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૧. નીચે આપેલા વર્ગખંડમાં લાદીઓની સખં્ા રણો.

ક) ______________

ખ) ________________

ર) _________________ 

રણણત  લેવલ ૩ બુકલેટ ૨

૨



૨. 
• કાળી પેન થી ૩ ઊભી રેખાઓ અને વાદળી પેન થી ૪ આડી રેખાઓ એકસાથે દોરો,હવે 
આતંરછેદ બિંદુઓ ની રણતરી કરો_______.

 • કાળી પેન થી ૪ ઊભી રેખાઓ અને વાદળી પેન થી ૩ આડી રેખાઓ એકસાથે દોરો,હવે 
આતંરછેદ બિંદુઓ ની રણતરી કરો_______.

૩



૩. સોનુ િંેંક માં લઇ જવાઈ રહું છે. દરેક રાડી ની િંંને િંાજુ મોટરિંાઈક છે.
ચચત્રમાં 4 રાડી છે. 

ક) ચચત્રમાં કેટલી મોટોરિંાઇક 
છે?_____________

ખ) જો ૭ રાડી હોય, તો તેઓને કેટલી મોટરિંાઈકની જરૂર પડે?_______

ર) જો ૨૦ રાડી હોય, તો તેઓને કેટલા મોટરિંાઈકની જરૂર પડે?_______

રણણત લેવલ ૩ બુકલેટ ૨

૪



૪.  રાડીમાં 3 રખેવાળો િંેઠા છે.

=

૫. સક્ગ સમાં ચાર મજબતૂ પુરુષો છે. રેક પુરુષે ૩ છોકરાને ઉંચક્ા છે. દરેક છોકરા પાસે 6 
વજનવાળી પટ્ી છે.

ક) ૪ રાડીમાં કુલ કેટલા રખેવાળો િંેઠા હશ?ે______
ખ) ૭ રાડીમાં કુલ કેટલા રખેવાળો િંેઠા હશ?ે______
ર) ૨૦ રાડીમાં કુલ કેટલા રખેવાળો િંેઠા હશ?ે______

૫

ક) એક પુરુષ કુલ કેટલી વજનવાળી પટ્ીઓ ઉપાડી રહ્ો છે? _______

ખ) સક્ગ સમાં કુલ કેટલા છોકરા છે? _______

ર) ચાર પુરુષો કુલ કેટલી વજનવાળી પટ્ીઓ ઉપાડી રહ્ા છે? _______



૬. અહીં ચાર મૂર્તઓ છે. ૩ કબતૂર દરેક મૂર્ત પર િંેઠા છે. દરેક કબતૂર ને ૨ પાંખો છે.
રણણત  લેવલ ૩ બુકલેટ ૨

૬

ક) િંીજા નંિંરની મુર્ત પર કેટલા કબતૂર છે?_________

ખ) િંધા સાથે મળીને કેટલા કબતૂર છેે?_________

ર) િંધી સાથે મળીને કેટલી પાંખો છે?_________

૧ ૨

૩

૪



૭. 
• એક પુરુષ િંરોડા જતો હતો.

• એ એક પુરુષ અને તેની ત્રણ દીકરીઓ સાથે મળીયો. દરેક દીકરી પાસે 3 કોથળા હતા.

ક) કુલ કેટલા કોથળા હતા?______

ખ) કુલ કેટલા કુતરા હતા.?____________

૭

દરેક કોથળા પાસે ૨ કુતરા હતા દરેક કુતરા પાસે ૫ રલૂડડયા હતા.

ર) કુલ કેટલા રલૂડડયા હતા?__________



૮. ઉપરથી જોતાં  િંસ આવી દેખાય છે. 

ક) િંસમાં, માધવ ૩૨ નંિંરની સીટ પર િંેઠો છે. શું એને િંારીવાળી સીટ મળશ?ે______________

ખ) કરન, માધવની તરતજ આરળ વાળી સીટ પર િંેઠો છે. એનો સીટ નંિંર શું હશ?ે______ 

ર) છેલલી સીટનો નંિંર કયો હશ?ે_______

ઘ) જો િંસ માં કુલ ૬૦ સીટો હોય,તો કરનની પાછળ કુલ કેટલી િંારીવાળી સીટો  હશ?ે_______.

રણણત  લેવલ ૩ બુકલેટ ૨

૮

૧

૫

૯

૨

૬

૧૦

૩

૭

૧૧

૪

૮

૧૨



૯. શામ આવી ખુરશીઓ િંનાવે છે.

