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િફ ડ ઈ વે ટીગેટર માટેની સચૂના 
(કસોટ  શ  કરતા પહલા નીચેની ચૂનાઓ કાળ વૂક વાચંો.) 

1. UDISE શાખા કોડ, િવ તાર ( ા ય-1, શહર-2), શાળાનો કાર (સરકાર -1, ા ટડ-2), 
િવ ાથ ઓનો આધાર નબંર, િવ ાથ ની િત ( ુમાર-1, ક યા-2) સામા જક ૂથ (SC-1, 
ST-2,OBC-3, General-4), િવિશ ટ જ રયાતવાળા બાળકો (હા-2, ના-2), િવ ાથ ુ,ં 
શાળા ુ,ં જ લા ુ ંઅને રા ય ુ ંનામ લખો. 

2. પસદં થયેલ તમામ િવ ાથ ઓને ણ િવભાગમા ંવહચીએ. 
3. એક ટ ટ ફોમ િવ ાથ ઓના એક ુથને આપો. 
4. કસોટ પ  વહચતા પહલા શાળાના ર ટર ક િશ કની મદદથી થમ પેઈજ પરની 

િવગતો ભરો. 
5. તમામ િવગતો ભરવી ફર જયાત છે અને ે મા ંજ હોવી જ ર  છે. તમામ કોડ 

તરરા ય કોમા ંલખો. મકઃ 1,2,3.... 
6. દરક િવ ાથ  પોતાની જ યા પર આરામદાયક ર તે બેઠા છે તેની ખાતર  કરો. 
7. િવ ાથ ઓના તેમના પે સલ, રબર બહાર કાઢવા અને તે તૈયાર રાખવા જણાવો. 
8. િવ ાથ ઓને કસોટ પ ો આપો. િવ ાથ ઓને યા ં ધુી કહવામા ંન આવે યા ં ધુી તે 

ન ખોલવા જણાવો. 
9. િવ ાથ ઓને આ જુબ માગદશન આપો. “આપેલા િવક પોમાથંી ોના ં જવાબો 

શોધો. સાચા િવક પ પર વ ળુ કરો.” 
10. નીચે ુ ં ઉદાહરણ બોડ પર લખીને બતાવો અને તેનો જવાબ કઈ ર તે આપવો તે 

સમ વો. 
ઃ આપેલી સં યા 36, 28,41 અને પ9 માથંી સૌથી મોટ  સં યા કઈ છે? 

A. 36 
B. 28 
C. પ9 
D. 41 

11. ફ ડ ઈ વે ટ ગેટર િવ ાથ ઓને કહવા ુ ંછે ક તેઓએ મા  એક જ સાચા િવક પ પર 
વ ળુ કરવા ુ ંછે.  

12. િવ ાથ ઓને આ જુબ ચૂના આપો. “ થમ પા ુ ંખોલો,  નબંર-1 ુઓ. તમાર 
દરક આપેલો ફકરો મનમા ંવાચંવાનો છે.” ભાષા ુ ંકસોટ પ  (  1 થી 1પ)  

13. ફ ડ ઈ વે ટ ગેટર િવ ાથ  એક  પરથી બી   તરફ આગળ વધે તે જોવા ુ ં
છે.  
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14. િવ ાથ ઓને આપેલ ફકરો, હરાત, પો ટર અથવા કલે ડર મનમા ંવાચંવા  કહો. 
15. ફ ડ ઈ વે ટ ગેટર આ ફકરા મોટથી વાચંવાના નથી. 
16. િવ ાથ ઓ યાર વાચંવા ુ ં ણૂ કર  યારબાદ તેમણે િવક પો સ હત એક પછ  એક 

ો વાચંવાના છે.  
17. યેક ના ંસાચા િવક પ પર વ ળુ કરો. 
18. ફ ડ ઈ વે ટ ગેટર કસોટ  લેવામા ંબનજ ર  ઉતાવળ કરવાની જ ર નથી. 
પયાવરણ (  16 થી 30) અને ગણત  (  31 થી 4પ) ની કસોટ  
19. િવ ાથ ઓને આ જુબ માગદશન આપો. “આપેલ િવક પોમાથંી ોના ંજવાબ શોધો. 

