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           रताष्ट्रगीत

 जिगिमि-अणधितायक जय हे
  भतारत-भतागयणवधतातता ।
 पंजताब, णसंधु, गुजरतात, मरताठता,
  द्रताणवड, उतकल, बंग,
 णवंधय, णहमतािल, यमुिता, गंगता,
  उच्छल जलणधतरंग,
 तव शुभ ितामे जतागे, तव शुभ आणशस मतागे,
  गताहे तव जयगताथता,
 जिगि मंगलदतायक जय हे,
  भतारत-भतागयणवधतातता ।
 जय हे, जय हे, जय हे,
 जय जय जय, जय हे ।।

प्रणतज्ञता
 भतारत मताझता देश आहे. सतारे भतारतीय मताझे बतांधव 
आहेत.
 मताझयता देशतावर मताझे प्रेम आहे. मताझयता देशतातलयता 
समृद् ध आणि णवणवधतेिे िटलेलयता परंपरतांिता मलता 
अणभमताि आहे. तयता परंपरतांिता पताईक होणयतािी पतात्रतता 
मताझयता अंगी यतावी महिूि मी सदैव प्रयति करीि.
 मी मताझयता पतालकतािंता, गरुुजितािंता आणि वडीलधताऱयता 
मतािसतांिता मताि ठेवीि आणि प्रतयेकताशी सौजनयतािे वतागेि.
 मताझता देश आणि मताझे देशबतांधव यतांचयताशी णिष्ठता 
रताखणयतािी मी प्रणतज्ञता करीत आहे. तयतांिे कलयताि आणि 
तयतांिी समृद् धी हतांति मताझे सौखय सतामतावले आहे.



 
प्रसतताविता

 रताष्ट्रीय अभयतासक्रम आरताखडता २००५ आवण बतालकतांिता मोफत व सक्ीचयता णशक्षितािता हक्क                
अणधणियम - २००९ अनुसार महाराष्ट्र राज्ात प्रताथणमक णशक्षि अभयतासक्रम २०१२ त्ार करण्ात आला. ्ा 
शासनमान् अभ्ासक्रमाची का््टिाही २०१३-२०१४ ्ा शाले् िषा्टपासयून क्रमश: सुरू झाली आहे. ्ा 
अभ्ासक्रमािर आधाररत ‘गवणत’  इ्तता पवहली ते ‘गवणत’ इ्तता पाचिी ही पाठ्यपुस्तके, पाठ्यपुस्तक मंडळाने 
प्रकावशत केली आहेत. आता ‘गवणत’ इ्तता सहािी हे पाठ्यपुस्तक आपल्ा हाती िेताना आमहाला विशेष आनंि 
िारतो.
 उच्च प्राथवमक स्तरािर विद्ार्ाांनी नेमक्ा कोणत्ा क्षमता प्राप्त कराव्ात हे अध््न-अध्ापन करताना स्पष् 
असा्ला हिे. त्ासािी ्ा पाठ्यपुस्तकात सुरुिातीला गवणत विष्क अपेवक्षत क्षमता नमयूि केल्ा आहेत. त्ा 
क्षमतांच्ा अनुषंगाने पाठ्यपुस्तकातील आश्ाची नािीन्पयूण्ट मांडणी करण्ात आली आहे. आपल्ा पररसरात अनेक 
विकाणी गवणताचे असस्तति आढळते ि त्ाचा उप्ोग केलेला विसतो, हे लक्षात आणयून िेण्ाच्ा दृष्ीने ‘गवणत 
माझा सोबती’ ्ा शीष्टकाखाली काही अनुभि विले आहेत. ‘सांगा पाहू’ ्ा शीष्टकाखाली िैनंविन जीिनातील 
अनुभिांिर आधाररत प्रशन विचारले आहेत. ‘हे करून पाहा’ ्ा शीष्टकाखाली सुचिलेल्ा कृतींतयून विद्ाथणी काही 
संकलपना वशकू शकतील. विचार करा, गवणती कोडी, खेळ, थोडी गंमत ्ांचा िापर करून गवणत विष् मनोरंजक 
करण्ाचा प्र्तन केला आहे.
 अध््न-अध्ापन प्रवक्र्ा विद्ाथणीकेंवद्रत असािी, स्ि्ंअध््न प्रवक्र्ेिर भर विला जािा, तसेच वशक्षणाची 
प्रवक्र्ा रंजक आवण आनंििा्ी वहािी हा दृसष्कोन समोर िेियून ्ा पुस्तकाची रचना करण्ात आली आहे. 
पाठ्यपुस्तकात भयूवमती, संख्ाज्ान, संख्ाप्रणाली, अपयूणाांक, बीजगवणत, व्ािहाररक गवणत, मावहतीचे व्िस्थापन 
्ा क्षेत्ांमध्े समाविष् असलेल्ा संकलपना सोप्ा भाषेत स्पष् केल्ा आहेेत. प्रत्ेक पाठ्यघरकाच्ा शेिरी 
सरािासािी सरािसंच विले आहेत. ्ा सरािसंचातील उिाहरणांची उततरे पाठ्यपुस्तकाच्ा शेिरी विली आहेत. तसेच 
अध््न-अध्ापन प्रभािी होण्ास उप्ोगी पडतील अशी ‘आ्.सी.री. रूलस’ सुचिली आहेत.   
 पाठ्यपुस्तक जास्तीत जास्त वनिदोष ि िजवेिार वहािे, ्ा दृष्ीने महाराष्ट्राच्ा सि्ट भागांतील वनिडक वशक्षक 
तसेच काही वशक्षणतजज् ि विष्तजज् ्ांच्ाकडून ्ा पुस्तकाचे समीक्षण करण्ात आले आहे. आलेल्ा सयूचना 
ि अवभप्रा् ्ांचा काळजीपयूि्टक विचार करून ्ा पुस्तकाला अंवतम स्िरूप िेण्ात आले आहे. 
 मंडळाची गवणत विष् सवमती, अभ्ासगर सिस््, वचत्कार ्ांनी अवतश् आस्थेने हे पुस्तक त्ार केले आहे. 
मंडळ ्ा सिाांचे मन:पयूि्टक आभारी आहे. 
 विद्ाथणी, वशक्षक ि पालक ्ा पुस्तकाचे स्िागत करतील, अशी अाशा आहे.

               (िं.रता.बोरकर) 
  पुिे    संितालक 

णदितांक : ८ एवप्रल २०१६    महाराष्ट्र राज् पाठ्यपुस्तक वनवम्टती ि 
   १९ चैत् १९३८  अभ्ासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.   

    



क्षेत्र - भूणमती

1. भूणमतीतील मूलभूत संबोध
� वबंिू, रेषा, रेषाखंड, वकरण ि समांतर रेषा समजणे, त्ांची नािे िाचता ि वलवहता ्ेणे, प्रतल ओळखता 

्ेणे, एकरेषी् ि नैकरेषी् वबंिू, एकसंपात वबंिू समजणे ि ओळखता ्ेणे.
2. कोि
� कोनाचे प्रकार ओळखता ्ेणे ि कोनांचे िगणीकरण करता ्ेणे.
3. णत्रकोि
� वत्कोणाचे वशरोवबंिू, कोन ि बाजयू ओळखता ्ेणे, वलवहता ्ेणे ि िाचता ्ेणे.
� बाजयूंिरून होणारे ि कोनांिरून होणारे वत्कोणाचे प्रकार समजणे. 
� वत्कोणाच्ा तीनही कोनांच्ा मापांची बेरीज 180° असते हे समजणे ि त्ाचा उप्ोग करता ्ेणे.
� वत्कोणाच्ा िोन बाजयूंच्ा लांबींची बेरीज वतसऱ्ा बाजयूच्ा लांबीपेक्षा जास्त असते हा गुणधम्ट समजणे.
4. िौकोि व बहुभुजताकृती
� वशरोवबंिू, कोन ि बाजयू हे चौकोनाचे घरक समजणे, संमुख बाजयू, संमुख कोन, लगतचे कोन ि लगतच्ा 

बाजयू ओळखता ्ेणे
� चौकोनाचे कण्ट समजणे, चौकोनाच्ा चारही कोनांच्ा मापांची बेरीज 360° असते हा गुणधम्ट समजणे.
� तीनपेक्षा जास्त बाजयूंच्ा बहुभुजाकृती ओळखता ्ेणे.
5. प्रणतणबंणबत समणमती
� प्रवतवबंवबत समवमती ओळखता ्ेणे, समवमती अक्ष ओळखता ्ेणे ि काढता ्ेेणे.
� समवमती अक्ष विल्ािर समवमत आकृती पयूण्ट करता ्ेणे.
6. भौणमणतक रििता
� कंपासपेरीतील सावहत्ाचा उप्ोग समजणे.
� रेषाखंडाचा लंब िुभाजक काढता ्ेणे, रेषेिरील वबंिूतयून त्ा रेषेला लंब काढता ्ेणे, रेषेबाहेरील वबंिूतयून 

त्ा रेषेला लंब काढता ्ेणे, कोन िुभाजक काढता ्ेणे, विलेल्ा कोनाएिढा कोन काढता ्ेणे.
7. णत्रणमतीय आकतार
� वचती ि सयूची ्ातील फरक समजणे.
� नेरस् च्ा सहाय्ाने वत्कोणी वचती, चौकोनी वचती इ. िेगिेगळ्ा वचती त्ार करता ्ेणे.
� वचती, सयूची, िृततवचती, शंकू ि गोल ्ांची पृष्े, कडा, वशरोवबंिू ओळखयून त्ांची संख्ा सांगता ्ेणे.

क्षेत्र - संखयताज्ञताि
1. णवभताजयतता
�  विभाजक ओळखता ्ेणे, सामाईक विभाजक ओळखता ्ेणे, िोन वकंिा तीन संख्ांचा महततम सामाईक 

विभाजक काढता ्ेणे. विभाज् संख्ा ओळखता ्ेणे, सामाईक विभाज् ओळखता ्ेणे, लघुततम 
सामाईक विभाज् काढता ्ेणे.

गणित णवषयक क्षमतता : इयततता ६ वी 
इयततता  ६ वी चयता अखेरीस णवद्तारयताांमधये पुढील क्षमतता णवकणसत वहतावयता, अशी अपेक्षता आहे.



क्षेत्र - संखयताप्रिताली
1. पूिताांक संखयता
�  नैसवग्टक संख्ा, पयूण्ट संख्ा ि पयूणाांक संख्ा समजणे, आेळखता ्ेणे आवण संख्ारेषेिर िाखिता ्ेणे.
�  पयूणाांक संख्ांचा लहानमोिेपणा, बेरीज ि िजाबाकी समजणे ि करता ्ेणे.

क्षेत्र - अपूिताांक
1. अपूिताांकतांवरील णक्रयता
�  अपयूणाांक संख्ारेषेिर िाखिता ्ेणे.
�	 पयूणाांक्ुक्त अपयूणाांक ि अंशावधक अपयूणाांक ्ांचे परस्परात रूपांतर करता ्ेणे.
�  अपयूणाांकांची बेरीज, िजाबाकी, गुणाकार ि भागाकार करता ्ेणे ि त्ांचा उप्ोग करता ्ेणे. 
2. दशतांश अपूिताांक
�  िशांश अपयूणाांक संख्ारेषेिर िाखिता ्ेणे. 
�  िशांश अपयूणाांक ि व्िहारी अपयूणाांक ्ांचे परस्परांत रूपांतर करता ्ेते.
�  िशांश अपयूणाांकांचे सोपे गुणाकार ि भागाकार करता ्ेणे.

क्षेत्र - बीजगणित
1. समीकरिे
�  चलाचा उप्ोग करून विलेली मावहती समीकरण रूपात वलवहता ्ेणे. 
�  समीकरणाची उकल समजणे ि समीकरणाची उकल काढण्ासािी िापरलेल्ा वक्र्ा समजणे, िापरता ्ेणे 

ि साधी समीकरणे सोडिता ्ेणे.
क्षेत्र - वयतावहताररक गणित

1. गुिोततर व प्रमताि
�  िोन संख्ांचे गुणोततर ि प्रमाण ्ा शबिांचा अथ्ट समजणे ि त्ांचा व्िहारातील उप्ोग समजणे.
� एकमान पि् धतीचा िापर समजणे ि त्ाचा उप्ोग करता ्ेणे.
2. शेकडेवतारी
�  शेकडेिारी, शेकडेिारीचे वचनह ्ांचा अथ्ट समजणे ि त्ांचा उप्ोग करता ्ेणे.
�  विलेल्ा मावहतीचे रूपांतर शेकडेिारीत ि शेकडेिारीत विलेल्ा मावहतीचे रूपांतर संख्ेत करता ्ेणे.
3. िफता-तोटता
�  खरेिी ि विक्री माहीत असता शेकडा नफा वकंिा शेकडा ताेरा शोधता ्ेणे ि त्ाचा उप्ोग करता ्ेणे.
4. बँक
�  बँकेची आिश्कता ि उप्ोग समजणे. बँकेतील विविध फॉम्ट कसे भरािेत हे समजणे.
�  मुि् िल, व्ाज ि िर समजणे, त्ािरून एका िषा्टचे सरळव्ाज काढता ्ेणे.

क्षेत्र - मताणहतीिे वयवसथतापि
1. सतंभतालेख
�  स्तंभालेखाची गरज समजणे. स्तंभालेखाचे िाचन करता ्ेणे.
�  आलेख कागिाचा उप्ोग करून विलेल्ा मावहतीसािी स्तंभालेख काढता ्ेणे.
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	 	 बिंदू

 बिंदू  लहानशा  बिपक्ाने  दश्शवला जातो. पेन बिंवा टोिदार 
पेन्सिलने  िागदावर  लहानसिा  बिपिा िाढता ्ेतो. रांगोळीचे बिपिे 
ही बिंदूंची प्रतीिे आहेत.
 बिंदूला  नाव  देता ्ेते. बिंदूचे नाव बलबहताना अक्षरांचा वापर 
िरतात. शेजारील अािृतीत बिंदू P, बिंदू A व बिंदू T दाखवले आहेत.

                                                   रेषाखंड	व	 रेषा

 िागदावर A व B असिे दोन बिंदू घ्ा व ते पट् टीच्ा मदतीने 
जोडा. आपल्ाला AB ही सिरळ रेघ बमळते. ही रेघ B च्ा 
िाजूने पुढे वाढवता ्ेईल िा ? A च्ा िाजूने वाढवता ्ेईल 
िा ? बिती वाढवता ्ेईल ?
 ही रेघ जेवढा िागद आहे तेवढी दो्ही बदशांना वाढवता 
्ेईल.
 िागद खूप मोिा असिेल, तर ती खूप मोिी िाढता ्ेईल. 
मैदानावर बिती मोिी रेघ िाढता ्ेईल?

1 भूबितीतील	िूलभूत	संिोध

 चला,	चचाचा	करूया.   

  रांगोळी पूर्श िरा. रांगोळी पूर्श िरून झाल्ावर   
  खालील प्रशनांच्ा मदतीने वगा्शत चचा्श िरा. 

  (1) रांगोळी िाढण्ासिािी पृष्ठभाग िसिा हवा ?

  (2) रांगोळी िाढताना सिुरुवात िशी िेली ?

 (3) रांगोळी पूर्श िरण्ासिािी िा् िा् िेले ?

 (4) रांगोळीत तुमहांला िोरिोरते आिार बदसितात ?

 (5)	सिकूटरवर बिंवा हततीच्ा पािीवर रांगोळी िाढता        
  ्ेईल िा ? 
 (6)	िागदावर रांगोळी िाढताना बिपिे िशाने िाढतात ?

   

A

B

B

A

AP

T

�
�

�

जाणून	घेऊया.

बवभाग	पबिला
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                 बकरण	
 शेजारील बचत्े पाहा. िा् बदसिते? सिू्ा्शपासिून 
बनघरारे बिरर सिव्श बदशांना पुढे पुढे जात राहतात. 
बवजेरीचे प्रिाशबिरर, एिा बििाराहून बनघून एिाच 
बदशेने पुढे पुढे जात राहतात.

P Q
 बिरर हा रेषेचा एि भाग आहे. एिा बिंदूपासिून सिुरुवात होऊन 
तो  एिाच  बदशेने  पुढे  पुढे  जात  राहतो. बिरराच्ा सिुरवातीच्ा  
बिंदूला आरंभबिंदू महरतात. ्ेथे P हा आरंभबिंदू आहे. Q च्ा बदशेने बिरर अम्ा्शद आहे, हे दाखवण्ासिािी 
िार िाढला आहे. शेजारील आिृतीचे वाचन	 बकरण	PQ असिे िरतात. 

बकरण	PQ	चे	 वाचन	 बकरण	QP	असे	करत	 नािीत.

 आपर अशी िलपना िरू, िी ही रेघ दो्ही िाजूंना अम्ा्शद 
वाढवता ्ेईल, अशा आिृतीला रेषा महरतात. अशी रेषा िागदावर 
दाखवताना दो्ही िाजूंना अम्ा्शद आहे हे िारांनी दाखवतात. गबरतात 
रेषा महरजे सिरळ रेषा. आपर िाढलेली पबहली रेघ A पासिून B प्यंतच 
होती. ती रेघ ्ा नव्ा रेषेचा तुिडा महरजे रेषाखंड आहे. खंड महरजे 
तुिडा. रेषाखंडाला त्ाच्ा म्ा्शदा दाखवरारे दोन बिंदू असितात. त्ांना 
अंतयबिंदू महरतात. रेषाखंड AB हा थोडक्ात	रेख AB असिा बलबहतात. 
A व B हे त्ाचे अंत्बिंदू आहेत. रेषा एिा लहान इंग्रजी अक्षराने 
बिंवा रेषेवरील िोरत्ाही दोन बिंदूंच्ा सिाहाय्ाने दाखवली जाते. इथे 
रेषा l दाखवली आहे. बतचे नाव रेषा PQ बिंवा रेषा QP असिे देखील 
बलबहता ्ेते. 

A

B

P Q

  िे	करून	पािा.

	 कृती	 :	 फळ्ावर एि बिंदू िाढा. प्रत्ेि बवद्ार्ा्शने फळ्ाजवळ 
जाऊन त्ा बिंदूतून जारारी रेषा िाढा. 

  अशा बिती रेषा िाढता ्ेतील ? 
	 कृती	 :	 वहीवर एि बिंदू िाढून त्ातून जाराऱ्ा रेषा पट् टीच्ा सिाहाय्ाने 

िाढा. अशा बिती रेषा िाढता ्ेतील ?

एका	 बिंदूतून	असंखय	 रेषा	काढता	येतात.	

 जेवहा दोनपेक्षा अबिि रेषा एिाच बिंदूत छेदतात तेवहा त्ा रेषांना	 एकसंपाती	 रेषा महरतात व त्ांच्ा 
छेदनबिंदूला संपातबिंदू महरतात. वरील आिृतीत सिंपातबिंदू िोरता, त्ाचे नाव बलहा.

P
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 शेजारील  बचत्ातील  तीनही आिृत्ांचे 
पृष्ठभाग िसिे आहेत ?
 पबहल्ा दोन बचत्ांतील पृष्ठभाग सिपाट 
आहेत. हा सिपाट पृष्ठभाग, एिा अम्ा्शद 
पृष्ठाचा भाग आहे.	 सपाट	 पृष्ठभागाला	
गबणती	भाषेत	 प्रतल	 मिणतात.	

 शेजारील आिृतीतील प्रतलाचे नाव ‘H’ आहे. प्रतलाची आिृती म्ा्शबदत 
िाढलेली असिली तरी प्रतल चोहोिाजूंना अम्ा्शद असिते. प्रतल सिव्श बदशांना 
अम्ा्शद आहे, हे िारांनी दाखवले जाते. परंतु अनेिदा सिोईसिािी हे िार 
िाढले जात नाहीत.

 शेजारील आिृतीत नऊ बिंदू आहेत. त्ांना नावे द्ा. 
त्ांतील िोरत्ाही दोन बिंदूंतून बिती रेषा जातात? 
दोन	 बभन्न	 बिंदूंिधून	 एक	आबण	एकच	 रेषा	काढता	येते.	
्ा नऊ बिंदूंपैिी िोरते तीन बिंवा अबिि बिंदू एिा सिरळ रेषेवर 
आहेत? जे	 तीन	 बकंवा	 अबधक	 बिंदू	 एका	 सरळ	 रेषेत	 असतात	
तयांना	 एकरेषीय	 बिंदू	 मिणतात. 

सिांतर	 रेषा	

 शेजारील बचत्ातील वहीचे पान पाहा. वहीचे पान हा प्रतलाचा भाग आहे िा?
वहीच्ा पानावरील आडव्ा रेघा वाढवल्ा, तर एिमेिींना बमळतात िा?

 ्ा नऊ बिंदूंपैिी िोरते तीन बिंवा अबिि बिंदू एिा सिरळ रेषेवर नाहीत? 
 जे	 बिंदू	 एका	सरळ	 रेषेत	 नसतात	 तयांना	 नैकरेषीय	 (न	+	 एकरेषीय)	 बिंदू	 मिणतात.

सांगा	 पाहू	 !

                     प्रतल
जाणून	घेऊया.

H

िे	 िला	सिजले.

 एका	प्रतलात	असलेलया	व	 एकिेकींना	 न	छेदणाऱया	 रेषांना	सिांतर	 रेषा	असे	 मिणतात.

 l
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 खालील ररिाम्ा चौिटींत ‘छेदराऱ्ा रेषा’ बिंवा ‘सिमांतर रेषा’ ्ांपैिी ्ोग् तो प्ा्श् बलहा.

 
 बचत्ातील खेळाचे बनरीक्षर िरा. ्ा 
खेळातील एिरेषी् व नैिरेषी् खेळाडू, 
सिमांतर रेषा व प्रतल शोिा.

 

 जानेवारीमध्े सिंध्ािाळी सिातनंतर आिाशात 
पूववेिडे मृग नक्षत् बदसिते. नंतर ते हळूहळू आिाशात वर 
जाते. ्ा नक्षत्ात एिा सिरळ रेषेत तीन तारे बदसितात 
िा ? त्ाच रेषेवर िाही अंतरावर एखादा िळि तारा 
बदसितो िा ?

1. शेजारील आिृतीवरून नावे बलहा.

 (1) एिरेषी् बिंदू
 (2) बिरर
 (3) रेषाखंड
 (4) रेषा
  

2. शेजारील रेषेची वेगवेगळी नावे बलहा.

M

P

T

R S

O

N

A DCB
l

 गबणत	िाझा	सोिती	 :	 िैदानावर,	आकाशात.

सरावसंच	1
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	थोडी	 गंित	!
 एि सिपाट थममोिोलचा बिंवा पुि् ठ्ाचा तुिडा व सिुई 
दोरा घ्ा. दोऱ्ाच्ा एिा टोिाला मोिी गाि मारा बिंवा 
एखादे िटर िांिा. दुसिरे टोि सिुईत ओवून सिुई पुि् ठ्ाच्ा 
खालून टोचून वर िाढा. जेथून दोरा वर आला आहे त्ा 
बिंदूला P नाव द्ा. आता सिुई िाढून िेवा व दोऱ्ाचे सिुटे 
टोि तारून िरा. िोरती आिृती बदसिते? दोऱ्ाचे सिुटे 
टोि सिाविाश वेगवेगळ्ा बदशांना वळवून तारून िरा.          
P बिंदूतून असिंख् रेषा जातात हे अनुभवा.

3. जोड्ा लावा.
       	A	गट	 B	गट

       
(a) बिरर

      (b) प्रतल

      
(c) रेषा

           

     (d) रेषाखंड

4. खालील आिृतीचे बनरीक्षर िरा. त्ातील सिमांतर रेषा, एिसिंपाती रेषा व सिंपात बिंदू ्ांची नावे बलहा.

       

             
���

	

Geogebra सिॉफटवेअरच्ा tools चा वापर िरून वेगवेगळे बिंदू, रेषा, बिरर िाढा. 
ििीही न सिंपराऱ्ा रेषेचा अनुभव घ्ा. 

a b
c

A

m

C D

p q

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

ICT Tools or Links
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कोन
 खालील बचत्ांत बदसिरारे िोन पाहा. त्ांचा प्रिार ओळखून त्ा बचत्ाखाली बलहा.

 ............ ............ ............

 खालील सिाररी पूर्श िरा.

     

      

कृती	 :	 	तीन बिंवा अबिि बवद्ार्ायंना एिा 
सिरळ रेषेत उभे िरा. दोन लांि दाेऱ्ा घ्ा. 
मिल्ा मुलाच्ा हातांत दो्ही दोऱ्ांचे एि-
एि टोि द्ा. दो्ही िाजूंची मुले दोऱ्ांच्ा 
सिाहाय्ाने सिरळ रेषेत उभी राहतील असिे पाहा. 
बवद्ार्ायंना बफरा्ला सिांगून लघुिोन, 
िाटिोन, बवशालिोन, सिरळिोन, 
प्रबवशालिोन व पूर्श िोन ्ा आिृत्ा त्ार 
होतील असिे पाहा. मुले सिरळ रेषेत आहेत हे 
पाहण्ासिािी तारलेल्ा दोरीचा उप्ोग होईल.

2 कोन

कोन

कोनाचे	 नाव

कोनाचा	 बशरोबिंदू

कोनाचया	िाजू

P

R
Y

L M

N

O

B
S

जरा	आठवूया.

िे	करून	पािा.
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  दोन वेगवेगळ्ा रंगांंच्ा िाड्ांच्ा सिाहाय्ाने (a) ते (g) प्यंतच्ा िोनांची रचना अनुभवा.

आिृती (a) मध्े दो्ही िाड्ा एिमेिींवर नसथर असिून त्ांच्ा मूळ 
नसथतीत िोरताच िदल झाला नाही. ्ा नसथतीत िाड्ांमिील िोनाला 
शूनय	कोन महरतात. शू्् िोनाचे माप 0° असिे बलबहतात.

आता एिा रंगाची िाडी नसथर िेवून दुसिरी िाडी आिृतीत 
दाखवल्ाप्रमारे बफरवा. 
आिृती (b) मध्े त्ार झालेला िोन ......... आहे.
0° पेक्षा मोिा परंतु 90° पेक्षा लहान असिलेल्ा िोनाला .... महरतात.

आिृती (c) मध्े त्ार झालेला िोन ......... आहे.

90° च्ा िोनाला ......... महरतात.

आिृती (d) मध्े त्ार झालेला िोन ......... आहे.

90° पेक्षा मोिा परंतु 180° पेक्षा लहान असिलेल्ा िोनाला ......... 
महरतात.

आिृती (d) मध्े िाराच्ा बदशेने दाखवल्ाप्रमारे िाडी बफरवून आिृती 
(e) प्रमारे नसथती बमळेल. अशा नसथतीमिील िोन महरजे सरळ	 कोन 
हो्. सिरळ िोनाचे माप 180° असिते.

िाडी पु्हा आिृती (e) मध्े िाराच्ा बदशेने दाखवल्ाप्रमारे बफरवली, 
तर आिृती (f) मिील िोन बमळतो. हा िोन 180° पेक्षा मोिा आहे. 
अशा िोनाला प्रबवशाल	कोन महरतात. प्रबवशाल िोन 180° पेक्षा मोिा 
व 360° पेक्षा लहान असितो.

आिृती (f) मिील िाडी एि फेरा पूर्श िरून पु्हा मूळच्ा नसथतीत 
आिृती (g) प्रमारे ्ेते. सिरळ िोनाप्यंत 180° व सिरळ िोनानंतर 
180° असिे एिकूर 360° िाडी बफरली आहे. अशा प्रिारे त्ार 
होराऱ्ा िोनाला पूणचा	कोन महरतात. पूर्श िोनाचे माप 360° असिते.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

िे	करून	पािा.
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 वरील बचत्े पाहा व िोनांचे प्रिार ओळखा.

1. जोड्ा लावा.   2. खाली िोनांची मापे बदली आहेत, त्ांवरून
   कोनाचे	 िाप	 	 	 	कोनाचा	प्रकार	 	 प्रत्ेि िोनाचा प्रिार बलहा.   
 (1) 180° (a) शू्् िोन  (1) 75° (2) 0° 
 (2) 240° (b) सिरळ िोन  (3) 215° (4) 360°  
 (3) 360° (c) प्रबवशाल िोन  (5) 180° (6) 120°    
 (4) 0°  (d) पूर्श िोन  (7) 148° (8) 90°    

3. खालील आिृत्ा पाहा व िोनांचा प्रिार बलहा. 

4. िोनमापिाच्ा सिाहाय्ाने लघुिोन, िाटिोन व बवशालिोन िाढा. 

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

सरावसंच	2

 गबणत	िाझा	सोिती	 :	जत्ेत,	घरात,	िागेत.
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कंपासपेटीतील	साधनांची	ओळख	व	उपयोग

 वरील सिािनांचा उप्ोग िशासिािी िरतात हे आपल्ाला माहीत आहे. 
 

 

 िंपासिपेटीमध्े अजूनही दोन प्रिारची सिािने असितात. त्ांचा उप्ोग िसिा िरा्चा ते पाहू.

  गुणया	 	 	 	 	 	 	 	 	कक्कटक

     िाजूला दाखवलेल्ा सिािनाला
    कक्कटक महरतात. दोन बिंदूंतील
    अंतर मोजण्ासिािी िि्कटिाचा  
     उप्ोग िरतात. त्ासिािी सिोित
 िंपासिपेटीत असिरारे दोन गुण्े पाहा. गुण्ांचे िोन तपासिा.  मोजपट् टीही वापरावी लागते.  
 90°, 30°, 60°, 45° हे िोन िाढण्ासिािी ्ांचा
   उप्ोग होतो, हे अनुभवा.  

  
                             कोनदुभाजक

 एि ट्ेसि िागद घ्ा. ट्ेसि िागदावर िोरत्ाही मापाचा एि िोन िाढा. 
िोनाच्ा दो्ही भुजा एिमेिांवर ्ेतील अशी घडी घाला. त्ार झालेल्ा 
घडीमुळे िा् होते ? बनरीक्षर िरा. त्ार झालेल्ा घडीमुळे िोनाचे दोन 
सिमान भाग होतात. ती घडी महरजे त्ा िोनाचा दुभाजक हो्.
 बशरोबिंदूपासिून िोनाच्ा भुजांवर सिमान अंतरावर बिंदू A व बिंदू B घ्ा. 
आता िोनदुभाजिावर बिंदू C, P, T घ्ा. ्ा प्रत्ेि बिंदूपासिून बिंदू A व 
बिंदू B चे अंतर मोजा. 
 िोनदुभाजिावरील प्रत्ेि बिंदू A व B बिंदूपासिून सिमान अंतरावर आहे ्ाचा अनुभव घ्ा.

A

C
P

T

B

िंपासि िोनमापि

मोजपट् टी

जरा	आठवूया.

जाणून	घेऊया.

िे	करून	पािा.
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 िंपासिपेटीतील सिािनांचा उप्ोग िरून भौबमबति रचना िशा िरा्च्ा ते पाहू. 
   (1)	कंपासचया	सािाययाने	कोनदुभाजक	काढणे
	 उदा. िोन ABC हा िोरताही एि िोन िाढा. ्ा िोनाचा दुभाजि िाढा.
  

 � िोरत्ाही मापाचा ∠ABC िाढा.

 � िंपासिमध्े सिोईसिर अंतर घेऊन त्ाचे टोि B बिंदूवर िेवा.           
बिरर BA व बिरर BC ्ांना छेदरारा एि िंसि िाढा. छेदनबिंदूंना 
P व Q नावे द्ा.

 � आता िंपासिमध्े पुरेसिे अंतर घेऊन, िंपासिचे टोि P बिंदूवर 
िेवून, िोनाच्ा अंतभा्शगात एि िंसि िाढा. िंपासिमध्े तेच अंतर 
िा्म िेवून, िंपासिचे टोि Q बिंदूवर िेवून, पूववीच्ा िंसिाला 
छेदरारा दुसिरा िंसि िाढा.

