
 

શ્રી ફી. ફી. એભ. હાઇસ્કરૂ – બફદડા 
ધોયણ ૯ પ્રથભ સત્ર “ગબણત” અભ્માસક્રભ  

ક્રભ પ્રકયણન ું નાભ પ્રકયણના મ દ્દા   નોંધ 

૧ ગણ ક્રિમાઓ 

પ્રસ્તાલના, ગણના પ્રકાય, મોગક્રિમાના 
ગણુધભો, છેદ્ક્િીમાના ગણુધભો, વલબાજનનો 
વનમભ, પયુકક્રિમાના ગણુધભો, દ'ભોગગનનો 
વનમભ  

FA 1 

  

૨ ફહુદીઓ  

પ્રસ્તાલના, ફહુદીના ઘાત અને દ મજુફ 
પ્રકાય, ફહુદીના ઉકેર, ફહુદીના બાગાકાય, 

ફહુદીના અલમલ, ફૈજીક નીત્મવભો   

૩ માભ ભવૂભવત 
પ્રસ્તાલના, કાતેઝઝમન માભાક્ષ દ્ધવત, અંતય 
સતુ્ર, ભધ્મઝફિંદુ, વલબાજન કયત ુું ઝફિંદુ 

  

૪ દ્વિચર સયેુખ વભીકયણ 
પ્રસ્તાલના, પ્રભાઝણત સ્લરૂ અને ળયત, 

ઉકેરની આરેખ, રો, િેભયની યીત 
  

૫ 

વત્રકોણની 
વભરૂતા(ભવૂભવતના 
પ્રાથવભક ખ્માર-૧) 

પ્રસ્તાલના, વત્રકોણના પ્રકાય, વભરૂતાની 
ળયત, વપ્રભાણતાનુું પ્રભાણભતૂ પ્રભેમ, 

ક્રયવભવત, ક્ષેત્રપ 

FA 2 

  

૬ 

વભરૂતા અને 
ામથાગોયવનુું 
પ્રભેમ(ભવૂભવતના પ્રાથવભક 
ખ્માર-૨) 

પ્રસ્તાલના, ગણુોત્તય ભાધ્મકનો પ્રભેમ, ખણૂાનો 
દ્વિબાજક, અોરોનીમવનુું પ્રભેમ, 

ામથાગોયવનુું પ્રભેમ 
  

૭ વત્રકોણવભવત 
પ્રસ્તાલના, વત્રકોણવભવતમ ગણુોત્તયો, મૂભતૂ 
નીત્મવભ, ગણુોત્તય કોષ્ટક, અંતય-ઊંચાઈ 

  

૮ વભાુંતય શ્રેણી 
પ્રસ્તાલના, વભાુંતય શે્રણીનુું nમુું દ,  વભાુંતય 
શ્રેણીના nદનો વયલાો 

  



 

પ્રકયણ – ૩ માભ ભમૂભમત 

પ્રકયણના મ દ્દાઓ : કાતેબિમન માભાક્ષ દ્ધમત, અંતય સ ત્ર, ભધ્મબફિંદ , મલબાજન કયત  ું બફિંદ  

સ્લાધ્મામ : 
૧. નીચેના ઝફિંદુઓ ક્ાું ચયણભાું આલેરા છે તે જણાલો :  

 ૧) (-૩, ૧) ૨) (૧, -૨) ૩) (-૩, -૨) ૪) (૧, ૩) ૫) (-૧, ૧)  

૨. નીચેના ઝફિંદુઓને આરેખન કયો.  

 ૧) (-૪, -૩) ૨) (-૩, ૫) ૩) (-૨, -૪) ૪) (-૧, ૬) ૫) (૦, ૨) ૬) (૧, -૩.૫)  

 ૭) (૨, ૩) ૮) (૪, -૨) ૯) (૩, -૨) ૧૦) (૪, ૦)  

