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ابتمدلیمیلعتوصنمہب2021اور2022ےکےل{امجتع۔} 10thامہِ۔ونربم2021
صتخمویجرٹیمی
ربمن امشر
1

امہ/ہتفہ
ونربم

امہ ااستکیب صالںیتیح

صتخمویجرٹیمی

ااستکیب رسرگایمں
وچبں وک صتخم ویجمیٹری ےک قلعت ےس ولعمامت

تشخ
دقرامیپیئ /یص
رسرگیم۔ 1وک لح رکںی۔

الہپ ہتفہ

2

دورسا

گراف کے تعلق سے
معلومات

رگاف یک قشم رکےن یک صالحیت دیپا وہنا۔

رسرگیم۔2وکلح رکںی ےگ۔

درایمینافہلص

درایمین افہلص اک افرومہل اامعتسل رکےن یک صالحیت

رسرگیم۔3وکلح رکںی ےگ۔

ہتفہ

رسیتا ہتفہ

نشکیس افرومہل

نشکیس افرومہل اامعتسل رکےن یک صالحیت

رسرگیم۔4وکلح رکںی ےگ۔

حیحص ادعاد یک ولعمامت

حیحص ادعاد یک ولعمامت احلص وہنا۔

رسرگیم۔5وکلح رکںی ےگ۔

3
وچاھت ہتفہ

ناقط ادعاد اور ریغ ناقط ادعاد

ناقط ادعاد اور ریغ ناقط ادعاد یکولعمامت احلص وہنا

صتخمویجرٹیمی

رسرگیم۔6وکلح رکںی ےگ۔

ربمن امشر

امہ/ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح

ااستکیب رسرگایمں

تشخ
دقرامیپیئ /یص

ابتمدل یمیلعت وصنمہب اک رتہمج رکےن ںیم درہج دلی ارسفاں اور اسانذہ اک اعتوں راہ۔
رتحمم اسی ۔یپ ۔نادڈنگی دی دی یپ ا یئ رتایقت ،دائٹ رپلپسن وےجوپر
رتحمم دبعارلمیح – امی  ،دائٹ رچکیلر وےئج وپر

رتمنیمج :رتحمم اامم ادلنی یلغب وگرٹنمن اردو اہیئ اوکسل ڑچاچں،

رتحمم انی۔وی وہوسر دی دی یپ ا یئ ااظتنہیم وےج وپر
رتحمم ایضء اقحل ساناررکی اردو راہطب اکر دی دی یپ ا یئ ا سف وےئج وپر

ل
دیس فرنذ اقدری ہرنال ا خسیات اردو اہیئ اوکسل وےئج وپر

مختص جیومیٹری
لکشںیمدےئےئگمختصاتوکےئھکل۔

)(1,-3) (5,-4) (4,-3) (9,1) (7,2) (8,5) (5,4
)(5,5) (3,4) (4,9) (2,7) (0,10) (-2,7) (-4,8
)(-3,3) (-5,6) (-5,4) (-8,5) (-7,2) (-9,1
)(-4,-3) (-5,-4) (0,-3) (2,-7) (2,-6) (1,-3

شکل میں مختصات کو پہچانیئے۔
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مختص جیومیٹری

ہدایات:
مبدہ سے )P (x, yکا درمیانی فاصلہ OP =√x 2 + y 2
2. PQ = √(x1 − x2 )2 + (y1 − y2 )2
مندرجہ ذیل دئے گئے شکل کو غور سے دیکھئے۔اور دو مختصات کے درمیان فاصلہ معلوم کیجئے۔
d = √(𝑥1 − 𝑥2 )2 + (𝑦1 − 𝑦2 )2
)2

)2 + ( −

−

(√ = d

d = √(⬚)2 + (⬚)2

+

=d
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مختص جیومیٹری
شکل کو دیکھ کر درمیانی فاصلہ معلوم کیجئے۔