  

 � दोन िंसिांच्ा छेदनबिंदूला O नाव द्ा. बिरर BO िाढा.
  बिरर BO हा ∠ABC चा दुभाजि आहे. 
  िोनमापिाने ∠ABO आबर ∠CBO मोजा. 
 � हे िोन सिमान मापांचे आहेत िा ?

	 	 	 	 (2)	 बदलेलया	कोनाचया	िापाएवढे	 िाप	असणारा	कोन,	कंपास	व	पट्	टीचया	सािाययाने	काढणे

	 	 	 	 उदा. सिोितच्ा आिृतीत बदलेला ∠ABC पाहा.

    त्ावरून ∠ABC एवढा ∠PQR िाढा. 

	 � बिरर QR िाढा.
	 � िंपासिमध्े सिोईसिर अंतर घ्ा.

	 � िंपासिचे टोि ∠ABC च्ा बशरोबिंदू B वर िेवा आबर           
बिरर BA व बिरर BC ्ांना छेदरारा िंसि िाढून ्ा छेदनबिंदूंना 
D व E नावे द्ा.

	 � िंपासिमध्े घेतलेले अंतर िा्म िेवा. िंपासिचे टोि                   
बिरर QR च्ा बिंदू Q वर िेवून एि िंसि िाढा. हा िंसि              
रेषा QR ला ज्ा बिंदूत छेदेल त्ा बिंदूसि T नाव द्ा.

	 � आता िंपासिचे टोि E बिंदूवर िेवून िंपासिमिील पेन्सिलचे टोि 
D वर पडेल इतिे अंतर िंपासिमध्े घ्ा.

CB

A

E

D

Q RT

A

B Q

P

P

C

CQ

A

B

B Q C

P

A

�

�

�

�

�

�

O
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� िंपासिमिील अंतर न िदलता आता िंपासिचे टाेि बिंदू T वर िेवा 
आबर पूववी िाढलेल्ा िंसिाला छेदरारा दुसिरा िंसि िाढा. दो्ही िंसिांच्ा 
छेदनबिंदूसि S नाव द्ा. 

� बिरर QS िाढा. ्ा बिररावर आिृतीत दाखवल्ाप्रमारे P बिंदू 
घ्ा.

� त्ार झालेला ∠PQR हा ∠ABC एवढा आहे, हे िोनमापिाच्ा 
सिाहाय्ाने तपासिून घ्ा.

 

(1)	 कोनदुभाजकाची	 रचना	करून	30° िापाचा	कोन	काढा.	
 प्रथम 60° मापाचा ∠ABC िाढा. िंपासि व पट् टीच्ा सिाहाय्ाने ∠ABC दुभागा. 
 बमळराऱ्ा प्रत्ेि िोनाचे माप बिती ते िोनमापिाने मोजा.
(2)	 कोनदुभाजकाची	 रचना	करून	45° िापाचा	कोन	काढा.
 एिमेिींना छेदराऱ्ा दोन लंि रेषा िाढा व िोनदुभाजिाची रचना िरून 45° मापाचा िोन िाढा. 

1. िंपासिपेटीतील ्ोग् सिाबहत् वापरून खालील िोन िाढा. िंपासि व पट् टीचा उप्ोग िरून तो 
दुभागा.  

 (1) 50° (2) 115° (3) 80°  (4) 90°

���	

S

Q T R

T R

P

Q

S

सरावसंच	3

िे	करून	पािा.

Geogebra मिील बवबवि tools चा वापर िरून वेगवेगळ्ा िोनांचे आिार िाढा. 
त्ांच्ा मापांमध्े move option चा वापर िरून होरारे िदल अनुभवा.

ICT Tools or Links
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3 पूणाांक	संखया

   

 बचत्ात बिती िदिे, बिती मुले आबर बिती फुले आहेत हे मोजा. बिती वसतू आहेत ्ाचे उततर िाढण्ासिािी 
वसतू मोजाव्ा लागतात. बनसिगा्शतील वसतू मोजण्ाच्ा गरजेतून सिंख्ा बनमा्शर झाल्ा. वसतूंची मोजरी आपर 
सिंख्ेच्ा रूपात बलबहतो.  

 

   

दादा	 : आताप्यंत आपर मोजण्ासिािी वापरलेल्ा 1, 2, 3, 4,... ्ा सिंख्ांना िोजसंखया महरतात. 
मोजसिंख्ाना	 नैसबगचाक	 संखया असिेही महरतात,  पर आिाशातील चांदण्ा, सिमुद्रबिनाऱ्ावरील 
वाळूचे िर अापल्ाला मोजता ्ेतील िा ? ते असिंख् असितात त्ाप्रमारे नैसिबग्शि सिंख्ाही असिंख् 
आहेत. त्ांची ्ादी पाहा.

नैसबगचाक	संखया	 : 1, 2, 3, 4, ..., 321, 322, ..., 28573,....
सिीर	 	 : आपर पूववीच ्ा नैसिबग्शि सिंख्ांच्ा िेरजा, वजािाक्ा देखील बशिलो आहोत. पर 5 मिून 5 

वजा िेले तर िािी िाहीच उरत नाही. त्ासिािी आपर शू्् बलबहतो ते इथे बदसित नाही.
दादा	 	 : ते तर हवेच. शूनय	आबण	सवचा	नैसबगचाक	संखया	 बिळून	तयार	झालेला	संखयासिूि	मिणजे	पूणचा	संखया	

सिूि.
पूणचा	संखया	 : 0, 1, 2, 3, 4, ...., 367, 368, ....., 237105,...

दादा	 	 : ्ा पूर्श सिंख्ासिमूहात नसिलेल्ा िाही सिंख्ासिुद् िा आपल्ाला व्वहारात वापराव्ा लागतात.
सलिा	 : त्ा िोरत्ा ?
दादा	 : उदाहररच  पाहू.  महाराष््ात  बहवाळ्ात  तापमान 10 °C (दहा  अंश  सिेनलसिअसि) बिंवा 8 °C 

इतिे  खाली जाते, पर ते ििी 0 °C प्यंत खाली जात नाही. िाशमीरमध्े मात् ते ििी ििी 
0°C पेक्षाही खाली जाते. ते दाखवण्ासिािी 0 पेक्षा लहान सिंख्ांची जरुरी भासिते. 

जरा	आठवूया.

चला,	चचाचा	करूया.



13

गरम पारी िफा्शचा चुरा व मीििफा्शचा चुरा

सिीर	 : जानेवारीत वत्शमानपत्ात आले हाेते, िी िाशमीरमध्े िफ्क पडला तेवहा श्ीनगरचे तापमान -8 °C 
झाले, ते िसिे वाचतात ?

दादा	 : ते ऋर आि अंश सिेनलसिअसि असिे वाचतात. नेहमीच्ा सिंख्ेमागे (-) हे बच्ह बदले, िी ती सिंख्ा 
0 पेक्षा लहान होते. बतला ऋण	 संखया महरतात. तापमापीवर 0 पेक्षा वरच्ा 1, 2, 3,... अशा 
वाढत जाराऱ्ा सिंख्ा असितात. त्ांना धन	 संखया महरतात. 0 च्ा खालच्ा सिंख्ा क्रमाने                
-1, -2, -3,... अशा असितात.

सिीर	 : सिंख्ारेषेवर ऋर सिंख्ा दाखवता ्ेतात िा ? 
दादा	 : हो, तर ! शू््ाच्ा उजवीिडे 1, 2, 3,... एिि अंतरावर 1, 2, 3,... ्ा सिंख्ा असितात.  

शू््ाच्ा डावीिडे 1, 2, 3, ... एिि अंतरावर -1, -2, -3, ... ्ा सिंख्ा असितात त्ांना 
ऋण	संखया महरतात. सिंख्ारेषेवर उजवीिडील 1, 2, 3... ्ा सिंख्ांना धन	संखया महरतात. त्ा 
1, 2, 3,... प्रमारेच +1, +2, +3,... अशा देखील बलबहता ्ेतात.

सलिा	 : तापमापीवर िन सिंख्ा शू््ाच्ा वर, तर ऋर सिंख्ा शू््ाच्ा खाली तसिेच सिंख्ारेषेवर िन सिंख्ा 
शू््ाच्ा उजवीिडे, तर ऋर सिंख्ा शू््ाच्ा डावीिडे असितात, महरजे िन व ऋर सिंख्ा शू््ाच्ा 
बवरुद् ि बदशांना असितात िा ?

दादा	 : अगदी िरोिर !
सिीर	 : मग सिमुद्रसिपाटीपासिूनची डोंगराची उंची िन सिंख्ेने, तर सिमुद्रतळाची खोली ऋर सिंख्ेने दाखवा्ची 

हे िरोिर आहे िा?
दादा	 : तुझंही िरोिर ! शाबिासि !

व्वहारात िन सिंख्ेच्ा आिी ‘+’ हे बच्ह देत नाहीत, पर ऋर सिंख्ेचे ‘-’ हे बच्ह मात् 
बलहावेच लागते तसिेच शू््ाला िोरतेही बच्ह देत नाहीत.

   

 एिा भांड्ात गरम पारी, दुसिऱ्ा भांड्ात िफा्शचा चुरा आबर बतसिऱ्ा भांड्ात िफा्शचा चुरा व मीि 
्ांचे बमश्र घ्ा. एि तापमापी घेऊन बशक्षिांच्ा मदतीने बत्ही भांड्ांतील पदाथायंचे तापमान मोजा आबर 
त्ांची नोंद िरा.

सांभाळा	िरे	!

िे	करून	पािा.
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पूणाांक	संखया
धन	संखया,	शूनय	व	ऋण	संखया	 बिळून	संखयांचा	जो	सिूि	 तयार	 िोतो,	

तयाला	 पूणाांक	संखयासिूि	 मिणतात.

   

वरील िुलफीवाल्ाचे बचत् पाहा. 
िुलफीवाला िफ्क व बमिाच्ा बमश्रात
िुलफीचे सिाचे िा िेवत असिेल ?  
 

संखयारेषेवर	 पूणाांक	संखया	 दाखवणे

 सिंख्ारेषेवर ज्ा बिंदूशी 0 ही सिंख्ा दाखवली जाते, त्ा बिंदूला आरंभबिंदू महरतात. 0 च्ा उजवीिडे 
व डावीिडे सिमान अंतरांवर बिंदू दश्शवतात. उजवीिडील बिंदूंनी दाखवलेल्ा सिंख्ा िन व डावीिडील सिंख्ा 
ऋर मानतात.
    

     ऋर सिंख्ा         आरंभबिंदू             िन सिंख्ा

उदा. सिंख्ारेषेवर -7 व +8 ्ा सिंख्ा दाखवा.

 -3  -2  -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7-4-5-6

 -3  -2  -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7-4-5-6 +8-7

बलफटमिील िटरांना तळमजल्ासिािी 0 (शू््), तर
तळमजल्ाच्ा खालील मजल्ांना -1 व -2 असिे 
क्रमांि बदलेले असितात.

जाणून	घेऊया.

 गबणत	िाझा	सोिती	 :	जत्ेिधये,	 बलफटिधये.

जाणून	घेऊया.
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1. खालील सिंख्ांचे ऋर सिंख्ा व िन सिंख्ा असिे वगवीिरर िरा.
 -5, +4, -2, 7, +26, -49, -37, 19, -25, +8, 5, -4, -12, 27

2. खाली िाही शहरांचे तापमान बदले आहे. बच्हांचा वापर िरून त्ांचे लेखन िरा.

सथान  बसिमला लेह बदल्ी नागपूर
तापिान 0° च्ा खाली 

7 °C
0° च्ा खाली

 12 °C
0° च्ा वर 

22 °C
0° च्ा वर 

31 °C

3. खालील उदाहररातील सिंख्ा, बच्हांचा उप्ोग िरून बलहा.
 (1) एि पारिुडी सिमुद्रसिपाटीपासिून 512 मीटर अंतर खोलीवर आहे.
 (2) बहमाल्ातील सिवायंत उंच बशखर माउंट एवहरेसटची उंची सिमुद्रसिपाटीपासिून 8848 मीटर आहे.
 (3) जबमनीपासिून 120 मीटर अंतरावर उडरारा पतंग.
 (4) भु्ार जबमनीखाली 2 मीटर खोल आहे. 

 

�	मैदानावर इसिवी सिन 2000 ते 2024 ही वषवे दश्शवरारी िालरेषा त्ार िरावी. एिा बवद्ार्ा्शसि चालू 
सिालावर उभे िरून खालील प्रशन बवचारावेत.

 (1) खेळताना त्ाचे व् िा् आहे ? (2) 5 वषायंपूववी सिाल िोरते होते व त्ाचे व् बिती होते ? 
 (3) बवद्ाथवी दहावीत िोरत्ा सिाली जाईल व तेवहा त्ाचे व् बिती असिेल ?

 माझा सिहावीचा वगचा माझ्ा 
शाळेचा भाग आहे. माझी शाळा	
आमच्ा गावात आहे. माझे गाव	
तालुक्ाचा एि भाग आहे. तसिेच 
तालुका बजलह्ाचा, बजलिा महाराष्् 
राज्ाचा एि भाग आहे. 
 ्ाप्रमारे सिंख्ासिमूहांच्ा िाितीत 
िा् सिांगता ्ेईल ?

1, 2, 3, ... 
पूर्श सिंख्ा
0

पूरायंि सिंख्ा
-1, -2,...
 

नैसिबग्शि सिंख्ा

2016 2021

सरावसंच	4

 गबणत	िाझा	सोिती	 :	 िैदानावर.

सांगा	 पाहू	 !
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 बवद्ार्ा्शने िालरेषेवर ्ोग् बदशेने व ्ोग् एिि चालावे व अशा प्रशनांची उततरे शोिावीत.
�	मैदानावर िालरेषा त्ार िरताना प्रत्ेि एिि हा 100 वषायंचा घ्ावा. मग त्ावर 0 सिालापासिून  इसिवी 

सिन 2100  प्यंत  िालमापन  िरता  ्ेईल. इबतहासिातील  महत्वाच्ा  घटना  त्ा  त्ा शतिामध्े 
दाखवाव्ात.

पूणाांक	संखयांची	िेरीज
 सिंख्ारेषेवर सिशाने उजव्ा िाजूला मारलेल्ा उड्ा िन सिंख्ांनी, तर डाव्ा िाजूला मारलेल्ा उड्ा ऋर 
सिंख्ांनी दाखवू.
कृती	 :

� सिुरुवातीला सिसिा   ्ा सिंख्ेवर होता.  � त्ाने  एििाची उडी उजवीिडे मारली. 

�	आता तो  सिंख्ेवर पाेहोचला. 
1 + 5 = (+1) + (+5) = +6 

कृती	 :

� सिुरुवातीला सिसिा   ्ा सिंख्ेवर होता.  � त्ाने   एििाची उडी उजवीिडे मारली.  

�	आता तो  ्ा सिंख्ेवर पाेहोचला.
(-2) + (+5) = +3

 

कृती	 :

� सिसिा सिुरुवातीला   ्ा सिंख्ेवर आहे.  � त्ाने   एििाची उडी डावीिडे मारली. 
�	आता तो   सिंख्ेवर पोहोचला. (-3) + (-4) = -7 

-1 +4 +5 +6 +70 +1 +2 +3

+10-3 -2 -1 +2 +3 +4-4

-3-4-7 -6 -5 -2 -1 0-8 +1 +2 +3-9-10

िे	 िला	सिजले.

कोणतयािी	संखयेत	 एखादी	धन	संखया	 बिळवणे	 मिणजे	संखयारेषेवर	 तया	संखयेपासून	 उजवीकडे	
तेवढे	 एकक	पुढे	जाणे.
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कृती	 :

� सिसिा सिुरुवातीला   ्ा सिंख्ेवर होता.  � त्ाने   एििाची उडी डावीिडे मारली. 
�	आता तो   सिंख्ेवर पोहोचला.

(+3) + (-4) = -1

  

 पूरायंि सिंख्ांची िेरीज व वजािािी ही आपर बमळवलेली रक्कम व खच्श िेलेली रक्कम ्ांच्ा सिाहाय्ाने 
सिमजावून घेऊ.
दादा	 : आपल्ाजवळ असिलेली रक्कम बिंवा आपर बमळवलेली रक्कम िन सिंख्ेने दाखवू व िजा्शऊ घेतलेली 

बिंवा खच्श िेलेली रक्कम ऋर सिंख्ेने दाखवू.
अबनल	: माझ्ाजवळ 5 रुप्े आहेत, महरजे +5 ही सिंख्ा आहे. मला आईने 3 रुप्े िक्षीसि बदले. ती सिंख्ा 

+3 आहे. आता माझ्ाजवळ एिकूर 8 रुप्े झाले.
  5 + 3 = (+5) + (+3) = +8
दादा	 : िन सिंख्ांची िेरीज तुमहांला माहीत आहे. आता आपर ऋर सिंख्ांचाही बवचार िरू. सिुबनता तुला 

मी पेन घेण्ासिािी 5 रुप्े उसिने बदले, तर तू ते िसिे दाखवशील ?
सुबनता	 : माझ्ाजवळची रक्कम मी ऋर पाच महरजे - 5 असिे बलहून दाखवेन.
दादा	 : मी तुला अजून 3 रुप्े उसिने बदले, तर तुझ्ावर एिकूर बिती िज्श (ऋर) होईल ?
सुबनता	 : (-5) + (-3) = -8 महरजे एिकूर आि रुप्े िज्श (ऋर) झाले.
दादा	 : तुझ्ावर 8 रुप्ांचे िज्श आहे. तुला आईने 2 रुप्े खाऊसिािी बदले, महरजे तुझ्ाजवळ + 2 रुप्े 

आले. आता तू पूववी उसिने घेतले हाेते त्ांपैिी 2 रुप्ांचे िज्श फेडलेसि, तर तुझ्ावर बिती रुप्ांचे 
िज्श राहील ?

सुबनता	 : (-8) + (+ 2) = - 6 महरजे मला अजून 6 रुप्े िज्श फेडा्चे आहे.
दादा	 : अबनल, तुझ्ाजवळ 8 रुप्े आहेत महरजे +8 रुप्े आहेत. त्ांपैिी 3 रुप्े तू पेन्सिल घेण्ासि खच्श 

िेलेसि, तर तुझ्ाजवळ बिती रुप्े राहतील ?
अबनल	: (+8) + (-3) = +5. 

+3+2-1 0 +1 +4 +5 +6-2 +7 +8 +9-3-4-5

िे	 िला	सिजले.

कोणतयािी	संखयेत	ऋण	संखया	 बिळवणे	 मिणजे	संखयारेषेवर	 तया	संखयेपासून	 तेवढे	 एकक	डावीकडे	
जाणे	 बकंवा	 तेवढे	 एकक	िागे	जाणे	 मिणजेच	वजा	करणे.

चला,	चचाचा	करूया.
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दादा	 : बमळवरे आबर खच्श िररे ्ा िािींचा बवचार िरून पूरायंि सिंख्ांची िेरीज िशी िरा्ची हे आपर 
पाबहले. 

जसे,	 	 (+5) + (+3) = +8 आबर (-5) + (-3) = -8 
   (-8) + (+2) = -6 आबर (+8) + (-3) = +5

 �	सिान	 बचनि	असलेलया	पूणाांक	संखयांची	िेरीज	करताना	 बचनिाचा	 बवचार	न	करता	संखयांची	िेरीज	
करावी	व	येणाऱया	िेरजेला	सिान	असलेले	 बचनि	द्ावे.

 �	बभन्न	 बचनि	असलेलया	पूणाांक	संखयांची	िेरीज	करताना	 बचनिाचा	 बवचार	न	करता	िोठ्ा	संखयेतून	
लिान	संखया	वजा	करावी	व	येणाऱया	वजािाकीला	िोठ्ा	संखयेचे	 बचनि	द्ावे.

1. िेरीज िरा.    2. खालील सिाररी पूर्श िरा.
 (1) 8 + 6
 (2) 9 + (-3)
 (3) 5 + (-6)
 (4) -7 + 2
 (5) -8 + 0
 (6) -5 + (-2)

 बवरुद्	ध	संखया

 

 सिसिा जेवहा 0 पासिून उजवीिडे 3 एििांची उडी मारतो तेवहा तो +3 ्ा सिंख्ेवर जातो आबर जेवहा तो 
0 पासिून डावीिडे 3 एििांची उडी मारतो तेवहा तो -3 ्ा सिंख्ेवर जातो.
 0 पासिून दाे्ही अंतरे सिमान आहेत. फक्त उड्ा मारलेल्ा बदशा एिमेिींच्ा बवरुद् ि आहेत, महरजेच +3 
आबर -3 ्ा परसपरांच्ा बवरुद् ि सिंख्ा आहेत. 

बवरुद्	ध	संखया	शूनयापासून	सारखयाच	अंतरावर	आबण	 बवरुद्	ध	 बदशांना	असतात. 
 बचत्ात जर सिशाने 0 पासिून डावीिडे 5 एििाची उडी मारली, तर तो िोिे पोहोचेल ?
 आता सिशाने -5 पासिून 5 एििाची उडी उजवीिडे मारली, तर तो िोिे पाेहोचेल ?

 (-5) + (+5) = 0 आता (+5) + (-5) = ? 
दोन	 बवरुद्	ध	संखयांची	िेरीज	शूनय	असते.

+ 8 4 -3 -5
-2 -2 + 8 = +6
6
0

-4

-5 0-4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5

सरावसंच	5

जाणून	घेऊया.

िे	 िला	सिजले.
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1. खालील सिंख्ांच्ा बवरुद् ि सिंख्ा बलहा.

संखया 47 +52 -33 -84 -21 +16 -26  80
बवरुद्	ध	संखया

पूणाांक	संखयांचा	लिान-िोठेपणा

 सिंख्ारेषेवर िोरत्ाही सिंख्ेत 1 बमळवला, िी लगतची उजव्ा िाजूची सिंख्ा बमळते ्ाचा अनुभव आपर 
आिी घेतला आहे. ऋर सिंख्ांच्ा िाितीतही हे अनुभवा. जसिे, -4 + 1 = -3

  - 4 < - 3 < - 2 < - 1 < 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5.
 आता आपर िनसिंख्ा, शू्् व ऋर सिंख्ा बवचारात घेऊन त्ांच्ामिील लहान-मोिेपरा िरवू शितो.

 जसिे, 4  > -3   4  > 3 0  > -1 -2  > -3  -12  < 7

संखयारेषेवरील	 उजवीकडील	प्रतयेक	संखया	 िी	 बतचया	लगतचया	डावीकडील	संखयेपेक्ा	 1	 ने	 िोठी	असते.

1. खालील चौिटींत > , < , = ्ांपैिी ्ोग् बच्ह बलहा. 

(1)  -4  5  (2)   8  - 10  (3)  + 9  + 9 (4) -6  0
(5)    7  4  (6)   3  0  (7)  -7  7 (8) -12  5
(9) -2  -8  (10) -1  -2  (11) 6  -3 (12) -14  -14

पूणाांक	संखयांची	वजािाकी

ताई	 : अबनल, सिमजा तुझ्ावर 8 रुप्ांचे िज्श आहे. तू 5 रुप्े बमळवलेसि महरजे िमावलेसि तर तू प्रथम 
िज्श िमी िरतोसि, महरजे तुला जेवढे पैसिे बमळाले तेवढे िज्श िमी झाले. बमळवलेले  5 रुप्े महरजे 
5 रुप्ांचे िज्श िमी झाले बिंवा वजा झाले.

   हे गबरती भाषेत आपर असिे बलबहतो.       - (-5) = (+ 5)  
   आता तुझे 5 रुप्ांचे ऋर (िज्श) िमी होऊन फक्त 3 रुप्े ऋर (िज्श) राबहले.
   (-8) - (-5) = (-8) + 5 = -3 
   8 + (-5) = 8 - 5 = 3 हे आपल्ाला माहीत आहेच.

-4 -3 -2 -1   0   1   2   3   4   5

सरावसंच	6

सरावसंच	7

जाणून	घेऊया.

जाणून	घेऊया.

िे	 िला	सिजले.
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 पूरायंि सिंख्ांची वजािािी खालील उदाहररांवरून सिमजून घ्ा.

 (-9) - (-4) (-4) - (-9) (+9) - (+4) (+9) - (-4)
 = (-9) + 4 = (-4) + 9 = (+9) + (-4) = (+9) + 4
 = -9 + 4 = -4 + 9 = +9 - 4 = +9 + 4
 = -5 = +5 = +5 = +13

एखाद्ा	संखयेतून	 दुसरी	संखया	वजा	करणे	 मिणजे	 दुसऱया	संखयेची	 बवरुद्	ध	संखया	
पबिलया	संखयेत	 बिळवणे.	जसे	 :	 8	-	 (-6)	=	8	+	 (+6)

1. उभ्ा सतंभातील सिंख्ांतून आडव्ा सतंभातील सिंख्ा वजा िरा. ररिाम्ा चौिटींत ्ोग् सिंख्ा बलहा.

- 6 9 -4 -5 0 +7 -8 -3

3 3 - 6 = -3

8 8 - (-5) = 13

-3

-2

पूणाांकाचा	खेळ   

  आपापल्ा सिोंगट्ा ‘सिुरुवात’ ्ा चौिटीवर िेवा. फासिा टािा. फाशावर आलेले दान पाहा. फाशावर 
आलेले दान ही िन सिंख्ा असिते. त्ा दानाएवढी घरे मोजून सिोंगटी पुढे सिरिवा. त्ा चौिटीत जर उदाहरर 
बदले असिेल तर ते सिोडवा. आलेले उततर िन सिंख्ेत असिेल तर सिोंगटी तेवढी घरे पुढे ््ा. आलेले उततर 
ऋर सिंख्ेत असिेल तर तेवढी घरे सिोंगटी मागे ््ा.
 सिमजा, आपर 18  व्ा  घरात  आलो  तर  त्ातील  उदाहरराचे (-4 + 2 = -2) हे  उततर  
्ेईल. आता सिोंगटी दाेन घरे मागे महरजे 16 वर सिरिवा. जो खेळाडू सिवायंत आिी 100 वर पोहोचेल तो 
बजंिला. 
 ्ा खेळासिािी आखलेली चौिट मलपृष्ठावर बदली आहे.

   ���

सरावसंच	8

िे	 िला	सिजले.
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 बदलेली सिफरचंदे आपर दोन मुलांमध्े सिमान वाटू.

 
सिफरचंद मुले 

    
 

अंशाबधक	अपूणाांकाचे	 पूणाांकयुक्त	अपूणाांकात	रूपांतर
उदा.	7 सिफरचंदे 2 जरांत सिमान वाटल्ावर प्रत्ेिाच्ा वाट्ाला बिती सिफरचंदे ्ेतील ?

    7
2

 = 7 ÷ 2

                       

 प्रत्ेिाच्ा वाट्ाला 3 पूर्श व 1
2

 सिफरचंदे ्ेतील.

आपण	भागाकार	करताना	भाजकापेक्ा	िाकी	किी	येईल	अशी	काळजी	घेतो.	 तयािुळे														
पूणाांकयुक्त	अपूणाांकांचया	अपूणाांकी	भागात	अंश	छेदापेक्ा	लिान	येतो.

  3
 2) 7
 -  6
    1

भाज्
भागािार

िािी

 7
2

 = 3 1
2

 
 

4 अपूणाांकांवरील	 बरिया

 6 ÷ 2 = 3 2 6

 4 ÷ 2 = 2 2 4

 1 ÷ 2 = 1
2

 2 1

 7 ÷ 2 = 7
2

 2 7

जरा	आठवूया.

जाणून	घेऊया.

सांभाळा	िरे	!

भाजि
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पूणाांकयुक्त	अपूणाांकाचे	अंशाबधक	अपूणाांकात	रूपांतर

	 उदा. 3 
2

5
 हा पूरायंि्ुक्त अपूरायंि आहे. ्ाचे रूपांतर अंश-छेद ्ा रूपात िरा्चे आहे.

   3 
2

5
 = 3 + 

2

5
 = 
3

1  + 
2

5
 = 3 5
1 5

×
×

 + 
2

5
 = 3 5 2

5

× +  = 
15 2

5

+
 = 
17

5

1. अंशाबिि अपूरायंिात रूपांतर िरा.

 (i) 7 2
5

 (ii) 5 
1

6
 (iii) 4 3

4
 (iv) 2 

5

9
 (v) 1 

5

7

2. पूरायंि्ुक्त अपूरायंिात रूपांतर िरा.

 (i) 30
7

 (ii) 
7

4
 (iii) 

15

12
 (iv) 11

8
 (v) 

21

4
 (vi) 

20

7

3. पुढील उदाहररे अपूरायंि रूपात बलहा.
 (i) 9 बिलोग्ररॅम तांदूळ 5 जरांत सिमान वाटले, तर  प्रत्ेिाला  बिती  बिलोग्ररॅम  तांदूळ                   

बमळतील ?
 (ii) 5 सिारखे शट्श बशवण्ासिािी 11 मीटर िापड लागते, तर एिा शटा्शसिािी बिती मीटर िापड लागेल ? 

पूणाांकयुक्त	अपूणाांकांची	िेरीज	व	वजािाकी

उदा. (1) िेरीज िरा. 5
1

2
 + 2

3

4
  

  रीत	 I	 रीत	 II	 	 	 	

  5
1

2
 + 2 3

4
 = 5 + 2 +

1

2
+
3

4
      5

1

2
 + 2 3

4
 = 

5 2 1

2

× +
 + 

2 4 3

4

× +

       = 7 + 
1 2

2 2

×
×  + 

3

4
      = 

11

2
 + 

11

4  

       = 7 + 2
4

 + 
3

4
      = 

11 2

2 2

×
×  + 

11

4

       = 7 + 2 3

4

+  = 7 + 5
4

     = 
22

4  + 
11

4   =  
33

4   
       

       = 7 + 1 + 
1

4
 = 8 

1

4       = 8 
1

4
    

सरावसंच	9

जाणून	घेऊया.

जाणून	घेऊया.
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उदा. (2) वजािािी िरा.  3 2
5

 - 2 1
7

     
  

रीत	 I        रीत	 II 

  3
2

5
 - 2 1

7
 = (3-2) +

2

5

1

7
−






    3

2

5
 - 2 1

7
   = 

17

5
-
15

7
      

    

     = 1 + 2 7

5 7

×
×

 - 
1 5

7 5

×
×       = 17 7

5 7

×
×

-
15 5

7 5

×
×

     = 1 + 
14

35  - 
5

35       = 119
35

- 75
35

 = 119 75

35

−

     = 1 + 
9

35  = 1
9

35        = 
44

35
 = 1

9

35  

4 
1

4
 - 2 

1

2
 ही वजािािी िशी िरावी ? ती वजािािी [4 - 2 + 

1

4
 - 
1

2
] अशी आहे िा?

1. िेरीज िरा.

  (i) 6 1
3

 + 2 1
3

  (ii) 1
1

4
 + 3

1

2
 (iii) 5 1

5
 + 2

1

7
 (iv) 3 1

5
 + 2 1

3
 

2. वजािािी िरा.

  (i) 3 1
3

 - 1
1

4
 (ii) 5

1

2
 - 3 1

3
 (iii) 7

1

8
 - 6

1

10  (iv) 7
1

2
 - 3 1

5
  

3. सिोडवा.

 (1) सिु्शने 2
1

2
बिलोग्ररॅम आबर आबशषने 3

1

2
 बिलोग्ररॅम सिाखर आरली, तर दोघांनी बमळून बिती सिाखर 

आरली ? सिाखरेचा भाव 32 रुप्े प्रबतबिलो असिेल, तर सिाखरेची एिकूर बिंमत बिती ?

 (2) आरािनाने आपल्ा परसििागेतील 2
5

 भागात िटाट्ाची लागवड िेली. 1
3

 भागात पालेभाज्ांची 

लागवड िेली. उरलेल्ा भागात वांग्ाची लागवड िेली, तर बिती भागात वांग्ाची लागवड िेली ?

