
          

           

ਅੰਕ 

*ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ।

*ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਬਹੁਿਵਕਲਪੀ ਤਰ  ਵਾਲੇ 

*ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਿਵਕਲਪ ਹਨ ।

* ਪਸ਼ਨ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 

                              
1.  ਹੇਠ  

2. ਿਦੱਤੇ

 
     
      
       

 

3.   

 
       
 
 
 
 

     

 

4.  ਚਾਰ ਅੰਕ  ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਅਗੇਤਰ ਸੰਿਖਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 

     

 

 

                                

                                          

ਅੰਕ - 40 

ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ।

ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਬਹੁਿਵਕਲਪੀ ਤਰ  ਵਾਲੇ 

ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਿਵਕਲਪ ਹਨ ।

ਪਸ਼ਨ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 

                              
ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਿਗਣਤਾਰੇ 

                        
     

 a)  ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ

    c)  ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ

 
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਫਲੈਸ਼

 
       
        a) 46890                

.   ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱ ਲ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ 

 
        

  a)  ਦਹਾਈ               

ਚਾਰ ਅੰਕ  ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਅਗੇਤਰ ਸੰਿਖਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 

     a) 9999            

ਦਸ ਲੱਖ

 

                      

                               

   

ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ।  

ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਬਹੁਿਵਕਲਪੀ ਤਰ  ਵਾਲੇ 

ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਿਵਕਲਪ ਹਨ ।

ਪਸ਼ਨ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 

                                                                             
ਿਦੱਤੇ ਿਗਣਤਾਰੇ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੰਿਖਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ।

                        

ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ

ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ

ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੀ

46890                

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱ ਲ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ 

ਦਹਾਈ               

ਚਾਰ ਅੰਕ  ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਅਗੇਤਰ ਸੰਿਖਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 

9999            b) 10000           

ਲੱਖ 

ਦਸ ਲੱਖ 

 

4 

                         ਸਪਲ ਪੇਪਰ 

                               

  

ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਬਹੁਿਵਕਲਪੀ ਤਰ  ਵਾਲੇ 2

ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਿਵਕਲਪ ਹਨ । 

ਪਸ਼ਨ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ

                                             
ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੰਿਖਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ।

ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ                              

ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੱਤ                        

ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ

46890                b) 04689         

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱ ਲ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ 

ਦਹਾਈ               b) ਸਕੜਾ                    

ਚਾਰ ਅੰਕ  ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਅਗੇਤਰ ਸੰਿਖਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 

10000           

ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ

 

6 

ਸਪਲ ਪੇਪਰ – ਦਸੰਬਰ 

                                  ਜਮਾਤ 

   

2- 2 ਅੰਕ  ਦੇ ਹਨ ।                     

ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ  OMR

                                             
ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੰਿਖਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ।

                              

ਸੌ ਸੱਤ                        

ਨਾਲ  ਪੰਜ ਅੰਕ  

04689         c) 98640              

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱ ਲ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ 7 ਿਕਹੜੇ ਸਥਾਨ 

ਸਕੜਾ                    

ਚਾਰ ਅੰਕ  ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਅਗੇਤਰ ਸੰਿਖਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 

10000           c) 1000             

ਹਜ਼ਾਰ

ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 

2 

 

ਦਸੰਬਰ 2021 

ਜਮਾਤ – ਪੰਜਵ  ( 

  

ਦੇ ਹਨ ।                     

OMR ਸ਼ੀਟ ਿਵੱਚ ਭਰੋ 

                                             
ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੰਿਖਆ ਪਤਾ ਕਰੋ । 

 

                              b) ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ 

ਸੌ ਸੱਤ                        d) ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਤੀ 

 ਦੀ ਛੋਟੀ ਤ ਛੋਟੀ ਸੰਿਖਆ ਿਕਹੜੀ ਬਣੇਗੀ

98640              

ਿਕਹੜੇ ਸਥਾਨ  ਤੇ ਹੈ 

ਸਕੜਾ                    c) ਹਜ਼ਾਰ                 

ਚਾਰ ਅੰਕ  ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਅਗੇਤਰ ਸੰਿਖਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 