સાચા જવાબ પર વ ળુ કરો.” 
20. િવ ાથ ઓને આ જુબ માગદશન આપો. “ ું મોટથી વાચંીશ, તમે બધા માર  સાથે 

મનમા ંવાચંશો.” 
21. પહલો  ધીમે ધીમે મોટથી વાચંો થી િવ ાથ ઓ સમ  શક. જ ર જણાય તો ફર  

વાચંો પણ એક જ વાર ફર  વાચં ુ.ં 
22. યેક ના ંવાચનમા ં દા જત 20 થી 30 સેક ડનો સમય લેવો. 
23. િવ ાથ ઓને આ જુબ માગદશન આપો. “ હવે તમે તમારા પ મા ં ના સાચા 

િવક પ પર વ ળુ કરો.”  
24. િવ ાથ ને પોતાની ર તે જવાબ આપવા દો. 
25. બી   પર જતા પહલા  િવ ાથ ને ને સમજવા  અને જવાબ આપવા માટ 4પ 

સેક ડ ટલો સમય આપો. 
26. િવ ાથ ઓને નો જવાબ શોધવા માટ કોઈ મદદ ક ઈશારો ન આપો. 
27. િવ ાથ ઓને આ જુબ ચૂના આપો. “ હવે તમે હવે પછ ના બી   પર યાન 

આપો અને તેનો જવાબ આપવા ય ન કરો.” 
28. ઉપરના માગદશન જુબ યેક નો જવાબ આપવામા ં દા જત 2 િમિનટ ટલો 

સમય લાગે છે.  
29. એક  પછ  બી   એમ તમામ ો રૂા કરવામા ં આ જ ર ત અપનાવો.  
30. આ સમ  યા ણૂ કરવામા ં90 િમિનટ ટલો સમય લાગે છે.  
31. કસોટ  ણૂ થયા બાદ બાળકો પાસેથી તમામ કસોટ પ ો ભેગા કર  લો. 
32. િવ ાથ ઓના ં(UDISE) આઈ.ડ . ચડતા મમા ંકસોટ પ ો ગોઠવી દવા. 
33. ભેગી કરલી કસોટ પ ોની સં યા િવ ાથ ઓની સં યા સાથે મળવી જોઈએ.  
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 ભાગ 1 – નીચે આપેલી વાતા વાચંો.  
 

એવર ટ પર ચઢાણ 

 તેમના શર ર ુ ંકાળ વૂક સમતોલન રાખતા ંરાખતા ં તેનિસગ અને હલેર  
એવર ટ િશખર પર ચઢાણ કર  ર ા હતા. તેઓ થાક  ગયા હતા. પણ તેમણે હમત 
મુાવી નહોતી. તેઓ આગળ વધી ર ા હતા. ચાલતા ંચાલતા ંસામે 12 મીટર ચી 

િશલા જોવા મળ ,  એકદમ સીધી હતી. તેનિસગે પગ ટકવવા અને હાથનો સહારો 
લેવા બરફમા ંખાડા કયા. બૂ જ ુ કલીથી અને અ યતં સાવધાનીથી એક એક પગ 
ખાડામા ંટકવીને તેઓ ઉપર ચઢયા. આખર છે લી િશલા ઉપર ચડતી વખતે તેમણે 
સીધી બાર મીટરની િવશાળ પહોળ  િશલા જોઇ અને તેમના સઘંષનો ત આ યો. તે 
બનેં એવર ટ િશખર ઉપર હતા. એવર ટ એ ુ િનયા ુ ંસૌથી ુ ં િશખર છે. તેનિસગ 
અને હલેર એ એકબી  તરફ રોમાચંથી જો ુ.ં તેમના દયમા ંઆનદં સમાતો ન હતો. 
 

 ોના ઉ ર આપવા માટ સાચા િવક પના મ ઉપર O ગોળ કરો. 
 