 (3) सिंदीपने एिा ररिाम्ा हौदात 
4

7
 भाग इतिे पारी भरले. त्ानंतर त्ा हौदात रमािांतने 

1

4
 भाग इतिे 

पारी भरले. उमेशने त्ाच हौदाचा 
3

14
 भाग पारी िागेतील झाडांना बदले. हौदाची पूर्श क्षमता 560 

लीटरची असिेल, तर हौदात बिती लीटर पारी बशल्ि असिेल ?

*

सरावसंच	10

बवचार	करा.
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4

10

0 1 2

7

10
3

4 5 6 7 8 9 103

0

6

1

6

6

6
12

6

O A 1 2

O

0

A

5

5
15

5

1

2

3

संखयारेषेवर	अपूणाांक	 दाखवणे 

  
4

10  व 3
7

10  हे अपूरायंि सिंख्ापट् टीवर दाखवरे सिोपे आहे िारर मोजपट् टीवर प्रत्ेि सिेंबटमीटरचे दहा 

सिमान भाग असितात. एििात शू््ापासिून चौथा भाग 
4

10  हा अपूरायंि दाखवतो. 3 व 4 ्ांच्ामिील दहा 

सिमान भागांपैिी 3 च्ा पुढील 7 वी खूर ही 3
7

10 हा पूरायंि्ुक्त अपूरायंि दाखवते.

उदा. सिंख्ारेषेवर  
2

3  , 
4

3 ,  
7

3  हे अपूरायंि दाखवू.

	 खालील पट् टीवर प्रत्ेि एििाचे 3 सिमान भाग िेले आहेत. 

     

एखादा	अपूणाांक	संखयारेषेवर	 दाखवायचा	असेल,	 तर	संखयारेषेवर	 प्रतयेक	 एककाचे	
अपूणाांकाचया	छेदाइतके	सिान	भाग	करावे	लागतात.

 सिंख्ारेषेवर 
3

10 , 
9

20
, 
19

40
 हे अपूरायंि दाखवण्ासिािी बिती मोिा एिि घ्ावा ?

1.  खालील रेषांवर A व B बिंदू िोरते अपूरायंि दश्शवतात ते ररिाम्ा चौिटींत बलहा. 

 (1) 

 (2)

 (3)
A1B

B

B

2

O

0 12

3

24

3
37

3
4 5

सरावसंच	11

जाणून	घेऊया.

िे	 िला	सिजले.

बवचार	करा.
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2. सिंख्ारेषेवर पुढील अपूरायंि दाखवा.

 (1) 
3

5
,   

6

5 ,  2
3

5
 (2) 3

4
,   5

4
,  2

1

4

  
   

अपूणाांकांचा	 गुणाकार

 
3

5
 × 1

2
 हा गुरािार आ्तािृती पट् टीच्ा सिाहाय्ाने िसिा िेला आहे ते पाहा.

    �	एि आ्तािृती पट् टी घेऊन बतचे उभ्ा रेषा िाढून 5 सिमान

   			भाग िरा.

    �	
3

5
 हा अपूरायंि दश्शवरारा भाग रेखांबित िरा.

    �	
3

5
 चा 

1

2
 एवढा भाग दाखवा्चा आहे महरून त्ाच पट् टीचे

      2 सिमान भाग िरण्ासिािी मिोमि आडवी रेघ िाढा.

�	त्ा आडव्ा 2 भागांपैिी 1 भाग वेगळ्ा प्रिारे रेखांबित िरा.

 आपर पूर्श पट् टीचे 2 सिमान भाग िेले. त्ा वेळी 
3

5
 भागाचेही 2 सिमान भाग िेले. त्ांतील 1 भाग 

घेण्ासिािी दोनदा रेखांबित िेलेला भाग बवचारात घ्ा. 

 एिकूर सिमान चाैिटी 10 झाल्ा. त्ांपैिी 3 चौिटी  दोनदा  रेखांबित िेलेल्ा  आहेत.  ्ा चौिटी 

महरजे दोनदा रेखांबित िेलेला भाग अपूरायंि रूपात 
3

10
 आहे.   

3

5
 × 1

2
 = 

3

10

 आपर वरील गुरािार पुढीलप्रमारे िरू शितो.  
3

5
 × 1

2
 = 

3 1

5 2

×
×  = 

3

10

दोन	अपूणाांकांचा	 गुणाकार	करताना	अंशांचा	 गुणाकार	अंशसथानी	व	
छेदांचा	 गुणाकार	छेदसथानी	 बलबितात.

उदा.	सिुलोचनािाईंची  42  एिर  शेती आहे. त्ांनी त्ा  शेताच्ा 2
7

 भागात  गहू  लावला, तर  त्ांनी  
बिती  एिर  जागेत  गहू  लावला?

  42 चा 2
7

 िाढा्चा आहे.  ∴ 42
1

 × 2
7

 = 42 2

1 7

×
×

  = 6 7 2

7

× ×  = 12 

  सिुलोचनािाईंनी 12 एिर जागेत गहू लावला.

िे	 िला	सिजले.

जाणून	घेऊया.
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1. गुरािार िरा.

  (i) 
7

5
 × 1

4
 (ii) 

6

7
 × 2

5
 (iii) 

5

9  × 
4

9  (iv) 4
11

 × 
2

7

  (v) 1
5

 × 7
2

 (vi) 
9

7
 × 7

8
 (vii) 

5

6  × 
6

5  (viii) 6
17

 × 3
2

2. अशोिरावांनी आपल्ा 21 एिर शेताच्ा 2
7

 भागात िेळीची लागवड िेली, तर एिकूर िेळी लागवडीचे 

क्षेत् बिती ?

3. लषिरातील एिकूर सिैबनिांपैिी 
4

9
 भाग सिैबनि उततर सिीमेवर सिंरक्षर िरत आहेत. ्ा सिैबनिांच्ा सिंख्ेच्ा 

बतसिऱ्ा भागाएवढे सिैबनि ईशा््ेिडील भागात सिंरक्षरासिािी िा््शरत आहे. जर उततर सिीमेवर िा््शरत 

असिराऱ्ा सिैबनिांची  सिंख्ा 540000 असिेल, तर ईशा््ेिडील सिैबनिांची सिंख्ा बिती असिेल ?

गुणाकार	 वयसत
 हे गुरािार पाहा. 

(1) 
5

6
 × 

6

5  = 
30

30  = 1  (2)  4 × 1
4

 = 
4

1
 × 1

4
 = 

4

4  = 1

(3)  
3

2  × 
2

3  = 
6

6  = 1         (4)  
71

3  × 
3

71  = 1 

 ्ा सिव्श गुरािारांत िा् बवशेष बदसिते ?
 बदलेला अपूरायंि आबर त्ाचा अंश व छेद ्ांची अदलािदल िरून बमळरारा अपूरायंि ्ांचा गुरािार 1 
आहे. अशा अपूरायंिांच्ा जोडीला नाव आहे. ही गुरािार व्सतांची जोडी आहे.

 उदा. 
5

6
 ्ा अपूरायंिाचा गुरािार व्सत 

6

5  आहे. 4 चा महरजेच 
4

1
 चा गुरािार व्सत 

1

4
 आहे.

	 जेविा	 दोन	संखयांचा	 गुणाकार	 1	असतो	 तेविा	 तया	संखया	 एकिेकींचया	 गुणाकार	 वयसत	असतात.

(1) 1 चा गुरािार व्सत िोरता ?  (2)  0 चा गुरािार व्सत आहे िा ?    

*

सरावसंच	12

जाणून	घेऊया.

िे	 िला	सिजले.

बवचार	करा.
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अपूणाांकांचा	भागाकार
उदा.	 एि भािरी आहे. प्रत्ेिाला चतिोर भािरी द्ा्ची आहे. तर ती बिती जरांना पुरेल ?

चतिोर (पाव) महरजे 
1

4

बचत्ात दाखवल्ाप्रमारे एिा पूर्श भािरीचे चार चतिोर 
होतील व ती भािरी 4 जरांना पुरेल. 

हेच आपर 4 × 
1

4  = 1 असिे बलहू शितो.

आता अपूरायंिाच्ा भागािाराचे रूपांतर गुरािारात िरू.  

1 ÷ 1
4

 =  4 = 1 ×  4
1

  
उदा.	 गुळाची प्रत्ेि ढेप एि बिलोग्ररॅमची अशा सिहा ढेपा आहेत. एिा िुटुंिाला मबह््ाला दीड बिलो गूळ 

लागत असिेल, तर ्ा ढेपा बिती िुटुंिांना पुरतील ? 

  दीड बिलोग्ररॅम महरजे एि पूर्श व अिा्श  1 + 1
2

 = 3
2

 

   
   
  

    
    
    
  बदलेला गूळ बिती िुटुंिांना पुरेल हे िाढण्ासिािी भागािार िरू.

  6 ÷ 
3

2  = 
6

1  ÷ 
3

2  = 
6

1  × 
2

3  = 4  महरून 6 ढेपा चार िुटुंिांना पुरतील.

उदा.	 12 ÷ 4 = 12
1

 × 1
4

 = 
12

4
 = 3

उदा. 
5

7  ÷ 
2

3  = 
5

7  × 
3

2   = 
5 3

7 2

×
×  = 

15

14  = 1
1

14

एखाद्ा	संखयेला	अपूणाांकाने	भागणे	 मिणजे	 तया	संखयेला	 तया	अपूणाांकाचया	 गुणाकार	 वयसताने	 गुणणे.

जाणून	घेऊया.

िे	 िला	सिजले.
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*

1. खालील सिंख्ांचे गुरािार व्सत बलहा.

 (i) 7 (ii) 11
3

 (iii) 
5

13  (iv) 2 (v) 
6

7

2. खालील अपूरायंिांचा भागािार िरा.

  (i) 
2

3  ÷ 
1

4  (ii) 
5

9  ÷ 
3

2  (iii) 3
7

 ÷ 5
11

 (iv) 
11

12  ÷ 
4

7

3. ‘सवचछ भारत’ अबभ्ानामध्े 420 बवद्ार्ायंनी सिहभाग घेतला. त्ांनी सिेवाग्राम ्ा गावाचा 
42

75
 भाग 

सवचछ िेला, तर प्रत्ेि बवद्ार्ा्शने सिेवाग्रामचा बिती भाग सवचछ िेला ?

���

रािानुजन	चौरस

�	् ा चौरसिातील आडव्ा, उभ्ा व बतरक्ा   
 ओळीतील चार-चार सिंख्ांची िेरीज िरा.
�	िेरीज बिती ्ेते ते पाहा.
�	िशीही िेरीज िेली तरी तेवढीच ्ेते िा ?
�	िा् वैबशषट् जारवले ?
�	चौरसिातील पबहल्ा ओळीतील सिंख्ा पाहा.
 22 - 12 - 1887
 ्ा तारखेिद् दल माबहती बमळवा.

श्ेष्ठ	भारतीय	गबणती	श्ीबनवास	 रािानुजन	यांचे	चररत्	 बिळवा	व	वाचा.

22 12 18 87

88 17 9 25

10 24 89 16

19 86 23 11

सरावसंच	13



29

दशांश	अपूणाांक	 :	िेरीज,	वजािाकी
 पेन, वही, खोडरिर व रंगपेटी ्ा वसतूू खरेदी िरण्ासिािी नंदू दुिानात गेला. दुिानदाराने त्ाला बिमती 
सिांबगतल्ा. पेनची बिंमत सिाडेचार रुप्े, तर खोडरिरची बिंमत दीड रुप्े, वहीची बिंमत सिाडेसिहा रुप्े आबर 
रंगपेटीची बिंमत पंचवीसि रुप्े पन्ासि पैसिे. नंदूने प्रत्ेिी एि वसतू खरेदी िेली. त्ाचे बिल त्ार िरा.
 नंदूने दुिानदाराला 100 रुप्ांची नोट बदली, तर त्ाला बिती रुप्े परत बमळतील ?
  

  

 100 -  = 
 नंदूला ........ रुप्े परत बमळतील.

 रुप्े-पैसिे, मीटर-सिेमी ही एििे असिलेली उदाहररे सिोडवताना आपर दोन दशांश सथळांप्यंतचे अपूरायंि 
वापरले अाहेत. बिलोग्ररॅम-ग्ररॅम, बिलोमीटर-मीटर, लीटर-बमलीलीटर ही एििे असिरारी उदाहररे सिोडवताना 
तीन दशांश सथळांप्यंतचे अपूरायंि वापरावे लागतात.
उदा.	 रेशमाने भाजी खरेदी िेली. त्ामध्े पाऊर बिग्ररॅ िटाटे, एि बिग्ररॅ िांदे, अिा्श बिग्ररॅ िोिी आबर पाव  

बिग्ररॅ टोमरॅटो हाेते, तर बतच्ा बपशवीतील भाज्ांचे एिकूर वजन बिती ?
   हे आपल्ाला माहीत आहे :    1 बिग्ररॅ = 1000 ग्ररॅम, अिा्श बिग्ररॅ = 500 ग्ररॅम, 
            पाऊर बिग्ररॅ = 750 ग्ररॅम, पाव बिग्ररॅ = 250 ग्ररॅम

5 दशांश	अपूणाांक

 आश् वसतू भांडार

 नंदू

  क्र.

 क्र. 87       बदनांि 11.1.16

 तपशील  नग  बिंमत
 1  पेन  1 4.50

 एिकूर
 

जरा	आठवूया.

जाणून	घेऊया.
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 आता भाज्ांचे एिकूर वजन िाढण्ासिािी ग्ररॅमचे व बिग्ररॅचे एिि वापरून िेरीज िरून पाहू. 

    
    
 पूरायंिांची िेरीज व दशांश अपूरायंिांची िेरीज ्ांतील सिारखेपरा 

लक्षात घ्ा.

 भाज्ांचे एिकूर वजन 2500 ग्ररॅम महरजे 2500
1000

 बिग्ररॅ महरजेच 2.500 बिग्ररॅ आहे. 

 2.500 = 2.50 = 2.5 हे आपल्ाला माहीत आहे.
 रेशमाच्ा बपशवीतील भाजीचे वजन 2.5 बिग्ररॅ अाहे. 

  

 तुमही आई-िािांिरोिर वही व पेन घेऊन िाजारात जा. आईने प्रत्ेि भाजी बिती वजनाची घेतली ्ाची 
नोंद िरा. भाज्ांचे एिकूर वजन बिती ते बलहा.

1. 378.025	्ा सिंख्ेतील प्रत्ेि अंिाची सथाबनि बिंमत सिाररीत बलहा.

 

	 सथान शतक 	दशक एकक दशांश शतांश सिसांश

100 10 1 1

10

1

100
1

1000

अंक 3 7 8 0 2 5

सथाबनक	
बकंित

300 0

10  = 0
5

1000
 = 0.005

2. सिोडवा.

 (1) 905.5 + 27.197 (2) 39 + 700.65 (3) 40 + 27.7 + 2.451

3. वजािािी िरा.
 (1) 85.96 - 2.345  (2) 632.24 - 97.45 (3) 200.005 - 17.186 

 0.750  बिग्ररॅ िटाटे
 + 1.000  बिग्ररॅ िांदे
 + 0.500  बिग्ररॅ िोिी
 + 0.250  बिग्ररॅ टोमरॅटो

 2.500  बिग्ररॅ एिकूर वजन

  750 ग्ररॅम िटाटे
+  1000  ग्ररॅम िांदे
+  500  ग्ररॅम िोिी
 +       250  ग्ररॅम टोमरॅटो

      2500  ग्ररॅम एिकूर वजन

सरावसंच	14

 गबणत	िाझा	सोिती	 :	 िाजारात,	 दुकानात.
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4. अबवनाशने 42 बिमी 365 मीटर प्रवासि िसिने, 12 बिमी 460 मी प्रवासि मोटारने आबर 640 मीटर प्रवासि 
पा्ी िेला, तर त्ाने एिकूर बिती बिमी प्रवासि िेला. (उततर दशांश अपूरायंिांत बलहा.)

5. आ्ेशाने सिलवारसिािी 1.80 मीटर, िुत्ा्शसिािी 2.25 मीटर िापड खरेदी िेले. िापडाचा दर 120 रुप्े 
प्रबत मीटर असिेल, तर बतला दुिानदारासि िापडासिािी बिती रुप्े द्ावे लागतील ?

6. सिुजाताने िाजारातून 4.25 बिग्ररॅ वजनाचे िबलंगड आरले. त्ातील 1 बिग्ररॅ 750 ग्ररॅम िबलंगड शेजारच्ा 
मुलांना बदले, तर बतच्ािडे बिती बिलोग्ररॅम िबलंगड बशल्ि राबहले ?

7.  अबनता िारने ताशी 85.6 बिमी वेगाने प्रवासि िरत होती. रसत्ावर ‘िारची वेगम्ा्शदा ताशी 55 बिमी’ 
अशी सिूचना होती. तर बतने गाडीचा वेग बितीने िमी िेल्ासि वाहतुिीच्ा बन्मांचे पालन होईल ?

 

संखयारेषेवर	 दशांश	अपूणाांक	 दशचावणे

उदा. सिंख्ारेषेवर 0.7 व 6.5 ्ा सिंख्ा िशा दाखवल्ा आहेत ते पाहा. 

 ्ाप्रमारे खालील सिंख्ा सिंख्ारेषेवर दाखवा.
 (1) 3.5 (2) 0.8 (3) 1.9 (4) 4.2 (5) 2.7

वयविारी	अपूणाांकाचे	 दशांश	अपूणाांकांत	रूपांतर

 व्वहारी अपूरायंिांचा छेद 10 बिंवा 100 असिेल तर तो दशांश अपूरायंिाच्ा रूपात बलबहता ्ेतो हे 
आपल्ाला माहीत आहे.

 
1

2 , 
1

4 , 
2

5  ्ा अपूरायंिांचे दशांश अपूरायंिात रूपांतर िसिे िरता ्ेते ते आिवा.
 अपूरायंिाचा छेद 1000 असिेल तर त्ाचेही दशांश अपूरायंिात रूपांतर िरता ्ेते; िसिे ते पाहू.

 व्वहारी अपूरायंिांचा छेद 10, 100, 1000 असिेल तर -  

(1)	जर अंशसथानी छेदसथानातील शू््ांपेक्षा जासत अंि असितील, तर उजवीिडून शू््ांच्ा सिंख्ेइतिे अंि 

सिोडून त्ा आिी दशांशबच्ह बलहावे लागते.  

  जसिे, (1) 723
10

 = 72.3      (2) 51250
100

 = 512.50      (3) 5138
1000

 = 5.138

6.50.7

जरा	आठवूया.

जाणून	घेऊया.
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(2)	अंशसथानी छेदसथानातील शू््ाइतिेच अंि असितील, तर अंशसथानच्ा सिंख्ेच्ा आिी दशांश 

बच्ह देऊन, पूरायंिाच्ा जागी शू्् बलहावे.

  जसिे, (1) 
7

10  = 0.7       (2) 
54

100  = 0.54         (3) 
725

1000  = 0.725

(3)	अंशसथानी छेदसथानातील शू््ापेक्षा िमी अंि असितील, तर अंशाच्ा आिी िाही शू््े देऊन एिकूर 

अंि छेदातील शू््ांच्ा सिंख्ेएवढे िरावेत. त्ा आिी दशांशबच्ह बलहावे व पूरायंिाच्ा जागी शू्् 

बलहावे. 

  जसिे, (1) 
8

100
 = 

08

100
 = 0.08    (2) 

8

1000
 = 

008

1000
 = 0.008

दशांश	अपूणाांकांचे	 वयविारी	अपूणाांकांत	रूपांतर 

 (1) 26.4 = 
264

10
 (2) 0.04 = 4

100
 (3) 19.315 = 

19315

1000

दशांश	अपूणाांकाचे	 वयविारी	अपूणाांकात	रूपांतर	करताना	 बदलेलया	 दशांश	अपूणाांकातील	दशांशबचनिाचा	
बवचार	 न	करता	 बिळालेली	संखया	 वयविारी	अपूणाांकाचया	अंशसथानी	 बलबितात	व	छेदसथानी	 1	 िा	अंक	
बलहून	 बदलेलया	संखयेतील	दशांशबचनिाचया	 पुढे	जेवढे	अंक	असतील	तेवढी	शूनये	 1	 चया	 पुढे	 बलबितात.

1. चौिटींत ्ोग् सिंख्ा भरा.

 (1) 
3

5
 = 
3

5

×
×      = 

10
 = (2) 

25

8  = 
25×

8×125  = 1000  = 3.125

 (3) 
21

2  = 21
2

×
×     = 10  = (4) 

22

40
 = 11

20
 = 

11

20 5

×
×     = 

100
 = 

2. व्वहारी अपूरायंिांचे दशांश अपूरायंिांत रूपांतर िरा.

 (1) 3
4

 (2) 
4

5
 (3) 

9

8  (4) 
17

20
 (5) 

36

40
 (6) 

7

25  (7) 
19

200

3. खालील दशांश अपूरायंि व्वहारी अपूरायंि रूपात बलहा.

 (1) 27.5 (2) 0.007 (3) 90.8 (4) 39.15 (5) 3.12 (6) 70.400

सरावसंच	15

जाणून	घेऊया.

िे	 िला	सिजले.
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उदा.	 2.	 	पेट्ोलचा दर प्रबतलीटर 62.32 रुप्े आहे.	
सिीमाला बतच्ा सिकूटरमध्े अडीच लीटर 
पेट्ोल भरा्चे आहे. बतला बिती रुप्े 
द्ावे लागतील ? िोरती बक्र्ा िरावी ?

दशांश	अपूणाांकांचा	 गुणाकार
उदा.	 1.	4.3 × 5 गुरािार िरा. 
   रीत	 I	 	 रीत	 II	 	 रीत	 III
 

	 	 	 	 रीत	 I	  
    62.32 × 2.5 = ?

     62.32 × 2.5 = 
6232

100  × 
25

10  

  
= 
155800

1000    
  = 155.800 

 सिीमाला 155.80 रुप्े द्ावे लागतील.

1. जर, 317 × 45 = 14265, तर 3.17 × 4.5 = ?
2. जर, 503 × 217 = 109151, तर 5.03 × 2.17 = ? 
3. गुरािार िरा.
 (1) 2.7 × 1.4  (2) 6.17 × 3.9 (3) 0.57 × 2 (4) 5.04 × 0.7

रीत	 II

    

� आिी दशांशबच्हाचा बवचार न िरता गुरािार िेला. 
� नंतर गुरािारातील एिि सथानापासिून सिुरुवात िरून 

गुण् व गुरिातील एिकूर दशांशसथळे मोजून डावीिडे 
दशांशबच्ह बदले.

 6232 62.32
 × 25 × 2.5
 155800 155.800

4.3 × 5 = 43
10

 × 5
1

   = 43 5
10 1

×
×

   = 
215

10

4.3 × 5 = 21.5

× 4 3

10

5 20
15

10

  

4.3 × 5 = 20 + 1.5 = 21.5

 43
 × 5
 215

 4.3
 × 5
 21.5

20 1.5

सरावसंच	16

जाणून	घेऊया.
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गबणती	 गंित!
ििीद		 : सिलमा मला िोरतीही एि तीन अंिी सिंख्ा सिांग.
सलिा	 	: िीि आहे. एेि, पाचशे सिततावीसि.
ििीद	 	 : आता त्ा सिंख्ेला तू प्रथम 7 ने गुर. आलेल्ा गुरािाराला 13 ने गुर. परत आलेल्ा 

गुरािाराला 11 ने गुर.
सलिा	 	: हं, गुरले.
ििीद	 	 : तुझं उततर आहे. पाच लाख सिततावीसि हजार पाचशे सिततावीसि.
सलिा	 	: हे िसिं िा् तू झटिन सिांबगतलंसि ?
ििीद	 	 : तू आरखी दोन/तीन सिंख्ा घे. हे गुरािार िर व ओळख.

4. बवरेंद्रने 5.250 बिग्ररॅ वजनाची एि बपशवी ्ाप्रमारे 18 बपशव्ा तांदूळ खरेदी िेला, तर एिकूर तांदूळ बिती 
खरेदी िेला? जर तांदळाचा दर 42 रुप्े प्रबतबिग्ररॅ असिेल, तर त्ाने बिती रुप्े बदले ?

5. वेबदिाजवळ एिकूर 23.50 मीटर िापड आहे. बतने त्ा िापडापासिून सिमान आिाराचे 5 पडदे िनवले. 
जर प्रत्ेि पडद्ासि 4 मीटर 25 सिेमी िापड लागते, तर बतच्ाजवळ  बिती  मीटर  िापड बशल्ि 
राहील ?

 
आपर पाबहले आहे, िी
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दशांश	अपूणाांकांचा	भागाकार
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34
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5  = 
34

50  = 
34 2
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68

100
 = 0.68

 (3)  4.8 ÷ 1.2 = 
48

10  ÷ 12
10

 = 
48

10  × 10
12

 = 4

1. खालील भागािार िरा.
 (1) 4.8 ÷ 2 (2) 17.5 ÷ 5 (3) 20.6 ÷ 2 (4) 32.5 ÷ 25
2. रसत्ाची एिकूर लांिी 4 बिमी 800 मीटर आहे. रसत्ाच्ा दुतफा्श दर 9.6 मीटर अंतरावर झाडे लावली, 

तर एिकूर बिती झाडे लागतील ?
3. प्रज्ा दररोज बन्बमतपरे मैदानावरील वतु्शळािार मागा्शवरून चालण्ाचा व्ा्ाम िरते. जर ती दररोज                    

9 फेऱ्ांत एिकूर 3.825 बिमी अंतर चालते, तर एिा फेरीत ती बिती अंतर चालते ?
4. औषिबनमा्शत्ाने 0.25 न्वंटल बहरडा (औषिी वनसपती) 9500 रुप्ांना खरेदी िेला, तर एि न्वंटल 

बहरड्ाचा दर बिती ? (1न्वंटल = 100 बिलोग्ररॅम)
���

सरावसंच	17

जाणून	घेऊया.
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6 सतंभालेख

  शेजारील बचत्ाचे बनरीक्षर िरा आबर सिांगा.
(1) ही माबहती िोरत्ा खेळाशी सिंिंबित आहे ?

(2) बचत्ावरून बिती िािींची माबहती बमळते ?

 (3) बचत्ात िावा दाखवण्ासिािी िोरते आिार 
दाखवले आहेत ?

 बदलेल्ा सिंख्ातमि माबहतीवरून बचत्ालेख िसिा िाढा्चा हे आपर पाबहले आहे. प्रमार बदले असिता 
बचत्े मोजून सिंख्ातमि माबहती बलबहता ्ेते. 
उदा. एिा गावातील वाहनांचे प्रिार व वाहनांची सिंख्ा दश्शवरारा बचत्ालेख पुढे बदला आहे. खालील बचत्ालेखात 

1 बचत् = 5 वाहने घेऊन सिंख्ा बलहा.

वािनाचा	प्रकार वािने संखया

सिा्िल

सिकूटर

ररक्षा

िैलगाडी   

 बचत्े िाढा्ला खूप वेळ लागू शितो. तीच माबहती बचत्ांबशवा् िशी दाखवता ्ेईल ?  

िा
वा

षटिे

भारत

श्ीलंिा

जरा	आठवूया.
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जाणून	घेऊया.
आलेख	कागदाची	ओळख

 ्ेथे दाखवलेला आलेख िागद पाहा. त्ावर िाही 
िळि व िाही बफक्ा रेषा आहेत. िळि रेषा मोिे 
एिि दाखवतात. त्ाचे सिमान भाग िेले असिता हाेरारे 
लहान भाग बफक्ा रेषांनी दाखवतात. ्ा आखरीमुळे 
्ोग् प्रमार घेऊन सतंभाची उंची दाखवरे सिोपे जाते. 
 आलेख िागदावर सिािारर खालच्ा िाजूला 
‘पा्ा’ महरून एि आडवी रेषा घेतात. बतला X-अक् 
महरतात. ्ा रेषेला िाटिोन िररारी एि रेषा 
िागदाच्ा डाव्ा िाजूला िाढतात. बतला Y-अक् 
महरतात.

 ज्ा िािींचा सतंभालेख 
िाढा्चा आहे. त्ा िािी 
X-अक्षावर सिमान अंतरावर 
दाखवतात.  प्रत्ेि िािींशी बनगबडत 
सिंख्ा बतच्ा नावावर उभ्ा सतंभाने 
दाखवतात. हा सतंभ प्रमारानुसिार 
्ोग् उंचीचा व Y-अक्षाला सिमांतर 
असितो.
 आता आपर पृष्ठ 35 वर 
पाबहलेल्ा बचत्ालखेाचे सतभंालखेात 
रूपांतर िरू.
 ्ा सतंभालेखात आपल्ाला 
वाहने  व  त्ांच्ा सिंख्ा 
दाखवा्च्ा आहेत. महरजे 5, 
15, 25 व 30 ्ा सिंख्ा 
दाखवा्च्ा आहेत. त्ासिािी 5 वाहने = 1 एिि असिे प्रमार घेऊ. आपला सतंभालेख असिा बदसिेल.

O X

Y

प्रमार : Y अक्षावर
1 एिि अंतर = 5 वाहने

सिा्िल सिकूटर ररक्षा X

Y

वाहनांची नावे

वा
हन

ांच
ी सि

ंख्
ा

0 िैलगाडी
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1. पुढील सतंभालेखात फेब्ुवारी मबह््ातील एिा बदवसिाचे वेगवेगळ्ा शहरांचे अंश सिेनलसिअसिमिील िमाल 
तापमान दश्शवले आहे. आलेखाचे बनरीक्षर िरा व प्रशनांची उततरे बलहा.

(1) उभ्ा आबर आडव्ा रेषेवर 
िोरती माबहती दश्शवली आहे ?

(2) सिवायंत जासत तापमान 
िोरत्ा शहराचे आहे ?

(3) िमाल तापमान सिमान असिरारी 
शहरे िोरती ?

(4) िोरत्ा शहरांचे िमाल तापमान 
30 अंश सिेनलसिअसि आहे ?

(5) पाचगरी आबर चंद्रपूर ्ा 
शहरांच्ा िमाल तापमानातील 
फरि बिती ?

सतंभालेख	काढणे
 बदलेल्ा माबहतीवरून सतंभालेख िसिा िाढा्चा हे पुढील उदाहररावरून सिमजून घ्ा.          
उदा. एिा रोपवाबटिेतील रोपांची माबहती खाली बदली आहे. ही माबहती सतंभालेख िाढून दाखवा.

रोपांची	 नावे मोगरा जाई जासवंद शेवंती
रोपांची	संखया 70 50 45 80

 एि आलेख िागद घ्ा.
(1) आलेख िागदावर मध्भागी ‘रोपांचे प्रिार व सिंख्ा’ असिे शीष्शि बलहा.
(2) X व Y हे अक्ष व O हा छेदनबिंदू िाढा.
(3) X-अक्षावर रोपांची नावे सिारख्ा अंतरावर बलहा.
(4) रोपांच्ा सिंख्ांना 5 ने भाग जातो महरून Y अक्षावर 0.5 सिेमी = 5 रोपे, महरजेच
 1 सिेमी = 10 रोपे हे प्रमार ्ोग् प्रिारे दाखवता ्ेते महरून हे प्रमार घ्ा. 
(5) िागदाच्ा उजव्ा िोपऱ्ात प्रमार बलहा.
(6) प्रत्ेि रोपाच्ा नावावर X-अक्षावर ्ोग् उंचीचा सतंभ िाढा. 

ता
पम

ान

प्रमार : Y अक्षावर
1 एिि = 5 °C

पाचगरी पुरे चंद्रपूर नाबशिमाथेरान X

Y

शहरे
0

सरावसंच	18

जाणून	घेऊया.
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 वरील उदाहररात Y अक्षावर वेगळे प्रमार वापरून आलेख िाढा व वरील आलेखाशी तुलना िरा.               
(जसिे, 1 सिेमी = 5 रोपे) 

  

	 �	सतंभालेखात सिव्श सतंभाची रुंदी सिमान असिते.
	 �	लगतच्ा सतंभांमिील अंतर सिमान असिते.
	 �	सिव्श सतंभ ्ोग् उंचीचे असितात.

