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ધોરણઃ 3                                                           િવષયઃ ગ ણત                              તાર ખઃ23/02/2019  
સમાિવ ટ એકમ-10, 11,12              સમય-1 કલાક    ુલ ુણઃ 25 
સમાિવ ટ અ યયન િન પિ ઃ (મા  િશ કો માટ) 

 સાદા કદ, આકાર અને સ ં યાઓમાં બનતી પેટન ુએ છે. 
 અ માણત એકમોની મદદથી િવિવધ પા ોની મતાની સરખામણી કર છે. 
 સમાન ૂથ વહચણી અને ુનરાવિતત બાદબાક  ારા ભાગાકારની સ ંક પના સમ  છે. 
-1 નીચે આપેલી ખાલી જ યા ૂ રો.       (7) 

1. 10, 20, 30, 40, ........................ 60, 70 

2. 105, 99, 93, ................... 

3. 47, 44, 41............................. 36 

4. 49, 53, 57,  ..................... 61 

5. 8 લટર સમાવવા માટ 1000 િમ લ ૂધ સમાય એવી ................... બોટલ જોઇએ. 

6. 600000 િમ લ પાણી સમાવવા માટ 1 લટર પાણી સમાય એવી ................... બોટલ 

જોઇએ. 

7.  .......................×......................= 45 

-2 નીચેના દાખલા ગણો.         (18) 

1. રાગી ણબેનની ગાયે સવાર 3 લટર ૂધ આ ું અને સાં  1600 િમ લ ૂધ આ ું તો 

તેમની ગાયે આખા દવસ દરિમયાન કટ ુ ં ૂધ આ ુ?ં 

2. એક ટાંક માં 1000 િમ લ ડઝલ હોય તો તેમાંથી એક લટરની કટલી બોટલ ભર  શકાય? 

3.  5 પેનની કમત 25 િપયા છે તો 10 પેનની કમત કટલા િપયા થાય? 

4. એવી ણ કની સં યા જણાવો ને 3 વડ ભાગતા ં1 શેષ વધે.  

5. રાધા પાસે 55 ચોકલેટ છે તે તેના 5 િમ ોને સરખા ભાગે વહચે છે તો દરકના ભાગે કટલી 

ચોકલેટ આવે? 

6. રા બેનની બોટલમાં 2500 િમ લ પાણી છે. રાકશભાઇ આ બોટલમાંથી 1 લટર પાણી પી 

ગયા તો બોટલમાં કટ ુ ં  પાણી વધે? 
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ધોરણઃ 4                          િવષયઃ ગણત                    તાર ખઃ23/02/2019 

સમાિવ ટ એકમ-10, 11,12            સમય-1 કલાક    ુલ ુણઃ 25 
સમાિવ ટ અ યયન િન પિ ઃ (મા  િશ કો માટ) 

 િવિવધ આકારોની સ ં યા મક પેટન તેમજ ૂળા રોની પેટન સમ  છે. 
 ઘ ડયા બનાવે છે.      
  ઘ ડયા આધા રત યવહા ુ  કોયડા ઉકલે છે. 
 ભાગાકાર આધા રત યવહા ુ  કોયડા ઉકલે છે. 
 વજનના નાના-મોટા એકમો સમ  અને પાંતર કર છે. 
 સાદાં ાજવાનંી મદદથી હલક  અને ભાર વ ુઓ ન  કર છે. 
 વજન અને િપયા-પૈસાના તર સ ંબ ંધો ધરાવતા યવહા  કોયડા ઉકલે છે. 
-1 પેટન ૂણ કરો.                                                                          (6) 

1. 21 23   29     

          

2 28 Z 27 Y 26 X       

          

3. 1 ક 5 ખ 9 ગ       

 

-2 તમારા પાઠ ુ તકના પેજ માંક 145 પર આપેલ કો ટકના આધાર નીચેના  ોના જવાબ 

આપો.          (9) 

1. પ ુ ં વજન 50 ામ હોય તો કટલા િપયા ૂ કવવા પડ? 

2. પાસલ ુ ંવજન 200 ામ હોય તો કટલા િપયા ુકવવા પડ? 

3. 60 ામ પ  અને 300 ામ પાસલના વજન માટ કટલા િપયા ૂ કવવા પડ? 

