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बौद्धिक-व्या्यामः

1.	 आम्रस्य	एकस्ययाः	 पेटिकय्ययाः	 द्व्ंय	 द्व्यम	् इटि	सयमटूिकि्यय	गणनेन	 एकम	्
आम्रफलम	् अवटिष्यिे,	 त्रीटण	 –	 त्रीटण	 इटि	 सयमटूिकि्यय	 गणनेन	
आम्रफलद्व्यम	् अवटिष्यिे,	 चतवयरि-चतवयरि	 गणनेन	 त्रीटण	आम्रफलयटन	
अवटिष्यनिे,	 पञच-पञच	 गणनेन	 चतवयरि	 िथय	 षड्-षड्	 गणनेन	 पञच	

	 आम्रफलयटन	अवटिष्यनिे,	टकनितु	सप्यम्रफलयनयं	समिू	ंकृतवय	गणनेन	आम्रफलयटन	नयवटिष्यनिे	।	
िटिहि	पेटिकय्ययं	न्यनूयटिन्यनंू	कटिचन	आम्रफलयटन	भवे्यतुाः	?

2.	 एकाः	बयलकाः	3,	5,	12	िथय	इिोऽटप	एकस्ययाः	सङ्ख्यय्ययाः	ल.सय.अ	 टनषकयसट्यितुं	 टनट्हिष्ाः	 ।	
टकनितु	परिकलनसम्ेय	साः	12	इत्यस्य	सथयने	21	इटि	टलखटि	िथयटप	िस्य	उत्तिं	समरीचरीनं	भवटि	
।	चितुथहिसङ्ख्यय	कय	स्ययि	्?

3.	 वस्त्रस्य	पञचभयगयनयं	्रीरहििय	15	मरी,	21	मरी,	36	मरी,	42 
मरी,	48	मरी	अटसि	।	एकेन	मयपकेन	एिे	सववे	अटप	पणूहिरूपेण	
मयटपियाः	 भवे्यतुाः	 िटिहि	 मयपकस्य	 अटिकिम्रीरहििय	 काः	
स्ययि	्?

4.	 त्रीटण	पयत्यटण	सटनि	।	 िेषतु	एकटसमन	्पयत्े	 केवलं	10	लरीिि	्क्रीिम	्पिूट्यितुं	िक्यिे	िथय	ितपयतं्	
समपणूणं	परूििम	्अटसि	।	अवटिष्पयत््योाः	क्रमिाः	7	लरीिि	्िथय	3	लरीिि	्क्रीिं	पिूट्यितुं	िक्यिे	।	
पयत्ेषतु	टकमटप	मयपनटचहं्	नयटसि	।	एकाः	ग्यिकाः	5	लरीिि	्क्रीिं	वयञ्छटि	।	भवनिाः	िसममै	5	लरीिि	्
क्रीिं	कथं	््टि	?	मयपनं	कृतवमैव	्री्यियम	्।

5.	 27	 इत्यस्ययं	 सङ्ख्यय्ययं	 कस्ययाः	 टद्व-अङ्क्यतुक्तसङ्ख्यय्ययाः	 ्योजनं	 कतु महिाः	 चिे	् 27	 इत्यस्ययाः	
टवपिरीिसङ्ख्ययं	प्यपनतुमाः	?

6.	 अशमचणूहिस्य	(cement)	आर्हिभयगाः	 टनममी्यमयणाः	आसरीि	््यटसमन	्आ्यिनटवभयगेन	अशमचणूहि-
समैकि्योाः	टमश्रणयनतुपयिाः		1	:	6	अटसि	।		आ्यिनस्य	42	एकक-आर्हिभयगटनमयहिण	ेकटिप्मयणकम	्
अशमचणूहिम	्इिोऽटप	मलेनरी्ंय	भटवष्यटि	्यि	्निूनयनतुपयिाः		2	:	9	भवेि	्।

7.	 लवण	ंजलेन	सि	टमश्रणने	भयियनतुसयिं	ि्योाः	अनतुपयिाः	क्रमिाः	30	:	70	भवटि	।	एवमवे	1	टकग्य	
टमश्रणयि	््यट्	100	ग्यम	्जलं	बयषपरूपेण	गच्छटि	चिे	्भयियनतुसयिेण	लवणजल्योाः	अनतुपयिाः	काः	
भटवष्यटि	?