 वत्शमानपत्े बिंवा माबसििे ्ांमिून बवबवि माबहती दश्शवराऱ्ा सतंभालेखाचा सिंग्रह िरा.

(1)  एिा गावातील िाही िुटुंिप्रमुखांची नावे व त्ांच्ा िुटुंिातील एिा बदवसिातील बपण्ाच्ा पाण्ाचा 
वापर बदला आहे. बदलेल्ा माबहतीवरून सतंभालेख िाढा. 

  (प्रमार : Y अक्षावर : 1 सिेमी = 10 लीटर पारी)

नाव रिेश शोभा अयूि जयुली राहुल
बपण्ाच्ा पाण्ाचा वापर 30 लीटर 60 लीटर 40 लीटर 50 लीटर 55 लीटर

प्रमार : Y अक्षावर 
1 सिेमी = 10 रोपे

मोगरा जाई जासवंद शेवंती

रोपांचे प्रिार व सिंख्ा

सरावसंच	19

 गबणत	िाझा	सोिती	:	वतचािानपत्ांत,	िाबसकांत.

िे	 िला	सिजले.

X

Y

राेपांचे प्रिार
0
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(2)  एिा प्राबरसिंग्रहाल्ातील प्रारी व प्राण्ांची सिंख्ा पुढे दश्शवल्ाप्रमारे आहे. बदलेल्ा माबहतीवरून 
सतंभालेख िाढा. (प्रमार : Y अक्षावर, 1 सिेमी = 4 प्रारी)

प्राणी िरीण वाघ िाकड ससा िोर
संखया 20 4 12 16 8

(3)  एिा शाळेतील सनेहसिंमेलनातील बवबवि गुरदश्शनाच्ा िा््शक्रमात भाग घेराऱ्ा बवद्ार्ायंची सिंख्ा 
खालील तकत्ात दश्शवली आहे. ्ा माबहतीच्ा आिारे सतंभालेख िाढा. 

  (प्रमार : Y अक्षावर, 1 सिेमी = 4 बवद्ाथवी) 

कायचारिि नाटक नृतय गायन वादन एकांबकका

बवद्ारयाांची	संखया 24 40 16 8 4

(4)  एिा ज्ूसि सिेंटरवर एिा आिवड्ात ज्ूसि घेण्ासिािी ्ेराऱ्ा ग्राहिांची सिंख्ा खालील तकत्ात दश्शवली 
आहे. ्ा माबहतीच्ा आिारे बदलेल्ा प्रमारांनुसिार दोन वेगवेगळे सतंभालेख िाढा. 

  (प्रमार : Y अक्षावर, 1 सिेमी = 10 ग्राहि,  1 सिेमी = 5 ग्राहि) 

जयूसचा	प्रकार संत्ी अननस सफरचंद आंिा डाबळंि

ग्ािक	संखया 50 30 25 65 10

(5)* सिांगली बजलह्ातील 5 गावांमध्े बवद्ार्ायंनी वृक्षारोपर िेले. ्ा माबहतीच्ा आिारे सतंभालेख िाढा. 
(प्रमार : Y अक्षावर, 1 सिेमी = 100 झाडे) 

गावाचे	 नाव दुधगाव िागणी सिडोळी आष्ा कवठेबपरान

वृक्ारोपण	केलेलया	झाडांची	संखया 500 350 600 420 540

(6)* ्शवंत एिा आिवड्ात वेगवेगळ्ा व्ा्ाम प्रिारांसिािी खालीलप्रमारे वेळ देतो. ्ा माबहतीचा तपशील 
दाखवरारा सतंभालेख ्ोग् प्रमार घेऊन िाढा.   

वयायाि	प्रकार धावणे योगासने सायकबलंग बगयाचारोिण िॅडबिंटन

वेळ 35 बमबनटे 50 बमबनटे 1 तासि 10 बमबनटे 1 
1

2  तासि 45 बमबनटे

(7)  तुमच्ा वगा्शतील चार बमत्-मैबत्रींची नावे बलहा. त्ांच्ा नावासिमोर त्ांचे बिलोग्ररॅममिील वजन बलहा. 
्ा माबहतीवरून वरीलप्रमारेे तक्ता त्ार िरा व सतंभालेख िाढा.

���

	

सिांनख्ि माबहतीचे सिादरीिरर िरताना सतंभालेखाऐवजी बवबवि आलेखांचा वापर िेला जातो. 
MS-Excell, PPT ्ामध्े असिलेले वेगवेगळे आलेख बशक्षिांच्ा मदतीने पाहा.

ICT Tools or Links
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7 सिबिती

 

कृती	 :	 एि िागद घ्ा. िागदाचे दोन सिमान भाग होतील अशी घडी 
घाला व नंतर घडी उलगडा. त्ाच्ा एिा भागावर रंगाचा 
बिपिा िाढा. िागद दुमडा. त्ावर थोडा दाि द्ा. नंतर 
िागद उलगडा. िा् बदसिते ? त्ार झालेली आिृती घडीवरील 
रेषेशी सिमबमत आहे.

कृती	 : आता एि िागद घ्ा. एि दोरा घ्ा. तो रंगात िुडवा. 
िागदाच्ा एिा भागावर तो िेवा. िागदाला घडी घाला. 
घडीवर दाि देऊन हळूच दोऱ्ाचे एि टोि ओढा. िागद 
उलगडा. एि बचत् बदसिेल. िागदाच्ा घडीच्ा दुसिऱ्ा िाजूला 
जो आिार बदसिेल तो पबहल्ा आिारासिारखाच असिेल. त्ार 
झालेले बचत् सिमबमत आहे असिे महरतात.

 

हे बचत् ओळखले िा ?
्ा बचत्ातील वाहनावर सिमोर बलबहलेली अक्षरांची रचना िोरत्ा हेतूने 
िेली असिेल ? बचत्ातील वाहनाच्ा सिमोरील भागावर िाढलेली अक्षरे 
एिा िागदावर बलहा. तो िागद आरशासिमोर िरून वाचा.
अशा प्रिारची अक्षरांची रचना तुमहांला इतर िुिेे बदसिते िा ?

बशबक्का	 : अबनल, सिुिा आपर आरशात बदसित आहोत. ते 
आपले प्रबतबिंि आहे. त्ात वेगळे िा् बदसिते ?

सुधा	 	 :	 मी डाव्ा िाजूला िरॅज लावला आहे. तो आरशातल्ा 
माझ्ा प्रबतबिंिाच्ा उजव्ा िाजूला बदसित आहे.

अबनल	 : मी आरशापासिून जेवढ्ा अंतरावर उभा आहे, तेवढ्ाच 
अंतरावर आरशापासिून माझे प्रबतबिंि बदसित आहे.

िे	करून	पािा.

बवचार	करा.

चला,	चचाचा	करूया.
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(1) (2) (3) (4)

सुधा	 	 : िाईंच्ा सिाडीचा पदर डाव्ा खांद्ावर आहे, पर आरशात मात् तो उजव्ा खांद्ावर बदसित         
आहे.

बशबक्का	 : आपर आबर आपले प्रबतबिंि हे आरशाच्ा सिंदभा्शत सिमबमत आहेत.

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 प्रबतबिंबित	सिबिती

  A H M ही इंग्रजीतील अक्षरे मोठ्ा आिारात वेगवेगळ्ा 
िागदांवर िाढा. ती अशा प्रिारे दुमडा, िी त्ाचे दोन भाग तंतोतंत 
जुळतील. ज्ा रेषेवर दुमडून आिृतीचे दोन सिमान भाग बमळाले ती 
रेषा बिपक्ांनी दाखवा. ती रेषा महरजे त्ा आिृतीचा सिबित	अक्.	 

 जया सिबित	आकृतीचे	 तयातील	अक्ािुळे	 िोणारे	 दोन	 भाग	 एकिेकांशी	 तंतोतत	जुळतात, तया	 प्रकारचया	
सिबितीला	प्रबतबिंबित	सिबिती	 मिणतात. िाही आिृत्ांना एिापेक्षा जासत सिमबमती अक्ष असितात. 
 खालील आिृत्ा सिमबमत आिृत्ा आहेत.

1. खालील अािृत्ांचे सिमबमत अक्ष दाखवा. एिापेक्षा जासत सिमबमती अक्ष िोरत्ा आिृतीत आहेत ?

2. वहीवर इंग्रजी िॅबपटल अक्षरे बलहा. त्ांचे सिमबमती अक्ष िाढण्ाचा प्र्तन िरा. िोरिोरत्ा अक्षरांना 
सिमबमती अक्ष िाढता ्ेतो ? एिापेक्षा जासत सिमबमती अक्ष असिलेली अक्षरे िोरती ?

3. दोरा, रंग व घडी घातलेला िागद ्ांचा उप्ोग िरून सिमबमत आिार िाढा.
4. व्वहारातील बवबवि वसतूंचे बनरीक्षर िरा. उदाहरराथ्श, झाडांची पाने, उडरारे पक्षी, ऐबतहाबसिि वासतूंची 

बचत्े इत्ादी. त्ांच्ातील सिमबमत आिार शोिा व त्ांचा सिंग्रह िरा. 

 

सरावसंच	20

जाणून	घेऊया.
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	 	 आलेख	कागदावर	सिबित	आकृतया	काढणे
 आलेख िागदावरील अािृतीचे बनरीक्षर िरा. रेषा l च्ा 
डाव्ा िाजूला रेषाखंड AB िाढला आहे. रेषा l च्ा डावीिडे 
जेवढ्ा अंतरावर A व B हे बिंदू आहेत. तेवढ्ाच अंतरावर 
उजवीिडे A ॑ व B  ॑ हे बिंदू आहेत. A ॑ व B  ॑ हे बिंदू महरजे 
A व B ची प्रबतबिंिे आहेत. रेषाखंड A  ॑B  ॑ ही आिृती रेषाखंड 
AB चे प्रबतबिंि आहे. रेख AB व रेख A ॑B  ॑ ची लांिी मोजा 
व बनषिष्श िाढा. 

 वरील आिृत्ांत रेषा l ्ा सिमबमत अक्षामुळे जे दोन भाग झाले आहेत, ते तंतोतंत जुळतात िा ते पाहा.

1. खाली िाही आिृत्ा व त्ांच्ाजवळ रेषा l िाढली आहे. ती रेषा सिमबमत अक्ष होईल अशा प्रिारे दुसिऱ्ा 
िाजूला आिृती िाढून सिमबमत आिृत्ा पूर्श िरा.

���

P

R
ll

Q Q  ॑

R ॑

P  ॑

l

l

l
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�		बवभाज्तेची 2 ची िसिोटी, 5 ची िसिोटी व 10 ची िसिोटी बलहा.
�		खालील सिंख्ा वाचा. त्ांपैिी िोरत्ा सिंख्ा 2 ने, 5 ने बिंवा 10 ने बवभाज् आहेत ते आेळखून 

ररिाम्ा चौिटींत बलहा.
  125, 364, 475, 750, 800, 628, 206, 508, 7009, 5345, 8710

  2 ने बवभाज्  5 ने बवभाज्  10 ने बवभाज्

   

बवभाजयतेचया	कसोट्ा
 आरखी िाही िसिोट्ांचा अभ्ासि िरू. 
  खालील सिाररी पूर्श िरा.

संखया संखयेतील	अंकांची	
िेरीज	 बकती	?

िेरजेला	 3	 ने	भाग
जातो	का?

बदलेली	 संखया	 3	 ने	
बवभाजय	आिे	का	?

63 6 + 3 = 9 � �

872 17 × ×
91

552
9336
4527

 ्ावरून िा् बनषिष्श िाढता ्ेईल ? 

 3	ची	 बवभाजयतेची	कसोटी	 :	 जर	कोणतयािी	संखयेतील	अंकांचया	िेरजेला	 3	 ने	 बन:शेष	भाग	जात	
	 	 असेल,	 तर	 ती	संखया	 3	 ने	 बवभाजय	असते.

8 बवभाजयता

जरा	आठवूया.

जाणून	घेऊया.

िे	 िला	सिजले.
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   खालील सिाररी पूर्श िरा.

संखया बदलेलया	संखयेला	
4	 ने	भागून	 पािा.	

पूणचा	भाग	जातो	का	?

दशक	व	एककसथानचया	
अंकांनी	 तयार	 झालेली	

संखया

तयार	 झालेली	 संखया											
4	 ने	 बवभाजय	 आिे													

का	?

992 � 92 �

7314
6448
8116
7773
3024

    ्ावरून िा् बनषिष्श िाढता ्ेईल ?

 खालील सिाररी पूर्श िरा.

संखया
बदलेलया	संखयेला	
9	 ने	भागून	 पािा.	
पूणचा	भाग	जातो	का	?

संखयेतील	अंकांची	िेरीज िेरीज	 9	 ने	 बवभाजय		
आिे	का	?

1980 � 1 + 9 + 8 + 0 =18 �

2999 × 29 ×

5004

13389

7578

69993
 ्ावरून िा् बनषिष्श िाढता ्ेईल ?

जाणून	घेऊया.

िे	 िला	सिजले.

जाणून	घेऊया.

	 4	ची	 बवभाजयतेची	कसोटी	 :	 जर	कोणतयािी	संखयेतील	दशक	व	एककसथानचया	अंकांनी	तयार		
िोणाऱया	 संखयेला	 4	 ने	 बन:शेष	 भाग	 जात	 असेल,	 तर	 ती										
संखया	 4	 ने	 बवभाजय	असते.
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	 	 9	ची	 बवभाजयतेची	कसोटी	 :	 जर	 कोणतयािी	 संखयेिधील	 अंकांचया	 िेरजेला	 9	 ने	 बन:शेष	 भाग	
जात	असेल,	 तर	 ती	संखया	 9	 ने	 बवभाजय	असते.

1. एिा िागेत फुलझाडे आहेत. एिेिा झाडावर एिच सिंख्ा असिलेली अनेि फुले आहेत. तीन बवद्ाथवी 
परडी घेऊन फुले तोडा्ला गेले. परडीवर 3, 4, 9 ्ांपैिी एि सिंख्ा आहे. प्रत्ेि बवद्ाथवी आपल्ा 
परडीवरील सिंख्ेने बवभाज् सिंख्ा असिलेले फकूल तोडतो. एिा झाडावरून एिच फकूल तो घेतो. सिांगा           
िरं ! प्रत्ेि परडीत िोरत्ा सिंख्ांची फुले असितील ?

 

	 	 ���

111

220

249

999
432

336

666 450

369
435 356

960

72

123

108
90

3

9

4
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िे	 िला	सिजले.
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      बवभाजक	 ,	 बवभाजय

 चौिटींत भाज्, भाजि, भागािार व िािी ्ांपैिी ्ोग् शबद भरा.	

	

 36 ला 4 ने भागल्ावर िािी शू्् ्ेते महरून 4 हा 36 चा बवभाजक आहे व 36 ही सिंख्ा 4 न े                    
बवभाजय आहे.

 65 ला 9 ने भागल्ावर िािी शू्् आली नाही महरून ्ेथे 9 हा 65 चा भाजि आहे, परंतु                 
बवभाजक	नाही. तसिेच 65 ही सिंख्ा 9 ने बवभाजय नाही.

 36 चे बवभाजि : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
 48 चे बवभाजि :  1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48
 सिामाईि बवभाजि बलहा.  ,  ,  ,  ,  , 

1. खालील उदाहररांतील सिंख्ांचे सिव्श बवभाजि बलहा व त्ांच्ा सिामाईि बवभाजिांची ्ादी िरा.
 (1) 12, 16 (2) 21, 24 (3) 25, 30 (4) 24, 25 (5) 56, 72 

िितति	सािाईक	 (साधारण)	 बवभाजक	 : िसाबव
उदा.	 	मावशीने 12 मीटर लांिीची एिा रंगाची व 18 मीटर लांिीची दुसिऱ्ा रंगाची अशा दोन प्रिारच्ा िागदी 

पट् ट्ा आरल्ा आहेत. प्रत्ेि रंगाच्ा िागदी पट् टीचे सिमान लांिीचे तुिडे िरा्चे आहेत. जासतीत 
जासत बिती लांिीचे तुिडे िरता ्ेतील ?

  ज्ा लांिीचे तुिडे िरा्चे आहेत, ती सिंख्ा 12 व 18 ची बवभाजि असिली पाबहजे.
 12 चे बवभाजि : 1, 2, 3, 4, 6 , 12
 18 चे बवभाजि : 1, 2, 3, 6 , 9, 18
  12 व 18 ्ांच्ा सिामाईि बवभाजिांपैिी 6 हा सिवायंत मोिा बवभाजि आहे, महरून जासतीत जासत             

6 मीटर लांिीचे तुिडे िरता ्ेतील.

  9
 4) 36

-   
36

     00

  7
 9) 65
  

- 63
  02

9 िसाबव-लसाबव
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जरा	आठवूया.

जाणून	घेऊया.
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उदा.	 दुिानात 20 बिग्ररॅ जवारी व 50 बिग्ररॅ गहू अाहेत. सिव्श िा्् बपशव्ांमध्े भरा्चे आहे. प्रत्ेि बपशवीत 
सिमान  वजनाचे  िा््  भरा्चे  आहे, तर  जासतीत  जासत  बिती  वजनाचे  िा््  प्रत्ेि  बपशवीत  
भरता ्ेईल ?

  बपशवीतील िा््ाचे बिलोग्ररॅममिील वजन 20 व 50 चे बवभाजि असिले पाबहजे. बशवा् बपशवीत जासतीत 
जासत वजनाचे िा्् भरले पाबहजे, महरून 20 व 50 ्ा सिंख्ांचा मसिाबव िाढू्ा.

  20 चे बवभाजि : 1, 2, 4, 5, 10, 20 
  50 चे बवभाजि : 1, 2, 5, 10, 25, 50 
  सिामाईि बवभाजि : 1, 2, 5, 10
  20 व 50 च्ा सिामाईि बवभाजिांतील 10 हा सिवायंत मोिा बवभाजि महरजे महततम बवभाजि आहे,
  महरजे 20 व 50 ्ा सिंख्ांचा मसिाबव 10 आहे. 
  महरून प्रत्ेि बपशवीत जासतीत जासत 10 बिग्ररॅ िा्् भरता ्ेईल.

बदलेलया	संखयांचा	 िसाबव	काढणे	 मिणजे	संखयांचया	 बवभाजकांची	यादी	करून	 तयांतील	सवाांत	िोठा	
सािाईक	 बवभाजक	शोधणे.

1. खालील सिंख्ांचा मसिाबव िाढा.
 (1) 45, 30 (2) 16, 48 (3) 39, 25 (4) 49, 56 (5) 120, 144 
 (6) 81, 99  (7) 24, 36  (8) 25, 75   (9) 48, 54 (10) 150, 225

2. 18 मीटर लांि व 15 मीटर रुंद जबमनीच्ा तुिड्ात भाजीपाला लावण्ासिािी मोठ्ात मोठ्ा आिारांचे 
चौरसिािृती सिारखे  वाफे  त्ार  िरा्चे  झाल्ासि  प्रत्ेि  वाफा  जासतीत  जासत  बिती  मीटर लांिीचा 
असिावा ?

3. 8 मीटर आबर 12 मीटर लांिीच्ा प्रत्ेि दोरखंडांचे सिारख्ा लांिीचे तुिडे िरा्चे आहेत, तर अशा 
प्रत्ेि तुिड्ाची लांिी जासतीत जासत बिती मीटर असिावी ?

4. चंद्रपूरमिील ताडोिा व्ाघ्र प्रिलप पाहण्ासिािी 6 वी व 7 वी च्ा वगा्शतील अनुक्रमे 140 व 196 बवद्ाथवी 
सिहलीसिािी गेले. प्रत्ेि इ्ततेतील बवद्ार्ायंचे सिमान सिंख्ेचे गट िरा्चे आहेत. प्रत्ेि गटाला माबहती 
देण्ासिािी एि माग्शदश्शि त्ाची फी देऊन बमळतो. जासतीत जासत बिती बवद्ाथवी प्रत्ेि गटात असिू 
शितील ? प्रत्ेि गटात जासतीत जासत बवद्ाथवी घ्ा्चे िारर िा् असिेल ? 

5. ‘तुमसिर’ ्ेथील तांदूळ सिंशोिन िेंद्रात िासिमती जातीचे 2610 बिग्ररॅ व इंद्रा्री जातीचे 1980 बिग्ररॅ तांदूळ 
बि्ारे आहे. त्ांच्ा जासतीत जासत वजनाच्ा सिारख्ा बपशव्ा बवक्रीसिािी त्ार िरा्च्ा आहेत, तर 
प्रत्ेि बपशवीचे वजन बिती असिेल ? प्रत्ेि जातीच्ा तांदळाच्ा बिती बपशव्ा त्ार होतील ?

सरावसंच	24

िे	 िला	सिजले.
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लघुति	सािाईक	 (साधारण)	 बवभाजय	 :	लसाबव

 3 चा व 4 चा पाढा बलहा. पाढ्ामध्े त्ा सिंख्ेने बवभाज् सिंख्ा क्रमाने बलबहलेल्ा असितात हे लक्षात 
घ्ा. 3 व 4 ने बवभाज् अशी सिवायंत लहान सिंख्ा िोरती ? व्वहारात िाही बििारी लघुतम सिािारर बवभाज् 
(लसिाबव) उप्ोगी पडतो. बदलेल्ा सिंख्ांचा सिवायंत मोिा सिािारर बवभाज् िाढू शिता िा ?  
 रेहाना आबर ॲना फुलांचे गजरे िरतात. प्रत्ेिीला सिमान सिंख्ेची फुले टोपलीत द्ा्ची आहेत.
ताई	 : रेहाना, तू 6 फुले असिलेले गजरे िर. ॲना तू 8 फुले असिलेले गजरे िर. तुमच्ा प्रत्ेिीच्ा टोपलीत 

िमीत िमी बिती फुले िेवू ?
रेिाना	 : मला 6 च्ा पटीत फुलांची सिंख्ा हवी.
ॲना	 : मला 8 च्ा पटीत फुलांची सिंख्ा हवी.
  6 च्ा पटीतील सिंख्ा महरजे 6 ने 
  बवभाज् सिंख्ा : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78,...
  8 च्ा पटीतील सिंख्ा महरजे 8 ने बवभाज् सिंख्ा : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56,  

64, 72, 80, 88, 96, 104,...
  सिामाईि बवभाज् सिंख्ा = 24, 48, 72, 96, ...
रेिाना	 : ताई, तू प्रत्ेिीला 24, 48, 72 बिंवा 96 एवढी फुले बदलीसि, तर आमही दोघी तू सिांबगतल्ाप्रमारे 

फुलांचे गजरे िरू शिकू.
ॲना	 : िमीत िमी 24 फुले द्ावीच लागतील. 
  24 ही सिंख्ा 6 व 8 चा लघुतम सिामाईि बवभाज् आहे.(लसिाबव)  
उदा.  13 व 6 चा लसिाबव िाढा.
 13 चा पाढा : 13, 26, 39, 52, 65, 78 , 91, 104, 117, 130 
 6 चा पाढा : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60
 ्ेथे सिामाईि बवभाज् सिंख्ा बदसितच नाही महरून दो्ही पाढे पुढे वाढवू.
 13 ने बवभाज् सिंख्ा : 130, 143, 156,...
 6 ने बवभाज् सिंख्ा  : 60, 66, 72, 78 , 84,...
 13 ने व 6 ने बवभाज् सिंख्ांच्ा ्ाद्ा पाबहल्ा तर असिे बदसिते, िी 78 ही सिवायंत लहान सिामाईि 

बवभाज् सिंख्ा आहे महरून 13 व 6 चा लसिाबव 78 आहे.

 दोन	संखयांचा	लसाबव	 िा	 तयांचया	 गुणाकारापेक्ा	 िोठा	असू	शकत	नािी.

जाणून	घेऊया.

िे	 िला	सिजले.
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उदा. 

प्रवीर, िागेश्ी व ्श एिाच घरातील मुले आहेत. प्रवीर सिै््ात अबििारी आहे. िागेश्ी दुसिऱ्ा गावी 
वैद्िी् महाबवद्ाल्ामध्े बशिते. ्श जवळच्ा गावी हा्सिकूलच्ा वसिबतगृहात आहे. प्रवीर दर 
120 बदवसिांनी घरी ्ेऊ शितो. िागेश्ी दर 45 बदवसिांनी घरी ्ेते, तर ्श दर 30 बदवसिांनी घरी ्ेतो. 
सिगळे जर 15 जून 2016 ला एिाच वेळी घरातून िाहेर पडले. त्ा वेळी आईिािा महराले,‘‘तुमही 
सिगळे एित् घरी ्ाल, त्ा बदवशी आपर सिर सिाजरा िरू.’’ आईने ्शला बवचारले, ‘‘तो बदवसि िोरता 
असिेल ?’’

 ्श महराला, ‘‘बजतक्ा बदवसिांनी आमही एिाच वेळी घरी ्ेरार ती सिंख्ा 30, 45 आबर 120 ्ांनी 
बवभाज् हवी महरजे पुढच्ा वषवी 10 जूनला आमही एित् ्ेऊ, तेवहा आपला सिर असिेल.’’ 

 ्शने उततर िसिे िाढले ?

बदलेलया	संखयांचा	लसाबव	काढणे	 मिणजे	 तया	संखयांनी	 बवभाजय	असलेलया	सवचा	संखया	 बलहून	
तयांतील	लिानात	लिान	सािाईक	 बवभाजय	संखया	शोधणे.

बवचार	करा.

िे	 िला	सिजले.
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1. खालील सिंख्ांचा लसिाबव िाढा.
 (1) 9, 15 (2) 2, 3, 5 (3) 12, 28 (4) 15, 20  (5) 8, 11
2.	 	खालील उदाहररे सिोडवा.  
 (1) िवा्तीसिािी पटांगरावरील मुलांच्ा प्रत्ेि रांगेत 20 मुले बिंवा प्रत्ेि रांगेत 25 मुले राहतील 

अशा रांगा िेल्ासि, रांगा पूर्श हाेतात व एिही मुलगा बशल्ि राहत नाही, तर त्ा शाळेत िमीत 
िमी बिती मुले आहेत ?

 (2) वीराजवळ िाही मरी आहेत. बतला सिमान मरी असिलेल्ा माळा त्ार िरा्च्ा आहेत. बतने 16, 
24 बिंवा 40 मण्ांच्ा माळा िेल्ा तर एिही मरी बशल्ि राहत नाही, तर बतच्ाजवळ िमीत 
िमी बिती मरी आहेत ? 

 (3) तीन वेगवेगळ्ा डब्ांत सिमान सिंख्ेचे लाडू िेवले. पबहल्ा डब्ातील लाडू 20 मुलांना, दुसिऱ्ा 
डब्ातील लाडू 24 मुलांना व बतसिऱ्ा डब्ातील लाडू 12 मुलांना सिमान वाटले. एिही लाडू उरला 
नाही, तर तीनही डब्ात बमळून एिकूर िमीत िमी बिती लाडू होते ?

 (4) एिा  शहरात  एिाच  मोठ्ा  रसत्ावरील  तीन  वेगवेगळ्ा  चौिांतील  बसिग्नल  पाबहले.  ते  
दर 60 सिेिंद, 120 सिेिंद व 24 सिेिंदांनी बहरवे होतात. सििाळी 8 वाजता बसिग्नल चालू िेला, 
तेवहा  तीनही  बसिग्नल  बहरवे होते. त्ानंतर बिती  वेळाने  तीनही  बसिग्नल एिाच  वेळी  पु्हा  
बहरवे होतील ?

 (5) 
13

45  व 
22

75  ्ा व्वहारी अपूरायंिांचे सिममूल् सिमचछेद अपूरायंि शोिा व त्ांची िेरीज िरा. 

���

गबणती	कोडे!

एिा िाजूसि सिंख्ा आबर दुसिऱ्ा िाजूसि माबहती बलबहली आहे, असिे चार िागद आपल्ािडे आहेत. 
िागदांवरील सिंख्ा 7, 2, 15, 5 अशा आहेत आबर िागदांवरील माबहती खालीलप्रमारे आहे. 
(माबहतीचा क्रम बभन् आहे.)

 (I) 7 ने भाग जारारी सिंख्ा   (II) मूळ सिंख्ा

 (III)  बवषम सिंख्ा     (IV) 100 पेक्षा मोिी सिंख्ा

जर प्रत्ेि िागदावरील सिंख्ा त्ा िागदाच्ा मागे बलबहलेल्ा माबहतीशी बवसिंगत आहे, तर ‘100 पेक्षा 
मोिी सिंख्ा’ अशी माबहती असिलेल्ा िागदावरील मागची सिंख्ा िोरती ?

सरावसंच	25
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डावी िाजू  उजवी िाजू

                    
बशक्क	 : िोरत्ा दोन सिंख्ा व गबरती बक्र्ा वापरून उततर 15 ्ेते हे शोिा.
शवचारी	 : 5 × 3 िेले, िी उततर 15 बमळते आबर 45 ला 3 ने भागले तरीही उततर 15 ्ेते.
शुभंकर	 : 17 - 2 िेले तरी उततर 15 ्ेते आबर 10 मध्े 5 बमळवले तरी उततर 15 ्ेते.
बशक्क	 : शाबिासि! महरजे 5 × 3 बिंवा 17 - 2 ्ा दो्ही बक्र्ांनी एिच उततर बमळते. हेच आपर           

5 × 3 = 17 - 2 असिे बलबहतो. गबरती भाषेत ‘=’ (िरोिर) हे बच्ह वापरून डाव्ा आबर 
उजव्ा िाजूच्ा गबरती बक्र्ा िरून आलेल्ा सिंख्ा सिमान आहेत हे दाखवतो. अशा सिमानतेला 
‘सिीकरण’ असिे महरतात.

शवचारी	 : आपर 17 - 2 = 5 × 3 असिे सिमीिरर बलहू शितो िा ?
बशक्क	 : हो ! तेही सिमीिरर िरोिर आहे. सिमीिरराच्ा िाजूंची अदलािदल िरून नवे सिमीिरर बलबहले 

तर तेही िरोिर महरजेच सिंतुबलत असिते. 

        

तराजूचया	 दोनिी	 िाजूला	वजन	सिान	असेल,	 तर	 तो	संतुबलत	 राितो.	असा	
संतुबलत	वजनकाटा	 िा	सिीकरणासारखा	असतो.

1. खाली दोन ओळींत वेगवेगळ्ा गबरती बक्र्ा बदल्ा आहेत. त्ांच्ापासिून बमळराऱ्ा सिंख्ा शोिून सिमीिररे 
त्ार िरा.

 16 ÷ 2,      5 × 2,  9 + 4,    72 ÷ 3,     4 + 5
  8 × 3, 19 - 10,    10 - 2,  37 - 27,    6 + 7

10 सिीकरणे

सरावसंच	26

चला,	चचाचा	करूया. 

जाणून	घेऊया.

बवभाग	 दुसरा
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सिीकरणाची	 उकल

 वरील बचत्ात शाळा व घर ्ांतील अंतर 300 मीटर बदसित आहे. त्ाच सिरळ रसत्ावर शाळा व घर 
्ांच्ामिे दुिान आहे. दुिान  व  घर  ्ांतील अंतर 190 मीटर आहे, तर शाळा व दुिान ्ांतील अंतर 
बिती ?