1000             

ਹਜ਼ਾਰ 

ਹਜ਼ਾਰ 

7 

9 

2021 ( ਟਰਮ 

 ਿਵਸ਼ਾ -  ਗਿਣਤ 

   

ਦੇ ਹਨ ।                      

ਸ਼ੀਟ ਿਵੱਚ ਭਰੋ  ।   

                                                                                       
   

ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ  

ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਤੀ 

ਦੀ ਛੋਟੀ ਤ ਛੋਟੀ ਸੰਿਖਆ ਿਕਹੜੀ ਬਣੇਗੀ

98640              d) 40689

ਤੇ ਹੈ ?  

ਹਜ਼ਾਰ                 

ਚਾਰ ਅੰਕ  ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਅਗੇਤਰ ਸੰਿਖਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ? 

1000             d) 9990 

ਸਕੜਾ

0 

ਟਰਮ -1 )      

ਗਿਣਤ ) 

  

 

                                          
  

 

ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਤੀ  

ਦੀ ਛੋਟੀ ਤ ਛੋਟੀ ਸੰਿਖਆ ਿਕਹੜੀ ਬਣੇਗੀ

40689 

ਹਜ਼ਾਰ                 d) ਇਕਾਈ 

?  

 

ਇਕਾਈਆਂ

ਸਕੜਾ ਦਹਾਈ

8

8 

 

  ਸਮ  

                                             
  ( 20 

ਦੀ ਛੋਟੀ ਤ ਛੋਟੀ ਸੰਿਖਆ ਿਕਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ?  

ਇਕਾਈ  

ਇਕਾਈਆਂ 

ਦਹਾਈ ਇਕਾਈ

8 

ਸਮ  : 45 ਿਮੰਟ 

    
20 X 2= 40 ) 

ਇਕਾਈ 

3 

0 

 

 



 

 

5.   

             

       

6.  ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ । 

     

     

     

    d

7.  ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਸਮੂਹ  ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮੂਹ ਿਜਸਤ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਹੈ 

    a

     c

8. ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਿਕਤੀ ਦੇ  ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ ਿਭੰਨ ਿਕਹੜੀ ਹੈ 

                                       
     a

9.  ਹੇਠ  ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ 

         

10. 

           
 
     
 

        

11. 

 

.   ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀਆਂ 

             

       a)  ਪੱਖਾ           

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ । 

 a) 24 , 24 ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ।

b)  ਸੰਿਖਆ 

c)  ਅੰਕ 2 ਸਭ ਤ ਛੋਟੀ ਿਜਸਤ ਅਭਾਜ ਸੰਿਖਆ ਹੈ ।

d)  36 , 5 ਅਤੇ 

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਸਮੂਹ  ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮੂਹ ਿਜਸਤ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਹੈ 

a) 572 , 373 

c) 371 , 373 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਿਕਤੀ ਦੇ  ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ ਿਭੰਨ ਿਕਹੜੀ ਹੈ 

                                       
a)                          

ਹੇਠ  ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ 

         a)     =          

  ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਗੱਿਰਡ ਿਵੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਗ 

            
 
      

         a)   ,  0.

.        ਖਾਲੀ ਖਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਸੰਿਖਆ ਭਰਨ 

 ੳ)  6           

ਆਂ  ਵਸਤਆਂੂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਹੈ 

ਪੱਖਾ           b)  ਐਲ

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ । 

ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ।

ਆ 1 ਨਾ ਤ  ਭਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਭਾ

ਸਭ ਤ ਛੋਟੀ ਿਜਸਤ ਅਭਾਜ ਸੰਿਖਆ ਹੈ ।

ਅਤੇ 7 ਦਾ ਗਣੁਜ ਹੈ ।

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਸਮੂਹ  ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮੂਹ ਿਜਸਤ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਹੈ 

373 , 375 , 720                         

373 , 375 , 379

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਿਕਤੀ ਦੇ  ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ ਿਭੰਨ ਿਕਹੜੀ ਹੈ 

                                       
                     b)                           

ਹੇਠ  ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ

         b)    = 

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਗੱਿਰਡ ਿਵੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਗ 

 

.2              b)    

ਖਾਲੀ ਖਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਸੰਿਖਆ ਭਰਨ 

6           ਅ) 7       

 

ਵਸਤਆਂੂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਹੈ 

ਐਲ.ਈ.ਡੀ.           