 

1. તેનિસગ અને હલેર  એવર ટ િશખર ઉપર ચઢ  શ ા કારણ ક તે બનેં ......... 
 A)  ખબૂ આનિંદત હતા 

B)  ખબૂ િહંમતવાળા હતા 

C)  ખબૂ િચંતાવાળા હતા 

D)  ખબૂ જ થાકી ગયા હતા 

 
 

2. એવર ટ િશખર િવષેની સૌથી મહ વની બાબત કઈ છે ? 
 A)  એ એક ખતરનાક પહાડ છે. 

B)  તે દુિનયાનુ ંસૌથી ઊંચુ ંપવર્ત િશખર છે. 

C)  તેનિસંગ અને િહલેરી એ િશખર પર ચઢયા હતા.   

D)  તેના ઉપર હમેંશા ંબરફ જામેલો રહ ેછે. 
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3. તેનિસગ અને હલેર ને છે લી િશલા પર ચડવામા ં ુ કલી કમ પડતી હતી ? 
 A)  િશલા િબલકુલ સીધી હતી.. 

B)  શીલાનો બરફ પીગળી ર ો હતો.  

C)  િશલા ઉપર ઘણા જ ખાડા હતા 

D)  િશલા ઉપર જગંલી પ્રાણીઓ હતા. 

 

4. તેનિસગ અને હલેર  કમ રોમાં ચત થઈ ગયા ? 
 A)  તે બનેં એવરે ટ િશખર પર પહ ચી ગયા હતા. 

B)  તેમણે બરફમા ંખાડા કરી લીધા હતા. 

C)  બનેં ગાઢ િમત્રો હતા. 

D)  તેમણે એકદમ સીધી િશલા જોઈ. 

 

5. ફકરાના આધાર ખાલી જ યા રૂો. 
 તેનિસગ અને હલેર ુ ં દય ............  ભરાઈ ગ  ુહ ુ.ં 

 A)   આનદંથી 

B)  પીડાથી 

C)  થાકથી 

D)  દુ:ખથી 

 

 ભાગ 2 – નીચે આપેલી વાતા વાચંો. 

લોભી શેઠ 

 એક હતા શેઠ અને એક હતી શેઠાણી. બનેં ખુીસપં  પણ બૂ લોભી. યાર 
એમના ઘેર કોઈ મહમાન આવે તો તેમને મોટ  આફત આવી ગઈ હોય તે ુ ંલાગે. એક 
વાર તેમના ઘેર બે મહમાન આ યા. શેઠને ચતા થઈ. મહમાનોને કાઢ  કૂવા તેમણે 
એક ુ ત િવચાર .  
 શેઠ ઘરમા ંગયા અને શેઠાણીને ક ુ,ં “ સાભંળ, ું યાર તારા પર ુ સે થઈ 
જોરજોરથી બો ુ ંએટલે તેના જવાબમા ંતાર પણ મૂબરાડા કરવાના. યાર ું ઘરની 
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બહાર દો ુ ં યાર તાર વેલણ લઈને માર  પાછળ દોડવા ુ,ં એટલે મહમાનો સમજશે ક 
ઘરમા ંઝગડો થયો છે અને તે જતા રહશે.  
 શેઠાણી સમંત થઈ અને બોલી, “ સરસ, તમે ક ુ ંએમ જ ું કર શ. 
 થોડા સમય પછ  ઘરમા ંજઇ શેઠ જોરજોરથી શેઠાણી સામે બોલવા લા યા. 
યોજના જુબ શેઠાણી પણ મૂબરાડા પાડવા લાગી. શેઠ ઘરની બહાર દોડ ા, તેમની 
પાછળ શેઠાણી પણ હાથમા ંવેલણ લઈને દોડ . 
 મહમાનોએ અ મુાન ક  ુક કંઈક માથા ટૂ તો છે. પણ એમણે િવચા  ુક શેઠ 
ભાર લોભી છે. કદાચ આપણને કાઢ  કૂવા એણે આ નાટક પણ ક  ુ હોય. ચાલો 
આપણે ઘરમા ંપહલા માળે જઇને ઈૂ જઈએ. સાચી વાતની ખબર પડશે. 
 હવે તો મહમાનો ચા યા ગયા હશે, એ ુ ંમાનીને થોડ  વાર પછ  શેઠ અને 
શેઠાણી ઘેર પાછા ંઆ યા.ં  
 ઘેર મહમાનો જોવા ન મ યા એટલે રા  રા  થતા ંબો યા, “ સા ું થ ુ ંઆફત 
ટળ .” 
 તેઓ બનેં પોતપોતાનના ંવખાણ કરવા લા યા.ં  
શેઠ બો યા, “ ું કટલો ુ શાળ  ં, ઘેરથી કવો દોડ  ગયો.” 
 એટલે શેઠાણી બો યા,ં “ ું કવી િતથી તમાર  પાછળ વેલણ લઈને દોડ .  
 ઉપરના મજલે તેૂલા મહમાનોએ એમની વાતચીત સાભંળ  પછ  બો યા, 
“અમે કવા ચાલાક છ એ ક પહલા માળે જઇ આરામ કર  ર ા છ એ.” 
 
