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અQ_ુમ�ણકાઅQ_ુમ�ણકાઅQ_ુમ�ણકાઅQ_ુમ�ણકા 

3કરણ-8 દશાશં સ*ંયાઓ 

3કરણ-9 મા!હતીQુ ંિનયમન 

3કરણ-10 માપન 

3કરણ-11 બીજગ�ણત 

3કરણ-12 6ણુો:ર અને 3માણ 

3કરણ-13 સિંમિત 

3કરણ-14 3ાયો�ગક rિૂમિત 
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8    દશાશંદશાશંદશાશંદશાશં સ*ંયાઓસ*ંયાઓસ*ંયાઓસ*ંયાઓ    

����    અYયઅYયઅYયઅYયયન િનZપિ:ઃયન િનZપિ:ઃયન િનZપિ:ઃયન િનZપિ:ઃ 

1. નાણા,ં તાપમાન, લબંાઇ વગેર .. િવિવધ પ!ર�=થિતમા ં અNણૂાªક અને 

દશાશં અNણૂાªકનો ઉપયોગ કર  છે. 

2. રોજ¡દા 1વનની પ!ર�=થિતને લગતા અNણૂાªક અને દશાશં અNણૂાªકના 

સરવાળા અને બાદબાક2ના કોયડા ઉક લે છે. 

����    િવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃ 

• દશાશં (Decimals) 

• શતાશં (Hundredths) 

• દશાશંોની સરખામણી 

• દશાશંોનો ઉપયોગ 

 (અ) નાણા ં

 (બ) લબંાઇ 

 (ક) વજન 

• દશાશં સ*ંયાઓનો સરવાળો 

• દશાશંોની બાદબાક2. 

����    િવષવ=s ુb�ુા િવષવ=s ુb�ુા િવષવ=s ુb�ુા િવષવ=s ુb�ુા  

•  દશાશં(Decimals) 

સકં�પનાઃસકં�પનાઃસકં�પનાઃસકં�પનાઃ એકના દસમા ંભાગને 
10

1 (એક દશાશં) કહ વાય. 



81 

 

����    અYયયનઅYયયનઅYયયનઅYયયન----અYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃ 

• દશાશંને અNણૂાªક =વcપે દશા�વVુ.ં 

• અNણૂાªકને દશાશં =વcપે દશા�વVુ.ં 

• દશાશંQુ ંસ*ંયાર ખા પર િનcપણ ઉદાહરણો સાથે સમwવVુ.ં 

• પાઠM N=ુતકના પાના ન.ં 165 પર 3ય|ન કરોની ચચા� કર2એ. 

• પાઠMN=ુતકના પાના ન-ં167 પર =વાYયાય 8.1ના 3થમ 3�ની ચચા� 

કર2એ. 

����    િવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃ 

1. રોહનની નોટ¨કૂની લબંાઇ 24 સે.મી. અને 4 મી.મી. છે તો તે લબંાઇને 

દશાશંનો ઉપયોગ કર2 સે.મી. લખો. 

2. માપપ�ીની મદદથી તમારા �6ઠુાની લબંાઇ દશાશંનો ઉપયોગ કર2 

સે.મી. લખો. 

3. નીચે આપેલ સ*ંયાર ખા પર 3.8Qુ ંનીcપણ કરો. 

 

   

   -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

 

4. નીચેનાને દશાશં =વcપે લખો. 

 (1) 40+3+
10

2  (2) 300+4+
10

9
 

5. 
15

14 ને દશાશં =વcપમા ંલખો. 

6. 4.3ને અNણૂાªકમા ંદશા�વો. 

• શતાશં (Hundredths) 
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સકં�પનાઃસકં�પનાઃસકં�પનાઃસકં�પનાઃ 

• એકના 100મા ંભાગને 
100

1  (એક શતાશં) કહ વાય. 

• દશાશંના 10મા ંભાગને શતાશં કહ વાય. 

����    અYયયનઅYયયનઅYયયનઅYયયન----અYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃ 

• શતાશંને અNણૂાªક =વcપે દશા�વVુ,ં ઉદાહરણો આપવા 

• અNણૂાªકને શતાશં =વcપે દશા�વVુ,ં ઉદાહરણો આપવા. 

• \ાફ પેપર તેમજ િવિવધ આ�ૃિતઓ Xારા દશાશં અને શતાશંની સમજ 

આપવી. 

• =થાન!ક̀મતની સમજ આપવી. 

• દશાશં- =વcપે લખેલ સ*ંયાને િવ=તાર Nવૂ�ક લખવી. 

• િવ=તાર =વcપે આપેલ સ*ંયાને દશાશં =વcપે લખવી. 

• લબંાઇના એકમોQુ ંપર=પર cપાતંરણ. 

• cિપયા-પૈસામા ંઆપેલ રકમને દશાશંમા ંદશા�વવી. 

• દશાશં અને શતાશં =વcપની સ*ંયાને શ�દોમા ંલખવી. 

• દશાશં અNણૂાªકને અિત સ�ં��ત =વcપમા ંલખવી. 

����    િવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃ 

(અ)(અ)(અ)(અ)    નીચે આપેલ સ*ંયાઓને ઉતરતા _મમા ંગોઠવો.નીચે આપેલ સ*ંયાઓને ઉતરતા _મમા ંગોઠવો.નીચે આપેલ સ*ંયાઓને ઉતરતા _મમા ંગોઠવો.નીચે આપેલ સ*ંયાઓને ઉતરતા _મમા ંગોઠવો. 

 1. 1.23, 1.04, 1.07, 1.70, 0.09, 1.023 

 2. 1.04ના સમદશાશં અNણૂાªક ક ટલા મળે? 

 3. 23 સે.મી.ને મીટરમા ંલખો. 

(બ)(બ)(બ)(બ)    2.04 !ક.મી. એટલે 2.04 !ક.મી. એટલે 2.04 !ક.મી. એટલે 2.04 !ક.મી. એટલે ક ટલા મીટરક ટલા મીટરક ટલા મીટરક ટલા મીટર? 

 5. 12 િમિનટને કલાકમા ંદશાશં  =વcપે દશા�વો. 

 6. 0.4 મીટર લબંાઇ ધરાવતા ચોરસQુ ં�ેaફળ ક ટPુ ંથાય? 
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7. \ાફ પેપરની મદદથી 10x10ના ચોરસમા ં30 % ભાગ છાયાકં2ત કરો, 

�બનછાયાકં2ત ભાગને દશાશંમા ંદશા�વો. 

8. 0.8 મીટર અને 0.08 !ક.મી.ના સરવાળાને !કમીમા ંદશા�વો. 

9. 3 !કલો 750 \ામને \ામમા ં દશા�વો, દશાશંનો ઉપયોગ કર2 

!કલો\ામમા ંદશા�વો. 

- પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 174 પર દશાશંની સરખામણી દશા�વી છે. તેની ચચા� 

કરો અને તે 3માણે શતાશંની સરખામણીની ચચા� કરવી. 

• દશાશં સ*ંયાઓના સરવાળા-બાદબાક2. 

����    અYયયનઅYયયનઅYયયનઅYયયન----અYયાઅYયાઅYયાઅYયાપન 3!_યાપન 3!_યાપન 3!_યાપન 3!_યા 

• દશાશં - =વcપની સ*ંયાના સરવાળા બાદબાક2ની 3!_યામા ંK તે �કના 

=થાન 3માણે રકમની ગોઠવણીની સમજ. 

• દશાશં, શતાશં, સહiાશં bજુબ �કોની ગોઠવણી 

 (પાઠMN=ુતકના પાન ન.ં 178 અને 179 અને 182ના ઉદાહરણોની ચચા� કરવી.) 

����    િવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ો    :::: 

1. 55 મીટરના કાપડના તાકામાથંી 27.70 મીટર કાપડ વેચાઇ ગ;ુ ંછે તો 

તાકામા ંક ટPુ ંકાપડ ર½ુ ંહશે? 

2. રમાએ 1.4 !કલો ટ¡ડોળા, 0.250 !કલો કાર લા ખર2~ા બીw ક ટલા ક2લો 

ર¡ગણા ખર2દ  તો વજન 2 ક2લો થાય? 

3. કા�ભાઇની ભ©સ 5.65 લીટર Gૂધ આપે છે. તેમાથંી 3.5 લીટર Gૂધ 

ડ ર2મા ંભ;ુª, 1.4 લીટર Gૂધનો માવો કય¦, બાક2Qુ ંGૂધ ઘરમા ંખાવા માટ  

b?ૂુ ંતો ઘરમા ંક ટલા લીટર Gૂધ ખાવા માટ  b?ુુ ંહશે? 
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9999 મા!હતીQુ ંિનયમનમા!હતીQુ ંિનયમનમા!હતીQુ ંિનયમનમા!હતીQુ ંિનયમન 

����    અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ---- 

 

����    િવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃ 

1. મા!હતીની ન{ધ 

2. મા!હતીQુ ંસગંઠન 

3. �ચa આલેખ અને તેQુ ંઅથ�ઘટન 

4. �ચa આલેખ દોરવા 

5. લબં આલેખ અને તેQુ ંઅથ�ઘટન 

6. લબં આલેખ દોરવા. 

����    અYયયનઅYયયનઅYયયનઅYયયન----અYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃ 

• િવ~ાથ�ઓના )યવહા!રક 1વન સાથે સબંિંધત ઉદાહરણો Xારા ઉપરો<ત  

િવષયવ=sનુા િવિવધ b�ુાઓની ચચા� કરવી. 

• િવ~ાથ�ઓના xૂથ પાડ2 િવિવધ xૂથમા ંમા!હતીની ન{ધ, સગંઠન અને 

તેના આધાર  �ચa આલેખ અને લબં આલેખ દોરાવવા. 

• આલેખ =વcપે આપેલ મા!હતીQુ ંઅથ�ઘટન કરVુ.ં 

����    મા!હતીની ન{ધઃમા!હતીની ન{ધઃમા!હતીની ન{ધઃમા!હતીની ન{ધઃ---- 

 િવ~ાથ�ઓને તેમની પસંદગીના શાકભા1ના નામોની યાદ2 કરાવવી  અને 

તેમાથંી સૌથી વk ુ ભાવતી એક શાકભા1 અને સૌથી ઓછ2 ભાવતી (એક) 

શાકભા1ના નામ લખાવવા. 
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����    મા!હતીQુ ંસગંઠનઃમા!હતીQુ ંસગંઠનઃમા!હતીQુ ંસગંઠનઃમા!હતીQુ ંસગંઠનઃ 

 િવ~ાથ�ઓને ભાવતા શાકભા1ના નામ અને તેની સામે િવ~ાથ�ઓની સ*ંયાQુ ં

કોZટક તૈયાર કરVુ.ં કૌZટકના આધાર  3�ો:ર2 કરવી. 

 (પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 187 પરના કોZટકની ચચા� કર2 આVિૃ: િવતરણ 

કોZટક તૈયાર કરતા શીખવVુ.ં) 

�ચa આલે�ચa આલે�ચa આલે�ચa આલેખ :ખ :ખ :ખ : 

 મા!હતીની �ચaા|મક રxૂઆતને �ચa આલેખ કહ  છે. 

3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ- પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 188 પરના �ચa-આલેખની ચચા� કરવી. 

 પાઠMN=ુતકના. પાના ન.ં 189 પરના �ચa આલેખQુ ંઅથ�ઘટન થાય તે માટ  

િવિવધ 3�ો Nછૂવા. 

 પાઠMN=ુતકના. પાના ન.ં 190-191 પર આપેલ ઉદાહરણ 4,5 અને 6ના સદંભ¿ 

નીચેના 3�ોની ચચા� કરાવવી. 

• ઉદાહરણ-4ના �ચa આલેખ પરથી લીલો અને સફ દ રંગ પસદં કરનાર લોકોની 

સ*ંયાથી વk ુસ*ંયામા ંલોકો કયા કયા રંગની પસદંગી કર  છે? 

• ઉદાહરણ-4મા ંકયા રંગની પસદંગી કરતા લોકોની સ*ંયા બીw બે રંગોને પસદં 

કરતા લોકોની �ુલ સ*ંયાને બરાબર થાય છે? 

 આ 3માણે ઉદાહરણ 5 અને 6 માથંી િશ�કો પાસે �ચ̀તના|મક 3�ોની રચના 

કરાવવી. 

 �ચa આલેખ દોરવા. 

 આપેલ મા!હતીની કડાક2ય મા!હતી અQસુાર 3િતકો ન�2 કર2 અને 

વણ�ના|મક મા!હતીની સામે K-તે સ*ંયાના 3િતકો દોરવાની સમજ આપવી. 
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����    લબં આલબં આલબં આલબં આલેખઃલેખઃલેખઃલેખઃ---- 

સકં�પનાઃસકં�પનાઃસકં�પનાઃસકં�પનાઃ 

 આપેલ મા!હતીને એક સરખી પહોળાઇના આડા ક  ઊભા સમાન �તર  દોર લા 

=તભં વડ  દશા�વવામા ંઆવે તો તેવા આલેખને લબં આલેખ કહ  છે. K =તભં 

આ�ૃિત તર2ક  પણ ઓળખાય છે. 

• ચો�સ 3માણમાપ 3માણે =તભંની ±ચાઇ દશા�વવાની છે. તેની સમજ 

આપવી (3માણrતૂ માપની સમજ) 

• લબં આલેખના વાચંન અને અથ�ઘટનની સમજ આપવી. 

����    િવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃિવષયવ=s ુઆધાર2ત 3�ોઃ 

• પાઠMN=ુતકના પાના ન-ં198ના ઉદાહરણ ન.ં- 9ની ચચા� કરવી અને 

• પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 191ના દાખલા ન-ં3ની ગણતર2 કરાવવી. 

• પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં-203ના દાખલા ન-ં4ની ગણતર2 કરાવવી. 
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10101010.  માપનમાપનમાપનમાપન 

����    અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ 

����    િવષયવ=sનુા b�ુાઓિવષયવ=sનુા b�ુાઓિવષયવ=sનુા b�ુાઓિવષયવ=sનુા b�ુાઓ 

����    પ!રિમિતપ!રિમિતપ!રિમિતપ!રિમિત 

• લબંચોરસની પ!રિમિત 

• િનયિમત આકારોની પ!રિમિત 

����    �ેaફળ�ેaફળ�ેaફળ�ેaફળ 

• અિનયિમત આકારQુ ં�ેaફળ 

• લબંચોરસQુ ં�ેaફળ 

• ચોરસQુ ં�ેaફળ 

����    પ!રિમિત:પ!રિમિત:પ!રિમિત:પ!રિમિત: 

સકં�પનાઃસકં�પનાઃસકં�પનાઃસકં�પનાઃ---- 

 બધં આ�ૃિતની સીમાર ખા પર એકવાર ફરવાથી કપાતા �ુલ �તરને તેની 

પ!રિમિત કહ  છે. 

��ુલી આ�ૃિતને પ!રિમિત ના હોય.��ુલી આ�ૃિતને પ!રિમિત ના હોય.��ુલી આ�ૃિતને પ!રિમિત ના હોય.��ુલી આ�ૃિતને પ!રિમિત ના હોય. 

 વગ�ખડંમા ંઉપલ�ધ િવિવધ વ=sઓુ દા.ત. પાઠMN=ુતક, ટ બલની ધાર, કંપાસ 

બો� વગેર ની પ!રિમિતQુ ંમાપન કરાવVુ.ં 

 પ!રિમિત �તર દશા�વે છે. એટલે તેનો એકમ �તરનો એકમ થશે. એટલે ક  

લબંાઇનો એકમ થશે, Kમ ક  મીટર, સે.મી., !કલોમીટર વગેર . 

 પાઠMN=ુતકના પાના ન-ં207 પર આપેલા આકારો Kવા આકારો અલગ અલગ 

માપના કટ¡ગ કર2 તેની પ!રિમિત શોધાવવી. 
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 પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં207ની આ�ૃિતમા ંનામકરણ કર લ નથી, તો તેને યો�ય 

નામકરણ કરાવી પ!રિમિત શોધાવવી. 

����    લબંચોરસની પ!રિમિત :લબંચોરસની પ!રિમિત :લબંચોરસની પ!રિમિત :લબંચોરસની પ!રિમિત :---- 

 લબંચોરસ ABCD પર2મીતી= AB+BC+CD+DA 

 લબંચોરસની પર2મીતી= 2 (લબંાઇ+પહોળાઇ) 

        = 2 (L+B) 

 આ +aૂને આગમન પhિત Xારા િશ�કો સમ� તારવીને બતાવVુ,ં આ માટ  

પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 208 પરના કોઠાનો સહારો લેવો. 

����    િનયિમત આકારોની પ!રિમિત :િનયિમત આકારોની પ!રિમિત :િનયિમત આકારોની પ!રિમિત :િનયિમત આકારોની પ!રિમિત :---- 

 ચોરસની પ!રિમિત    = 4xએક બાxુની લબંાઇ 

     = 4x l 

 સમબાxુ િaકોણની પ!રિમિત  = 3x એક બાxુની લબંાઇ 

     = 3xl 

 િનયિમત પચંકોણ, ષ²કોણ અને અZટકોણ Kવા બÀુકોણની પ!રિમિતQુ ં+aૂ mુ ં

થશે તેની ચચા� કરો. 

 પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 212 અને 213 પર આપેલા િવિવધ આકારોની 

પ!રિમિત શોધવી. 

3Vિૃ:3Vિૃ:3Vિૃ:3Vિૃ:---- 

 િનિ¶ત પ!રિમિતના સદંભ�મા ં િવિવધ િનયિમત અને અિનયિમત આકારોની બધં 

આ�ૃિતઓ દોરાવવી. 

�ેaફળઃ�ેaફળઃ�ેaફળઃ�ેaફળઃ 

સકં�પનાસકં�પનાસકં�પનાસકં�પના----     

બધં આ�ૃિત સપાટ2 પર Kટલો ભાગ રોક  છે તે ભાગને તે બધં આ�ૃિતQુ ં

�ેaફળ કહ  છે. 

 �ેaફળ એ pXપ!રમાણ ધરાવે છે, Kથી તેનો એકમ ચોરસ એકમ થશે. 
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����    અિનયિમત આકારોQુ ં�ેaઅિનયિમત આકારોQુ ં�ેaઅિનયિમત આકારોQુ ં�ેaઅિનયિમત આકારોQુ ં�ેaફળ :ફળ :ફળ :ફળ : 

• \ાફ પેપરનો ઉપયોગ કર2 પાદં�ુ,ં પી�,ં િવિવધ અિનયિમત આકારના 

કટ¡�સ \ાફ પેપર પર bકૂ2 તે બધં આ�ૃિતને \ાફ પેપર પર દોર2 લઇ, તે 

સીમાઓની �દર સમાિવZટ ચોરસ ખાનાઓના આધાર  આપેલ બધં 

આ�ૃિતના �ેaફળનો �દાજ લગાવી શકાય છે. 

• આ ગણતર2 દરિમયાન પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 215 પરની સમજ અને 

ઉદાહરણ ન.ં11ની સમxૂતી Yયાનમા ંલેવી. આમ કરવાથી �ેaફળનો સાચો 

�દાજ મળશે. 

����    લબંચોરસQુ ં�ેaફળઃલબંચોરસQુ ં�ેaફળઃલબંચોરસQુ ં�ેaફળઃલબંચોરસQુ ં�ેaફળઃ 

• અલગ અલગ માપની લબંાઇ અને પહોળાઇના લબંચોરસQ ુ કટ¡�સ કર2, 

\ાફ પેપરની મદદથી તેના �ેaફળની સમxૂતી આપવી. આગમન પhિત 

Xારા લબંચોરસના �ેaફળQુ ં+aૂ તારવVુ.ં 

• પાઠMN=ુતકના  પાના ન.ં 219 અને 220 પરના =વાYયાય 10.3ના દાખલા 

ન.ં 10 અને 11ની ચચા� Xારા સમજ મેળવવી. 

3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ     

• િનિ¶ત �ેaફળ હોય તેવા િવિવધ લબંચોરસ બનાવી તેની પ!રિમિતઓ 

શોધો. 

• પ!રિમિત િનિ¶ત હોય તેવા િવિવધ લબંચોરસ અને ચોરસ બનાવી તેના 

�ેaફળ શોધો. 

• તમાc અવલોકન જણાવો. 

• કઇ પ!ર�=થિતમા ં �ેaફળ વk ુ મળે છે અને કઇ પ!ર�=થિતમા ં પ!રિમિત 

વધાર  મળે છે તેની ચચા� કરો. 
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11111111.  બીજગ�ણતબીજગ�ણતબીજગ�ણતબીજગ�ણત 

 

����    અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ 

 

 

����    િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃ 

• પેટન� 

• ચલ 

• સામા]ય િનયમોમા ંચલ 

  - rિૂમિતના સામા]ય િનયમો 

  - �ક ગ�ણતના સામા]ય િનયમો 

• ચલ સાથે અ�ભ)ય�<ત 

• અ�ભ)ય�<તનો )યવહા!રક ઉપયોગ 

• સમીકરણ 

• સમીકરણોનો ઉપયોગ 

����    અYયયનઅYયયનઅYયયનઅYયયન----અYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃ 

• !દવાસળ2ની પેટન� Xારા સામા]ય િનયમની તારવણી. 

• દા.ત. �\ે1 bળૂા�રો L,C,M,V વગેર ની દ2વાસળ2ની મદદથી રચના એક 

કરતા વધાર  �કોના િનમા�ણ માટ  સામા]ય િનયમની તારવણી. 

• ચલની સમજ અને ચલના ઉદાહરણો આપવા. 

• પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 222-223 પરના ઉદાહરણોની ચચા� કરવી. 

• ચોરસ, લબંચોરસની પ!રિમિત, સ*ંયાઓના સરવાળા-બાકબાક2ના 6ણુધમ¦, 

િવભાજનનો 6ણુધમ� વગેર મા ંચલના ઉપયોગની ચચા� કરવી. 
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• િવભાજનના 6ણુધમ�ની �ેaફળ Xારા સમજ (આVિૃ: Xારા ટ2એલએમ Xારા) 

• િવિવધ ઉદાહરણો Xારા ચલ સાથેની અ�ભ)ય�<તની સમજ. 

• )યવહા!રક 1વનમા ં િવિવધ પ!ર�=થિતઓમા ં ચલના ઉપયોગ Xારા K તે 

પ!ર�=થિતની બૈ�ઝક અ�ભ)ય�<ત 

• સમીકરણની સકં�પના, સમીકરણનો ઉક લ (!ક̀મત), અને સમીકરણના 

)યાવહા!રક ઉપયોગની િવિવધ ઉદાહરણો Xારા સમજ. 

• અજમાયશ અને rલૂ પhિત Xારા સમીકરણના ઉક લની સમજ આપવી. 

    પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 222.પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 222.પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 222.પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 222. 

પેટન� :પેટન� :પેટન� :પેટન� :---- !દવાસળ2ની િવિવધ આકારોની પેટન� રચવી, Kમ ક . 

 

િaકોણની 

સ*ંયા 

1 2   3 

......... 

!દવાસળ2ની 

સ*ંયા 

3 6 9 

......... 

 

n િaકોણની રચના માટ  જcર2 !દવાસળ2ની સ*ંયા = 3n 

ચલઃચલઃચલઃચલઃ 

• Kની !ક̀મત ચો�સ નથી, Kની !ક̀મત બદલાતા ચલ Kની સાથે વપરાયેલ 

છે તે પદની !ક̀મત પણ બદલાય છે. 

• ચલ દશા�વવા માટ  સામા]ય ર2તે બી1 abcdના bળૂા�રો વાપર2એ છ2એ. 

(a,b,c,...m,n,o,......x,y,z) 

• ચલ x=1,-1,0,2. !ક̀મત લઇ 2x-1ની !ક̀મતો શોધો. 
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����    સામા]ય િનયમોમા ંચલઃસામા]ય િનયમોમા ંચલઃસામા]ય િનયમોમા ંચલઃસામા]ય િનયમોમા ંચલઃ 

1.1.1.1.    rિૂમિતના િનયમોઃrિૂમિતના િનયમોઃrિૂમિતના િનયમોઃrિૂમિતના િનયમોઃ 

 -ચોરસની પ!રિમિત = 4l  (¤યા ંl ચલ છે) અલગ અલગ લબંાઇ માટ  પ!રિમિત 

અલગ અલગ મળે છે. પ!રિમિતને ચલ P વડ  દશા�વીએ છ2એ. 

      P=4l 

 લબંચોરસની પ!રિમિત = 2 (l+b)         ( અ!હ̀ l અને b બનેં ચલ છે.) 

    P=2 (l+b) 

�કગ�ણતના િનયમો�કગ�ણતના િનયમો�કગ�ણતના િનયમો�કગ�ણતના િનયમો 

- સરવાળાનો _મનો િનયમ a+b=b+a 

 િવિવધ ઉદાહરણો Xારા સમwવVુ.ં 

- 6ણુાકાર માટ  _મનો 6ણુધમ�ઃ axb=bxa 

- િવભાજનનો િનયમઃ a(b+c)=ab+ac 

 ¤યા ંa,b,c, ચલ છે. 

 િવવધ ઉદાહરણો Xારા સમxૂતી આપવી. 

ચલ સાથે અ�ભ)ય�<તઃચલ સાથે અ�ભ)ય�<તઃચલ સાથે અ�ભ)ય�<તઃચલ સાથે અ�ભ)ય�<તઃ 

 ચલનો ઉપયોગ કર2ને ગા�ણિતક િવધાનોQુ ંસાકં િતકરણ કરVુ ંતેને ચલ સાથેની 

અ�ભ)ય�<ત કહ  છે. 

દા.ત. 7ને m માથંી બાદ કરતા ંઅNણૂ� ગા�ણિતક િવધાનQુ ંસાકં િતકરણ કરતા ંm-7 મળે 

છે., K ચલ સાથેની અ�ભ)ય�<ત છે. 

3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ---- 

 ચલ સાથે અ�ભ)ય�<તની સમxૂતી માટ  િશ�કોના બે xૂથ પાડ2 એક xૂથમાથંી 

િવધાન બોલે અને બીxુ ંxૂથ ચલ સાથેની અ�ભ)ય�<ત રxૂ કર . પાઠMN=ુતકના 

પાના ન.ં-232 અને 234 પરના ઉદાહરણોનો સદંભ� તર2ક  ઉપયોગ કરવો. 
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સમીકરણઃસમીકરણઃસમીકરણઃસમીકરણઃ 

 સમતા દશા�વતા સાકં િતક =વcપના ગા�ણિતક િવધાનને સમીકરણ કહ વાય. 

 દા.ત.    2x+3      =       7  

           ડાબી બાxુ       સમતા દશા�વે છે    જમણીબાxુ 

2x+3 < 7 સમીકરણ નથી તે જ ર2તે 2x+3 > 7 પણ સમીકરણ નથી.  

