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ગીતા પાસે તેના પાક�ટમા ં૬૯૪ Sિપયા હતા. તેણે ૨૪૧ Sિપયાની નોટUકુ, પેન, પVિસલ 
ખર�-ા. હવે તેના પાક�ટમા ંક:ટલા Sિપયા ર9ા ?
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હનીએ પોતાના ઘરના િવ\તુમીટર�ુ ંર�ડ]#ગ ન>0?ુ.ં ગયા મ^હના�ુ ંમીટર માપન ૩૫૦ 
?િુનટ હ_ ુ ંઆ મ^હના�ુ ંમીટર માપન ૫૬૦ ?િુનટ છે. તો એ મ^હનામા ંતેને ક:ટલી 
વીજળ� વાપર� ?

કરને ૫ ડઝન (૬૦ નગં) ક:ળા ંખર�-ા અને તેના દર:ક િમ�ને ૧ ક:aં આb?ુ.ં તો ૨૨ ક:ળા 
વ0યા. તો ક:ટલા િમ�ોને ક:ળા મcયા ં?

૧૨

૧

૨

૩

dુબીના eક�ટ વેચે છે. બે ^દવસમા ંતેણે લાલ, વાદળ� અને સફ:દ રંગના 
eક�ટ વેgયા.ં �ણુ:-૩

લાલ વાદળ� સફ:દ

(થમ ^દવસે વેચાયેલ eક�ટ ૧૨ ૨૯ ૩૭

(થમ ^દવસે તેણે લાલ અને વાદળ� રંગના �ુલ ક:ટલા ંeક�ટ વેgયા ં?

બીe ^દવસે તેણે �ુલ ક:ટલા ંeક�ટ વેgયા ં?

બીe ^દવસે વેચાયેલ eક�ટ ૧૬ ૧૨ ૪૭

ઉપરના કોઠા પરથી નીચેના ()ોના જવાબ આપો.

dુબીનાએ બે ^દવસમા ંસફ:દ રંગના ક:ટલા ંeક�ટ વેgયા ં?