-3 નીચેના દાખલા ગણો.         (4) 

 1. 49÷7 2. 52÷4 3. 48÷3 4. 62÷2   

-4 નીચેના દાખલા ગણો.         (6) 

1. 120 સફરજન 2 ટોપલીમાં સમાન ર તે વહચવા હોય તો દરક ટોપલીમાં કટલાં સફરજન આવ?ે 

2. ફા ુકના ગેરજમાં કટલીક ર ાઓ છે. નાં 210 ટાયર છે. તો તેના ગેરજમાં કટલી ર ાઓ હશ?ે 

3. વેદભાઇ એક ફરામાં 125 ુણી પ ુદાણ સમાવી શક છે. તો 1000 ુણી પ ુદાણ માટ કટલા 
ફરા કરવા પડ? એક ફરા ુ ંભા ુ ં 600 િપયા થાય તો વેદભાઇને કટલા િપયા મળશે? 
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ધોરણઃ 5                                  િવષયઃ ગ ણત             તાર ખઃ23/02/2019 

સમાિવ ટ એકમ-10,11,12             સમય-1 કલાક   ુલ ુણઃ 25 
સમાિવ ટ અ યયન િન પિ ઃ (મા  િશ કો માટ) 

 આપેલ સં યા ુ ં  અ ૂણાક વ પ દશાવે તથા તેને આધા રત મા હતી ુ ં  અથઘટન કર. 
 રો જદા વનમા ં   તેમની આ ુબા ુ  જોવા મળતી ચોરસ અને લંબચોરસ વ ુ ુ ં  ે ફળ 

અને પ રિમિત શોધે છે. 
 રો જદા વનને પશતી િવિવધ મા હતી એકિ ત કર છે અને તેને કોઠા વ પે અને ત ંભ 

આલેખ વ પે ર ૂ કર છે અને તે ુ ં  અથઘટન કર છે. 
-1 જવાબ આપો.                          (5) 

1. 1મીટરનો 100મો ભાગ એટલે.................  

2. 1 સે ટમીટરના દસમા ભાગને ................. કહવાય. 
3. 8 સેમી લંબાઇ અને 10 સેમી પહોળાઇવાળા લંબચોરસની પ રિમિત કટલી થાય? 

4. 1 સેમી માપવાળા ચોરસ કરતાં 2 સેમી માપવાળા ચોરસ ું  ે ફળ કટલા ગ ું  થાય? 

5.       દવાસળ ની પેટ ની કમત પચાસ પૈસા હોય તો 2.50 િપયામાં કટલી દવાસળ ની પેટ  
ખર દ  શકાય? 

-2 નીચેની મા હતીના આધાર તંભઆલેખ દોરો.      (5) 
             
ધોરણ  ધોરણ 1  ધોરણ 2 ધોરણ 3  ધોરણ 4  ધોરણ 5 

સં યા  27 25 22 23  21 

 
 

-3 તમારા પાઠ ુ તકના પેજ માંક 143 પર આપેલા કો ટકના આધાર નીચેના ોના 
જવાબ આપો.           (8) 

1. હતેશ અમે રકા( .ુએસ.એ.) રહ છે તે તેના ભાઇ િનતીનને 20 ડોલર ભેટમાં મોકલે છે. 

િનતીન તેમાંથી 1000 િપયા ખચ કર છે તો હવે નીિતન પાસે કટલા િપયા બાક  રહ? 

2. 10 ૂ રો ખર દવા માટ કટલા િપયા જોઇએ? 

3.          તમાર  પાસે 10 ુરો અને 5 પાઉ ડ હોય તો ભારતમાં તમને કટલા િપયા મળે? 

4.           તમાર  પાસે 960 િપયા છે, જો તમે ર ડ ખર દો તો તમને કટલા ર ડ મળે? 
 