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ । 

ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ । 

ਨਾ ਤ  ਭਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਭਾ

ਸਭ ਤ ਛੋਟੀ ਿਜਸਤ ਅਭਾਜ ਸੰਿਖਆ ਹੈ ।

ਦਾ ਗਣੁਜ ਹੈ । 

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਸਮੂਹ  ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮੂਹ ਿਜਸਤ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਹੈ 

720                         

379                                  

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਿਕਤੀ ਦੇ  ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ ਿਭੰਨ ਿਕਹੜੀ ਹੈ 

                                       
                          

ਿਕਹੜੇ ਿਭੰਨ  ਦਾ ਜੋੜਾ

        c)    

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਗੱਿਰਡ ਿਵੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਗ 

 

)      , 0.2             

ਖਾਲੀ ਖਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਸੰਿਖਆ ਭਰਨ 

7       ੲ)   3       

   

ਵਸਤਆਂੂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਹੈ 

.           c) ਰੇਡੀਓ             

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ।  

ਨਾ ਤ  ਭਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਭਾਜ ।

ਸਭ ਤ ਛੋਟੀ ਿਜਸਤ ਅਭਾਜ ਸੰਿਖਆ ਹੈ ।

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਸਮੂਹ  ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮੂਹ ਿਜਸਤ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਹੈ 

720                         b) 

                                   d) 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਿਕਤੀ ਦੇ  ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ ਿਭੰਨ ਿਕਹੜੀ ਹੈ 

 
                          c)                     

ਿਭੰਨ  ਦਾ ਜੋੜਾ , ਤੱੁਲ ਿਭੰਨ  ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ 

 =            d) 

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਗੱਿਰਡ ਿਵੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਗ , ਿਕਹੜੀ ਿਭੰਨ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ 

 

               c)   

ਖਾਲੀ ਖਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਸੰਿਖਆ ਭਰਨ  ਤੇ ਇਹ 

3       ਸ) 17 

 

ਵਸਤਆਂੂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਹੈ 

ਰੇਡੀਓ             

ਜ । 

ਸਭ ਤ ਛੋਟੀ ਿਜਸਤ ਅਭਾਜ ਸੰਿਖਆ ਹੈ ।  

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਸਮੂਹ  ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮੂਹ ਿਜਸਤ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਹੈ 

) 572 , 618 

) 371 , 373 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਿਕਤੀ ਦੇ  ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ ਿਭੰਨ ਿਕਹੜੀ ਹੈ ?  

                    d)   

ਤੱੁਲ ਿਭੰਨ  ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ 

d)    =  

ਿਕਹੜੀ ਿਭੰਨ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ 

 

      , 0.02         

ਤੇ ਇਹ 0.7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ 

 

ਵਸਤਆਂੂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਹੈ ?  

ਰੇਡੀਓ             d) ਫ਼ਿਰੱਜ 

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਸਮੂਹ  ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮੂਹ ਿਜਸਤ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਹੈ ?  

618 , 720 , 814 

373 , 518 , 720                          

ਤੱੁਲ ਿਭੰਨ  ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ  

ਿਕਹੜੀ ਿਭੰਨ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ 

 

         d)   

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ 

ਫ਼ਿਰੱਜ  

814   

720                          

 ?  

ਿਕਹੜੀ ਿਭੰਨ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ 

 

 , 0.02 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ?  

 

720                           

ਿਕਹੜੀ ਿਭੰਨ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ ?  

 

?   

  



 

12. 

           

13.   

                  

     

14. 

    

           

15.  

      

 
 
 

16.  