૩. A(x, y)નુું ઉગભઝફિંદુથી અંતય ળોધો. 
૪. જો P(x1, 0)અને Q(x2, 0)એ X–અક્ષ યના ઝફિંદુઓ શોમ તો PQ ળોધો. 
૫. જો A(0, y1)અને B(0, y2,)એ Y–અક્ષ યના ઝફિંદુઓ શોમ તો AB ળોધો. 
૬. ઝફિંદુઓ A(-3, 4)અને B(0, 0)લચ્ચેનુું અંતય AB ળોધો. 
૭. ઝફિંદુઓ A(2, 3)અને B(-3, -9)લચ્ચેનુું અંતય AB ળોધો. 
૮. ઝફિંદુઓ A(4, 7)અને B(7, 3)લચ્ચેનુું અંતય AB ળોધો. 
૯. ઝફિંદુઓ P(2, -3)અને Q(7, 9)લચ્ચેનુું અંતય PQ ળોધો. 
૧૦. ઝફિંદુઓ X(7, 5)અને Y(2, 5)લચ્ચેનુું અંતય XY ળોધો. 
૧૧. ઝફિંદુઓ A(-1, 2)અને B(5, 4)થી વભાન અંતયે આલેલુું X–અક્ષ યનુું ઝફિંદુ ળોધો. 
૧૨. ઝફિંદુઓ P(3, 2)અને Q(-1, -5)થી વભાન અંતયે આલેલુું Y–અક્ષ યનુું ઝફિંદુ ળોધો. 
૧૩. ઝફિંદુઓ X(-2, 5)અને Y(2, -3)થી વભાન અંતયે આલેલુું X–અક્ષ યનુું ઝફિંદુ ળોધો. 
૧૪. ઝફિંદુઓ A(-5, -2)અને B(3, 2)થી વભાન અંતયે આલેલુું Y–અક્ષ યનુું ઝફિંદુ ળોધો. 
૧૫. ઝફિંદુઓ A(cosθ, 0)અને B(0, sinθ)લચ્ચેનુું અંતય AB ળોધો. 
૧૬. ઝફિંદુ (5, 3)થી X–અક્ષનુું રુંફઅંતય ળોધો. 
૧૭. ઝફિંદુ (-2, 5)થી Y–અક્ષનુું રુંફઅંતય ળોધો. 
૧૮. ઝફિંદુ P(-5, 3)થી X–અક્ષનુું રુંફઅંતય ળોધો. 
૧૯. ઝફિંદુ (7, -9)થી Y–અક્ષનુું રુંફઅંતય ળોધો. 
૨૦. ઝફિંદુઓ X(-4, -3)અને Y(6, a)લચ્ચેનુું અંતય XY= 10 શોમ તો  a ળોધો. 
૨૧. ઝફિંદુઓ A(1, 3)અને B(k, 0)લચ્ચેનુું અંતય AB= 3 શોમ તો  k ળોધો. 
૨૨. ઝફિંદુઓ X(2, -3)અને Y(5, n)લચ્ચેનુું અંતય XY= 5 શોમ તો  n ળોધો. 



 

૨૩. A(5, 3)અને B(3, 3)શોમ તો AB    નુું ભધ્મઝફિંદુ ળોધો. 
૨૩. (1, 1)અન ે(3, 3) ઝફિંદુઓને જોડતા યેખાખુંડનુું ભધ્મઝફિંદુ ળોધો. 
૨૪. ઝફિંદુઓ (20, 10)અને (6, 8)ને જોડતા યેખાખુંડના ભધ્મઝફિંદુના માભ ળોધો. 
૨૫. ઝફિંદુઓ (4, 0)અન ે(0, -6)અંત્મઝફિંદુલાા યેખાખુંડના ભધ્મઝફિંદુના માભ ળોધો. 
૨૬,  જો ઝફિંદુ (3, 4)અને (a, 8)ને જોડતા યેખાખુંડનુું ભધ્મઝફિંદુ (4, 6)શોમ તો a ળોધો. 
૨૭. (4, 3)અન ે(8, 9) ઝફિંદુઓને જોડતા યેખાખુંડનુું ભધ્મઝફિંદુ ળોધો. 
૨૮. ઝફિંદુઓ A(3, -6)અને B(-2, -1)ભાટે AB    નુું A તયપથી 3 : 2ના ગણુોત્તયભાું વલબાજન કયતા ઝફિંદુ P ના માભ 

ળોધો. 
૨૯. ઝફિંદુઓ (6, 3)અને (-4, 5)ને જોડતા યેખાખુંડનુું 3 : 2ના ગણુોત્તયભાું વલબાજન કયતા ઝફિંદુના માભ ળોધો. 
૩૦.  ઝફિંદુઓ A(1,-2)અને B(-3, 4)ને જોડતા યેખાખુંડના ત્રીબાગ ઝફિંદુઓના માભ ળોધો. 
૩૧. ઝફિંદુઓ (2, 3)અને (7, 8)ને જોડતા યેખાખુંડનુું 2 : 3ના ગણુોત્તયભાું વલબાજન કયતા ઝફિંદુના માભ ળોધો. 
૩૨. ઝફિંદુઓ P(2, 3)અને Q ને જોડતા યેખાખુંડનુું ઝફિંદુ M(4, 7) એ 3 : 2ના ગણુોત્તયભાું વલબાજન કયે તો 

ઝફિંદુQના માભ ળોધો. 
૩૩. ઝફિંદુઓ (1, -2)અને (-6, 5)ને જોડતા યેખાખુંડનુું 5 : 2ના ગણુોત્તયભાું વલબાજન કયતા ઝફિંદુના માભ ળોધો. 
૩૪. ઝફિંદુઓ A(-3, -4)અને B(1, -2)ને જોડતા યેખાખુંડનુું X–અક્ષ ક્ાું ગણુોત્તયભાું વલબાજન કયે. 
૩૫. ઝફિંદુઓ A(-4, 0) અને B ભાટે AB    નુું ભધ્મઝફિંદુ P(-2, 3) શોમ તો Bના માભ ળોધો. 
 

