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

ધોયણ-7,વલમ-ગણણત  ,એકભ-1 લર્ુુ આરેખ 

પ્રશ્ન-1લર્ુુ આરેખ યથી પ્રશ્નોના જલાફ આો. 

(1) કુર કેટરા છોડ યોલાભાાં આવ્મા છે? 

(2)આભાના કેટરા છોડ યોેર છે? 

(3)કેટરા ટકા આસોારલના છોડ છે? 

 (4)રીભડા કયતા ગરુભહોયના છોડ કેટરા લધ ુછે? 

(5)ગરુભહોયના છોડ કેટરા ટકા છે? 

પ્રશ્ન- 2  એક ક્રિકેટ ભેચભાાં ચાય ખેરાડી દ્વાયા કયલાભાાં આલેર યનની ભાક્રશતી................(5) 

(1) કુર કેટરા યન થમા છે? 

 (2) સેહલાગે કેટરા યન કમાા છે? 

(3)  સચિને કેટરા યન કમાા છે? 

(4) ાર્થિલે કયેરા યનનુાં અંળભા ળોધો.  

       (5) સૌથી ઓછા યન કોના છે? 

પ્રશ્ન-3અંજણર ફશનેની ભાવવક આલક 7200  રૂ છે.લર્ુુ આરેખ યથી પ્રશ્નોના જલાફ આો.         (10) 

(1) કેલણીનો ખિા કેટરા ટકા દળાાલે છે?તેના અંશ્ભા કેટરા છે 

(2) ફિત ભાટે કેટરા રૂર્માની જોગલાઈ કયેર છે?તેના અંશ્ભા કેટરા છે? (3)કડાનો ખિા કેટરા 

અંળભા દળાાલે છે? (4)સૌથી લધ ુખિા ળાનો છે?તેના અંશ્ભા કેટરા છે? 

(5)સૌથી અઓછો ખિા ળાનો છે? 

 

આભાાં-6ગરુભહોય 

રીભડા-          18 

15    આસોારલ 

                21 

સચિન    ાર્થિલ 

75                     45 
 

યલીન્દ્ર     સહલેાગ 

70              110 
 

કેલણી 10% 

કડાાંખોયાક40% 

5% 
 
 

અન્દ્મ 25% ફિત20% 



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

ધોયણ-7,વલમ-ગણણત  ,એકભ-2 પણૂાાંક વાંખ્મા 

ળાાનુાં નાભ:-……………………….............,ફાકનુાં નાભ:-............................................... 

પ્રશ્ન-1 વનયેક્ષ મલુ્મ જણાલો. .............................................(5) 

 (1)  27 (4)    (-35) 

(2)   (-15) (5)     24 

(3)   0 

પ્રશ્ન-2 જોડકાાં જોડો.                                                                                 
..............................................(5) 

              A                                                                           B 

                    (-4) + (-3)             (-16) 

 (-5)  + 6         0 

                     (-7) – 6                                                                       (-7) 

 (-4) x  4                                                                       (-13) 

    5 x 0              1 

પ્રશ્ન-3 ખારી જગ્મા પયુો. .............................................(5) 

  (1)   (-12) x 5 =..............                            (2)  (-15)  x  (-10) =............... 

          (3)  14 x (-7)  =.............  (4)   20 x (-15)  =............... 

          (5)  20  x 0 =...............  

પ્રશ્ન- 4 ગણતયી કયી ક્રયણાભ ભેલો. ...........................................(5) 

           (1) 17 + (-12) =............                              (2) (-75) + (-15) =................ 

           (3)  (-9) – (-8) = ...........    (4)  14 – 20 =............... 

           (5)  12 – (-18) =............. 



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

ધોયણ-7,વલમ-ગણણત  ,એકભ-3 લગુ અને લગુમૂ 

ળાાનુાં નાભ:-……………………….............,ફાકનુાં નાભ:-............................................... 

પ્રશ્ન-1 આેર વાંખ્માનો લગુ કયતા ભતી વાંખ્માનો એકભનો અંક જણાલો. .............................(4) 

સાંખ્મા ભતો એકભનો અંક 

 125   ................. 

                   137   ................. 

                   140                                                     ................. 

                   78   ................. 

પ્રશ્ન- 2 નીચે આેર વાંખ્માઓનુાં અવલબાજ્મ અલમલની યીતે લગુમૂ ળોધો................................(10) 

(1)  529   

          (2)  9216 

          (3)  8100 

          (4)  5929 

          (5)  9604 

પ્રશ્ન- 3 સચુના મજુફ ગણો. ................................(6) 

  (1) 2028 ન ેનાનાભાાં નાની કઈ સાંખ્મા લડે ગણુલાથી ણૂા લગા સાંખ્મા ફન?ેભતી સાંખ્માનુાં લગામૂ 

ળોધો. 

(2) 1620  ન ેનાનાભાાં નાની કઈ સાંખ્મા લડે બાગલાથી ણૂા લગા સાંખ્મા ફન?ેભતી સાંખ્માનુાં લગામૂ 

ળોધો. 

