
એકભ કવોટી,(કુર ગણુ ૨૦)ભેલેર ગણુ:-.............. 

ધોયણ-6,   વલમ-ગણણત  ,એકભ-1 સ્તબં આરેખ 

વી.આય.વી.:-.............ળાાનુ ંનાભ:-...............,ફાકનુ ંનાભ:-...............................   

પ્રશ્ન-  1   સ્તબં આરેખ દોયો. 

 

પ્રશ્ન-   2 તભાયા  5 વભત્રોના નાભ અને ઊંચાઈ વે.ભી.ભા ંનોધો. 

પ્રશ્ન-   3 તભાયી ળાાભા ંબણતા ધોયણલાય વલદ્યાથીઓની વખં્માનો આરેખ દોયો. 

 

 

 

પ્રશ્ન-   4  તભાયા ાચં વભત્રોના નાભ અને લજન નોધો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ાક ઘઉં ફાજયી ભકાઈ ડાાંગય ભગપી 

ઊંચાઈ(વે.ભી.) 50 150 160 40 20 

ધોયણ 1 2 3 4 5 

વાંખ્મા      



 

એકભ કવોટી,(કુર ગણુ ૨૦)ભેલેર ગણુ:-.............. 

ધોયણ-6,   વલમ-ગણણત  ,એકભ-2 રયવભવત અને કે્ષત્રપ 

ળાાનુ ંનાભ:-.......................................,ફાકનુ ંનાભ:-...............................  

 પ્રશ્ન-1    નીચે આેર ખારી જગ્મા પયુો. 

(1)1  ચો.ભી.=............... ચો.વ.ેભી. 

(2)40,000 ચો.વેભી.=.................ચો.ભી. 

(3)  4 વ.ેભી.રાંફાઈના ચોયવની રયમભમિ ............વે.ભી. થામ. 

(4) 3 ભી.રાંફાઈ  અને 2 ભી.શોાઈ ની રાંફચોયવની રયમભમિ ..............ભીટય થામ. 

(5) 4 ભીટય ચોયવન ાં ક્ષેત્રપ=.............. ચો.ભી. 

                (6) 10,000 ચો.વેભી=..................ચો.ભીટય 

પ્રશ્ન- 2રયવભત અને કે્ષત્રપ ળોધો.  

(1)  એક ખેિયની રાંફાઈ 45 ભીટય અને શોાઈ 35 ભીટય િો રયમભમિ ળોધો. 

(2) 18 ભીટય રાંફાઈના ચોયવની રયમભમિ ળોધો. 

 (3) 12 ભીટય રાંફાઈ અને 8 ભીટય શોાઈ ધયાલિા લગગખાંડન ાં ક્ષેત્રપ ળોધો. 

  (4) 80,000 ચો.વેભીન ેચો.ભી.ભાાં પેયલો. 



પ્રશ્ન- 3   દાખરા ગણો. 

(1) 80 વ.ેભી રાંફાઈના અને 40 વ.ેભી શોાઈલાા કાડગ ેયભાાં 10 વ.ેભી રાંફાઈના કેટરા 

ચોયવ 2) એક ચોયવ ડાઈનીંગ ટેફરની રાંફાઈ 4 ભીટય છે.િેની ય ભખભર ચોટાડલાનો ખચગ 1 

ચો.વેભી.ના ૩૦રૂ.રેખ ેકેટરો થામ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

એકભ કવોટી,(કુર ગણુ ૨૦)ભેલેર ગણુ:-.............. 

ધોયણ-6,   વલમ-ગણણત  ,એકભ-3ટકા 

ળાાનુ ંનાભ:-.......................................,ફાકનુ ંનાભ:-...............................  

પ્રશ્ન-1ટકા ળોધો.           (8) 

(1) 600ભાાંથી 240ના ટકા ળોધો. 

(2)રિળાએ 50ભાાંથી35 ગ ણ ભેવ્મા િો કેટરા ટકા ભેવ્મા કશલેામ? 

(3)ટકાભાાં પેયલો. 35
140

 

           (4) િળાાંળ અપણૂાાંકન ેટકાભાાં પેયલો.     0.1272 

પ્રશ્ન-  2  દાખરા ગણો.      (12) 

 (1)  620ના 45 % ળોધો. 

 (2) એક પ સ્િકભેાભાાં 600રૂમમાના પ સ્િક ય 49.5 % છૂટ છે િો કેટરા રૂમમાની છૂટ ભે? 

(3) એક બફલ્ડય ાવ ેક ર 460ભકાનો છે.75% લેચાઈ ગમા િો કેટરા ભકાનો લેચમાાં શળ?ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

એકભ કવોટી,(કુર ગણુ ૨૦)ભેલેર ગણુ:-.............. 

