभाव असले या प रि थत म ये 

वहारी अपूणाक व दशांश अपूणाक वापरतात. उदा. साडसेात मीटर कापड, दोन 

ठकाणांतील अंतर 112.5 कमी इ यादी. 
M604 दनंै दन जीवनात अपूणाकांचा संबंध येणा या प रि थतीत सा या आिण दशांश अपूणाकांचा 

वापर करतात. 
M605 सामा यीकरण कर यासाठी दले या प रि थतीत चलाचा वापर िविवध यांसह  करतात. 

उदा. x एकक व 3 एकक बाजू असले या आयताची प रिमती 2(x+3) एकक आह.े 
M606 िविवध प रि थत त गुणो रांचा वापर क न सं यांची तुलना करतात. उदा. वगातील 

मलु चे मुलांशी गुणो र 3:2 आह.े 
M607 िविवध शाि दक उदाहरण े सोडिव यासाठी एकमान प त वापरतात. उदा. एक डझन 

व ांची कंमत दऊेन सात व ांची कंमत काढावयाची असताना, थम एका वहीची कंमत 

काढतात. 
M608 रेषा, रेषाखंड, कोन, ि कोण, चौकोन, वतुळ, इ यादी भौिमितक आकारांचे वणन भोवताली 

आढळणा या उदाहरणां या साहा याने करतात. 
M609 ा यि का ारे कोनाची समज दशिवतात. 
M610 भोवतालचे कोन ओळखतात, मापानुसार कोनांचे वग करण करतात, 450-900-1800 

असे कोन संदभासाठी घेऊन कोना या मापाचा अंदाज करतात. 
M611 ा यि का ारे रेषीय समिमतीचे आकलन करतात. 
M612 एका कंवा अिधक अ ाभोवती समिमत असणा या ि िमतीय आकारातील समिमती 

ओळखतात. 
M613 ि िमतीय आकारातील समिमत आकृती (2-D) तयार करतात. 
M614 करण, तल, समांतर रेषा या मूलभूत संबोधांचे वणन करतात. 



M615 एकरेषीय बंद ूओळखतात. एकसंपात बंद ूओळखतात. 
M616 दले या कोनाचा दभुाजक काढतात. 
M617 अपूणाकांचा गुणाकार व भागाकार करतात. 
M618 दनंै दन वहारात लागणारा शेकडा नफा कंवा शेकडा तोटा काढतात. 
M619 ि कोणाचे कोनांव न आिण बाजंूव न पडणारे कार/गटांम ये वग करण करतात. उदा. 

िवषमभुज, समि भुज कंवा समभुज ह ेबाजंूव न पडणारे ि कोणाचे कार इ यादी. 
M620 गोल, घन, इि कािचती, वृ िचती, शंकू, यांसार या प रसरात आढळणा या ि िमतीय व तू 

ओळखतात. 
M621 ि िमतीय व तू या कडा, िशरो बंद ूआिण पृ  ेयांची उदाहरणे दऊेन वणन करतात. 
M622 पराव तत समिमतीची संक पना कागदाला घ ा घालून, कागद कापून व शाईचा डाग 

पाडून इ याद या साहा याने दाखिवतात. 
M623 दले या/गोळा केले या मािहतीची मांडणी करतात. जसे क , मागील सहा मिह यांत 

कुटंुबात िविवध व तंूवर झाले या खचाची मांडणी सारणी आिण िच ालेख/ तंभालेखा ारे 

करतात आिण अथिनवचन करतात. 
M624 काही मूलभूत भौिमितक रचना करतात. 
M625 ब भुजाकृती ओळखतात. 
M626 बँकेचे वहार ओळखतात व सरळ ाज काढतात. 
M627 चौकोना या बाजू व कोन ओळखतात. 
M628 ि कोणाचे काही गुणधम सांगतात. 
M629 िवभा यते या कसो ा सांगतात.. 
M630 एक चलातील समीकरणाची सोपी उदाहरणे सोडिवतात. 

  



इय ा : सातवी - िवषय : गिणत 
सांकेतांक  अ ययन िन प ी 

M701 दोन पूणाकांचा गुणाकार व भागाकार करतात. 
M702 अपूणाकां या गुणाकार व भागाकाराचे अथिनवचन करतात.  

M703 उदाहरणाथ, 2/3 × 4/5 याचा अथ 4/5 चा 2/3 तसेच 1/2 ÷ 1/4 याचा अथ कती वेळा 

1/4 हणजे ½ ? 

M704 सा या व दशांश अपूणाकांचा गुणाकार व भागाकार कर यासाठी िनयम वापरतात. 
M705 प रमेय सं यांचा संबंध असणारे दनैं दन जीवनातील  सोडिवतात. 
M706 मो ा सं यांचे गुणाकार, भागाकार कर यासाठी सं यां या घातां कत पाचा उपयोग 

करतात. 
M707 दनंै दन जीवनातील िविवध प रि थती सा या समीकरणां या पात मांडून समीकरण े

सोडिवतात. 
M708 बैिजक राश ची बेरीज, वजाबाक  करतात.  

M709 माणात असले या आिण माणात नसले या राशी (सं या) ओळखतात. उदाहरणाथ, 

15/45 आिण 40/120 या सं या समान आहते हणून 15, 45, 40, 120 या सं या 

माणात आहते असे सांगतात. 
M710 शतमानाचे सा या व दशांश अपूणाकांत पांतर कर याचे  तसेच उलट कारचे  

सोडिवतात.  

