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૧

૨

��������-૨૨૨૨ નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    ��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા ુંશાળા ુંશાળા ુંશાળા ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ;- ૮૮૮૮    [આઠઆઠઆઠઆઠ]

&ુલ&ુલ&ુલ&ુલ    (ણુ(ણુ(ણુ(ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય;;;;- - - - ગ,ણતગ,ણતગ,ણતગ,ણત તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ...........................

િવ/ાથ1 ુંિવ/ાથ1 ુંિવ/ાથ1 ુંિવ/ાથ1 ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5    :- કોઇકોઇકોઇકોઇ    ઘટનાઘટનાઘટનાઘટના    બનેબનેબનેબને    તેતતેેતે    માટ8નીમાટ8નીમાટ8નીમાટ8ની    સભંાવનાસભંાવનાસભંાવનાસભંાવના    કહ�કહ�કહ�કહ�    શક8શક8શક8શક8    છેછેછેછે.

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

સાપસીડ�ની રમતમા ંવાપરવામા ંઆવતો પાસો ઉછાળવામા ંઆવે તો 
િવભા>ય સ?ંયા મળવાની સભંાવના ક8ટલી ? (ણુ:-૧

[અ] 3/6       [બ] 4/6        [ક] 2/6        [ડ] 5/6

52 પ5ાની ક8ટમાથંી સ5ો મળવાની સભંાવના ક8ટલી થાય ? (ણુ:-૨

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5    :- @તભં@તભં@તભં@તભં    આલેખઆલેખઆલેખઆલેખ    અનેઅનેઅનેઅને    પાઇપાઇપાઇપાઇ    ચાટAચાટAચાટAચાટA     દોર�દોર�દોર�દોર�    અનેઅનેઅનેઅને    તેનાતેનાતેનાતેના    આધાર8આધાર8આધાર8આધાર8    િવવરણિવવરણિવવરણિવવરણ    કર8કર8કર8કર8    છેછેછેછે.

�������� ૨૨૨૨

૩

૪

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો

વE ુAળ આલેખમા ં30 % ભાગ દશાAવવા માટ8 ક8ટલા Fશનો Gણૂો દોરવો પડ8 ? (ણુ:-૧

૧.. કઇ રમત એવી છે ક8 Iમા ંસૌથી વK ુિવ/ાથ1ઓએ ભાગ લીધેલ છે ?

[અ] 25°       [બ] 4°         [ક] 108°        [ડ] 90°

આલેખમા ંએક તાMકુામા ંિવિવધ રમતમા ંભાગ લીધેલ િવ/ાથ1ઓની સ?ંયા 
આપેલ છે તેના આધાર8 ��ોના જવાબ આપો. (ણુ:-૨

તમામ ધોરણની �નુ: કસોટ�ઓ માટ8 વોટસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮.

૧.. કઇ રમત એવી છે ક8 Iમા ંસૌથી વK ુિવ/ાથ1ઓએ ભાગ લીધેલ છે ?



૫

૨. હોક�ની રમત કરતા ંવોલીબોલની રમતમા ંક8ટલા વધાર8 િવ/ાથ1ઓએ ભાગ લીધેલ 
છે ?

િવિવધ વ@Eઓુનો ખચA (ટકાવાર�મા)ં અને &ુOંુબની માિસક બચત દશાAવતો 
પાઇ-ચાટA  આપેલ છે તેના આધાર8 નીચેના ��ોના જવાબ આપો. (ણુ:-૩
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૬

૭

૧.. કઇ વ@Eનુો ખચA મહ5મ છે ?

૨. કઇ વ@Eનુો ખચA એ &ુOંુબની &ુલ બચત Iટલો છે ?

૩. જો &ુOંુબની માિસક બચત R. 3000 હોય તો કપડાનંો માિસક ખચA ક8ટલો હોય ?

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5    :- Sુદ�Sુદ�Sુદ�Sુદ�-Sુદ�Sુદ�Sુદ�Sુદ�    પ3ધિતઓનોપ3ધિતઓનોપ3ધિતઓનોપ3ધિતઓનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને    વગAવગAવગAવગA, વગA�ળૂવગA�ળૂવગA�ળૂવગA�ળૂ, ઘનઘનઘનઘન, ઘન�ળૂઘન�ળૂઘન�ળૂઘન�ળૂ    શોધેશોધેશોધેશોધે    છેછેછેછે.

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

99856 ુ ંવગA�ળૂ કરતા એકમનો Fક કયો હોઇ શક8 ? (ણુ:-૧

[અ] 6                  [બ] 4                    [ક] 2                      [ડ] 8

0.03 નો વગA ક8ટલો થાય ? (ણુ:-૧

[અ] 0.16            [બ] 0.016             [ક] 0.0016            [ડ] 1.6

૮ નીચેના પૈક� કઇ �ણૂAવગA સ?ંયા છે ? (ણુ:-૧

[અ] 4000          [બ] 400                 [ક] 40                    [ડ] 400000



૯

૧૦

કાટકોણ િVકોણ ABCમા ંGણૂો A કાટGણૂો છે. AB=3સેમી, BC=5સેમી હોય તો 
AC શોધો. (ણુ:-૨

1764 ુ ંઅિવભા>ય અવયવીકરણની ર�તે વગA�ળૂ શોધો. (ણુ:-૨

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5    :- આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    િવગતિવગતિવગતિવગત    પરથીપરથીપરથીપરથી    ચE4ુકોણનીચE4ુકોણનીચE4ુકોણનીચE4ુકોણની    રચનારચનારચનારચના    કર8કર8કર8કર8    છેછેછેછે.
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૧૨

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

સમબાSુ ચE4ુકોણ BENDની રચના કરો Iમા ંBN=5.6 સેમી અને DE = 6.5 
સેમી (ણુ:-૩

RE=5સેમી ધરાવતો ચોરસ READ રચો. (ણુ:-૩

તમામ ધોરણની �નુ: કસોટ�ઓ માટ8 વોટસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮.
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૧૩

ઉપરોWત માXહતી પરથી આYિૃ5 ,ચ[નો ઉપયોગ કર�ને આYિૃ5 િવતરણ 
કો4ટક તૈયાર કરો અને લબંચોરસ \ારા દશાAવો.

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5    :-  આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    માXહતીમાXહતીમાXહતીમાXહતી    પરથીપરથીપરથીપરથી    આYિૃ5આYિૃ5આYિૃ5આYિૃ5    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કો4ઠકકો4ઠકકો4ઠકકો4ઠક    તૈયારતૈયારતૈયારતૈયાર    કર8કર8કર8કર8    છેછેછેછે.

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

એક ]ુકાનદાર પોતાના XડપાટAમે^ટલ @ટોસA પર આવતા �Rુષ (M), _ી (W) , 
છોકરો (B) , અથવા છોકર� (G) માટ8 ન`ધ કર8 છે. નીચેની યાદ� ]ુકાનદારને 
aયા ંસવારના �થમ ચાર કલાકમા ંઆવતા bાહકોની માXહતી દશાAવે છે.

(ણુ:-૩

W, W, W, G, W, W, M, G, G, M, M, W, W, W, W, G, B, M, W, B, G, G, M, 
W, W, M, M, W, W, W, M, W, B, W, G, M, W, W, W, W, G, W, M, M, W, 
W, M, W, G, W, M, G, W, M, M, B, G, G, W