એકભ કસોટી 
૧. નીચેના ઝફિંદુઓ ક્ાું ચયણભાું આલેરા છે તે જણાલો :  

 ૧) (3, -5) ૨) ( -5, 2) ૩) ( 1, 3) ૪) ( -1, -7) ૫) ( 5, 0) 

૨. નીચેના ઝફિંદુઓને આરેખન કયો.  

 ૧) ( -2, 3) ૨) ( 4, -2) ૩) ( -4, -4) ૪) ( -5, 0) ૫) ( 0, 6) 

૩. ઝફિંદુઓ (0, 0)અને (3, 4)લચ્ચેનુું અંતય ળોધો. 
૪. (3, 5)અન ે(7, 3) ઝફિંદુઓને જોડતા યેખાખુંડનુું ભધ્મઝફિંદુ ળોધો. 
૫. ઝફિંદુઓ (2, 3)અને (7, 8)ને જોડતા યેખાખુંડનુું ઝફિંદુP(4, 5) ક્ાું ગણુોત્તયભાું વલબાજન કયે. 

--------*******-------- 

 
 
 



 

પ્રકયણ – ૪ દ્વિચર સ યેખ સભીકયણ 

પ્રકયણના મ દ્દાઓ : પ્રભાબણત સ્લરૂ અને ળયત, ઉકેરની આરેખ, રો અને કે્રભયની યીત 

સ્લાધ્મામ : 
૧. દ્વિચર સયેુખ વભીકયણનુું પ્રભાઝણત સ્લરૂ જણાલો. 
૨. દ્વિચર સયેુખ વભીકયણ ફને તે ભાટેની આલશ્મક અને માગપ્ત વયત જણાલો. 
૩. નીચેના દ્વિચર સયેુખ વભીકયણના આરેખ દોયો. 
 1) X + Y = 6  2) X – Y = 2  3) X – 2Y = 6  4) Y = 3X 5) 3X + Y = 2 

૪. નીચેના દ્વિચર સયેુખ વભીકયણનો ઉકેર આરેખ ધ્ધવતથી ભેલો. 
 1)  X – Y = 4, X + Y = 36  2)  X + Y = 5, X – Y = 9      3)  X + Y = 8,  X – Y = 2 
 4)  2X + Y = 7,  X – 2Y = 6  5)  X + Y = 5,  5X -2Y = 4      6)  X + Y = 7,  5X + 12Y = 7 
 7)  2X + 3Y = 7,  6X + 9Y = 23 8)  X + 2Y = 70,  2X + Y = 95 

૫. નીચેના દ્વિચર સયેુખ વભીકયણનો ઉકેર રોની ધ્ધવતથી ભેલો. 
 1)  X + Y = 6,  X – Y = -2  2)  X + Y = 10,  X – Y = 2      3)  X + 2Y = -4,  3X + 4Y = -6 
 4)  2X + 3Y = 11,  2X – Y = -1 5)  X + 3Y = 6,  2X – Y = 5      6)  4X + 3Y = 17,  7X – 2Y = 8 
 7)  5X – 3Y = 1,  2X + 5Y = 19 8)  2X + Y = 35,  3X + 4Y = 65 

૬. નીચેના દ્વિચર સયેુખ વભીકયણનો ઉકેર (િેભયની યીત)ચોકડી ગણુાકાયની ધ્ધવતથી ભેલો. 
 1)  X – Y = 4, X + Y = 36  2)  X + Y = 10,  X – Y = 2     3)  2X + Y = 7,  X – 2Y = 6 
 4)  X + 2Y = -4,  3X + 4Y = -6 5)  X + 2Y = -1,  2X -3Y = 12    6)  3X + Y = -1,  2X – 3Y = -8 
 7)  4X + 3Y = 17,  7X – 2Y = 8 8)  X + 2Y = 70,  2X + Y = 95 

૭. ફે અંકોની એક વુંખ્માનો એકભનો અંક X અને દળકનો અંક Y શોમ તો તે વુંખ્મા કઈ ? 

૮. ફે વુંખ્માઓનો વયલાો 10 અને ફાદફાકી 2 શોમ તો ફે ેકી ભોટી વુંખ્મા કઈ ? 

૯. ફે અંકોની એક વુંખ્માનો એકભનો અંક X અને દળકનો અંક 5 શોમ તો તે વુંખ્મા કઈ ? 

૧૦. ફે અંકોની એક વુંખ્માનો એકભનો અંક X અને દળકનો અંક Y છે, તો અંકોના સ્થાન અદરફદર કયલાથી 
ભતી વુંખ્મા કઈ ? 