8.	 मितुमटक्कयणयं	 समिूस्य	 	 अिहिभयगाः	 मितु	
सङ्ग्िरीितुं	 सषहिपस्य	 क्ेत्ं	 प्टि	 गिाः	 ।	
पतुनििहिभयगस्य	 3/4	 भयगाः	 पयिलवने	 गिाः	 ।	
अवटिष्याः	 10	 मितुमटक्कयाः	 टनणहि्यमवे	 न	
सवरीकृिवत्याः	।	िटिहि	समिू	ेकटि	मटिमटक्कयाः	
आसन	्?
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9.	 15	 ्छयत्याः	 वतृ्तयकयिेण	 उपटवष्याः	 सटनि	 ।	 िे	 कटथियाः	 ्यि	् िे	 सवयटग्मस्य	 अटग्मं	 किवसं्त्र	 
्री्यियटमटि	।	एषय	क्ररीडय	ि्य	एव	समयटपं्	्ययटि	्य्य	किवसं्त्र	िस्य	समरीपे	आगच्छटि	्याः	क्ररीडयिमभ	ं

कृिवयन	्।	इ्म	्इतथं	लेटखितुं	िक्यिे	:			1	 	3	 	5	 	7	 	9	  11 	13	 	15	

 2  4 	6	 	8	 	10	  12  14 	1	.	अत्	व्ंय	र्ष््ट	ंिकनतुमाः	्यि	्किवसं्त्र	

सववेषयं	्छयत्यणयं	िसिे	आगिम	्।	

(i)	 टकं	भवेि	््यट्	मध्ेय	्छयत्द्व्ंय	त्यकतवय	अटग्मय्य	किवसं्त्र	्री्यिे	?	टकं	ि्य	प्त्ेयकं	्छयत्ेण	किवसं्त्र	

प्यप्यिे	?	

(ii)	 टकं	भवेि	््यट्	मध्ेय	्छयत्त््ंय	त्यजयमाः	?	भवनिाः	टकं	पश्यटनि	?	कस्ययं	टसथिौ	सवहिसममै	्छयत्य्य	किवसं्त्र	

लभ्यिे	िथय	कस्ययं	टसथिौ	न	?	

	 इमयं	क्ररीडयं	16,	17,	18,	19,	20	्छयत्मैाः	सि	क्ररीटडतवय	पश्यनितु	।	भवनिाः	टकं	पश्यटनि	?

10.	 सङ्ख्ययद्व्ंय	9	अटप	च	16	सवरीकतु महि	।	9	इत्ययख्ययं	सङ्ख्ययं	16	इत्यन्यय	संख्य्यय	भयगं	कृतवय	िषे	ं

प्यपनतुवनितु	।	िषेफलं	टकं	स्ययि	््यट्	2	X	9	इत्यमतु	ं16	इत्यिाः	भयगं	कतु महिाः,		3	X	9	इत्यमतु	ं	16	इत्यिाः	

भयगं	कतु महिाः,	4	X	9		इत्यमतु	ं	16	इत्यिाः	भयगं	कतु महिाः	,	5	X	9	इत्यमतु	ं	16	इत्यिाः	भयगं	कतु महिाः	,	15	X	

9	इत्यमतु	ं16	इत्यिाः	भयगं	कतु महिाः	।	िषेफलयनयं	सचूीं	टनमयहिनितु	।	अितुनय	12	अटप	च	14	सवरीकतु वहिनितु	।	

िषेफलयनयं	सचूीं	टनमयहिनितु,	्यट्	12,	12	X	2	,	12	X	3,	12	X	4	,	12	X	5	,	12	X	6	,	12	X	7	,	

12	X	8	,	12	X	9	,	12	X	10	,	12	X	11,	12	X	12,	12	X	13	इत्ेयिेषयं	परिणयमयन	्14	इत्यिाः	

भगं	कतु महि	।	टकम	्उप्यतुहिक्त्योाः	द्व्योाः	अटप	टसथत्योाः	टकमटप	अनििं	दृश्यिे	?

