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ચાર ભાઇની હાલની �મરનો સરવાળો X  વષ� છે તો ચાર વષ� પછ� તેમની 
�મરનો સરવાળો ક�ટલો થાય ? !ણુ:-૧

[અ]  X + 4 [બ]  X + 16

[ક]  4X + 4 [ડ]   X + 8

25 ના Y% = 20 થાય છે તો Y ની 'ક(મત શોધો. !ણુ:-૧

િવ,ાથ-.ુંિવ,ાથ-.ુંિવ,ાથ-.ુંિવ,ાથ-.ુ ં   નામનામનામનામ;;;;-.......................................................................... -.......................................................................... -.......................................................................... -.......................................................................... સમયસમયસમયસમય;;;;----૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2    ;;;;- - - - એકએકએકએક    ચલનોચલનોચલનોચલનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    િવધાનનેિવધાનનેિવધાનનેિવધાનને    સાકં�િતકસાકં�િતકસાકં�િતકસાકં�િતક    6વ7પમાં6વ7પમાં6વ7પમાં6વ7પમા ં   દશા�વેદશા�વેદશા�વેદશા�વે    છેછેછેછે....

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ો��ો��ો��ો    માટ�માટ�માટ�માટ�    યો9યયો9યયો9યયો9ય    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    <>ૂયાકંન<>ૂયાકંન<>ૂયાકંન<>ૂયાકંન    ?નુ?નુ?નુ?નુ; ; ; ; કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા.ુંશાળા.ુંશાળા.ુંશાળા.ુ ં   નામનામનામનામ;;;;- ......................................................- ......................................................- ......................................................- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ;;;;- - - - ૮૮૮૮    [[[[આઠઆઠઆઠઆઠ]]]]

BુલBુલBુલBુલ    !ણુ!ણુ!ણુ!ણુ;;;;----૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય;;;;- - - - ગDણતગDણતગDણતગDણત તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ;;;;- ...........................- ...........................- ...........................- ...........................

૩

૪

બે સHંયાનો તફાવત 2 છે , ચલ તર�ક� Y નો ઉપયોગ કર� આ બે સHંયાઓને 
બે અલગ અલગ ર�તે દશા�વો. !ણુ:-૨

મીના અને ટ�નાની હાલની �મરનો !ણુો2ર 4:5 છે 8 વષ� પછ� તેમની 
�મરનો !ણુો2ર 5:6 થાય તો તેમની હાલની �મર શોધો. !ણુ:-૩

તમામ ધોરણની ?નુ: કસોટ�ઓ માટ� વોટસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮.
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અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2    ;;;;- - - - ચL1ુકોણનાચL1ુકોણનાચL1ુકોણનાચL1ુકોણના    �કાર�કાર�કાર�કાર, , , , !ણુધમM!ણુધમM!ણુધમM!ણુધમM    સમNસમNસમNસમN    છેછેછેછે    અનેઅનેઅનેઅને    તેનેતેનેતેનેતેને    આધા'રતઆધા'રતઆધા'રતઆધા'રત    કોયડાકોયડાકોયડાકોયડા    ઉક�લેઉક�લેઉક�લેઉક�લે    છેછેછેછે....

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ો��ો��ો��ો    માટ�માટ�માટ�માટ�    યો9યયો9યયો9યયો9ય    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

........................................ના બધા ંજ Oણૂા કાટOણૂા હોય છે. !ણુ:-૧

[અ]  સમબાPુ ચL1ુકોણ [બ]  લબંચોરસ

[ડ]  સમલબં ચL1ુકોણ

ચL1ુકોણ બધા ંજ Oણૂાના ંમાપનો સરવાળો ક�ટલો થાય ? !ણુ:-૧

[ક]  પતગંાકાર ચL1ુકોણ

[અ]  400°            [બ]  90°             [ક]  180°             [ડ]  360°

નીચે આપેલા સમાતંર બાPુ ચL1ુકોણમા ંબ'હ1કોણ Oણૂા Z .ુ ંમાપ ક�ટQ ુથશે 
?