૧૧. ફે અંકોની એક વુંખ્માના અંકોનો વયલાો તે જ વુંખ્માના અંકોના ગણુાકાય ફયાફય શોમ તો તે વુંખ્મા 
ળોધો. 

૧૨. ફે વુંખ્માઓ નો વયલાો 15 છે, અને ફાદફાકી 1 છે તો આ ફે વુંખ્માઓ ેકી નાની વુંખ્મા કઈ ? 

૧૩. ફે અંકની વુંખ્માનો એકભનો અંક X અને દવકનો અંક 2X શોમ તો તે વુંખ્મા ળોધો. 
૧૪. ફે અંકોની એક વુંખ્માનો એકભનો અંક 3X અને દવકનો અંક Y છે, તો તે વુંખ્મા ળોધો. 
૧૫. ાુંચ વ્મક્તતઓની ાુંચ લગ શરેાની ઉભયનો વયલાો 50 લગ શતો, ાુંચ લગ છી તે જ 

વ્મક્તતઓની ઉભયનો વયલાો કેટરો થળે. 



 

૧૬. ચાય વ્મક્તતઓની ાુંચ લગ શરેાની ઉભયનો વયલાો 60 લગ શતો, તે જ વ્મક્તતઓની શારની 
ઉભયનો વયલાો કેટરો થળે. 

૧૭. યભેળની શારની ઉભય X લગ છે, ભશળે યભેળ કયતા 5 લગ ભોટો ણ સયેુળ કયતા 3 લગ નાનો છે તો 
સયેુળની ઉભય ........... લગ શવે. 

 

એકભ કસોટી 
૧. ફે વુંખ્માઓનો વયલાો  8 છે, જો નાની વુંખ્મા Y શોમ તો ભોટી વુંખ્મા કઈ ? 

૨. ફે અંકોની એક વુંખ્માનો એકભનો અંક Y અને દળકનો અંક X શોમ તો તે વુંખ્મા કઈ ? 

3. નીચેના દ્વિચર સયેુખ વભીકયણનો ઉકેર આરેખ ધ્ધવતથી ભેલો. 
 1)  X + Y = 6,  X – Y = -2  2)  X + 2Y = -4,  3X + 4Y = -6 

૪. નીચેના દ્વિચર સયેુખ વભીકયણનો ઉકેર રોની ધ્ધવતથી ભેલો. 
 1)  X + Y = 7,  5X + 12Y = 7  2)  4X + 3Y = 17,  7X – 2Y = 8 

૫. નીચેના દ્વિચર સયેુખ વભીકયણનો ઉકેર ચોકડી ગણુાકાયની ધ્ધવતથી ભેલો. 
 1)  X + Y = 5, X – Y = 9  2)  2X + 3Y = 11,  2X – Y = -1 

 

--------*******-------- 

 

  



 

પ્રકયણ – ૫ મત્રકોણની સભરૂતા(ભમૂભમતના પ્રાથમભક ખ્માર-૧) 
પ્રકયણના મ દ્દાઓ : મત્રકોણના પ્રકાય, સભરૂતાની ળયત, સપ્રભાણતાન ું પ્રભાણભતૂ પ્રભેમ, રયમભમત, કે્ષત્રપ 

સ્લાધ્મામ : 
૧. વત્રકોણને કેટરા અંગો શોમ છે અને ક્ાું ક્ાું ?  

૨. વત્રકોણના વલવલધ પ્રકાયો જણાલો.  

૩. ફે વત્રકોણ વભરૂ થામ તે ભાટેની આલશ્મક અને માગપ્ત વયત કઈ ?  

૪. ફે વત્રકોણ એકરૂ થામ તે ભાટેની આલશ્મક અને માગપ્ત વયત કઈ ?  

૫. વત્રકોણના ત્રણેમ ખણુાઓનો વયલાો કેટરો થામ ?  

૬. ΔABC ભાટે નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો. 
૧)  ∠Aની વાભેની ફાજુ કઈ ? 

 ૨)  ∠Bની વાભેની ફાજુ કઈ ? 

 ૩)  ∠Cની વાભેની ફાજુ કઈ ? 

 ૪)  ફાજુ AB    ના વાભેનો ખણૂો કમો ? 

 ૫)  ફાજુ AC    ના વાભેનો ખણૂો કમો ? 

 ૬)  ફાજુ BC    ના વાભેનો ખણૂો કમો ? 

૭. ΔABC અને ΔXYZ વભરૂ વત્રકોણ શોમ તો નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.
૧)  ∠Aનો અનરુૂ ખણૂો ? 

 ૨)  ∠Yનો અનરુૂ ખણૂો ? 

 ૩)  ∠Cનો અનરુૂ ખણૂો ? 

 ૪)  AB    ની અનરુૂ ફાજુ ? 

 ૫)  XZ    ની અનરુૂ ફાજુ ? 