 

નીચે આપેલા ોના ઉ ર આપવા માટ સાચા િવક પના મ ઉપર O ગોળ કરો. 
 

6. શેઠ કવા હતા ? 
 A)  લોભી 

B)  હ િશયાર 

C)  દયા  

D)  ઝઘડા  
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7.  શેઠાણી શા માટે શેઠ પાછળ હાથમા ંવેલણ લઈને દોડયા ? 

 A)  શેઠાણીને ગુ સો આ યો હતો. 

B)  એ તો મહમેાનોને કાઢી મકૂવાની યિુક્ત હતી.. 

C)  શેઠાણીને દોડવાનો શોખ હતો. 

D)  તે શેઠને ઘેર પાછા લાવવા માગતી હતી. 

 

8. “શેઠ અને શેઠાણી બનેં ઘેર પાછા ંફયા.” 
 આ વા મા ં યા દશાવનાર પદ ક ુ ંછે ? 

 A)  શેઠ 

B)  ઘેર 

C)  બનેં 

D)  પાછા ંફયાર્ં 

 

9. શેઠ બો યા, “સા ું થ ુ,ં આફત ટળ ” આ વા મા ંઆફત શ દ કોના માટ વપરાયો છે? 
 A)  શેઠ માટે  

B)  શેઠાણી માટે  

C)  મહમેાનો માટે 

D)  વેલણ માટે 

 

10. આ વાતાર્મા ંનીચે આપેલામાથંી શુ ંસૌથી પહલેુ ંબ યુ ં? 

 A)  મહમેાનો ઘેર આ યા 

B)  શેઠ, શેઠાણી ઉપર ગુ સે થયા 

C)  શેઠાણી, શેઠની પાછળ દોડયા ં

D)  મહમેાનો સઈૂ ગયા 
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 ભાગ 3 – નીચે આપે ુ ંચ  ુઓ. 
નીચે આપેલા ોના ંઉ ર આપવા માટ સાચા િવક પના મ ઉપર O ગોળ કરો. 

11. આ જાહરેાત શાના િવશે છે ? 

 A)  બાળકોના સામિયક િફરકી િવશે  

B)  બાળકો િવશે 

C)  ભેટ આપવા િવશે 

D)  વતર્માનપત્ર િવશે 
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12. ખાલી જગ્યામા ંશુ ંમકુાશે?   

  િફરકી............ બાળકોની રચનાઓ માટે કેટલાકં પાના ંહોય છે..   

 A)  માટે 

B)  મા ં

C)  ની 

D)  થી 

 

13. િફરકી બાલસામિયક કોને ભેટમા ંઆપવામા ંઆવે છે ? 