સમીકરણને બે બાxુઓ હોય છે, ડાબીબાxુ ંઅને જમણી બાxુ ં

સમીકરણનો ઉક લઃસમીકરણનો ઉક લઃસમીકરણનો ઉક લઃસમીકરણનો ઉક લઃ 

 સમીકરણના ચલની કોઇ ચો�સ !ક̀મત માટ  સમીકરણની ડાબી બાxુ અને 

જમણી બાxુ સરખી થાય છે. આ ચો�સ !ક̀મતને સમીકરણનો ઉક લ કહ  છે. 
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12121212. 6ણુો:ર અને 3માણ6ણુો:ર અને 3માણ6ણુો:ર અને 3માણ6ણુો:ર અને 3માણ 

 

����    અYયયન િનZપિ:અYયયન િનZપિ:અYયયન િનZપિ:અYયયન િનZપિ: 

િવિવધ પ!ર�=થિતમા ં6ણુો:રના ંઉપયોગ કર2ને આપેલ જuથાઓની સરખામણી 

કર  છે. 

•  િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃ 

    1. 6ણુો:ર  

2. 3માણ 

3. એકા|મક પhિત 

•  અYયયનઅYયયનઅYયયનઅYયયન----અYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃ 

• 6ણુો:રની સકં�પનાની િવિવધ ઉદાહરણો Xારા સમજ 

• બે 6ણુો:રની સરખામણી 

• 3માણની સકં�પના અને સમ3માણ તેમજ )ય=ત 3માણની )યાવહા!રક 

ઉદાહરણો Xારા ચચા�. 

• એકા|મક પhિત Xારા 6ણુો:ર અને 3માણના )યાવહા!રક કોયડાઓનો 

ઉક લ. 

6ણુો:રઃ6ણુો:રઃ6ણુો:રઃ6ણુો:રઃ 

• ભાગાકારની ર2તે સરખામણી એ 6ણુો:ર છે. 

દા.ત.- એક પેનની !ક̀મત 6 c. છે. ¤યાર  એક પે�]સલની !ક̀મત 2 c. છે. 

 એટલે ક  પે�]સલ કરતા પેનની !ક̀મત aણ ગણી વkુ ંછે. 

 પેનની !ક̀મત અને પે�]સલની !ક̀મતમા ં6ણુો:ર = 
1

3

2

6 =  

 Kને 6ણુો:ર =વcપે 3:1 વચંાય. 
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• વધાર  ઉદાહરણો Xારા 6ણુો:રની સમxૂતી આપવી. 

• 6ણુો:ર શોધતી વખતે એકમો એક સમાન કરવા જcર2 છે. Kના માટ  

પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 249ના ઉદાહરણ ન.ં2ની સમxૂતી આપવી. 

• સરખા 6ણુો:રની પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 247 પરની સમxૂતી ની ચચા� 

કરવી. 

• સમાન 6ણુો:રની સમxૂતી પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 249 પરના ઉદાહરણ 4 

અને 5ની મદદથી આપવી, વkુ ંઉદાહરણો આપવા. 

• પાઠMN=ુતકના. પાના ન.ં 252 પરના =વાYયાય 12.1ના દાખલા ન.ં 16ની 

િવગતે ચચા� કરવી. 

3માણ :3માણ :3માણ :3માણ : 

- બે 6ણુો:રો સરખા હોય તો તે 3માણમા ંછે એમ કહ વાય. દા.ત. 1:2 6ણુો:ર  

અને 3:6 6ણુો:ર સમાન છે એટ લ ક  તે 3માણમા ંછે તેમ કહ2 શકાય. 

 Kને સકં તમા ં1:2:3:6 વડ  દશા�વાય. 

પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 255 પરના ઉદાહરણ 8 અને 9ની ચચા� કરવી. 

એકા|મક પhિતઃએકા|મક પhિતઃએકા|મક પhિતઃએકા|મક પhિતઃ 

 એવી પhિત ક  Kમા ં આપણે એક એકમની !ક̀મત શોધીએ અને પછ2 જcર2 

સ*ંયાના એકમોની !ક̀મત શોધીએ તો તે પhિતને એકા|મક પhિત કહ  છે.  

 પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 257 પરના ઉદાહરણ 11,12 અને 13 ની ચચા� કરો. 

 પાઠM N=ુતકના પાના ન.ં 258 પરના ઉદાહરણ 15 ની ચચા� કરો. 
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13131313. સિંમિતસિંમિતસિંમિતસિંમિત 

 

����    અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ---- 

• ર ખાની સમજQુ ંિનદશ�ન નીચે bજુબ કર  છે. 

• સિંમિત ધરાવતા pXપ!રમાણીય આકારોને ઓળખીને. 

• સિંમિત ધરાવતા pXપ!રમાણીય આકારો રચીને. 

���� િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃ---- 

• સિંમત આ�ૃિતઓ એટલે mુ?ં 

• સિંમત આ�ૃિતઓ બનાવવી. 

• સિંમિતની બે ર ખાઓવાળ2 આ�ૃિતઓ. 

• બે થી વk ુસિંમિતની ર ખાઓ ધરાવતી આ�ૃિતઓ 

• પરાવત�ન અને સિંમિત. 

����    અYયયનઅYયયનઅYયયનઅYયયન----અYયાપન 3!_યાઅYયાપન 3!_યાઅYયાપન 3!_યાઅYયાપન 3!_યા 

• દ» િનક 1વનમા ં જોવા મળતા સિંમિત વાળા આકારો, આ�ૃિતઓ, 

નbનૂાઓ, =થાપ|યો વગેર ના ઉદાહરણો Xારા સિંમત આ�ૃિતઓનો *યાલ 

આપવો. 

• દપ�ણ આ�ૃિતઓ Xારા સિંમત આ�ૃિતઓની સમજ આપવી. 

• સિંમિતQુ ંમહ|વ સમwવVુ.ં 

• સિંમત આ�ૃિતઓની રચના િશ�કો પાસે કરાવવી. 

• સિંમત આ�ૃિતઓમા ંસિંમિતની ક ટલી ર ખાઓ છે તે ન�2 કરાવVુ.ં 

• િવિવધ ભાત�ચaો સિંમત છે ક  ક મ? તેની ચચા� કરવી. 

• ક લીડો=કોપના ઉપયોગ કર2ને એક કરતા વkુ ં સિંમિત ર ખાઓ વાળા 

ભાત�ચaોQુ ંઅવલોકન કરાવVુ.ં 
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����    સિંમત આ�ૃિતઓઃસિંમત આ�ૃિતઓઃસિંમત આ�ૃિતઓઃસિંમત આ�ૃિતઓઃ 

• ચાર  તરફથી સમાન માપ ધરાવતી સમs�ુલત આ�ૃિતઓ ક  Kના બે સરખા 

ભાગ એક સમાન હોય તેને સિંમત આ�ૃિતઓ કહ  છે. 

• ઉદાહરણ તર2ક  એક �ચaને ઊભી ર ખા પર અડk ુ વાળ2એ અને જો તે 

�ચaના ડાબી અને જમણી તરફના આકારો એકબીw પર બરાબર બધં 

બેસતા આવે તો તે �ચa તે ર ખાની આસપાસ સિંમત છે તેમ કહ વાય. 

• પાઠMN=ુતકના 3કરણમા ંઆપેલ િવિવધ સિંમત આ�ૃિતઓની ચચા� કરવી. 

����    સિંમત આ�ૃિતઓ બનાવવીઃસિંમત આ�ૃિતઓ બનાવવીઃસિંમત આ�ૃિતઓ બનાવવીઃસિંમત આ�ૃિતઓ બનાવવીઃ 

• કાગળનો �કૂડો અને શાહ2ના ટ2પા વડ  િવિવધ આ�ૃિતઓની રચના કર2 આ 

આ�ૃિતઓ સિંમત છે ક  ક મ? તે ચકાસVુ.ં જો આ�ૃિત સિંમત હોય તો સિંમત 

ર ખા દશા�વવી. 

• પેપર કટ¡ગ Xારા િવિવધ આકારો કાપી તે સિંમત છે ક  ક મ? તે ચકાસવા. 

• પાઠMN=ુતકના =વાYયાય 13.1ના 3� 3 અને 4ની ચચા� કરવી. 

����    સિંમિતની બે ર ખાઓ વાળ2 આ�ૃિતઓઃસિંમિતની બે ર ખાઓ વાળ2 આ�ૃિતઓઃસિંમિતની બે ર ખાઓ વાળ2 આ�ૃિતઓઃસિંમિતની બે ર ખાઓ વાળ2 આ�ૃિતઓઃ 

• K સિંમત આ�ૃિતમા ં સિંમિતની બે ર ખાઓ મળે તે આ�ૃિતને સિંમિતની બે 

ર ખાઓ વાળ2 આ�ૃિતઓ કહ  છે. 

• આવી આ�ૃિતઓ અલગ અલગ બે જ�યાએ વાળવાથી એકબીw પર બધં 

બેસતી હોય તેવી આ�ૃિતઓ સિંમિતની બે ર ખાઓ વાળ2 આ�ૃિતઓ કહ  છે. 
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- કંપાસ બો<સના બે અથવા વધાર  કાટ�ણૂીયા લઇને ભેગા કર2ને બને એટલા 

વk ુઆકારો બનાવો. તેમને ચોરસ ખાનાવાળા કાગળ પર દોરો અને તેમની 

સિંમિતની ર ખા ન�2 કરો. 

����    બે થી વk ુસિંમિતની ર ખાઓ વાળ2 આ�ૃિતઓઃબે થી વk ુસિંમિતની ર ખાઓ વાળ2 આ�ૃિતઓઃબે થી વk ુસિંમિતની ર ખાઓ વાળ2 આ�ૃિતઓઃબે થી વk ુસિંમિતની ર ખાઓ વાળ2 આ�ૃિતઓઃ 

- K સિંમત આ�ૃિતઓમા ં બે થી વk ુસિંમત ર ખાઓ મળે તેવી આ�ૃિતને બે થી 

વk ુસિંમિતની ર ખાઓ વાળ2 આ�ૃિતઓ કહ  છે. દા.ત. ચોરસ, સમબાxુ, િaકોણ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 265પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 265પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 265પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 265----266ની ચચા� કરવી.266ની ચચા� કરવી.266ની ચચા� કરવી.266ની ચચા� કરવી. 

િવચારોઃિવચારોઃિવચારોઃિવચારોઃ અસ*ંય સિંમત ર ખાઓ ધરાવતો આકાર હોઇ શક અસ*ંય સિંમત ર ખાઓ ધરાવતો આકાર હોઇ શક અસ*ંય સિંમત ર ખાઓ ધરાવતો આકાર હોઇ શક અસ*ંય સિંમત ર ખાઓ ધરાવતો આકાર હોઇ શક ? 

 પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 268 પરના દાખલા ન.ં 3 અને 4ની ચચા� કરો. 

પરાવત�ન અને સિંમિતઃપરાવત�ન અને સિંમિતઃપરાવત�ન અને સિંમિતઃપરાવત�ન અને સિંમિતઃ 

• પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 269-270ની ચચા� કરો. 

• 3Vિૃ:- પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 273 પરની રંગોળ2ની આ�ૃિતમા ંક ટલી સિંમત 

ર ખાઓ મળ2 શક ? 
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14141414. 3ાયો�ગક rિૂમિત3ાયો�ગક rિૂમિત3ાયો�ગક rિૂમિત3ાયો�ગક rિૂમિત 

 

����    અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ 

 

����    િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃ 
1. વs ુ�ળની રચના 

2. ર ખાખડંની રચના 

3. લબંર ખાઓની રચના 

4. ર ખાખડંના લબં pXભાજકની રચના 

5. આપેલ માપના �ણૂાની રચના 

6. માપ wણતા ના હોય તેવા �ણૂાની નકલની રચના 

7. �ણૂાના pXભાજકની રચના 

8. િવિશZટ માપના �ણૂાની રચના 

����    અYયયન અYયયન અYયયન અYયયન ----    અYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃ 
• કંપાસ પેટ2ના સાધનોનો િનદશ�ન Xારા પ!રચય આપવો. 

• કંપાસ પેટ2ના સાધનોના ઉપયોગની ચચા� કરવી. 

• માપપ�ી અને પર2કરના ઉપયોગથી િવિવધ રચનાઓ કરાવવી. 

• િવિવધ રચનાઓ વખતે Yયાનમા ંરાખવાની બાબતોની ચચા� કરવી. 

• 3ાયો�ગક rિૂમિતના 3કરણમા ંઆપેલ તમામ રચનાઓ િશ�કો પાસે કરાવવી. 

• પાઠMN=ુતકના પાના ન.ં 276 થી 282 +ધુીની રચનાઓ િશ�કો પાસે 

કરાવવી. 

• પાઠMN=ુતકમા ં �ણૂાના pXભાજક ¤યા �ણૂાની રચનાના ઉદાહરણો 

3Vિૃ: કરાવી સમwવવા. 

• પાઠMN=ુતકમા ં3ય|ન કરો તેમા ંઆપેલા �ણૂાઓ દોરાવવા 3ય|ન કરવો. 
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ધોરણધોરણધોરણધોરણ----6ના6ના6ના6ના 

3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ----8 થી 14 માટ  જcર2 સાધન સામ\ી8 થી 14 માટ  જcર2 સાધન સામ\ી8 થી 14 માટ  જcર2 સાધન સામ\ી8 થી 14 માટ  જcર2 સાધન સામ\ી 

 

3કરણ-8 કાડ� સીટ પેપર, પેપર (A4 SIZE) આલેખ પેપર વગ� દ2ઠ- 30 થી 50 

સ*ંયા 3માણે. 

 

3કરણ-9 આલેખ પેપર, પેપર (A4 SIZE), પે�]સલ રબર માપપ�ી 

 

3કરણ-10 આલેખ પેપર, સાદા પેપર, પે�]સલ, રબર, માપપ�ી, કાડ� સીટ પેપર. 

 

3કરણ-11 મા�ચસ બો<સ, જc!રયાત bજુબ 3Vિૃ: માટ  વગ�કરણ સ*ંયા 3માણે, 

પેપર (A4 SIZE) 

 

3કરણ-12 પેપર (A4 SIZE) 

 

3કરણ-13 (A4 SIZE) પેપર, શાહ2, દોર2, કંપાસ બો<સના સાધનો કાતર, સાદા 

અર2સા, ક લેડોર_ોપ 

 

3કરણ-14 કંપાસ પેટ2ના સાધનો, કાગળ (A4 SIZE) િપ]સલ, રબર, આલેખ. 

 વગ�ની સ*ંયાના આધા!રત જcર2ત bજુબ 
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સેવાકાલીન િશ�ક તાલીમસેવાકાલીન િશ�ક તાલીમસેવાકાલીન િશ�ક તાલીમસેવાકાલીન િશ�ક તાલીમ 

મોડ´લુમોડ´લુમોડ´લુમોડ´લુ 

 

 

 

ધોરણધોરણધોરણધોરણ    ----    7 ગ�ણત7 ગ�ણત7 ગ�ણત7 ગ�ણત 

(pXતીય સa)(pXતીય સa)(pXતીય સa)(pXતીય સa) 

 

 

 

વષ�ઃ 2018વષ�ઃ 2018વષ�ઃ 2018વષ�ઃ 2018    ----    19191919 

 

 

 

સકંલનકારસકંલનકારસકંલનકારસકંલનકાર 

1. ડૉ. એમ.વી. વેકર2યા, લેકચરર, ડાયટ, પોરબદંર1. ડૉ. એમ.વી. વેકર2યા, લેકચરર, ડાયટ, પોરબદંર1. ડૉ. એમ.વી. વેકર2યા, લેકચરર, ડાયટ, પોરબદંર1. ડૉ. એમ.વી. વેકર2યા, લેકચરર, ડાયટ, પોરબદંર 

2. ડૉ. સજંય એન. મહ તા, િસિનયર લેકચરર, ડાયટ, રાજકોટ.2. ડૉ. સજંય એન. મહ તા, િસિનયર લેકચરર, ડાયટ, રાજકોટ.2. ડૉ. સજંય એન. મહ તા, િસિનયર લેકચરર, ડાયટ, રાજકોટ.2. ડૉ. સજંય એન. મહ તા, િસિનયર લેકચરર, ડાયટ, રાજકોટ. 

3.    મૌ�લન ક . પટ લ, b.ુિશ., સરમૌ�લન ક . પટ લ, b.ુિશ., સરમૌ�લન ક . પટ લ, b.ુિશ., સરમૌ�લન ક . પટ લ, b.ુિશ., સરસવણીસવણીસવણીસવણી    3ા. શાળા,  પાદરા, વડોદરા3ા. શાળા,  પાદરા, વડોદરા3ા. શાળા,  પાદરા, વડોદરા3ા. શાળા,  પાદરા, વડોદરા    

 
 

માગ�દશ�કમાગ�દશ�કમાગ�દશ�કમાગ�દશ�ક 

ડૉ. િવજય એસ. પટ લડૉ. િવજય એસ. પટ લડૉ. િવજય એસ. પટ લડૉ. િવજય એસ. પટ લ 
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અQ_ુમ�ણઅQ_ુમ�ણઅQ_ુમ�ણઅQ_ુમ�ણકાકાકાકા 

 

3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ એકમએકમએકમએકમ પેજ ન.ંપેજ ન.ંપેજ ન.ંપેજ ન.ં 

9 સમેંય સ*ંયાઓ 1 - 6 

10 3ાયો�ગક rિૂમિત 7 - 11 

11 પ!રિમિત અને �ેaફળ 12 - 18 

12. બીજ ગ�ણતીય પદાવ�લ 19 - 24 

13 ઘાત અને ઘાતાકં 25 - 29 

14 સિંમિત 30 - 34 

15 ઘન આકારોQુ ં3|ય�ીકરણ 35 - 37 
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9999    સમેંય સ*ંયાઓસમેંય સ*ંયાઓસમેંય સ*ંયાઓસમેંય સ*ંયાઓ 
    

����    અYયયન િનZપઅYયયન િનZપઅYયયન િનZપઅYયયન િનZપિ:ઃિ:ઃિ:ઃિ:ઃ 

 સમેંય સ*ંયા આધા!રત )યવહા[ંુ કોયડા ઉક લે છે. 

����    િવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃ 

1. સમેંય સ*ંયાઓની આવºયકતા 

2. સમેંય સ*ંયા mુ ંછે? 

3. ધન અને ઋણ સમેંય સ*ંયાઓ 

4. સમેંય સ*ંયાQુ ંસ*ંયાર ખા પર િનcપણ 

5. સમેંય સ*ંયાQુ ં3મા�ણત =વcપ 

6. સમેંય સ*ંયાની સરખામણી 

7. બે સમેંય સ*ંયાની વSચે સમેંય સ*ંયાઓ 

8. સમેંય સ*ંયાઓ પરની !_યાઓ 

• સમેંય સ*ંયાઓની આવºયકતા 

 આપણે સ*ંયા પhિતને 3ા�ૃિતક સ*ંયાઓથી Nણૂ� સ*ંયાઓ +ધુી અને Nણૂ� 

સ*ંયાઓથી Nણૂાªક સ*ંયાઓ +ધુી િવ=તા!રત કર લ છે. K અ]વયે િવિવધ 

પ!ર�=થિતઓમા ં સ*ંયાઓ માટ ની િવ[ુh પ!ર�=થિત દશા�વવા Nણૂાªકોનો ઉપયોગ કર2 

શકાય છે. Kમ ક , c. 250નો નફો 250 તર2ક  અને c. 150ની ખોટને  - 150 તર2ક  

લખવામા ંઆવે છે. 

 આવી જ ર2તે િવિવધ પ!ર�=થિતઓમા ં સ*ંયાઓ માટ ની િવ[ુh પ!ર�=થિત 

દશા�વવા અNણૂાªકોનો ઉપયોગ કર2 શકાય ક  ક મ? 

દા.ત. દ!રયાની સપાટ2થી નીચે 750મી �તરને 
4

3−  વડ  દશા�વી શકાય? 
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4

3− એ Nણૂાªક નથી ક  અNણૂાªક સ*ંયા નથી. આવી સ*ંયાઓનો સમાવેશ કરવા 

માટ  સ*ંયા પhિતને િવ=તા!રત કરવી પડશે. 

સમેંય સ*ંયાઃસમેંય સ*ંયાઃસમેંય સ*ંયાઃસમેંય સ*ંયાઃ 

• ‘સમેંય’ શ�દનો ઉદભવ ‘6ણુો:ર’ શ�દ પરથી થયો છે. 

• બે Nણૂાªક p અને q (¤યા,ં q≠0) નો 6ણુો:ર એટલે ક  p:q ને 
q

p તર2ક  લખી શકાય 

છે. Kને સમેંય સ*ંયા કહ  છે. ¤યા ંp અને q Nણૂાªક છે.  

 દા.ત. 
7

6
,

5

4
,

3

2 −  વગેર . 

���� િવચારોઃિવચારોઃિવચારોઃિવચારોઃ 

• 
4

3−  એ સમેંય સ*ંયા છે? 

• mુ ંદર ક Nણૂાªકો એ સમેંય સ*ંયાઓ છે? 

• Nણૂાªકો અને અNણૂાªકોનો કઇ સ*ંયાઓમા ંસમાવેશ થાય છે? 

���� સમાન સમંેય સ*ંયાઓઃસમાન સમંેય સ*ંયાઓઃસમાન સમંેય સ*ંયાઓઃસમાન સમંેય સ*ંયાઓઃ 

 સમેંય સ*ંયાના �શ અને છેદને સમાન m]ૂયે:ર Nણૂાªક વડ  6ણુવાથી/ 

ભાગવાથી આપેલ સમંય સ*ંયા Kવી જ બી1 સમાન સ*ંયાઓ મળે છે. 

�  અહ¡, m]ૂયે:ર Nણૂાªક એટલે mુ?ં ................................................................................. 

 ................................................................................................................... 

�  ખાલી જ�યા Nરૂોઃ 
....

15

....

25

16

....

4

5 −===  

� ધધધધન અને ઋણ સમંેય સ*ંયાઓઃન અને ઋણ સમંેય સ*ંયાઓઃન અને ઋણ સમંેય સ*ંયાઓઃન અને ઋણ સમંેય સ*ંયાઓઃ 

• ધન સમેંય સ*ંયામા,ં �શ અને છેદની બનેં સ*ંયાઓ ધન Nણૂાªક છે. 

• ઋણ સમેંય સ*ંયામા,ં �શ અને છેદ બે માથંી કોઇ એક સ*ંયા ઋણ હોય છે. 

• m]ૂય એ ધન ક  ઋણ સમેંય સ*ંયા નથી. 
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3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ 

1. mુ ં10 એ એક ધન સમેંય સ*ંયા છે? ................................ 

2. પાચં ધન સમેંય સ*ંયા લખો.  ................................ 

3. પાચં ઋણ સમેંય સ*ંયા લખો.  ................................ 

���� સમેંય સ*ંયાQુ ંસ*ંયાર ખા પર િનcપણસમેંય સ*ંયાQુ ંસ*ંયાર ખા પર િનcપણસમેંય સ*ંયાQુ ંસ*ંયાર ખા પર િનcપણસમેંય સ*ંયાQુ ંસ*ંયાર ખા પર િનcપણ     

 

   - 3  - 2  - 1  0 1 2 3 

• સ*ંયાર ખા પર m]ૂયની જમણી બાxુ ધન Nણૂાªક અને ડાબી બાxુ ઋણ Nણૂાªક 

દશા�વવામા ંઆવે છે. 

• સ*ંયાર ખા પર Nણૂાªકોને દશા�વવા માટ  બધા _િમક Nણૂાªકોને સમાન �તર  

દશા�વવામા ંઆવે છે. 

• સ*ંયાર ખા પર 
2

1− અને 
2

1 Qુ ંિનcપણ કરVુ.ં 

 

  - 1 
2

1−  0  
2

1  1  

• 
2

1−  સમેંય સ*ંયા 0 અને  - 1ની વSચે ક મ આવે? તેની સમજ િવ~ાથ�ઓને 

આપવી. આજ ર2તે 
2

1 ની સમજ પણ આપી શકાય. 

• સ*ંયાર ખા પર 
3

2
,

3

2
,

3

1
,

3

1 −− Qુ ંિનcપણ કરો. 

���� સંસંસ ંસમંેય સ*ંયાQુ ં3મા�ણત =વcપઃમેય સ*ંયાQુ ં3મા�ણત =વcપઃમેય સ*ંયાQુ ં3મા�ણત =વcપઃમેય સ*ંયાQુ ં3મા�ણત =વcપઃ 

• K સમેંય સ*ંયામા ં�શ અને છેદમા ંફ<ત 1 એ એક જ સામા]ય અવયવ હોય, 

તો તે સમેંય સ*ંયા 3મા�ણત =વcપમા ંકહ વાય. 

• આ ઉપરાતં, આવી સમેંય સ*ંયામા ંફ<ત �શમા ંજ ઋણ �ચz હોય છે. 

• જો સમેંય સ*ંયા 3મા�ણત =વcપમા ંન હોય તો તેના ં�શ અને છેદને સમાન 

m]ૂયે:ર Nણૂાªકથી ભાગી દ તા, 3મા�ણત =વcપમા ંલખી શકાય છે. 
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3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો. 

 3મા�ણત =વcપમા ંફ રવોઃ 

 1. 
40

25   2. 
36

42−   3. 
35

30

−
  4. 

10

4

−
−

 

���� સમંેય સ*ંયાની સરખામસમંેય સ*ંયાની સરખામસમંેય સ*ંયાની સરખામસમંેય સ*ંયાની સરખામણીઃણીઃણીઃણીઃ 

• સમેંય સ*ંયા 
3

2  અને 
7

5 મા ં કઇ સ*ંયા મોટ2 ક  નાની, એ આપણે 

િવ~ાથ�ઓને આ bજુબ સમwવી શક2એ. 

• 
3

2 ને બી1 સ*ંયાના છેદ વડ  6ણુતા ં
3

14  મળે, 

• 
7

5 ને 3થમ સ*ંયા છેડ વડ  6ણુતા ં
7

15  મળે. 

• અહ¡ 
3

14  અને 
7

15 મા ંKનો �શ મોટો તે સ*ંયાની bળૂ સ*ંયા 








7

5  એ બી1 

સ*ંયા કરતા ંમોટ2 હશે. આજ ર2તે, નાની સ*ંયા માટ  િવચાર2 શકાય? 

• મેર2 Xારા બે ઋણ સમેંય સ*ંયાઓ 
2

1−  અને 
5

1− ની સરખામણી સ*ંયાર ખા 

Xારા કરવામા ંઆવી છે. િશ�કિમaો Xારા આ b�ુાની ચચા� કરવામા ંઆવે 

અને તેને સ*ંયાર ખા પર દશા�વે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� બે સમંેય સ*ંયાની વSચે સમંેય સ*ંયાઓઃબે સમંેય સ*ંયાની વSચે સમંેય સ*ંયાઓઃબે સમંેય સ*ંયાની વSચે સમંેય સ*ંયાઓઃબે સમંેય સ*ંયાની વSચે સમંેય સ*ંયાઓઃ 

• િવ~ાથ�ઓને કોઇ બે _િમક િસવાયની Nણૂ� સ*ંયાઓ વSચે ક ટલી Nણૂ� 

સ*ંયાઓ આવે તેનો મહાવરો આપીએ. 

• ¤યાર  બે _િમક Nણૂ� સ*ંયાઓ વSચે Nણૂાªક મળ2 શક ? ................................ 
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• બે _િમક Nણૂાªકની વSચે આવતા ંNણૂાªકોની સ*ંયા  m]ૂય હોય છે. 