૮. ΔABC∼ ΔXYZ છે, જો ∠A = 30 અને ∠B = 45 તો ∠X અને ∠Z ળોધો. 
૯. ΔABC∼ ΔPQR છે, જો ∠P = 30 અને ∠B = 45 તો ∠R અને ∠C ળોધો. 
૧૦. ΔABC∼ ΔPQR છે, જો AB = 12, ΔABCનુું કે્ષત્રપ = 36 અન ેΔPQRનુું કે્ષત્રપ = 64 શોમ તો PQ ળોધો. 
૧૧. ΔABC∼ ΔXYZ છે, જો BC = 6, ΔABCનુું કે્ષત્રપ = 72 અને YZ = 10 શોમ તો ΔXYZનુું કે્ષત્રપ ળોધો. 
૧૨. PQR↔XZY છે, જો PQ = 8, ΔPQRનુું કે્ષત્રપ = 24 અને XZ = 12 શોમ તો ΔXYZનુું કે્ષત્રપ ળોધો. 
૧૩. PQR↔XZY છે, જો PQ : XZ = 7 : 3 અને ΔXYZનુું કે્ષત્રપ 72 શોમ તો ΔPQRનુું કે્ષત્રપ ળોધો. 
૧૪. ΔXYZ∼ ΔABC છે, જો ΔABCની ક્રયવભવત 18 અને ΔXYZની ક્રયવભવત 27 છે. જો AB = 8 અને XZ = 10 

શોમ તો XY અને AC ળોધો. 
૧૫. ΔABC∼ ΔXYZ છે, જો ΔABCની ક્રયવભવત 12 અને ΔXYZની ક્રયવભવત 20 શોમ તો AB : XY ળોધો. 
૧૬. ΔABC∼ ΔPQR છે, જો AB = 4, BC = 8, AC = 10 અને PR = 15શોમ તો ΔPQRની ક્રયવભવત ળોધો. 
૧૭. ΔABC∼ ΔPQR છે, જો ΔABCની ક્રયવભવત 35 અને ΔPQRની ક્રયવભવત 28 છે. જો PR = 4√10 શોમ તો AC 

ળોધો. 



 

૧૮. ΔABC∼ ΔPQR છે, જો AB : PQ = 3 : 4 અને ΔPQRની ક્રયવભવત 24 શોમ તો ΔABCની ક્રયવભવત ળોધો. 
૧૯. ΔABC∼ ΔDEF છે, જો AB = 8, AC = 10 DE = 12 અને EF = 18 શોમ તો ΔDEFની ક્રયવભવત ળોધો. 
૨૦. ΔABC અને ΔXYZ વભરૂ વત્રકોણ શોમ તો ગણતયી કયી નીચેની ખારી જગ્માઓ પયુો. 
 

િભ AB BC AC XY YZ XZ 

1 6 4 8 9 ........... ........... 

2 3 4 .......... 4.5 ........... 7.5 

3 2 .......... 8 3 6 ........... 

4 4.5 .......... ......... 3 4 5 

5 .......... .......... 25 6 8 10 

૨૧. ΔABC ભાું MϵAB      અને NϵAC     તથા MN     ∥ BC     શોમ તો ગણતયી કયી ખારી જગ્માઓ પયુો. 
 

િભ AM MB AN NC AB AC 

1 24 36 ? 18 ? ? 

2 ? 6 ? 32 4 ? 

3 ? ? 124 ? 63 84 

4 3.6 ? 9.2 2.7 ? ? 

5 ? 6.8 ? ? 5.1 10.2 

 

 

એકભ કસોટી 
૧. XYZ↔EFD છે, જો XY : EF = 2 : 3 અને ΔXYZનુું કે્ષત્રપ 18 શોમ તો ΔDEFનુું કે્ષત્રપ ળોધો. 
૨. ΔABC∼ ΔXYZ છે, જો ∠A = 30 અને ∠C = 45 તો ∠Y ળોધો. 
૩. ΔABC ભાું A-M-B, A-N-C અને MN     ∥ BC     છે. જો AM = 6, MB = 12અને AN = 8 શોમ તો AC ળોધો. 
૪. PQR↔ZXY છે, જો PQ : ZY = 5 : 3 અને PR = 10 શોમ તો XZ ળોધો. 
૫. ΔABC ભાું ∠A = 30 અને ∠C = 60 તો ∠B ળોધો. 
 

--------*******-------- 
  



 

પ્રકયણ – ૬ સભરૂતા અને ામથાગોયસન ું પ્રભેમ(ભમૂભમતના પ્રાથમભક ખ્માર-૨) 
પ્રકયણના મ દ્દાઓ : ગ ણોત્તય ભાધ્મકનો પ્રભેમ, ખણૂાનો દ્વિબાજક, અોરોનીમસન ું પ્રભેમ, ામથાગોયસન ું પ્રભેમ 

સ્લાધ્મામ : 
૧. નીચેના ાક્રયબાવક વબ્દોની વ્માખ્મા આો.  

