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�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૫૫૫૫

વ�ુ�ળમા ંએક જ ક��� હોય છે .............................

વ�ુ�ળના માપનો આધાર તેના #યાસ પર રહ�લો હોય છે .....................

એક &િપયા કરતા ંદસ &િપયાના િસ)ાની િ+,યા ઓછ. હોય છે ......................

(બબબબ) નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    િવધાનોિવધાનોિવધાનોિવધાનો    ખરાંખરાંખરાંખરા ં   છેછેછેછે    ક�ક�ક�ક�    ખોટાંખોટાંખોટાંખોટા ં   તેતતેેતે    જણાવોજણાવોજણાવોજણાવો.

િવ3ાથ56ુંિવ3ાથ56ુંિવ3ાથ56ુંિવ3ાથ56ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ8યયનઅ8યયનઅ8યયનઅ8યયન    િન9પિ:િન9પિ:િન9પિ:િન9પિ:    :-  વ�ુ�ળનાવ� ુ�ળનાવ� ુ�ળનાવ� ુ�ળના    ક���ક���ક���ક���, િ+,યાિ+,યાિ+,યાિ+,યા    અનેઅનેઅનેઅને    #યાસની#યાસની#યાસની#યાસની    સકં;પનાસકં;પનાસકં;પનાસકં;પના    સમ<સમ<સમ<સમ<    છેછેછેછે.

(અઅઅઅ) તમારાતમારાતમારાતમારા    વગ�ખડંમાથંીવગ�ખડંમાથંીવગ�ખડંમાથંીવગ�ખડંમાથંી    વ?�ઓુનોવ?�ઓુનોવ?�ઓુનોવ?�ઓુનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર.નેકર.નેકર.નેકર.ને    લબંચોરસલબંચોરસલબંચોરસલબંચોરસ    આAૃિતઆAૃિતઆAૃિતઆAૃિત    દોર.દોર.દોર.દોર.    
શકાયશકાયશકાયશકાય    તેવીતેવીતેવીતેવી    કોઇપણકોઇપણકોઇપણકોઇપણ    પાચંપાચંપાચંપાચં    વ?�ઓુનાવ?�ઓુનાવ?�ઓુનાવ?�ઓુના    નામનામનામનામ    લખોલખોલખોલખો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૫૫૫૫

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    E;ૂયાકંનE;ૂયાકંનE;ૂયાકંનE;ૂયાકંન    GનુGનુGનુGનુ: કસોટ.કસોટ.કસોટ.કસોટ.
શાળા6ુંશાળા6ુંશાળા6ુંશાળા6ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૪૪૪૪    (ચારચારચારચાર)

AુલAુલAુલAુલ    �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- ગJણતગJણતગJણતગJણત ટ�?ટટ�?ટટ�?ટટ�?ટ    તાર.ખતાર.ખતાર.ખતાર.ખ:- ૨૮૨૮૨૮૨૮/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯

૩

૪

૫

��������-૧૧૧૧

૧

૨

૩

૪

��������-૨૨૨૨

એક &િપયા કરતા ંદસ &િપયાના િસ)ાની િ+,યા ઓછ. હોય છે ......................

?Aૂટર અને બસના પૈડાની િ+,યા એકસરખી હોતી નથી .....................

એક વ� ુ�ળમા ંએક જ િ+,યા દોર. શકાય .................................

(કકકક) યોOયયોOયયોOયયોOય    િવક;પિવક;પિવક;પિવક;પ    પસદંપસદંપસદંપસદં    કર.કર.કર.કર.    ખાલીખાલીખાલીખાલી    જOયાજOયાજOયાજOયા    GરૂોGરૂોGરૂોGરૂો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪

  (  ક��� ,   િ+,યા,   વ�ુ�ળ ,  ચાર,  બે  )

&િપયાનો િસ)ો ................................... આકાર દશા�વે છે.

વ�ુ�ળના ક���થી વ� ુ�ળના છેડા તરફ જતી ર�ખાને ................................... કહ� છે.

ઘડ.યાળમા ંવRચે આવેલ ધર. ................................ દશા�વે છે.

૧/૪ એટલે કોઇ એક વ?�ઓુના .......................... સરખા ભાગ.