M711 गुणधमा या आधारे रेषीय जोडी, पूरक कोन जोडी, काटकोनांची जोडी, संल  कोनांची 

जोडी आिण िव  कोनांची जोडी या जो ांचे वग करण करतात. येक जोडीतील एका 

कोनाचे माप दले असता, दसु या कोनाचे माप ठरिवतात. 
M712 ि कोणाचे दोन कोन दले असता, ितस या कोनाचे माप शोधतात. 
M713 चौरसाकार आिण आयताकार आकारांचे े फळ काढतात. 
M714 दनंै दन वहारातील अनुभवांतून जमिवले या सांि यक मािहतीव न ाितिनिधक सं या 

(म य) काढतात. 



M715 तंभालेखाव न मािहतीचे अथिनवचन करतात.  

उदाहरणाथ, थंडीपे ा उ हा याम ये िवजेचा वापर जा त असतो, पिह या दहा 

षटकांम ये एखा ा संघाने काढले या धावा इ यादी. 
M716 ि कोणाचे कोनदभुाजक व या या बाजंूचे लंबदभुाजक काढतात व ते एकसंपाती असतात ह े

ओळखतात. 
M717 िविश  बाजू व कोन दले असता ि कोण काढतात. 
M718 कोन, रेषाखंड व वतुळ यांची एक पता ओळखतात. 
M719 मळू अवयव पाडून सं यांचा ल.सा.िव. व म.सा.िव  काढतात. 
M720 ि कोणाचे बा कोन ओळखतात. 
M721 ब भुजाकृती या आंतरकोनां या बेरजेचे सू  तयार करतात. 
M722 मळू अवयव प तीने सं येचे वगमूळ काढतात. 
M723 दले या मािहतीव न जोड तंभालेख काढतात व वाचतात. 
M724 भागीदारीचे वहार करताना माणाचा उपयोग करतात. 
M725 वतुळा या प रघाचे सू  काढतात व याचा उपयोग करतात. 
M726 वतुळाचा लघुकंस, िवशालकंस ओळखतात व कंसातील कोनाचे माप ठरिवतात. 
M727 ि कोणाचे े फळ सू  तयार करतात. 
M728 घन व इि कािचतीचे पृ फळ काढतात. 
M729 पायथागोरस या िस  धांताचा उपयोग क न काटकोन ि कोणाची बाजू  काढतात. 
M730 वग िव ताराचे सू  वापरतात. 
M731 ि पदीचे वग करतात. 
M732 ि पदीचे अवयव पाडतात. 



इय ा : आठवी - िवषय : गिणत 
सांकेतांक  अ ययन िन प ी 

M801 आकृितबंधा ारे प रमेय सं यांची बेरीज, वजाबाक , गुणाकार आिण भागाकार यां या 

गुणधमाचे सामा यीकरण करतात. 
M802 दले या दोन प रमेय सं यांमधील जा तीत जा त प रमेय सं या शोधून काढतात. 
M803 िविवध प तीने वग, घन, वगमळू व घनमूळ काढतात. 
M804 पूणाक घातांकाची उदाहरण ेसोडिवतात. 
M805 चलाचा वापर क न कोडी व दनंै दन जीवनातील उदाहरणे सोडिवतात. 
M806 बैिजक राश चा गुणाकार करतात. 
M807 उदा. (2x + 5) (3 x 2 + 7) चा िव तार करतात. 
M808 दनंै दन जीवनातील सम या सोडिव यासाठी बैिजक िन यसमानतांचा वापर करतात. 
M809 सूट आिण च वाढ ाजावरील उदाहरणात, नफा अथवा तोटा काढ यासाठी 

शेकडेवारी या संक पनांचा उपयोग करतात.  

M810 छापील कंमत व य  सूट दलेली असता शेकडा सूट काढतात कंवा िव  कंमत आिण 

नफा दला असता शेकडा नफा काढतात. 
M811 सम चलन आिण त चलन यांवर आधा रत उदाहरण ेसोडिवतात. 
M812 चौकोना या कोनां या मापांवरील बेरजेचा गुणधम वाप न उदाहरणे सोडिवतात. 
M813 समांतरभुज चौकोनाचे गुणधम पडताळून पाहतात आिण यां यातील संबधं कारणे दऊेन 

प  करतात. 
M814 कंपास आिण प ी या साहा याने िविवध चौकोनां या रचना करतात. 
M815 आकृितबंधा या साहा याने ऑयलर या सू ाचा पडताळा घेतात. 
M816 चौकटीचा कागद कंवा आलेख कागद यांचा वापर क न ब भुजाकृती आिण समलंब 

चौकोन यांचे अंदाजे े फळ काढतात आिण सू ाचा वापर क न पडताळा घेतात. 
M817 ब भुजाकृतीचे े फळ काढतात. 
M818 इि कािचती व वृ िचती आकारा या व तंूचे पृ फळ व घनफळ काढतात. 
M819 तंभालेखाचे वाचन करतात व अथिनवचन करतात. 
M820 दोन समांतर रेषां या छे दकेमुळे तयार होणा या कोनां या जो ांचे गुणधम पडताळून 

पाहतात. 



 

 

M821 बाबाबा, बाकोबा, कोबाको, कणभुजा या कसो ा वाप न ि कोणांची एक पता प  

करतात. 
M822 आलेख कागद कंवा चौकट चा कागद वापरत बं द त आकृतीचे अंदाजे े फळ काढतात. 
M823 दनंै दन वहारातील सांि यक मािहतीव न म य काढतात. 
M824 दले या रेषेला समांतर रेषा काढ याची रचना करतात. 