 ૧)  લેધ  ૨)  રુંફ યેખાખુંડ  ૩)  ખણૂાનો દ્વિબાજક ૪)  ભધ્મગા ૫)  વરગ્ન યેખાખુંડ  

૨. જો ΔABC ભાું ∠B = 90 અને BM લેધ શોમ તો...... 

 ૧)  AB2 = AM x ............. ૨)  BC2 = ............ x AC  ૩)  AM x CM = ............. 

૩. જો ΔABC ભાું ∠B = 90 અને શોમ તો ામથાગોયવના વનમભ મજુફ ...... 
 ૧)  AC2 = AB2 +  ............. ૨)  BC2 = ............ – AB2  ૩)  AB2 = ........... - ...........  

૪. જો ΔXYZ ભાું ∠Y = 90 અને YM લેધ શોમ તો નીચેની ખારી જગ્માઓ ગણતયી કયી બયો. 
 

િભ XY YZ XZ YM XM MZ 

1 ? 9 13.5 ? ? 6 

2 4√3 ? ? 12 ? 18 

3 ? ? ? ? 4.5 8 

4 ? ? ? 6 ? 9 

5 ? ? ? ? 4 5 

 

૫. ΔABC ભાું ∠B = 90 છે. જો AB = 3 અને BC = 4 શોમ તો AC ળોધો. 
૬. ΔABC ભાું ∠B = 90 છે. જો AB = 12 અને BC = 5 શોમ તો AC ળોધો. 
૭. ΔPQRભાું ∠P કાટખણૂો છે. જો PQ = 24 અને QR = 25 શોમ તો PR ળોધો. 
૮. ΔXYZ ભાું ∠Y = 90 છે. જો XZ = 17 અને YZ = 8 શોમ તો XY ળોધો. 
૯. ΔABC ભાું ∠C કાટખણૂો છે. જો AB = 37 અને BC = 12 શોમ તો AC ળોધો. 
૧૦. ΔPQRભાું ∠P કાટખણૂો છે. જો PQ = 16 અને QR = 65 શોમ તો PR ળોધો. 
૧૧. 6.5ભી. રુંફાઈની નીવયણી દીલારને 6 ભી. ઊંચાઈએ સ્ળે છે. તો નીવયણીના જભીન યના છેડાનુું 

દીલારથી અંતય ળોધો. 
૧૨. રુંફચોયવ ABCDભાું AC = 25 અને CD = 7 છે. તો AD ળોધો. 
૧૩. વભિીભજુ કાટકોણ વત્રકોણની ફે એકરૂ ફાજુઓનુું ભા 5 શોમ તો કણગનુું ભા ળોધો. 
૧૪. ચોયવના વલકણગની રુંફાઈ 8√2 છે. તો તેની ક્રયવભવત ળોધો. 



 

૧૫. ΔPQRભાું ∠P નો દ્વિબાજક QRને Mભાું છેદે તો નીચેની ખારી જગ્માઓ ગણતયી કયી બયો. 
 

િભ PQ PR QM MR QR 

1 3 4.5 2 ? ? 

2 34 ? 32 ? 80 

3 6 9 ? 6 ? 

4 9 ? ? 4 10 

5 4 6 ? ? 7 

 

૧૬. ΔABCભાું AD ભધ્મગા શોમ તો અોરોનીમવના વનમભ મજુફ AB2 + AC2 = 2AD2 + 2............ 

૧૭. ΔXYZભાું XM ભધ્મગા શોમ તો અોરોનીમવના વનમભ મજુફ XY2 + XZ2 = 2.......... + 2............ 

૧૮. ΔXYZભાું XM ભધ્મગા છે. જો XY = 7, YZ = 8 અને XZ = 9 શોમ તો XM ળોધો. 
૧૯. ΔABCભાું AM ભધ્મગા છે. જો AB = 8, AC = 14 અને AM = 7 શોમ તો BC ળોધો. 
૨૦. ΔABCભાું AD ભધ્મગા છે. જો AB2 + AC2  = 200 અને AD = 9 શોમ તો BC ળોધો. 
૨૧. ΔXYZભાું XM ભધ્મગા છે. જો XM = XZ = 7, અને YM = 4 શોમ તો ΔXYZની ક્રયવભવત ળોધો. 
 

એકભ કસોટી 
 

૧. ΔPQRભાું ∠P કાટખણૂો છે. જો PQ = 55 અને QR = 73 શોમ તો PR ળોધો. 
૨. ચોયવના વલકણગની રુંફાઈ 10√2 છે. તો તેની ક્રયવભવત ળોધો. 
૩. ΔPQRભાું ∠P નો દ્વિબાજક QRને S ભાું છેદે છે. જો QS = 2SR અને PQ = 8 શોમ તો PR ળોધો. 
૪. ΔABCભાું ∠A = 90 અને AM લેધ છે. જો AM = 12 અને BC = 25 શોમ તો AB અને AC ળોધો. 
૫. ΔPQRભાું PM ભધ્મગા છે. જો PQ2 + PR2  = 148 અને PM = 7 શોમ તો QR ળોધો. 
 