संखयेसाठी	अक्राचा	वापर

बशक्क	: आपर बदलेली माबहती वरील बचत्ात िशी दाखवली आहे ते पाहा.
सुजाता	: सिर, दुिान व शाळा ्ांतील अंतर x ने िा दाखवले आहे ?
बशक्क	: ते अंतर सिंख्ेएेवजी x मीटर आहे असिे मानले आहे. ते अंतर शोिा्चे आहे. सिध्ा x ्ा अक्षराने 

ते दाखवले आहे.
सिीर	 : महरजे x व 190 ्ांची िेरीज 300 होईल.
बशक्क	: िरोिर, ही माबहती सिमीिरराच्ा रूपात बलहू. ध्ानात िेवा, िी x ही सिंख्ा आहे पर अजून x ची 

बिंमत सिमजलेली नाही. 
   x + 190 = 300    ्ेथे x ची बिंमत बिती ्ेईल ?
 शिानाने x सिािी वेगवेगळ्ा सिंख्ा वापरून पाबहल्ा.
 प्रथम x ची बिंमत 70 मानली, तेवहा डावी िाजू 70 + 190 = 260 झाली. ती उजव्ा िाजूपेक्षा लहान 
आहे. मग x सिािी 150 ही सिंख्ा घेतली, तेवहा डावी िाजू 150 + 190 = 340 झाली. ही उजव्ा िाजूपेक्षा 
मोिी झाली. नंतर x ची बिंमत 110 मानली, तेवहा डावी िाजू उजव्ा िाजूएवढी झाली व सिमीिरर सिंतुबलत 
राबहले, ्ावरून x ची बिंमत बिंवा दुिान व शाळा ्ांतील अंतर 110 मीटर आहे हे सिमजले.
 सिमीिररात ििी ििी एखाद्ा सिंख्ेसिािी अक्षर वापरले जाते. सिमीिरर सिंतुबलत राहील अशी त्ा 
अक्षराची बिंमत शोिा्ची असिते. अशा अक्षराला ‘चल’ असिे महरतात. चलाचया	 जया	 बकितीने	 सिीकरण	
संतुबलत	 रािते,	 तया	 बकितीला	सिीकरणाची	 ‘उकल’	असे	 मिणतात. 
 सिीकरण	सोडवणे	 मिणजे	सिीकरणातील	चलाची	 बकंित	काढणे	 मिणजेच	 तयाची	 उकल	शोधणे	 िोय.
 वरील उदाहररात x + 190 = 300 ्ा सिमीिरराची उिल 110 आहे.

x मी 190 मी

शाळा दुिान घर
��

190 मी
300 मी

जाणून	घेऊया.
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सिीकरण	सोडवणे

बशक्क	 :  एिा पेरूचे वजन बिती िोरांइतिे आहे 
हे िसिे शोिरार ?

जॉन	 : तराजूच्ा प्रत्ेि पारड्ांतून तीन िोरे 
िाढल्ासि तराजू सिंतुबलत राहील व एिा 
पेरूचे वजन 4 िाेरांच्ा वजनाइतिे आहे 
हे सिमजेल.

बशक्क	 : शाबिासि! बक्र्ा िरोिर ओळखली. एिा चलाचे सिमीिरर सिोडवून उिल िाढताना, आपर  दो्ही 
िाजूंवर सिमान बक्र्ा िरून सिंतुबलत सिमीिररे बमळवतो. िारर पबहले सिमीिरर सिंतुबलत असिेल, 
तर अशा बक्र्ेतून बमळरारे नवे सिमीिररही सिंतुबलत असिते. अखेर सिमीिरर सिोपे होत जाते व 
चलाची बिंमत महरजेच सिमीिरराची उिल बमळते.

   x + 3 = 7
 ∴ x + 3 - 3 = 7 - 3   (दो्ही िाजूंतून 3 वजा िेले)
 ∴ x + 0 = 4
 ∴ x = 4
   आपर आिी पाबहलेल्ा सिमीिरराचा पु्हा बवचार िरू.
   x + 190 = 300
 ∴ x + 190 - 190 = 300 - 190  (दो्ही िाजूंतून 190 वजा िेले)
 ∴ x + 0 = 110
 ∴ x = 110 

 सिमीिरराची उिल शोिताना अंदाजाने अनेि बिमती तपासिण्ाऐवजी अशी सिोपी व अचूि पद् ित वापरावी. 
त्ामुळे चलाची बिंमत बमळते महरजेच सिमीिरराची उिल बमळते.

 सिमीिरराचा उप्ोग िरून िाही उदाहररे सिोडवू.

उदा. बदलजीतचे 4 वषायंपूववीचे व् 8 वषवे होते. ्ावरून त्ाचे आजचे व् बिती ?
 बदलजीतचे आजचे व् a वषवे मानू.  बदलेली माबहती a च्ा भाषेत बलहू.
  a - 4 = 8
 ∴ a - 4 + 4 = 8 + 4    (दो्ही िाजूंत 4 बमळवले)
 ∴ a + 0 = 12
 ∴ a = 12 
 ∴ बदलजीतचे आजचे व् 12 वषवे आहे.

जाणून	घेऊया.
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उदा. जसमीनिडे िाही रुप्े होते. बतच्ा आईने बतला 7 रुप्े बदल्ावर बतच्ािडे 10 रुप्े झाले, तर आिी 
बतच्ािडे बिती रुप्े होते ?

  जसमीनजवळ आिी y रुप्े होते असिे मानू.
  ∴ y + 7 = 10
  ∴ y + 7 - 7 = 10 - 7 (दो्ही िाजूंतून 7 वजा िरू)
  ∴ y + 0 = 3
  ∴ y = 3 
  महरजे जसमीनजवळ आिी 3 रुप्े होते.

उदा.	 एिा पेढ्ांच्ा िॉकसिमध्े िाही पेढे आहेत. प्रत्ेिाला 2 पेढे 
्ाप्रमारे वाटल्ासि ते 20 मुलांना पुरतात, तर िॉकसिमध्े एिकूर 
पेढे बिती ?

 एिकूर पेढ्ांची सिंख्ा p मानू. 
    p

2
 = 20

 ∴ p
2

 × 2 = 20 × 2         (दो्ही िाजूंना 2 ने गुरले)
          p = 40
 महरून िॉकसिमध्े 40 पेढे आहेत. 

उदा. 5 चॉिलेटची बिंमत 25 रुप्े आहे. 
 एिा चॉिलेटची बिंमत बिती ? 
 एिा चॉिलेटची बिंमत k रुप्े मानू.           
   5k = 25           

 ∴  
5

5

k
 = 25

5
  (दो्ही िाजूंना 5 ने भागले)

 ∴  1k = 5      
 ∴  k = 5
 महरून एिा चॉिलेटची बिंमत 5 रुप्े आहे.

 सिीकरणाचया	 दोनिी	 िाजूंवर	 प्रतयेक	वेळी	सिान	 बरिया	केली,	 तर	 बिळणारे	 सिीकरण	संतुबलत	 रािते.
	 संतुबलत	सिीकरणांवर	खालीलपैकी	कोणतीिी	 बरिया	केली,	 तरी	 बिळणारे	 सिीकरण	संतुबलत	असते.
� दोनिी	 िाजूंिधये	सिान	संखया	 बिळवणे. � दोनिी	 िाजूंिधून	सिान	संखया	वजा	करणे.
� दोनिी	 िाजूंना	सिान	संखयेने	 गुणणे. � दोनिी	 िाजूंना	शूनयेतर	सिान	संखयेने	भागणे.
� दोनिी	 िाजूंची	अदलािदल	करणे.

` 25

िे	 िला	सिजले.
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1. खालील माबहती अक्षर वापरून बलहा.
 (1) एि सिंख्ा व 3 ्ांची िेरीज.
 (2) एिा सिंख्ेमिून 11 वजा िेले तर ्ेरारी वजािािी.
 (3) 15 आबर एि सिंख्ा ्ांचा गुरािार.
 (4) एिा सिंख्ेची चौपट 24 आहे.
2. खालील सिमीिरराची उिल िाढण्ासिािी सिमीिरराच्ा दो्ही िाजूंना िोरती बक्र्ा िरावी लागेल, ते 

पाहा.

 (1) x + 9 = 11  (2) x - 4 = 9 (3) 8x = 24      (4) 
x

6
 = 3 

3. खाली िाही सिमीिररे आबर चलाच्ा बिमती बदल्ा आहेत. त्ा बिमती बदलेल्ा सिमीिरराच्ा उिली 
आहेत िा ते िरवा.

रि. सिीकरण चलाची	 बकंित सिीकरणाची	 उकल	 (आिे/नािी)	
1 y - 3 = 11 y = 3 नाही
2 17 = n + 7 n = 10
3 30 = 5x x = 6
4 m

2  = 14 m = 7

4. खालील सिमीिररे सिोडवा.
 (1) y - 5 = 1  (2) 8 = t + 5 (3) 4x = 52  (4) 19 = m - 4 

 (5) 
P

4
 = 9 (6) x + 10 = 5 (7) m - 5 = - 12  (8) P + 4 = - 1

5. खालील उदाहररांतील बदलेल्ा माबहतीवरून सिमीिरर त्ार िरा व उिल शोिा.
 (1) हरिािडे िाही मेंढ्ा होत्ा. िाजारात त्ांतील 34 मेंढ्ा बविल्ानंतर 176 मेंढ्ा बशल्ि राबहल्ा, 

तर हरिािडे एिकूर बिती मेंढ्ा होत्ा ?
 (2) सिाक्षीने घरी गुळांिा त्ार िेला व िाही िाटल्ांमध्े भरला. त्ा िाटल्ांपैिी 7 िाटल्ा गुळांिा 

मैबत्रींना वाटल्ानंतर घरी 12 िाटल्ा गुळांिा बशल्ि राबहला, तर एिकूर बिती िाटल्ा गुळांिा 
त्ार िेला? एिा िाटलीतील गुळांब्ाचे वजन 250 ग्ररॅम असिेल, तर बतने एिकूर बिती वजनाचा 
गुळांिा त्ार िेला होता ?

 (3) अच्शनाने िाही बिग्ररॅ गहू िाजारातून खरेदी िेला. प्रत्ेि मबह््ािरता 12 बिग्ररॅ असिे 3 मबहने गहू 
दळरािरता िाढला, तेवहा 14 बिग्ररॅ गहू बशल्ि राबहला, तर अच्शनाने एिकूर बिती गहू खरेदी िेला 
होता? 

��� 

सरावसंच	27
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 मागील इ्ततांमध्े आपर दोन सिंख्ांची 
तुलना िरा्ला बशिलो आहोत. आता आपर 
आरखी वेगळ्ा प्रिारे तुलना िशी िरतात हे 
पाहू. जसिे, नीबलमा 12 वषायंची आहे व रमेश            
6 वषायंचा आहे.
 नीबलमा व रमेश ्ांच्ा व्ांची तुलना िशी 
िरता ्ेईल ?
 रमेशने व्ांची तुलना वजािािीने िेली, तर 
नीबलमाने व्ांची तुलना पटीने िेली.

 नीबलमाचे व् रमेशच्ा व्ाच्ा दुपपट आहे. हीच माबहती नीबलमा व रमेश ्ांच्ा व्ांचे प्रमार 2:1 आहे 
असिे  बलबहतात. 2:1 ्ाचे वाचन	 ‘दोनास	 एक’ असिे िरतात. गबरती भाषेत दोन सिंख्ांचे प्रमार गुरोततराच्ा 

भाषेत बलबहता ्ेते. 2:1 हे प्रमार गुरोततर रूपात  
2

1
 असिेही बलबहतात.

प्रिाणाची	 वयविारातील	उदािरणे
उदा. जानिी  अममांनी  िनवलेल्ा इडल्ा व डोसिे चवदार असितात. 

इडलीच्ा पीिासिािी त्ा 1 वाटी उडीद डाळीसि 2 वाट्ा तांदूळ 
हे प्रमार वापरतात, तर डोसिा िनवताना 1 वाटी उडीद डाळीसि 
3 वाट्ा तांदूळ घेतात, महरजे इडलीसिािी डाळ व तांदूळ       

्ांचे प्रमार 1:2 बिंवा  गुरोततर 
1

2
 आहे, तर डोशासिािी            

ते  प्रमार  1:3  महरजेच त्ांचे गुरोततर 
1

3
 आहे.

उदा.	 	मागा्शरेटची  बिनसिटे  छान  असितात. ती  बिनसिटांसिािी  2 वाट्ा  
सिाखरेिरोिर 3 वाट्ा गवहाचे पीि वापरते महरजे बिनसिटांत 

सिाखर व पीि ्ांचे प्रमार 2:3 बिंवा त्ांचे गुरोततर 
2

3  आहे.

   

मी नीबलमापेक्षा 
6 वषायंनी लहान 

आहे.

11 गुणोततर	-	प्रिाण

माझे व् रमेशच्ा 
दुपपट आहे.

चला,	चचाचा	करूया. 

जाणून	घेऊया.
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उदा. मुलींना सिारख्ाच प्रमारात फुले वाटली. ररिाम्ा चौिटींत ्ोग् सिंख्ा बलहा. 
 
िुली 3 5 ........ 1

फुले 12 ........ 32 ........

  
मुलींची सिंख्ा
फुलांची सिंख्ा

 = 
3

12
 = 
1

4
 महरजे एिा मुलीसि 4 फुले बमळाली. 

  मुली व फुले ्ांचे प्रमार ‘एिासि चार’ आहे. ते 1:4 बिंवा त्ांचे गुरोततर 
1

4
 असिेही बलबहतात.

उदा.	 	 वगा्शतील प्रत्ेि बवद्ार्ा्शने आपल्ा व्ाचे आजीच्ा व्ाशी असिलेले गुरोततर िाढा.

 जॉनचे व् 10 वषवे आहे व त्ाच्ा आजीचे व् 65 वषवे आहे. जॉन महराला, िी  त्ाच्ासिािी  हे 

गुरोततर 
10

65
 आहे. 

 
10

65
 = 
10 5

65 5

÷

÷
 = 

2

13  सिममूल् अपूरायंिाचा उप्ोग िरून गुरोततर सिंबक्षप्त रूपात बलबहता ्ेते. 

उदा. बननखलने 12 पेरू व 16 बचिकू आरले.
 (1) पेरूंचे बचिकूंशी असिलेले गुरोततर िाढा.  (2) बचिकूंचे पेरूंशी असिलेले गुरोततर िाढा.
      पेरूंचे बचिकूंशी असिलेले गुरोततर    बचिकूंचे पेरूंशी असिलेले गुरोततर

 
     

पेरूंची सिंख्ा
बचिकूंची सिंख्ा  

=
 

12

16
 
=

 

12÷4

16÷4  
=

 

3

4
   

   
बचिकूंची सिंख्ा
पेरूंची सिंख्ा   

= 
 

16

12   
= 

 

16÷4

12÷4  
=

  

4

3

 ∴ पेरूंचे बचिकूंशी असिलेले गुरोततर 
3

4  आहे.   ∴ बचिकूंचे पेरूंशी असिलेले गुरोततर 
4

3  आहे.

 

 पुढील आिृतीमध्े िाही चाैिटी तुमच्ा आवडीच्ा रंगाने रंगवा व िाही ररिाम्ा िेवा.

(1) पुढील आिृतीमिील एिकूर चौिटी मोजा व बलहा.

(2) रंगवलेल्ा चौिटी मोजा व बलहा.

(3) ररिाम्ा चौिटी मोजा व बलहा.

(4) रंगवलेल्ा चौिटींचे ररिाम्ा चौिटींशी गुरोततर िाढा.

(5) रंगवलेल्ा चौिटींचे एिकूर चौिटींशी गुरोततर िाढा.

(6) ररिाम्ा चौिटींचे एिकूर चौिटींशी गुरोततर िाढा.

िे	करून	पािा.
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गुणोततरासंिंधी	 िित्वाचया	िािी
उदा. गुळाची  लहान  ढेप 1 बिग्ररॅ  वजनाची  आहे  व गुळाच्ा खड्ाचे वजन 200 ग्ररॅम आहे, तर  गुळाच्ा 

खड्ाच्ा वजनाचे गुळाच्ा ढेपेच्ा वजनाशी गुरोततर िाढा.

 
गुळाच्ा खड्ाचे वजन
गुळाच्ा ढेपेचे वजन  

=
 

200

1  
असिे बलबहले.

 हे िरोिर आहे िा ?
 गुळाच्ा खड्ाचे वजन ढेपेच्ा वजनाच्ा 200 पट आहे िा ?   
 ्ात िा् चूि झाली ?
 प्रथम दो्ही राशी सिमान एििात माेजू. ्ासिािी ग्ररॅम वापररे सिोईचे आहे.
 1 बिग्ररॅ = 1000 ग्ररॅम
 ∴ ढेपेचे वजन 1000 ग्ररॅम आबर गुळाच्ा खड्ाचे वजन 200 ग्ररॅम आहे.  

 

गुळाच्ा खड्ाचे वजन
गुळाच्ा ढेपेचे वजन  

= 
200

1000
 = 

2 100

10 100

×
×  = 

2

10  = 
1 2

5 2

×
×  = 

1

5

 
∴ गुळाच्ा खड्ाच्ा वजनाचे गुळाच्ा ढेपेच्ा वजनाशी गुरोततर 

1

5  आहे.

  

एकाच	प्रकारचया	 (राशींचया)	िापनांचे	 गुणोततर	काढताना	 तया	 िापनांची	 एकके	सिान	असली	पाबिजेत.

  गुरोततराचा उप्ोग िरून सिमीिरर मांडता ्ेते व त्ामुळे उदाहरर सिोडवरे सिोपे जाते.  

उदा. शाळेतील  मुलींसिािी होसटेल िांिा्चे आहे. दर 15 मुलींसिािी दोन शौचाल्े हवीत असिे िरले आहे. 
75 मुली  होसटेलमध्े  राहरार असितील, तर  त्ा  प्रमारात बिती  शौचाल्े  िांिावी  लागतील ?

  शाैचाल्े  व  मुलींची  सिंख्ा  ्ांचे  प्रमार  महरजेच गुरोततर पाहू. 75  मुलींसिािी  x  शौचाल्े 

लागतील असिे मानू.  शौचाल्ाची  सिंख्ा  व  मुलींची  सिंख्ा  ्ांचे गुरोततर 
2

15

 
आहे. ते  दोन  

प्रिारांनी  बलहू व सिमीिरर मांडू.

       x

75
  = 

2

15

 

    ∴ 
x

75
 × 75  = 

2

15
 × 75   (दो्ही िाजूंना 75 ने गुरले)

    ∴  x   = 2 × 5         
          = 10
    ∴  75 मुलींसिािी 10 शौचाल्े लागतील.

जाणून	घेऊया.

िे	 िला	सिजले.
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1. खालील प्रत्ेि उदाहररांत पबहल्ा सिंख्ेचे दुसिऱ्ा सिंख्ेशी असिलेले प्रमार िाढा.
 (1) 24, 56 (2) 63, 49 (3) 52, 65 (4) 84, 60 (5) 35, 65 (6) 121, 99
2.  पबहल्ा राशीचे दुसिऱ्ा राशीशी असिलेले गुरोततर िाढा.
 (1) 25 मरी, 40 मरी  (2) 40 रुप्े, 120 रुप्े  (3) 15 बमबनटे, 1 तासि
 (4) 30 लीटर, 24 लीटर (5) 99 बिग्ररॅ, 44000 ग्ररॅम (6) 1 लीटर, 250 बमली

 (7) 60 पैसिे, 1 रुप्ा (8) 750 ग्ररॅम, 
1

2
 बिग्ररॅ (9) 125 सिेमी, 1 मीटर

3.  रीमाजवळ 24 वह्ा व 18 पुसतिे आहेत, तर वह्ांचे पुसतिांशी गुरोततर िाढा.
4. मैदानामध्े बक्रिेटचे 30 खेळाडू व खो-खो चे 20 खेळाडू प्रबशक्षर घेत आहेत, तर बक्रिेटच्ा खेळाडूंचे 

एिकूर खेळाडूंशी गुरोततर बलहा.
5. सनेहलिडे 80 सिेमी लांिीची लाल ररिीन आहे व 2.20 मीटर लांिीची बनळी ररिीन आहे, तर लाल 

ररिीनच्ा लांिीचे बनळ्ा ररिीनच्ा लांिीशी गुरोततर िाढा.
6. शुभमचे आजचे व् 12 वषवे आहे. शुभमच्ा वबडलांचे आजचे व् 42 वषवे आहे. शुभमची आई त्ाच्ा 

वबडलांपेक्षा 6 वषायंनी लहान आहे, तर खालील गुरोततरे िाढा.
 (1) शुभमच्ा आजच्ा व्ाचे आईच्ा आजच्ा व्ाशी गुरोततर.
 (2) शुभमच्ा आईच्ा आजच्ा व्ाचे वबडलांच्ा आजच्ा व्ाशी गुरोततर.
 (3) जेवहा शुभमचे व् 10 वषवे होते, तेवहा शुभमच्ा व्ाचे त्ाच्ा आईच्ा त्ा वेळच्ा व्ाशी गुरोततर.

एकिान	पद्	धत

 बवज्ाला वाढबदवसिाच्ा बदवशी सिात मैबत्रींना पेन द्ा्चे होते. पेन खरेदी िरण्ासिािी ती दुिानात गेली. 
दुिानदाराने बतला डझनाचा भाव सिांबगतला.

�	बवज्ाला तुमही 7 पेनांची बिंमत िाढा्ला 
मदत िरू शिाल िा ? 

�	एिा पेनाची बिंमत माहीत झाली, तर      
7 पेनांची सिमजेल ना ?

  

सरावसंच	28

जाणून	घेऊया.

एि डझन पेनांची 
बिंमत 84 रुप्े.

मला 7 पेन 

हवे आ
हेत.
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  उदा. 15 िेळ्ांची फरी 45 रुप्ांना बमळते. 
 8 िेळ्ांची बिंमत बिती ?

   15 िेळ्ांची बिंमत 45 रुप्े
∴  एिा िेळ्ाची बिंमत = 45 ÷ 15 = 3 रुप्े
 ्ावरून, 8 िेळ्ांची बिंमत 8 × 3 = 24 रुप्े

उदा. 10 फुलांचा गुचछ 25 रुप्ांना आहे, तर 4 फुलांची बिंमत बिती ?
  10  फुलांची बिंमत 25 रुप्े 

 ∴ 1 फुलाची बिंमत = 
25

10
 रुप्े

 ्ावरून, 4 फुलांची बिंमत = 
25

10
 × 4 = 10 रुप्े

अनेक	वसतूंचया	 बकितीवरून	एका	वसतूची	 बकंित	भागाकार	करून	काढणे	 व	
एका	वसतूचया	 बकितीवरून	अनेक	वसतूंची	 बकंित	गुणाकार	करून	काढणे.	

उदािरण	सोडवणयाचया	या	 पद्	धतीला	 एकिान	पद्	धत	 मिणतात.

1. 
सिोडवा.
 (1) 20 मीटर िापडाची बिंमत ` 3600 आहे, तर 16 मीटर िापडाची बिंमत िाढा.
 (2) 10 बिग्ररॅ तांदळाची बिंमत ` 325 आहे, तर 8 बिग्ररॅ तांदळाची बिंमत िाढा.
 (3) 14 खुच्ायंची बिंमत ` 5992 आहे, तर 12 खुच्ायंसिािी बिती रुप्े द्ावे लागतील ?
 (4) 30 डब्ांचे वजन 6 बिग्ररॅ आहे, तर 1080 डब्ांचे वजन बिती बिग्ररॅ होईल ?
 (5) सिमान वेगाने एि िार 165 बिमी अंतर 3 तासिांत िापते. त्ाच वेगाने (अ) 330 बिमी अंतर 

जाण्ासि िारला बिती तासि लागतील ? (ि) 8 तासिांत िार बिती अंतर िापेल ?
 (6) तीन एिर शेतीची मशागत िरण्ािरता ट्रॅकटरला 12 लीटर बडझेल लागते, तर 19 एिर शेतीची 

मशागत िरण्ासिािी बिती लीटर बडझेल लागेल ? 
 (7) एिा सिाखर िारखा््ामध्े 48 टन उसिापासिून 5376 बिग्ररॅ सिाखर बमळते. सिबवताताईंच्ा शेतात त्ार 

झालेला ऊसि 50 टन आहे, तर ्ा उसिापासिून बिती सिाखर त्ार होईल ?
 (8) एिा आमराईत 8 रांगांत 128 झाडे आहेत. प्रत्ेि रांगेतील झाडांच्ा सिंख्ा सिमान असिल्ासि अशा 

13 रांगांत बिती झाडे असितील ?
 (9) एिा शेततळ्ामध्े 120000 लीटर पारी सिािते. ते शेततळे त्ार िरण्ासिािी 18000 रुप्े खच्श 

्ेतो, तर 480000 लीटर पारी सिािवरारी अशी बिती शेततळी त्ार होतील व त्ांसिािी बिती 
रुप्े खच्श ्ेईल ?

���

सरावसंच	29

िे	 िला	सिजले.
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राजू	 : दादा, वरील बचत्ात मला 58 च्ा पुढे % अशी खूर बदसिते आहे. तसिेच 43 च्ा पुढेही ‘%’ ही 
खूर बदसित आहे. िशाची खूर आहे ती ?

दादा	 : % ही खूर शेिडेवारीची आहे. शेिडा महरजेच शंभर. शेिडेवारीला टक्केवारी बिंवा शतमान 
पद् ित असिे देखील महरतात.

राजू	 	 : शेिडेवारी महरजे िा् ?
दादा	 : पबहल्ा  बचत्ात  िररातील  पाण्ाचा  सिािा 58% (टक्के) आहे महरजेच िरराची पारी सिािवण्ाची 

क्षमता 100 एिि असिेल, तर तशी 58 एििे पारी सिध्ा िररात आहे. मोिाइल फोनची िरॅटरी पूर्श 
चाज्श झाली असिताना 100 एिि चाज्श आहे असिे मानले तर आता 43 एििे  चाज्श बशल्ि आहे 
असिे बदसिते. शेिडा महरजेच एिकूर भाग 100 आहेत असिे मानून िेलेली तुलना हो्. 

राजू	 	 : िररात जर 50% पारी भरलेले असिेल, तर िरर अिवे भरले आहे असिे आपर महरू शितो िा ?
दादा	 : हो, 50% महरजे 100 पैिी 50 भाग पारी आहे. 100 चा अिा्श भाग 50 आहे.
  58% महरजे 100 एििांपैिी 58 एिि हे अपूरायंि रूपात 58

100
 असिे बलबहता ्ेते.

  महरजेच िरराच्ा एिकूर क्षमतेच्ा 58
100

 भाग पारी आहे.

(1)	शेकडेवारीची	िाबिती	अपूणाांकाचया	रूपात

  50% महरजे एिकूर 100 पैिी 50 भाग महरजेच एिकूराचा 50
100

 = 1
2

 भाग

12 शेकडेवारी

पारी जपून वापरा. िररातील 
पाण्ाचा सिािा 58%

58%

चला,	चचाचा	करूया. 
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  25% महरजे एिकूर 100 पैिी 25 भाग, महरजेच एिकूराचा 25
100

 = 1
4

 भाग

  35% महरजे एिकूर 100 पैिी 35 भाग, महरजेच एिकूराचा 
35

100  = 
7

20  भाग

(2)	अपूणाांकाचया	रूपातील	िाबिती	शेकडेवारीिधये

  3
4

 = 3 25

4 25

×
×

 = 75
100

      एिकूराचा 3
4

 भाग  महरजे  75
100

   महरजेच 75%.
 

  
2

5
 = 

2 20

5 20

×
×  = 

40

100       एिकूराचा 
2

5
 भाग  महरजे  

40

100    महरजेच 40%.

         छेद	 100	करणयासाठी	सििूलय	अपूणाांकांचा	 उपयोग	 िोतो.

उदा.	गेल्ा वषवी बगररप्रेमी गटाने वृक्षारोपर िा््शक्रमात 75 झाडे लावली होती. त्ांपैिी 48 झाडांचे सिंवि्शन 
उततम रीतीने झाले. िम्शवीर गटाने 50 झाडे लावली होती. त्ांपैिी 35 झाडांचे सिंवि्शन उततम रीतीने झाले, 
तर झाडांचे सिंवि्शन िरण्ात िोरता गट जासत ्शसवी झाला ?

  दो्ही गटांनी सिुरुवातीला लावलेल्ा झाडांची सिंख्ा वेगवेगळी आहे. त्ामुळे ्ा लावलेल्ा झाडांचा व 
सिंवि्शन झालेल्ा झाडांचा तुलनातमि बवचार िरा्ला हवा. ही तुलना िरण्ासिािी सिंवि्शन झालेल्ा झाडांची 
शेिडेवारी िाढरे उप्ोगी िरेल. त्ासिािी सिंवि्शन झालेल्ा झाडांचे, लावलेल्ा झाडांशी गुरोततर पाहू. 

  बगररप्रेमी गटाने लावलेल्ा झाडांपैिी चांगले सिंवि्शन झालेली झाडे A% मानू.

  िम्शवीर गटाने लावलेल्ा झाडांपैिी चांगले सिंवि्शन झालेली झाडे B% मानू.

  बगररप्रेमी  गटासिािी  सिंवि्शन  झालेली झाडे व लावलेली झाडे ्ांचे गुरोततर A
100

 आहे  तेच 48
75

           

देखील आहे. महरजे A
100

 = 48
75

 हे सिमीिरर बमळते. तसिेच िम्शवीर गटासिािी सिंवि्शन झालेली झाडे व 

लावलेली झाडे ्ांचे गुरोततर घेऊ. ती गुरोततरे दोन रूपांत बलहून सिमीिररे बमळवू व सिोडवू.

    A

100
 = 48

75
  

B

100
 = 

35

50

   A

100
 × 100  = 48

75
 × 100 

B

100
 × 100  = 

35

50
 × 100

    A  =  64    B  = 70

∴  झाडांचे सिंवि्शन िरण्ात िम्शवीर गट जासत ्शसवी झाला.

िे	 िला	सिजले.
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उदा.	खटाव तालुक्ातील वरूडगावाला 200 शेततळी व जाखरगावाला 300 शेततळी त्ार िरण्ाचे िरवले 
होते. त्ांपैिी मे अखेरीसि वरूडगावामध्े 120 शेततळ्ांचे िाम पूर्श झाले, तर जाखरगावात                  
165 शेततळ्ांचे िाम पूर्श झाल्ाचे आढळले, तर शेततळ्ांचे िाम पूर्श होण्ाचे प्रमार िोरत्ा गावात 
जासत आहे ?

  ्ाचे उततर शोिण्ासिािी पूर्श झालेल्ा शेततळ्ांची शेिडेवारी िाढून तुलना िरू.
  वरूडगावात पूर्श झालेल्ा शेततळ्ांची सिंख्ा A% मानू आबर जाखरगावात पूर्श झालेल्ा शेततळ्ांची 

सिंख्ा B% मानू.
  पूर्श झालेल्ा शेततळ्ांच्ा सिंख्ेचे िरवण्ात आलेल्ा शेततळ्ांच्ा सिंख्ेशी घेतलेले गुरोततर पाहू. 

ती गुरोततरे दोन रूपांत बलहून सिमीिररे बमळवू व सिोडवू.

    A

100
 = 

120

200
  

B

100
 = 

165

300

   A

100
 × 100 = 

120

200
 × 100 

B

100
 × 100 = 

165

300  × 100

              A = 60            B = 55
∴ 	वरूडगावात शेततळ्ांचे िाम पूर्श होण्ाचे प्रमार जासत आहे.

 उदा.	एिा शाळेतील 1200 बवद्ार्ायंपैिी       
720 बवद्ार्ायंना सिंिबलत मूल्मापनात 
गबरत बवष्ात ‘अ’ श्ेरी बमळाली, तर ‘अ’ 
श्ेरी बमळालेल्ा बवद्ार्ायंची टक्केवारी 
बिती ?

  ‘अ’ श्ेरी बमळालेले बवद्ाथवी A% मानू.
  ‘अ’ श्ेरी बमळालेल्ा बवद्ार्ायंची सिंख्ा व 

एिकूर बवद्ार्ायंची सिंख्ा ्ांचे गुरोततर दोन  
रूपांत बलहून सिमीिरर बमळवू व ते सिमीिरर 
सिोडवू.

        A

100
 = 720

1200
  

  

  ∴   
A

100
 × 100 = 720

1200
 × 100 

  
  ∴               A =  60 
 
∴  ‘अ’ श्ेरी बमळालेल्ा बवद्ार्ायंची 
 टक्केवारी 60 आहे.

उदा.	एिा सिमाजसिेवी सिंसथेने एिा बजलह्ातील 
400 शाळांपैिी 18% शाळा दतति घेतल्ा, 
तर दतति घेतलेल्ा एिकूर शाळा बिती ?