-4 કો ટકમાં  ૂ ટતી િવગત શોધો.                        (7) 
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મ લંબાઇ પહોળાઇ આકાર પ રિમિત ે ફળ 

1 20 મીટર 10 મીટર લંબચોરસ 60 મીટર  

2. 12 સેમી  ચોરસ  144 ચોસેમી 

3. 4 મીટર 2 મીટર  12 મીટર  

4. 6 મીટર 8 મીટર લંબચોરસ  48 ચોમીટર 
5.  3 મીટર લંબચોરસ 14 મીટર 12 ચો.મીટર 
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ધોરણઃ 6                                                        િવષયઃ ગ ણત                            તાર ખઃ23/02/2019 

સમાિવ ટ એકમ-10,11,12                         સમય-1 કલાક                    ુલ ુણઃ 25 
સમાિવ ટ અ યયન િન પિ ઃ (મા  િશ કો માટ) 

 આસપાસની લંબચોરસ વ ુઓ વી ક વગખંડ ુ ં  ભ યતળ ું  અને ચોકબો સની સપાટ ની પ રિમિત અને 
ે ફળ શોધી શક છે. 

 િવિવધ યાઓના સામા યીકરણ માટ ચલનો ઉપયોગ કર છે. દા.ત. લંબચોરસની લંબાઇ  x એકમ અને 
પહોળાઇ 3 એકમ હોય તો તેની પ રિમિત 6x 

-1 જવાબ આપો.                                                                                                                               (5)  
1. એક ચોરસની બા ુ ુ ં  માપ 5 સે.મી. છે જો બા ુ ુ માપ બમ ું  કરવામાં આવે તો તે ુ ં  

ે ફળ કટલા ગ ું  થાય?  

2. 2x+6=0 સમીકરણનો ઉકલ ુ ંથાય? 

3. કોઇ સં યામાં -5 ઉમેરતા 17 મળે છે. સમીકરણ બનાવો. 
4. x-3= -6 નો ઉકલ શોધો. 
5.       x + 4 = 12 સમીકરણ માટ   ‘કોઇ એક સં યામા.ં....’ થી શ  કર ને આ ું  િવધાન લખો. 

-2 ખાલી જ યા ૂ રો.                                                                       (8)  

1. એક ચોરસ અને એક લંબચોરસની પ રિમિત સમાન છે. જો લ ંબચોરસમાં લંબાઇ 6સેમી 
અને પહોળાઇ 2 સેમી છે તો  લંબચોરસ અને ચોરસ ું  ે ફળ શોધો.  

2. એકમનો ક 9 હોય તવેી બે કની કટલી સ ં યાઓ હોય?  
3. કાશની હાલની મર x વષ છે તો 7 વષ પહલા તેની મર કવી ર તે દશાવાય? 

4. એક ચોરસની પ રિમિત અને તે ુ ં  ે ફળ સમાન છે. તો તે ચોરસની બા ુની લંબાઇ કટલા  
એકમ થાય?  

-3 દાખલા ગણો                                                                                                                                (12) 

1. એક લંબચોરસ સાદડ ની લબંાઇ 2 મીટર અને પહોળાઇ 1 મીટર છે. તે સાદડ મા ંથી 1 
મીટર અને 0.5 મીટરના માપનો  ૂકડો કાપવામાં આવે તો તેની પ રિમિત અને ે ફળમાં 

ુ ંફરફાર થશ?ે 

2. ધારો ક તમાર  શાળાના એક વગખંડની લંબાઇ 5 મીટર અને પહોળાઇ 4 મીટર છે  જો 
તેમા ં 25 સેમી બા ુવાળ  ચોરસ લાદ ઓથી ભ યતળયાને ઢાકં ુ ં  હોય તો કટલી લાદ  
જોઇએ? 

3. i.  જો ચલ x ની કમત  હોય તો 3x+5ની કમત શોધો. 
 ii. જો ચલ yની કમત -4 હોય તો 4y+16ની કમત શોધો. 
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ધોરણઃ 7                                                           િવષયઃ ગ ણત                                 તાર ખઃ23/02/2019 

સમાિવ ટ એકમ-11,12,13                               સમય-1 કલાક                   ુલ ુણઃ 25 
સમાિવ ટ અ યયન િન પિ ઃ (મા  િશ કો માટ) 

 બંધ સમતલીય આ િૃતઓની પ રિમિત અને ે ફળ શોધે છે તથા યવહારમાં તેનો 
ઉપયોગ કર છે. 

 બે ઝક પદાવલીઓના સરવાળા અને બાદબાક  કર છે. 
 મોટ  સં યાઓમાં ુણાકાર અને ભાગાકાર આધા રત દાખલાઓનાં સા ુ પ આપવા માટ 

ઘાત વ પનો ઉપયોગ કર છે. 
-1 જવાબ આપો.                          (8) 

1. વ ુળની િ યા ચારગણી કર એ તો ે ફળ ........................... ગ ું થશ.ે  

2. એક વ ુળની િ યા 14 સેમી છે, તો તે ુ ં  ે ફળ ................ થશે. 