• બે Nણૂાªકોની વSચે આવતા ંNણૂાªકોની સ*ંયા મયા�!દત હોય છે. 

• બે સમેંય સ*ંયાઓ 
5

3−  અને 
3

1−  વSચેની સમેંય સ*ંયાઓ લખો.  

• અહ¡ બનેં સમેંય સ*ંયાને સમાન છેદ વાળ2 સમેંય સ*ંયામા ં ફ રવીએ તો, 

15

9

5

3 −=−  અને
15

5

3

1 −=−  થશે. 

• આમ, 
15

5

15

6

15

7

15

8

15

9 −<−<−<−<−  

અથવા 

 ............................................................................................ 

 અહ¡, 
15

6
,

15

7
,

15

8 −−− એ 
5

3− અને 
3

1−  વSચેની સમેંય સ*ંયાઓ છે. 

���� ચચા� કરોઃચચા� કરોઃચચા� કરોઃચચા� કરોઃ 

 mુ ંબે સમેંય સ*ંયાની વSચેની સમેંય સ*ંયાઓ મયા�!દત હોય છે? 

 હા ક  ના માટ  ઉદાહરણ સ!હત જવાબ આપો. 

 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................

 ................................................................................................................... 

���� 3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ 

 
7

5− અને 
8

3− ની વSચે આવતી પાચં સમેંય સ*ંયા શોધો. 

 ...................................................................................................................

................................................................................................................... 

- 2 અને  - 1ની વSચે aણ સમેંય સ*ંયાઓ લખો. 

 ................................................................................................................... 

 ................................................................................................................... 
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���� સમંેય સ*ંયાઓ પરની !_યાઓઃસમંેય સ*ંયાઓ પરની !_યાઓઃસમંેય સ*ંયાઓ પરની !_યાઓઃસમંેય સ*ંયાઓ પરની !_યાઓઃ 

 Kમ Nણૂાªક અને અNણૂાªકોના સરવાળા, બાદબાક2, 6ણુાકાર અને ભાગાકાર 

કરવામા ંઆવે છે, તે જ ર2તે સમેંય સ*ંયાઓ પર આ bળૂrતૂ !_યાઓ કર2 

શકાય. 

સરવાળોઃસરવાળોઃસરવાળોઃસરવાળોઃ 

 જો બે સમેંય સ*ંયાઓના ં છેદ સમાન હોય તો સરવાળો કરતી વખતે તેના 

છેદને અચળ રાખી �શોનો સરવાળો કર2 શકાય. 

 દા.ત. 
3

2

3

57

3

)5(7

3

5

3

7 =−=
−+

=






−+  

 જો �ભ� છેદવાળ2 બે સમેંય સ*ંયાઓનો સરવાળો કરવો હોય તો પહ લા ંતેમના 

છેદની સ*ંયાનો લ.સા.અ. લેવો પડશે. આ લ.સા.અ. Kટલો છેદ મળે તેવી 

આપેલ સમેંય સ*ંયાને સમાન સમેંય સ*ંયા મેળવી અને તેનો સરવાળો કર2mુ.ં 

 દા.ત. 
3

2

5

7 −+−  

 અહ¡ 5 અને 3નો લ.સા.અ. 15 થશે. 

 
15

21

5

7 −=−∴ અને 
15

10

3

2 −=−  

 
15

31

15

10

15

21

3

2

5

7 −=−+−=−+−∴  થશે. 

���� િવરોધી સ*ંયાઃિવરોધી સ*ંયાઃિવરોધી સ*ંયાઃિવરોધી સ*ંયાઃ 

 આપેલ સમેંય સ*ંયામા ંકોઇ એક સમેંય સ*ંયા ઉમેરતા ંજવાબ m]ૂય આવે તો 

તે સમેંય સ*ંયાને આપેલ સમેંય સ*ંયાની િવરોધી સ*ંયા કહ  છે. 

3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ 

િવરોધી સ*ંયા લખોઃ 
12

17
,

13

10
,4,

5

2
,

3

5
,

7

4 −−  
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���� બાદબાક2ઃબાદબાક2ઃબાદબાક2ઃબાદબાક2ઃ 

 બે સમેંય સ*ંયાઓની બાદબાક2 કરવા માટ  આપણે K સ*ંયા બાદ કરવાની 

હોય તેનો િવરોધી ઘટક લઇ તેને પહ લી સ*ંયા સાથે ઉમેર2એ. 

3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ 

 1. 
5

2

9

7 −  

���� 6ણુાકારઃ6ણુાકારઃ6ણુાકારઃ6ણુાકારઃ 

 ¤યાર  એક સમેંય સ*ંયાને કોઇ એક ધન Nણૂાªક સાથે 6ણુાકાર કરતા ંઆપણે 

�શને તે Nણૂાªક સાથે 6ણુાકાર કર2 લઇએ અને છેદને એમ જ (અચળ) રાખીએ 

છ2એ. દા.ત. 
5

8

5

42
4

5

2 =×=×  

 બે સમેંય સ*ંયાઓનો 6ણુાકાર કરવા માટ  �શ અને છેદનો અલગ - અલગ 

6ણુાકાર કર2એ અને તેને �શનો 6ણુાકાર ના =વcપમા ંલખીએ છ2એ. 

         છેદનો 6ણુાકાર 

 દા.ત. 
35

6

57

32

5

3

7

2 =
×
×=×  

���� ભાગાકારભાગાકારભાગાકારભાગાકાર 

 એક સમેંય સ*ંયાનો બી1 m]ૂયે:ર સમેંય સ*ંયા સાથે ભાગાકાર કરવા માટ  

આપણે એક સમેંય સ*ંયાને બી1 m]ૂયે:ર સમેંય સ*ંયાના )ય=ત સાથે 

6ણુાકાર કર2એ છ2એ. 

 દા.ત. 
15

14

35

72

3

7

5

2

7

3

5

2 =
×
×=×=÷  

 કોઇ સ*ંયાનો તેમના )ય=ત સાથેનો 6ણુાકાર હમેંશા 1 થાય છે. 
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���� 3ય|ન કરો. 

1. 






−−
21

6

63

5
 2. 







 −×
5

2

7

3
 3. 







 −÷−
13

2

12

7
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10101010. 3ા3ા3ા3ાયો�ગક rિૂમિતયો�ગક rિૂમિતયો�ગક rિૂમિતયો�ગક rિૂમિત 

 

���� અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ    ----     

 પ!રકર અને મપપ�ીનો ઉપયોગ કર2 િવિવધ 3કારના િaકોણ રચે છે. 

���� સકં�પના/િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃસકં�પના/િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃસકં�પના/િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃસકં�પના/િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃ    ----     

1. ર ખા પર ન હોય તેવા �બ̀Gુમાથંી તે ર ખાને સમાતંર ર ખાની રચના. 

2. િaકોણની રચના 

3. િaકોણની aણ બાxુની લબંાઇ આપેલી હોય તો િaકોણની રચના કરવી 

(બાબાબા) 

4. િaકોણની બે બાxુના ં માપ અને �તગ�ત �ણૂાQુ ં માપ આપેલા હોય 

તેવા િaકોણની રચના. (બા�બૂા) 

5. િaકોણના બે �ણૂાના ં માપ અને �તગ�ત બાxુની લબંાઇ આપી હોય 

તેવા િaકોણની રચના કરવી. (�બૂા�)ૂ 

6. િaકોણની એક બાxુ અને કણ�Qુ ં માપ આપેPુ ં હોય તેવા કાટકોણ 

િaકોણની રચના કરવી (કાકબા) 

���� માa માપપ�ી અને પ!રકરના ઉપયોગથી સમાતંર ર ખા અને તેની છે!દકાની 

રચના કરવી. 

 પગિથ;ુ ં- 1 થી 7 કરવા... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vii) 

F F 

m 

E 
G 

A 

D 

C B 
l 

;�ુમકોણ 

;�ુમકોણ 
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���� અYયયનઅYયયનઅYયયનઅYયયન    ----    અYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃ    ----     

1. આ�ૃિત (vii)મા ંA માથંી તમે બી1 કોઇ ર ખા દોર2 શકો K પણ ર ખા l ને 

સમાતંર હોય? 

2. સમાન ;�ુમકોણનો ઉપયોગ કરવાને બદલે સમાન અQકુોણનો ઉપયોગ 

કર2 શકાય તે માટ  mુ ંતમે ઉપરની રચનામા ંથોડો +ધુારો -  વધારો 

કર2 શકો? 

���� િaકોણની રચના/ 6ણુધમ¦િaકોણની રચના/ 6ણુધમ¦િaકોણની રચના/ 6ણુધમ¦િaકોણની રચના/ 6ણુધમ¦ 

1. િaકોણના બ!હZકોણQુ ંમાપ અને તેના �તઃસbંખુ કોણના  

 માપનો સરવાળો સમાન હોય છે. 
 ∠3=∠1 + ∠2 
 
 
 

2. િaકોણના aણેય �ણૂાઓના માપનો સરવાળો 1800 હોય છે. 
 ∠1 + ∠2 + ∠3=1800 

 
 
 
 

3. િaકોણની કોઇપણ બે બાxુની લબંાઇનો સરવાળો, aી1 બાxુની લબંાઇ કરતા ં

વk ુહોય છે. 
 a + b>c 
 
 
 
 
 

4. કાટકોણ િaકોણમા ં કણ�ની લબંાઇનો વગ� એ બાક2ની બે બાxુની લબંાઇઓના 

વગ¦ના સરવાળા Kટલો હોય છે. 

 a2 + b2=c2 

 

 

 

y 

x 

z 

1 

2 3 

x 

z 

1 

2 3 

x 

z 

1 

y 
b 

a c 

x 

y z 

c a 

b 
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���� બાxુ, કાટકોણ, કણ� અને  �ણૂાઓના આધાર  િaકોણની રચનાની શરતો.બાxુ, કાટકોણ, કણ� અને  �ણૂાઓના આધાર  િaકોણની રચનાની શરતો.બાxુ, કાટકોણ, કણ� અને  �ણૂાઓના આધાર  િaકોણની રચનાની શરતો.બાxુ, કાટકોણ, કણ� અને  �ણૂાઓના આધાર  િaકોણની રચનાની શરતો. 

1. બાબાબા  -  (બાxુ, બાxુ, બાxુ) 

2. બા�બૂા  -  (બાxૂ, �ણૂો, બાxુ) 

3. �બૂા� ૂ-  (�ણૂો, બાxુ, �ણૂો) 

4. કાકબા -  (કાટ�ણૂો, કણ�, બાxુ) 

���� અYયયનઅYયયનઅYયયનઅYયયન    ----    અYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃઅYયાપન 3!_યાઃ    ----     
1. Kની બાxુQુ ં માપ 7.5 સેમી હોય તેવા સમબાxુ િaકોણની રચના ક વી ર2તે 

થાય? 

 
 
 
 
 

2. ∆ABC રચો Kમા ંAB= 4 સેમી, BC=3.5 સેમી અને AC=4 સેમી છે કયા 3કારનો 

િaકોણ છે? 

 
 
 
 
 

3. XY=2.5 સેમી, YZ=6 સેમી અને XZ=6.5 સેમી હોય તેવો ∆ XYZ રચો. ∠YQુ ં

માપ મેળવો. 
 
 
 
 
 

4. ∆ABC રચો Kમા ંAB=3 સેમી, AC=5 સેમી અને m∠B=300 છે mુ ંજોવા મળે 

છે? 

 
 
 
 

5. BC=7.5 સેમી, AC=5 સેમી અને m∠C=600 હોય તેવો ∆ABC રચી શકાશે? 

 
 
 
 

6. ∆ABC રચો. Kમા ંAB=5 સેમી, m∠ABC=1050 અને m∠BCA=400 છે. 
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7. EF=7.2 સેમી, m∠E=1100 અને m∠F=800 હોય તેવો ∆DEF રચી શકાય ક  ક મ 

તે ચકાસો. 
 
 
 

8. એવો કાટકોણ િaકોણ રચો ક  Kના કણ�ની લબંાઇ 6 સેમી અને એક બાxુની 

લબંાઇ 4 સેમી હોય. 
 
 
 
 

9. સિમXબાxુ કાટકોણ ∆ABC રચો, Kમા ં m∠ACB=900  અને AC=6 સેમી છે. 

ચચા� કરો. 
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11111111. પ!રિમિત અને �ેaફળપ!રિમિત અને �ેaફળપ!રિમિત અને �ેaફળપ!રિમિત અને �ેaફળ 
 

���� અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ 

1. \ાફ પેપરના ઉપયોગથી સમતલીય ચsZુકોણ અને અ]ય બÀુકોણના 

�ેaફળનો �દાજ મેળવે છે અને +aૂો Xારા ચકાસે છે. 

2. બÀુકોણના �ેaફળ શોધે છે. 

����    િવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃ 

1. ચોરસ અને લબંચોરસ 

2. લબંચોરસના ભાગ તર2ક  િaકોણ તેમજ અ]ય એકcપ ભાગોQુ ં

સામા]યીકરણ 

3. િaકોણQુ ં�ેaફળ 

4. વs ુ�ળ, વs ુ�ળનો પ!રઘ અને �ેaફળ 

5. એકમQુ ંcપાતંર અને )યવહા[ંુ કોયડાઓ 

����    ચોરસ અને લબંચોરસઃચોરસ અને લબંચોરસઃચોરસ અને લબંચોરસઃચોરસ અને લબંચોરસઃ 

• ચોરસ અને લબંચોરસ એ સમતલીય આ�ૃિતઓ છે. 

• બધં આ�ૃિતની સીમાર ખાની લબંાઇ એ પ!રિમિત છે. 

• �ેaફળ એ બધં આ�ૃિતએ એ સમતલમા ંરોક લી જ�યાQુ ંમાપ છે. 

����    3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ 

 નીચેના 3�ોના જવાબ શોધવા માટ  તમાર  mુ ં શોધVુ ં પડ  -  પ!રિમિત ક  

�ેaફળ? 

1. વગ�ખડંમાQં ુ ંકા�ં પા!ટ;ુ ંક ટલી જ�યા રોક  છે? 

2. કાળા ં પા!ટયાનંી ફરતે લાકડાની પ�ીથી @ મ કરવી હોય તો ક ટલી 

લબંાઇની પ�ી જોઇશે? 
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3. એક િaકોણાકાર બાગને ફરતે aણ વાર ટા મારવાથી તમે ક ટPુ ં

�તર કાપશો? 

4. લબંચોરસ  @ મને લેમીનેશન કરવા માટ   તમાર  ક ટPુ ં�લા =ટક જોઇશે? 

���� િનયિમત બÀુકોણની પ!રિમિત=  બાxુની સ*ંયા × એક બાxુની લબંાઇ 

 ∴ ચોરસની પ!રિમિત = 4 × બાxુની લબંાઇ 

 લબંચોરસની પ!રિમિત = 2 × (l + b) 

 ચોરસQુ ં�ેaફળ  = બાxુ × બાxુ 

 લબંચોરસQુ ં�ેaફળ  = l × b 

3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ 

 

 

આ�ૃિત 11.1 

 

આ�ૃિત 11.2 

 

આ�ૃિત 11.3 
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1. ઉપરની દર ક આ�ૃિતઓની પ!રિમિત અને �ેaફળ શોધો. 

2. આ�ૃિતઓમા ંપ!રિમિત વધવાથી �ેaફળ પણ વધશે? 

3. ઉપરની આ�ૃિતમા ંક વો ફ રફાર કરવાથી પ!રિમિત અને �ેaફળ બનેં વધશે? તે 

માટ ની આ�ૃિત દોરો. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  એક તાર, લબંચોરસ આકારમા ંવાળેલો છે Kની લબંાઇ 40 સેમી અને પહોળાઇ 

22 સેમી છે. જો તેને ખોલીને  ફર2થી ચોરસ આકારમા ંવાળવામા ંઆવે તો તેની 

દર ક બાxુQુ ંમાપ ક ટPુ ંથશે? કયો આકાર વk ુ�ેaફળ આવર  છે તે પણ ન�2 

કરો.. 
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���� લબંચોરસના ભાગ તર2ક  િaકોણલબંચોરસના ભાગ તર2ક  િaકોણલબંચોરસના ભાગ તર2ક  િaકોણલબંચોરસના ભાગ તર2ક  િaકોણ 

 

 -  આ�ૃિતમા ં દશા�)યા bજુબ 

લબંચોરસને તેના એક િવકણ� 

પરથી કાપીને બે િaકોણો મેળવો. 

 -  mુ ંઆ િaકોણો એકcપ છે? 

 -  આ બનેં િaકોણોના ં �ેaફળ 

સમાન છે? 

 આમ, દર ક િaકોણQુ ં�ેaફળ લબંચોરસના �ેaફળ કરતા ંઅડkુ ંથશે. 

3ય|ન કરો3ય|ન કરો3ય|ન કરો3ય|ન કરો 

 

 -  5 સેમી બાxુવાળા ચોરસમા ં

દશા�વેલ ચાર ય િaકોણના ં�ેaફળ 

શોધો mુ ંતે સમાન થશે? 

 

 

 

2.  

 -  અહ¡ લબંચોરસના ં બે ભાગ 

કરવામા ંઆ)યા ંછે. આ બનેં ભાગ 

એકબીw પર બધંબેસતા આવશે 

ક  નહ¡? 

 -  કયા ભાગQુ ં પ!રÂમણ કરાવVુ ં

પડ ? 

 

5 સેમી 

4 સેમી 2 સેમી A D 

B C 

5 સેમી 

8 સેમી 
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3.  

 

����    સમાતંરબાxુ ચsZુકોણQુ ં�ેaફળઃસમાતંરબાxુ ચsZુકોણQુ ં�ેaફળઃસમાતંરબાxુ ચsZુકોણQુ ં�ેaફળઃસમાતંરબાxુ ચsZુકોણQુ ં�ેaફળઃ 
 K ચsZુકોણની સામસામેની બાxુઓ સમાતંર હોય તે ચsZુકોણને સમાતંરબાxુ 

ચsZુકોણ કહ વાય. સમાતંરબાxુ ચsZુકોણમા ંસામસામેની બાxુઓ સરખી અને સમાતંર 

હોય છે.  

 પાઠMN=ુતકમા ં દશા�વેલ આ�ૃિત 11.10 અને 11.11 પરથી સમાતંરબાxુ 

ચsZુકોણQુ ં�ેaફળ શોધવા માટ Q ુ ં+aૂ તારવો. 

 સમાતંરબાxુ ચsZુકોણની કોઇપણ બાxુને તેના આધાર તર2ક  લઇ શકાય. તે 

બાxુ પર સામેના ંિશરો�બ̀Gુમાથંી દોર લા લબંને તેની �ચાઇ કહ  છે. 

 આમ, સમાતંરબાxુ ચsZુકોણQુ ં�ેaફળ =  આધાર x �ચાઇ 

3ય|ન3ય|ન3ય|ન3ય|ન કરો. કરો. કરો. કરો. 

 
આ�ૃિત - 11.3 

ઉપરની આ�ૃિતમા ંદર ક સમાતંરબાxુ ચsZુકોણની પ!રિમિત અને �ેaફળ શોધો. 

તમારા પ!રણામQુ ંNથૃ�રણ કરો. 
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���� િaકોણQુ ં�ેaફળિaકોણQુ ં�ેaફળિaકોણQુ ં�ેaફળિaકોણQુ ં�ેaફળ 

 સમાતંરબાxુ ચsZુકોણના એક િવકણ� વડ  સમાતંરબાxુ ચsZુકોણ બે સમ�ેa 

િaકોણમા ંવહyચાય છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ABCQુ ં�ેaફળ  = 
2

1  (સમાતંરબાxુ ચsZુકોણQુ ં�ેaફળ) 

   = 
2

1
 x આધાર  x �ચાઇ 

   = 
2

1
 x BC x ..... 

   = 
2

1
 x b x h 

 આજ, ર2તે ∆CADQુ ં�ેaફળ = 
2

1
 x .......... x AD 

3ય|ન કરો. 

1. 

 

આ�ૃિત - 11.5 

આ�ૃિતમા ંબધા િaકોણનો આધાર આ�ૃિતમા ંબધા િaકોણનો આધાર આ�ૃિતમા ંબધા િaકોણનો આધાર આ�ૃિતમા ંબધા િaકોણનો આધાર AB=6 સેમી છે.સેમી છે.સેમી છે.સેમી છે.         

• દર ક િaકોણની ABને અQcુપ �ચાઇ ક વી હશે?  .................................... 

• mુ ંબધા િaકોણના ં�ેaફળ સમાન હશે?  .................................... 

• બધા િaકોણ એકcપ પણ હશે?   .................................... 

A N D 

C M B 
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2. અહ¡ આપેલી ચોરસ આ�ૃિતમા ંર ખા!ંકત ભાગQુ ં�ેaફળ શોધો. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����    વs ુ�ળવs ુ�ળવs ુ�ળવs ુ�ળ,,,,    વs ુ�ળનો પ!રઘ અને �ેaફળઃવs ુ�ળનો પ!રઘ અને �ેaફળઃવs ુ�ળનો પ!રઘ અને �ેaફળઃવs ુ�ળનો પ!રઘ અને �ેaફળઃ 

 પ!રકરની મદદથી ચાટ�  પેપર પર એક બધં વ_ આકાર દોરો. આ આકારની 

!કનાર2 પરના ંતમામ �બ̀Gુઓ આ�ૃિતમા ંરહ લ વSચેના ં �બ̀Gુથી સમાન �તર  હોય છે. 

તેથી આ આકાર વs ુ�ળાકાર છે તેમ કહ2 શકાય 

 આપણે wણીએ છ2એ ક , સીધીર ખાના ંકોઇ ભાગની લબંાઇ માપપ�ીની મદદથી 

માપી શકાય છે. પરંs,ુ વ_ર ખાના ં કોઇ ભાગની લબંાઇ માપપ�ીની મદદતી માપી 

શકતા નથી, કારણ ક  આ આકાર સીધા નથી. 

 આવા વ_ આકારની ધાર પર એક ટપ�ંુ કર2 તેને ચાટ�  પેપર પર સીધી ર ખામા ં

એક Nણૂ� પ!રÂમણ કરાવો. આ ર ખા પરQુ ં�તર માપો. 

 આમ, વ_ આકારની ધાર પર િનિ¶ત �બ̀Gુથી શc કર2ને ફર2થી તે જ િનિ¶ત 

�બ̀Gુ +ધુીQુ ં એ �તરને વs ુ�ળનો પ!રઘ અથવા વs ુ�ળની લબંાઇ અથવા વs ુ�ળની 

પ!રિમિત કહ  છે. 

 કોઇપણ માપના ંવs ુ�ળના ંપ!રઘ અને તેના ં )યાસનો 6ણુો:ર હમેંશા લગભગ 

સરખો (3.14) જ મળે છે. Kને π વડ  દશા�વવામા ંઆવે છે. 

 એટલે ક , π=
d

C  ¤યા ંc એટલે પ!રઘ અને d એટલે )યાસ. 

 ∴ C = πxd 

 ∴ C = πx2r (¤યા ંd=2xr) 

  =2πr 

 ∴ વs ુ�ળનો પ!રઘ =  2πr 

40 સેમી 

40 સેમી 

20 સેમી 20 સેમી 

20 સેમી 

20 સેમી 

R 

Q P 

S 
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3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો. 

 
1. ઉપરની આ�ૃિતમા ંકયા ચોરસની પ!રિમિત વkુ ંછે? 

2. નાના ચોરસની પ!રિમિત અને વs ુ�ળનો પ!રઘ એ બેમાથંી ક;ુ ંમાપ મો�ંુ છે? 

���� અધ�વs ુ�ળની પ!રિમિત= વs ુ�ળના પ!રઘQુ ંઅડkુ ં +  )યાસ 

  dr +×= π2
2

1
 

  dr += π  અથવા = πr + 2r 

����    વs ુ�ળQુ ં�ેaફળઃવs ુ�ળQુ ં�ેaફળઃવs ુ�ળQુ ં�ેaફળઃવs ુ�ળQુ ં�ેaફળઃ 

 ચાટ�  પેપર પર અQ�ુળૂ િa¤યા લઇ એક વsુ�ળ દોરો. આ વsુ�ળને 

પાઠMN=ુતકમા ંદશા�વેલ આ�ૃિત 11.35 અને 11.36 bજુબની !_યા કરો. અહ¡, વsુ�ળના ં

Vતૃાશંોને ગોઠવણી કરતા,ં એક સમાતંરબાxુ ચsZુકોણ Kવો આકાર બનશે. જો વs ુ�ળના ં

વkમુા ંવk ુVતૃાશંોને કાપીને ગોઠવણી કરવામા ંઆવે તો લગભગ લબંચોરસ આકાર 

બનશે. (xુઓ આ�ૃિત 11.37) 

આમ, વsુ�ળQુ ં�ેaફળ  = બનેલ લબંચોરસQુ ં�ેaફળ 

    = lxb 

    = (પ!રઘQુ ંઅડkુ)ં x િa¤યા 

    = rr ×






 × π2
2

1
 

    = 2rrπ  

����    3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ 

 14 સેમી િa¤યાવાળા વs ુ�ળાકાર Nઠૂામાથંી, 3.5 સેમી િa¤યાવાળા બે વs ુ�ળ 

અને 3 સેમી લબંાઇ તેમજ 1 સેમી પહોળાઇવાળો એક લબંચોરસ કાપવામા ંઆવે છે. 

બાક2ના N ૂઠંાQ ુ ં�ેaફળ ગણો. (
7

22=π  લો.) 
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એકમQુ ંcપાતંરણ અને )યવહા[ંુ કોયડાઃ 
 
 
 
 
 
 

ભાગાકાર 

 7 !કલો   
 
 
 
 

6ણુાકાર 

6 હ <ટો 

5 ડ કા 

4 મીટર 

3 ડ સી 

2 સે ]ટ 

1 િમ�લ 
  પગિથયા ં એકમ   

 પગિથયામંા ં દશા�વેલ _મ bજુબ ઉતરતા _મમા ં કોઇ એક એકમમાથંી બીw 

એકમમા ંcપાતંરણ કરવા,ં Kટલા પગિથયા ંઉતયા� તેટલા ંm]ૂય તે એક એકમના ં�કની 

પાછળ લાગશે. એટલે ક  10, 100,1000,.... વડ  તે એકમના ં�કને 6ણુવા પડશે. 

 આજ, ર2તે પગિથયામંા ંદશા�વેલ _મ bજુબ ચડતા ં_મમા ંકોઇ એક એકમમાથંી 

બીw એકમમા ંcપાતંરણ કરવા,ં Kટલા પગિથયા ંચઢ2એ તેટલા m]ૂયથી બનતી સ*ંયા 

(Kવી ક , 10,100, 1000,......) વડ  તે એકમના ં�કને ભાગવા પડશે. 

 દા.ત. 1 મીટર = _______ સેમી. 

 મીટરમાથંી સેમીમા ંcપાતંરણ કરવા, બે પગિથયા ંઊતરવા ંપડશે. 