  दतति घेतलेल्ा शाळांच्ा सिंख्ेचे एिकूर 
शाळांच्ा सिंख्ेशी असिलेले गुरोततर दोन 
प्रिारांनी मांडून सिमीिरर बमळवू व सिोडवू. 

  18% महरजे 100 पैिी 18 शाळा दतति 
घेतल्ा.

  एिकूर शाळा 400 आहेत. त्ांपैिी दतति 
घेतलेल्ा शाळा A आहेत असिे मानू.

   
A

400  = 
18

100   
 

∴    
A

400  × 400  = 
18

100  × 400 
  
∴                   A = 72  
 
∴  दतति घेतलेल्ा शाळांची सिंख्ा 72 आहे.
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(1)  एिा परीक्षेत शिानाला 800 पैिी 736 गुर बमळाले, तर बतला बिती टक्के गुर बमळाले ?
(2) दबहहांडा गावातील शाळेत 500 बवद्ाथवी आहेत. त्ांपैिी 350 बवद्ार्ायंना पोहता ्ेते,  तर बिती 

टक्के बवद्ार्ायंना पोहता ्ेते आबर बिती टक्के बवद्ार्ायंना पोहता ्ेत नाही ?
(3) प्रिाशने शेतातील 19500 चाैमी शेतजबमनीपैिी 75% जबमनीत जवारी पेरली, तर त्ाने बिती चौमी जागेत 

जवारी पेरली ?
(4) सिोहमला त्ाच्ा वाढबदवसिाच्ा बदवशी एिकूर 40 मेसिेजेसि आले. त्ांपैिी 90% मेसिेजेसि वाढबदवसिाच्ा 

शुभेचछा देरारे होते, तर त्ाला वाढबदवसिाच्ा शुभेचछांव्बतररक्त बिती मेसिेजेसि आले ?
(5) एिा गावातील 5675 लोिांपैिी 5448 लोि सिाक्षर आहेत, तर गावाची सिाक्षरता बिती टक्के आहे ?
(6) एिा बनवडरुिीत जांभूळ गावातील 1200 मबहलांपैिी 1080 मबहलांनी मतदान िेले, तर वडगावातील 

1700 मबहलांपैिी 1360 मबहलांनी मतदान िेले. िोरत्ा गावातील मतदान िरराऱ्ा मबहलांचे प्रमार 
जासत आहे ?

���

A B C

D

E F

I

H

G

सरावसंच	30

गबणती	गंित!

 

वरील अािृतीत नऊ चौरसि बदले आहेत. ्ा चौरसिांत A, B, C, D, E, F, G, H, I ही अक्षरे बलबहलेली 
आहेत. ्ा  अक्षरांसिािी  1  ते 9 ्ांपैिी  अंि  असिे  बलहा,  िी  प्रत्ेि  अक्षरासिािी  वेगळा  अंि  वापरला 
जाईल. तसिेच A + B + C = C + D + E = E + F + G = G + H + I असिेल.
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13 नफा-तोटा

सिररताने भेळेसिािी एिकूर बिती खच्श िेला ?
सिररता आनंदी िा बदसित आहे ?

सिररताच्ा सिाबहत् खरेदीचा तपशील
प्ेट -   `  20
चमचे -    `  10
चटरी -   `  30  
मुरमुरे -   ` 50 
िांदे -   ` 20 
इतर सिाबहत् - ` 60 

एिकूर -----------

बवक्री िरून बमळालेली रक्कम : ` 230 

प्ररवच्ा सिाबहत् खरेदीचा तपशील
भाज्ा -   `  70 
िटर -   `  25 
पाव -  `  45 
मसिाला -  `  14 
इतर सिाबहत् - `  20 

एिकूर -----------

बवक्री िरून बमळालेली रक्कम : ` 160

प्ररवने एिकूर बिती खच्श िेला ?
तो नाराज िा आहे ?

चला,	चचाचा	करूया. 
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 सिररताने सिगळे सिाबहत् दुपटीने आरले असिते, तर बतला दुपपट फा्दा झाला असिता िा ?
 पु्हा सटॉल लावताना प्ररवने िा् िरावे महरजे पावभाजी जासत बविली जाईल व फा्दा होईल ?

नफा-तोटा	
 पैसिे िमवण्ासिािी लोि वेगवेगळी िामे िरतात. ग्राहिांना हव्ा असिलेल्ा वसतू बविण्ाचा व्वसिा् 
दुिानदार िरतात. िोि व्ापाऱ्ािडून महरजेच घाऊि व्ापाऱ्ािडून मोठ्ा प्रमारात सवसत दराने वसतू 
आरल्ा जातात. त्ाची बिंमत छापील बिमतीपेक्षा िमी असिते. वसतू सिुट्ा िरून छापील बिमतीला बविल्ा 
िी जासत रक्कम बमळते. बवक्रीची बिंमत खरेदीच्ा बिमतीपेक्षा जासत असिेल, तर फा्दा होतो. त्ाला नफा 
महरतात. ििी ििी खरेदीच्ा बिमतीपेक्षा िमी रक्कम बवक्रीतून बमळते, तेवहा होराऱ्ा नुिसिानाला	 तोटा 
महरतात. 

 खरेदीपेक्ा	 बवरिी	किी	असेल	तेविा	 तोटा	 िोतो.	 खरेदीपेक्ा	 बवरिी	जासत	असते	 तेविा	 नफा	 िोतो.
 तोटा	=	खरेदी	 बकंित	-	 बवरिी	 बकंित	 	 नफा	=	 बवरिी	 बकंित	-	खरेदी	 बकंित	  

उदा.	 हमीदभाईंनी 2000 रुप्ांची िेळी बवित 
घेतली व ती सिव्श िेळी 1890 रुप्ांसि 
बविली, तर ्ा व्वहारात त्ांना नफा 
झाला िी तोटा ? बिती ?

   2000 रुप्ांसि िेळी बवित घेतली महरजे 
खरेदीची बिंमत = ` 2000

  बवक्रीची बिंमत = ` 1890
  ्ेथे खरेदीची बिंमत ही बवक्रीच्ा 

बिमतीपेक्षा जासत आहे. महरून ्ा 
व्वहारात हमीदभाईंना तोटा झाला.

  तोटा =  खरेदी बिंमत - बवक्री बिंमत 
   =  2000 - 1890
   = ` 110
 ∴ ्ा व्वहारात हमीदभाईंना 110 रुप्े तोटा 

झाला.

उदा.	 हरभजनबसिंग ्ांनी 500 बिलोग्ररॅम तांदूळ 
22000 रुप्ांसि बवित घेतला व प्रबत 
बिलोग्ररॅम 48 रुप्ांनी सिव्श तांदूळ बविला, 
तर त्ांना बिती रुप्े नफा झाला ?

   500 बिलोग्ररॅम तांदळाची खरेदीची बिंमत 
22000 रुप्े आहे. 

 ∴ 500 बिलोग्ररॅम तांदळाची बवक्रीची बिंमत
   = 500 × 48 = 24000 रुप्े
  बवक्रीची बिंमत खरेदीच्ा बिमतीपेक्षा जासत  
  आहे महरून नफा झाला.
  नफा  = बवक्री बिंमत - खरेदी बिंमत
    = 24000 - 22000
    = ` 2000 
 ∴ ्ा व्वहारात हरभजनबसिंग ्ांना 2000 

रुप्े नफा झाला. 

चला,	चचाचा	करूया. 

जाणून	घेऊया.

िे	 िला	सिजले.
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1. पुढील सिाररीत खरेदी व बवक्री बदली आहे. 
त्ावरून नफा झाला िी तोटा हे िरवा व तो 
बिती ते बलहा. 

उदा.
खरेदी
(रुपये)

बवरिी
(रुपये)

नफा
की
तोटा

बकती
रुपये	?

1. 4500 5000
2. 4100 4090
3. 700 799
4. 1000 920

2. दुिानदाराने एि सिा्िल 3000 रुप्ांना खरेदी 
िेली व तीच सिा्िल 3400 रुप्ांसि बविली, 
तर त्ाला बिती नफा झाला ?

3. सिुनंदािाईंनी 475 रुप्ांना दूि खरेदी िेले. त्ा 
दुिाचे दही िरून ते 700 रुप्ांना बविले,  तर 
त्ांना बिती नफा झाला ?

4. बदवाळीत बजजामाता मबहला िचतगटाने चिल्ा 
त्ार िरण्ासिािी 15000 रुप्ांचा िच्ा माल 
खरेदी िेला. त्ार झालेल्ा चिल्ा बविकून त्ांना 
22050 रुप्े बमळाले, तर िचतगटाला बिती 
नफा झाला ?

5. प्रमोदने घाऊि िाजारातून मेथीच्ा 100 जुड्ा 
400 रुप्ांना खरेदी िेल्ा. अचानि आलेल्ा 
पावसिामुळे त्ाच्ा हातगाडीवरील 30 जुड्ा 
बभजून खराि झाल्ा. उरलेल्ा जुड्ा त्ाने           
5 रुप्ांना एि ्ाप्रमारे बविल्ा, तर त्ाला नफा 
झाला िी तोटा ? बिती ?

6. शरदने एि न्वंटल िांदे 2000 रुप्ांना खरेदी 
िेले. नंतर त्ाने 18 रुप्ांना एि बिलोग्ररॅम ्ा 
दराने सिव्श िांदे बविले, तर ्ा व्वहारात त्ाला 
नफा झाला िी तोटा ?  बिती ?

7. िांतािाईंनी िोि व्ापाऱ्ािडून 25 सिाड्ा 
10000 रुप्ांना खरेदी िेल्ा व ्ा सिव्श सिाड्ा 
त्ांनी 460 रुप्ांना एि ्ा दराने बविल्ा,  
तर ्ा व्वहारात िांतािाईंना बिती नफा            
होईल ?  

एकूण	खरेदी	 व	 नफा-तोटा

 एिा शाळेत बदवाळीबनबमतत ‘परती रंगवा’ हा उपक्रम घेतला. त्ासिािी 1000 रुप्ांना 1000 परत्ा  खरेदी 
िेल्ा. 200 रुप्ांचे रंग आरले. परत्ा शाळेत आरण्ासिािी 100 रुप्े वाहतूि खच्श आला. रंगवलेल्ा 
परत्ा 2 रुप्ांसि  एि ्ाप्रमारे बविल्ा, तर ्ा व्वहारात नफा झाला िी तोटा व बिती ? 

सरावसंच	31
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परत्ांची खरेदी बिंमत 1000 रुप्े 
व बवक्री बिंमत 2000 रुप्े, महरजे 
1000 रुप्े नफा झाला.

� अंजूचे महररे िरोिर आहे िा ?  
�	रंग व वाहतुिीच्ा खचा्शचे िा् ?
�	परत्ा बविण्ापूववी त्ासिािी एिकूर बिती खच्श  
 झाला ?

�	 परत्ा रंगवून बविल्ा, ्ा व्वहारात बिती नफा झाला ?
 खरेदीबशवा् वाहतूि खच्श, हमाली, जिात खच्श इत्ादी प्रिारचा खच्श िरावा लागतो.
 मूळ खरेदीत हा खच्श बमळवला महरजे एिकूर खरेदी बमळते.

 

 शेतकरी	शेतात	 बपकवलेला	िाल	 बवकतो.	 तया	वेळी	 तयाची	 एकूण	खरेदी	 बकंित	कशी	काढायची	?	
शेतकऱयाला	शेतिाल	 बवकेपयांत	 तया	 िालासाठी	कोणकोणते	खचचा	करावे	लागतात	?
बियाणे,	खते	आबण	वाितूक	खचचा	 यांखेरीज	आणखी	कोणता	खचचा	असतो	?

उदा.	 सिंभाजीरावांनी एि ्ंत् 80000 रुप्ांसि िारखा््ातून खरेदी िेले. ते ्ंत् आरताना त्ांना                    
1600 रुप्े िर भरावा लागला, 800 रुप्े वाहतूि खच्श आला व 300 रुप्े हमाली द्ावी लागली. 
ते ्ंत् त्ांनी एि लाख रुप्ांसि बविले, तर त्ांना बिती नफा झाला ?

  ्ंत् खरेदीसिािी झालेला एिकूर खच्श 
   = ्ंत्ाची बिंमत + िर + वाहतूि खच्श + हमाली
   = 80000 + 1600 + 800 + 300 
   =  ` 82700
  महरजेच एिकूर खरेदी 82700 रुप्े झाली.
  नफा =  बवक्री बिंमत - एिकूर खरेदी बिंमत
   =  100000 - 82700  
   = ` 17300 
  ्ा व्वहारात सिंभाजीरावांना 17300 रुप्े नफा झाला.
उदा.	  जावेदभाईंनी 4300 रुप्ांसि एि ्ाप्रमारे 35 बमकसिर खरेदी िेले. ते दुिानात आरण्ासिािी त्ांना 

2100 रुप्े खच्श आला व त्ांना ्ा व्वहारात 21000 रुप्े नफा अपेबक्षत आहे, तर त्ांनी प्रत्ेि 
बमकसिर बिती बिमतीसि बविावा ?

       एिा बमकसिरची खरेदीची बिंमत = ` 4300
      ∴ 35 बमकसिरची खरेदीची बिंमत = 4300 × 35 = ` 150500

बवचार	करा.

िे	 िला	सिजले.

खरेदी-बवरिीचा	 वयविार	करताना	 एखादी	वसतू	 बवकणयापूववी	 बतचयासाठी	करावा	लागणारा	
सवचा	खचचा	 िा	खरेदी	 बकितीिधये	 बिळवावा	लागतो.	 बतला	 एकूण	खरेदी	 बकंित	 मिणतात.
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  बमकसिरची एिकूर खरेदी = बमकसिरची एिकूर बिंमत + वाहतूि खच्श
   = 150500 + 2100
   = ` 152600
  जावेदभाईंना 21000 रुप्े नफा हवा आहे.
 ∴ बवक्रीनंतर अपेबक्षत रक्कम
         = 152600 + 21000
         = ` 173600
  35 बमकसिरची एिकूर बवक्री = ` 173600
 ∴ 1 बमकसिरची बवक्री बिंमत = 173600 ÷ 35
   = ` 4960
  जावेदभाईंना प्रत्ेि बमकसिर 4960 रुप्ांसि बविावा लागेल.

शेकडा	 नफा,	शेकडा	 तोटा
 नफा बिंवा तोटा ्ांची शेिडेवारी िरवताना त्ांची तुलना खरेदीच्ा बिमतीशी िरतात. जेवहा 10% नफा 
बिंवा तोटा झाला असिे महरतात, तेवहा एिकूर खरेदी 100 रुप्े असिल्ासि नफा बिंवा तोटा 10 रुप्े असितो.

1. सिंतोषने िोि व्ापाऱ्ािडून 400 अंडी            
1500 रुप्ांना आरली. त्ासिािी वाहतूि खच्श         
300 रुप्े आला. त्ांतील 50 अंडी खाली 
पडून फुटली. उरलेली अंडी त्ाने 5 रुप्ांसि 
एि ्ाप्रमारे बविली. त्ाला फा्दा झाला िी  
तोटा ? बिती ?

2. अब्ाहम ्ांनी 50000 रुप्ांचा माल खरेदी 
िेला. िर व वाहतूि खच्श बमळून त्ांना           
7000 रुप्े खच्श आला. त्ांनी तो माल जर 
65000 रुप्ांसि बविला असिेल, तर त्ांना ्ा 
व्वहारात नफा झाला िी तोटा ? बिती ?

3. अबजत िौर ्ांनी सिाखरेचे 50 बिलोग्ररॅम वजनाचे 
एि पोते 1750 रुप्ांसि आरले. सिाखरेचा भाव 
िमी झाल्ामुळे त्ांना ती सिाखर प्रबत बिलोग्ररॅम 
32 रुप्े दराने बविावी लागली, तर त्ांना बिती 
रुप्े तोटा झाला ?

4. िुसिुमताईंनी 700 रुप्ांना एि िुिर ्ाप्रमारे 
80 िुिर खरेदी िेले. त्ासिािी वाहतूि खच्श 
1280 रुप्े आला. त्ांना एिकूर 18000 
रुप्े नफा हवा असिल्ासि त्ांनी प्रत्ेि िुिर 
िेवढ्ासि बविावा ?

5. इंद्रजीत ्ांनी 12000 रुप्ांना एि ्ाप्रमारे 
10 फ्ीज खरेदी िेले. ते आरण्ासिािी त्ांना 
5000 रुप्े वाहतूि खच्श आला. त्ांनी 
प्रत्ेि फ्ीज िेवढ्ासि बविावा महरजे त्ांना             
20000 रुप्ांचा फा्दा होईल ?

6. लबलतािाईंनी 13700 रुप्ांचे बि्ारे शेतात 
पेरले. खते व औषि फवाररीसिािी 5300 रुप्े 
आबर मजुरीसिािी 7160 रुप्े खच्श आला. 
शेतातील िा्् बविकून त्ांना 35400 रुप्े 
बमळाले, तर त्ांना िा्् बविकून बिती नफा बिंवा 
तोटा झाला? 

       4960
     35)  173600
          –  140

             0336
         

–      315
             00210
        –       210
       00000

   –        0

     0
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उदा. अबिासिने 400 रुप्ांची भाजी खरेदी िरून ती 650 रुप्ांना बविली, तर िलिीरने 300 रुप्ांची फळे 
खरेदी िरून ती 500 रुप्ांना बविली. िोराचा व्वहार जासत फा्देशीर झाला ?

  अबिासिला 250 रुप्े नफा झाला, तर िलिीरला 200 रुप्े नफा झाला. प्रत्ेिाच्ा खरेदीची बिंमत 
मात् वेगवेगळी आहे. तुलना िरण्ासिािी नफ्ाची शेिडेवारी िाढावी लागेल.

  अबिासिचा  नफा A%  तर  िलिीरचा  नफा B% मानू. नफ्ाचे  खरेदीच्ा  बिमतीशी  गुरोततर  घेऊ. 
ती  गुरोततरे  दोन  रूपांत  मांडून  सिमीिररे  बमळवू  व  सिोडवू.

  
A

100  
=

 
250

400   
B

100  
=

 
200

300

 A

100
 × 100 = 250 100

400

×  
B

100
 × 100 = 

200 100

300

×

     
A

 
=

 
250

4  
= 
125

2  = 62
1

2  
    B 

=
 
200

3  
= 66

2

3

 ∴ िलिीरचा व्वहार जासत फा्देशीर झाला.
उदा.	 सिीमाने 800 रुप्ांची भाजी खरेदी िेली व 40 रुप्े गाडीभाडे देऊन ती दुिानात आरली. सिव्श                

भाजी बविकून बतला 966 रुप्े बमळाले, तर बतला नफा झाला िी तोटा ? शेिडा बिती ?
  शेिडा नफा बिंवा तोटा िाढण्ासिािी एिकूर खरेदी िाढू.
   एिकूर खरेदी = मूळ खरेदी + गाडी भाडे नफा = बवक्री बिंमत - एिकूर खरेदी बिंमत
   = 800 + 40  = 966 - 840
   = ` 840  = ` 126     
  शेिडा Y नफा झाला असिे मानू. नफ्ाचे एिकूर खरेदीशी गुरोततर घेऊ. ते गुरोततर दोन रूपांत मांडून     
  सिमीिरर बमळवू व सिोडवू. 

    
Y

100   = 
126

840

         Y

100  × 100 = 
126

840  × 
100

1  
     Y   = 15  

  ∴ सिीमाला शेिडा 15 नफा झाला.

1. मगनलालने 400 रुप्ांची पँट 448 रुप्ांना बविली. 200 रुप्ांचा शट्श 250 रुप्ांना बविला, तर             
्ांपैिी िोरता व्वहार अबिि फा्देशीर झाला ?

2. रामरावने 4500 रुप्ांसि खरेदी िेलेले िपाट 4950 रुप्ांसि बविले. तर शामरावने 3500 रुप्ांसि                   
खरेदी िेलेले बशलाई ्ंत् 3920 रुप्ांसि बविले, तर ्ांपैिी िोराचा व्वहार अबिि फा्देशीर झाला ?

3. हनीफने  50  सिफरचंदाची  एि  पेटी 400 रुप्ांना खरेदी िेली. ती सिव्श सिफरचंदे त्ाने 10 रुप्ांसि           
एि ्ाप्रमारे बविली, तर त्ाला नफा झाला िी तोटा ? बिती टक्के ?

सरावसंच	33
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िाबिती	: खरेदी 23500 रुप्े, वाहतूि खच्श  
1200 रुप्े, िर 300 रुप्े, 

  बवक्री 24250 रुप्े
	 	 तयार	केलेले	उदािरण
 � जोसिेफ ्ांनी एि मशीन 23500 रुप्ांना 

बवित घेतले. ते आरताना वाहतूि 
खच्श 1200 रुप्े झाला, बशवा् त्ांना             
300 रुप्े िर भरावा लागला. त्ांनी 
ते मशीन बगऱहाइिासि 24250 रुप्ांना 
बविले, तर जोसिेफ ्ांना नफा झाला िी 
तोटा ? बिती टक्के ?

  मशीनची एिकूर खरेदी  
   = 23500 + 1200 + 300  
   = ` 25000 
  बवक्रीची बिंमत = 24250 रुप्े
  बवक्रीपेक्षा खरेदी जासत महरून तोटा 

झाला.
  तोटा = खरेदी बिंमत -  बवक्री बिंमत
   = 25000  - 24250
   = ` 750  
  जोसिेफ ्ांना 750 रुप् ेतोटा झाला. 

  तोटा N% असिेल तर तोटा व खरेदी बिंमत  
  हे गुरोततर दोन रूपांत बलहू व सिमीिरर   
  सिोडवू.

     
N

100   =  
750

25000  

 ∴ 
N

100  × 100  =  
3

100   × 100

 ∴         N   =  3

  जोसिेफ ्ांना 3% तोटा झाला.  

िाबिती	: 700 रुप्े, 18 वसतू, 18900 रुप्े               
     तयार	केलेले	उदािरण
 � सिररतािेन ्ांनी 700 रुप्ांसि एि ्ाप्रमारे 

18 खुच्ा्श खरेदी िेल्ा व 18900 रुप्ांसि 
त्ा सिव्श खुच्ा्श बविल्ा, तर त्ांना नफा 
झाला िी तोटा ? बिती टक्के ?

  एिा खुचवीची खरेदीची बिंमत 700 रुप्े
 ∴ 18 खुच्ायंची खरेदीची बिंमत
   = 700 × 18  = ` 12600
  सिव्श खुच्ायंची बवक्रीची बिंमत 18900 रुप्े
  बवक्रीची बिंमत खरेदीपेक्षा जासत आहे. 

महरून नफा झाला.
  नफा =  बवक्री बिंमत - खरेदी बिंमत 
    = 18900 - 12600 
    =  ` 6300
  सिररतािेन ्ांना 6300 रुप्े नफा झाला.

  नफा N% असिेल तर नफा व खरेदी हे   
  गुरोततर दोन रूपांत बलहू व सिमीिरर सिोडवू.

             
N

100   =  
6300

12600  

 ∴ 
N

100  × 100  =  
63

126  × 100

 ∴        N  =  63 100
126

×  

 ∴        N  =  50

  सिररतािेन ्ांना 50% नफा झाला.

 

बदलेलया	िाबितीचया	आधारे	शेकडा	नफा	व	शेकडा	तोटा	यांवर	
आधाररत	शाब्दक	उदािरणे	तयार	करणे	व	सोडवणे.

जाणून	घेऊया.
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	 िाबितीचया	आधारे	शेकडा	 नफयाचे	 बकंवा	शेकडा	 तोट्ाचे	शाब्दक	उदािरण	तयार	करा	व	सोडवा.

उपरिि	: � तुमहांला अनुभवासि आलेली नफा-तोट्ाची उदाहररे सिांगा. उदाहरररूपात त्ांची मांडरी िरा 
व ती सिोडवा.

 � आनंद मेळा भरवा. वसतूंच्ा बवक्रीचा अनुभव घ्ा. वसतू बिंवा पदाथ्श त्ार िरण्ासिािी बिती 
खच्श झाला ? बवक्री बिती झाली ? ्ा व्वहाराचे लेखन बिंवा नाट्ीिरर िरा.

���

1. खरेदी 1600 रुप्े,  बवक्री 2800 रुप्े. 
2. खरेदी 2000 रुप्े,  बवक्री 1900 रुप्े.
3. 1200 रुप्ांसि एि ्ाप्रमारे 8 वसतूंची 

खरेदी,  प्रत्ेि वसतूची बवक्री 1400 रुप्े.
4. 50 बिग्ररॅ िा््ाची खरेदी 2000 रुप्े, 
 प्रबत बिलोग्ररॅम बवक्री 43 रुप्े.

5. 8600 रुप्े खरेदी, 
 वाहतूि खच्श 250 रुप्े, 
 हमाली 150 रुप्े, 
 बवक्री 10000 रुप्े.
6. बि्ारे 20500 रुप्े, मजुरी 9700 रुप्े, 

औषिे व खते 5600 रुप्े, 
 बवक्री 28640 रुप्े.

गबणती	गंित!

चौरसांची	संखया

काडांची	संखया 4 7 10

 अबप्शताने 4 िाड्ांचा एि चौरसि िेला. अजून 3 िाड्ा घेऊन 2 चौरसि त्ार होतील अशी रचना 
िेली. अजून तीन िाड्ा घेऊन 3 चौरसि त्ार िेले. ्ाचप्रिारे एिकूर 7 चौरसि त्ार होण्ासिािी बिती 
िाड्ा वापराव्ात ? 50 चौरसि त्ार िरण्ासिािी बिती िाड्ा वापराव्ात ?

सरावसंच	34
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     वरील  बचत्  िशाचे  आहे  ?  ्ा  िा्ा्शल्ात  िोरते  िाम  िेले  जाते, ्ाची  माबहती  घ्ा.  
बनरीक्षरे नोंदवा.

िँक
 

  िँि  ही  पैशांचे  व्वहार िररारी सिरिारमा्् सिंसथा असिते. ती एि	 बवततीय	 संसथा असिते.              
(बवतत महरजेच पैसिा). 

 आपर जो पैसिा बमळवतो तो िाळजीपूव्शि 

खच्श िरा्ला हवा. भबवष्ातील गरजेसिािी आपर 

पैशांची िचत िरतो. ही िचत बशक्षर, घर 

िांििाम, वैद्िी् खच्श, व्वसिा्, शेती सिुिाररा  

14 िँक	व	सरळवयाज

इत्ादींसिािी  िरा्ची  असिते. बन्बमतपरे  िेलेली  

छोटी िचत पुढे मोिी िनते व ती भबवष्ातही उप्ोगी 

िरते. िँिेत िेवलेली रक्कम सिुरबक्षत राहते व 

िाळानुसिार बतच्ात वाढ होते.

जरा	आठवूया.

जाणून	घेऊया.
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आबथचाक	 वयविार
   

 

 

 

� वरील बचत्ांत िोरिोरत्ा व्क्ती िँिेशी व्वहार िरताना दाखवल्ा आहेत ?

�	मिोमि दाखवलेल्ा थैलीवरील बच्ह िशाचे आहे ?

�	वरील बचत्ांतील िारांमुळे िा् सिमजते ? 

                     	 उपरिि

	 �	 बशक्षिांनी बवद्ार्ायंची िँिेत क्षेत्भेट आ्ोबजत िरावी. बवद्ार्ायंना 
िँिेची प्राथबमि माबहती बमळवण्ासि प्रवृतत िरावे. बवबवि फारॅम्श, 
नसलप भरण्ासि मदत िरावी.

	 �	 जवळपासि िँि नसिल्ासि बशक्षिांनी वरील नमुने उपलबि िरून भरून 
घ्ावेत.

	 �	 शाळेमध्े अबभरूप िँि उघडून िँिेतील व्वहारांचे प्रात्बक्षि 
दाखवावे.

	 �	 िँिेच्ा व्वहारांची सिबवसतर माबहती िँिेत िाम िररारे पालि   
    बिंवा िँिेचे िमचा्शरी ्ांच्ा सिहिा्ा्शने िरून द्ावी.

बवद्ाथवी
व्ापारी

शेतिरी
उद्ोजि 
व्ावसिाब्ि

मबहला िचत गट
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िँकेतील	खाती

 िँिेचे व्वहार िरण्ासिािी िँिेत खाते उघडावे 
लागत.े ििँते नवीन खात ेउघडताना खालील िागदपत्ाचंी 
आवश्िता असिते.

(1) पत््ासिंदभा्शत पुरावा : रेशनिाड्श, वीज बिल, 
टेबलफोन बिल, रबहवासिी दाखला,          
आेळखपत् इत्ादी.

(2)  ओळखीचा पुरावा : आिारिाड्श, मतदान 
ओळखपत्,  परॅन िाड्श, पासिपोट्श बिंवा िँिेने 
सिुचवलेल्ा पुराव्ांपैिी एि तसिेच खातेदार 
असिराऱ्ा ग्राहिाचा सिंदभ्श. 

 सिवायंना िचतीची सिव् लागावी ्ािररता िचत 
खाते असिते. खातेदार त्ा खात्ात उपलबितेनुसिार 
रक्कम जमा िरू शितो.जरुरीप्रमारे त्ातून तो िाही 
वेळा रक्कम िाढू शितो.

 िचत खात्ामध्े असिलेल्ा रिमेवर िँिा 4% 
ते 6% व्ाज देतात. िचत खात्ावर व्वहार 
िरण्ासिािी खातेदारासि पासििुि, चेििुि, एटीएम 
(ATM) िाड्श, मोिाइल िँबिंग, एसि.एम.एसि. 
िँबिंग, इंटरनेट िँबिंग इत्ादी सिुबविा बमळतात.

 िँिेत पैसिे भरण्ािरता तसिेच िँिेतून पैसिे 
िाढण्ािरता बवबशष् छापील नमु््ात फॉम्श भरावा 
लागतो. प्रत्ेि िँिेचा फॉम्श वेगळा असितो. तरीही 
त्ात भरा्ची माबहती सिारखीच असिते.  
िँिेत चालू खाते असिाही एि प्रिार असितो. त्ातून 
बितीही वेळा रक्कम िाढता ्ेते, पर त्ा 
खात्ातील रिमेवर व्ाज बमळत नाही. अबिि 

िालाविीसिािी िेव िेवल्ावर जासत व्ाज 
बमळण्ासिािी मुदत िंद िेव (FD - Fixed 
Deposit), आवतवी िेव (R.D. - Recurring 
Deposit) अशा सिोई असितात. 

वयाज	आकारणी

 िँि िेवीदारांना िँिेत पैसिे िेवल्ािद् दल िाही 
रक्कम मोिदला महरून देते. तसिेच िज्शदारांना पैसिे 
वापरा्ला बदल्ािद् दल िँि त्ांच्ािडून मोिदला 
महरून िाही रक्कम आिारते. अशा रिमेला वयाज	
महरतात. िँिेत िेवलेल्ा बिंवा िँिेिडून 
िज्शदारासि बदलेल्ा रिमेला	 िुद्	दल	 महरतात.

 िेवीवर बिंवा िजा्शवर व्ाज आिारताना 
त्ाचा दर हा प्रत्ेि 100 रुप्ांवर बदला जातो. 
व्ाजाचा दर बिती िाळासिािी आहे हे सिांबगतले 
जाते. व्ाजाचा द.सा.द.शे. दर ्ाचा अथ्श दर 
सिालासिािी महरजे प्रत्ेि वषा्शसिािी दर शंभर 
रुप्ांसिािी द्ा्चे व्ाज.
 मुद् दल ज्ा िालाविीसिािी वापरले जाते त्ा 
िालाविीला िुदत महरतात.

सरळवयाज

 ्ा इ्ततेत आपर फक्त एि वषा्शसिािी 
आिारल्ा जाराऱ्ा व्ाजाचा बवचार िररार आहोत. 
हे सिरळव्ाज आहे. अबिि िाळासिािी व्ाजाची 
आिाररी अनेिदा जासत गुंतागुंतीची असिते. ती 

सिरळव्ाजापेक्षा वेगळी असिते.

