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SHAFIULLA GUHPS HANCHINKERE SIRSI 

1-ورک ٹیشملع راییض   

 رول ربمن :   6امجتع :     انم :    ومضمن : ملع راییض 

 قبس اک انم : اےنپ ادعاد وک اجےئن

  2853 , 7691 , 9999 , 12002 , 124ا دعد ےئھکل؟اور بس ےس ڑببس ےس وھچاٹ ان ادعاد ںیم -1وسال :

 بس ےس وھچاٹ دعد =      بس ےس ڑبادعد=وجاب :

  2 , 4 , 7 , 9دنہیس دعد انبےئ؟ 4دےئ ےئگ دنہوسں یک رکتار ےئک ریغب اامعتسل رکےک وھچےٹ ےس وھچاٹ اور ڑبے ےس ڑبا دعد-2وسال : 

 بس ےس وھچاٹ دعد =      بس ےس ڑبادعد=وجاب :

  , 25751 , 36501 , 9801 , 38802ان ادعاد وک ڑبیتھ وہیئ رتبیت ںیم ےئھکل؟ -3وسال : 

 ڑبیتھ وہیئ رتبیت

   7500 , 5000 , 7861 , 85400ان ادعاد وک یتٹھگ وہیئ رتبیت ںیم ےئھکل؟ -4وسال :

 یتٹھگ وہیئ رتبیت

 ریتنپ زہار اپچن وس سیچپ  =نیت الھک -دعد ںیم ےئھکل -5وسال : 

 =458902-اافلظ ںیم ےئھکل-6وسال : 

 وتعیس ےئجیک؟  475320-7وسال 

475320= 

   30458094اس دعد وک وکومں اک اامعتسل رکےت وہےئ ےئھکل؟-8وسال : 

 اخیل ہگج رھبےئ؟-9وسال:

   (a 1 الھک= ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دس زہار  (b 1  =۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وس زہارنیلم 

   (c 1 دس الھکرکوڈ= ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  (b 1 الھکنیلم= ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دونں ںیم اس  6رٹیم  ےہ ۔ وہ روزاہن دیپل آات اج ات ےہ ۔ ولعمم ےئجیک ہک  875ولک رٹیم  1ےک اوکسل ےس  رھگ کت اک افہلص  اکی اطبل ملع -10وسال :

 ےن  لک انتک افہلص  ےط ایک؟
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 یلم رٹیل یک اجنگشئ  واےل ےنتک  الگوسں ںیم ہی دیہ آےئ اگ؟25یلم رٹیل  دیہ ےہ ۔ 500رٹیل  4اکی ربنت ںیم  - 11وسال :

 

 

 

 اک  ہنیمخت رکےت وہےئ احلص عمج ولعمم ےئجیک؟  891+8325   -12وسال :

 

 

 

 اک  ہنیمخت رکےت وہےئ رفتقی ےئجیک؟  431-8925 -13وسال : 

 

 

 

 

 وک رونم ادعاد ںیم ےئھکل؟ 90،  50،  30-14وسال : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHAFIULLA GUHPS HANCHINKERE SIRSI 

2-ورک ٹیشملع راییض   

 رول ربمن :   6امجتع :     انم :    ومضمن : ملع راییض 

 قبس اک انم : لمکم ادعاد

 یعبط ادعاد ےسک ےتہک ںیہ ؟-1وسال : 

 وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اک اجنیشن اور شیپ رو دعد ےئھکل؟  454دعد -2وسال: 

 شیپ رو=   اجنیشن =   وجاب : 

 -3وسال:

ل

 رصنع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ یعمج امتث

ل

 رصنع  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔اور رضب اک امتث

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک عمج رکںی وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک ومجمہع احلص وہات ےہ۔یعبط ادعاد ںیم-4وسال:

ی اختیص اک  اامعتسل رکےت وہےئ  لح ےئجیک؟ 101×728  -5وسال:

 م
سی
ق

 

ت

 

 

 

 

 

   363+208+837 انمبس رتبیت ےس احلص عمج ولعمم ےئجیک؟-6وسال:
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3-ورک ٹیش ملع راییض  

 رول ربمن :   6امجتع :     انم :    ومضمن : ملع راییض 

 قبس اک انم : ادعاد ےس انلیھک

 اخیل ہگج رپ ےئجیک؟-1وسال : 

 ازجاےئ رضیب وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الہکات ےہ۔2ااسی دعد نج ےک رصف -۱

 ااسی دعد سج دو ےس زایدہ ازجاےئ رضیب وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الہکات ےہ۔-۲

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ہن وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ اور ہن یہ ۔ 1دعد -۳

 بس ےس وھچاٹ رفمد دعد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔-۴

 بس ےس وھچاٹ رمبک دعد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ -۵

 بس ےس وھچاٹ  تفج د دعد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ -۶

 اعضف ےئھکل؟ 5ےک ےلہپ  8  -2وسال:

 

 ےکمیسقت ذپری ی ےک اوصل یک دمد ےس اجےئچن؟6 -3وسال: 

a ]297144 

b ]1258 

c]4335 

d ]61233 

 

 ےک رتشمک ازجاےئ رضیب ولعمم ےئیجیک؟ 28اور 20 -4وسال:

 

 