 A)   સપંાદકને પત્ર લખે તેને 

B)     િફરકી સામિયક ખરીદે છે તેને 

C)  ના લેખ િફરકી સામિયકમા ંપ્રકાિશત થાય છે તેને 

D)   ભેટ મેળવવા ઈ છે તેને 

 

14. “મા ું પા ુ”ંમા ં બાળકોના લેખ કાિશત કરવામા ં આવે છે. આ જવાબ માટ 
નીચેનામાથંી સૌથી સાચો  કયો છે ? 

 A)  “મારંુ પાનુ”ં ક્યા ંહોય છે ? 

B)  “મારંુ પાનુ”ંમા ંશુ ંપ્રકાિશત કરવામા ંઆવે છે ? 

C)  “મારંુ પાનુ”ં કોણ પ્રકાિશત કરે છે ? 

D)  “મારંુ પાનુ”ં કોને કહ ેછે ? 

 

15. નીચે આપેલા શ દોમાથંી ‘મોકલવુ ં‘ નો િવરોધી શ દ કયો છે ? 

 A)  મેળવવુ ં

B)  શોધવુ ં

C)    ખરીદવુ ં

D)  ઈ છવુ ં
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16. આપેલ િચત્રનુ ંઅવલોકન કરો. તેમા ંકીડી તેની કઈ િવશેષતાને 

લીધે ફળના ટુકડા સધુી પહ ચી શકે છે?   

 

 

 A)  કીડીઓમા ંસ ૂઘંવાની શિક્ત વધારે હોય છે.  

B)  કીડીઓ ખબૂ નાની હોય છે. 

C)  કીડીઓ સગુધં પારખી શકતી નથી. 

D)  કીડીઓ કાળા રંગની હોય છે. 

 

17. જમીન તથા પાણી બનેંમા ંરહ  શક તેને ઊભય વી કહવાય, તો નીચે પૈક  ક ુ ંસ વ 
ઊભય વી છે?  

 A)  િખસકોલી  

B)  માછલી  

C)  કબતૂર  

D)  કાચબો  

 

18. ચ મા ંદશા યા માણે X,Y,  અને Z ડ બાઓમાથંી  કયા ડ બામા ંસૌથી ઓ ં વજન 
હશે? 

 
 

 A)  X 

B)  Y 

C)  Z 

D)  બધા જ  ડ બામા ંસમાન વજન છે. 
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19. ગો  ુ ુડાસણ ગામમા ંરહ છે. આ ગામની વસતી બૂ ઓછ  છે. ગામમા ંકઈ સં થા 
હશે?  

 A)  મહાનગરપાિલકા  

B)  મામલતદાર કચેરી  

C)  નગરપાિલકા  

D)  ગ્રામપચંાયત  

 

20. નીચે એક કોયડો આપવામા ંઆ યો છે. 

 

1 * 3 

* 2 * 

3 * 1 

િનયમ:  દરક આડ  અને ઊભી લાઈનના કનો સરવાળો 6 થવો જોઈએ તો *ના 
થાને કઈ સં યા આવશે?  

 
 A)  1 

B)  2 

C)  ૩ 

D)  4 
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21.   નીચે આપેલ નકશામા ંદશાવેલા શહરોમાથંી ક ુ ંશહર ભારતના દ ણ ભાગમા ં
આવે ુ ંછે?   

  
 

 A)  િદ હી 

B)  મુબંઈ 

C)  ચે ાઈ 

D)  કલક ા 

 

22. કયા  પ્રકારનુ ંસડંાસ વ છ અને સરુિક્ષત છે? 

 A)  પાણીની સગવડ  સાથે  ખુ લા ખેતરમા ંસડંાસ 

B)  પાણીની  સગવડ િવનાનુ ંસડંાસ 

C)  પાણીની સગવડવા ં સડંાસ 

D)  પાણીની સગવડ િવનાનુ ંજાહરે સડંાસ 
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23. તમારા િમ ને ઝાડા ઉલટ  થયા છે. તેના માટ નીચેનામાથંી ક ુ ં કારણ જવાબદાર 
હશે?  