 ∴ 1 મીટર = 1x100 = 100 સેમી 

 આજ ર2તે, 1 મીટર2 = 1મીટર x  1 મીટર 

    = 100 સેમી  x 100 સેમી 

    = 10000 સેમી2 

મે!gક પhિતમા,ં જમીનના �ેaફળQુ ંમાપ હ <ટરમા ંમપાય છે. 

 ∴ 1 હ <ટર = ______ મીટર2 

 1 હ <ટર  = 100x 100મી2 = 10000મી2 

3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો. 

1. 50 સેમી2ને મીમી2મા ંcપાતંરણ કરો. 

2. 2 હ <ટરને મી2મા ંcપાતંરણ કરો. 

3. 90 મીટર લબંાઇ અને 60 મીટર પહોળાઇ ધરાવતા ખેતરના મYયમાથંી પસાર 

થતા અને તેની બાxુઓને સમાતંર 3 મીટર પહોળા બે પર=પર લબં ર=તા 

બનાવેલા છે. 
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 (1) ર=તાઓએ આવર Pુ ં�ેaફળ શોધો 

 (2) c. 110/મી2 3માણે ર=તાઓ બનાવવાનો ખચ� શોધો. 

4. 3#ાએ 4 સેમી િa¤યાવાળ2 એક વs ુ�ળાકાર નળ2ની ફરતે દોર2 વ¡ટાળ2 અને 

જcર2 લબંાઇની દોર2 કાપી લીધી. હવે તેણે એ જ દોર2ને 4 સેમીની બાxુ 

ધરાવતા ચોરસ ડબાની આસપાસ િવ̀ટાળ2. mુ ં તેની પાસે દોર2 વધી હશે? 

(π=3.14) 

5. સમાન પ!રિમિત ધરાવતા ંલબંચોરસ, ચોરસ અને વs ુ�ળાકાર �લોટમાથંી કોઇ 

એક �લોટ પસદં કરવાQુ ં કહ વામા ં આવે તો, તમે કયો �લોટ લેવાQુ ં પસદં 

કરશો? 
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12121212. બીજગ�ણતીય પદાવ�લબીજગ�ણતીય પદાવ�લબીજગ�ણતીય પદાવ�લબીજગ�ણતીય પદાવ�લ 
 

����    અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ    ----     
• બૈ5જક પદાવ�લઓના સરવાળા અને બાદબાક2 કર  છે. 

 

���� સકં�પના/િવષયવ=sનુાસકં�પના/િવષયવ=sનુાસકં�પના/િવષયવ=sનુાસકં�પના/િવષયવ=sનુા    b�ુાઓb�ુાઓb�ુાઓb�ુાઓ 

1. પદાવ�લની રચના. 

2. સwતીય અને િવwતીય પદ 

3. એકપદ2, pXપદ2, િaપદ2 અને બÀુપદ2 પદાવ�લઓ. 

4. પદાવ�લના સરવાળા -  બાદબાક2 

5. પદાવ�લની !ક̀મત શોધવી. 

6. પદાવ�લનો ઉપયોગ -  +aૂો અને િનયમો 

  -  પ!રિમિતના ં+aૂો 

  -  �ેaફળના +aૂો 

  -  કડાની પેટન�ના ંિનયમો. 

����    પદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લની રચનાની રચનાની રચનાની રચના 
 ચલ માટ  -  x,y,l,m વગેર  -  !ક̀મત xુદ2 xુદ2 હોય છે. 

 અચલ માટ  -  ચોક<સ !ક̀મત હોય છે. દા.ત, 4 - 50 - 10 વગેર  

 ચલ  +  અચલ = પદાવ�લ 

���� પદાવ�લના પદો -  ચલ અને અચલના ભાગોને અલગ ર2તે મેળવી અને પછ2 

સરવાળો કરવામા ંઆવે તે ભાગોની પદ તર2ક  ઓળખવામા ંઆવે છે. 

 પદના અવયવ→  

4x2 - 3xy→g2 ચાટ�  
4x2 - 3xy 

 
4x2    - 3xy 

        
4 X x    - 3 x y 
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���� સહ6ણુક → સ*ંયા|મક અવયવને સ*ંયા|મક સહ6ણુક અથવા પદનો સહ6ણુક 

કહ  છે. 

સહ6ણુક 

 

સ*ંયા|મક  બીજગ�ણતીય 

 

ઉ.દા. 5xyમા ં→ 5 એ xyનો સહ6ણુક છે. 

   અથવા 

  → x એ 5yનો સહ6ણુક છે 

   અથવા 

  → y એ 5xનો સહ6ણુક છે. 

♣ પદ, સહ6ણુક, xનો સહ6ણુક, yનો સહ6ણુક મેળવો. 

પદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લ પદ (અવયવ પદ (અવયવ પદ (અવયવ પદ (અવયવ 

નથી)નથી)નથી)નથી) 

સ*ંયાસ*ંયાસ*ંયાસ*ંયા|મક |મક |મક |મક 

સહ6ણુકસહ6ણુકસહ6ણુકસહ6ણુક 

xનો નો નો નો 

સહ6ણુકસહ6ણુકસહ6ણુકસહ6ણુક    

yનો નો નો નો 

સહ6ણુકસહ6ણુકસહ6ણુકસહ6ણુક    
x - 3y     
3 - y2     
3 - y + 5 y2     
2z - 5xz     
72x - y     
10y + 7x     

���� સwતીય અને િવwતીય પદઃસwતીય અને િવwતીય પદઃસwતીય અને િવwતીય પદઃસwતીય અને િવwતીય પદઃ    ----     

-  સwતીય પદ → સમાન બીજગ�ણતીય અવયવો હોય. 

    દા.ત. 2xy અને 5xy 

- િવwતીય પદ → અસમાન બીજગ�ણતીય અવયવો હોય. 

    દા.ત. 2xy અને 3x, 2xy અને 4 

• એકપદ2 → માa એક જ પદ → 4xy,3z2,6 વગેર  

• pXપદ2  → બે િવwતીય પદો → x + y, x2 - y2, m - 5 વગેર  

• િaપદ2  → aણ પદ હોય  → x + y + 10, x2 - y2 + 10 વગેર  

• બÀુપદ2 → એક અથવા વk ુપદો → (ઉપરની તમામ બÀુપદ2 છે.) 
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થોડા ંઉદા. જોઇએ. 

_મ_મ_મ_મ જોડજોડજોડજોડ અવયવોઅવયવોઅવયવોઅવયવો બીજ ગ�ણતીય અવયવો બીજ ગ�ણતીય અવયવો બીજ ગ�ણતીય અવયવો બીજ ગ�ણતીય અવયવો 

સરખા છે ક  xુદાસરખા છે ક  xુદાસરખા છે ક  xુદાસરખા છે ક  xુદા 

સwતીય ક  સwતીય ક  સwતીય ક  સwતીય ક  

િવwતીયિવwતીયિવwતીયિવwતીય 

ન{ધન{ધન{ધન{ધ 

1 7x 
12y 

    

2  - 4ab 
7ba 

    

3. 3xy 
3x 

    

4. pq2 

 - 4pq2 
    

5. mn2 
10mn 

    

 

����    પદાવ�લના સરવાળા બાદબાક2.પદાવ�લના સરવાળા બાદબાક2.પદાવ�લના સરવાળા બાદબાક2.પદાવ�લના સરવાળા બાદબાક2. 

→ કોયડા ઉક લ પhિતમા ં પદાવ�લઓના સરવાળા અને બાદબાક2 Xારા ઉક લ 

મેળવી શક2એ છ2એ. ઘણા ં કોયડા ઉક લમા ં પદાવ�લના =વcપમા ં પણ ઉક લ 

મળશે. 

����    સwતીય પદ સાથે ગોઠવી સાGંુ cપ આપVુ.ંસwતીય પદ સાથે ગોઠવી સાGંુ cપ આપVુ.ંસwતીય પદ સાથે ગોઠવી સાGંુ cપ આપVુ.ંસwતીય પદ સાથે ગોઠવી સાGંુ cપ આપVુ.ં 

ઉદા. (1) 21b - 32 + 7b - 20b 

 Ans. = 21b - 20b + 7b - 32 
  = b + 7b - 32 
  = 8b - 32 

પદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લની !કમ̀ત શોધવી ની !કમ̀ત શોધવી ની !કમ̀ત શોધવી ની !કમ̀ત શોધવી  

����  એક ચલવાળ2 પદાવ�લ 

ઉદા. n= - 2 માટ  પદાવ�લની !ક̀મત શોધો. 
(1) 5n - 2 

 n= - 2 !ક̀મત 5n - 2મા ંbકૂતા.ં 

 5( - 2) - 2= - 10 - 2= - 12 થાય. 

(2) 5n2 + 5n - 2મા ંn= - 2 bકૂ2 !ક̀મત શોધો. 
 

(3) n3 + 5n2 + 5n - 2મા ંપણ n= - 2bકૂ2 !ક̀મત શોધો. 

���� બે ચલ વાળ2 પદાવ�લઓની !ક̀મત શોધવી 

ઉદા. (1) જો a=2 અને b= - 2 હોય તો !ક̀મત શોધો 

 (i) a2 + b2  (ii) a2 + ab + b2 
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���� બે કરતા ંવધાર  ચલવાળ2 બે કરતા ંવધાર  ચલવાળ2 બે કરતા ંવધાર  ચલવાળ2 બે કરતા ંવધાર  ચલવાળ2 પદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લની !કમ̀તની !કમ̀તની !કમ̀તની !કમ̀ત 

ઉદા. જો x=3, a= - 1 અને b= - 2 લઇ !ક̀મત શોધો. 
 (i) 3x - 5 - x + 9  (ii) 2 - 8x + 4x + 4 
 (iii) 3a + 5 - 8a + 1 (iv) 2a - 2b - 4 - 5 + a 
 

���� પદાવ�લનો ઉપયોગપદાવ�લનો ઉપયોગપદાવ�લનો ઉપયોગપદાવ�લનો ઉપયોગ    ----        +aૂો અને િનયમોઃ+aૂો અને િનયમોઃ+aૂો અને િનયમોઃ+aૂો અને િનયમોઃ 

પ!રિમિતપ!રિમિતપ!રિમિતપ!રિમિતના ં+aૂો.ના ં+aૂો.ના ં+aૂો.ના ં+aૂો. 

1. સમબાxુ િaકોણની પ!રિમિત = 3 l (બાxુની લબંાઇ l) 

2. ચોરસની પ!રિમિત = 4 l  (બાxુની લબંાઇ l) 

3. િનયિમત પચંકોણની પ!રિમતી=5 l (બાxુની લબંાઇ l) 

����    કડાની પેટન�ના િનયમોઃકડાની પેટન�ના િનયમોઃકડાની પેટન�ના િનયમોઃકડાની પેટન�ના િનયમોઃ    ----     

    (િવિવધ આકારોની પેટન�)(િવિવધ આકારોની પેટન�)(િવિવધ આકારોની પેટન�)(િવિવધ આકારોની પેટન�) 

1. 3ા�ૃિતક સ*ંયા n માટ . 

 તો 2n એ બેક2 સ*ંયા છે. 

 2n= {2,4,6,8......} મળે. 

 2n + 1 માટ  = {3,5,7,9.............} મળે. 

 3n + 1 માટ  = {4,7,10,13,.........} મળે. 

���� Books Page No. 245 ઉપરની 3Vિૃ: કર2 િવિવધ આકારોની પેટન� મેળવો. 

ન{ધઃ-  nબાxુઓ ધરાવતા બÀુકોણના એક િશરો�બ̀Gુમાથંી (n - 3) સ*ંયાના િવકણ¦ દોર2 

શકાય. 
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13131313. ઘાત અને ઘાતાકંઘાત અને ઘાતાકંઘાત અને ઘાતાકંઘાત અને ઘાતાકં 
 

����    અYયયન િનZપિ:અYયયન િનZપિ:અYયયન િનZપિ:અYયયન િનZપિ: 

 મોટ2 સ*ંયાઓના 6ણુાકાર અને ભાગાકાર આધા!રત દાખલાઓના સાGંુcપ 

આપવા માટ  ઘાત =વcપનો ઉપયોગ કર  છે. 

����    િવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃ 
1. ઘાતાકં 

2. ઘાતાકંના િનયમો  અને તેના ઉપયોગ આધા!રત ઉદાહરણો 

3. દશાશં પhિત 

4. િવશાળ સ*ંયાઓને 3માણrતૂ =વcપમા ંદશા�વવી. 

����    ઘાતાકંઘાતાકંઘાતાકંઘાતાકં 

 સામા]ય ર2તે �બૂ જ મોટ2 સ*ંયાને વાચંવા, સમજવા ક  સરખામણી કરવામા ં

�બૂ જ bºુક લી પડ  છે. Kને સરળ કરવા માટ  ઘાતાકંનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે 

છે. 

 દા.ત. 100000= 10×10×10×10×10=105 

 -  અહ¡ ‘10’ને આધાર અને ‘5’ને ઘાતાકં કહ  છે. Kને દસની પાચં ઘાત એમ 

વાચંવામા ંઆવે છે. આમ, 105 એ100000Qુ ંઘાતાકં2ય =વcપ છે. 

 -  સ*ંયાને 10 િસવાય બીw કોઇ પણ આધાર હોઇ શક  છે. 

 દા.ત. 125= 5x5x5=53 

 અહ¡ ‘5’ને આધાર અને ‘3’ ને ઘાતાકં કહ  છે. Kને પાચંની aણ ઘાત અથવા તો 

પાચંનો ઘન એમ વાચંી શકાય. 

 -  આજ ર2તે, 32ને aણનો વગ�, 25ને બેની પાચં ઘાત એમ વાચંી શકાય. 

 -  ¤યાર  આધાર ઋણ Nણૂાªક હોય |યાર  પણ સ*ંયાને ઘાત =વcપમા ંલખી શકાય. 

 દા.ત.  ( - 2)3 = ( - 2)x( - 2)x( - 2)=( - 8) 

  ( - 2)4 = ( - 2)x( - 2)x( - 2)x( - 2)=16 

 ¤યાર  આધાર ઋણ હોય અને તેનો ઘાતાકં એક2 સ*ંયા હોય તો તેQુ ં િવ=sતૃ 

=વcપ ઋણ આવશે અને જો તેનોઘાતાકં બેક2 સ*ંયા હોય તો તેQુ ં િવ=sતૃ 

=વcપ ધન આવશે. 

 આમ,  ( - 1)ની એક2 ઘાત = ( - 1) 

  ( - 1)ની બેક2 ઘાત= 1 
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����    3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો. 
1. 28 અને 82મા ંમોટ2 સ*ંયા શોધો. 

2. 540ના ંઅિવભા¤ય અવયવ પાડ2ને તેના 6ણુાકારને ઘાત =વcપમા ંદશા�વો. 

3. સાGંુ cપ આપોઃ ( - 2)3x( - 10)3 

4. સરખામણી કરોઃ 2.7x1012;1.5x108 

 

જવાબઃજવાબઃજવાબઃજવાબઃ 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

����    ઘાતાકંના િનયમોઃઘાતાકંના િનયમોઃઘાતાકંના િનયમોઃઘાતાકંના િનયમોઃ 
1. સમાન આધારની ઘાતનો 6ણુાકાર 

 m]ૂય િસવાયનો Nણૂાªક a  હોય અને m અને n Nણૂ� સ*ંયાઓ હોય તો, 
 amxan=am + n 

2. સરખા આધાર પર ઘાતાકંનો ભાગાકાર 

 m]ૂય િસવાયના Nણૂાªક a માટ , 

 am÷an=am - n, ¤યા ંm અને n Nણૂ� સ*ંયાઓ છે અને m>n છે. 

3. ઘાતનો ઘાત  

 m]ૂય િસવાયનો Nણૂાªક ‘a’ હોય અને m અને n Nણૂ� સ*ંયાઓ હોય, તો  
 (am)n = amn 

4. સરખા ઘાતાકંના ઘાતનો 6ણુાકાર 

 કોઇ m]ૂય િસવાયના Nણૂાªક a અને b માટ , 

 amxbm=(ab)m. ¤યા ંm  એ એક Nણૂ� સ*ંયા છે. 

5. સરખા ઘાતાકંવાળ2 સ*ંયાઓનો ભાગાકાર 

 a અને b m]ૂય િસવાયના Nણૂાªક હોય અને m Nણૂ� સ*ંયા હોય, તો 

 
m

m

m
mm

b

a

b

a
ba 







==÷  
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���� ઘાતાકં ઘાતાકં ઘાતાકં ઘાતાકં ‘m]ૂયm]ૂયm]ૂયm]ૂય’    સાથેની સ*ંયાઃસાથેની સ*ંયાઃસાથેની સ*ંયાઃસાથેની સ*ંયાઃ 
 કોઇપણ ઘાત =વcપની સ*ંયાનો ઘાતાકં m]ૂય હોય તો તેQુ ં િવ=sતૃ cપ એક 

થશે. 

 દા.ત. 1
5555

5555

5

5
5

4

4
0 =

×××
×××==  

  ∴5
0
=1 થાય. 

����    સાGંુસાGંુસાGંુસાGંુcપ આપોઃcપ આપોઃcપ આપોઃcપ આપોઃ 

 
5

24343

23

232

323

432

×
××=

×
××

 

    

27

271

32

32

3

3

2

2

3

3

2

2

30

1455

1

4

5

5

1

4

5

23

=
×=

×=

×=

×=

×=

−−

+

 

����    3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો. 
1. 3

2 
x 3

4 
x 3

8 
= ................. 

2. (2
20 

÷ 2
15

) x 2
3 

= ............... 

3. (3
0
 + 2

0
) x 5

0 
=  .............. 

4. 10 x 10
11 

= 100
11 લખી શકાય? 

5. સાGંુ cપ આપો. 
57

55

65

25103

×
××

 

����    દશાશં પhિતઃદશાશં પhિતઃદશાશં પhિતઃદશાશં પhિતઃ 
 કોઇપણ સ*ંયાને િવ=sતૃ =વcપમા ંનીચે bજુબ લખી શકાય. 

 534278 =5x100000 + 3x10000 + 4x1000 + 2x100 + 7x10 + 8 

    = 5x10
5
 + 3x10

4
 + 4x10

3
 + 2x10

2
 + 7x10

1
 + 8x10

0
 

 અહ¡ x નો ઘાત (10ના ંઆધારમા)ં મહ:મ !ક̀મત 5 થી શc થાય છે અને દર ક 

પગિથયે 1નો ઘટાડો થઇ ડાબેથી જમણા ંજતા ં0 થાય છે. 
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���� 3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.  

આપેલી સ*ંયાને િવ=sતૃ =વcપમા ંલખો. 

 1. 20068 

 2. 2806196 

����    િવશાળ સ*ંયાઓને 3માિવશાળ સ*ંયાઓને 3માિવશાળ સ*ંયાઓને 3માિવશાળ સ*ંયાઓને 3માણrતૂ =વcપમા ંદશા�વવી.ણrતૂ =વcપમા ંદશા�વવી.ણrતૂ =વcપમા ંદશા�વવી.ણrતૂ =વcપમા ંદશા�વવી. 

 NuૃવીQુ ંદળ 5,976,000,000,000,000,000,000,000 !ક\ા છે. આ 3કારની 

�બૂ જ મોટ2 સ*ંયાઓ વાચંવા અને લખવા માટ  સરળ નથી. તેને સરળ 

બનાવવા ઘાતાકંનો ઉપયોગ કર2 શકાય. 

 દા.ત. 59 = 5.9 x 10 = 5.9 x 101 

  590 = 5.9 x 100 = 5.9 x 10
2
 

  5900 = 5.9 x 1000 = 5.9 x 10
3
 

 આમ, કોઇપણ સ*ંયાને (1.0 અને 10.0 વSચેની દશાશં સ*ંયા x  10નો ઘાત) 

=વcપમા ંદશા�વી શકાય છે. સ*ંયાના ંઆવા =વcપને 3માણrતૂ =વcપ કહ  છે. 

 દા.ત. 3487 = 3.487 x 1000 = 3.487 x 103 એ 3487Qુ ં3માણrતૂ =વcપ છે. 

પરંs ુ34.87x102 એ 3487Qુ ં3માણrતૂ =વcપ નથી. 

 તો, હવે NuૃવીQુ ંદળ 3માણrતૂ =વcપમા ંઆ ર2તે લખી શકાય. 

 NuૃવીQુ ંદળ = 5.976x1024 !ક\ા. 

���� 3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો. 

 નીચેની સ*ંયાઓને 3માણrતૂ =વcપમા ંદશા�વો. 
1. 70, 040, 000, 000 

2. 4872.9 

3. 1, 49, 600, 000, 000 

4. 86, 800, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 

5. 60, 230, 000, 000, 000, 000, 000, 000 
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14141414. સિંમિતસિંમિતસિંમિતસિંમિત 

 

����    અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ 
 િવિવધ સિંમિતના આકારોનો ઉપયોગ  

રો5જ̀દા 1વનમા ંતેનો ઉપયોગ કર  છે. 

����    સકં�પના/િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃસકં�પના/િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃસકં�પના/િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃસકં�પના/િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃ 
1. િનયિમત બÀુકોણ આ�ૃિત માટ  ર ખાઓની સિંમિત 

2. પ!રÂમ�ણય સિંમિત 

3. ર» �ખક સિંમિત અને પ!રÂમણીય સિંમિત 

���� સિંમિત એક મહ|વNણૂ� ભૌિમિતક િવચાર છે. 

���� સિંમિતનો ઉપયોગ કરતા ં�ેaો 

• કલાકારો 

• )યવસાયકો 

• !ડઝાઇનરો 

• કાર ઉ|પાદકો 

• આ!કÃટ <ટ 

• �ુદરત/નેચર વગેર . 

����    યાદ રાખોયાદ રાખોયાદ રાખોયાદ રાખો 
• જો વ=sમુા ંદશા�વેલ ર ખા પાસેથી તેને વાળ2 દ વાય તો આ�ૃિતના બનેં ભાગ 

બધં બેસતા થાય તો તે સિંમિત છે તેમ કહ વાય. 

અથવા 

• જો કોઇ વ=sનેુ તેના અડધા ભાગ ઉપર અર2સાને bકૂતા bળૂ વ=s ુKવી જ 

દ ખાય તો તે સિંમિત છે તેમ કહ વાય. 

ઉદા. 

     
 
 
 
 
 

 આ 3માણે ABCDના અ]ય અ�રોમા ંસિંમિત ચકાસો. 
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���� િનયિમત બÀકુોણ માટ  ર ખાિનયિમત બÀકુોણ માટ  ર ખાિનયિમત બÀકુોણ માટ  ર ખાિનયિમત બÀકુોણ માટ  ર ખાઓની સિંમિતઃઓની સિંમિતઃઓની સિંમિતઃઓની સિંમિતઃ    ----     
યાદરાખોઃયાદરાખોઃયાદરાખોઃયાદરાખોઃ 

• ર ખાખડંની ઓછામા ંઓછ2 સ*ંયાથી બનેલો બÀુકોણ એ િaકોણ છે. 

• જવાબ આપો/ િવચારો. 

mુ ં2 (બે ર ખાખડંોથી બÀુકોણ રચી શકાયmુ ં2 (બે ર ખાખડંોથી બÀુકોણ રચી શકાયmુ ં2 (બે ર ખાખડંોથી બÀુકોણ રચી શકાયmુ ં2 (બે ર ખાખડંોથી બÀુકોણ રચી શકાય? 

����    િનયિમત બÀુકોણિનયિમત બÀુકોણિનયિમત બÀુકોણિનયિમત બÀુકોણ 

1.1.1.1.    સમબાxુ િaકોણઃસમબાxુ િaકોણઃસમબાxુ િaકોણઃસમબાxુ િaકોણઃ                 -  3 બાxુ સમાન 

         -  3 �ણૂા સમાન 

         -  3 સિંમત ર ખા 
 

2.2.2.2.    ચોરસ ચોરસ ચોરસ ચોરસ                  -  4 બાxુ સમાન 

         -  4 �ણૂા સમાન 

         -  4 સિંમત ર ખા  

 
 

3.3.3.3.    િનયિમત િનયિમત િનયિમત િનયિમત પચંકોણપચંકોણપચંકોણપચંકોણ      -  5 બાxુ સમાન 

         -  5 �ણૂા સમાન 

         -  5 સિંમત ર ખા 
 
 

4. િનયિમત ષ²કોણ      -  6 બાxુ સમાન 

         -  6 �ણૂા સમાન 

         -  6 સિંમત ર ખા 
 

����    અ]યઅ]યઅ]યઅ]ય આ�ૃિતઓ િવશે િવચારો અને મેળવો. આ�ૃિતઓ િવશે િવચારો અને મેળવો. આ�ૃિતઓ િવશે િવચારો અને મેળવો. આ�ૃિતઓ િવશે િવચારો અને મેળવો. 

• ર» �ખક સિંમિતનો *યાલ અર2સાના 3િત�બ̀બ સાથે ગાઢ સબંધં ધરાવે છે. 

• ¤યાર  કોઇ આકારનો અડધો ભાગ તેના બીw અડધા ભાગQુ ં3િત�બબ ંહોય, 

|યાર  તે આકાર ર» �ખક સિંમિત ધરાવે છે. 

����    પ!રÂમ�ણય સિંમિતઃપ!રÂમ�ણય સિંમિતઃપ!રÂમ�ણય સિંમિતઃપ!રÂમ�ણય સિંમિતઃ    ----     

• પ!રÂમણ ઘ!ડયાળના કાટંાની !દશામા ં

• ઘ!ડયાળના કાટંાની િવ[ુh !દશામા ં

• વ=s ુપ!રÂમણ કર  છે |યાર  તેનો આકાર અને કદ બદલાતા નથી. 

• પ!રÂમણ િનિ¶ત �બ̀Gુની આસપાસ. 
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• િનિ¶ત �બ̀Gુ એ પ!રÂમણ ક ]� છે. 

• પ!રÂમણ દરિમયાન બનતા �ણૂાને પ!રÂમણ કોણ કહ વાય છે. 

• પ!રÂમણ →900→1800→2700→3600 હોય છે. 

પ!રÂપ!રÂપ!રÂપ!રÂમ�ણય સિંમમ�ણય સિંમમ�ણય સિંમમ�ણય સિંમિત માટ  ક ટલાકં વk ુઉદા.િત માટ  ક ટલાકં વk ુઉદા.િત માટ  ક ટલાકં વk ુઉદા.િત માટ  ક ટલાકં વk ુઉદા.    િવચાર2 દર ક ઉદા. માટ  ચચા� કરો.િવચાર2 દર ક ઉદા. માટ  ચચા� કરો.િવચાર2 દર ક ઉદા. માટ  ચચા� કરો.િવચાર2 દર ક ઉદા. માટ  ચચા� કરો. 

1. પ!રÂમણ ક ]� િવશે. 

2. પ!રÂમણ કોણ િવશે. 

3.  !દશાની પ!રÂમણ પર અસર થાય તે િવશે. 

4. પ!રÂમણીય સિંમિતના _મ િવશે. 

���� પા.N.ુના પેજ ન.ં 274 પરના =વાYયાય 14.2 wતે કરવા અને બાળકોને 

કરાવવા. 

