
 

 

Q.-1  મોગ્મ વલકલ્ વંદ કયી  સાચો જલાફ  રખો. (5) 

 1. એક અઠલાવડમાના લાય કેટરા?  

  (a) વાત (b) આઠ (c) ફાય 
 

 

 2.  3, 5 અન ે7 ની ભદદથી ફનતી વંખ્મા  ળોધો?  

  (a) 752 (b) 753 (c) 754 
 

 

 3.  અશી ંત્રણ ખૂફ જૂના ગુપાવિત્રો છે . વૌથી જૂના ઓખો.  

  (a) 4200 લષ જૂના  (b) 1300 લષ જૂના  (c) 5700 લષ જૂના  
 

 

 4.  એક ફવભાં  35 ફાકો વભામ છે તો  3  ફવભા ંઆળય ેકેટરા ફાકો વભામ ળકે?  

  (a) 105 (b) 100 (c) 205 
 

 

 5.  ફોયના 4:30  ને 24  કરાકલાી ઘવડમાભાં ળી યીતે રખાળે?  

  (a) 15:30 (b) 16:30 (c) 4:30 
 

 

    

Q.-2  ખારીજગ્માૂયો. (5) 

 1.  કોઇણ ભવશનાના તાયીખ લાય  ___________ ની ભદદથી જાણી ળકામ   

 2.  ભાિષ ભવશનાના વદલવોની વંખ્મા ________ છે   

 3.  અડધો વકરોભીટય = _________ભીટય  

 4. 2,8 અન ે4 ત્રણેમ અંક નો ઉમોગ કયીન ેફનતી વૌથી ભોટી વંખ્મા _________ છે.  

 5.  જો 1 વરટય ેટર ોરની વકંભત 95 ₹  શોમ તો 3 વરટય ેટર ોરના  __________₹ િૂકલલા ડે.  

    

Q.-3   ભાંગ્મા ભુજફ કયો. (5) 

 A.  નીિનેી  તાયીખો ને અંકભાં  રખો.  

  (1) 19  પેબ્રુઆયી 2015  

  (2) 7  ભાિષ 2008  

 B.  નીિેની તાયીખોને  ળબ્દભા ં રખો.  

  (1) 15/11/2012  

  (2) 13/8/2009  

 C.  એક કરાકભા ંૂણષ થતી કોઈણ ફે પ્રલૃવિઓ નોધંો  
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D. 

 

નીિેની કઈ વિમા ભાટે am કે pm રખો. 
  (1) લશેરી વલાય ેિારલા જલુ.ં  

  (2) યાવત્ર બોજન.  

 E.  કેટરા વદલવ થામ? રખો ( તાયીખલાા વદલવો ગણતયીભા ં રેલા )  

  (1) 2/4/20   થી  19/4/20  

  (2) 1/8/18  થી  25/8/18  

Q.-4  મોગ્મ યીત ેજોડો. (5) 

               અ        ફ 

 (1) વાડાઆઠ લાગ્મા  (a) 3 : 45 

 (2) દોઢ લાગ્મો  (b) 12 : 30 

 (3)  વલાય ેપ્રાથષના વબા (c) 8 : 30 

 (4) ફોયનું બોજન રેલું  (d) 1 : 30 

 (5) ોણાિાય લાગ્મા  (e) 2 : 30 

 (f) 7 : 30 
 

 

Q.-5   વ્મલશાવયક દાખરા ગણો. (5) 

 1. 100 વરટય ડીઝરના 9800 રૂવમા િૂકલલા ડે તો 1 રીટય ડીઝર નો બાલ કેટરા રૂવમા   

શળ ે? 

 

 2.  ઇન્દ્રજીત  ફોયના  2:45  થી 5:55 વુધી યભત ગભતનું પ્રવાયણ જુએ છે ,તો તેભણે કેટરો   

   વભમ પ્રવાયણ જોમું ?  

 3.  એક ખાદ્યવાભગ્રીના ેકેટ ઉય ઉત્ાદન તાયીખ 6/2019 શોમ અન ેવભાવિ તાયીખ   

     12/2019 શોમ , તો કેટરો વભમ ગાો ઉમોગભાં રેલા મોગ્મ છે?   

    

    

 