 A)  તેને ઘરનો તાજો ખોરાક ખાધો હશે.  

B)  તેણે ઘરમા ંબનાવેલ મીઠાઈ ખાધી હશે.  

C)  તેણે ખુ લો-વાસી ખોરાક ખાધો હશે.  

D)  તેણે ઘરના શાક-રોટલી ખાધા હશે.  

 

24. નીચે આપેલ ચ ુ ંઅવલોકન કરો. કયા બીજની થિત ુરણ માટ યો ય છે?  

 
 A)  બીજ A 

B)  બીજ B 

C)  બીજ C 

D)  ઉપરના ંબધાજ 

 

25. કપાસ ુ ંબીજ હલ ું અને રસા ુ ત હોય છે. નીચેનામાથંી ક ુ ંપ રબળ તેનો ફલાવો 
કરવામા ંસૌથી વ  ુમદદ પ બને છે? 

 A)  પવન 

B)  પાણી 

C)  પ્રાણીઓ 

D)  વન પિત 
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26. તમે લોખડંની ખીલી અને પીં  ંપાણીમા ંનાખશો તો શુ ંથશે? 

 A)  લોખડંની ખીલી ડબૂી જશે અને પીં  ંતરશે 

B)  લોખડંની ખીલી તરશે  અને પીં  ંડૂબી જશે. 

C)  લોખડંની ખીલી અને પીં  ંબનેં તરશે 

D)  લોખડંની ખીલી અને પીં  બનેં ડબૂી જશે. 

 

27.  બીજના ુકડા ક કૂો કરવાથી તેલ નીકળ ુ ંહોય તેવા બીજને તેલી બયા ંકહ છે. 
નીચે આપેલ િવક પોમાથંી તેલી બયા ંકયા છે?  

 A)  મગફળી  

B)  ઘઉં   

C)  વાલ  

D)  તવેુર  

 

28. નીચે આપેલ ાફ ુ ં અવલોકન કરો. વષ 2006 થી 2016 દર યાન કયા બે  
બળતણના વપરાશમા ંઘટાડો થયો છે? 

 
 A)  લાકડુ ંઅને કેરોસીન 

B)  કેરોસીન અને કોલસો 

C)  લાકડુ ંઅને કોલસો 

D)  િવ તુ અને લાકડુ ં
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29. ઐિતહાિસક મારકોની લુાકાત સમયે ક  ુવતન બરાબર ન ગણાય?  
 A)  ફોટો પાડવો 

B)  સચૂનાઓનુ ંપાલન કરવુ ં

C)  પોતાનુ ંનામ દીવાલ પર લખવુ ં

D)  કચરો કચરાપેટીમા ંનાખંવો. 

 

30. નીચેની આ ૃિતમા ં મીનાના પ રવારની  મા હતી આપેલ છે. એના આધાર નીચેના 
નો જવાબ આપો.  

 
 રાકશના લ ન થયા અને તેને એક ુ  થયો. રાકશના દ કરાનો દ નાનાથ સાથે 
ુ ંસબંધં થશે? 

 A)  પૌત્ર 

B)  પતુ્ર 

C)  ભાઈ 

D)  બનેવી 

 

31. જો તમારા ઘરથી શાળા 1 કમી, હો પટલ 859 મીટર અને બ ર 1010 મીટરના 
તર આવેલ છે તો તમારા ઘરથી સૌથી ૂર ુ ં થળ ક ુ ંછે? 

 A)  બજાર  

B)  હોિ પટલ  

C)  શાળા  

D)  ત્રણેય સરખા અંતરે છે. 
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32. નીચે આપેલી ઘ ડયાળ ુઓ.  

 
 આ ઘ ડયાળમા ંએક કલાક પહલા ંકટલા વા યા હશે? 

 

 
 

33. અહ  ણ 2 પૈડાવંાળ  સાયકલ અને 2 ણ પૈડાવંાળ  સાયકલ છે. આ બધી 
સાયકલોના ં ુલ કટલા ંપૈડા ંથશે? 