���� ર» �ખક સિંમિત અને પ!રÂમણીય સિંમિત 

િવચારો અને નીચેની 3Vિૃ: કર2એ.િવચારો અને નીચેની 3Vિૃ: કર2એ.િવચારો અને નીચેની 3Vિૃ: કર2એ.િવચારો અને નીચેની 3Vિૃ: કર2એ. 

bળૂા�રોbળૂા�રોbળૂા�રોbળૂા�રો ર» �ખક ર» �ખક ર» �ખક ર» �ખક 

સિંમિતસિંમિતસિંમિતસિંમિત 

ર» �ખક સિંમિતની ર» �ખક સિંમિતની ર» �ખક સિંમિતની ર» �ખક સિંમિતની 

સ*ંયાસ*ંયાસ*ંયાસ*ંયા 

પ!રÂમણ પ!રÂમણ પ!રÂમણ પ!રÂમણ 

સિંમિતસિંમિતસિંમિતસિંમિત 

પ!રÂમણ સિંમિતની પ!રÂમણ સિંમિતની પ!રÂમણ સિંમિતની પ!રÂમણ સિંમિતની 

ક�ાક�ાક�ાક�ા 
Z     
S     
H     
O     
E     
N     
C     

����    િશ�ક િમaો નીચેની 3Vિૃ: કર2એ.િશ�ક િમaો નીચેની 3Vિૃ: કર2એ.િશ�ક િમaો નીચેની 3Vિૃ: કર2એ.િશ�ક િમaો નીચેની 3Vિૃ: કર2એ. 

આકારઆકારઆકારઆકાર પ!રÂમણ ક ]�પ!રÂમણ ક ]�પ!રÂમણ ક ]�પ!રÂમણ ક ]� પ!રÂમણનો _મપ!રÂમણનો _મપ!રÂમણનો _મપ!રÂમણનો _મ પ!રÂમણ કોણપ!રÂમણ કોણપ!રÂમણ કોણપ!રÂમણ કોણ 

ચોરસ    

લબંચોરસ    

સમબાxુ ચsZુકોણ    

સમબાxુ િaકોણ    

િનયિમત ષ²કોણ    

વsુ�ળ    

અધ�વs ુ�ળ    
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15151515. ઘન આકારોQુ ં3|ય�ીકરણઘન આકારોQુ ં3|ય�ીકરણઘન આકારોQુ ં3|ય�ીકરણઘન આકારોQુ ં3|ય�ીકરણ 
 

����    અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ    ----     
 પેપર અને �લેક બોડ� Kવી સમતલીય સપાટ2 પર િa - પ!રમાણીય આકારો 

રxૂ કર  છે. 

���� િવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃિવષયવ=sનુા b�ુાઃ 
1. સમતલીય આ�ૃિતઓ અને ઘન આકારો 

2. ફલક, ઘાર અને િશરો�બ̀Gુ 

3. 3 - D આકારો બનાવવા માટ ની નેટ 

4. સમતલ પર ઘન આકારો દોરવા - િતય�ક ર ખા�ૃિતઓ અને સમિમતીય 

આ�ૃિતઓ 

5. ઘનના xુદા - xુદા ભાગને જોવા 

����    સમતલીય આ�ૃિતઓ અને ઘન સમતલીય આ�ૃિતઓ અને ઘન સમતલીય આ�ૃિતઓ અને ઘન સમતલીય આ�ૃિતઓ અને ઘન આકારોઃઆકારોઃઆકારોઃઆકારોઃ 
 આપણા રોજ¡દા 1વનમા ંઆપણી આસપાસ N=ુતકો, દડો, આઇ=_2મના ં કોન 

વગેર  �ભ� આકારો ધરાવતી વ=sઓુ જોઇએ છ2એ. આ દર ક વ=sઓુમા ંએક 

સામા]ય બાબત એ છે ક  તે દર ક લબંાઇ, પહોળાઇ અને �ચાઇ ક  �ડાઇ ધરાવે 

છે. તેથી તેમને િa - પ!રમાણીય આકારો કહ વાય છે. 

 વs ુ�ળ, ચોરસ, લબંચોરસ, ચsZુકોણ અને િaકોણ એ સમતલીય આ�ૃિતઓ છે 

¤યાર  સમઘન, લબંઘન, ગોલક, નળાકાર, શ�ું અને િપરાિમડ એ ઘન આકારો છે. 

 સમતલીય આ�ૃિતઓ pXપ!રમાણીય (2 - D) અને ઘન આકારો િaપર2માણીય (3 

- D) હોય છે. 

����    ફલક, ઘાર અને િશરો�બGુ̀ઃફલક, ઘાર અને િશરો�બGુ̀ઃફલક, ઘાર અને િશરો�બGુ̀ઃફલક, ઘાર અને િશરો�બGુ̀ઃ 

 
 સમઘનના 8 �ણૂા એના ંિશરો�બ̀Gુ છે. ઘનQુ ંમાળ�ુ ંરચનાર 12 ર ખાખડં તેની 

ધાર છે. 6 સપાટ ચોરસ સપાટ2 તે ઘનના ફલક છે. 
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� 3ય|ન કરો. 

 
• mુ ંિaપ!રમાણીય આકારના ફલક, pXપ!રમાણીય આ�ૃિતઓ છે? 

• નળાકારને ક ટલા ફલકો છે? 

• ક ટલાકં 3 - D આકારોને કાગળની 2 - D સપાટ2 પર ક વી ર2તે ક�પી 

શકાય, તે માટ  િaપ!રમાણીય વ=sઓુને બાર2કાઇથી સમજવી પડશે. 

����    3 - D    આકારો બનાવવા માટની નેટઆકારો બનાવવા માટની નેટઆકારો બનાવવા માટની નેટઆકારો બનાવવા માટની નેટ 

3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ N ૂઠંાQ ુ ંએક બો<સ લો. તેની ધાર પરથી તેને કાપીને સમતલ N�ંુૂ મેળવો. આ તે 

બો<સની નેટ છે. નેટ એ 2 - D ર ખા�ૃિત છે, Kને વાળવાથી પ!રણામ =વcપે 3 

- D આકાર મળે છે. 

 
• અહ¡ બો<સની ધારોને યો�ય ર2તે xુદ2 કર2ને ર ખા�ૃિત મેળવી છે. 

• આની ઉલટ2 !_યા કર2 (ર ખા�ૃિત → બો<સ બનાવVુ)ં બો<સ બનાવવાનો 

3ય|ન કરો. 

• િવિવધ આકારો માટ  �ભ� નેટ પરથી 3 - D આકારો બનાવવાનો 3ય|ન કરો. 
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����    3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો.3ય|ન કરો. 
 

 

����    સમતલ પર ઘન આકારો દોરવાઃસમતલ પર ઘન આકારો દોરવાઃસમતલ પર ઘન આકારો દોરવાઃસમતલ પર ઘન આકારો દોરવાઃ 
 આપણે કાગળ પર K �ચaો દોર2એ છ2એ, K સપાટ છે. પરંs ુ ¤યાર  ઘન 

આકાર દોર2એ છ2એ |યાર  તે િaપ!રમાણીય દ ખાય તે માટ  ક ટલેક �શે aા+ં ુદોરવામા ં

આવે છે.  

����    િતિતિતિતય�ય�ય�ય�ક ર ખા�ૃિતઓઃક ર ખા�ૃિતઓઃક ર ખા�ૃિતઓઃક ર ખા�ૃિતઓઃ 
 સમઘનના ં �ચaને સામેથી જોતા ં તેની અbકુ સપાટ2ઓ જોઇ શકતા ં નથી. 

�ચaમા ંસમઘનમા ંહોય તેવી જ બધી લબંાઇઓ સમાન નથી, છતા ંતે સમઘન છે તેમ 

ઓળખી શક2એ છ2એ. ઘનની આવી ર ખા�ૃિતને િતય�ક ર ખા�ૃિત કહ  છે. 

 િતય�ક ર ખા�ૃિતમા,ં સામેની સપાટ2 અને તેની િવ[ુh બાxુની સપાટ2ના ં માપ 

સરખા ંછે. ¤યાર  ધારના ંથાય, K સમઘનમા ંસમાન હોય ચે તે અહ¡ પણ સમાન દ ખાય 

છે, પરંs ુઘરના સાચા ંમાપ દશા�વી શકતા નથી. 

 જો આપેલા ઘરના ંમાપ Kટલા ંજ માપ લઇને આ�ૃિત દોરવી હોય, તો તે માટ  

આઇસોમે!gક શીટ (સમિમિતય ટપકાવાળ2 શીટ)ની જcર પડશે. 

 સમિમતીય ડોટશીટ એ નાના સમબાxુ િaકોણ બનાવવા ટપકાઓથી અથવા 

ર ખાઓથી કાગળને િવભાગતી શીટ છે. 

����    3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ3Vિૃ:ઃ 
• \ાફ પેપર પર અને સમિમતીય ડોટ શીટ પર લબંઘન આકાર (4X3X3) 

દોરો. 

• િતય�ક ર ખા�ૃિત અને સમિમતીય આ�ૃિત બનેંમાથંી કઇ આ�ૃિતમા ં bળૂ 

લબંાઇ 3માણે જ માપ હોય છે? 

����    ઘનના xુદાઘનના xુદાઘનના xુદાઘનના xુદા    ----    xુદા ભાગને જોવાxુદા ભાગને જોવાxુદા ભાગને જોવાxુદા ભાગને જોવા 
 ઘન આકારોને જોવા એ એક ઉપયોગી આવડત છે. ઘન આકારના તેની 

પાછળની બાxુના ભાગને પણ તમે જોઇ શકતા હોવા જોઇએ. 
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 ઘન આકારના �ભ� છેદને ઘણી ર2તે જોઇ શકાયઃ 

1. કાપીને અથવા પાતળ2 કાતર2 કર2ને, Kમા ંઘનનો આડછેદ મળે છે. 

2. 3 - D આકારના 2 - D પડછાયાQુ ંઅવલોકન કર2ને. 

3. વ=sનેુ અલગ - અલગ �ણેૂથી જોઇને. Kમ ક  સામેનો દ ખાવ, બાxુનો દ ખાવ 

અને ઉપરનો દ ખાવ જોવાથી આકારની ઘણી બધી મા!હતી મળ2 શક . 

3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ 
1. નીચે ક ટલીક 3 - D વ=sઓુના ઓવરહ ટ 3ોK<ટરમાથંી નીકળતા 3કાશમા ં

મળતા પડછાયા આ�યા છે. દર ક વ=s ુકયા 3કારની છે તે ન�2 કરો. (દર કના 

એકથી વk ુઉ:ર હોઇ શક ) 
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ધોરણધોરણધોરણધોરણ    ----    8 (બીxુ સa)8 (બીxુ સa)8 (બીxુ સa)8 (બીxુ સa) 

મોડ´લૂ લેખનમોડ´લૂ લેખનમોડ´લૂ લેખનમોડ´લૂ લેખન 

 

3કરણ _માકં3કરણ _માકં3કરણ _માકં3કરણ _માકં 3333કરણQ ુનામકરણQ ુનામકરણQ ુનામકરણQ ુનામ પેઇજ ન.ંપેઇજ ન.ંપેઇજ ન.ંપેઇજ ન.ં 

9 બૈ5જક પદાવ�લઓ અને િન|યસમ 1 થી 11 

10 ઘનાકારોQુ ં3|ય�ીકરણ 12 થી 14 

11 માપન 15 થી 20 

12. ઘાત અને ઘાતાકં 21 થી 24 

13. સમ3માણ અને )ય=ત 3માણ 28 થી 38 

14. અવયવીકરણ 39 થી 44 

15. આલેખનો પ!રચય 45 થી 50 

16. સ*ંયા સાથે રમત 51 થી 54 
 

લેખનલેખનલેખનલેખન 

1. (ી સેજલબેન ગાધંી, ડાયેટ -  આણદં 

2. ડૉ. ;.ુડ2. મહ તા, ડાયેટ -  પોરબદંર 
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9999 બૈ5જક બૈ5જક બૈ5જક બૈ5જક પદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લઓ અને િન|યસમઓ અને િન|યસમઓ અને િન|યસમઓ અને િન|યસમ 
 

����    અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ 

1. બÀુપદ2નો 6ણુાકાર (િવ=તરણ) કર  છે. 

2. િવિવધ બૈ5જક િન|યસમનો ઉપયોગ કર2 રો5જ̀દા 1વનના કોયડા ઉક લે છે. 

����    િવષયવ=sનુાિવષયવ=sનુાિવષયવ=sનુાિવષયવ=sનુા    b�ુાઃb�ુાઃb�ુાઃb�ુાઃ 

9.1 બÀુપદ2 

9.2 સwતીય િવwતીય પદો 

9.3 બૈ5જક પદાવ�લઓના સરવાળા - બાદબાક2 

9.4 બૈ5જક પદાવ�લઓના 6ણુાકાર 

9.5 િન|યસમ 

 

9.19.19.19.1    બÀુપદ2બÀુપદ2બÀુપદ2બÀુપદ2 

 પદોને ‘ + ’ ક  ‘ - ’ વડ  જોડવાથી પદાવ�લ મળે છે. પદાવ�લ 4X + 5 મા ં4X 

અને 5 એમ બે પદો છે. પદ 4X મા ં4 એ xનો સહ6ણુક છે. તથા 5 એ સા�ં*યક પદ 

છે. K પદાવ�લમા ંમાa એક જ પદ હોય તો તેને એકપદ2, બે પદ હોય તેને pXપદ2, 

aણ પદ હોય તો િaપદ2 કહ  છે.)યાપક =વcપે, એક ક  તેથી વk ુ પદો ક  Kના 

સહ6ણુકો m]ૂય ન હોય (અને ચલના ઘાતાકં અQણૃ હોય) તેને બÀુપદ2 કહ  છે. 

ઉદાહરણ તર2ક ,ઉદાહરણ તર2ક ,ઉદાહરણ તર2ક ,ઉદાહરણ તર2ક , 

એકપદ2  -  5x2 - 8x , 6x2y વગેર ... 

pXપદ2   -  5x + 4,  8 - 7y,  x2 + 4 વગેર ... 

િaપદ2   -  x + y + z,  5x2 + 3x - 4,  x2y - 3x - y વગેર ... 

બÀુપદ2  -  x2 + 3x + y - 4, x2y + yx + 3y2 - 4, 2x + 3y + 7z + 10 વગેર ... 
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9.29.29.29.2    સwતીય અને િવwતીય પદો.સwતીય અને િવwતીય પદો.સwતીય અને િવwતીય પદો.સwતીય અને િવwતીય પદો. 

સકં�પનાઃસકં�પનાઃસકં�પનાઃસકં�પનાઃ---- સમાન ચલ ધરાવતા અને તે ચલોની સમાન ઘાત ધરાવતા ંપદોને સwતીય 

પદો કહ  છે. સwતીય પદોના સહ6ણુકો સમાન હોવા જcર2 નથી. સwતીય ન 

હોય તેવા પદોને િવwતીય પદો કહ  છે. 

 નીચેની પદાવ�લઓQુ ંઅવલોકન કરો, 

 8x,  - 16x, 5x, 8x2, 9xy,  - 9y2,  - 9x2,15xy, 4y 

ઉપરો<ત પદાવ�લઓ પૈક2 સwતીય પદો 

 1. 8x, 5x,  - 16x 

 2. 8x2,  - 9x2 

 3. 9xy, 15xy  

 સwતીય પદો છે. 

ચચા� 3�ોચચા� 3�ોચચા� 3�ોચચા� 3�ો 

1.  - 9x2,  - 9y2 સwતીય પદો છે? શા માટ ? 

2. 5x અને 4y સwતીય પદો છે? શા માટ ? 

3. 5x અને 8x2 સwતીય પદો છે? શા માટ ? 

4. માa એક જ ચલ x હોય તેવી pXપદ2 લખો. 

5. ચલ x અને y  હોય તેવી 2 િaપદ2 લખો. 

6. નીચેના પદો પરથી બે સwતીય પદો લખો. 

 (i) 5a2 (ii) 3a2b (iii) 7x. 

9.3 બૈ5જક પદાવ�લઓના સરવાળા -  બાદબાક2 

 ¤યાર  બÀુપદ2ના સરવાળા ક  બાદબાક2 કરવા હોય |યાર  સૌ3થમ તેના 

સwતીય પદોની યો�ય ગોઠવણી કર2 તેને ઉમેરવા ક  બાદ કરવા જોઇએ. |યારબાદ 

િવwતીય પદોની ગોઠવણી કરવી જોઇએ.  
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ઉદાહરણ તર2ક , 

1. 7x2 - 4x + 5 અને 9x - 10 નો સરવાળો કરવા. 

     7x2 - 4x + 5 

  +        9x - 10 

    7x2 + 5x - 5 

 આપણે દર ક પદાવ�લને હાર (row) =વcપે અલગ લખીએ છ2એ. તેમજ 

સwતીય પદોને એકની નીચે એક એમ ગોઠવી સરવાળો કર2એ છ2એ. 

   - 4x  +  9x = ( - 4 + 9)x = 5x 

  5 + ( - 10) = 5 - 10 =  - 5 

2. 4x2  -  3xy  +  5y2  +  6x  -  4y માથંી 8x2 - 3y2  +  6y - 8 બાદ કરો. 

ઉક લઃ    4x2  -  3xy  +  5y2      +    6x   - 4y 

  ( - )8x2      ( + )  - 3y2               ( + ) 6y   ( + ) 8 

 -  4x2  -  3xy  +  8y2      +    6x  - 10y  + 8  

 અહ¡ ( - 8) અલગ દશા�)યા છે, શા માટ ? ચચા� કરો  

(કારણ ક  આ પદQુ ંસwતીય પદ બી1 પદાવ�લમા ંનથી) 

ચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃ 

1. નીચેની બÀુપદ2ઓના સરવાળા કરો. 

 (a) 2a + 3b ,   - 5a + 7b, 4a - 6b 

 (b)  x + y + z ,  4x - 3y 

 (c) 3x2y + 3x - 4y + 8 , 6x2y - 5y - 3 

2.  

 (a) 12a2b - 3b - 7માથંી 3a2b + 6a - 8 બાદ કરો. 

 (b) 4x2 + 3x - 8 માથંી 3x2 - 3x + 2 બાદ કરો. 

9.49.49.49.4    બૈ5જક બૈ5જક બૈ5જક બૈ5જક પદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લઓના 6ણુાકારઃઓના 6ણુાકારઃઓના 6ણુાકારઃઓના 6ણુાકારઃ 

 ઘણી બધી પ!ર�=થિતઓમા ંબૈ5જક પદાવ�લઓના 6ણુાકાર કરવાના થાય છે. 

 ઉદાહરણ તર2ક , લબંચોરસની બાxુઓના માપ બૈ5જક પદાવ�લ =વcપે આપેલા 

હોય તો તેQુ ં�ેaફળ શોધવા માટ  6ણુાકાર કરવો પડ  છે. 
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 ઝડપ શોધવાની હોય |યાર , સમય ઓછો વધાર  લાગે |યાર , ઝડપમા ં પણ 

ફ રફાર થાય છે, �તર શોધVુ ંહોય |યાર  તેનો 6ણુાકાર કરવો પડ  છે. 

ચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃ 

♣ તમે આવી કોઇ અ]ય પ!ર�=થિત િવશે િવચાર2 બે ઉદાહરણો આપો. 

 આમ, જો કોઇ િવગત બૈ5જક પદાવ�લ =વcપે આપેલ હોય તો આપણે તેQુ ં

સાGંુcપ શોધવા બૈ5જક પદાવ�લઓના 6ણુાકાર કરવા પડ  છે. 

9.4.19.4.19.4.19.4.1    બે એકપદ2નો 6ણુાકારબે એકપદ2નો 6ણુાકારબે એકપદ2નો 6ણુાકારબે એકપદ2નો 6ણુાકાર 

 4x અને 3y બનેં એકપદ2 છે. 

તેનો 6ણુાકાર કરતા,ં 

(i) 4x x 3y = 4×x×3×y 

  = 4×3×x×y 

  = 12xy 

થોડા વધાર  ઉપયોગી ઉદાહરણ નીચે bજુબ છે. 

(ii) 3x×4x2 = (3×4) × (x×x2) 

  = 12×x3 

  = 12x3 

(iii) 4a×( - 3abc)  = 4×( - 3) × (a×abc) 

   =  - 12×(a×a×bc) 

   =  - 12a2bc 

 (એક પદ2નો એકપદ2 સાથે 6ણુાકાર કરતા જવાબમા ંએકપદ2 જ મળે છે.) 

9.4.29.4.29.4.29.4.2    aણ ક  તેથી વk ુએકપદ2aણ ક  તેથી વk ુએકપદ2aણ ક  તેથી વk ુએકપદ2aણ ક  તેથી વk ુએકપદ2ના 6ણુાકારના 6ણુાકારના 6ણુાકારના 6ણુાકાર 

(i) 3 a ×4b×5c = (3a×4b) ×5c 

   = 12ab×5c 

   = 60abc 

(ii) x2×4xy×8x2y2 

 =(x2×4xy) × 8x2y2 

 = 4x3y×8x2y2 

 =32x5y3 
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 -  અહ¡ =પZટ છેક , વધાર  પદોને 6ણુાકાર હોય તો 3થમ બે પદોનો 6ણુાકાર કર2 

K જવાબ મળે તેને aીw પદ સાથે 6ણુવામા ંઆવે છે. (6ણુાકારનો xૂથનો 

િનયમ) આ પhિતથી ગમે તેટલી એકપદ2ઓનો 6ણુાકાર મેળવી શકાય છે. 

 -  ચલના ઘાતાકં માટ  ઘાતાકંના 6ણુાકારનો િનયમનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

ચચા� 3�ઃચચા� 3�ઃચચા� 3�ઃચચા� 3�ઃ 

 2x×3y×8z શોધોઃ 

 અહ¡ 2x×3y શોધી તેને 8z થી 6ણુો. અને 3y×8z શોધી તેને 2x થી 6ણુો mુ ં

પ!રણામ સરખા ંછે? શા માટ ? 

9.4.39.4.39.4.39.4.3    એકપદ2નો pXપદ2 અને િaપદ2 સાથે 6ુએકપદ2નો pXપદ2 અને િaપદ2 સાથે 6ુએકપદ2નો pXપદ2 અને િaપદ2 સાથે 6ુએકપદ2નો pXપદ2 અને િaપદ2 સાથે 6ણુાણાણાણાકારકારકારકાર 

(1) 4x×(2y + 3)  =  (4x×2y) +  (4x×3)        

 (િવભાજનનો િનયમ) 

    = 8xy + 12x 

(2) 4x×(3x + y + z) = (4x×3x)  +  (4x×y)  +  (4x×z) 

    = 12x2  +  4xy  +  4xz 

• એકપદ2 અને pXપદ2નો 6ણુાકાર pXપદ2 મળે છે. �ૂંકમા,ં ¤યાર  બÀુપદ2નો 

6ણુાકાર pXપદ2 છે િaપદ2 સાથે કર2 6ણુનફળ મેળવવાQુ ંહોય |યાર  એક 

પછ2 એક એમ દર ક પદનો 6ણુાકાર કરવો પડ . 

• િવભાજનના િનયમનો ઉપયોગ કર2 આપણે તબ�ાવાર પદોનો 6ણુાકાર 

મેળવી શક2એ છ2એ. 

9.4.49.4.49.4.49.4.4    pXપદ2નો pXપદ2 સાથે 6ણુાકારઃpXપદ2નો pXપદ2 સાથે 6ણુાકારઃpXપદ2નો pXપદ2 સાથે 6ણુાકારઃpXપદ2નો pXપદ2 સાથે 6ણુાકારઃ 

(1) (3x + 4y) × (2a + 5b) 

 = 3x× (2a + 5b)  +  4y× (2a + 5b) 

 = (3x×2a)  +  (3x×5b)  +  (4y×2a)  +  (4y×5b) 

 = 6ax + 15xb + 8ay + 20yb 

3!_યાઃ3!_યાઃ3!_યાઃ3!_યાઃ 3થમ pXપદ2ના એક પદનો બી1 pXપદ2ના દર ક પદ સાથે 6ણુાકાર થાય છે. 

 |યારબાદ બીw પદનો બી1 pXપદ2ના દર ક પદ સાથે 6ણુાકાર થાય છે. 
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(2) (a + 8) × (b - 3)  

 = a × (b - c)  +  8 (b - 3) 

 = ab  -  ac  +  8b  -  24 

 આજ ર2તે pXપદ2નો િaપદ2 સાથે 6ણુાકાર મેળવી શકાય છે. 

(3) (x + y) (3x - 2y + 1)  = x ×  (3x - 2y + 1)  +  y× (3x - 2y + 1) 

    = (x×3x)  -  (x) (2y)  +  (x×1)  +  (y×3x)  -  (y×2y)  +  (y×1) 

    = 3x2 -  2xy  +  x  + 3xy - 2y2 + y 

ચચા� 3�ોચચા� 3�ોચચા� 3�ોચચા� 3�ો 

6ણુાકાર શોધો6ણુાકાર શોધો6ણુાકાર શોધો6ણુાકાર શોધો 

1. 5x × (4x - 3) 

2. (5x  +  y) × (a  +  b  -  z) 

3. (2a  +  b)  × (4a  +  3b)  

9.5 િન|યસમિન|યસમિન|યસમિન|યસમ 

9.5.19.5.19.5.19.5.1    િન|યસમ એટલે એવી સમતા ક  Kમા ંઆિન|યસમ એટલે એવી સમતા ક  Kમા ંઆિન|યસમ એટલે એવી સમતા ક  Kમા ંઆિન|યસમ એટલે એવી સમતા ક  Kમા ંઆપેલાપેલાપેલાપેલા    ચલની કોઇપણ !કમ̀ચલની કોઇપણ !કમ̀ચલની કોઇપણ !કમ̀ચલની કોઇપણ !કમ̀તતતત    માટ  તે માટ  તે માટ  તે માટ  તે 

સાચી હોય તોસાચી હોય તોસાચી હોય તોસાચી હોય તો    તેને િન|યસમ તેને િન|યસમ તેને િન|યસમ તેને િન|યસમ Identity કહ  છે.કહ  છે.કહ  છે.કહ  છે. 

ઉદાહરણ Xારા સમ1એ  

 (a + 2) (a + 4) = a2 + 6a + 8 

 અહ¡  a = 3  લઇ !ક̀મત શોધીએ, 

ડા.બા.= (a + 2) (a + 4) 

 = (3 + 2) ( 3 + 4) 

 = (5) × (7) 

 = 35 

જ.બા.  = a2 + 6a + 8 

 = (3)2  +  (6) (3)  + 8 

 = 9 + 18 + 8 

 = 35 

 આમ, a= 3 માટ  બનેં બાxુની !ક̀મત સરખી છે. 

 હવે a = ( - 4) લઇ ચકાસો 
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 અહ¡ તારવી શક2એ ક  a કોઇપણ !ક̀મત માટ  સમતાની  ડા.બા.= જ.બા. મળે છે. 

Kને િન|યસમ કહ  છે. 

 હવે, �બૂ જ  અગ|યના aણ િન|યસમ wણીએ, આ િન|યસમ pXપદ2નો pXપદ2 

સાથેના 6ણુાકાર Xારા મેળવી શકાય છે. 