ધોયણ-6,   વલમ-ગણણત  ,એકભ-4નપો-ખોટ 

ળાાનુ ંનાભ:-.......................................,ફાકનુ ંનાભ:-...............................પ્રશ્ન-1 

નપો કે ખોટ ટકાભા ંઅને રૂવમાભા ંળોધો.      (8) 

 

 

 

 

 

  

પ્રશ્ન-  2  વ્મલશારુ કોમડા ગણો.     (12) 

(1) નમ્રિાફશને ેરૂ.200 ના બાલની20 વાડી ખયીિી.િેભણે ફધી વાિી લેચિા રૂ.5000 ભળ્મા િો કેટરા 

ટકા નપો કે ખોટ થમા શળ?ે 

(2)ભય યે રૂ.640 ભાાં 10 કોડી િાંગ ખયીિી.ઘય સ ધી શોચાડલાનો રૂ.60ખચગ થમો .રૂ.770 ભાાં લેચિા 

કેટરા રૂ.નપો કે ખોટ ભે?  કેટરા ટકા?  

(3) લાગ રૂ.2000 ની વાભગ્રી ભાાંથી ાડ ફનાલ ેછે ાડ લણલાની ફશનેોને રૂ.500 ચ કલે છે.એ 

ાડ રૂ. 2750ભાાં લેચે િો કેટરાટકા નપો થામ?                                     

 

ક્રભ મ .કી. ખયાજાિ લ.ેકી 

1 930 70 850 

2 3150 250 4250 

3 235 15 225 

4 2300 - 2760 



 

એકભ કવોટી,(કુર ગણુ ૨૦)ભેલેર ગણુ:-.............. 

ધોયણ-6,   વલમ-ગણણત  ,એકભ-5ઘાત અને ઘાતાકં 

ળાાનુ ંનાભ:-.......................................,ફાકનુ ંનાભ:-...............................

 પ્રશ્ન- 1 નીચેની ખારી જગ્મા પયુો.     (6) 

(1) 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8ન ેઘાિ સ્લરૂ.ે............રખામ. 

(2) 59ભાાં આધાય ...............અને ઘાિાાંક................છે. 

(3) “િવની ચાય ઘાિ” ન ેઘાિ સ્લરૂ ે................રખામ. 

(4) 23 x 32
 ની કીભિ ળોધો. 

(5)100ભાાં આધાય ...........અને ધાિાાંક ...............છે. 

(6) 23ન ેગ ણાકાય સ્લરૂ ે.................રખામ.  

પ્રશ્ન-  2  પનુયાલવતિત ગણુાકાયને ઘાત સ્લરૂે રખો.     (6) 

(1) 3 x 3 x 5 x 3 x 5 x 3 

 (2) 4 x 4 x 6 x 6 x 6 x 7 x 7 x 7 x 7  

 (3) 27 x 27 x 27 x27 x 27 x 27  

પ્રશ્ન-  3કીભત ળોધો.                                                       (12) 

(1) 34 

 (2) 72 x 34 

 (3) 11 x 92 

 (4) 83 x 62 

 

 



 

એકભ કવોટી,(કુર ગણુ ૨૦)ભેલેર ગણુ:-.............. 

ધોયણ-6,   વલમ-ગણણત  ,એકભ-6ફહુદી 

ળાાનુ ંનાભ:-.......................................,ફાકનુ ંનાભ:-...............................પ્રશ્ન- 1  

નીચે આેર ફહુદીઓના દભા ંવશગણુક અને દની ઘાત રખો.                        

 (6) 

 (1) 5x
3
 + 2xy +3 

             (2) 12x
4
 – 6xy

2
 + 4 

પ્રશ્ન- 2  વજાતીમ દોની જોડી ફનાલો.   (6) 
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પ્રશ્ન- 3m=2 અને n=1 તો કીભત ળોધો.    (8) 

              (1)  3m
2 

- 12mn + 4n
2
 

              (2) 3n – 2m
2 

+ 3 

 

 

 



 

એકભ કવોટી,(કુર ગણુ ૨૦)ભેલેર ગણુ:-.............. 

ધોયણ-6,   વલમ-ગણણત  ,એકભ-7રફં યેખાઓ 

ળાાનુ ંનાભ:-.......................................,ફાકનુ ંનાભ:-...............................  

પ્રશ્ન- 1  યચનાઓ દોયો.    (15)  

            (1)  XY ની ફશાયના બફિંદ  P ભાાંથી કાટખ ણીમાની  XYભિિથી ન ેરાંફ PQ િોયો. 

 (2)  AB  ય બફિંદ  P આલેલ ાં છે.િો કાટખ ણીમાની ભિિથી AB  ન ેરાંફ PQ  િોયો. 

 (3)   RS  ની ફશાય બફિંદ   J આેલ ાં છે. RS રાંફ    JKિોયો.   

પ્રશ્ન- 2 નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.    (5) 

  (1)  રાંફ યેખાઓ એટર ેશ ાં?  

 (2)  XY  અન ે PO ન ેરફ સ્લરૂે રખો. 

(3)  િભાયા લગગ ખાંડભાાં રાંફ યેખાઓ ક્ાાં ક્ાાં જોલા ભે છે. 

 (4) નોટબ કની ાસ્ાવેની યેખાઓ રાંફ યેખા િળાગલે છે? 

  (5) કડીમાના ઓમ્ફાનો ઉમોગ રખો. 

 

 

 