 

--------*******-------- 
  



 

પ્રકયણ – ૭ મત્રકોણમભમત 

પ્રકયણના મ દ્દાઓ : મત્રકોણમભમતમ ગ ણોત્તયો, મૂભતૂ નીત્મસભ, ગ ણોત્તય કોષ્ટક, અંતય-ઊંચાઈ 

સ્લાધ્મામ : 
૧. નીચેના સતુ્રો પણૂગ કયો.  

 ૧)  tanθ = 
sin θ

……..
         ૨)  cosecθ = 

1

……….
      ૩)  cotθ = 

1

………..
  

 ૪)  sinθ∙.......... = 1    ૫)  .........∙cotθ = 1     ૬)  sin2θ + cos2θ = ........ 
૨. વાઝફત કયો કે, 

1)    sinθ∙secθ = tanθ 

 2)    cosθ∙cosecθ = cotθ 

 3)    cosθ∙tanθ = sinθ 

 4)    tanθ∙cosecθ = secθ 

 5)    sinθ∙cotθ = cosθ 

 6)    
  cos θ∙sec θ

cosec θ
= sinθ 

 7)    
cosec θ∙sin θ

sec θ
= cosθ 

8)    cos2θ – sin2θ = 2cos2θ – 1 

9)    (1 – sin2θ)∙sec2θ = 1 

10)  cotθ + tanθ = cosecθ∙secθ 

૩. વત્રકોણવભવતમ ગણુોત્તય કોષ્ટકનો ઉમોગ કયો કીભત ળોધો. 
1) sin 45 

2) tan 30 

3) cos 60 

4) sec 0 

5) cot 60 

6) sin230 + cos230 

7) tan 30 + cosec 60 

8) 
sin  60

cos 60
 

9) 3(tan230) – 1 

10) 8sin245 – 2tan260  

11) sin230 – tan45 + cos260 – cot90 

૪. cosθ = 4/5, તો sinθ તથા tanθ ળોધો. 
૫. cosecθ = 5/4, તો secθ તથા cotθ ળોધો. 
૬. tanθ = 3/4, તો sinθ તથા cosθ ળોધો. 
૭. sinθ = 40/41, તો cosθ તથા tanθ ળોધો. 
૮. જો ΔABC ભાું ∠A કાટખણૂો છે. જો AB = 3 અને BC = 6 શોમ તો sinB, tanC તથા cosC ળોધો. 
૯. જો ΔABC ભાું ∠A કાટખણૂો છે. જો AB = 40 અને BC = 41 શોમ તો sinB, cosB, sinC તથા cosC ળોધો. 
૧૦. જો secθ = 5/4 તો 3sinθ + 2cosθ ળોધો. 



 

૧૧. ચકાવો....  

1) cos 60 = 1 – 2sin230 = 2cos230 – 1 

2) 1 + cot245 = cosec245 

3) cos245 – sin245 = 0 

4) sin60 = 2sin30∙cos30 

5) tan 60 = 
2tan 30

1− tan 230
 

૧૨. એક નીવયણી  દીલારને 3 ભી. ઊંચાઈએ સ્ળે છે. જો નીવયણીનો નીચેનો છેડો જભીન વાથે 30 ભાનો 
ખણૂો ફનાલે તો નીવયણીની રુંફાઈ ળોધો. 

૧૩. જભીન યના કોઈ ઝફિંદુએ થી જોતા વાભે આલેરા ભકાનના ટોચનો ઉત્ળેધકોણ 45 ભાલભુ ડે છે. તો 
ભકાનની ઊંચાઈ ળોધો. 

૧૪. એક ટાલયની ટોચ યથી જોતા ટાલયથી 30 ભી. દુય યશરેા ઝફિંદુનો અલવેધકોણ 45 ભાલભુ ડે તો 
ટાલયની ઊંચાઈ ળોધો. 

૧૫. એક ફહુભાી ભકાનથી દુય 50 ભી. અંતયે આલેરા સ્થ યથી ટોચનો ઉત્વેધકોણ 30નો ભાલભુ ડે તો 
ફહુભાી ભકાનની ઊંચાઈ ળોધો. 

 

એકભ કસોટી 
 

૧. જો sinθ = 4/5 તો 1−sin θ

cos θ
 ની કીભત ળોધો. 