(1) (a + b)2 = (a + b) (a + b) 

   = a× (a + b)  +  b× (a + b) 

   = a2 + ab + ba + b2 

   = a2 + ab + ab + b2 (_મનો િનયમ) 

 (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 

 

(2) (a - b)2 = (a - b) (a - b) 

  = a (a - b)  -  b (a - b) 

  = a2 - ab - ba - b2 

 (a - b)2 = a2 - 2ab + b2 

 

(3) (a + b) (a - b)= a (a - b) +  b (a - b) 

       = a2 - ab + ba - b2 

 (a + b) (a - b) = a2 - b2 

 

િવચારોિવચારોિવચારોિવચારો 

િન|યસમ 1 મા ંb ને બદલે ( - b) bકૂો તો mુ ંમળશે ? 

(4) (x + b) (x + b)= x (x + b) + a (x + b) 

       = x2 + xb + ax + ab 

 (x + a) (x + b) = x2 + (a + b)x + ab 
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ચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃ 

1. a=1, b=2, x=3 માટ  િન|યસમ 4 ચકાસો. 

2. િન|યસમ 4 મા ંખાસ !ક=સા માટ  a=b લો. તમને mુ ંમળે છે ? mુ ંતેને િન|યસમ 

1 સાથે કંઇ સબંધં છે? 

3. િન|યસમ 4 મા ંખાસ !ક=સા માટ  a= - c અને b= - c લો. તમને mુ ંમળે છે ? mુ ં

તેને િન|યસમ 2  સાથે કોઇ સબંધં છે? 

4. િન|યસમ 4મા ંખાસ !ક=સા માટ  b= - a લો. તમને mુ ંમળે છે? mુ ંતેને િન|યસમ 

3 સાથે કોઇ સબંધં છે ? 

9.5.29.5.29.5.29.5.2    િન|યસમની ઉપયોગીતાઃિન|યસમની ઉપયોગીતાઃિન|યસમની ઉપયોગીતાઃિન|યસમની ઉપયોગીતાઃ 

 pXપદ2ના 6ણુાકાર તથા સ*ંયાઓના 6ણુાકાર આધા!રત કોયડાઓના ઉક લ માટ  

િન|યસમનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

ઉદા.1 સાGુcપ આપોઃ 

1. (2x + 3y)2  = (2x)2  +  2x (2x) (3y)  +  (3y)2    (િન|યસમ 1) 

   = 4x2 + 12xy + 9y2 

2. 99 × 101  = (100 - 1) (100 + 1)    (િન|યસમ 3) 

   = (100)2 - (1)2  

   = 10000 - 1 

   = 9999 

• બૈ5જક પદાવ�લના વગ� અને 6ણુાકાર શોધવા માટ  િન|યસમ ઘણા ંઉપયોગી છે. 

ઉપરાતં, સ*ંયાના વગ� અને 6ણુાકાર શોધવા માટ  પણ એક સરળ વૈકÄ�પક 

પhિત તર2ક  ઉપયોગી છે. 

• િન|યસમ એ સમતા છે. K ચલની કોઇપણ !ક̀મત માટ  સાચી ઠર  છે. ¤યાર  

સમીકરણ એ તેના ચલની અbકુ ચો�સ �મતા માટ  જ સા�ુ ં કર  છે. આમ, 

સમીકરણ એ િન|યસમ નથી. 
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ચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃ 

 િન|યસમનો ઉપયોગ કર2ને ઉક લ મેળવો. 

1. (6x + 3y)2 

2. (102)2 

3. 205×195 

4. 512 - 492 
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10101010 ઘનાકારોQુ ં3|ય�ીકરણઘનાકારોQુ ં3|ય�ીકરણઘનાકારોQુ ં3|ય�ીકરણઘનાકારોQુ ં3|ય�ીકરણ 

���� અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ    ----     

���� િવષયવ=sનુા b�ુાઓિવષયવ=sનુા b�ુાઓિવષયવ=sનુા b�ુાઓિવષયવ=sનુા b�ુાઓ 

10.1 2D અને 3D વ=sઓુની સમજ 

10.2 3D વ=sઓુQુ ંઅવલોકન 

10.3 નકશા =વcપે આલેખન 

10.4 િશરો�બ̀Gુ, ધાર અને ફલક 

10.1 2D અને 3D વ=sઓુની સમજ 

સમતલ આકારોને બે માપ હોય છેઃ લબંાઇ અને પહોળાઇ તેથી તેને 

pXપ!રમાણીય (2D) આકાર કહ  છે. ¤યાર  ઘન પદાથ�ને લબંાઇ, પહોળાઇ અને 

�ડાઇ ક  �ચાઇ Kવા aણ પ!રમાણ હોય છે. તેથી તેને 3D આકાર કહ  છે.   

Kમ ક ,  

ચોરસ        €    - 2D છે. 

 સમઘન -         - 3D  છે. 

 આજ ર2તે િaકોણ, લબંચોરસ, વs ુ�ળ વગેર  2D આકારો છે. ¤યાર  લબંઘન, 

નળાકાર, શ�ું, ગોલક વગેર  3D આકારો છે. 

����    પા.N.ુ પેજ ન.ં 153, 154 પર આપેલ 3Vિૃ: કરાવવી.પા.N.ુ પેજ ન.ં 153, 154 પર આપેલ 3Vિૃ: કરાવવી.પા.N.ુ પેજ ન.ં 153, 154 પર આપેલ 3Vિૃ: કરાવવી.પા.N.ુ પેજ ન.ં 153, 154 પર આપેલ 3Vિૃ: કરાવવી. 

10.210.210.210.2    3D    વ=sઓુQુ ંઅવલોકનઃવ=sઓુQુ ંઅવલોકનઃવ=sઓુQુ ંઅવલોકનઃવ=sઓુQુ ંઅવલોકનઃ 

 િa - પ!રમાણીય વ=sઓુને xુદ2 - xુદ2 જ�યાએથી જોતા xુદા - xુદા =વcપે 

જોવા મળે છે. એક જ વ=sનેુ આપણે xુદા - xુદા પ!ર3ેÅયથી અલગ - અલગ 

આકાર  જોઇ શક2એ છ2એ. 

����    પાઠMN=ુતક N.ૃ ન.ં 155,156,157,158, 159,160પાઠMN=ુતક N.ૃ ન.ં 155,156,157,158, 159,160પાઠMN=ુતક N.ૃ ન.ં 155,156,157,158, 159,160પાઠMN=ુતક N.ૃ ન.ં 155,156,157,158, 159,160    પર આપેલ 3Vિૃ: કરાવવી.પર આપેલ 3Vિૃ: કરાવવી.પર આપેલ 3Vિૃ: કરાવવી.પર આપેલ 3Vિૃ: કરાવવી. 

 ઉપરાતં, 3|ય� નbનૂા Kવા ક  �ટ, સા¨,ુ N=ુતક, પેન, પાસા વગેર  બતાવીને 

xુદા xુદા પ!ર3ેÅયથી તેQુ ંઅવલોકન કરાવVુ.ં અને તેની ન{ધ કરાવવી. 

10.3 નકશા =વcપે આલેખનઃનકશા =વcપે આલેખનઃનકશા =વcપે આલેખનઃનકશા =વcપે આલેખનઃ 

� rગૂોળ િવષયમા ંનકશા Xારા રા¤ય, નદ2, પવ�તો, ર �વેલાઇન, =થાન વગેર Q ુ ં

આલેખન કરવામા ંઆવે છે. ગ�ણતમા ંપણ ક ટલાક b�ુાઓને નકશા =વcપે દોર2 

તેQુ ંમાપન કરાવી શકાય છે. 

� ક ટલાકં સકં તો ક  સ#ંાઓનો ઉપયોગ કરવાથી તેમજ =થળો વSચેના �તર 

દશા�વવાથી નકશો સાર2 ર2તે સમwય છે. 3માણમાપ પણ ચો�સ લેવામા ં
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આવે છે. નકશા Xારા િનિ¶ત વ=sનેુ અ]ય વ=sનુી સાપે�મા ં દશા�વાય છે. 

નકશામા ં� Zટ�બ̀Gુ ક  � Zટકોણ મહ||વનો નથી. 

�    પાઠMN=ુતકમા ંપાઠMN=ુતકમા ંપાઠMN=ુતકમા ંપાઠMN=ુતકમા ંN.ૃ ન.ં 162,163 પર આપેલ 3Vિૃ:ઓ કરાવવી.N.ૃ ન.ં 162,163 પર આપેલ 3Vિૃ:ઓ કરાવવી.N.ૃ ન.ં 162,163 પર આપેલ 3Vિૃ:ઓ કરાવવી.N.ૃ ન.ં 162,163 પર આપેલ 3Vિૃ:ઓ કરાવવી. 

10.410.410.410.4    િશરો�બ`Gુ, ધાર અને ફલકિશરો�બ`Gુ, ધાર અને ફલકિશરો�બ`Gુ, ધાર અને ફલકિશરો�બ`Gુ, ધાર અને ફલક 

� બÀુકોણથી ઘેરાતા સમતલીય ભાગને ફલક કહ  છે. આ ફલક ¤યા ંમળે છે તેને 

ધાર કહ  છે. આ ઘાર ર ખાખડં =વcપે હોય છે. આ ધાર ¤યા ંમળે તેને િશરો�બ̀Gુ 

કહ  છે. આ િશરો�બ̀Gુ �બ̀Gુ =વcપે હોય છે. 

� ગોલક, શ�ું, નળાકાર બÀુફલકો નથી. િ3ઝમ, િપરાિમડના નbનૂા બતાવી સમજ 

આપવી. કોઇ પણ બÀુફલક માટ  ;લુરQુ ં+aૂઃ 
 
F + V - E=2 

¤યા ં F= ફલકની સ*ંયા 

 V= િશરો�બ̀Gુની સ*ંયા 

 E= ધારની સ*ંયા. 

����    પાઠMN=ુતક પાના નબંર 165,166,167 પરની 3Vિૃ:ઓ કરાપાઠMN=ુતક પાના નબંર 165,166,167 પરની 3Vિૃ:ઓ કરાપાઠMN=ુતક પાના નબંર 165,166,167 પરની 3Vિૃ:ઓ કરાપાઠMN=ુતક પાના નબંર 165,166,167 પરની 3Vિૃ:ઓ કરાવી 3�ોની ચચા� વી 3�ોની ચચા� વી 3�ોની ચચા� વી 3�ોની ચચા� 

કરવી.કરવી.કરવી.કરવી. 
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11111111 માપનમાપનમાપનમાપન 

�    અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ 
1. \ાફ પેપરની મદદથી આપેલ બધં આ�ૃિતQુ ં�ેaફળ શોધે છે. 

2. ચોરસ અને લબંચોરસ આ�ૃિતQુ ં�ેaફળ શોધે છે. 

� િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃ 
11.111.111.111.1    સમલબં ચsZુકોણQુ ં�ેaફળસમલબં ચsZુકોણQુ ં�ેaફળસમલબં ચsZુકોણQુ ં�ેaફળસમલબં ચsZુકોણQુ ં�ેaફળ 

11.211.211.211.2    NZૃઠ ફળNZૃઠ ફળNZૃઠ ફળNZૃઠ ફળ 

  -  લબંઘનQુ ંNZૃઠફળ 

  -  ઘનQુ ંNZૃઠફળ 

  -  નળાકારQુ ંNZૃઠફળ 

11.311.311.311.3    ઘનફળઘનફળઘનફળઘનફળ 

  -  લબંઘનQુ ંઘનફળ 

  -  ઘનQુ ંઘનફળ 

  -  નળાકારQુ ંઘનફળ 

11.111.111.111.1    સમલબં ચsZુકોણQુ ં�ેaફળસમલબં ચsZુકોણQુ ં�ેaફળસમલબં ચsZુકોણQુ ં�ેaફળસમલબં ચsZુકોણQુ ં�ેaફળ 

 આપણે અગાઉ લબંચોરસ, ચોરસના �ેaફળના +aૂ શીખી ગયેલ છે. 

 અહ¡ સમલબં ચsZુકોણના �ેaફળQુ ં+aૂ મેળવીયે. 

સમલબં ચsZુકોણQુ ં�ેaફળઃ 

 
 
 
 
 
 
 
 

સમલબં ચsZુકોણ ABEFQુ ં�ેaફળ  

= ∆ABCQુ ં �ેaફળ + લબંચોરસ ACDFQુ ં �ેaફળ +  ∆ 

AEDFQુ ં�ેaફળ 

   = FDDECDACACBC ×+×+×
2

1

2

1
 

   = ACDECDACACBC ×+×+×
2

1

2

1
 

   ][ ACFD =Q  

A F 

D E C B 
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   લબંચોરસની સામસામેની બાxુ 

   

[ ]AFCDAFBEAC

CDDECDBCAC

DECDCDBCAC

DECDBCAC

=∴+=

+++=

+++=

++=

)[
2

1

)[
2

1

)[
2

1

)2[
2

1

 

  લબંચોરસની સામસામેની બાxુઓ. 

 આમ, સમલબં ચsZુકોણQુ ં�ેaફળ = 
2

1
× ±ચાઇ × (સમાતંરબાxુઓનો સરવાળો) 

ચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃ 

1. આ�ૃિતમા ંબતાવેલા સમલબંQુ ં�ેaફળ શોધો. 

       
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A D 

C 

9 સે.મી. 
B 

5 સે.મી. 

   4  સે.મી. 

A A 

C 
D 

5 સે
.મ

ી. 7 
સે
.મ

ી. 

   4  સે.મી. 
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સમબાxુ ચsZુકોણQુ ં�ેaફળ 

 સમબાxુ ABCDQુ ં�ેaફળ = ∆ABDQુ ં�ેaફળ  +  ∆BCDQુ ં�ેaફળ 

      

ACBD

ACBD

OCAOBD

OCBDAOBD

+×=

=

+=

×+×=

2

1

)(
2

1

)(
2

1
2

1

2

1

 

 આમ, સમબાxુ ચsZુકોણQુ ં�ેaફળ= 
2

1
× િવકણ¦ના 6ણુાકાર થાય છે. 

 આજ ર2તે કોઇપણ બÀુકોણને િaકોણ અને સમલબં ચsZુકોણમા ં િવભા1ત કર2 

�ેaફળ શોધી શકાય છે. 

3ય|ન કરોઃ 

1. આ�ૃિતમા ંદશા�વેલ બÀુકોણ MNOPQRમા ંજો MP=9 સેમી MD = 7 સેમી MC = 

6 સેમી  MB = 4 સેમી અને MA = 2 સેમી હોય તો બÀુકોણQુ ં�ેaફળ શોધો. NA, 

OC, QD અને RB એ િવકણ� MP ને દોર લા લબં છે. 

 
11.2 NZૃઠફળNZૃઠફળNZૃઠફળNZૃઠફળ 

 નળાકાર, શ�ું, લબંઘન, િપરાિમડ, િ3ઝમ, સમઘન, આકારો િaપ!રમાણીય છે. 

 પાઠMN=ુતકમા ંપાન ન.ં 179 પરની 3Vિૃ: કરાવવી. 

 કોઇપણ ઘનQુ ંNZૃઠફળ, તેના ફલકોના �ેaફળના સરવાળા KટPુ ંહોય છે. 

લબંઘનનQુ ંNZૃઠફળ 

 લબંઘનમા ંaણ જોડ એકcપ લબંચોરસ ફલક હોય છે.  
 

A 

B

C
D

O 
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 ∴ લબંઘનQુ ં�ુલ NZૃઠફળ = 2(lb + bh + hl) 

ઘનQુ ંNZૃઠફળ 

 પાઠMN=ુતક પેઇજ નબંર 182 પરની 3Vિૃ: કરાવવી. અને તે પરથી ઘનના 

NZૃઠફળના +aૂની તારવણી કરાવવી. ( l લબંાઇવાળા ઘનQુ ંNZૃઠફળ 6l2 થાય) 

નળાકારQુ ંNZૃઠફળ 

�    પાઠMN=ુતક પેઇજ નબંર 183પાઠMN=ુતક પેઇજ નબંર 183પાઠMN=ુતક પેઇજ નબંર 183પાઠMN=ુતક પેઇજ નબંર 183    ----    184 પરની 3Vિૃ: કરાવવી.184 પરની 3Vિૃ: કરાવવી.184 પરની 3Vિૃ: કરાવવી.184 પરની 3Vિૃ: કરાવવી.    અને તે પરથી 

નળાકારQુ ંNZૃઠફળQુ ં+aૂ તારવVુ.ં 

નળાકારQુ ંNZૃઠફળ = πr2 + 2πrh + πr2 

   = 2πr2 + 2πrh 
   = 2πr (r + h) 

� 3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ 
1. એક લબંઘનના આધારQુ ં�ેaફળ 180 સેમી2 છે. અને તેQુ ંઘનફળ 900 સેમી3 

છે. તો તે લબંઘનની �ચાઇ શોધો. 

2. KQુ ં ઘનફળ 1.54 મી3 અને Kના આધારનો )યાસ 140 સે.મી. હોય એવા 

નળાકારની ±ચાઇ મેળવો. 

11.311.311.311.3        ઘનફળઘનફળઘનફળઘનફળ 

 લબંઘનQુ ંઘનફળ = l×b×h 

 ઘનQુ ંઘનફળ = l3 

 નળાકારQુ ંઘનફળ = πr2h 

 કોઇપણ વ=s ુXારા ઘેરાયેલી જ�યાની માaાને તે ઘનાકારQુ ંઘનફળ કહ  છે. 
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� 3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ3ય|ન કરોઃ 
1. નીચે આપેલ નળાકારQુ ંઘનફળ શોધો. 
  
 
 
 
 
 

2. આ�ૃિતમા ંદશા�વેલ નળાકારQુ ંNZૃઠફળ શોધો. 
 
 
 
 
 

4 સેમી 

4 સેમી 

3 મી 

3 મી 
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12.12.12.12. ઘાત અને ઘાતાકંઘાત અને ઘાતાકંઘાત અને ઘાતાકંઘાત અને ઘાતાકં 

���� અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ 
 -  Nણૂાªક ઘાતાકંના દાખલાઓ ગાણે છે. 

� િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃ 
12.1 ઋણ Nણૂાªક ઘાતાકં 

12.2 ઘાતાકંના િનયમો 

12.3 નાની સ*ંયાઓને 3મા�ણત =વcપે દશા�વવામા ંઘાતાકંનો ઉપયોગ. 

12.112.112.112.1    ઋણNણૂાªક ઘાતાકંઃઋણNણૂાªક ઘાતાકંઃઋણNણૂાªક ઘાતાકંઃઋણNણૂાªક ઘાતાકંઃ 

 આપણે wણીએ છ2એ ક , 
 43 = 4 × 4 × 4 
 65 = 6 × 6 × 6 × 6 × 6 

 ઘાતાકં Kટલો હોય તેટલી વાર Nનુરાવત�ત 6ણુાકાર કરવામા ંઆવે છે. 

 (10) - 
2=? 

 અહ¡ ( - 2) એ ઋણ Nણૂાªક ઘાતાકં છે. તેQુ ંb�ૂય ક ટPુ ંથાય તે સમ1યે. 
 102 = 10×10  
 101 = 10  
 100 = 1   

 10 – 1 = 
10

1
 

સકં�પના 3!_યાઃસકં�પના 3!_યાઃસકં�પના 3!_યાઃસકં�પના 3!_યાઃ 

 ઘાતાકંમા ં1 નો ઘટાડો થતા,ં b�ૂય અગાઉના b�ૂય કરતા ં
10

1 KટPુ ંથાય છે. 

તેવી જ ર2તે, 

 10 – 2  = 
100

1

10

1

10

1
10

10

1 =×=÷  

  = 
210

1        

 10 – 3   = 
1000

1

10

1

100

1
10

100

1 =×=÷  

        =
310

1
 

હવે તમે કહ2 શકો ક  

 10 - 7Qુ ંb�ૂય ક ટPુ ંથાય? 

 33 = 3 × 3 × 3 = 27 

 32 = 3 × 3 = 9 = 
3

27    અગાઉની સ*ંયાને 3 વડ  ભાગતા 

 31 = 3 = 
3

9
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 30 = 1 = 
3

3
 

 3 – 1 = 1 ÷ 3 = 
3

1
 

3 – 2 = 
3

1  × 
3

1  = 
23

1
 

 આજ 3માણે, 

 
22

1

2

1
2

2
2

×
==−  થાય. 

સકં�પનાઃ કોઇપણ m]ૂયે:ર Nણૂાªક સ*ંયા a માટ , a - m=
ma

1
, ¤યા ંm એક ઘન Nણૂાªક છે. 

    a
 - m

 એ a
mનો )ય=ત છે. 

9.1.19.1.19.1.19.1.1    િવ=sતૃ ઘાત =વcપે સંિવ=sતૃ ઘાત =વcપે સંિવ=sતૃ ઘાત =વcપે સંિવ=sતૃ ઘાત =વcપે સ*ંયા*યા*યા*યાQુ ંિનcપણQુ ંિનcપણQુ ંિનcપણQુ ંિનcપણ 

 આપણે સ*ંયાને િવ=sતૃ =વcપે લખતા શી*યા છ2એ, 

Kમ ક  
 1356 = 1000 + 300 + 50 + 6 

 ઘાત =વcપે આ જ સ*ંયાને લખતા, 
 1356 = 1×103 + 3×102 + 5×101 + 6×100 

 હવે 1356.24 ને િવ=sતૃ =વcપે ક વી ર2તે દશા�વાય તે જોઇએ. 

 અહ¡, 1356.24  = 1×1000 + 3×100 + 5×10 + 6×1 + 
100

4

10

2 +  

     210123 104102106105103101 −− ×+×+×+×+×+×=  

ચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃ 

1. 54ની )ય=ત સ*ંયા જણાવો. 

2. નીચેની સ*ંયાઓને િવ=sતૃ =વcપે લખો. 
 (1) 1427.56 (2) 1038.942 

9.2 ઘાતાકંના િનયમોઃઘાતાકંના િનયમોઃઘાતાકંના િનયમોઃઘાતાકંના િનયમોઃ 
 કઇપણ m]ૂયે:ર ઘન Nણૂાªક સ*ંયા માટ ના ઘાતાકંના િનયમો આપણે અગાઉ 

શીખી ગયા છે. આ િનયમ ઋણ ઘાતાકં માટ  પણ લા6 ુપડ  છે. 

 કોઇપણ m]ૂયે:ર સ*ંયા a અને b હોય |યાર  અને m અને Nણૂાªક સ*ંયા હોય તો. 
1. a – m × a – n = a( - m) + ( - n)  
2. (a - m)n  = a - mn 

3. )()( nm
n

m

a
a

a +−−
−

−

=  

4. a – m × b - m= (ab) - m 

5. 
m

m

m

b

a

b

a
−

−

−








=  

6. a0=1 
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 આ િનયમોનો ઉપયોગ કર2ને ક ટલાક ઉદાહરણોના ઉક લ મેળવીએ. 

ઉદાહરણઃ1 સાGુcપ આપો. 

(a) ( ) 5585 222 −+ ×÷   

20
2051555

553

5585

2

1
2222

2)2(

2)2(

===×=

×=

×=

−−−−−

−+−

−−

 

(b) 3)5()5()4( 33 −−××− −−
 

 

[ ]
[ ]

3
3

3

100

1
100

)5(5)4(

==

−××−=

−

−

 

ઉદાહરણઃ 2 જો ( - 3)
m + 1 × ( - 3)5 = ( - 3)7 

 હોય તો m શોધો. 

ઉક લઃ  ( - 3)m + 1×( - 3)5 -  = ( - 3)7 

 ∴ ( - 3)m + 1 + 5 = ( - 3)7 
 ∴ ( - 3)m + 6 = ( - 3)7 

 બનેં તરફના ઘાત =વcપનો આધાર સમાન છે. તેથી તેમના ઘાતાકં પણ સમાન 

થાય. 
 ∴m + 6=7 
 ∴m=1 

ઉદાહરણઃઉદાહરણઃઉદાહરણઃઉદાહરણઃ3 3 3 3     !ક`મત શોધો.!ક`મત શોધો.!ક`મત શોધો.!ક`મત શોધો. 

 

54
1

27

1

8

4

1
3

1

2
4

1
3

24

3

3
1

3

31

=

××=

×
=

×
−

−

 

ચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃ 

સાGુcપ આપી !ક̀મત શોધોઃ 

1. 
111

3

1

4

1
−−−




















−







 

2. 
32

33

65

6424
−−

−−

×
××
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12.312.312.312.3    નાની સ*ંયાઓને 3મા�ણત =વcપે દશા�વવામા ંઘતાકંનો ઉપયોગઃનાની સ*ંયાઓને 3મા�ણત =વcપે દશા�વવામા ંઘતાકંનો ઉપયોગઃનાની સ*ંયાઓને 3મા�ણત =વcપે દશા�વવામા ંઘતાકંનો ઉપયોગઃનાની સ*ંયાઓને 3મા�ણત =વcપે દશા�વવામા ંઘતાકંનો ઉપયોગઃ 

 બÀુ જ મોટ2 સ*ંયાઓને તેમના 3મા�ણત =વcપમા ં દશા�વવાQુ ં અગાઉના 

ધોરણમા ંશીખી ગયા છે. Kમ ક , 

 150,000,000,000= 1.5×1011 

 આવી મોટ2 સ*ંયા આપણે વાચંી શકતા નથી એટલે ક  તેને ઘાતાકંનો ઉપયોગ 

કર2 3મા�ણત =વcપે લખવામા ંઆવે છે. 

 બÀુ જ નાની સ*ંયા હોય તો તે પણ વાચંવામા ંbºુક લી પડ  છે. તેને ઘાતાકંનો 

ઉપયોગ કર2 3મા�ણત =વcપે ક વી ર2તે લખી શકાય તે જોઇએ. 

દા.ત. 0.000000534ને 3મા�ણત =વcપે દશા�વવા માટ , 

1. 0.000000534=
1000000000

534
 

   

7

92

9

2

1034.5

101034.5

10

1034.5

−

−

×=

××=

×=

 

2. 34560000000  = 73 1010456.3 ××  

   = 3.456× 1010 

3મા�ણત =વcપમાથંી સામા]ય =વcપે દશા�વો. 

ઉદા. 1 4.42×10
5 

   

442000

10442

1010442

10
100

442

3

52

5

=
×=

××=

×=

−  

 2. 5.84×10 - 4 

  

000584.0
1000000

584

10584

1010584

10
100
584

6

42

4

=

=

×=

××=

×=

−

−−

−

 

ચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃચચા� 3�ોઃ 

1. નીચેની સ*ંયાઓને તેમના ં3મા�ણત =વcપમા ંદશા�વો. 

 (1) 0.00000000073 (2) 802000000000 

2. નીચેની સ*ંયાઓને તેમના સામા]ય =વcપે લખો. 

 (1) 2.232×10 - 7  (2) 6.8×104 
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13131313 સમ3માણ અને )ય=ત 3માણસમ3માણ અને )ય=ત 3માણસમ3માણ અને )ય=ત 3માણસમ3માણ અને )ય=ત 3માણ 

� અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ    ----     

1. સમ3માણ અને )ય=ત 3માણ િવશે wણે. 

