
 

 

Q.-1 (A) નીચેના વળકલ્ોમાાંથી સાચો વળકલ્ સાંદ કરી જળાફ ખો. (5) 

 1. 5 x [ (-4)  + (-3) ] = 5 × (-4) +______× (-3)  

  (A)  -4           (B)  -3 (C)  5 (D)  12 
 

 

 2. 719 × 10 × 0 = _____  

  (A)  71900 (B)  7190 (C)  1970 (D  )0 
 

 

 3. (-11) + (-5)=_____  

  (A)  16 (B)  -16 (C)  9 (D)  -9 
 

 

 4. _______એ ધનૂર્ાાંક  કે ઋર્ ૂર્ાાંક નથી.  

  (A)  1 (B)  -1 (C)  0 (D)  10000 
 

 

 5. (-12)  _____ (-4)  

  (A)  <      (B)  > (C)  $ (D)  = 
 

 

Q.-2  નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજફ જળાફ આો. (5) 

 1. ધન ૂર્ાાંકો સાંખ્યારેખા ઉર 0 ની કઈ ફાજુએ આળેા છે ?  

 2. સરળાલા માટેની તટસ્થ સાંખ્યા કઈ છે ?  

 ૩. એક ઋર્ ૂર્ાાંક અને એક ધન ૂર્ાાંકનો ગુર્ાકાર કયો ૂર્ાાંક મલે ? (ધન કે ઋર્)  

 4. સાંખ્યારેખા ર ચડતાક્રમમાાં  -2  છી કઈ ૂર્ાાંક સાંખ્યા આળ ે?  

 5. જેનો તપાળત 8 હોય એળા ઋર્ ૂર્ાાકની જોડી ખો.  

    

Q.-૩  નીચેના દાખા ગર્ો. (5) 

 1. ગુર્ધમોનો ઉયોગ કરી નીચેના દાખા ગર્ો અને ગુર્ધમા જર્ાળો.  

  1. 70 × (-19) + (-1) × 70  

  2. (-41) × 102  

 2. એક વળમાન સમુદ્રતટથી  5000 મીટરની ઉંચાઈએ ઉડે છે. કોઈ એક ચોક્કસ બફદુ ર આ વળમાન સમુદ્રની  

  સાટીથી 1200 મીટર નીચે તરતી સફમરીનની ફરાફર ઉર છે. સફમરીન અન ેવળમાન ળચ્ચેનુાં ાંફઅાંતર  

  ુાં થ ે?  

    

Q.-4  નીચેના દાખા ગર્ો. (5) 

 1. એક વસમેન્ટ કાંનીને સપેદ વસમેન્ટની એક ગુર્ ળેચતાાં 8 રૂવયાનો નપો મલે છે અને રાખોડી વસમેન્ટની એક   

  ગુર્ ળેચતાાં 5 રૂવયાની ખોટ જાય છે.  
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  (a)કાંનીએ એક મવહનામાાં 3000 ગરૂ્ સપેદ વસમેન્ટની અને 5000 ગૂર્ રાખોડી વસમેન્ટની ળેચી છે, તો ત ે  

  કાંનીને નપો થયો હે કે ખોટ ગઈ હ ે? કેટા રૂવયા ?   

    

  (b)જો રાખોડી વસમેન્ટની 6400 ગરૂ્ ળેચાઈ હોય, તો સપેદ વસમેન્ટની કેટી ગરૂ્ ળેચાય તો નપો ર્ ન   

  થાય અને ખોટ ર્ ન જાય ?   

    

 2. મોહન તેના ફેંકનાખાતામાાં 2000 રૂવયા જમા કરાળે છે અને ફીજે દદળસે તેમાાંથી 1642 રૂવયા ઉાડે છે.  

  જો ઉાડે રકમને ઋર્ ૂર્ાાંક ળડે દાાળાય, તો જમા કરાળે રકમને તમે કઈ રીતે દાાળો ? ઉાડ છી  

  મોહનનાખાતામાાં કેટી વસક છે તે ોધો.  

    

Q.-5  નીચેના પ્રશ્નોના જળાફ આો. (5) 

 1. (-19) માાં કઈ સાંખ્યા ઉમેરતાાં દરર્ામ ૂન્ય મલ?ે  

 2. (-15)માાં કઈ સાંખ્યા ઉમેરતાાં દરર્ામ (-10) મલ?ે  

 ૩. (-3) + (-4) = (-4) + (-3) એ ૂર્ાાંક સાંખ્યાઓ વળેનો ક્યો ગુર્ધમા સૂચળે છે ?  

 4. [ 4 × (-8) ] × (-6) = [(-8) × (-6) ] × 4 એ ૂર્ાાંક સાંખ્યાઓ વળેનો ક્યો ગુર્ધમા સૂચળે છે ?  

 5. (-7) × ( 6 × 5 ) = (-7 × 6 ) + (-7 × 5 ) એ ૂર્ાાંક સાંખ્યાઓ વળેનો ક્યો ગુર્ધમા સૂચળે છે ?  

    

    

    

    

 