જો દરેક ખુરશીના ૨ હાથ હોય, તો ૨ ખુરશીને કુલ કેટલા હાથ હશ?ે
                                                                                              ઉદાહરણ તરીકે ૪
ક) ૪ ખુરશીને કેટલા હાથ હશ?ે______ 
ખ) ૬ ખુરશીને કેટલા હાથ હશ?ે______
ર) કુલ મળીને કેટલા હાથ હશ?ે______________
ઘ) શામ દરેક ખુરશીના ૪ પાયાઓ િંનાવે છે, તો ૫ ખુરશીને કેટલા પાયા થશ?ે______
ચ) કુલ મળીને ૮ ખુરશીને કેટલા પાયાઓ થશ?ે______

છ) શામ દરેક ખુરશીમાં ટેકો લેવા ૭ સળીયા લરાવે છે, તો ૨ ખુરશીમાં 
તેને કેટલા સળીયા લરાયા હશ?ે____________

૯

ઝ) ૭ ખુરશી માટે એને કેટલા સળીયા જોઈશ?ે________________

જ) ૪ ખુરશી માટે એને કેટલા સળીયા 
જોઈશ?ે_________



૧0. કનુ ઘન ને રંર કરે છે. એ ઘન ના ૪  
ચોરસ (િંાજુઓ) ને રંર કરે છે. 
ઉદાહરણ: આ ચચત્ર માં કાનુએ ૨ ઘનને રંર કયયો છે, 
એટલે કુલ ૮ ચોરસ(િંાજુઓ) રંરાશે. 

ક) હવે, કનુ ૫ ઘનવાળા ૧ થાંભલાને રંર કરે 
છે. તેને કુલ કેટલા ચોરસ(િંાજુઓ) રંરવા 
પડશ?ે_____

ખ) તે ૫ ઘનવાળા ૨ થાંભલાને રંર કરે છે. 
તેને કુલ કેટલા ચોરસ(િંાજુઓ) રંરવા 
પડશ?ે_____

ર) જો તે ૪ઘનવાળા ૪ થાંભલાને રંર કરે છે. તેને કુલ કેટલા 
ચોરસ(િંાજુઓ) રંરવા પડશ?ે_____

રણણત  લેવલ ૩ બુકલેટ ૨

૧૦



૧૧. હવે, કનુ ૭ ઘનવાળા ૪ થાંભલાઓથી એક રૂમ િંનાવે છે. 

ક) ત્ાં કુલ કેટલા ઘન છે?_____  
ખ) તેને કુલ મળીને કેટલા ચોરસ(િંાજુઓ) રંરવા પડશ?ે_____

ક) આ મોટા ચોરસમાં, કુલ કેટલા ચોરસો 
છે?____________

ખ) એક એક કરીને રણયા વરર,નાના ચોરસો 
રણવા માટેની કોઈ ઝડપી રીત તમને ખિંર 
છે?________________ 

ર) આ લંિંચોરસમાં  કુલ કેટલા ચોરસ 
ભરાશ?ે______________________ 

૧૧

૧૨.



રણણત  લેવલ ૩ બુકલેટ ૨

૧૨

૧૩. રામુ એ ભાતવાળી ટે્ િંનાવી. એને તળળયે ૩૬ ચોરસ 
ભયયા (િંનાવયા). 
દરેક ચોરસનું લંિંાઈ ૧ સે.મી. અને પોહળાઈ ૧ સે.મી. છે.

ઉદાહરણ: ૯ સે.મી x ૪ સે.મી (કે ૪ સે.મી x ૯ સે.મી)

• રામુને થયું કે એ ૩૬ ચોરસો માંથી, ૪ અલર-અલર કદની ટે્ િંનાવી શકે છે.  
રામુએ િંનાવેલી અન્ય ૩ ચોરસ કે લંિંચોરસ ટે્ દોરો. દરેક માં ૩૬ ચોરસો હોવા જ જોઇયે.



૧૪.  અહીં 12 સૈનનકો છે. તેઓ ૬ ની આડી લાઈનમાં ઊભા રહી શ કે છે, કારણ કે ૧૨ ને ૬ વડે 
ભારી શકાય છે.