2. સમ3માણ અને )ય=ત 3માણને લગતા કોયડા ઉક લે છે. 

� િવષયવ=sનુા b�ુાઓિવષયવ=sનુા b�ુાઓિવષયવ=sનુા b�ુાઓિવષયવ=sનુા b�ુાઓ: 

1. સમ3માણ 

2. )ય=ત 3માણ 

1.1.1.1.    સમ3માણઃસમ3માણઃસમ3માણઃસમ3માણઃ 

 દ» િનક 1વનમા ંઆપણે એવી ઘણી બધી પ!ર�=થિતઓનો સામનો કરતા ંહોઇએ 

છ2એ. Kમા,ં આપણે જોઇએ છ2એ ક  કોઇ એક રાિશમા ંથતા પ!રવત�નને કારણે અ]ય 

રાિશમા ંપણ પ!રવત�ન આવે છે. 

Kમ ક , 

1. સાયકલની ઝડપ વધાર2એ તો �તર વk ુકપાય. 

2. પો=ટ ઓ!ફસમા ંવધાર  cિપયા જમા ંકરવાથી વધાર  )યાજ મળે છે. 

3. !_ક ટ મેચમા ંખેલાડ2ઓ વk ુરન કર  તો ટ2મનો =કોર વધાર  થાય છે. 

4. જો ધો - 8મા ંવkમુા ંવk ુબાળકો ઝાડQુ ંવાવેતર કર  તો ઝાડની સ*ંયા વધે. 

5. જો બે કાર2ગર એક !દવાલ ચણે તો ચાર !દવસ, લાગે પરંs ુચાર કાર2ગર કામ 

કર  તો !દવાલ ઝડપથી ચણાય. 

6. જો ચોમાસામા ંવરસાદ વધાર  આવે તો નદ2મા ંNરૂ વk ુઆવે. 

 અહ¡, એક રાિશમા ંથતા પ!રવત�નને કારણે બી1 રાિશમા ંપ!રવત�ન થાય છે. 

 આવી અ]ય પાચં - સાત બાબતોની ચચા� કરો. 

 ધો Ð 8 ના બે બાળકોને પાચં - પાચં ચોકલેટ આપવા માટ  10 ચોકલેટ જોઇએ, 

જો ચાર બાળકોને પાચ ં- પાચં ચોકલેટ આપવી હોયતો 20 ચોકલેટ જોઇએ. જો 

_િમક છ - આઠ - દસ બાળકો માટ  દર કને ક ટલી ચોકલેટ જોઇએ. તેની Nિૂત� 

નીચેના કોZટકમા ંકરો. 

બાળકોની સ*ંયાના 2 4 6 8 10 

ચોકલેટની સ*ંયા 10 20    

 Yયાન આપો, અહ¡ બાળકોની સ*ંયામા ંવધારો થતા જcર2 ચોકલેટની સ*ંયામા ં

પણ વધારો થાય છે. 
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 અહ¡ xના b�ૂયમા ંવધારો થતા  y ના b�ૂયમા ંપણ વધારો થાય છે. અને તે એ 

જ 3માણે થાય છે ક  Kથી 6ણુો:ર 
y

x મા ં કોઇ ફ રફાર ન થાય. એટલે ક  તે અચળ 

(ધારો ક  k) છે. અહ¡ ઉપરના ઉદાહરણમા ંઅચળાકં 
5

1  છે. 

 આમ, આપણે કહ2 શક2એ ક  જો k
y

x =  અથવા x=ky હોય તો x અને y ના 

સમ3માણમા ંછે. 

 ઉપરના ઉદાહરણની ચચા� પછ2 બાળકોને 12, 16, 20.... વગેર  સ*ંયા માટ  

ક ટલી ચોકલેટ જોઇએ તે 3�ો:ર2 કરાવી શકાય. તેમજ પાઠMN=ુતક પેઇજ ન.ં 203 

પર આટPુ ંકરોમા ંઆપેલ ઘ!ડયાળ વાળ2 3Vિૃ:ઓ વગ�ખડંમા ંકરાવી શકાય. 

 આ ઉપરાતં એવા ઉદાહણોની ચચા� કરો ક  Kમા ં એક રાિશ વધવાથી (ક  

ઘટવાથી) બી1 રાિશમા ંફ રફાર હમેંશા સમ3માણમા ંજ થાય તે જcર2 નથી. 

 Kમ ક , 

1. મQZુયની ±મર અને ±ચાઇ વSચે િનિ¶ત 3માણ નથી. 

2. ±મર વધવાથી મોઢામા ં રહ લા દાતંની સ*ંયામા ં થતો વધારો કોઇ 3માણમા ં

નથી. 

 આવા અ]ય ઉદાહરણો િવચારો - ચચા� કરો. 

ઉદાહરણઃઉદાહરણઃઉદાહરણઃઉદાહરણઃ1111 !_ક ટ રમવાના 5 બોલની !ક̀મત 100 c. છે. તો આ 3કારના 2,4,10,15 

બોલની !ક̀મત માટ Q ુ ંકોZટક તૈયાર કરો. 

ઉક લઃ ધારો ક  બોલની સ*ંયા x અને તેની !ક̀મત c. 5 છે. 
x 2 4 5 10 15 

y y2 y3 100 y4 y5 

 આપણે સામા]ય અQભુવે કહ2 શક2એ ક  Kમ Kમ બોલની સ*ંયા વધશે તેમ 

તેમ !ક̀મત પણ વધશે. જો બોલની સ*ંયા ઘટશે તો તેની �ુલ !ક̀મત પણ 

ઘટશે. 

 આપણે અહ¡ જોઇએ તો 

(અ) જો x1=5, y1=100, xz=z તો yz=? સમ3માણને આધાર . 

 40
5

21002

100

5
2

22

2

1

1 =×=∴=∴= y
yy

x

y

x
 

 આમ, y2 = 40c. 
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(2) જો  x1 = 5,  y1 = 100,  x3 = 4 તે y3 = ? 

 80
5

41004

100

5
3

33

3

1

1 =×=∴=∴= y
yy

x

y

x
 

 આમ y3 = 80 c. 

 આજ ર2તે  y4 અને y5ની !ક̀મત અQ_ુમે 200 c. અને 300 c. થશે (wતે 

ચકાસણી કરો અને 18, 20 અને 25 બોલની !ક̀મત ગણો) 

ઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણ----2222 એક મેદાનમા ં િપતા અને Naુી ઊભા છે. +યૂ¦દયનો સમય છે. િપતાની 

�ચાઇ 6 �ટ છે અને તેનો પડછાયો 9 �ટ લાબંો છે. જો Naુીની �ચાઇ 4 �ટ 

હોય તો Naુીના પડછાયાની લબંાઇ શોધો. 

ઉક લઃઉક લઃઉક લઃઉક લઃ ધારો ક  Naુીના પડછાયાની લબંાઇ x �ટ છે. હવે Kમ �ચાઇ ઘટ  તેમ 

પડછાયાની લબંાઇ પણ ઘટ . આથી આ એક સમ3માણની �=થિત છે. અથા�s ્

2

2

1

1

y

x

y

x =  bજુબ 

 આપણને 
x

4

9

6 =  મળે 

 6
6

36

6

49 ==×=∴ x  �ટ 

 આમ Naુીના પડછાયાની લબંાઇ 6 �ટ મળે. 

ઉદાઉદાઉદાઉદા    ----    3333 એક મોટરકાર 60 !કમી/કલાકની અચળ ઝડપે ગિત કર  છે, તો 

(a) 90 િમિનટ બાદ ક ટPુ ં�તર કાપશે? 

(b) 120 !કમી �તર કાપવા ક ટલો સમય લાગશે? 

(c) 210 !કમી �તર કાપશે |યાર  મોટરકાર ક ટલો સમય અચળ ઝડપે દોડ2 હશે? 

(d) 1 કલાકમા ંક ટPુ ં�તર કાપશે? 

ઉક લઃઉક લઃઉક લઃઉક લઃ અહ¡ ઝડપ અચળ છે. Kમ Kમ સમય પસાર થશે તેમ તેમ કાપેલ �તર 

વધશે. 

 અહ¡ કાપેલ �તર સમયના સમ3માણમા ં છે. આપેલ મા!હતી પરથી કોZટક 

તૈયાર કરતા 

કાપેલ �તર (!કમીમા)ં 60 x1 120 150 180 210 

સમય (િમિનટમા)ં 60 90 y1  -   -  y2 

 આપણે wણીએ છ2એ ક  1 કલાક= 60 િમિનટ 

1. 90 િમિનટમા ંકાપેલ �તર ધારો ક  x1 છે. 

 90
60

6090

9060

60
1

1 =×=∴=∴ x
x

 

 ∴ 90 િમિનટમા ંકાપેલ �તર 90 !કમી. 
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2. 120 !કમી. �તર કાપવા ધારો ક  y1 િમિનટ જોઇએ. 

 120
60

60120120

60

60
1

1

=×=∴=∴ y
y

િમિનટ 

 ∴ આમ, 120 !કમી �તર માટ  120 િમિનટ લાગે. 

(3) 210 !કમી �તર કાપવા ધારો ક  y2 િમિનટ જોઇએ. 

 210
60

60210210

60

60
2

2

=×=∴=∴ y
y

િમિનટ 

 આમ, 210 િમિનટમા ંકાપેલ �તર 210 !કમી. 

(બ) 1 કલાકમા ંકટ Pુ ં�તર કાપશે? 

 મૌ�ખક જવાબ મળશે ક  60 !કમી. ક મ ક  મોટરકારની ઝડપ 60 !કમી/કલાક છે. 

ન{ધઃન{ધઃન{ધઃન{ધઃ    ----    ઉપરો<ત જવાબો મેળ)યા બાદ મોટરકારની ઝડપ 60 !કમી/કલાક છે. એટલે ક  

60 િમિનટમા ં 60 !કમી �તર કાપશે. અથા�s ્ 1 !કમી �તર કાપવા 1 િમિનટ 

લાગશે. 

 હવે ઉપરો<ત તમામ જવાબોને િમિનટના આધાર  sલુના કર2 બાળકોમા ં=પZટતા 

કરવી. આ પરથી 3 કલાક, 4 કલાક, 4 કલાક 30 િમિનટમા ંક ટPુ ં�તર કાપશે તેવા 

3�ો Nછૂવા. 

અ]ય 3Vિૃ:ઓઃઅ]ય 3Vિૃ:ઓઃઅ]ય 3Vિૃ:ઓઃઅ]ય 3Vિૃ:ઓઃ 

1. બાળકો સાથે િવિવધ 3કારના ભૌગો�લક નકશાઓની મદદથી બે શહ રો વSચેQુ ં

�તર wણવાની 3Vિૃ:ઓ કરાવી શકાય. 

2. કોઇ �ચa ઉપર આડ2 - ઉભી સમ3માણની લીટ2ઓ દોર2 �ચa કરવા દોરવાની 

3Vિૃ:ઓ કરાવી શકાય Kમ ક , 
      

      

      

      

      

3. ક��;ટુરમા ં Ubuntu→ Geogibra ની મદદથી આ�ૃિત નાનીમોટ2 કરાવી 

સમ3માણતાનો *યાલ આપી શકાય. 

4. વગ�ખડંમા ં આપેલ ચોરસ - લબંચોરસ આ�ૃિતઓQુ ં માપન કરાવી, તેની 

પ!રિમિત શોધવી. નાના - મોટા લબંચોરસ પરથી પ!રિમિતQુ ંમાપ અને તેની 

વધઘટ ની ચચા� કર2ને સમ3માણતા સમwવી શકાય. 
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5. બાળકો વSચે ચચા� કરાવો, ક  જો 5 )ય�<તઓ માટ  શાક બનાવવા 400 \ામ 

લીP ુ શાક, 50 \ામ તેલ અને 500 િમ.લી પાણી જોઇએ તો, 10 )ય�<તઓ 

માટ , 20 )ય�<તઓ માટ  ક ટલો સામાન જોઇએ તેની ચચા� કરો. 

2. )ય=ત 3માણઃ 

 આપણે ઘણીવાર જોઇએ છ2એ ક  શાળા સફાઇ વખતે બે )ય�<તઓ જો સફાઇની 

કામગીર2 કર  તો શાળા સફાઇમા ંવk ુસમય લાગે છે પરંs ુ¤યાર  વગ�ના બાળકો પણ 

સફાઇમા ંમદદcપ થાય તો શાળાની સફાઇનો સમયગાળો ઘટ  છે. 

 આમ, )ય�<તઓ વધવાથી સફાઇનો સમયગાળો ઘટ  છે. આમ, એક રાિશની 

વધવાથી બી1 રાિશમા ંઘટાડો થાય છે. તેવી જ ર2તે 100 ચોકલેટ 25 બાળકોને સરખા 

3માણમા ંઆપવામા ંઆવે તો દર કને 4 મળે . જયાર  તેટલી જ ચોકલેટ 10 બાળકો 

વSચે આપવામા ંઆવે |યાર  દર ક બાળકોને 10 - 10 ચોકલેટ ભાગમા ંઆવે છે. એટલે 

ક  બાળકોની સ*ંયામા ંઘટાડો થવાથી ભાગમા ંઆવતી ચોકલેટની સ*ંયામા ંવધારો થાય 

છે. આમ, એક રાિશ ઘટવાથી અ]ય રાિશમા ંવધારો થાય છે. 

 આમ, બે રાિશઓના પ!રવત�નમા ં¤યાર  એક રાિશમા ંવધારો થાય |યાર  અQcુપ 

બી1 રાિશમા ં ઘટાડો થાય અને જો એક રાિશમા ં ઘટાડો થાય |યાર  અQcુપ બી1 

રાિશમા ંવધારો થાય તો તેવા 3માણને )ય=ત 3માણ કહ  છે. 

 Kમ ક  ઝા!હદા તેની શાળામા ં અલગ - અલગ ર2તે જઇ શક  તે ઉદાહરણ 

(પાઠMN=ુતક પે.ન.ં 209)ની ચચા� કરો તેની મદદથી )ય=ત 3માણની સમજણ =પZટ 

કરો. તેવી જ ર2તે પાઠMN=ુતકમા ંઆપેલ N=ુતકની !ક̀મત અને ખર2દ2 શકાય તેટલા 

N=ુતકોની સ*ંયા વાળા ઉદાહરણની પણ ચચા� કરો. 

 આ ઉદહારણ પરથી આપણે કહ2 શક2એ ક  ¤યાર  N=ુતકની !ક̀મતમા ં વધારો 

થાય છે, |યાર  ખર2દ2 શકાય તેટલા N=ુતકોની સ*ંયામા ંઘટાડો થાય છે. 

 Kમ ક  કોઇ શાળા ગ�ણતના પાઠMN=ુતક માટ  c. 6000 ખચ� કરવા માગેં છે. c. 

40 3િત N=ુતકના દર  150 N=ુતકો ખર2દ2 શક . અહ¡ એ પણ અવલોકન કર2 શકાય ક  

Kમ Kમ N=ુતકની !ક̀મતમા ં વધારો થશે તેમ - તેમ ખર2દ2 શકાય તેવા N=ુતકોની 

સ*ંયામા ંઘટાડો થશે આ બાબત પરથી આપણે નીચે bજુબQુ ંએક કોZટક તૈયાર કર2 

શક2એ. 

એક N=ુતકની !ક̀મત 40 50 60 75 80 100 

ખર2દ2 શકાય તેટલા N=ુતકો 150 120 100 80 75 60 
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 આમ, ¤યાર  N=ુતકની !ક̀મત c. 40 થી વધીને c. 50 થઇ |યાર  6ણુો:ર 4:5 

અને તેQુ ંઅQcુપ N=ુતકોની સ*ંયા 150 થી ઘટ2ને 120 થાય છે. તેથી તેમનો 6ણુો:ર 

15:12 એટલે ક  5:4 થાય છે. એટલે ક  બનેં 6ણુો:રો એકબીwના )ય=ત છે. તેમજ 
40×150=50×120=6000 

 આમ જો બે રાિશઓ x અને y એકબીwના )ય=ત 3માણમા ંચલે છે, તો તેમની 

વSચે xy - =k 3કારનો સબંધં હોય ¤યા ંk અચળ છે. 

 ઉપરાતં જો xના b�ૂયો x1 અને x2ને અQcુપ yના b�ૂયો અQ_ુમે y1 અને y2 

હોય તો 

x1y1=x2y2 એટલે ક  
1

2

2

1

y

y

x

x =  

 આમ, x અને y )ય=ત 3માણમા ંછે. 

ઉદાહરણઃઉદાહરણઃઉદાહરણઃઉદાહરણઃ1111 

 એક ડ મના 6 દરવાw ખોલવાથી ડ મ 1 કલાક અને 20 િમિનટમા ંખાલી થઇ 

wય છે. પરંs ુફ<ત 4 દરવાw ખોલવાથી તે ડ મ ક ટલા સમયમા ંખાલી થશે? 

ઉક લઃ ધારો ક  ડ મને ખાલી કરવા લાગતો સમય y િમિનટ છે. આપેલ મા!હતી પરથી 

ડ મના દરવાwની સ*ંયા 6 4 

ડ મ ખાલી થતા લાગતો સમય (િમિનટ) 80 y2 

 આપણે સમ1 શક2એ ક  Kમ ખોલવામા ંઆવતા દરવાwની સ*ંયા વk ુ તેમ 

ખાલી થવા લાગતો સમય ઓછો. અને Kમ ખોલવામા ં આવતા દરવાwની સ*ંયા 

ઓછ2 તેમ ડ મ ખાલી થતા લાગતો સમય વk ુઅથા�s ્)ય=ત 3માણ. 

 જો xના b�ૂયો x1 અને x2 ને અQcુપ yના b�ૂયો અQ_ુમે y1 અને y2 હોય તો  

 kyxyx (2211 == અચળ) 

 અથા�s ્  
1

2

2

1

y

y

x

x =   થાય. 

 ∴ અહ¡ x1 = 6,  x2 = 4,  y1 = 80 તો y2 = ? 

 120
4

680

804

6
2

2 =×=∴=∴ y
y

 

 એટલે ક  4 દરવાw ખોલવાથી લાગતો સમય 120 િમિનટ એટલે ક  બે કલાક 

જોઇએ. 

 જો અગાઉના ઉદાહરણમા ંજણા)યા bજુબ ખાલી થતા ડ મના પાણીની મદદથી 

અ]ય એક ડ મને ભરવામા ંઆવે તો પ!ર�=થિત mુ ંથાય તે ઉદાહરણ Xારા સમ1એ. 
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ઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણ    ----    2222 જો એક ડ મના 6 દરવાw ખોલવાથી તેની નીચાણમા ં આવેલ ડ મ 1 

કલાક અને 30 િમિનટમા ંભરાય wય છે. જો 3 દરવાw ખોલવામા ંઆવે તો 

નીચાણમા ંરહ લ ડ મને ભરાતા ક ટલો સમય લાગે? 

 અહ¡ મા!હતી પરથી =પZટ થાય છે ક  જો ખોલવામા ં આવેલ દરવાwની 

સ*ંયામા ંઘટાડો થાય તો નીચાણમા ંઆવેલ ડ મને ભરાતા લાગતો સમય વધાર  જોઇએ 

અથા�s ્આ રાિશઓ એકબીwના )ય=ત 3માણમા ં છે આપેલ પ!ર�=થિત પરથી કોZટક 

તૈયાર કરતા.  
 

ડ મના દરવાw ખોલવામા ંઆવેલ તેની સ*ંયા 6 3 

નીચાણવાળા ડ મને ભરાતા લાગતો સમય (િમિનટ) 90 Y2 

અહ¡ 1 કલાક 30 િમિનટ = 90 િમિનટ 

આપેલ મા!હતી પરથી x1 = 6,  x2 = 3,  

   y1=90  તો y2 = ?  

 અહ¡ )ય=ત 3માણ હોવાથી 

 
1

2

2

1

y

y

x

x =  180
3

690

903

6
2

2 =×=∴=∴ y
y

 

 આમ નીચાળ વાળો ડ મ ભરાતા લાગતો સમય 180 િમિનટ અહ¡ ન{ધીએ ક  

દરવાw 6 માથંી 3 કરતા ંલાગતો સમય 90 િમિનટ માથંી 180 િમિનટ થાય છે. 

)ય=ત 3માણને સમજવા અ]ય નીચેના Kવા ંઉદાહણોની પણ ચચા� કર2 શકાય. 

1. જો એક કામ Ncૂ કરતા 10 )ય�<તઓને 5 કલાક લાગે તો તે જ કામ 5 

)ય�<તઓ Xારા ક ટલા સમયમા ંNણૂ� થાય? 

2. જો કોઇ શાળામા ં 40 બાળકો છે. એક કબાટમાથંી દર ક બાળકોને સરખાભાગે 

ચોકલેટ આપતા તમામને 5 ચોકલેટ ભાગમા ંઆવે છે. પરંs ુિવતરણ શc થાય 

|યાર  જ 10 નવા બાળકો શાળામા ં આવી જતા હવે દર કને 4 - 4 ચોકલેટ 

ભાગમા ંઆવશે. (િવચારો ક મ?) 

3. એક ખેતરમા ંરહ લા પાકને પાણી પાવા માટ  3 પાઇપની મદદથી 60 િમિનટમા ં

કામ Nણૂ� થાય તો આવી 6 પાઇપ લગાડવાથી ક ટલો સમય થાય? 

4. એક તળાવમા ંકમળ ખીલેલ છે કમળની સ*ંયા આગલા !દવસે હોય તેના કરતા 

બીK !દવસે બમણી થાય છે. જો 10મા ં !દવસે તળાવ અડkુ ંખીલેલ કમળોથી 

ભરાય તો Ncૂ ંભરાતા ક ટલા !દવસો લાગશે? 

 ઉપરના Kવા અ]ય ઉદાહરણોની ચચા� કરો. 
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14141414 અવયવીકરણઅવયવીકરણઅવયવીકરણઅવયવીકરણ 

� અYયયન િનZપિ:ઓઃઅYયયન િનZપિ:ઓઃઅYયયન િનZપિ:ઓઃઅYયયન િનZપિ:ઓઃ 

 1. બÀુપદ2ના અવયવીકરણ કર . 

 2. 

 3. 

� િવષયવ=sનુાિવષયવ=sનુાિવષયવ=sનુાિવષયવ=sનુા    b�ુાઓઃb�ુાઓઃb�ુાઓઃb�ુાઓઃ 

1. 3ા�ૃિતક સ*ંયાના અવયવો 

2. બૈ5જક પદાવ�લના અવયવો 

3. અવયવીકરણ અને અવયવો શોધવાની ર2તો 

 1. સામા]ય અવયવની ર2ત 

 2. પદોની Nનુઃ ગોઠવણી Xારા અવયવીકરણ 

 3. િન|યસમનો ઉપયોગ કર2ને અવયવીકરણ 

 4. (x + a) (x + b) 3કારના અવયવો 

 4. બૈ5જક પદાવ�લઓનો ભાગાકાર 

 1. એકપદ2 વડ  બી1 એકપદ2નો ભાગાકાર 

 2. એકપદ2 વડ  બÀુપદ2નો ભાગાકાર 

 3. બૈ5જક પદાવ�લના ભાગાકાર (બÀુપદ2 ÷ બÀુપદ2) 

1.1.1.1.    3ા�ૃ3ા�ૃ3ા�ૃ3ા�ૃિતિતિતિતક સ*ંયાઓના અવયવોઃક સ*ંયાઓના અવયવોઃક સ*ંયાઓના અવયવોઃક સ*ંયાઓના અવયવોઃ 

 આપણે યાદ કર2 લઇએ ક  5x2y + 5xy + 2 એક પદાવ�લ છે. Kમા ં5x2y,5xy 

અને 2 એ આ પદાવ�લના પદો છે. તેમજ 5x2y એક પદ છે, Kનો સહ6ણુક 5 

અને અ#ાત પદો x અને y છે. તેમજ તેની ઘાત અQ_ુમે 2 અને 1 છે. 

 18 એક 3ા�ૃિતક સ*ંયા છે અને 

 18=2x9 

 =2x3x3 
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 આમ, 18=2x3x3 

 આમ, 18ના અિવભા¤ય અવયવો 2 અને 3 છે. તેમજ 18Qુ ંઅિવભા¤ય અવયવ 

=વcપ 2×3×3 છે તેવી જ ર2તે. 

 30Qુ ંઅિવભા¤ય અવયવ =વcપ 2×3×5 છે. 

 80Qુ ંઅિવભા¤ય અવયવ =વcપ 2×2×2×2×5 છે. 

 17Qુ ંઅિવભા¤ય અવયવ =વcપ 1×17 છે. 

 આ ર2તે આપણો બૈ5જક પદાવ�લ (Algebraic Expressions)ને અવયવોના 

6ણુાકાર =વcપે લખી શક2એ. 

2.2.2.2.    બૈ5જક પદાવ�લના અવયવોઃબૈ5જક પદાવ�લના અવયવોઃબૈ5જક પદાવ�લના અવયવોઃબૈ5જક પદાવ�લના અવયવોઃ 

 આપણે અગાઉ જો;ુ ંએ 3કાર  6xy + 3yમા ં6xy એ પદ છે. અને તેના અવયવો 

6,x અને y છે. આમ, 6×x×y અને 6xyQુ ંઅિવભા¤ય =વcપ છે. 

3 (2xy + 5) મા ંઆપેલ પદોને અિવભા¤ય =વcપે દશા�વો. 

2.12.12.12.1    સામા]ય અવયવોની ર2તઃસામા]ય અવયવોની ર2તઃસામા]ય અવયવોની ર2તઃસામા]ય અવયવોની ર2તઃ 

 ધારો ક  6x + 3xના અવયવો મેળવવા છે. 

 અહ¡ 6xyને અિવભા¤ય =વcપે લખતા 2×3×x×y 

 3xને અિવભા¤ય =વcપે લખતા 3×x 

 અહ¡ 3 અને x એ બનેંમા ંસામા]ય હોય તેવા અવયવો છે. 

 ∴ 6xy + 3x = (2×3×x×y)  +  (3×x) 

   = 3x(2xy) + 3x(1) 

   = 3x(2y + 1) 

 આમ, 6xy + 3x = 3x(2y + 1)એ પદાવ�લQુ ંઇÄSછત અવયવ =વcપ છે. 

2.22.22.22.2    પદોની Nનુઃ ગોઠવણી Xારા અવયવીકરણઃપદોની Nનુઃ ગોઠવણી Xારા અવયવીકરણઃપદોની Nનુઃ ગોઠવણી Xારા અવયવીકરણઃપદોની Nનુઃ ગોઠવણી Xારા અવયવીકરણઃ 

1.1.1.1.    x2 + xy + 8x + 8y 

 અહ¡ 3થમ બે પદોમા ંx અને છે�લા બે પદોમા ં8 સામા]ય છે. પરંs ુતમામ 

પદોમા ંકોઇ એક અવયવ સામા]ય નથી. 



170 

 

 એટલે ક   x2  +  xy = x (x + y) 

   8x + 8y = 8 (x + y) (બ�ેંમા ંસામા]ય છે.) 

 એટલે ક  

 x2 + xy + 8x + 8y = x(x + y) + 8(x + y) 

    = (x + y) (x + 8) 

 આમ, x2 + xy + 8x + 8y = (x + y) (x + 8)  K અિવભા¤ય અવયવો છે. 