जाणून	घेऊया.
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उदा	 1.  बवबनताने द.सिा.द.शे. 7 दराने िँिेत 15000 रुप्े 1 वषा्शसिािी िेव महरून िेवले, तर बतला वष्श अखेरीसि 
बिती व्ाज बमळेल ?

   ्ा उदाहररात मुद् दल 15000 रुप्े, मुदत 1 वष्श, व्ाजाचा दर शेिडा 7 आहे.
   मुद् दल वाढले तर व्ाज वाढते महरजे मुद् दलाच्ा प्रमारात व्ाज वाढते.
   15000 रुप्े मुद् दलावर x रुप्े व्ाज बमळेल असिे मानू.
   100 रुप्े मुद् दलावर 7 रुप्े व्ाज बदले आहे.
   व्ाजाचे मुद् दलाशी असिलेले गुरोततर घेऊ. हे गुरोततर दोन रूपांत मांडून सिमीिरर बमळवू.

     
x

15000  
=

 
7

100

    
x

15000  × 15000 = 
7

100  × 15000       (दो्ही िाजूंना 15000 ने गुरू)

          x = 1050 
बवबनताला एिकूर 1050 रुप्े व्ाज बमळेल.

उदा	 2.  बवलासिरावांनी बवबहरीवर मोटर पंप िसिवण्ासिािी द.सिा.द.शे. 8 दराने िँिेिडून रुप्े 20000 िज्श 
घेतले. एिा वषा्शनंतर ते िँिेसि बिती रक्कम देतील ?

  वरील उदाहररात मुद् दल 20000 रुप्े आहे. द.सिा.द.शे. 8 दराने महरजे 100 रुप्े मुद् दलावर            
1 वषा्शचे व्ाज 8 रुप्े आहे.

  मुद् दलाच्ा प्रमारात व्ाज िदलते महरजे व्ाज व मुद् दल ्ांचे गुरोततर िा्म आहे. व्ाजाचे 
मुद् दलाशी असिलेले गुरोततर दोन प्रिारांनी बलहून सिमीिरर बमळवू.  

   20000 रुप्े मुद् दलावर बमळरारे व्ाज x रुप्े मानू. 
   100 रुप्े मुद् दलावर बमळरारे व्ाज 8 रुप्े आहे.  

    
x

20000  = 
8

100

   
x

20000  × 20000 = 
8

100  × 20000   (दो्ही िाजूंना 20000 ने गुरू)

         x  = 1600 
  िँिेसि परत देण्ाची रक्कम = मुद् दल + व्ाज = 20000 + 1600 = ` 21600 

(1) 
द.सिा.द.शे. 10 दराने 6000 रुप्ांचे एिा वषा्शचे व्ाज बिती होईल ?
(2) महेशने 8650 रुप्े द.सिा.द.शे. 6 दराने एि वषा्शसिािी िँिेत िेवले, तर एि वषा्शनंतर महेशला एिकूर बिती 

रुप्े बमळतील ?
(3) अहमदचाचांनी िँिेिडून 25000 रुप्े िज्श घेतले. व्ाजाचा दर दरसिाल 12% असिल्ासि एिा वषा्शनंतर 

त्ांना िँिेसि बिती रुप्े परत िरावे लागतील ?
(4) शेततळे त्ार िरण्ासिािी बिसिनरावांनी िँिेिडून रुप्े 35250 द.सिा.द.शे. 6 दराने एि वषा्शसिािी घेतले, 

तर त्ांना वष्श अखेरीसि िँिेसि बिती रुप्े व्ाज द्ावे लागेल ? ���

सरावसंच	35
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 शेजारील आिृत्ांमध्े िाही बिंदू व 
त्ांना जोडरारे रेषाखंड िाढले आहेत. 
 त्ांतील िोरती आिृती बत्िोराची 
आहे ? िोरती आिृती बत्िोराची नाही व 
िा ?

 ∆ABC ला तीन िाजू आहेत. रेषाखंंड AB ही ्ा बत्िोराची एि िाजू आहे. उरलेल्ा िाजूंची नावे 
बलहा. ∆ABC ला तीन िोन आहेत. त्ांपैिी ∠ABC हा एि िोन आहे. उरलेल्ा िोनांची नावे बलहा.
 बिंदू A, बिंदू B, बिंदू C ्ांना बत्िोराचे बशरोबिंदू महरतात.

तीन	 नैकरेषीय	 बिंदू	 रेषाखंडांनी	जोडून	 तयार	 िोणाऱया	िंबदसत	आकृतीला	 बत्कोण	असे	 मिणतात.
बत्कोणाचे	 बशरोबिंदू,	 िाजू	 व	कोन	यांना	 बत्कोणाचे	 घटक	 मिणतात.

बत्कोणाचे	 प्रकार	-	िाजूंवरून

 खालील बत्िोरांतील िाजूंच्ा लांिी, िि्कटि व मोजपट् टीच्ा सिाहाय्ाने सिेंबटमीटरमध्े मोजा. खालील 
सिाररीत नोंदवा. त्ांची वैबशषट्े लक्षात घ्ा. रेषाखंड AB ची लांिी ही l(AB) ने दश्शवतात.

∆ABC	िधये ∆PQR	िधये ∆XYZ	िधये

l(AB) = ..... सिेमी
l(BC) = ..... सिेमी 
l(AC) = ..... सिेमी

l(QR) = ..... सिेमी 
l(PQ) = ..... सिेमी
l(PR) = ..... सिेमी

l(XY) = ..... सिेमी 
l(YZ) = ..... सिेमी 
l(XZ) = ..... सिेमी

15 बत्कोण	व	 बत्कोणाचे	 गुणधिचा

C

A

B

PQ

R S

A

B C

P

Q R

X

Y Z

चला,	चचाचा	करूया. 

जाणून	घेऊया.
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 मागील सिाररीतील अािृत्ांमध्े, ∆ABC मध्े सिव्श िाजूंची लांिी सिमान आहे महरून ∆ABC हा सिमभुज 
बत्िोर आहे. सिम महरजे सिमान व भुज महरजे िाजू. 
 जया	 बत्कोणाचया	 बतनिी	िाजू	सिान	लांिीचया	असतात,	 तया	 बत्कोणाला	सिभुज	 बत्कोण	 मिणतात.
 ∆PQR मध्े िाजू PQ व िाजू PR ्ा दोन िाजूंची लांिी सिमान आहे महरून ∆PQR हा सिमद् बवभुज 
बत्िोर आहे. सिम महरजे सिमान, द् बव महरजे दोन व भुज महरजे िाजू. 
 जया	 बत्कोणाचया	 दोन	भुजा	सिान	लांिीचया	असतात,	 तया	 बत्कोणास	सिद्	बवभुज	 बत्कोण	 मिणतात.
 ∆XYZ च्ा बत्ही िाजूंची लांिी वेगवेगळी आहे महरून ∆XYZ हा बवषमभुज बत्िोर आहे. ्ेथे 
बवषम महरजे सिमान नसिरे. 
	 जया	 बत्कोणाचया	 कोणतयािी	 दोन	 िाजू	 सिान	 लांिीचया	 नसतात,	 तया	 बत्कोणास	 बवषिभुज	 बत्कोण	
मिणतात.

बत्कोणांचे	 प्रकार	-	कोनांवरून
 खालील बत्िोराच्ा सिव्श िोनांची मापे मोजा व तकत्ात नाेंदवा. ∠ D चे माप m ∠ D ने दश्शवतात.

∆DEF	िधये ∆PQR	िधये ∆LMN	िधये

∠ D चे माप = m∠D = .....° 
∠ E चे माप = m∠E = .....°
∠ F चे माप = .....  = .....°

∠ P चे माप = m∠P = .....° 
∠ Q चे माप = ..... = .....° 
∠ R चे माप = ..... = .....°

∠ L चे माप = .....° 
∠ M चे माप = .....° 
∠ N चे माप = .....°

एि िोन िाटिोन व दोन िोन 
लघुिोन आहेत.

एि िोन बवशालिोन व दोन 
िोन लघुिोन आहेत.

 वरील आिृत्ांमिील ∆DEF हा लघुिोन बत्िोर आहे. 
 जया	 बत्कोणाचे	 तीनिी	कोन	लघुकोन	असतात,	 तया	 बत्कोणास	लघुकोन	 बत्कोण	 मिणतात.
 ∆PQR हा िाटिोन बत्िोर आहे. 
 जया	 बत्कोणाचा	 एक	कोन	काटकोन	असतो,	 तया	 बत्कोणास	काटकोन	 बत्कोण	 मिणतात.
 ∆LMN हा बवशालिोन बत्िोर आहे. 
 जया	 बत्कोणाचा	 एक	कोन	 बवशालकोन	असतो,	 तया	 बत्कोणास	 बवशालकोन	 बत्कोण	 मिणतात.

 िंपासिपेटीतील बत्िोरी गुण्ांचे बनरीक्षर िरा. ते िोरत्ा प्रिारचे 
बत्िोर आहेत ते बलहा.

बनरीक्षर : तीनही िोन लघुिोन            
    आहेत.

िे	करून	पािा.

D

E F

P

Q R 

L

M N
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बत्कोणाचे	 गुणधिचा

कृती	 :  एि बत्िोरािृती िागद घ्ा. बत्ही िोनांचे िोपरे दो्ही िाजूंनी (पािपोट) एिाच रंगाने रंगवा 
बिंवा बत्ही िोपऱ्ांवर वेगवेगळ्ा खुरा िरा. िागदावर खालील बचत्ात दाखवल्ाप्रमारे दोन 
िाजूंच्ा मध्ावर घडी घाला. 

   m∠A + m∠B + m∠C = 180°
कृती	 :  एि बत्िोरािृती िागद घेऊन तीनही िोनांवर वेगवेगळ्ा खुरा िरा. बत्िोराच्ा सिािाररपरे 

मध्ावर एि बिंदू घेऊन त्ाच्ापासिून तीनही िाजूंना छेदराऱ्ा तीन रेषा िाढा. त्ा रेषांवर िागद 
िापा. तीन िोन आिृतीत बदल्ाप्रमारे जुळवून पाहा.

 बत्िोराचे तीनही िोन बमळून एि सिरळ िोन महरजेच 180° मापाचा िोन होतो हा गुरिम्श अनुभवा.

कृती	 :	 	िागदावर िोरताही एि बत्िोर िाढा. बत्िोराच्ा बशरोबिंदूंना A, B, C अशी नावे द्ा. िि्कटि 
व पट् टीच्ा सिाहाय्ाने बत्िोराच्ा बत्ही िाजूंची लांिी मोजा व बनरीक्षरे नोंदवा. 

प्रतयेक	िाजूची	लांिी दोन	िाजूंचया	लांिींची	िेरीज बतसऱया	िाजूंची	लांिी

l(AB) = .... सिेमी
l(BC) = .... सिेमी
l(AC) = .... सिेमी

l(AB) + l(BC) = .... सिेमी 
l(BC) + l(AC) = .... सिेमी 
l(AC) + l(AB) = .... सिेमी

l(AC) = ....... सिेमी 
l(AB) = ....... सिेमी
l(BC) = ....... सिेमी

बत्कोणाचया	कोणतयािी	 दोन	िाजूंचया	लांिींची	िेरीज	 िी	 बतसऱया	िाजूचया	लांिीपेक्ा	 नेििी	 िोठी	असते.

II

I III I
II

III

A

B C

िे	करून	पािा.

िे	 िला	सिजले.

िे	 िला	सिजले.

बत्कोणाचया	 तीनिी	कोनांचया	 िापांची	िेरीज	180°	असते.
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Q

P

R 125°

X

Y Z

70°

48° 62°

L

M N

A

CB

D

E F

U

V W

सरावसंच	36

(1) खालील आिृत्ांचे बनरीक्षर िरा. िोनांवरून बत्िोराचा प्रिार बलहा. 

  ∆PQR हा ... बत्िोर आहे.       ∆XYZ हा ... बत्िोर आहे.     ∆LMN हा ... बत्िोर आहे.
(2) खालील आिृत्ांचे बनरीक्षर िरा. िाजूंवरून होरारा बत्िोराचा प्रिार बलहा.

     ∆ABC हा ... बत्िोर आहे. ∆DEF हा ... बत्िोर आहे.      ∆UVW हा ... बत्िोर आहे. 
  

  (3) आिृतीत दाखवल्ाप्रमारे अबवनाश आपल्ा घराजवळ 
उभा आहे. त्ाला शाळेत जाण्ासिािी दोन माग्श 
आहेत. त्ांतील िोरत्ा मागा्शने गेल्ासि िमी 
अंतर पडेल ? िारर सिांगा.

(4) खाली बत्िोराच्ा िाजूंच्ा लांिी बदल्ा आहेत. त्ावरून बत्िोराचा प्रिार बलहा. 
  (1) 3 सिेमी, 4 सिेमी, 5 सिेमी (2) 3.4 सिेमी, 3.4 सिेमी, 5 सिेमी
  (3) 4.3 सिेमी, 4.3 सिेमी, 4.3 सिेमी (4) 3.7 सिेमी, 3.4 सिेमी, 4 सिेमी
(5)  बत्िोर िाढण्ासिािी खाली िाही िाजूंच्ा लांिी बदल्ा आहेत. ्ा लांिीच्ा िाजू असिरारे बत्िोर 

िाढता ्ेतील िा नाही, ते िरवा. िारर बलहा.
  (1) 17 सिेमी, 7 सिेमी, 8 सिेमी (2) 7 सिेमी, 24 सिेमी, 25 सिेमी
  (3) 9 सिेमी, 6 सिेमी, 16 सिेमी   (4) 8.4 सिेमी, 16.4 सिेमी, 4.9 सिेमी
  (5) 15 सिेमी, 20 सिेमी, 25 सिेमी  (6) 12 सिेमी, 12 सिेमी, 16 सिेमी 

���
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      चौकोन
 िागदावर A, B, C, D हे चार बिंदू असिे घ्ा, िी िोरतेही तीन 
बिंदू नैिरेषी् असितील. ते बिंदू एिमेिांना जोडून एि िंबदसत आिृती  
त्ार िरा्ची आहे, मात् िोरतेही दोन बिंदू जोडले तर उरलेले दोन 
बिंदू त्ा रेषेच्ा एिाच िाजूला असिावेत.
 बदलेला बन्म पाळून त्ार झालेल्ा आिृतीला चौकोन महरतात. 
 खालीलपैिी िोरत्ा अािृत्ा चौिोनाच्ा आहेत, बनरीक्षरे नोंदवा.

 
 (i) (ii) (iii)  (iv)

 ्ेथे आिृती (i) चौिोनाची आहे.  
 चौिोन ABCD ही बत्िोराप्रमारे एि िंबदसत आिृती आहे. ज्ा चार रेषाखंडांपासिून चौिोन त्ार            
होतो त्ांना चौिोनाच्ा िाजू	 महरतात. रेख AB, रेख BC, रेख CD व रेख AD ्ा चौिोनाच्ा चार िाजू 
(भुजा) आहेत. बिंदू A, B, C, D हे चौिोन ABCD चे बशरोबिंदू आहेत.

चौकोनाचे	 वाचन	व	लेखन	
�	 घडाळ्ाचया	 काट्ाचया	 बदशेने	 बकंवा	 घडाळ्ाचया	 काट्ाचया	 बवरुद्	ध	 बदशेने	 रििाने	 कोणतयािी	

बशरोबिंदूपासून	सुरुवात	करून	चौकोनाला	 नाव	 देता	 येते.	 	
 चौिोनाचे लेखन िरताना चौिोन ्ा शबदाऐवजी ‘ ’ अशी खूर िरतात. 

       	 वाचन	 	 	लेखन
    चौिोन ADCB  ADCB
    चौिोन DCBA  DCBA
    चौिोन CBAD  CBAD
    चौिोन BADC  BADC

 िोरत्ाही बशरोबिंदूपासिून सिुरुवात िरून घड्ाळाच्ा िाट्ाच्ा बवरूद् ि बदशेच्ा क्रमाने वरील चौिोनाची 
नावे बलहा.

D

A
B

C

A

B
C

D D

C

B

A

16 चौकोन

A
B

CD

जाणून	घेऊया.
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चौकोनाचया	लगतचया	िाजू       
  ABCD च्ा िाजू AB व िाजू AD ्ांचा A हा सिामाईि बशरोबिंदू 
आहे. िाजू AB व िाजू AD ्ा लगतचया िाजू आहेत.

        शेजारील आिृतीवरून लगतच्ा िाजूंच्ा जोड्ा बलहा.
    (1) ........ व ........ (2) ........ व ........
    (3) ........ व ........ (4) ........ व ........
      प्रत्ेि चौिोनामध्े लगतच्ा िाजूंच्ा चार जोड्ा असितात. 

चौकोनाचया	लगतचया	िाजूंिधये	 एक	सािाईक	 बशरोबिंदू	असतो.	

चौकोनाचया	संिुख	िाजू
  ABCD मध्े िाजू AB व िाजू DC ्ांमध्े िोरताच बशरोबिंदू 
सिामाईि नाही. िाजू AB व िाजू DC ्ा चौिोनाच्ा संिुख	 िाजू	
महरजेच सिोरासिोरील	िाजू आहेत. 
 शेजारील चौिोनाच्ा सिंमुख िाजूंच्ा जोड्ा बलहा.
 सिंमुख िाजूंच्ा जोड्ा
 (1) ........ व ........     (2) ........ व ........

चौकोनाचया	संिुख	 मिणजे	सिोरासिोरील	िाजूंिधये	सािाईक	 बशरोबिंदू	 नसतो.

चौकोनाचे लगतचे	कोन 
 चार वेगवेगळ्ा लांिींचे सट्ॉ/िाड्ा/पट् ट्ा एिमेिांना जोडा. चौिोन त्ार िरा.  
 त्ाची आिृती िाढा.  DEFG त्ार होईल. ∠DEF व ∠GFE ्ा दोन िोनांसिािी रेख EF ही िाजू 
दो्ही िोनांमध्े सिामाईि आहे. महरून ते िोन लगतचे महरजे शेजारचे िोन आहेत.

       शेजारील चौिोनाच्ा लगतच्ा िोनांच्ा जोड्ा बलहा.
       (1) ........ व ........ (2) ........ व ........
       (3) ........ व ........ (4) ........ व ........

चौकोनाचया	 जया	 दोन	कोनांिधये	 एक	िाजू	सािाईक	असते	 तया	
कोनांना	चौकोनाचे	लगतचे	कोन	 मिणतात.

G
D

E F

A

B
C

D

A

B
C

D

जाणून	घेऊया.
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चौकोनाचे	संिुख	कोन
  DEFG मध्े ∠DEF व ∠DGF ्ंाची एिही िाजू सिामाईि नाही. ∠DEF व ∠DGF हे दो्ही िोन 
सिमोरासिमोर आहेत महरून त्ांना संिुख	कोन महरजेच सिोरासिाेरील िोन महरतात.
 आिृतीमिील इतर सिंमुख िोनांची नावे बलहा.
 1. ∠EFG चा सिंमुख िोन ............... 2. ∠FGD चा सिंमुख िोन ...............

चौकोनाचया	 जया	 दोन	कोनांिधये	 एकिी	िाजू	सािाईक	नसते	
तया	कोनांना	चौकोनाचे	संिुख	 मिणजेच	सिोरासिोरचे	कोन	 मिणतात.

चौकोनाचा	कणचा
  ABCD मध्े ∠A आबर ∠C तसिेच ∠B आबर ∠D ्ा सिंमुख िोनांच्ा 
बशरोबिंदूना जोडरारे रेषाखंड िाढले आहेत. रेख AC व रेख BD हे चौिोन 
ABCD चे िर्श आहेत. िर्श AC हा ∠A व ∠C ्ा सिंमुख िोनांचे बशरोबिंदू 
जोडतो. 

चौकोनाचया	संिुख	कोनांचे	 बशरेाबिंदू	जोडणारे	 रेषाखंड	 मिणजे	चौकोनाचे	कणचा	असतात.

 वरील अािृतीत िर्श BD हा िोरत्ा दोन सिंमुख िोनांचे बशरोबिंदू जोडतो ?

�	एि चौिोनािृती िागद िापा. त्ांचे सिंमुख बशरोबिंदू जोडरारी घडी घाला. त्ार झालेल्ा घडीला िा् 
महरता ्ेईल?

�	दोन बत्िोरािृती िागद घ्ा. त्ांतील एिा बत्िोराची एि िाजू दुसिऱ्ा बत्िोराच्ा एिा िाजूएवढी 
असिली पाबहजे. ∆ABC व ∆PQR मध्े AC व PQ ्ा िाजू सिमान आहेत असिे सिमजू.

A D

B C

C

P

R

Q

A

B

िे	करून	पािा.
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P S

R

Q

आिृतीत दाखवल्ाप्रमारे ते बत्िोर सिमान िाजू शेजारी शेजारी ्ेतील असिे जोडा. िोरती आिृती बमळते ?
चौिोन त्ार होण्ासिािी दोन बत्िोर वापरले. बत्िोराच्ा बत्ही िोनांच्ा मापांची िेरीज 180° असिते, 
तर चौिोनाच्ा चारही िोनांच्ा मापांची िेरीज बिती होईल ?

 एि चौिोन िाढा. चौिोनाचा एि िर्श िाढून त्ाचे दोन बत्िोरांत          
बवभाजन िरा. िोनांची मापे मोजा. चारही िोनांच्ा मापांची िेरीज त्ार 
झालेल्ा दोन बत्िोरांच्ा सिहा िोनांच्ा मापांच्ा िेरजेएवढी आहे िा ?
 चौिोनाच्ा चार िोनांच्ा मापांची िेरीज ही दाे्ही बत्िोरांच्ा सिहा 
िोनांच्ा िेरजेएवढी आहे, हे अनुभवा.
∴ चौिोनाच्ा चार िोनांच्ा मापांची िेरीज = 180° + 180° = 360°

चौकोनाचया	चारिी	कोनांचया	 िापांची	िेरीज 360° असते.

िहुभुजाकृती

�	एिेरी तगर, िुंद अथवा सिदाफुली ्ांची पाच पािळ्ांची उमललेली फुले पाबहली आहेत ना ?
 त्ांतल्ा  एिा  फुलाचे  बचत्  िाढा. बचत्ांतील पािळ्ांची टोिे क्रमाने जोडत जा. िोरती आिृती 
बमळते ? ्ाप्रमारे पाच बिंदूंना पाच रेषाखंडांनी जोडून त्ार िेलेली जी िंबदसत आिृती बमळते, बतला              
पंचकोन महरतात.

(1)  पंचिोनाच्ा बशरोबिंदूंची नावे बलहा. (4) एखादा खेळ खेळत असिताना खेळाडूंच्ा  
(2)  पंचिोनाच्ा िाजूंची नावे बलहा.  सथानांची रचना पंचिोनी झालेली बदसिते  
(3)  पंचिोनाच्ा िोनांची नावे बलहा.  िा, ते पाहा.    .

 बत्िाेर, चौिोन, पंचिोन अाबर पाचपेक्षा जासत िाजू असिलेल्ा िंबदसत आिृतीला िहुभुजाकृती महरतात.

B

C

E

D

A

िे	करून	पािा.

िे	 िला	सिजले.

जाणून	घेऊया.



85

 पंचिोनी आिाराचा िागद िापा. आिृतीत दाखवल्ाप्रमारे तुटि रेषेवर घडी घालून अथवा िापून 
बिती बत्िोर बमळतील ? पंचिोनांच्ा पाच िोनांची िेरीज शोिा िरं ! 
�	आरखी वेगळ्ा प्रिारे घड्ा घालून बमळरारे बत्िोर त्ार िरा. बनरीक्षर नोंदवा. 

 

1. खालील आिृत्ांचे बनरीक्षर िरा व त्ांची नावे बलहा.
          आिृती  नाव   अािृती   नाव

 (1)        (3)

 (2)      (4)

वगा्शतील चार बमत्ांनी आपल्ा िंपासिपेटीतील सिमान आिारांचे गुण्े घ्ा, ते वेगवेगळ्ा पद् ितीने           
एिमेिांशी जोडा. िोरत्ा आिृत्ा त्ार होतील, त्ांची नावे बलहा.

 (a) दोन गुण्े  (b) तीन गुण्े  (c) चार गुण्े  

1.  XYZW िाढा व त्ावरून खालील प्रशनांची उततरे बलहा.

 (1) सिंमुख िोनांच्ा जोड्ा बलहा. (2) सिंमुख िाजूंच्ा जोड्ा बलहा.
 (3) लगतच्ा िाजूंच्ा जोड्ा बलहा. (4) लगतच्ा िोनांच्ा जोड्ा बलहा.
 (5) चौिोनाच्ा िरायंची नावे बलहा. (6) चौिोनाची नावे वेगवेगळ्ा प्रिारे बलहा.

सरावसंच	37

सरावसंच	38

िे	करून	पािा.

िे	करून	पािा.
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2. ररिाम्ा चौिटींत िहुभुजािृतींच्ा िाजूंची सिंख्ा बलहा. 

नावे चौिोन अष्िोन पंचिोन सिप्तिोन षटिोन

िाजूंची सिंख्ा

3. अापल्ा पररसिरात आढळरारी िहुभुजािृतींची उदाहररे शोिा. त्ांच्ा आिृत्ा िाढा.
4. बवबवि फुलांच्ा पािळ्ंाची टोिे रेघेने जोडून होराऱ्ा आिृतीमध्े िहुभुजािृती बदसितात, त्ांच्ा 

आिृत्ा िाढा व िाजूंच्ा सिंख्ा बलहा.

5. एि िहुभुजािृती िाढा व बतचे शेजारी दाखवल्ाप्रमारे बत्िोरािृती भाग 
 िरा. त्ावरून बतच्ा सिव्श िोनांच्ा मापांची िेरीज बिती होईल  ते िरवा.

���

िॉमप्ुटरमिील Paint ्ा प्रोग्ररॅमच्ा मदतीने वेगवेगळ्ा िहुभुजािृती िाढा व रंगवा. Geogebra ्ा 
सिॉफटवेअरच्ा मदतीने सिुसिम िहुभुजािृती त्ार िरा. 

कापरेकर	संखया
 सिव्श अंि सिमान नसिलेली िोरतीही चार अंिी सिंख्ा घ्ा.
 बतच्ातील अंि उतरत्ा क्रमाने बलहून नवीन चार अंिी सिंख्ा बमळवा.
 नव्ा सिंख्ेतील अंि चढत्ा क्रमाने बलहून आरखी एि नवीन सिंख्ा  बमळवा.
 ्ा दोन नवीन सिंख्ांपैिी मोठ्ा सिंख्ेतून लहान सिंख्ा वजा िरा. ्ेरारी वजािािी ही चार अंिी 

सिंख्ा असिेल. वजािािी तीन अंिी आल्ासि सिहस्रसथानी 0 हा अंि बलहा.
 वजािािी िरून आलेल्ा सिंख्ेवर वरीलप्रमारेच बक्र्ा पु्हा पु्हा िरत राहा.
 िाही वेळा बक्र्ा िेल्ावर तुमहांला 6174 ही सिंख्ा बमळेल. ्ानंतरही बक्र्ा िरत राबहल्ासि           

6174 हीच सिंख्ा पु्हा पु्हा बमळेल. आपर 8531 पासिून सिुरू िरू.
 पाहा. 8531  7173  6354  3087  8352   6174  6174
 हा शोि गबरततजज् दततात्् रामचंद्र िापरेिर ्ांनी लावला आहे. महरून 6174 ही सिंख्ा, कापरेकर	
संखया	महरून ओळखली जाते.

ICT Tools or Links
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	 सांगा	 पाहू	 !

 
(1) इमारत िांिताना बभंत अगदी सिरळ उभी राहावी   

  महरून िा् ्ुक्ती िरत असितील ?
 ्ा बचत्ात गवंड्ाच्ा हातात िा् आहे ? 
 त्ाचा उप्ोग तो िशासिािी िरत असिेल ?
(2) 	रसत्ावरील बदव्ाचे खांि पाबहलेत िा ? ते िसिे 
 उभे असितात ?

  
लंि

 िाजूच्ा आिृतीत रेषा l आबर रेषा n ्ा एिमेिींना  बिंदू M मध्े 
छेदल्ा आहेत. बिंदू M जवळ होरारा प्रत्ेि िोन मोजा. 
 रेषा l व रेषा n मिील िोन िाटिोन असिेल, तर त्ा रेषा एिमेिींना 
लंि आहेत असिे महरतात. हेच ‘ रेषा l ⊥ रेषा n’ असिे बच्हाने दश्शवतात. 
त्ाचे वाचन ‘ रेषा l  लंि  रेषा n’ असिे िरतात.

रेषेवरील	 बिंदूतून	 तया	 रेषेला	लंि	काढणे
   

  

� रेषा PQ िाढा. ्ा रेषेवर िोिेही R बिंदू घ्ा.

� गुण्ा असिा िेवा, िी गुण्ाचा िाटिोन             
िररारा बिंदू हा R ्ा बिंदूवर ्ेईल  आबर  
िाटिोन  िररारी एि भुजा रेषा PQ शी जुळेल.

� गुण्ाच्ा िाटिोन िरराऱ्ा दुसिऱ्ा      
िाजूच्ा िडेने रेषा RS िाढा.

� रेषा RS ही रेषा PQ ला R बिंदूत लंि आहे.

17 भौबिबतक	 रचना

P R

Q

Q

S

P R

िे	करून	पािा.

(1)	गुणयाचा	 उपयोग	करून
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(2)	कोनिापकाचा	 उपयोग	करून
 � रेषा RS िाढा. रेषेवर िोिेही M बिंदू घ्ा.
 �	M मिून रेषा RS ला लंि िाढण्ासिािी 

आिृतीत दाखवल्ाप्रमारे िोनमापिाचा 
िेंद्रबिंदू M वर िेवा.

 � िोनमापिाच्ा 90° च्ा खुरेवर बिंदू N 
िाढा.

	 � M आबर N बिंदूंतून जारारी रेषा िाढा.
 � रेषा MN ही रेषा RS ला M बिंदूत लंि 

आहे हे लक्षात घ्ा.
  रेषा MN ⊥ रेषा RS

  
(3)	कंपासचा	 उपयोग	करून   

		 	 � रेषा MN िाढा. रेषेवर िोिेही K बिंदू घ्ा.
		 	 � िंपासिचे लोखंडी टोि K बिंदूवर िेवा. K बिंदूच्ा दो्ही 

िाजूंना सिमान अंतरावर रेषेला छेदरारे दोन िंसि िाढा. 
त्ांच्ा छेदनबिंदूंना अनुक्रमे A व B ही नावे द्ा.

		 	 � िंपासिमध्े AB अंतराच्ा बनमम्ापेक्षा जासत व सिोईचे 
अंतर घ्ा. िंपासिचे टोि A बिंदूवर िेवा आबर आिृतीत 
दाखवल्ाप्रमारे रेषेच्ा एिा अंगासि एि िंसि िाढा.

	 		 � तेच अंतर िा्म िेवून िंपासिचे टोि B बिंदूवर िेवा आबर 
पूववीच्ा िंसिाला छेदरारा आरखी एि िंसि िाढा.

	 		 � दो्ही िंसिांच्ा छेदनबिंदूला T नाव द्ा.
   �	K आबर T बिंदूंतून जारारी रेषा िाढा. 
    रेषा KT ही रेषा MN ला K बिंदूत लंि आहे.
    रेषा KT ⊥ रेषा MN

 
 िंपासिमध्े AB च्ा बनमम्ापेक्षा जासत अंतर िा घ्ा्चे ? िमी अंतर घेतले तर िा् होईल ?

R M S

R M S

N

M A K B N

T

M A K B N

बवचार	करा.
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1. रेषा l िाढा. रेषेवर िोिेही बिंदू P घ्ा. गुण्ाच्ा मदतीने बिंदू P मिून रेषा l वर लंि िाढा.  
2. रेषा AB िाढा. िंपासिच्ा मदतीने B बिंदूतून रेषा AB वर लंि िाढा.  
3. रेषा CD िाढा. रेषेवर िोिेही बिंदू M घ्ा. िोनमापिाच्ा सिाहाय्ाने बिंदू M मिून रेषा CD वर लंि 

िाढा. 

