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સામિયક ૂ યાકંન કસોટ

  ધોરણ: 7  ગણત સ ટ બર, 2021 

  સમયઃ 1 કલાક ુલ ણુઃ 25

M701.4   ણૂાક સં યાઓના ભાગાકાર કર છે અને તેને લગતા યવહા  કોયડા ઉકલે છે.  

-1 મા યા જુબ ગણો.  

(1) એક લ ટ 5 મીટર િત િમિનટના દર ખાણમા ંઉતર છે. જો લ ટ જમીનથી 8 મીટર ઉપરથી 

નીચે ઉતરતી હોય તો જમીનની સપાટ થી નીચે 42 મીટર (એટલે ક -42 મીટર) ધુી 

પહ ચતાં તેને કટલો સમય લાગશે?  

(3) 

(2) બે ણૂાક સં યાઓ xઅને y  ની જોડ x, y એવી ર તે લખો ક થી x y 7 થાય.  (1) 
(3) 27 9 (1) 

M703.10  દશાશં સં યાઓનો ઉપયોગ રો જદા યવહારમા ંવપરાતી રાિશઓ માટ કર છે.  

-2  મા યા જુબ ગણો.  

 (1) એક લબંચોરસ ુ ં ે ફળ 17.1 ચો સેમી છે. જો તેની લબંાઈ 5.7 

સેમી હોય તો  પહોળાઈ શોધો. 

5.7 સે.મી. 

(3)  

 (2)  1 લટર પે ોલનો ભાવ ₹ 98.30 છે. શા હદ તેની ગાડ મા ં10 લટર પે ોલ રૂા ુ.ં તો તેણે 

પે ોલના કટલા િપયા કૂ યા હશે?  

(2)  

M706.3  આપેલ સમીકરણનો ઉકલ શોધે છે.  

-3  નીચેના સમીકરણનો ઉકલ શોધો.  

 (1)  4 7 (1)  

 (2)  5 0 (1)  

 (3)  3 2 48 (3)

M703 અ ણૂાક અને દશાશં સં યાના ણુાકાર/ભાગાકાર માટ િવિવધ ર તનો ઉપયોગ કર છે.  

-4  દાખલા ગણો. 

(1)   101.01 × 1.1 (2) 

(2)   30.87  0.7 (3) 
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M720   મા હતી પરથી લબં આલેખ અન ે લબં આલેખ ુ ંઅથઘટન કર છે.   
-5  નીચે આપેલ લબં આલેખનો અ યાસ કર  આલેખ સબંધંી ોના જવાબ આપો.  [05] 

ો:  
(1)  આલેખ કઈ મા હતી દશાવે છે? 
(2)  સં ુએ જુરાતી અન ેગણતમા ંકટલા ણુ મેળ યા છે?  
(3)  કયા િવ ાથ ઓને ગણત કરતા ં જુરાતીમા ંઓછા ણુ મ યા છે?  
(4)  કયા િવ ાથ ના જુરાતી અને ગણતમા ંસરખા ણુ છે?  
(5)  પાચં િવ ાથ ઓ પૈક કયા િવ ાથ  પર િવષય િશ ક વ  ુ યાન આપવાની જ ર છે?   