!ણુ:-૧
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 લબંચોરસ RENT મા ંિવકણ� O એ છેદ� છે જો OR = 2X + 4 અને OT= 3X + 1  
હોય તો લબંચોરસના િવકણ�.ુ ંમાપ ક�ટQુ ંથાય ? !ણુ:-૩

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2    ;;;;- - - - સમંેયસમંેયસમંેયસમંેય    સHંયાનાસHંયાનાસHંયાનાસHંયાના    !ણુધમM!ણુધમM!ણુધમM!ણુધમM    RણેRણેRણેRણે    છેછેછેછે....

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ો��ો��ો��ો    માટ�માટ�માટ�માટ�    યો9યયો9યયો9યયો9ય    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

સમંેય સHંયાઓમા ંકઇ 'Sયાઓ માટ� Sમના િનયમ.ુ ંપાલન થાય છે. !ણુ:-૧

[અ]  સરવાળા [બ]  !ણુાકાર

[ક]  ભાગાકાર [ડ]  [અ]  તથા [બબબબ]  બTંેબTંેબTંેબTંે

4/5 ને કઇ સHંયા વડ� !ણુવાથી (-1) જવાબ મળે ? !ણુ:-૧૨ 4/5 ને કઇ સHંયા વડ� !ણુવાથી (-1) જવાબ મળે ? !ણુ:-૧

[અ]  - 5/4            [બ]  5/4             [ક]  4/5             [ડ]  - 4/5



૩

૪

૫ 3/4 × -6/12 + 2/12 × 3/4 યો9ય !ણુધમMનો ઉપયોગ કર� 'ક(મત શોધો. !ણુ:-૩

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2    ;;;;- - - - બેબબેેબે    સHંયાઓનીસHંયાઓનીસHંયાઓનીસHંયાઓની    વUચેવUચેવUચેવUચે    આવેલઆવેલઆવેલઆવેલ    શVશVશVશV    એટલીએટલીએટલીએટલી    સમંેયસમંેયસમંેયસમંેય    સHંયાસHંયાસHંયાસHંયા    શોધેશોધેશોધેશોધે    છેછેછેછે....

 - 3/4 ના િવરોધીનો Wય6ત Xુ ંથાય ? !ણુ:-૧

એક એવી સHંયા લખો Nનો Wય6ત તેના કરતા ંનાનો થાય. !ણુ:-૧
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અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2    :- બZુકોણનાબZુકોણનાબZુકોણનાબZુકોણના    બધાબધાબધાબધા    જજજજ    બ'હ1કોણનાબ'હ1કોણનાબ'હ1કોણનાબ'હ1કોણના    માપનોમાપનોમાપનોમાપનો    સરવાળોસરવાળોસરવાળોસરવાળો    360 ° થાયથાયથાયથાય    છેછેછેછે    તેતતેેતે    પરથીપરથીપરથીપરથી    
કોયડાઓકોયડાઓકોયડાઓકોયડાઓ    ઉક�લેઉક�લેઉક�લેઉક�લે    છેછેછેછે.

નીચેનાનાનીચેનાનાનીચેનાનાનીચેનાના    મા9યામા9યામા9યામા9યા    <જુબ<જુબ<જુબ<જુબ    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. !ણુ!ણુ!ણુ!ણુ:-૨૨૨૨

એક બZુકોણના �[યેક બ'હ1કોણ.ુ ંમાપ 36 \શ છે તો આ બZુકોણને ક�ટલી બાPુઓ 
હશે ?

 - 1/2 અનેઅનેઅનેઅને    1/5 વUચેવUચેવUચેવUચે    આવતીઆવતીઆવતીઆવતી    બેબબેેબે    સમંેયસમંેયસમંેયસમંેય    સHંયાઓસHંયાઓસHંયાઓસHંયાઓ    શોધોશોધોશોધોશોધો. !ણુ!ણુ!ણુ!ણુ:-૧૧૧૧

 - 4/3 .ું. ું. ું. ુ ં   સHંયાસHંયાસHંયાસHંયા    ર�ખાર�ખાર�ખાર�ખા    પરપરપરપર    િન]ુપણિન]ુપણિન]ુપણિન]ુપણ    કરોકરોકરોકરો. !ણુ!ણુ!ણુ!ણુ:-૨૨૨૨

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2િન1પિ2    ;;;;- - - - સમંેયસમંેયસમંેયસમંેય    સHંયાઓનેસHંયાઓનેસHંયાઓનેસHંયાઓને    સHંયાસHંયાસHંયાસHંયા    ર�ખાર�ખાર�ખાર�ખા    પરપરપરપર    િન]ુપણિન]ુપણિન]ુપણિન]ુપણ    કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે....