 
 
          
         
 
 
 
 
 
 

  ਿਕਸ ਿਚੱਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 

       

 

.   17 ਰੁਪਏ 50 

          a)  ₹1750          

.   ਜੇਕਰ ਇੱਕ 

                  

       a) ₹ 2600             

.   ਗੁਰਲੀਨ ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ

    ਦੁਕਾਨਦਾਰ

           a)  ₹ 1165

.   ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਆਿਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਆਿਕਤੀ ਦਾ

   
   a)                         

.  ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਿਚੱਤਰ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ  

           
          

ਿਕਸ ਿਚੱਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 

    a)  ਿਚੱਤਰ 

1 ਸੈ.ਮੀ.

1 
ਸੈ

.ਮ
ੀ. 

ਿਚੱਤਰ 

2 ਸੈ.ਮੀ

50 ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮਾਨਕ ਢੰਗ ਿਕਹੜਾ ਹੈ 

50                  

ਜੇਕਰ ਇੱਕ 

2600             b)   

ਗੁਰਲੀਨ ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੁਰਲੀਨ  ਨੰੂ

1165       

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਆਿਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਆਿਕਤੀ ਦਾ

)                         

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਿਚੱਤਰ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ  

ਿਕਸ ਿਚੱਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 6 

ਿਚੱਤਰ 1                

ਿਘਓ 

ਤੇਲ 

ਕੋਕ 

. 

ਿਚੱਤਰ - 1 

2 ਸੈ.ਮੀ 

ਮੀ     2 ਸੈ

ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮਾਨਕ ਢੰਗ ਿਕਹੜਾ ਹੈ 

   b)   ₹17.50 

   ਦਾ ਮੁੱ ਲ 

  ₹ 13000                    

ਗੁਰਲੀਨ ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ

ਨੰੂ ਿਕੰਨ ਰੁਪਏ

       b) ₹ 835            

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਆਿਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਆਿਕਤੀ ਦਾ

)                              b)                                      

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਿਚੱਤਰ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ  

6 ਵਰਗ ਸੈ.ਮੀ

1                b) ਿਚੱਤਰ 

1 

1 
ਸੈ

.ਮ
ੀ. 

ਸੈ.ਮੀ 

ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮਾਨਕ ਢੰਗ ਿਕਹੜਾ ਹੈ 

.50              

ਦਾ ਮੁੱ ਲ  •  2600 ਹੈ ਤ  ਹੇਠ  ਿਦਖਾਏ ਸਾਇਕਲ  ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਪਤਾ ਕਰੋ 

                    c) 

ਗੁਰਲੀਨ ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ

ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ

            c) 

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਆਿਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਆਿਕਤੀ ਦਾ

                                 

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਿਚੱਤਰ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ  । 

ਮੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 

ਿਚੱਤਰ 2                

₹  640 

₹ 435 

₹ 90 

1 ਸੈ.ਮੀ. 

ਿਚੱਤਰ - 

3 ਸੈ.ਮੀ

ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮਾਨਕ ਢੰਗ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ? 

             c) 1750 ਪੈਸੇ         

ਹੈ ਤ  ਹੇਠ  ਿਦਖਾਏ ਸਾਇਕਲ  ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਪਤਾ ਕਰੋ 

)   ₹  5200                  

ਗੁਰਲੀਨ ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ

ਕਰੇਗਾ ?  

   

) ₹ 840                  

ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਆਿਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਆਿਕਤੀ ਦਾ ਪਿਰਮਾਪ 

                                 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ? 

2                c) ਿਚੱਤਰ 

 2 

1ਸੈ
.ਮ

ੀ 

ਮੀ 

ਪੈਸੇ         d) 

ਹੈ ਤ  ਹੇਠ  ਿਦਖਾਏ ਸਾਇਕਲ  ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਪਤਾ ਕਰੋ 

                 d)  

ਗੁਰਲੀਨ ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ

                    

                  d) 

ਪਿਰਮਾਪ 6 ਸੈ.ਮੀ. ਹੈ 

                                  c)                         

ਿਚੱਤਰ 3           

1 

1 
ਸੈ

.ਮ
ੀ. 

