
    

 

      

      

             

ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਜ਼

ਭਾਗ ੳ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ

ਭਾਗ ਅ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ 

                                               

1. 

2. 

     

3. 

 
 
 
 

4. 

 

                                  

      ;wKL2 xzN/

                                           

ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ । 

ਭਾਗ ੳ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ

ਭਾਗ ਅ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ 

                                               

 ਖਾਲੀ ਥ ਵ  ਭਰੋ 

ੳ)   2.850 

ਅ)   3.45 ਮੀ

ੲ)    1 ਿਲਟਰ     

 ਸਹੀ ਕਥਨ ਅੱਗੇ 

ੳ)  ਸਮਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 

ਅ)  ਸਮਕੋਣ 

     ੲ)    ° 

 ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਲ

   ਿਦੱਤੇ ਘਣਾਵ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ । 

                                                         
 
 
 
 

                            

;wKL2 xzN/                   

                              

ਰਰੂੀ ਹਨ ।  

ਭਾਗ ੳ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ 1 ਤ  5 

ਭਾਗ ਅ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ 6 ਤ 10 

                                               

ਭਰੋ :-        

850 ਿਕ.ਗਾ = _____ 

ਮੀ.      = _____

ਿਲਟਰ      =  _______ 

ਸਹੀ ਕਥਨ ਅੱਗੇ ( ) ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਥਨ ਅੱਗੇ 

ਸਮਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 

ਸਮਕੋਣ , ਿਨਊਨ ਕੋਣ ਤ ਵੱਡਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

 ਦਾ ਕੋਣ ਿਨਊਨ ਕਣੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।                                       

ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਲ  ₹ 20000 

ਿਦੱਤੇ ਘਣਾਵ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ । 

                                                         

                            ਸਪਲ ਪੇਪਰ 

                  

                              

 

5 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ 

10 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ 

                                                                     

        

_____ ਿਕ.ਗਾ ________ 

_____ਮੀ.  ______ 

_______ ਿਮ.

ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਥਨ ਅੱਗੇ 

 ° ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।                                                  

ਿਨਊਨ ਕੋਣ ਤ ਵੱਡਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਦਾ ਕੋਣ ਿਨਊਨ ਕਣੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।                                       

 ਸਨ । ਉਸਨ 

ਿਦੱਤੇ ਘਣਾਵ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ । 

                                                         

ਸਪਲ ਪੇਪਰ – ਮਾਰਚ 

                     ਜਮਾਤ 

                                ਿਵਸ਼ਾ- ਗਿਣਤ 

ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ 3 ਅੰਕ  ਦਾ ਹੈ 

ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ 5 ਅੰਕ  ਦਾ ਹੈ 

                       ਭਾਗ 

________ ਗਾਮ 

______ ਸੈ.ਮੀ. 

.ਿਲ. 

ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਥਨ ਅੱਗੇ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।                                                  

ਿਨਊਨ ਕੋਣ ਤ ਵੱਡਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ,ਪਰ ਅਿਧਕ ਕੋਣ ਤ ਛੋਟਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।    

ਦਾ ਕੋਣ ਿਨਊਨ ਕਣੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।                                       

ਸਨ । ਉਸਨ   ₹ 13750 

ਿਦੱਤੇ ਘਣਾਵ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ।  

                                                               

ਮਾਰਚ 2022 

ਜਮਾਤ – ਪੰਜਵ   

ਗਿਣਤ  

ਅੰਕ  ਦਾ ਹੈ  

ਅੰਕ  ਦਾ ਹੈ 

ਭਾਗ – ੳ                          

ਗਾਮ  

 

ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਥਨ ਅੱਗੇ ( X ) 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।                                                  

ਪਰ ਅਿਧਕ ਕੋਣ ਤ ਛੋਟਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।    

ਦਾ ਕੋਣ ਿਨਊਨ ਕਣੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।                                       

13750 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ । ਉਸ ਕਲੋ ਿਕੰਨੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈ 

           

2022 ( ਟਰਮ – 

   

 ।  

ਅੰਕ  ਦਾ ਹੈ । 

ੳ                          

) ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ।

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।                                                  

ਪਰ ਅਿਧਕ ਕੋਣ ਤ ਛੋਟਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।    

ਦਾ ਕੋਣ ਿਨਊਨ ਕਣੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।                                       

ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ । ਉਸ ਕਲੋ ਿਕੰਨੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈ 

 2 )       

  

ੳ                                 

ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ । 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।                                                  (..............) 