     
 A)  2 

B)  3 

C)  5 

D)  12 
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34. નીચે ટામેટા ંઅને બટાટાના ભાવો િત ક ા જુબ આપેલ છે. તો 2 ક ા ટામેટા ં 
અને 3 ક ા બટાટાના ુલ કટલા િપયા કુવવા પડશે?  

 
 A)  િપયા 31.00 

B)  િપયા 52.00 

C)  િપયા 44.00 

D)  િપયા 75.00 

35. બગીચાના 100 ઝાડમાથંી 1

5
 ઝાડ વડના ંછે, તો બાક ના ંબી ં ઝાડની સં યા કટલી 

હશે?  
 A)  20 

B)  40 

C)  80 

D)  100 

 

36. નીચેનામાથંી ો ળૂા ર કાટ ણૂા દશાવે છે? 
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37. તળાવમા ંપાચં બતક હતા ંતેમાથંી ચાર ઉડ  ગયા.ં નીચેનામાથંી ો અ ણૂાક વધેલા ં
બતકોની સં યા દશાવે છે?  

 

 

 
 

38. જો બધી જ રુશીઓની કમત સરખી હોય અને તેમાથંી તમે 9 રુશીઓના િપયા 
7605 કુવો છો તો દરક રુશીની કમત કટલી થાય? 

 A)  િપયા 845 

B)  િપયા 854 

C)  િપયા 7596 

D)  િપયા 7614 

 

39. 999 સેમી અને 10 મીટર એ બનેંમાથંી વધાર ક ુ ંમાપ વ ુ ંછે?  
 A)  999 સેમી  

B)  10 મીટર  

C)  બનેં સરખા ંછે 

D)  કશુ ંકહી ન શકાય 
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40. ઉના  વેકશનમા ંક  ુ50 પાના,ં સો  ુ75 પાના,ં મો  ુ35 પાના,ં રા  ુ30 પાના ંઅને 
ભો  ુ 65 પાના ંવાચેં છે.   

 

 

વાચેંલ પાના  

ક  ુ  
 

 
 

સો  ુ 

 
 

  

 
મો  ુ  

 
રા  ુ  

ભો  ુ ? 

 નીચેના િવક પોમાથંી ભો એુ વાચેંલ પાનાનો સાચો ઉતર કયો િવક પ દશાવે છે?  
 A)            

B)         

C)             

D)            
 

41. સમ અ ણૂાક બનાવવા 36 ના છેદમા ંનીચેના િવક પમાથંી કયો િવક પ પસદં કરશો? 
1 2 3 4 5 36

2 4 6 8 10 ?
      

 
 A) 6 

B) 12 
C) 18 
D) 72 
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42. આપેલ ચપીયાના બે છેડા વ ચે કયો ણૂો બને છે?    

 A)  લઘકુોણ  

B)  ગરુુકોણ  

C)  કાટકોણ  

D)  સમરેખા   
 

43. 1350 ામ ખાડં અને 750 ામ લોટના વજનનો ુલ સરવાળો કટલો થશે?  
 A)  2 િકગ્રા કરતા ંવધ ુ 

B)  2 િકગ્રા  

C)  2 િકગ્રાથી ઓ  ં 

D)  1 િકગ્રા 

 

44. નીચે જુબ િ કોણીય ગોઠવણી કરતા ં10 પછ  આગળની  સં યા કઇ હોય?  

 
 1 3 6 10 ? 

 A)  11 

B)  12 

C)  14 

D)  15 
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45. નીચે આપેલી મા હતી જુબ શાળાએ જવા માટ િવ ાથ ઓ સૌથી વ  ુકયા વાહનનો 
ઉપયોગ કર છે?  

 
 

શાળાએ આવવા માટ વપરાશમા ં
લેવાતા ંવાહનો  

િવ ાથ ઓની ુલ સં યા  

ર ા  125 
સાયકલ 85 

ટૂર  48 
બસ  132 

  

A)  િરક્ષા  

B)  બસ  

C)  સાયકલ  

D)  કટૂર 

  