 

 



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

ધોયણ-7,વલમ-ગણણત  ,એકભ-4 નપો-ખોટ 

ળાાનુાં નાભ:-……………………….............,ફાકનુાં નાભ:-............................................... 

પ્રશ્ન-1 ગણતયી કયી લે.ક્રક. ળોધો. .............................(5) 

 

 

 

 

 

 

પ્રશ્ન- 2 વ્મલશારુ કોમડા ઉકેરો.      ................................(12) 

(1) એક ટેચરલીઝન ની મ.ુકક. રૂ.14750  છે.ગ્રાહકન2ે0% લતય ભે છે. તો ગ્રાહકને ટેચરલીઝન કેટરા 

રૂર્માભાાં ડ?ે 

(2)એક લેાયી 10%લતયે રૂ.450 ની છાેરી કીભત લાા અમકુ ટી-ળટા  રાલે છે.રાાંફા સભમ સધુી તે 

ના લેિાતા લેાયી ત ેટી-ળટા  રૂ.360 રેખ ેલેિી દે છે.તો  ત ેટી-ળટા  દીઠ કેટરો નપો કે ખોટ થામ? 

(3)એક લેાયી રૂ.750 ની છાેરી કીભત લાા અમકુ કેભેયા રાલ ેછે.આ દયેક કેભેયા 10 % લતય થી તે 

લેિે છે તો ગ્રાહકે તેને કેટરા રૂર્મા ચકૂલલા ડ?ે 

 

 

 

 

મ.ુકક. ખયાજાત નપો % ખોટ % લ.ેકક. 

1800 - - 7 ............ 
630 70 10 - ............ 

1050 150 4 - ............ 
1500 - - 5 ............ 



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

ધોયણ-7,વલમ-ગણણત  ,એકભ-5વભાાંતય યેખાઓ 

ળાાનુાં નાભ:-……………………….............,ફાકનુાં નાભ:-............................................... 

પ્રશ્ન- 1 નીચેની ખારી જગ્મા પયુો. ...............................(4) 

(1)  ફે સભાાંતય યેખાઓની છેદીકાથી કુર .............. ખણુા ફને છે. 

(2) યગુ્ભ કોણની જોડના ખણૂાના ભા ..............હોમ છે. 

(3)  સભાાંતય યેખાઓની છેદીકાથી ફનતા એકફાજુના અંત:કોણ ના ખણૂાના ભાનો સયલાો........થામ 

છે.    (4)  અનુાંકોણની જોડાના ખણૂાના ભા ............... હોમ છે. 

પ્રશ્ન- નીચે આેર વભાાંતય યેખા ની છેદીકા ના નાભ રખી ફનતા યગુ્ભ કોણની ,અનુાંકોણ ની અને એક 

ફાજુના અંત:કોણની          જોડ રખો.   P ................................(8) 

                   A                                    O                      B 

 

  
                                                C                     N                                     D 
  

પ્રશ્ન- 1 દાખરા ગણો...........................................(10) 

(1)   ફે સભાાંતય યેખાઓ અને તેભની છેદીકા દોયી તેભાાં અનુાંકોણોની એક જોડ ૈકીના એક ખણૂાનુાં ભા 

110 હોમ તો યગુ્ભકોણનીજોડના ફધા ખણૂાના ભા ળોધો. 

(2)       XY   ||  MN   છે. PQ   એ તેભની છેદીકા છે. PQ  એ  XY   ન ેA ચફિંદુભાાં અને MN ન ેB ચફિંદુભાાં છેદે 

છે. જો mNBP = 55હોમ તો ફાકીના ખણુા નાાં ભા ળોધો. 

 

 



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

ધોયણ-7,વલમ-ગણણત  ,એકભ-6 ફહુદી 

ળાાનુાં નાભ:-……………………….............,ફાકનુાં નાભ:-............................................... 

પ્રશ્ન-1 વજાતીમ દોની જોડ ફનાલો. .................................(4) 

(1)   2x2,-3y,6y2,-3x2,-4y2,8y 

         (2)  3x2y,-xy,5xy2,4x3,-6xy2,5xy,-8x3,-5x2y 

પ્રશ્ન-2 વયલાા કયો. ................................(6) 

         (1)  12m2-9m+7 અન ે 3m-8 

          (2) 2x2+3x-5  અને 2x2-4 

          (3)  17a-13b-14  અને 10a-9b-15 

પ્રશ્ન- 3 ફાદફાકી કયો. ....................................(6) 

(1)  -3x-5y  ભાાંથી 7x + 2y 

 (2)  2x
2
-x+14 ભાાંથી 5x-3x

2
+8 

  (3) a
2
+b

2
+2ab ભાાંથી  3a

2
-2ab+5b2 

પ્રશ્ન- 4 વાદુાં રૂ આો. ..............................(4) 

(1)  2x2+3x-5+2x-4 

            (2)  12m2-m+5m+4m2+7m-10 