درمیانی فاصلہ استعمال کرکے درنافت کیجئے۔
درمیانی فاصلہ
دہلی

شہر نمبر
شمار
01
سے
پوری

ایٹانگر سے
کلی کوٹ

02

سے
پونے

03

حیدراباد سے
ایٹا نگر

04

سے
پونے

05

پوری

دہلی

سیکشن فارمولہ

سیکشن فارمولہ
سیکشن فارمولہ استعمال کرکے مندرجہ ذیل مثالوں کو حل کیجئے۔
دو مختصات )(4-1اور)(-2-3کو مالنے واال خط کے مختص معلوم کیجئے۔

نقطہ )(3,5)،(X,6)،(4,Y)،(1,2کو مالنے واال خط میںXاورYکی قیمت معلوم کیجئے۔

مثلث کا رقبہ

])[x1(y2- y3) + x2(y3- y1) + x3(y1- y2
م ؒثث کا رقبہ معلوم کیجئے
مثلث کے نقاط )(2,3اور)(2,-4)،(-1,0ہوتو مثلث کا رقبہ معلوم کیجئے۔
1

])= [(1)(6-5)+(4)(5-2)+(3)(2-6مثلث کا رقبہ
1

2

= )(1+12-12

2

1
2

)C(6,4)،B(3,7)،A(5,2نقاط ہوں تو مثلث کا رقبہ معلوم کیجئے۔

نقاط )، B (4, k)،A (2, 3اور)(6, -3ایک ہی خط پر ہیں تو kکی قیمت معلوم کیجئے۔

زواربعتہ االضالع کے نقاط )(-4,-2اور)(-3,-5),(3,-2),(2,3ہوتو زواربعتہ االضالع کا رقبہ معلوم کیجئے۔

=

صحیح اعداد

ناطق اعداد اور غیر ناطق اعداد کو صحیح اعداد کہا جاتا ہے۔
اُقلیدس کا تقسیمی طریقہ
اگر aمقسوم ہےbمقسوم علیہ ہےqخارج قسمت ہے اور rباقی ہےتو اس طریقہ کے مطابق a=bq+r.
⇒ 90= 45 × 2 + 0

⇒ 135= 90× 1 + 45

420اور 272کا ذوضاف اقل معلوم کیجئے

867اور 255کا ذواضاف اقل معلوم کیجئے اُقلیدس کا تقسیمی طریقہ سے
.

225 = 135×1 + 90
135 = 45.

صحیح اعداد
اگر aاور  bصحیح اعداد ہیں ان دونوں کا حاصل ضرب ذواضاف عقل اور عادعظم کے حاصال ضرب کے برابر ہوتا
ہے۔
عاد عظم xذوزاف عقل =aXb
96اور 40دونوں کا ذوذاف عقل اور عادعظم معلوم کیجئے۔

96 = 25×3 ,40 = 22×10 
 (96, 40) = 22= 4ذوزاف عقل

=960.
12اور 21دونوں کا ذوذاف عقل اور عادعظم معلوم کیجئے۔

9اور 25دونوں کا ذوذاف عقل اور عادعظم معلوم کیجئے۔

26اور 91دونوں کا ذوذاف عقل اور عادعظم معلوم کیجئے۔

96×40
4

= ) (96, 40عادعظم

صحیح اعداد
غیر ناطق اعداد کی معلومات
مسئلہ:غیر ناطق عدد جو اعداد p/qکی صورت میں نیہں ہوتے اور جہاں p,qصحیح اعداد ہوں۔
 2غیر ناطق عد د ہےثابت کرو۔

.
 5غیر ناطق عد د ہےثابت کرو

صحیح اعداد
ناطق اعداد اور ان کے اعشری پھیالؤ.
10

É:- 7 = 0.1428571مثال

مندرجہ ذیل ناطق اعداد کو اعشری پھہالؤ میں لکیجئے۔
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