रेषेिािेरील	 बिंदूतून	 रेषेला	लंि	काढणे

	 (1)	कागदाला	घडा	घालून

 � िागदावर रेषा MN िाढा. रेषेिाहेर िोिेही बिंदू P घ्ा.

 � रेषा MN आपरांसि  बदसिेल  अशा  रीतीने  िागद  उलटून 
रेषा MN वर घडी घाला.

 � िागदाला P बिंदूवर आरखी एि अशी घडी घाला, िी 
घडीच्ा एिा िाजूसि असिलेला रेषा MN चा एि भाग हा 
घडीच्ा दुसिऱ्ा िाजूसि असिलेल्ा रेषा MN च्ा भागाशी 
जुळेल. 

 �	िागदाच्ा घड्ा उलगडा. दो्ही घड्ांच्ा छेदनबिंदूला 
Q हे नाव द्ा. रेषा PQ िाढा. ही रेषा घडीवरच ्ेते. 

  Q बिंदूजवळील प्रत्ेि िोन िोनमापिाने तपासिा. 
  रेषा PQ ही रेषा MN ला लंि आहे. 
  रेषा PQ ⊥ रेषा MN

	 (2)	गुणयाचा	 उपयोग	करून    

  �	रेषा XY िाढा. ्ा रेषेिाहेर िोिेही P बिंदू घ्ा.

  � गुण्ाच्ा िाटिोन िरराऱ्ा िाजूंपैिी एि िाजू                         
रेषा XY ला जुळवून िेवा.

सरावसंच	39

M N

P

M N

P

M

P

Q

M NQ

P
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   � गुण्ा रेषेवर असिा सिरिवा, िी गुण्ाची िाटिोन िररारी 
दुसिरी िाजू P बिंदूला बचिटेल. ्ा िाजूलगत P बिंदूतून 
जारारी रेषा PS िाढा. 

    िोन मोजा व रेषा लंि आहेत िा हे तपासिा. 

(3)	कंपास	व	पट्ी	यांचा	 उपयोग	करून   
 � रेषा MN िाढा. रेषेिाहेर िोिेही K बिंदू घ्ा.
 � िंपासिचे टोि K बिंदूवर िेवून िंपासिमध्े सिोईसिर अंतर 

घ्ा. रेषा MN ला A व B ्ा दोन बिंदूंत छेदरारे िंसि 
िाढा.

 � िंपासिमिे AB अंतराच्ा बनमम्ापेक्षा जासत अंतर  घ्ा. 
िंपासिचे टोि A बिंदूवर िेवा आबर रेषेच्ा खालील 
अंगासि एि िंसि िाढा. 

	 � िंपासिमिे तेच अंतर िा्म िेवून िंपासिचे टोि                
B बिंदूवर िेवा. पूववीच्ा िंसिाला छेदरारा आरखी एि 
िंसि िाढा.

	 � दो्ही िंसिांच्ा छेदनबिंदूला T नाव द्ा. 
 � रेषा KT िाढा.
	 � रेषा KT ही रेषा MN ला लंि आहे.  

                 वरील िृती िरताना िंपासिमिील अंतर िा्म िा िेवा्चे ? 

लंिदुभाजक

 िैलगाडी ओढण्ासिािी ‘जू’ ्ा लािडी भागाचा वापर 
िरतात. 
 ‘जू’ चे सथान िसिे बननशचत िरतात ? 

 ‘जू’ चे सथान बननशचत िरताना िैलगाडीच्ा िण्ाच्ा 
दो्ही टोिांपासिून दोरीने सिमान अंतर घेतले जाते. ्ासिािी 
िोरता भौबमबति गुरिम्श वापरला, हे असिे िा िेले जाते 
्ाची माबहती िाराबगरांिडून बिंवा अनुभवी लोिांिडून 
बमळवा.

M N

K

T

M N

K

T

A B

बवचार	करा.
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रेषाखंडाचा	लंिदुभाजक
रेषा p आबर रेषा q, रेख AB च्ा M ्ा बिंदूतून जातात.          
रेषा p आबर रेषा q ्ा रेख AB च्ा दुभाजि रेषा आहेत.
रेषा p आबर रेख AB ्ांच्ातील िोन मोजा. 
्ा दोन रेषांपैिी रेषा p ही रेख AB ला लंिसिुद्ा आहे. महरून
रेषा p ला रेख AB ची लंिदुभाजक	 रेषा बिंवा लंिदुभाजक
महरतात. रेषा q ही रेख AB ची लंिदुभाजि िा नाही ?

	 	 कंपासचया	सािाययाने	 रेषाखंडाचा	लंिदुभाजक	काढणे
  � रेषाखंड AB िाढा. 
 � िंपासिचे टोि A बिंदूवर िेवा.             

िंपासिध्े A आबर B ्ा दोन बिंदूंमिील 
अंतराच्ा बनमम्ापेक्षा जासत अंतर घेऊन 
रेषाखंडाच्ा वरच्ा व खालच्ा िाजूंना 
एि-एि िंसि िाढा.

  � िंपासिमध्े तेच अंतर िा्म िेवा आबर 
िंपासिचे टोि B बिंदूवर िेवून पूववीच्ा 
िंसिांना छेदरारे िंसि िाढा.

� िंसिांच्ा छेदनबिंदूंना P आबर Q अशी नावे द्ा. रेषा PQ िाढा.
� रेषा PQ ही रेख AB ची लंिदुभाजि रेषा आहे. 

कृती	 :	 	एि आ्तािृती िागद घ्ा. िागदाला खालून वर अशी एि घडी व उजवीिडून डावीिडे अशी 
दुसिरी घडी घाला. िागदावर त्ार झालेल्ा दो्ही घड्ांचे बनरीक्षर िरा. उभी घडी ही आडव्ा 
घडीची लंिदुभाजि आहे, ्ाची खात्ी िरून घ्ा. त्ानंतर अंतरे मोजून खालील ररिाम्ा जागा 
भरा. 

     

  l(XP) = ........ सिेमी l(XA) = ........ सिेमी l(XB) = ......... सिेमी
  l(YP) = ........ सिेमी l(YA) = ........ सिेमी l(YB) = ......... सिेमी

  उभ्ा घडीवरील सिव्श बिंदू आडव्ा घडीवरील टोिांपासिून (अंत्बिंदूपासिून) सिमान अंतरावर आहेत, 
असिे बदसिून ्ेईल.

A B A B

P

Q

िे	करून	पािा.

X Y

P

A
B

      घडी 1   घडी 2

p

q

A BM
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1. रेषा l िाढा. रेषेिाहेर िोिेही P बिंदू घ्ा. गुण्ाच्ा मदतीने रेषा PQ ही रेषा l ला लंि रेषा िाढा.   
2. रेषा AB िाढा. रेषेिाहेर िोिेही बिंदू M घ्ा. िंपासि व पट्ीचा वापर िरून रेषा MN ही  रेषा AB वर 

लंि रेषा िाढा. 
3. 5.5 सिेमी लांिीचा रेख AB िाढून तो िंपासि व पट्ीच्ा सिाहाय्ाने दुभागा. 
4. XY रेषेवर R बिंदू घ्ा. गुण्ाच्ा सिाहाय्ाने बिंदू R मिून जारारी लंि रेषा िाढा.

���

कालचा	गाऊसची युक्ती
 िाल्श फ्ेडररि गाऊसि ्ा प्रख्ात गबरतीच्ा िालपरची गोष्. िाल्शच्ा वगा्शतील मुले खूप गडिड िरत 
होती. त्ांना िामात गंुतवावे महरून बशक्षिांनी त्ांना 1 पासिून 100 प्यंतच्ा सिंख्ांची िेरीज िरा्ला 
सिांबगतले. िाल्शने ती िेरीज दोन-तीन बमबनटांत िेली आबर तो हातांची घडी घालून िसिला. इतर मुले मात् 
बशक्षिांच्ा िािाने खूप आिडेमोड िरत िसिली.
 ‘नुसिताच िा् िसिला्ंसि, िेरीज िर !’ बशक्षि रागावले.
 िाल्शनेे िेलेली िेरीज बशक्षिांना दाखवली. बशक्षि िरोिर उततर पाहून अचंबित झाले. 
 िशी िेली होती िाल्शने िेरीज ?
 
  1 2 3    ............  99 100 (शंभर सिंख्ा)
+

 100 99 98 ............ 2    1 (शंभर सिंख्ा)
 101 + 101 + 101 + ............    + 101  +    101  (शंभर वेळा)
 ही िेरीज होईल 101 × 100
 पर ही 1 ते 100 ्ा सिंख्ांची दोनदा िेरीज झाली.
 महरून 1 ते 100 ्ा सिंख्ांची िेरीज =  101 100

2

×   = 101 × 50 = 5050

 िाल्शची हीच ्ुक्ती वापरून तुमही 1 ते 50 ्ा सिंख्ांची िेरीज िरा.
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इबष्काबचती

                         इबष्काबचती

 इनष्िाबचतीची सिव्श पृष्ठे आ्तािार आहेत आबर सिमोरासिमोरील 
पृष्ठे अगदी सिारखी आहेत. इनष्िाबचतीला चौकोनी	 बचती	 देखील 
महरतात. ्ा बचतीला बिती िडा आहेत ? ्ा बचतीला बिती 
बशरोबिंदू आहेत ? ्ा बचतीला बिती पृष्ठे आहेत ? शेजारील 
आिृतीत बिंदू A आबर बिंदू B हे आि पैिी दोन बशरोबिंदू आहेत. 
रेख AB व रेख AP ही दोन िडांची नावे आहेत, तर ABCD हे एिा 
पृष्ठाचे नाव आहे.
 इनष्िाबचतीला 12	कडा, 8	बशरोबिंदू व 6	पृष्ठे असितात.

																																			घन

 शेजारील आिृतीतील फासिा पाहा. फासिा व चौिोनी बचती ्ांच्ा आिारात 
िा् फरि बदसितो ? चौिोनी बचतीची सिव्श पृष्ठे सिमान चौरसिािृती असितात. 
तेवहा, त्ा बचतीला घन महरतात, महरजे फाशाचा आिार घन आहे.
l	घनाला बिती पृष्ठे असितात ? l	घनाला बिती िडा असितात ?
l	घनाला बिती बशरोबिंदू असितात ?

18 बत्बितीय	आकार

इनष्िाबचतीचा आिार आपर 
घडरीपासिून त्ार िरा्ला बशिलो 
आहोत. हाच आिार आरखी 
िोरत्ा प्रिाराने िरता ्ेतो, 
त्ाची उदाहररे द्ा. घडरी          आिार

A
B C

P
Q R

S

D

जरा	आठवूया.

जाणून	घेऊया.
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बत्कोणी	बचती

       शेजारील आिृतीतील तळाच्ा व वरच्ा पृष्ठभागाचा 
  आिार िोरता ? 
  िाजूंचे पृष्ठभाग िोरत्ा आिारांचे आहेत ?
  अशा आिृतीला बत्कोणी	बचती	महरतात.    
  बत्िोरी बचतीला बिती िडा, बिती बशरोबिंदू व बिती पृष्ठे    

     आहेत ? 

वृततबचती	(दंडगोल)

 वतु्शळािार तळ असिलेला उभा डिा तुमही पाबहला आहे िा ? डिा हे 
वृततबचतीचे सिव्श पररबचत उदाहरर आहे. डिा िंद असिेल तर ही िंबदसत वृततबचती 
असिते. ्ा आिाराचा तळ वतु्शळािार असिल्ाने ्ाला वृततबचती (वृतत महरजे 
वतु्शळ) महरतात. िंबदसत वृततबचतीला दोन वतु्शळािार सिपाट पृष्ठे व एि वक्रपृष्ठ 
असिते. वृततबचतीला दोन वतु्शळािार िडा असितात. एिही बशरोबिंदू नसितो. तुमच्ा 
पररच्ातील वृततबचतीची उदाहररे द्ा.

 

				कृती	: l	 एि आ्तािार  l	 त्ाच्ा सिमोरासिमोरील l	 पोिळ वृततबचती 
  िागद घ्ा.  िाजू एिमेिांशी जुळवा.   त्ार होईल.

कृती	: वृततबचती आिाराचा एि डिा घ्ा. त्ाच्ा 
उंचीएवढा आ्तािृती िागद त्ाला गुंडाळा. तो 
उलगडून टेिलावर िेवा.

 एि वेगळा िागद घ्ा. तो डिा िागदावर िेवून 
त्ाच्ा तळाच्ा िडेने पेन्सिल बफरवून वतु्शळ 
िाढा. 

 त्ाभोवतालचा िागद िापून  टािा. असिेच आरखी एि वतु्शळ िापा. वरच्ा आ्तािृती िागदाला 
आिृतीत दाखवल्ाप्रारे ्ा दोन वतु्शळािार चित्ा बचिटून िेवा. त्ार झालेली आिृती िंद 
वृततबचतीची घडर आहे. ्ा घडरीपासिून वृततबचती त्ार िरा.

वतु्शळािार
पृष्ठ

वतु्शळािार 
िड

वक्रपृष्ठ

A B

CD

A B

C D

AB

CD

       घडरी                          आिार          

िे	करून	पािा.
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  सांगा	पाहू	!

 िॅरम खेळताना तुमही त्ातील सिोंगट्ांची चवड बचत्ात दाखवल्ाप्रमारे 
रचता. ही चवड महरजे िोरता आिार आहे ? सिारख्ा आिाराच्ा सिीडी 
बिंवा सिारख्ा आिाराची वतु्शळािार बिनसिटे एिमेिांवर िेवा. िोरता  
आिार  बमळतो ?  

 

 

	 सूची

 	 कृती	: ्ेथे एि घडर दाखवली आहे. बत्िोरी पृष्ठे 
सिारख्ा आिाराची असिरारी ही आिृती 
एिा िाड्शशीटवर िाढा व िडांवर िापून 
घ्ा. चौिोनाच्ा बिपक्ांच्ा ओळींवर 
दुमड घालून A,B,C,D हे बशरोबिंदू एित् 
्ेतील असिे जुळवा.

                 तुमहांला खाली दाखवल्ाप्रमारे आिार 
बदसिेल. ्ाच्ा तळाचे पृष्ठ चौिोनी आहे व 
उभी चार पृष्ठे बत्िोरी आहेत.

           
 ्ा प्रिारच्ा आिाराला सूची (Pyramid) महरतात. ्ा 
बत्बमती् आिाराचे वरचे टोि सिुईसिारखे आहे. सिुई महरजे सिूची. 
्ा आिाराच्ा तळाचे पृष्ठ चौिोनी आहे, महरून ्ा आिाराचे 
नाव चौकोनी	सूची आहे. ्ा आिाराच्ा िडा, बशरोबिंदू व पृष्ठे 
मोजा. चौिोनी सिूचीला 5 पृष्ठे, 8 िडा व 5 बशरोबिंदू अाहेत. 

कृती	 :	 आिृतीत दाखवलेली घडर पुठ्ठावर िाढा व िडांवर 
िापून घ्ा.

  मिल्ा बत्िोराच्ा बिपक्ांच्ा िाजूंवर घड्ा घालून 
िडेच्ा बत्िोरांचे A,B,C हे बशरोबिंदू जुळवा. तुमहांला 
सिूची त्ार झालेली बदसिेल. ्ा सिूचीचा तळ बत्िोरी 
आहे महरून ही बत्कोणी	 सूची आहे. ्ा बत्िोरी 
सिूचीच्ा िडा, बशरोबिंदू व पृष्ठे ्ांची सिंख्ा बलहा.

A

B

C

D

बशरोबिंदू

िड

पृष्ठ
चौकोनी	सूची

A B

C
बत्कोणी	सूची

िे	करून	पािा.
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हा आइसक्रीम भरून िंद 
िेलेला िोन आहे. ्ाचा 
वरचा वतु्शळािार भाग िंद 
आहे.

ही बवदूषिाची टाेपी 
आहे. ्ा टोपीचा तळाचा 
वतु्शळािार भाग िंद नाही.

C C

R S

C

R S

	l	C िेंद्र असिलेल े l	वतु्शळाच्ा CR  व l	वतु्शळ िापून घ्ा. l प्रत्ेि तुिड्ाच्ा
 वतु्शळ िंपासिच्ा  CS ्ा दोन बत्ज्ा  l	बत्ज्ांवर िापून  CR व CS ्ा िाजू  
 सिाहाय्ाने िागदावर   िाढा.  त्ाचे दोन तुिडे िरा. एिमेिींना जोडा.  
 िाढा. 

िृती पूर्श िेल्ावर िोरते आिार बदसितात ? 

l
l

िे	 िला	सिजले.

िे	करून	पािा.

बचतीचया	 तळाचा	 पृष्ठभाग	व	वरचा	 पृष्ठभाग	 िे	 सारखे	असतात.	 बत्कोणी,	चौकोनी	 इतयादी	 बचतींची	
उभी	 पृष्ठे	आयताकृती	असतात.	सूचीची	 उभी	 पृष्ठे	 बत्कोणाकृती	असतात.	 बचतीचया	व	सूचीचया	 तळाचया	

आकारावरून	 तया	आकृतीचे	 नाव	ठरते.

शंकू

 पूववी आपर शंिकूची व्वहारातील उदाहररे िबघतली आहेत. 
 खालील बचत्ातील आिाराचे नाव िा् आहे ?

 

 शंिकूच्ा टोिाला शंिकूचा	 बशरोबिंदू	 महरतात. 
सिपाट चितीने िंद िेलेल्ा शंिकूला एि वक्रपृष्ठ 
असिते. एि वतु्शळािार सिपाट पृष्ठ असिते व एि 
वतु्शळािार िड असिते. 

 िंद नसिलेल्ा शंिकूला एि वक्रपृष्ठ आबर एि 
वतु्शळािार  िड  असिते, परंतु  सिपाट  पृष्ठ  नसिते.

  

बशरोबिंदू

वक्रपृष्ठ

वतु्शळािार पृष्ठ

वतु्शळािार िड

C

SR
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गोल

लाडू, चेंडू, गोळाफेिीचा िातूचा गोळा ्ा 
आिारांना गोल महरतात.
गोलाला एकच वरिाकार	पृष्ठ असिते. गोलाला िडा 
बिंवा बशरोबिंदू नसितात.
	

1. खालील  प्रत्ेि  आिृतीची  पृष्ठे,  िडा, बशरोबिंदू  ्ांची  सिंख्ा  बलहून  सिाररी  पूर्श  िरा.

नाव वृततबचती शंकू
पंचकोनी
सूची

षटकोनी
सूची

षटकोनी
बचती

पंचकोनी
बचती

आकार

पृष्ठे

बशरोबिंदू

कडा

���

सरावसंच	41
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उततर	सूची

1. एिरेषी् बिंदू :  (i)  बिंदू M, बिंदू O,  बिंदू T (ii) बिंदू R, बिंदू O,  बिंदू N  
  (2) बिरर OM, बिरर OP, बिरर ON, बिरर OT, बिरर OS, बिरर OR 
  (3) रेख MT, रेख RN, रेख OP, रेख ON, रेख OT, रेख OS, रेख OR, रेख OM  
  (4) रेषा MT, रेषा RN
2. रेषा l, रेषा AB, रेषा AC, रेषा AD, रेषा BC, रेषा BD, रेषा CD
3. (i) ↔ (c),   (ii) ↔ (d),   (iii) ↔ (b),   (iv) ↔ (a)
4. सिमांतर रेषा : (i) रेषा b, रेषा m, रेषा q   (ii) रेषा a, रेषा p  
 एिसिंपाती रेषा : (i) रेषा a, रेषा b, रेषा c,  रेषा AC   (ii) रेषा p, रेषा q, रेषा AD
 सिंपातबिंदू : बिंदू A, बिंदू D

1. (1) ↔ (b),  (2) ↔ (c),  (3) ↔ (d),  (4) ↔ (a)
2. (1) लघुिोन (2) शू््िोन (3) प्रबवशालिोन (4) पूर्श िोन
 (5) सिरळिोन (6) बवशालिोन (7) बवशालिोन (8) िाटिोन
3. (a) लघुिोन (b) िाटिोन (c) प्रबवशालिोन (d) सिरळिोन (e) शू््िोन (f) पूर्श िोन

 -----

1. ऋर सिंख्ा :  -5,  -2,  -49,  -37,  -25,  -4,  -12
 िन सिंख्ा :  +4,  7,  +26,  19,  +8,  5,  27
2. बसिमला : -7 °C,   लेह : -12 °C,   बदल्ी : +22 °C,   नागपूर : +31 °C
3. (1) -512 मी   (2) 8848 मी   (3) 120 मी     (4) -2 मी

1. (1) 14     (2) 6     (3) -1     (4) -5     (5) -8     (6) -7
2. + 8 4 -3 -5

-2 -2 + 8 = +6 2 -5 -7
6 6 + 8 = 14 10 3 1
0 0 + 8 = 8 4 -3 -5

-4 -4 + 8 = 4 0 -7 -9

सरावसंच	1

सरावसंच	2

सरावसंच	3

सरावसंच	4

सरावसंच	5
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1.

1.

1.

- 6 9 -4 -5 0 +7 -8 -3

3 -3 -6 7 8 3 -4 11 6

8 2 -1 12 13 8 1 16 11

-3 -9 -12 1 2 -3 -10 5 0

-2 -8 -11 2 3 -2 -9 6 1

1. (i) 37
5

 (ii) 31
6

 (iii) 
19

4
 (iv) 

23

9  (v) 12
7

2. (i) 4
2

7  (ii) 1
3

4
 (iii) 1

3

12  बिंवा 1
1

4  (iv) 1
3

8  (v) 5
1

4   (vi) 2
6

7

3. (i) 
9

5  बिग्ररॅ (ii) 
11

5  मीटर

1. (i) 8
2

3  (ii) 4
3

4
 (iii) 7

12

35  (iv) 5
8

15  

2. (i) 2
1

12  (ii) 2
1

6  (iii) 1
1

40  (iv) 4
3

10  

3. (1) 6 बिग्ररॅ, `192 (2) 
4

15  (3) 340 ली. 

(1)  -4  5  (2)   8  - 10  (3)  + 9  + 9 (4) -6  0
(5)    7  4  (6)   3  0  (7)  -7  7 (8) -12  5
(9) -2  -8  (10) -1  -2  (11) 6  -3 (12) -14  -14

< > = <
> > < <>
> > > =

सरावसंच	6

सरावसंच	7

सरावसंच	8

संखया 47 +52 -33 -84 -21 +16 -26  80
बवरुद्	ध	संखया -47 -52 +33 +84 +21 -16 +26 -80

सरावसंच	9
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1. (1) 
5

6
, 
10

6
 (2) 

3

5 , 
7

5
  (3) 

3

7 , 
10

7  

1. (i) 
7

20  (ii) 
12

35  (iii) 
20

81  (iv) 
8

77  (v) 
7

10  (vi) 
9

8  (vii) 1 (viii) 
9

17  

2. 6 एिर

3. 1,80,000

1. (i) 
1

7
 (ii) 

3

11  (iii) 
13

5
 (iv) 1

2
 (v) 

7

6  

2. (i) 
8

3    (ii) 
10

27        (iii) 
33

35       (iv) 
77

48  

3. 
1

750  भाग

1. सथाबनि बिंमत : 70,  8, 0.02
2. (1) 932.697   (2) 739.65   (3) 70.151
3. (1) 83.615    (2) 534.79   (3) 182.819
4. 55.465 बिमी
5. ` 486    6. 2.5 बिग्ररॅ      7. 30.6 बिमी

1. (1) 3
5

 = 
3 2

5 2

×
×  = 

6

10  = 0.6  (2) 25
8

 = 25 125
8 125

×
×

 = 3125
1000

 = 3.125

 (3) 
21

2
 = 

21 5

2 5

×
×  = 

105

10  = 10.5 (4) 22

40
 = 
11

20  = 
11 5

20 5

×
×  = 

55

100  = 0.55

2. (1) 0.75    (2) 0.8  (3) 1.125   (4) 0.85  (5) 0.9   (6) 0.28   (7) 0.095

3. (1) 
275

10
    (2) 

7

1000
   (3) 

908

10
   (4) 

3915

100
   (5) 312

100
  (6) 

704

10
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1. 14.265  2. 10.9151   3. (1) 3.78   (2) 24.063   (3) 1.14   (4) 3.528

4. 94.5 बिग्ररॅ, ` 3969 5. 2.25 मीटर

1. (1) 2.4   (2) 3.5   (3) 10.3   (4) 1.3             2. 1000 झाडे बिंवा 1002 झाडे

3. 0.425 बिमी     4. ` 38000   

 (1) उभ्ा रेषेवर तापमान, आडव्ा रेषेवर शहरे  (2) चंद्रपूर
 (3) पाचगरी व माथेरान, पुरे व नाबशि  (4) पुरे व नाबशि
 (5) 10 °C 

 -----

1. एिापेक्षा जासत सिमबमती अक्ष आिृती (1), (2) व (4)  
2. सिमबमती अक्ष असिरारी अक्षरे : A. B. C, D, E, H, I, K, M, O, T, U, V, W, X, Y   
 एिापेक्षा जासत सिबमबमती अक्ष असिरारे अक्षरे : H, I, O, X  
  

 -----

3 ची परडी : 111, 369, 435, 249, 666, 450, 960, 432, 999, 72, 336, 90, 123, 108.
4 ची परडी : 356, 220, 432, 960, 72, 336, 108
9 ची परडी : 369, 666, 450, 432, 999, 72, 90, 108

 (1) 12 चे बवभाजि :  1, 2, 3, 4, 6, 12 
    16 चे बवभाजि :  1, 2, 4, 8, 16
    सिामाईि बवभाजि : 1, 2, 4

सरावसंच	16

सरावसंच	17

सरावसंच	18

सरावसंच	19

सरावसंच	20

सरावसंच	21

सरावसंच	22

सरावसंच	23
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 (2) 21 चे बवभाजि :  1, 3, 7, 21 
    24 चे बवभाजि :  1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
    सिामाईि बवभाजि : 1, 3
 (3) 25 चे बवभाजि :  1, 5, 25 
    30 चे बवभाजि :  1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
    सिामाईि बवभाजि : 1, 5
 (4) 24 चे बवभाजि :  1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 
    25 चे बवभाजि :  1, 5, 25
    सिामाईि बवभाजि : 1
 (5) 56 चे बवभाजि :  1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 
    72 चे बवभाजि :  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 18, 24, 36, 72
    सिामाईि बवभाजि : 1, 2, 4, 8

1. (1) 15   (2) 16  (3) 1  (4) 7  (5) 24   (6) 9  (7) 12  (8) 25  (9) 6  (10) 75
2.  3 मीटर  3.   4 मीटर  4.   28 बवद्ाथवी   
5. 90 बिग्ररॅ, िासिमतीच्ा 29 बपशव्ा, इंद्रा्रीच्ा 22 बपशव्ा

1. (1) 45   (2) 30   (3) 84   (4) 60   (5) 88   

2.  (1) 100 मुले   (2) 240 मरी  (3) 360 लाडू  (4) 120 सिेिंद  (5) 
65

225  , 
66

225  , 
131

225  

1.  16 ÷ 2 = 10 - 2,     5 × 2 = 37 - 27,      9 + 4 = 6 + 7,
 72 ÷ 3 = 8 × 3,      4 + 5 = 19 - 10

1.  (1) x + 3    (2) x - 11   (3) 15x   (4) 4x = 24 
2. (1) दो्ही िाजूंतून 9 वजा िरू.      (2) दो्ही िाजूंत 4 बमळवू.    (3) दो्ही िाजूंना 8  ने भागू.
 (4) दो्ही िाजूंना 6 ने गुरू.
3. (1) नाही   (2)  आहे   (3) आहे   (4) नाही
4. (1) y = 6   (2) t = 3   (3) x = 13   (4) m = 23   (5) p = 36   (6) x = - 5
 (7) m = - 7   (8) p = - 5
5. (1) 210 मेंढ्ा (2) 19 िाटल्ा, 4750 ग्ररॅम महरजेच  4.75 बिग्ररॅ (3) 50 बिग्ररॅ  

सरावसंच	24

सरावसंच	25

सरावसंच	26
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1. (1) 3:7   (2) 9:7  (3) 4:5  (4) 7:5  (5) 7:13   (6) 11:9  

2.  (1) 5
8

   (2) 1
3

 (3) 1
4

  (4) 5
4

  (5) 
9

4    (6) 
4

1
  (7) 

3

5   (8) 
3

2   (9) 
5

4

3.  4
3

     4. 
3

5      5. 
4

11       6. (1) 
1

3
    (2) 

6

7     (3) 
5

17

1. (1) ` 2880    (2) ` 260  (3) ` 5136   (4) 216 बिग्ररॅ  (5) 6 तासि, 440 बिमी   
 (6) 76 लीटर   (7) 5600 बिग्ररॅ  (8) 208 झाडे  (9) 4 शेततळी, ` 72000  

1. (1) 92%    (2) 70%, 30%  (3) 14625 चौमी   (4) 4 मेसिेजेसि  (5) 96%   
 (6) जांभुळगावातील मबहलांचे प्रमार जासत 

1. (1) नफा ` 500    (2) तोटा ` 10   (3) नफा ` 99    (4) तोटा ` 80  
2. ` 400 नफा   3. ` 225 नफा  4. ` 7050  5. ` 50 तोटा  6. ` 200 तोटा  7. ` 1500 नफा

1. तोटा ` 50    2. नफा ` 8000   3. तोटा ` 150    4. ` 941    5. प्रत्ेिी ` 14500
6.  नफा ` 9240

1. शट्शचा व्वहार अबिि फा्देशीर    2. शामरावांचा व्वहार अबिि फा्देशीर    3. 25% नफा 

1. 75% नफा    2. 5% तोटा     3. 16
2

3
% नफा    4. 7

1

2
 % नफा   5. 11

1

9  % नफा 
6.  20% तोटा 

1. ` 600  2. ` 9169  3. ` 28000  4.  ` 2115

सरावसंच	28

सरावसंच	29
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सरावसंच	34
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1. िाटिोन, बवशालिोन, लघुिोन 2. सिमभुज, बवषमभुज, सिमद् बवभुज
3. AC मागा्शने गेल्ासि िमी अंतर पडेल िारर बत्िोराच्ा दोन िाजूंच्ा लांिींची िेरीज बतसिऱ्ा िाजूच्ा 

लांिीपेक्षा जासत असिते.
4. (1) बवषमभुज बत्िोर (2) सिमद् बवभुज बत्िोर (3) सिमभुज बत्िोर (4) बवषमभुज बत्िोर
5. बत्िोर िाढता ्ेतील (2), (5), (6)  बत्िोर िाढता ्ेरार नाहीत (1), (3), (4)

1. (1) पंचिोन  (2)  षटिोन   (3) सिप्तिोन   (4) अष्िोन

1. (1) ∠X व ∠Z, ∠Y व ∠W (2) रेख XY व रेख ZW, रेख XW व रेख YZ
 (3) रेख XY व रेख YZ, रेख YZ व रेख WZ; रेख WZ व रेख XW, रेख XW व रेख XY
 (4) ∠X व ∠Y, ∠Y व ∠Z, ∠Z व ∠W, ∠X व ∠W (5) िर्श XZ व िर्श YW
 (6)  YZWX,  ZWXY,  XYZW इ.
2. चौिोन - 4, अष्िोन - 8, पंचिोन - 5, सिप्तिोन - 7,  षटिोन - 6    5.  720°

    -----     -----

नाव वृततबचती शंकू
पंचकोनी
सूची

षटकोनी
सूची

षटकोनी
बचती

पंचकोनी
बचती

आकार

पृष्ठे 1 वक्रािार
1 वक्रािार
1 सिपाट

6 7 8 7

बशरोबिंदू 0 1 6 7 12 10

कडा 2 वतु्शळािार 1 वतु्शळािार 10 12 18 15
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