ਪਰ ਅਿਧਕ ਕੋਣ ਤ ਛੋਟਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।    (...............)

ਦਾ ਕੋਣ ਿਨਊਨ ਕਣੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।                                             (...............)

ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ । ਉਸ ਕਲੋ ਿਕੰਨੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈ 

  nzeL 

            ( 5

(..............)  

(...............) 

(...............) 

ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ । ਉਸ ਕਲੋ ਿਕੰਨੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈ 

   

nzeL 40 

5 X 3= 15 

ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ । ਉਸ ਕਲੋ ਿਕੰਨੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈ 

 

15 ) 

ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ । ਉਸ ਕਲੋ ਿਕੰਨੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈ ?  



    
5. 

    ਇਸ

   ੳ

 

 

   ਅ

 

6. 

 
 
                                                       
 

                                                     

    ਮੈਨੰੂ 

     

 

     

 

 

7. 

 
 
 
 

                                                                            

   ਚੰਡੀਗੜ ਤ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ 

   ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ 

      
 

 

 ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਛੜ 

ਦਰਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ।  

ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ

ੳ) ਗੀਤਾ ਅਤੇ

ਅ) ਗੀਤਾ ਅਤੇ

                                                          
          
 

                                   

  ਸਤਨਾਮ ਕੋਲ

ਰੁਪਇਆਂ ਿਵੱਚ 

                                                       

                                                     

ਮੈਨੰੂ ₹ 25000 

     ੳ)  ₹ 500 ਦੇ ਨਟ 

     ਅ)  ₹ 100 ਦੇ ਨਟ 

 ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ 

                                                                            

ਚੰਡੀਗੜ ਤ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ 

ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਬੱਸ ਨ ਿਕੰਨਾ ਸਮ

ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਛੜ ਗਾਫ਼   ਹਰਪੀਤ 

ਦਰਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ।   

ਕੇ  ਦੱਸੋ ਿਕ  

ਅਤੇ ਰਾਜੂ  ਨ ਿਕੰਨ

ਅਤੇ ਰਾਜੂ  ਦੁਆਰਾ

                                                

                                             

ਸਤਨਾਮ ਕੋਲ  ₹ 8765 ਸਨ ।  ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨ ਉਸਨੰੂ 

ਰੁਪਇਆਂ ਿਵੱਚ ₹ 4700 ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ 

                                                       

                                                     

25000 ਦੇ ਖੁੱ ਲੇ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਕੰਨ

ਦੇ ਨਟ ...............................

ਦੇ ਨਟ ...............................

ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ 22.75 

                                                                            

ਚੰਡੀਗੜ ਤ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ 

ਬੱਸ ਨ ਿਕੰਨਾ ਸਮ

ਹਰਪੀਤ , ਗੀਤਾ 

 

ਨ ਿਕੰਨ-ਿਕੰਨ ਅੰਕ 

ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ

                                                

              ਭਾਗ 

ਸਨ ।  ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨ ਉਸਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ 

                                                       

                                                     

ਦੇ ਖੁੱ ਲੇ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਕੰਨ

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

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

75 ਿਲਟਰ ਦੱੁਧ ਆ ਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੇ 

                                                                            

ਚੰਡੀਗੜ ਤ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ 8:30  ਵਜੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ 

ਬੱਸ ਨ ਿਕੰਨਾ ਸਮ  ਲਗਾਇਆ 

ਗੀਤਾ , ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਗਰੁਪੀਤ ਦੇ ਗਿਣਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ  ਨੰੂ   

ਿਕੰਨ ਅੰਕ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ

ਕੀਤੇ ਅੰਕ  ਦਾ 

                                                

ਭਾਗ – ਅ         

ਸਨ ।  ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨ ਉਸਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ 

                                                        

                                                     ਜ   

ਦੇ ਖੁੱ ਲੇ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਕੰਨ

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

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

ਿਲਟਰ ਦੱੁਧ ਆ ਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੇ 

                                                                            

ਵਜੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ 

ਲਗਾਇਆ ?  

ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਗਰੁਪੀਤ ਦੇ ਗਿਣਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ  ਨੰੂ   

ਕੀਤੇ ?             

 ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ ।

                                                   

ਅ                                    

ਸਨ ।  ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨ ਉਸਨੰੂ ₹ 2500 

ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ । ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਿਕੰਨ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ 

ਦੇ ਖੁੱ ਲੇ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਕੰਨ-ਿਕੰਨ ਨਟ ਿਮਲ

ਿਲਟਰ ਦੱੁਧ ਆ ਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੇ 8 ਬਰਤਨ  ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਿਲਟਰ ਦੱੁਧ ਆਵੇਗਾ 

                                                                            ਜ  

ਵਜੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ 

ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਗਰੁਪੀਤ ਦੇ ਗਿਣਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ  ਨੰੂ   

             (2 )  

।   (1 )  

                           ( 

2500  ਹੋਰ ਿਦੱਤੇ । ਿਫਰ ਸਤਨਾਮ ਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਲ 

ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਿਕੰਨ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ 

ਿਕੰਨ ਨਟ ਿਮਲਣ

ਬਰਤਨ  ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਿਲਟਰ ਦੱੁਧ ਆਵੇਗਾ 

ਜ   

ਵਜੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ 1:30 ਵਜ ੇਿਦੱਲੀ ਪਹੰੁਚ ਜ ਦੀ

ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਗਰੁਪੀਤ ਦੇ ਗਿਣਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ  ਨੰੂ   

( 5 X 5 = 25 

ਹੋਰ ਿਦੱਤੇ । ਿਫਰ ਸਤਨਾਮ ਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਲ 

ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਿਕੰਨ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ 

ਣr/   ?  

ਬਰਤਨ  ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਿਲਟਰ ਦੱੁਧ ਆਵੇਗਾ 

ਵਜ ੇਿਦੱਲੀ ਪਹੰੁਚ ਜ ਦੀ

ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਗਰੁਪੀਤ ਦੇ ਗਿਣਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ  ਨੰੂ   

25 )  

ਹੋਰ ਿਦੱਤੇ । ਿਫਰ ਸਤਨਾਮ ਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਲ 

ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਿਕੰਨ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ ?

ਬਰਤਨ  ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਿਲਟਰ ਦੱੁਧ ਆਵੇਗਾ 

ਵਜ ੇਿਦੱਲੀ ਪਹੰੁਚ ਜ ਦੀ ਹੈ ।ਚੰਡੀਗੜ ਤ ਿਦੱਲੀ 

ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਗਰੁਪੀਤ ਦੇ ਗਿਣਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ  ਨੰੂ   

ਹੋਰ ਿਦੱਤੇ । ਿਫਰ ਸਤਨਾਮ ਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਲ 

? 

ਬਰਤਨ  ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਿਲਟਰ ਦੱੁਧ ਆਵੇਗਾ ?  

ਹੈ ।ਚੰਡੀਗੜ ਤ ਿਦੱਲੀ 

ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਗਰੁਪੀਤ ਦੇ ਗਿਣਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ  ਨੰੂ   

ਹੈ ।ਚੰਡੀਗੜ ਤ ਿਦੱਲੀ  



 
 
 
 
 

8. 

 

9. 

                             
     

  
                                        

    ਅ

      

    ੲ

 

10. 

 ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾਓ ।

ੳ)   °                                                            

 
 
 
 

 ਿਤਉਹਾਰ  ਮੌਕੇ ਿਕਸੇ ਿਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੱੁਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ  ਛੜ ਗਾਫ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

                             
     ੳ)  ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਦੱੁਧ ਿਕਹੜੇ ਿਦਨ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ 

                                        

ਅ)  ਿਕਹੜੇ ਦੋ  ਿਦਨ  ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਦੱੁਧ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕੰਨਾ 

       

ੲ)  ਐਤਵਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਘੱਟ ਦੱੁਧ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ 

     ਸੁੰ ਦਰ ਿਲਖਾਈ                                                              

ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾਓ ।

                                                            

ਿਤਉਹਾਰ  ਮੌਕੇ ਿਕਸੇ ਿਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੱੁਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ  ਛੜ ਗਾਫ 

:-  

                             
ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਦੱੁਧ ਿਕਹੜੇ ਿਦਨ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ 
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