૨. ચકાવો : tan 60 = 
2tan 30

1−tan 2θ
 

૩. જો cosecθ = 8/5, તો sinθ તથા cotθ ળોધો. 
૪. વત્રકોણવભવતમ ગણુોત્તય કોષ્ટકનો ઉમોગ કયો કીભત ળોધો. 
 1)   4cos260 – 3cos60 

 2)   cos230 + sin30 + tan 45 

 

 

--------*******-------- 

  



 

પ્રકયણ – ૮ સભાુંતય શે્રણી 
પ્રકયણના મ દ્દાઓ : સભાુંતય શે્રણીન ું nમ ું દ,  સભાુંતય શે્રણીના nદનો સયલાો 

સ્લાધ્મામ : 
૧. નીચેની શે્રણી વભાુંતય શે્રણી છે કે નક્રશ ?  

1) 2, 5, 8, 11,........ 

2) 10, 2, - 6, - 14, .......... 

3) 0.5, 0.8, 1.1, 1.4, .......... 

4) 22, 42, 62, 82, ........ 

5) 4, 8, 13, 15, ......... 

૨. વભાુંતય શે્રણીનુું ભાગ્મા મજુફનુું દ ળોધો.  

1) વભાુંતય શ્રેણી 3, 5, 7, 9, ........... નુું 12મુું દ ળોધો. 

2) વભાુંતય શ્રેણી 1, 4, 7, ........... નુું 15મુું દ ળોધો. 

3) વભાુંતય શ્રેણી 1, 11, 21, ........... નુું 20મુું દ ળોધો. 

4) વભાુંતય શ્રેણી 50, 56, 62, 68, ........... નુું 100મુું દ ળોધો. 

5) વભાુંતય શ્રેણી 9, 12, 15, ........... નુું 16મુું દ ળોધો. 

6) વભાુંતય શ્રેણી 5, 11, 17, 23, ........... નુું nમુું દ ળોધો. 

7) વભાુંતય શ્રેણી 1.4, 2.3, 3.2, ........... નુું 25મુું દ ળોધો. 

8) વભાુંતય શ્રેણી -5, -15, -25, ........... નુું 22મુું દ ળોધો. 

૩. વભાુંતય શે્રણીના ભાગ્મા મજુફના દોનો વયલાો ળોધો.  

1) વભાુંતય શ્રેણી 5, 8, 11, ......... ના 20 દોનો વયલાો ળોધો. 

2) વભાુંતય શ્રેણી 5, 13, 21, ........ ના 25 દોનો વયલાો ળોધો. 

3) વભાુંતય શ્રેણી 31, 36, 41,  ......... ના 12 દોનો વયલાો ળોધો. 

4) વભાુંતય શ્રેણી 2, 9, 16,  ......... ના 11 દોનો વયલાો ળોધો. 

5) વભાુંતય શ્રેણી 100, 150, 200,  ......... ના 10 દોનો વયલાો ળોધો. 

6) વભાુંતય શ્રેણી 25, 50, 75, ......... ના 20 દોનો વયલાો ળોધો. 

7) વભાુંતય શ્રેણી 11, 20, 29,  ......... ના 10 દોનો વયલાો ળોધો. 

8) વભાુંતય શ્રેણી 55, 155, 255, ......... ના 15 દોનો વયલાો ળોધો. 



 

૪. વભાુંતય શ્રેણી  6.4, 7.6, 8.8, ........... નુું nમુું દ ળોધો. 

૫. વભાુંતય શ્રેણી  7, 11, 15, ..........., 107 ભાું કેટરા દ છે. 

૬. વભાુંતય શ્રેણી  8, 11, 14, 17 ...............  નુું કેટરામુું દ 272 છે. 

૭. જેનુું પ્રથભ દ 111 અને વાભાન્મ તપાલત 6 શોમ તેલી વભાુંતય શે્રણીનુું 11મુું દ ળોધો. 

૮. વભાુંતય શ્રેણી  5, 8, 11,  ........... ના કેટરા દોનો વયલાો 670 છે. 

૯. એક વભાુંતય શે્રણી ભાટે a = 11અને d = 7 છે. તો તેના 40 દોનો વયલાો ળોધો. 

૧૦. વભાુંતય શ્રેણી 6, 2, -2,  ......... ના n દોનો વયલાો ળોધો. 

૧૧. વભાુંતય શ્રેણી  9, 17, 25,  ........... ના કેટરા દોનો વયલાો 636 થામ. 

૧૨. વયલાો કયો : 3 + 7 + 11 + ..............+ 119 

 

એકભ કસોટી 
 

૧. વભાુંતય શે્રણીના પ્રથભ દ અને વાભાન્મ તપાલતને કઈ વુંજ્ઞા લડે દળાગલામ છે.  

૨. 4, 9, 16, 25, ......... વભાુંતય શે્રણી છે કે નક્રશ ? 

૩. વભાુંતય શ્રેણી 50, 46, 42, 38, ........... નુું 100મુું દ ળોધો. 

૪. વભાુંતય શ્રેણી 1, 2, 3, ........... ના n દોનો વયલાો ળોધો. 

૫. -5, -9, -13, -17, .......... ભાટે T30 – T20 ળોધો. 
 

--------*******-------- 
 

 

 
 

 
 