ક) તેઓ નીચે આપેલી લાઈનોમાં ઊભા રહી શકે છે?
અ.  ૨ 

આ. 3

ઇ. ૪ 

ઈ. ૫

ખ) શું ૨૮ સૈનનકો ૭ની લાઇનમાં ઊભા રહી શકે છે? હા ના

ર) શું તેઓ ૩ ની લાઇનમાં ઊભા રહી  શકે છે? હા

હા

હા

હા

હા

હા

હા

ના

ના

ના

ના

ના

ના



૧૫. અહીં ૧૮ તારાઓને સમાન રીતે આડી લાઈન માં મૂકવાની િંે રીતો છે.

ક) ૧૮ તારાઓને સમાન લાઈનમાં મૂકવાની કેટલીક રીતો દોરો.

ખ) ૨૪ તારાઓને સમાન લાઈનમાં મૂકવાની ૩ રીતો દોરો.

૬ ની ૩ લાઇન

૩ ની ૬ લાઇન

રણણત  લેવલ ૩ બુકલેટ ૨

૧૪



૧૬. શાળામાં દરેક વવધયાથથી નીચે િંતાવયા પ્રમાણે ઊભા હતા.

ક) કુલ કેટલા િંાળકોઓ છે?_______

ખ) શશક્ષકએ તેમને ખાલી ૫ ની લાઇન િંનાવા કહું; દરેક લાઇનમાં કેટલા િંાળકો હશ?ે

ર) િંીજા શશક્ષકએ તેમને ૩ની લાઇન િંનાવા કહું; દરેક લાઇનમાં કેટલા િંાળકો હશ?ે_______.

ઘ) આચાય્ગ એ િંાળકોને ૪ ની લાઇન િંનાવા કહું; શું સરખી લાઇન િંનાવી શક્ છે? હા? ના? 

       જો ના તો કેટલા િંાળકો લાઇન માં સમાશ?ે______

૧૫



રણણત  લેવલ ૩ બુકલેટ ૨

૧૬

૧૭. શીલાિંેન પાથરણું ગૂંથે છે.

૬
ક) અહીં કેટલા કાળા ચોરસ છે? 
___________

ખ) અહીં કેટલા કાળા ચોરસ છે?________



ર) અહીં કેટલા કાળા ચોરસ 
છે?________

ઘ) અહીં કેટલા કાળા ચોરસ 
છે?________

ચ) અહીં કેટલા કાળા ચોરસ 
છે?________

છ) અહીં કેટલા કાળા ચોરસ 
છે?________



૧૮. 

ક) જીતએ ૩ કેળાં ખરીધયાં. એ કેટલા રૂવપયા ચૂકવશ?ે______

ખ) નીરએ ૪ સફરજન ખરીધયાં. એ કેટલા રૂવપયા ચૂકવશ?ે____

ર) વપયાએ ૫ કેળાં અને ૩ સફરજન ખરીધયાં, એને કુલ કેટલા રૂવપયા ચૂકવવા 
પડશ?ે_______ 

ઘ) માહીએ ૬ કેળાં, ૫ સફરજન અને ૩ કેરીઓ ખરીદી. એને કુલ કેટલા રૂવપયા ચૂકવવા 
પડશ?ે______

ચ) મનુની મમમીએ એને ₹૩૦ સફરજન ખરીદવા આપયા, એ કેટલા સફરજન ખરીદી 
શકશ?ે_______  

છ) મનુને એની થેલીમાં વધારાના ₹ ૨૦ મળયા, એને સફરજન ખરીદવા છે, એ કેટલા 
સફરજન ખરીદી શકશ?ે

જ) તમારી પાસે ₹ 100 છે. તમે કયા ફળો ખરીદશો જથેી ખરીદી કયયા પછી તમારી પાસે 
પૈસા િંાકી ન હોય?

 કેળાં =₹ ૩  સફરજન= ₹ ૭ કેરી = ₹ ૫

રણણત  લેવલ ૩ બુકલેટ ૨

૧૮



૧૯. 

•  માહી અને જીત રસ પીવા માટે જાય છે. એક કપ માં ૫ મમ.લી રસ છે

•  એક કપ ₹ ૮  નો છે

ક) માહી એ ૯ કપ રસ પીધો તો તેણી એ _______ મમ.લી રસ પીધો.

ખ) જીત એ ૧૩ કપ રસ પીધો, તો તેને  _______ મમ.લી  રસ પીધો.

ર) માહી કેટલા રૂવપયા ચૂકવશ?ે_____

ઘ) જીત કેટલા રૂવપયા ચૂકવશ?ે_____

ચ) તેઓ ભેરાથઈને કેટલા રૂવપયા ચૂકવશ?ે________

૧૯

૫ 
મમ.લી

૫ 
મમ.લી

=  ₹ ૮/- 
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