
प्रश्न क्रम ांक व गुण अध्ययन ननष्पत्ती स ांकेत ांक अध्ययन ननष्पत्ती 
M501 पनिसि तील 1000 पके्ष  ज स्त नकमतीच्य  सांख्य  व चत त व नलनित त.

 M502

1000 पके्ष  मोठ्य  सांख्य ांवि, स्थ ननक नकमती ज णनू घेऊन च ि मूलभतू अांकगनणती
नक्रय  कित त.

M602 पणूांक ांची बिेीज व वज ब कीची उद ििणे सोडनवत त.
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M502

1000 पके्ष  मोठ्य  सांख्य ांवि, स्थ ननक नकमती ज णनू घेऊन च ि मूलभतू अांकगनणती
नक्रय  कित त.
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M502

 1000 पके्ष  मोठ्य  सांख्य ांवि, स्थ ननक नकमती ज णनू घेऊन च ि मूलभतू अांकगनणती
नक्रय  कित त.
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M518

सयुोग्य नक्रय ांच  व पि करून (बिेीज, वज ब की, गुण क ि व भ ग क ि) मोठ्य  
सांख्य ांविील नक्रय  कित त.

M603

दैनांनदन जीवन तील पसै,े ल ांबी, त पम न इत्य दींच  अांतभाव असलेल्य  पनिस्स्थतींमध्ये 
व्यवि िी अपणूांक व दश ांश अपणूांक व पित त.

M604

दैनांनदन जीवन त अपणूांक ांच  सांबांध येण ऱ्य  पनिस्स्थतीत स ध्य  आनण दश ांश 
अपणूांक ांच  व पि कित त.

M617 अपणूांक ांच  गुण क ि व भ ग क ि कित त.

M507 नदलेल्य  अपणूांक ांच  सममूल्य अपणूांक शोधत त व तय ि कित त.F8
M630 एक चल तील समीकिण ची सोपी उद ििणे सोडनवत त.
M606 नवनवध पनिस्स्थतींत गुणोत्ति ांच  व पि करून सांख्य ांची तुलन  कित त
M630 एक चल तील समीकिण ची सोपी उद ििणे सोडनवत त.
M618 दैनांनदन व्यवि ि त ल गण ि  शेकड  नफ  ककव  शेकड  तोट  क ढत त.
M619 निकोण च ेकोन ांवरून आनण ब जूांवरून पडण िे प्रक ि/गट ांमध्ये वगीकिण कित त. 

M626 बकेँच ेव्यवि ि ओळखत त व सिळव्य ज क ढत त.
M619 निकोण च ेकोन ांवरून आनण ब जूांवरून पडण िे प्रक ि/गट ांमध्ये वगीकिण कित त. 
M614 नकिण, प्रतल, सम ांति िेष  य  मूलभतू सांबोध ांच ेवणणन कित त.
M616 नदलेल्य  कोन च  दुभ जक क ढत त.
M615 एकिेषीय कबदू ओळखत त. एकसांप त कबदू ओळखत त.
M621 निनमतीय वस्तूच्य  कड , नशिोकबदू आनण पषृ्ठे य ांची उद ििणे देऊन वणणन कित त.
M628 निकोण च ेक िी गुणधमण स ांगत त.
M627 चौकोन च्य  ब जू व कोन ओळखत त.
M625 बिुभजु कृती ओळखत त.
M624 क िी मूलभतू भौनमनतक िचन  कित त.
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M623

नदलेल्य /गोळ  केलेल्य  म नितीची म ांडणी कित त. जस ेकी, म गील सि  मनिनय ांत 
कुटुांब त नवनवध वस्तूांवि झ लेल्य  खचांची म ांडणी स िणी आनण 
नचि लेख/स्तांभ लेख द्व िे कित त आनण अथणननवणचन कित त.

Question No(marks) Learning Outcome Id Description

1 M609 प्र त्यनक्षक द्व िे कोन ची समज दशणनवत त.

2 M611 प्र त्यनक्षक द्व िे िेषीय समनमतीच ेआकलन कित त.

3 M612
एक  ककव  अनधक अक्ष भोवती समनमत असण ऱ्य  नद्वनमतीय आक ि तील समनमती 
ओळखत त.

4 M610
भोवत लच ेकोन ओळखत त, म प नुस ि कोन ांच ेवगीकिण कित त, 450-900-1800
अस ेकोन सांदभास ठी घेऊन कोन च्य  म प च  अांद ज कित त.

Question No(marks) Learning Outcome Id Description

1 M619 दैनांनदन व्यवि ि त ल गण ि  शेकड  नफ  ककव  शेकड  तोट  क ढत त.

2 M625 बिुभजु कृती ओळखत त.

3 M610
भोवत लच ेकोन ओळखत त, म प नुस ि कोन ांच ेवगीकिण कित त, 450-900-1800
अस ेकोन सांदभास ठी घेऊन कोन च्य  म प च  अांद ज कित त.

4 M602 पणूांक ांची बिेीज व वज ब कीची उद ििणे सोडनवत त.

5 M626 बकेँच ेव्यवि ि ओळखत त व सिळव्य ज क ढत त.

प य भतू च चणी -2018-19
इयत्त -स तवी    अध्ययन ननष्पत्ती ननि य प्रश्न नवशे्लषण

PRACTICAL (Each que.carries 1 mark)

ORAL  (Each que.carries 1 mark)

नदलेले1/2 ,1/4  ,1/5   य ांस िखे अपणूांक दशम न पद्धतीत व्यक्त कित त. य उलट 
दशम न पद्धतीतील अपणूांक स ध्य  अपणूांक त व्यक्त कित त.5 M508
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