
��������-૧૧૧૧

૧

૨

૩

૪

૫

��������-૨૨૨૨

૧

૨

૩

અ	યયનઅ	યયનઅ	યયનઅ	યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :-  �ણુાકાર�ણુાકાર�ણુાકાર�ણુાકાર    ત�યોત�યોત�યોત�યો    (ઘ�ડયાઘ�ડયાઘ�ડયાઘ�ડયા)નાનાનાના    આધાર�આધાર�આધાર�આધાર�    રો જ"દારો જ"દારો જ"દારો જ"દા    $વનની$વનની$વનની$વનની    સમ)યાનેસમ)યાનેસમ)યાનેસમ)યાને    ઉક�લેઉક�લેઉક�લેઉક�લે    છેછેછેછે.

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    દાખલાદાખલાદાખલાદાખલા    ગણોગણોગણોગણો.

એક બગીચામા ં4લછોડની 7 ઊભી હાર છે, દર�ક હારમા ંપાચં 4લછોડ હોય તો 
આ બગીચામા ં8ુલ ક�ટલા 4લછોડ હશે ? �ણુ:-૨

એક મોટરકારને ૬ પૈડા ંછે તો પાચં મોટરકારના 8ુલ ક�ટલા ંપૈડા થાય ? �ણુ:-૨

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    >@ૂયાકંન>@ૂયાકંન>@ૂયાકંન>@ૂયાકંન    AનુAનુAનુAનુ: કસોટBકસોટBકસોટBકસોટB
શાળાDુંશાળાDુંશાળાDુંશાળાDુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૩૩૩૩    (EણEણEણEણ)

8ુલ8ુલ8ુલ8ુલ    �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- ગGણતગGણતગGણતગGણત ટ�)ટટ�)ટટ�)ટટ�)ટ    તારBખતારBખતારBખતારBખ:- ૧૧૧૧૧૧૧૧/૧૧૧૧/૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦

૮  વખત  ૪   ....................................................................................

૪   ૪   ૪   ૪   ૪   ૪              ૬ × ........ =  ..................

૮   ૮   ૮   ૮   ૮   ૮   ૮           ૮ × ૭  = ...................

િવKાથLDુંિવKાથLDુંિવKાથLDુંિવKાથLDુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ	યયનઅ	યયનઅ	યયનઅ	યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :- સમાનસમાનસમાનસમાન    MૂથMૂથMૂથMૂથ    ક�ક�ક�ક�    વહNચણીવહNચણીવહNચણીવહNચણી    OારાOારાOારાOારા    AનુરાવિતPતAનુરાવિતPતAનુરાવિતPતAનુરાવિતPત    સરવાળાનેસરવાળાનેસરવાળાનેસરવાળાને    �ણુાકાર�ણુાકાર�ણુાકાર�ણુાકાર    )વQપે)વQપે)વQપે)વQપે    
દશાRવેદશાRવેદશાRવેદશાRવે    છેછેછેછે.

ખાલીખાલીખાલીખાલી    જSયાજSયાજSયાજSયા    AરૂોAરૂોAરૂોAરૂો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૫૫૫૫

3  વખત  ૫   ...................................................................................

૧૧   ૧૧   ૧૧   ૧૧   ૧૧   ૧૧         .......... × ............  = ...................

એક પેનના ૪ Qિપયા છે તો પાચં પેનની �ક"મત ક�ટલા Qિપયા થાય ? �ણુ:-૨
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[ક]  ૧ �ક.Tા. ઘU [ડ]   ૧ �ક.Tા. મમરા

નીચેનામાથંી કઇ વ)W ુમાટ� નાની થેલીની જQર પડશે.
[અ] ૧ �ક.Tા. ખાડં [બ]  ૧ �ક.Tા. પૌઆ
[ક]  ૧ �ક.Tા. Q [ડ]   ૧ �ક.Tા. મમરા
નીચેનામાથંી કઇ વ)W ુમાટ� મોટB થેલીની જQર પડશે.