 પનુઃ કસોટીઓ મેળવવા પ્રાઈવેટ WhatsApp ગ્રપુ કોઈ પણ એક જોઈન કરો.  
 પ્રાથમમક મિક્ષકો માટે ઉપયોગી માહિતી ના વોટસેપ ગપૃમાાં જોઇન થવા માટે નીચેની લ િંક 
પર ક્લ ક કરો અને એડ થઈ જાઓ.  
 

GROUP-14 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-15 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-16 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-17 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-18 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-19 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-20 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-21 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-22 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-23 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-24 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-25 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-26 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-27 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-28 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-29 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-30 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-31 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-32 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-33 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-34 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-35 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-36 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-37 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-38 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-39 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-40 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-41 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-42 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-43 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-44 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-45 JOIN CLICK HERE. 

 

 મિક્ષણજગત ની માિીતી માટે www.pravinvankar.com વેબસાઇટ ની મ ુાકાત  ેિો. 

https://chat.whatsapp.com/BeRkCjhlPT3HVy4YiyrhH1
https://chat.whatsapp.com/FcEZKfDhecW6cFCKJYFmJB
https://chat.whatsapp.com/10F3xzQsf604OjU1iPiYQZ
https://chat.whatsapp.com/AXGKgfodgxw5kkoXBA2qbO
https://chat.whatsapp.com/7MMCFSFInXqBqDNa4Dw0mx
https://chat.whatsapp.com/5vOFBlncx7H4jxlKXUYzqu
https://chat.whatsapp.com/3fkxeYRhwJq2USyAfbaBYJ
https://chat.whatsapp.com/C118YAlEn5HLWBBJ7swTW2
https://chat.whatsapp.com/06PcbE8UKv4Hu7mExQ7naC
https://chat.whatsapp.com/AEJxaOpFZB83dgMAqN42C8
https://chat.whatsapp.com/5EseghCyrqB9WlCB58yWP7
https://chat.whatsapp.com/0DkZ8dIl1RbCzggTnkdkyQ
https://chat.whatsapp.com/9fAzjnhu3vkG0M03BTceio
https://chat.whatsapp.com/B5WzbXHGMxN8KwOxIpoCqR
https://chat.whatsapp.com/96Ryea39DdH5v4uE0JhadI
https://chat.whatsapp.com/1P6JCcW9t9wITUR4mVX7hX
https://chat.whatsapp.com/6UMPgcXadZe1PJmdjVaosS
https://chat.whatsapp.com/ACY2xQuA1pQ0o3ZkeX4X0K
https://chat.whatsapp.com/31j9AS1nw2m0rrAjzpHRuc
https://chat.whatsapp.com/5S6iigU1zXaHRqjAzamv3G
https://chat.whatsapp.com/AjVHsBjGUcW6ybUJsJq0SH
https://chat.whatsapp.com/80sD5SdUQGM5gobhDVvcUF
https://chat.whatsapp.com/Lo7dAwKbqxr14JM64CisBd
https://chat.whatsapp.com/BXwkkM1rE716DBfMz6kd2e
https://chat.whatsapp.com/DEN0saNYHFPDwgZw4tPMrM
https://chat.whatsapp.com/HUFDogIvx2a4mFSxy47lkS
https://chat.whatsapp.com/Ia1cb9XKN3A1RWTZh6QLBJ
https://chat.whatsapp.com/HreEcdjlsmfGGSSIJofGGL
https://chat.whatsapp.com/Eqp4Ju5YeFCJJnNlhB07YP
https://chat.whatsapp.com/GGBbnH43axQAtsoxFCTFWN
https://chat.whatsapp.com/DQob3uC8hISBewlslnDpsZ
https://chat.whatsapp.com/IqROFR9uLFCE5w3QIglU1j
http://www.pravinvankar.com/