 ولعمم ےئجیک؟  LCMاک  18اور 6 - 6وسال:

 ولعمم ےئجیک؟  HCFاک  30اور  25، 15 -7وسال :

 زجو رضیب اک درتخ لمکم ےئجیک؟-5وسال :
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4-ورک ٹیش ملع راییض  

 رول ربمن :   6امجتع :     انم :    ومضمن : ملع راییض 

 ویجرٹیمی ےک اینبدی وصتراتقبس اک انم : 

 ان ااکشل ےک انم ےئھکل؟-1وسال : 

  اس لکش ےک زاوویں ےک انم ےئھکل؟-3وسال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اس لکش ںیم ذلی ےک اکنت یک اشندنیہ ےئجیک؟-4وسال :

 

 اس لکش ےک علض ، راس اورورت ےئھکل؟-2وسال:

 

 -وجڑےاقملب وعلضں ےک دع -۱

 -اقملب زاوویں ےک دو وجڑے-۲

 -لصتم وعلضں ےک دو وجڑے-۳

 -ےک دو وجڑے زاوویںلصتم  -۴
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 لکش یک دمد ےسذلی ےک اکنت ےئھکل؟-5وسال:

 دارئہ اک رمزک=-۱

 اکی رطق=-۲

 ادنرون ںیم دو ےطقن=-۳

 اکی رٹکیس=-۴

 نیت فصن رطق=-۵

 اکی ورت=-۶

 ریبون ںیم اکی ہطقن=-۷

 ہعطق=اکی  -۸
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5-ملع راییض ورک ٹیش  

 رول ربمن :   6امجتع :     انم :    ومضمن : ملع راییض 

 اینبدی ااکشل وک انھجمسقبس اک انم : 

 اکی ڑھگی ںیم دو زاوہی اقہمئ اور دو زاوہی احدہ ےک وتق ےئھکل؟-1وسال :

 زاوہی احدہ=     وجاب:  زاوہی اقہمئ=

 ےسک ےتہک ںیہ ؟زاوہی اقہمئ -2وسال:

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 زاوہی احدہ ےسک ےتہک ںیہ ؟-3وسال:

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 زاوہی رفنمہج ےسک ےتہک ںیہ ؟-4وسال:

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔

 زاوہی میقتسم  ےسک ےتہک ںیہ ؟-5وسال:

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےئچنیھک؟  PQےک ےئل ومعدی طخ  ABاس طخ-6وسال :

 

 وجڑ آےگ اکمل ںیم ےئھکل؟حیحص وجاب اک -7وسال:

 حیحص وجاب ثلثم یک مسق ثلثم یک امیپشئ

  [فلتخم یعلض ثلثمa  ونیتں علض ربارب ابملیئ ےک وہں-۱

   [اقہمئ زاوی اسموی ااسلنیق ثلثمb  دوعلض ربارب ابملیئ ےک وہں-۲

  [رفنمہج زاوی ثلثمc  ےعلضفلتخم ابملیئ ےک وہں امتم -۳

  [اقہمئ زاوی  ثلثمd زاوہی احدہ  وہںونیتں زاوہی ، -۴

  [اسموی  یعلض ثلثمe اکی زاوہی اقہمئ وہ-۵

  [احدہ زاوی ثلثمf  اکی زاوہی رفنمہج وہ-۶

  [اسموی ااسلنیق  ثلثمg اکی زاوہی اقہمئ اور دو ےعلض ربارب ابملیئ  ےک وہں-۷
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  وہیت ےہ۔لیطتسم ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وعلضں یک ابملیئ ربارب -8وسال :

 رمعب اک رہ زاوہی  اکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زاوہی ےہ۔-9وسال: 

 ان ےک انم ےئھکل؟-10وسال:

   

 

 

 

خ ، انکرے  اور وکونں یک دعتاد ےئھکل؟Square pyramidرمعب امن  رہم]-11وسال :
ُ
 [ ےک ر

خ  وجاب:  
ُ
 =۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

 =۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انکرے 

 =۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکےن 

 

 

خ ، انکرے  اور وکونں یک دعتاد ےئھکل؟[ cube]بعک -12وسال :
ُ
 ےک ر

خ  وجاب:  
ُ
 =۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

 =۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انکرے 

 =۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکےن 
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6-ملع راییض ورک ٹیش  

 رول ربمن :   6امجتع :     انم :    ومضمن : ملع راییض 

 حیحص ادعادقبس اک انم : 

 اکمل لمکم ےئجیک؟ذلی ےک -1وسال :

 شیپ رو دعد

4  

-5  

 اجنیشن دعد

6  

0  

 a) +5      b)  -4     c)  +7      d)   -6 دنمرہج ذلی ادعاد وک طخ دعدی رپ اظرہ ےئجیک؟-2وسال:

 

 (4-)+(6+) لح ےئجیک؟-3وسال: 

 

       (12-)+(7+)    طخ دعدی اک اامعتس ل رک ےک لح ےئجیک؟-4وسال:

  

 

 

    (11-)-(6-)    طخ دعدی اک اامعتس ل رک ےک لح ےئجیک؟-5وسال:

 

 

 حیحص ادعاد ےسک ےتہک ںیہ  ؟ لیصفت ےئھکل؟-6وسال :