અ8યયનઅ8યયનઅ8યયનઅ8યયન    િન9પિ:િન9પિ:િન9પિ:િન9પિ:    :-  વ�ુ�ળનાવ� ુ�ળનાવ� ુ�ળનાવ� ુ�ળના    ક���ક���ક���ક���, િ+,યાિ+,યાિ+,યાિ+,યા    અનેઅનેઅનેઅને    #યાસને#યાસને#યાસને#યાસને    ઓળખેઓળખેઓળખેઓળખે    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    વ� ુ�ળમાંવ� ુ�ળમાંવ� ુ�ળમાંવ� ુ�ળમા ં   ક���ક���ક���ક���    અનેઅનેઅનેઅને    િ+,યાનેિ+,યાનેિ+,યાનેિ+,યાને    ઓળખીનેઓળખીનેઓળખીનેઓળખીને    લખોલખોલખોલખો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨



��������-૩૩૩૩ �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૫૫૫૫

અ8યયનઅ8યયનઅ8યયનઅ8યયન    િન9પિ:િન9પિ:િન9પિ:િન9પિ:    :-  આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    Jચ+ોમાJચ+ોમાJચ+ોમાJચ+ોમા    એકએકએકએક    �ીતીયાશં�ીતીયાશં�ીતીયાશં�ીતીયાશં, એકએકએકએક    ચ�થુાTસચ�થુાTસચ�થુાTસચ�થુાTસ, +ણ+ણ+ણ+ણ    ચ�થુાTસચ�થુાTસચ�થુાTસચ�થુાTસ    ભાગનેભાગનેભાગનેભાગને    

અ8યયનઅ8યયનઅ8યયનઅ8યયન    િન9પિ:િન9પિ:િન9પિ:િન9પિ:    :-  પUરકરનીપUરકરનીપUરકરનીપUરકરની    મદદથીમદદથીમદદથીમદદથી    વ� ુ�ળવ� ુ�ળવ� ુ�ળવ� ુ�ળ    દોર�દોર�દોર�દોર�    છેછેછેછે.

પUરકરનીપUરકરનીપUરકરનીપUરકરની    મદદથીમદદથીમદદથીમદદથી    ૩૩૩૩    સેસસેેસે.મીમીમીમી. િ+,યાવાVિ+,યાવાVિ+,યાવાVિ+,યાવાV    એકએકએકએક    વ� ુ�ળવ� ુ�ળવ� ુ�ળવ� ુ�ળ    દોરોદોરોદોરોદોરો.

��������-૪૪૪૪

૧ ૩ ૧ ૧
૨ ૪ ૪ ૨

અ8યયનઅ8યયનઅ8યયનઅ8યયન    િન9પિ:િન9પિ:િન9પિ:િન9પિ:    :-  આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    Jચ+ોમાJચ+ોમાJચ+ોમાJચ+ોમા    એકએકએકએક    �ીતીયાશં�ીતીયાશં�ીતીયાશં�ીતીયાશં, એકએકએકએક    ચ�થુાTસચ�થુાTસચ�થુાTસચ�થુાTસ, +ણ+ણ+ણ+ણ    ચ�થુાTસચ�થુાTસચ�થુાTસચ�થુાTસ    ભાગનેભાગનેભાગનેભાગને    
ઓળખેઓળખેઓળખેઓળખે    છેછેછેછે.

દર�કદર�કદર�કદર�ક    આAૃિતઆAૃિતઆAૃિતઆAૃિત    નીચેનીચેનીચેનીચે    લખેલાલખેલાલખેલાલખેલા    ભાગભાગભાગભાગ    <ટલો<ટલો<ટલો<ટલો    રંગરંગરંગરંગ    GરૂોGરૂોGરૂોGરૂો    / પેW�સલથીપેW�સલથીપેW�સલથીપેW�સલથી    ઘXઘXઘXઘX    કરોકરોકરોકરો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪



�ાથિમક શાળાના િશYકો માટ� નાની નાની 
બાબતો6ુ ંસકંલન કરતા વોZસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ Gનુ: કસોટ.ઓ મેળવવા તમાર. શાળા, 
તા[કુો અને \જ;લો ]^ે_ ક�પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    GનુGનુGનુGનુ: કસોટ.ઓકસોટ.ઓકસોટ.ઓકસોટ.ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર. મેળવી 
શકો. એક Uદવસ `ધુીમા ંના મળ. aય તો બીજો 

મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ. GWુ?તકામા < ઉપચારપા+ 
અ8યયન િન9પિ:મા ંટ.bમાક� થયેલ હોય તે જ 

િન9પિ:ના ��ની Gનુ: કસોટ. લેવી.

આ ફbત Gનુ: કસોટ.નો નEનૂો જ છે . તાર.ખતાર.ખતાર.ખતાર.ખ- 
૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પUરપ+ મા ંિશYકની cિૂમકા 
વાચંી તે Eજુબ જ&ર પડ� Gનુ: કસોટ. તૈયાર 

કરવી.

GનુGનુGનુGનુ: કસોટ.કસોટ.કસોટ.કસોટ.    તરતતરતતરતતરત    નાનાનાના    લઇલઇલઇલઇ    શકાયશકાયશકાયશકાય    ઉપચારાdમકઉપચારાdમકઉપચારાdમકઉપચારાdમક    
કાય�કાય�કાય�કાય�    માટ�માટ�માટ�માટ�    નાનાનાના    UદવસોUદવસોUદવસોUદવસો    બાદબાદબાદબાદ    જજજજ    લેવીલેવીલેવીલેવી.