[અ] લાકડાDુ ંટ�બલ [બ]  પેYZસલ
[ક]  લોખડંની િતજોરB [ડ]   લાકડાની [રુશી

[અ] ૧ �ક.Tા. ખાડં [બ]  ૧ �ક.Tા. બાજરB

[ક]  ગાય [ડ]   કંપાસ
નીચેનામાથંી સૌથી ઓછા વજનવાળB વ)W ુજણાવો.

[ક]  લાકડાની [રુશી [ડ]   સોય
નીચેનામાથંી એક �ક.Tા.થી ઓછા વજનવાળB વ)W ુજણાવો.

[અ]  પેYZસલ [બ]  હાથી
[ક]  કંપાસ [ડ]  A)ુતક

નીચેનામાથંી કોDુ ંવજન તમારા વજનથી વ] ુહશે ?

[અ]  લાકડાDુ ંટ�બલ [બ]  નોટ^કૂ

નીચેનામાથંી સૌથી વ] ુવજનવાળB વ)W ુજણાવો.
[અ]  પેડ [બ]  પેYZસલ

એક પેYZસલ બો_ના ૧૨ Qિપયા ૫૦ પૈસા છે તો આવા સાત પેYZસલ બો_ની 
�ક"મત ક�ટલા Qિપયા થાય ? �ણુ:-૪

[અ]  ૧૩૦ Qિપયા ૫૦ પૈસા [બ] ૧૦૦ Qિપયા ૫૦ પૈસા

સાચોસાચોસાચોસાચો    િવક@પિવક@પિવક@પિવક@પ    પસદંપસદંપસદંપસદં    કરBકરBકરBકરB    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૬૬૬૬

[ક]  ૮૭ Qિપયા ૫૦ પૈસા [ડ] ૯૦ Qિપયા ૫૦ પૈસા
અ	યયનઅ	યયનઅ	યયનઅ	યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :-  બેબબેેબે    સaંયાનોસaંયાનોસaંયાનોસaંયાનો    �ણુાકાર�ણુાકાર�ણુાકાર�ણુાકાર    કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે.

�ણુાકાર�ણુાકાર�ણુાકાર�ણુાકાર    કરોકરોકરોકરો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪

અ	યયનઅ	યયનઅ	યયનઅ	યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :-  વ)Wઓુનાવ)Wઓુનાવ)Wઓુનાવ)Wઓુના    હલકાહલકાહલકાહલકા    અનેઅનેઅનેઅને    ભાર�પણાનોભાર�પણાનોભાર�પણાનોભાર�પણાનો    bદાજbદાજbદાજbદાજ    લગાવેલગાવેલગાવેલગાવે    છેછેછેછે.



�ાથિમક શાળાના િશ_કો માટ� નાની નાની 
બાબતોDુ ંસકંલન કરતા વોcસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ Aનુ: કસોટBઓ મેળવવા તમારB શાળા, 
તાdકુો અને  જ@લો bTે$ ક�પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    AનુAનુAનુAનુ: કસોટBઓકસોટBઓકસોટBઓકસોટBઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કરB મેળવી 
શકો. એક �દવસ eધુીમા ંના મળB fય તો બીજો 

મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટB AYુ)તકામા g ઉપચારપાE 
અ	યયન િન�પિ�મા ંટBhમાકR થયેલ હોય તે જ 

િન�પિ�ના ��ની Aનુ: કસોટB લેવી.

આ ફhત Aનુ: કસોટBનો ન>નૂો જ છે . તારBખતારBખતારBખતારBખ- 
૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પ�રપE મા ંિશ_કની jિૂમકા 
વાચંી તે >જુબ જQર પડ� Aનુ: કસોટB તૈયાર 

કરવી.

AનુAનુAનુAનુ: કસોટBકસોટBકસોટBકસોટB    તરતતરતતરતતરત    નાનાનાના    લઇલઇલઇલઇ    શકાયશકાયશકાયશકાય    ઉપચારાkમકઉપચારાkમકઉપચારાkમકઉપચારાkમક    
કાયRકાયRકાયRકાયR    માટ�માટ�માટ�માટ�    નાનાનાના    �દવસો�દવસો�દવસો�દવસો    બાદબાદબાદબાદ    જજજજ    લેવીલેવીલેવીલેવી.


