
             

              

              

              

              

  મભત્રો, સ્ધધાત્ભક યીક્ષધઓભધાં તધર્કિક કવોટીનધ પ્રશ્નોનધ એક મલબધગભધાં ર્દળધ અને અંતય  

મલમક પ્રશ્ન પછુધમ છે. તો આજે આને અશી ર્દળધ અને અંતય મલમક પ્રશ્નનો ઉકેર વયતધથી અને 

ચોક્કવ વભમભમધાદધભધાં કેલી યીતે ળોધી ળકધમ તે ભધટેની કેટરીક ઉમોગી યીતો મલે જોઈશુાં. 

 ર્દળધ અને અંતય વાંફાંધી વભસ્મધઓનધ પ્રશ્નોભધાં ખધવ કોઈ વૈધધાંમતક જ્ઞધનની જરૂય શોતી 

નથી.આલી વભસ્મધઓનો ઉકેર વધભધન્મ બદુ્ધિથી તેભજ મમૂભમતનધ ધમધનધ જ્ઞધનથી રધલી ળકધમ છે. આને વૌ 

જાણીએ છીએ તે મજુફ ચધય ર્દળધઓ તો  નક્કી જ છે. આલધ પ્રશ્નોનધ ઉકેર ભધટે નીચેનધ કેટરધક મદુ્દધઓ 

ધ્મધનભધાં યધખલધ જોઈએ.  

 આને વૌ પ્રથભ ર્દળધઓની સ્સ્થમત આકૃમતની ભદદથી વભજીએ : 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

 શલે જે વ્મસ્તતનુાં ભોઢુાં ઉત્તય ર્દળધ તયપ છે તે ડધફી ફધજુ લલધથી મિભ ર્દળધ તયપ જોલધ રધગળે, 

જ્મધયે જભણી ફધજુ લલધથીતે પલૂા ર્દળધ તયપ જોલધ રધગળે. 

 જે વ્મસ્તતનુાં ભોઢુાં દક્ષક્ષણ તયપ છે, તે ડધફી ફધજુ લલધથી પલૂા ર્દળધ તયપ જોલધ રધગળે જ્મધયે 

જભણી ફધજુ લલધથી તે મિભ ર્દળધ તયપ જોલધ રધગળે. 

 જે વ્મસ્તતનુાં ભોઢુાં મિભ ર્દળધ તયપ છે તે ડધફી લલધથી દક્ષક્ષણ ર્દળધ તયપ જોલધ રધગળે 

જ્મધયે જભણી ફધજુ લલધથી તે ઉત્તય ર્દળધ તયપ જોલધ રધગળે. 

 જે વ્મસ્તતનુાં ભોઢુાં પલૂા ર્દળધ તયપ છે તો તે ડધફી ફધજુ લલધથી ઉત્તય ર્દળધ તયપ જોલધ 

રધગળે જ્મધયે જભણી ફધજુ લધલધથી તે દક્ષીણ ર્દળધ તયપ જોલધ રધગળે. 
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નૈઋત્મ(દક્ષીણ-મિભ) 

S-W 

અસ્નન(દક્ષક્ષણ-પલૂા) 

S-E 

લધમવ્મ (ઉત્તય-મિભ) 

N-W 

મિભ પલૂા 

ઇળધન ઉત્તય-પલૂા 
(N-E) 

ઉત્તય 
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 શલે કધેર અંતય અથલધ ન્યનુતભ અંતય (ઓછધભધાં ઓછુ) ળોધલધ ભધટે ધમથધગોયવનધ પ્રભેમ 

મજુફ ગણતયી કયલી. 

 ધમથધગોયવ ગોયવ પ્રભેમ :    “કોઈ ણ કધટકોણ મત્રકોણભધાં કણાનો લગા એ ફધકીની ફે 

ફધજુઓનધાં લગોનધ વયલધધ ફયધફય શોમ છે.” અશી  

o (કણા)૨ = (એક ફધજુ)૨ + (ફીજી ફધજુ)૨ 

 ર્દળધ અને અંતય વાંફાંધી પ્રશ્નો શધર કયલધ ભધટે ઉયોતત ફધફતો ધ્મધને યધખલી.  શલે કેટરધક 

ઉદધશયણોની ભદદથી આ પ્રકધયનધ પ્રશ્નોનધ જલધફ ભેલીએ. 

 ઉદધશયણ ૧ : ભશળે કોઈ એક ચોક્કવ ક્ષફિંદુ A થી મિભભધાં 6  ર્કભી અંતયે જામ છે. તે છી ત્મધાંથી જભણી 

ફધજુ પયે છે અને 8 ર્કભી નુાં અંતય કધે છે. તો શલે ભશળે તેનધ પ્રસ્થધન ક્ષફિંદુથી કેટરો દુય શળે? 

  આ ઉદધશયણ ભધટે એક આકૃમત દોયી ભશળેનધ પ્રસ્થધનની ભધર્શતી ભેલીએ... 

