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सते ूअभ्यास - उत्तर चाचिी 
  णवषय : गणित                      इयत्ता -  नववी               गिु -25        

णवद्यार्थ्याच ेनाव -  .........................................................................                                                                   
  
प्रश्न 1 ला: खालील बहुपयायी प्रश्नांच्या णदलेल्या उत्तरांपकैी अचकू पयाय णनवड. ( गिु  5)                                                                                                                                                                                     

1) खालीलपकैी  __________ही सखं्या पणरमेय आहे.  
 A ) √2        B)   √5           C)   3          D)  𝜋 

     2)  णिकोिाच ेदोन कोन अनुक्रमे 30°  व  400असतील तर णतसऱ्या कोनाच ेमाप काढ. 

            A)  200          B) 1100           C)  2900     D)  300      

     3) काटकोन णिकोिात किावर काढलेल्या मध्यगचेी लांबी किाच्या लांबीच्या_____  
         असते. 
             A)  दुप्पट          B) पावपट      C)  चौपट     D)  णनम्मी  

     4) 128 च ेसातव ेमळू ______आहे. 

             A )  4      B)  8       C)  2          D)  6 

     5) वतुुळाच ेमाप ________असत.े 

 A )  0o             B)  90o                C) 180o        D) 360o 
 प्रश्न 2 रा :   सोडव.                                                                          (गिु 6 ) 

     1)   16

3
  ही सखं्या दशांश अपिूांक रुपात णलही.  

     2)  सोबतच्या आकृतीवरून m XZW  ची ककमत काढ.                                                                                                                                  

                                                                                             
3)  O कें द्र असलेल्या वतुुळातील एका  णवशालकंसाच ेनाव णलही.  

 

 

     4)  बरेीज कर.   (2x2 +3x + 7 ) + (3x2+ 2x–5) 



 

5)  खालील णिकोि कोित्या कसोटीनुसार एकरूप आहेत त्या कसोटीच ेफक्त नाव णलही. 

 

      6)  ∠P  आणि ∠Q  हे दोन परस्परांच ेपरूक कोन आहेत. ∠Q कोनाच ेमाप 80° असले तर ∠P  
           कोनाच ेमाप णकती? 
प्रश्न 3 रा :  सोडव.                                                                                         (गिु 8 ) 

        1) सखं्यारेषवेर √2 ही  सखं्या दाखव. 

 

        2) आकृतीत रेषा I || रेषा m  असनू रेषा n ही त्यांची छेणदका आहे. 

         i) m c = 600 असले, तर mb = ? 

        ii)  b  व  a  कोित्या प्रकारच्या कोनांची  जोडी  

           आहे ते णलही. 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3) O कें द्र असलेल्या वतुुळाची AB ही जीवा आहे. जीवा AB ची 
लांबी 8 समेी आहे. रेख OP⏊जीवा AB, ℓ (OP) = 3 समेी 
असले, तर वतुुळाची णिज्या काढ. 

                                                                                                                                

4) णवस्तार कर.    (x + 2y)2 

 

प्रश्न 4 : खालील उपप्रश्न सोडव.                                                               (गिु 6)          

    1)       KING असा काढ की  ℓ (KI) = ℓ (K G ) = 6 समेी, ℓ (IN) = ℓ (GN) = 4.5 समेी,  

         ℓ (IG) =7.5 समेी. 

    2)  खालील बहुपदींचा गिुाकार करून उत्तरातील बहुपदीची कोटी णलही. 

   (x2 – 4x + 8) (x– 1) 