ਿਚੱਤਰ 

1ਸੈ
.ਮ

ੀ

) ₹ 1.750 

ਹੈ ਤ  ਹੇਠ  ਿਦਖਾਏ ਸਾਇਕਲ  ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਪਤਾ ਕਰੋ 

 

)  ₹130000 

ਗੁਰਲੀਨ ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ

                                                                                          

) ₹ 925  

ਹੈ ? 

                    

3           d) ਿਚੱਤਰ 

2 ਸੈ.ਮੀ 

2 ਸੈ
.ਮ

ੀ 

1 ਸੈ.ਮੀ. 

ਿਚੱਤਰ - 3 

ਹੈ ਤ  ਹੇਠ  ਿਦਖਾਏ ਸਾਇਕਲ  ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ?  

ਗੁਰਲੀਨ ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ਹੇਠ  ਿਦੱਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਨਟ

                                                                         

                     d)  

ਿਚੱਤਰ 4  

2 ਸੈ
.ਮ

ੀ 

1 
ਸੈ

.ਮ
ੀ.

 

 

ਨਟ ਿਦੱਤਾ । 

                                                                         

 

1 ਸੈ.ਮੀ. 

1 
ਸੈ

.ਮ
ੀ. 

ਿਚੱਤਰ - 4

3 ਸੈ.ਮੀ 

                                                                         

 

4 

 

2 ਸੈ
.ਮ

ੀ 

                                                                         



 

17.  

     

18.  

     
                                 
 
 

       

19. 

         

          

20. 

        

  
                                                      

  ਭੁਜਾ × ਭਜੁਾ 

      a) ਆਇਤ               

.  ਸਮਝ ੋਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ।

      
                               

     a)  66 Q                    

. ਅਗਲੀ ਵਰਗ ਸੰਿਖਆ  ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ  

         

          a) 

   ਰੰਗਦਾਰ ਡੱਿਬਆਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਸਹੀ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ ।

ਐਤਵਾਰ

 

6 

13

20

27

        a) 144                   

                                                      

5 M 

ਭਜੁਾ ,   ___________________ 

ਆਇਤ               b

ਸਮਝ ੋਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ।

                                             

66 Q                         

ਅਗਲੀ ਵਰਗ ਸੰਿਖਆ  ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ  

      b) 

ਰੰਗਦਾਰ ਡੱਿਬਆਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਸਹੀ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ ।

ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ

 

 7

13 14

20 21

27 28

144                   

                                                      

 

,   ___________________ 

b) ਵਰਗ                

ਸਮਝ ੋਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ । 

           

  b)  85 P            

ਅਗਲੀ ਵਰਗ ਸੰਿਖਆ  ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ  ? 

) 

ਰੰਗਦਾਰ ਡੱਿਬਆਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਸਹੀ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ ।

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ

 

7 

14 

21 

28 

144                   b) 160                 

                                                      

25 N 

,   ___________________ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਹੈ ।

ਵਰਗ                c) 

85 P                   c) 

?  

        c) 

ਰੰਗਦਾਰ ਡੱਿਬਆਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਸਹੀ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱ ਧਵਾਰ

1 

8 

15 

22 

29 

160                 c

                                                       

45 O

ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਹੈ ।

) ਿਤਕੋਣ            

)      75 Q                  

                 

ਰੰਗਦਾਰ ਡੱਿਬਆਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਸਹੀ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ ।

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 

2 

9 

16 

23 

30 

 

c) 153                     

45 O 

ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਹੈ । 

ਿਤਕੋਣ            d) ਚੱਕਰ  

75 Q                  d)    

             

                d) 

ਰੰਗਦਾਰ ਡੱਿਬਆਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸੰਿਖਆਵ  ਦਾ ਸਹੀ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ । 

ਵੀਰਵਾਰ 

3 

10 

17 

24 

31 

153                     d

65 P 

ਚੱਕਰ   

    85 Q  

              

 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

4 

11 

18 

25 

 

d) 135  

 ਸ਼ਨੀਵਾਰ

5 

12 

19 

26 

 

___ ? 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ 