3. m3માંથી nના 10 ગણા બાદ કરતા ં900 વધે છે. આ િવધાન ુ સમીકરણ ............ થાય.  

4. =  

-2 દાખલાઓ ગણો.          (12) 

1. 10 મીટર િ યા ધરાવતા વ ુળ ુ ં  ે ફળ શોધો. 

2. 42 સેમી િ યાવાળા નાના કના પૈડાને જમીન પર 200 ટા ફરવવામાં આવે તો તે પૈ ુ ં કટલા 

મીટર તર કાપશ?ે 

3. નીચે આપેલ પદાવલીનો સરવાળો કરો. 

 x2-7xy+y2 અને -6x2-3xy+3y2  

4. 1800ના અિવભા ય અવયવ પાડ  ઘાત વ પે દશાવો 
 

-3 વગખંડની એક દવાલ ું  માપ 6 મીટર × 3.5 મીટર છે. આ દ વાલમાં આવેલી બાર  તથા 

દરવા ના ંમાપ મશઃ 2 મીટર× 1 મીટર અન ે  2.25 મીટર × 1 મીટર છે. જો આ દ વાલને 

રંગકામ કરાવ ુ ં  હોય તો એક ચોરસ મીટરના 400 િપયા લેખે કટલો ખચ થાય તે શોધો.          (5)                                                                           
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ધોરણઃ 8                                  િવષયઃ ગ ણત                      તાર ખઃ23/02/2019 

સમાિવ ટ એકમ-11, 12, 13              સમય-1 કલાક    ુલ ુણઃ 25 
સમાિવ ટ અ યયન િન પિ ઃ (મા  િશ કો માટ) 

 બ ુકોણ ુ ં ે ફળ શોધે છે. 
 લંબઘન અને નળાકાર વ ુઓ ું  ૃ ઠફળ અને ઘનફળ શોધે છે. 
 ઋણ ઘાતાંકના દાખલા ગણે છે. 
 સમ માણ અને ય ત માણને લગતા કોયડા ઉકલે છે. 

-1 દાખલા ગણો.                                (3) 

1. જો સમઘન ું  કદ 729 ઘનસેમી. હોય તો તે ુ ં ૃ ઠફળ  કટ ું  હશ?ે  

2. જો નળાકારની િ યા 7 સે.મી. અને ચાઇ 10 સે.મી. હોય તો તે નળાકાર ુ ં  કદ કટ ું  
હશે? 

3. ની કમત કટલી થાય? 

-2 નીચેના દાખલા ગણો.         (18) 

1. એક વગખંડની અદરની લંબાઇ 5 મીટર, પહોળાઇ 3 મીટર અને ચાઇ 4 મી છે. જો તેને રંગ 

કરવાનો ખચ . 300 િત ચોરસમીટર હોય તો તેની દ વાલ અને છતને રંગવાનો ુલ ખચ શોધો. 

2. ુ ં  ઘનફળ 216 ઘનસેમી અને આધાર ુ ં  ે ફળ 36 ચોરસસેમી હોય, એવા લંબઘનની ચાઇ 

શોધો. 

3. 3 5×	10 5	×125
5 7×	6 5 ુ ં  સા ુ પ આપો. 

4. 0.00000057ને મા ણત વ પમાં દશાવો. 
5. એક ક 30 િમિનટમા ં 14 ક.મી. તર કાપે છે. આ જ ઝડપે ગિત કર તો 5 કલાકમાં કટ ું  

તર કાપશ?ે 

6. એક ફ ટર માં િનિ ત સં યાની વ ુઓ 63 દવસમાં બનાવવા 42 યં ોની જ ર પડ છે. 
આ સં યાની વ ુઓ 54 દવસમા ં બનાવવા કટલા ંયં ો જોઇએ? 

-3            (4) 

1. એક નળાકાર ટા ંક ની િ યા 2 મીટર અને લંબાઇ 7 મીટર છે. આ ટાંક માં કટલા લટર 
ૂધ ભર  શકાશ?ે 

 