 

              

              

              

              

              
               

ઉદધશયણ ૨ : મલજમ ઉત્તય ર્દળધ તયપ ૧૫ ભીટય ચધરે છે. આ છી તે ડધફી ફધજુ લે છે અને ૩૦ ભીટય ચધરે 

છે. પયીથી તે ડધફી ફધજુ લે છે અને ૧૫ ભીટય ચધરે છે. પયીથી તે જભણી ફધજુ  પયી ૧૫ ભીટય ચધરે છે. તો 

શલે મલજમ તેનધ મૂ સ્થધનથી કેટરો દુય શળે? 

 

 

 

 

              

              

              

               આકૃમત જોતધ મલજમ મૂ સ્થધનથી ૩૦ ભીટય + ૧૫ ભીટય = ૪૫ ભીટય દુય છે. 

A 6 ર્કભી 

જભણી 
ફધજુ 

8 ર્કભી શલે ધમથધગોયવ નધ સતૂ્ર મજુફ ગણતયી કયીએ. 
(કણા)૨ = (એક ફધજુ)૨ + (ફીજી ફધજુ)૨ 

            =(6)2 + (8)2 

       =36 + 64   

       =100 

તેથી કણા = 10  

પ્રસ્થધન ક્ષફિંદુ A થી ૧૦ ર્કભી અંતય ભશળે દુય શળે. 
 

ઉત્તય  

૧૫ ભીટય 

ડધફી ફધજુ 

૩૦ ભીટય 

ડધફી ફધજુ  

૧૫ ભીટય 

જભણી ફધજુ 

૧૫ ભીટય 

૩૦ ભીટય 
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 ભનુાં ોતધનધ ઘયેથી મિભ ર્દળધભધાં 5 ર્કભી ચધરી જભણી તયપ લી જામ છે. અને 3  ર્કભી 

ચધર ેછે. ત્મધય ફધદ તે ડધફી તયપ લી 2 ર્કભી ચધરે છે. શલ ેપયી ડધફી તયપ લી 3  ર્કભી 

ચધરે છે. છી તે છેલ્રે જભણી તયપ લી ૩ ર્કભી ચધરે છે તો તે ોતધનધ ઘયથી કઈ ર્દળધભધાં 

છે ? 

 ભોશન પલૂા ર્દળધભધાં 15 ર્કભી ચધરે છે. ત્મધય ફધદ તે ડધફી ફધજુ લી ૫ ર્કભી ચધરે છે. પયી 

ડધફી ફધજુ લી ૧૫ ર્કભી ચધરે છે. તો ભોશન તેનધ ઉદગભ ક્ષફિંદુથી કેટરો દુય છે? 

 એક વ્મસ્તત A એક ક્ષફિંદુ યથી ચધરલધનુાં ળરુ કયે છે. ઉત્તય ર્દળધ તયપ 2  ર્કભી ચધલ્મધ ફધદ 

જભણી ફધજુ પયી 2 ર્કભી ચધરે છે. ત્મધય ફધદ પયી જભણી ફધજુ લી ચધરતો યશ ેછે. તો 

જણધલો કે તે શલ ેકઈ ર્દળધભધાં જઈ યહ્યો છે? 

 મભથનુ યતનની મિભભધાં ફેઠો છે. યભેળ સયેુળની પલૂાભધાં ફેઠો છે. યભેળ મભથનુની મિભ 

ર્દળધભધાં ફેઠો છે.ભધનન યતનની ઉત્તયભધાં ફેઠો છે. તો યતન સયેુળની કઈ ર્દળધભધાં ફેઠો છે? 

 જીલન પ્રસ્થધન ક્ષફિંદુથી ચધરલધની ળરૂઆત કયે છે, તે 3  ર્કભી મિભ ર્દળધભધાં ચધરે છે. ચ્ચી 

તે ોતધની જભણી તયપ લી ધછો ૩ ર્કભી  ચધરે છે તો તેનુાં ભો કઈ ર્દળધભધાં શળ?ે 

 ભૌક્ષરક પલૂા ર્દળધભધાં 5 ર્કભી ચધરે છે. છી દક્ષક્ષણ-પલૂા તયપ પયીથી 5 ર્કભી ચધરે છે. આ છી 

તે ઉત્તય-મિભ તયપ પયી 5  ર્કભી ચધરે છે. તો નીચેનધભધાંથી કયુાં મલધધન વધચુાં છે? 

o તે મૂ સ્થધને શળ.ે..   ૦ તે ઉત્તય ર્દળધભધાં શળ ે

o તે ઉત્તય-મિભભધાં શળ.ે.   ૦  આ ૈકી એક ણ નર્શ 

 ોસ્ટ ઓપીવ ળધધની પલૂા ર્દળધભધાં છે. ભધરુાં ઘય ળધધની દક્ષીણ ર્દળધભધાં છે. ફજાય ોસ્ટ 

ઓર્પવની ઉત્તય ર્દળધભધાં છે. તો ભધયધ ઘયથી ોસ્ટ ઓપીવ કઈ ર્દળધભધાં શળ?ે 

 ધ્લમનત એક સ્થેથી ઉત્તય ર્દળધભધાં 4 ર્કભી ચધરે છે. આ છી ડધફી ફધજુ પયી 2 ર્કભી ચધરે 

છે.પયીથી ડધફી પયી 4 ર્કભી ચધરે છે, તો ધ્લમનત તેનધ મૂ સ્થધનથી કેટરો દુય શળ?ે 
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