2.2.2.2.    6xy - 4y + 6 - 9xQુ ંઅવયવીકરણ પાઠMN=ુતકમા ંથયેલ ચચા� bજુબ કરોઃQુ ંઅવયવીકરણ પાઠMN=ુતકમા ંથયેલ ચચા� bજુબ કરોઃQુ ંઅવયવીકરણ પાઠMN=ુતકમા ંથયેલ ચચા� bજુબ કરોઃQુ ંઅવયવીકરણ પાઠMN=ુતકમા ંથયેલ ચચા� bજુબ કરોઃ 

2.32.32.32.3    િન|યસમનો િન|યસમનો િન|યસમનો િન|યસમનો ઉપયોગ કર2ને અવયવીકરણ ઉપયોગ કર2ને અવયવીકરણ ઉપયોગ કર2ને અવયવીકરણ ઉપયોગ કર2ને અવયવીકરણ  

યાદ કરો, 

 (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 

 (a - b)2 = a2 - 2ab + b2 

 (a + b) (a - b) = a2 - b2 

 િન|યસમોની મદદથી અવયવીકરણ કરવા માટ  K પદાવ�લઓQુ ંઅવયવીકરણ 

કરવાQુ ં છે. તેQુ ં =વcપ કોઇ િન|યસમની જમણી બાxુ આવેલ પદાવ�લના cપ KVુ ં

કરવાથી તે પદાવ�લ આપેલ િન|યસમની ડાબી બાxુ Kમ દશા�વી શકાય છે. 

ઉદાહરણ - 1 

 x2 + 10x + 25 ના અવયવો મેળવો. 

 ઉપરની પદાવ�લમા ં aણ પદો છે. ઉપરાતં તમામ પદો ઘન છે. તેથી આ 

પદાવ�લને  

a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 િન|યસમની મદદથી અવયવો મેળવવા િવચાર2 શકાય. 

 પદાવ�લઃ x2 + 10x + 25 = x2 + 2(5)(x) + (5)2 

 a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 સાથે સરખાવતા 

 a = x, b = 5 

આમ,  

 x2 + 10x + 25 = (x + 5)2 
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4.4.4.4.    (x + a) (x + b) 3કારના અવયવો3કારના અવયવો3કારના અવયવો3કારના અવયવો: 

 (x + a) (a + b) = x2 + (a + b)x + ab પરથી અવયવો શોધી શકાય. 

ઉદાહરણઃ x2 + 8x + 15ના અવયવો મેળવો 

અહ¡  x2 + 8x + 15 = x2 + (3 + 5) x + (3 × 5) 

 ∴ab = 15 અને a + b = 8 મળે 

 આમ, x2 + 8x + 15 = (x + 3) (x + 5) 

 ઉપરાતં યાદ કરો ક  (x + a) (x - a) = x2 - a2 

 આ Nણૂ� વગ�ના તફાવતની ર2તે અવયવ મળે છે. Kમા ં પદાવ�લમા ં બે પદો 

હોય, બનેં Nણૂ�વગ� હોય છે. આ અવયવો મેળવવાની અ]ય ર2ત છે. 

 Kમ ક  

 49x2 - 36y2 મા ંબે પદો છે. બનેં Nણૂ�વગ� છે. તેમજ 49x2 અને 36y2Qુ ંવગ�bળૂ 

અQ_ુમે 7x અને 6y મળે છે. 

 તેથી (49x2 - 36y2)= (7x + 6y) (7x - 6y) 

 (ચચા� કરો ક મ?) 

3.3.3.3.    બૈ5જબૈ5જબૈ5જબૈ5જક પદાવ�લઓના ભાગાકારઃક પદાવ�લઓના ભાગાકારઃક પદાવ�લઓના ભાગાકારઃક પદાવ�લઓના ભાગાકારઃ 

 આપણે બૈ5જક પદાવ�લઓના સરવાળા અને બાદબાક2 કરતા ંશી*યા. આપણે 

એ પણ wણીએ છ2એ ક  ભાગાકારએ 6ણુાકારની )ય<ત !_યા છે. 

Kમ ક  (1)  5x × 10x2=50x3 

  તેથી 50x3÷5x=10x2 

 (2) 3x(x + 5)=3x2 + 15x 

  તેથી (3x2 + 15x)÷3x=x + 5 

  અને (3x2 + 15x) ÷ (x + 5) = 3x 
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3.1 એકપદ2 વડ  બી1 એકપદ2નો ભાગાકાર એકપદ2 વડ  બી1 એકપદ2નો ભાગાકાર એકપદ2 વડ  બી1 એકપદ2નો ભાગાકાર એકપદ2 વડ  બી1 એકપદ2નો ભાગાકાર  

 Kમ ક  25x4÷ 5x3 માટ  

 x
xxx

xxxx

x

x
xx 5

5

55

5

25
525

3

4
34 =

×××
×××××==÷   

 આમ, 25x4÷5x3=5x 

3.2 એકપદ2 વડ  બÀુપદ2નો ભાગાકારએકપદ2 વડ  બÀુપદ2નો ભાગાકારએકપદ2 વડ  બÀુપદ2નો ભાગાકારએકપદ2 વડ  બÀુપદ2નો ભાગાકાર 

 Kમ ક  5x3 + 4x2 + 3xને 4x વડ  ભાગતા 

 એટલે ક  5x3 + 4x2 + 3x = 
4

)3(4

1

)(4

4

)5(4 2 xxxxx ++  

    








 ++=








++






=

4

3

4

5
4

4

3
4)(4

4

5
4

x
x

x

xxx
x

x

 

 અહ¡ 4x એ અલગથી દશા�વેલ છે. 

 અ]ય ર2તે પણ આ ભાગાકાર કર2 શકાય. કઇ કઇ ર2તે તેની ચચા� કરો. 

3.43.43.43.4    બૈ5જક બૈ5જક બૈ5જક બૈ5જક પદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લપદાવ�લના ભાગાકારના ભાગાકારના ભાગાકારના ભાગાકાર 

 ધારો ક  (7x2 + 14x) ÷ (x + 2) 

 સૌ 3થમ આપણે 7x2 + 14xના અવયવ મેળવીmુ ં

 7x2 + 14x=7x2 (x + 2) 

 તેથી 7x2 + 14x ÷ x + 2 = 7x(x + 2) ÷ (x + 2) = 7x 

 આમ, 7x2 + 14x ÷ (x + 2) = 7x 

બી1 ર2તેબી1 ર2તેબી1 ર2તેબી1 ર2તે 

  

 7x ભાગફળ 

ભાજક x + 2 7x2 + 14x 

7x2 + 14x 
ભા¤ય 

 0 + 0 શેષ 

 આમ, ભાગાકારની ર2તે પણ બે પદાવ�લઓના ભાગાકાર મેળવી શકાય. 



173 

 

 બીxુ ંઉદાહરણ y2 + 7y + 10 ને y + 5 વડ  ભાગો. 

 y + 2  

y + 5 y2 + 7y + 10 

y2 + 5y 

 

 0 + 2y + 10 

    2y + 10 

 

      0 + 0  

 આમ, y2 + 7y + 10÷ (y + 5)= y + 2 

 આવા, અ]ય ઉદાહરણો િવચારો. 
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15151515 આલેખનો પ!રચયઆલેખનો પ!રચયઆલેખનો પ!રચયઆલેખનો પ!રચય 

� અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ 

1. =તભં આલેખની મદદથી મા!હતીQુ ંઅથ�ઘટન કર  છે. 

2. 

3.  

� િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃ 

1. લબં આલેખ (દંડ આલેખ) 

2. V:ૃ આલેખ (વs ુ�ળ આલેખ) 

3. =તભં આલેખ 

4. ર ખીય આલેખ 

5. +રુ ખ આલેખ 

6. �બ̀Gુની �=થિત 

7. િનદ³શાકં 

8. આલેખના ઉપયોગ 

આલેખઃઆલેખઃઆલેખઃઆલેખઃ    ----     

 1વનમા ં આપણે ઘણી બધી મા!હતીઓ 3ા�ત થતી હોય છે. Kમાથંી ઘણી 

મા!હતી કડાક2ય મા!હતી હોય છે. કડાક2ય તuયોને Gૃºય =વcપે રxૂ કરવાથી 

આલેખ તૈયાર થાય છે. આલેખના ઉપયોગથી કડાક2ય મા!હતી ઝડપથી સરળતાથી 

અને =પZટપણે સમ1 શકાય છે. 

 એમ કહ વાય છે ક  એક યો�ય �ચa 1000 શ�દોની ગરજ સાર  છે. તેવી જ ર2તે 

મા!હતીની યો�ય રxૂઆતથી મા!હતીQુ ંઅથ�ઘટન અને અથ�\હણ સરળ બને છે. 
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 Kમ ક  બે બાબતોની સરખામણી હોય, એક રાિશને સાપે� બી1 અQcુપ 

રાિશઓની વઘ ક  ઘટ, !_ક ટ મેચમા ંઆવતા િવિવધ આલેખની મદદથી આપણે અવાર 

- નવાર અથ�ઘટન કર2એ છ2એ. 

ચાલો આપણે આલેખના િવિવધ 3કારો ક  =વcપ ઝડપથી યાદ કર2 લઇએ. 

1.1.1.1.    લબં આલેખ (દંડ આલેખ)લબં આલેખ (દંડ આલેખ)લબં આલેખ (દંડ આલેખ)લબં આલેખ (દંડ આલેખ)    ----  ¤યાર  મા!હતીને આડ2 અથવા ઊભી સમાતંર 

લીટ2ઓ Xારા દશા�વાય |યાર  લબં આલેખ (Bar Graph) બને છે. અહ¡ ખાસ 

ન{ધીએ ક  લબં આલેખમા ંદશા�વેલ લબંની wડાઇ સાથે કોઇ પણ સબંધં નથી. 

માa લબંની �ચાઇ જ મહ|વની છે. ઘણીવાર લબંની wડાઇને કારણે લબં 

આલેખ એ =તભં આલેખ તર2ક  ગણવાની rલૂ કર2એ છ2એ. 

ઉદા. રાÀુલે પાચં વનડ મા ંકર લ રનની સ*ંયા 

 

આ આલેખની મદદથી એક જ )ય�<ત ક  બાબતની સરખામણી કરવી સરળ બને 

છે. ઉપરાતં બે િવિવધ રાિશઓની sલુના કરવા માટ  પણ આ આલેખનો 

ઉપયોગ સાQ�ુળૂ પડ  છે. 

2.2.2.2.    Vતૃ આલેખ (વs ુ�ળ આલેખ)Vતૃ આલેખ (વs ુ�ળ આલેખ)Vતૃ આલેખ (વs ુ�ળ આલેખ)Vતૃ આલેખ (વs ુ�ળ આલેખ) 

 કોઇ સમ\ મા!હતીના સાપે�મા ંતેનો કોઇ એક �શ ક  પછ2 એક �શની બીw 

સાથે સરખામણી કરવા માટ  આ વsુ�ળ આલેખ (Circle -  graph) ઉપયોગી છે. આ \ાફને  
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ઘણીવાર પાઇ \ાફ (Pie - Graph) પણ કહ  છે. કોઇ િવિવધ મા!હતી ટકામા ંદશા�વેલ હોય 

અને સમ\ મા!હતી 100% =વcપે દશા�વેલ હોય |યાર  આ \ાફ ઉપયોગી છે. 

 Kમ ક  રમેશભાઇનો એક મ!હનાનો ખચ� નીચે 3માણે વs ુ�ળ આલેખથી દશા�વી 

શકાય. 

 

 ખાસ કર2ને ન{ધીએ ક  ¤યાર  કોઇ નાણાકં2ય બKટની ચચા� થતી હોય |યાર  આ 

વsુ�ળ આલેખની મદદથી cિપયા ¥ાથંી આવશે ¥ા ંજશે વગેર  ચચા� થતી હોય છે. 

3.3.3.3.    =તભં આલેખઃ=તભં આલેખઃ=તભં આલેખઃ=તભં આલેખઃ 

 આપેલ મા!હતી ¤યાર  વગ� =વcપે આપેલ હોય |યાર  લબં આલેખને બદલે =તભં 

આલેખ ઉપયોગી બને છે. અહ¡ =તભં wડાઇ અને �ચાઇ બનેં મહ|વના હોય છે. =તભં 

આલેખ એ pXપ!રમાણીય છે. �ચાઇ અને wડાઇ તેના પ!રમાણો છે. તેમા ં=તભંો સમ\ 

િવ=તારમા ંએકબીwને લગોલગ આવેલા હોય છે. 

ઉદાહરણઃ એક વગ�ખડંમા ં25 બાળકોના વજનની આVિૃ: નીચે bજુબ છે. તેના પરથી 

=તભં આલેખ દોરતા 

વજન !ક\ા 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 
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બાળકોની સ*ંયા 4 7 10 3 1 

 

 

ખાસ ન{ધીએઃખાસ ન{ધીએઃખાસ ન{ધીએઃખાસ ન{ધીએઃ    તફાવતઃ લબં અને =તભં આલેખતફાવતઃ લબં અને =તભં આલેખતફાવતઃ લબં અને =તભં આલેખતફાવતઃ લબં અને =તભં આલેખ 

 લબં આલેખલબં આલેખલબં આલેખલબં આલેખ  =તભં આલેખ=તભં આલેખ=તભં આલેખ=તભં આલેખ 

1. તેને �\ે1મા ંBar Graph કહ  છે. 1. તેને Histogram કહ  છે. 

2. તેમા =તભંની wડાઇ મહ|વની નથી. 2. તેમા ં=તભંની wડાઇQુ ંપણ મહ|વ છે. 

3. તેમા ં �ચાઇ એક માaપ!રમાણ છે. 

તેથી તે એક પ!રમાણીય છે. 

3. તેમા ં �ચાઇ અને wડાઇ બનેં 

અગ|યના છે તેથી તે pX-પ!રમાણીય 

છે. 

4. તેમા ં=તભંો અલગ - અલગ હોય છે. 4. તેમા ં=તભંો એકબીwને અડ2ને હોય છે. 

5. સામા]ય ર2તે અસતત મા!હતી માટ  

ઉપયોગી છે. 

5. સામા]ય ર2તે સતત અને વગ��ૃત 

મા!હતી માટ  ઉપયોગી છે. 

 

ન{ધઃન{ધઃન{ધઃન{ધઃ ઉપરના તફાવતની ચચા� કરો. 
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4.4.4.4.    ર ખીય આલેખઃર ખીય આલેખઃર ખીય આલેખઃર ખીય આલેખઃ 

 િનિ¶ત સમયગાળામા ં સમય સાથે મા!હતીમા ં થતો સતત ફ રફાર દશા�વવા 

ર ખીય આલેખ (line grpah) ઉપયોગી બને છે. 

 Kમ ક  ચોમાસા દર�યાન અઠવાડ2યામા ંથયેલ વરસાદની મા!હતી નીચે bજુબ 

છે તો ર ખીય આલેખ દોરો. 

!દવસ સોમ મગંળ ¨ધુ 6ુ

c 

m_ુ શિન રિવ 

વરસાદ િમલી 25 35 25 45 50 60 10 

 

 

ન{ધઃન{ધઃન{ધઃન{ધઃ    ----    પાઠMN=ુતકમા ંઆપેલ ઉદાહણ - 1 અને ઉદાહરણ - 2ની ચચા� અવºય કરો. 

5.5.5.5.    +રુ ખ આલેખઃ+રુ ખ આલેખઃ+રુ ખ આલેખઃ+રુ ખ આલેખઃ 

 ર ખીય આલેખ ક ટલાક ર ખાખડંોને પર=પર જોડ2ને બનાવવામા ંઆવે છે. ¥ાર ક 

આ આલેખ એક Nરૂ2 અખ!ંડત ર ખા =વcપે પણ હોઇ શક  છે. આવા આલેખને +રુ ખ 

આલેખ કહ  છે. 

 ખાસ ન{ધ ¤યાર  +રુ ખ આલેખ દોર2એ |યાર  આલેખપaનો ઉપયોગ કરવાથી 

�બ̀Gુઓને �!કત કરવામા ંસરળતા રહ  છે. આલેખ સારો બને છે. 
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6. �બ̀Gુની �=થિતઃ સ:રમી સદ2મા ં ગ�ણતશાiી ર ને દકાત¿ કોટ³ �ઝયન પhિત 

સમwવી. Kની મદદથી સમતલમા ંઆડ2 - ઉભી ર ખાઓ દોર2 �બ̀GુઓQુ ં=થાન 

+િુનિ¶ત કર2 શકાય છે. તેવી સમજણ આપેલ. 

 \ાફ પેપર ઉપર xુદ2 xુદ2 જ�યાએ �બ̀Gુઓ bકૂ2 �બ̀Gુઓના =થાનની ચચા� કરો. 

7.7.7.7.    િનદ³શાકઃિનદ³શાકઃિનદ³શાકઃિનદ³શાકઃ 

 આપણે ઉપરના b�ુામા ં�બ̀Gુની �=થિતની ચચા� વખતે �બ̀GુઓQુ ં=થાન +િુનિ¶ત 

કરવા માટ ની 3Vિૃ:ઓ કર2. ધારો ક  આ 3Vિૃ:ઓમા ંકોઇ �બ̀Gુ pQુ ં=થાન p (3,4) છે. 

તો �બ̀Gુ pનો x યામ 3 અને �બ̀Gુ p નો y યામ છે. આમ xનો િનદ³શાકં 3 yનો િનદ³શાકં 4 

છે. આમ યામ અને િનદ³શાકં બનેં સમાન બાબતો જ +ચૂવે છે. 

 અહ¡ પાઠMN=ુતકમા ંઆપેલ ઉદાહરણો 3 અને 4 ની ચચા� કરો. 

 આમ, આલેખની મદદથી આપણે મા!હતીQુ ંસચોટ અથ�ઘટન કર2 શક2એ છ2એ. 

 વગ�ખડંમા ંકરવાની અ]ય 3Vિૃ:ઓઃ 

1. આલેખના ઉપયોગો કયા ં- કયા ંથાય છે તેની ચચા� કરો. 

2. િશ�ણ�ેaે ઉપયોગી આલેખોની ચચા� કરો. 

3. લબં આલેખ અને =તભં આલેખનો ભેદ =પZટ કરો. 

4. વાિષ�ક બKટની રxૂઆત વખતે નાણામaંી કયા આલેખનો ઉપયોગ કર  છે? શા 

માટ  

5. શાળાના કોઇ પણ પાચં બાળકોના છે�લા બે વષ¦ના ગ�ણતના 6ણુના આધાર  

યો�ય આલેખની મદદથી ચચા� કરો. 

6. વસિત ગણતર2 2011, 2001, 1991ના N[ુુષ iીના 2021મા ંN[ુુષ અને iીઓની 

સ*ંયાQુ ંઅQમુાન કર2 શકાય? જો હા તો કયા 3કારનો \ાફ ઉપયોગી બનશે? 
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16161616. સ*ંયા સાથે રમતસ*ંયા સાથે રમતસ*ંયા સાથે રમતસ*ંયા સાથે રમત 

���� અYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃઅYયયન િનZપિ:ઃ    ----     

1. 2,3,4,5,6,9,10ની િવભા¤યતાની ચાવીઓની સા�બતી આપે છે. 

2. ચલો/આ�ૃિતનો ઉપયોગ કર2ને )યવહાc કોયડાઓ/�ટૂ3�ો ઉક લ છે. 

���� િવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃિવષયવ=sનુા b�ુાઓઃ 

1. સ*ંયાQુ ં)યાપક =વcપ 

2. સ*ંયાઓ સાથે ગ�મત 

 (1)  pX �ક2 સ*ંયાઓમા ં�કોની અદલાબદલી  

 (2) aણ �કોવાળ2 સ*ંયાના �કોને ઉલટાવતા 

 (3) aણ �કોની મદદથી aણ �કોની સ*ંયા બનાવવી. 

3. સ*ંયાઓને બદલે bળૂા�ર 

4. િવભાજતાની ચાવીઓ 

 (1) 10 વડ  િવભા¤યતા 

 (2) 5 વડ  િવભા¤યતા 

 (3) 2 વડ  િવભા¤યતા 

 (4) 9 અને 3 વડ  િવભા¤યતા 

1.1.1.1.    સ*ંયાQુ ં)યાપક =વcપઃસ*ંયાQુ ં)યાપક =વcપઃસ*ંયાQુ ં)યાપક =વcપઃસ*ંયાQુ ં)યાપક =વcપઃ 

આપણે wણીએ છ2એ ક , 

 N= 3ા�ૃિતક સ*ંયાઓ 1,2,3,4,5... 

 w=  Nણૂ� સ*ંયાઓ 0,1,2,3,4,5... 

 z Nણૂાªક સ*ંયાઓ ... - 3, - 2, - 1,0,1,2,3.... 

 અને Q= સમેંય સ*ંયાઓ 

 R વા=તિવક સ*ંયાઓ. 
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 સ*ંયાQુ ં)યાપક =વcપઃ કોઇ બે �કો a અને b થી બનતી બે �કોવાળ2 સ*ંયા 

ab હોય તો. 

 ab = 10a  + b 

 તેમજ ba = 10b + a 

 જો aણ �કોથી બનતી સ*ંયા abc હોય તો, 

 abc = 100a + 10b + c 

 અને CAB = 100c + 10a + b 

 અથવા bac = 100b + 10a + c 

 ઉપરQુ ં)યાપક =વcપ લખવા માટ નો આધાર નીચે bજુબ છે. 

 Kમ ક  152=100 + 50 + 2 

  =(100×1) + 10(5) + 2 

2. સ*ંયાઓ સાથે ગ�મતઃસ*ંયાઓ સાથે ગ�મતઃસ*ંયાઓ સાથે ગ�મતઃસ*ંયાઓ સાથે ગ�મતઃ 

 ગ�ણત એ અbતૂ� બાબતોનો  િવષય છે. તક� અને સમજણ એ ગ�ણતની પાયાની 

�મતાઓ છે. 

 અહ¡ સ*ંયાઓ સાથે િવિવધ ર2તે ગ�મત કર2 બાળકોને ગ�ણતમા ંરસ લેતા કર2 

શકાય છે. 

(1)(1)(1)(1)    pX �ક2pX �ક2pX �ક2pX �ક2    સ*ંયાઓમા ં�કોની અદલા બદલીઃસ*ંયાઓમા ં�કોની અદલા બદલીઃસ*ંયાઓમા ં�કોની અદલા બદલીઃસ*ંયાઓમા ં�કોની અદલા બદલીઃ 

 પાઠMN=ુતકમા ંઆપેલ મીના�ી અને +ુદંરમ વSચેના સવંાદોQુ ંનાટÈકરણ કર2 

િવિવધ 3કારની સ*ંયાઓ િવશે અQમુાન કર2 શકાય. 

 બે �કોની સ*ંયા ધારવી. તેમને ઉલટાવી સરવાળો કરો તેને 11 વડ  ભાગવી 

શેષ m]ૂય મળે છે. 

 એVુ ંક મ? ચચા� કરો. 

 આવા અ]ય ઉદાહરણો ક  કોયડાઓની ચચા� કરવી. 
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(2)(2)(2)(2)    aaaaણ �કોવાળ2 સ*ંયાના �કોને ઉલટાવતાઃણ �કોવાળ2 સ*ંયાના �કોને ઉલટાવતાઃણ �કોવાળ2 સ*ંયાના �કોને ઉલટાવતાઃણ �કોવાળ2 સ*ંયાના �કોને ઉલટાવતાઃ 

 કોઇપણ  aણ �કોથી બનતી સ*ંયા ધારવી તેના �કોનો _મ ઉલટાવવો. 

બનતી સ*ંયા અને bળૂ સ*ંયા વSચેનો તફાવત મેળવો. મળતા તફાવતને 99 

વડ  ભાગવાથી મળતી શેષ m]ૂય છે. 

શા માટ ?? િવચારો ચચા� કરો. 

(3)(3)(3)(3)    aણ �કોનીaણ �કોનીaણ �કોનીaણ �કોની    મદદથી aણ �કોની સ*ંયા બનાવટમદદથી aણ �કોની સ*ંયા બનાવટમદદથી aણ �કોની સ*ંયા બનાવટમદદથી aણ �કોની સ*ંયા બનાવટ     

ધારો ક  કોઇ 538 સ*ંયા ધાર  છે. તેથી બી1 સ*ંયા 853 અને 385 મળે. 

 538 + 853 + 385=1776 

 તેને 37 વડ  ભાગતા શેષ m]ૂય મળે. ભાગફળ 48 મળે. આમ, સરવાળો 37 વડ  

િનઃશેષ ભાગી શકાય. 

 શા માટ ? ચચા� કરો. 

3.3.3.3.    સ*ંયાઓને બદલે સ*ંયાઓને બદલે સ*ંયાઓને બદલે સ*ંયાઓને બદલે bળૂા�રઃbળૂા�રઃbળૂા�રઃbળૂા�રઃ 

 આપણે ઘણીવાર કોઇ કોયડાને વk ુ રસ3દ બનાવવા �કોને જ�યાએ 

bળૂા�રનો ઉપયોગ કર2એ છ2એ. અbકુ  િનયમોને આિધન કોયડાઓ 

ઉક લવામા ંઆવે છે. 

 પાઠMN=ુતકમા ંઆપેલા ઉદાહરણો 1થી 3ની ચચા� કરો. 

4.4.4.4.    િવભા¤યતાની ચાવીઓઃિવભા¤યતાની ચાવીઓઃિવભા¤યતાની ચાવીઓઃિવભા¤યતાની ચાવીઓઃ 

 10,5,2,9 અને 3 માટ ની િવભા¤યતાની ચાવીઓની ચકાસણી માટ  િવિવધ 

સ*ંયાઓ આપી તેની ચકાસણી કરો. 

નીચેના Kવા 3�ોની ચચા� કરો.નીચેના Kવા 3�ોની ચચા� કરો.નીચેના Kવા 3�ોની ચચા� કરો.નીચેના Kવા 3�ોની ચચા� કરો. 

1. 10,5,2 વડ  િનઃશેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામા ંનાની સ*ંયા કઇ ? 

2. 10,5,2,9 અને 3 વડ  િનઃશેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામા ંનાની સ*ંયા જણાવો ? 

3. 2,5 અને 3 વડ  િનઃશેષ ભાગી શકાય તેવી 1 થી 100 વSચે આવતી 

સ*ંયાઓની યાદ2 બનાવો 



183 

 

િવિવધ કોયડાઓિવિવધ કોયડાઓિવિવધ કોયડાઓિવિવધ કોયડાઓ 

1.     8 5  Ans: A=B, B=1, C=3 

  +  4 A     

     BC3 

 

2.    2   L   M  Ans: L=4, M=7 

  +  L  M   I 

    M 1    8 

 

3.   A    B   Ans: B=2 

  -  B  7 

   4    5 

 

4. POST → OPST 

 MORE → EMOR 

 TIME → EIMT 

 DEAR → ADER 

 WORK → ?    ANS: KORW 

 

5. 5 +  = 13 

 

 7 +  =11 

 

 8 +  =16 

 

 17 -  =?    ANS: - 9 
 

 