11.	 भव्भ््याः	पयत्द्व्ंय	्री्यिे	्य्योाः	ियरििय	क्रमिाः	9	लरीिि	्िथय	5	लरीिि	्अटसि	।	भवनिाः	नटलक्यय	3	

लरीिि	्जलस्य	सङ्ग्िण	ंकथं		कतु वहिटनि	?	्यट्	पयत््योाः	ियरििय	क्रमिाः	8	अटप	च	6	लरीिि	्भवटि	चिे	्

टकं	भवनिाः	5	लरीिि	्जलस्य	सङ्ग्िण	ंकितुणं	िकनतुवटनि	?	

12.	 एकस्य	सभयगिृस्य	 पवूहिटभत्ताेः	क्ेत्फलं	 108	वगहिमरीिि	्अटसि,	 उत्तिटभत्ताेः	क्ेत्फलं	 135	वगहिमरीिि	्

अटसि	,	कूरटिमस्य	क्ेत्फलं	180	वगहिमरीिि	्अटसि	।		एवं	सभयगिृस्य	औननत्ंय	जयननितु	।	

13.	 ्यट्	अङ्कद्व्य्यतुक्तय्ययम	्एकस्ययं	सङ्ख्यय्ययं	एककयि	्4	इत्यस्य	व्यवकलनं	कतु महिाः	िथय	्िकयङ्के	

4	इत्यस्य	्योजनं	कतु महिाः	चिे	्लबिसङ्ख्यय	टद्वगतुटणिय	भवटि	िटिहि	सङ्ख्ययं	जयननितु	।	

14.	 द्वौ	 नयटवकौ	 एकस्ययाः	 एव	 नदयाः	 द्वयभ्ययं	

िियभ्ययं	 टवरुद्धट्टि	 चलनं	 कतु वहिनिौ	 45	

टनमषेषेतु	पिसपिं	 टमलिाः	 ।	िौ	ियवतप्यहिनिं	

नयवं	 चयल्यनिाः	 एव	 भवटनि	 ्ययवतप्यहिनिं	

अपिििं	 समप्यप्य	 पतुनाः	 प्यिमभििं	

प्टिप्यपनतु्यतुाः	।	िौ	टद्विरी्यवयिं	पिसपिं	क्य	

टमलिाः	?
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15.	 टिस्ाः	 बयटलकयाः	 सोपयनम	् अवििनत्याः	 सटनि	 । 

एकय	 बयटलकय	 सोपयनद्व्यम	् एकटसमन	् प्	े

अवििटि	 ।	 टद्विरी्यय	 सोपयनत््ंय	 िथय	 ििृरी्यय	

सोपयनचितुष््यम	् एकटसमन	् प्	े अविििाः	 ।	

ियाः	 टिस्ाः	 अटप	 सोपयनयिमभयि	् पवूहिसथयनेषतु	

सवपय्टचहं्	त्यजनत्याः	चलटनि	।	ियाः	टिस्ाः	अटप	

	 अटनिमसोपयनं	सिमैव	प्यपनतुवटनि	।	कटिषतु	सोपयनेषतु	केवलं	एकस्य	पय््यतुगमस्य	टचहं्	भटवितुमिहिटि	?	

टकं	ियदृिमटप	सोपयनम	्अटसि	्यि	््यटसमन	्सोपयने	पय्यनयं	टचह्मवे	नयटसि	?	

16.	 समैटनकयनयम	् एकाः	 समिूाः	 पङ्टक्तत््ेय	 सथयितुं	 कटथिाः	 ।	 अनिे	 एकाः	 समैटनकाः	अवटिष्यिे	 ।	 ्य्य	

िे	पञचपङ्टक्तषतु	 सथयितुं	कटथियाः	ि्य	द्वौ	समैटनकौ	िथमैव	सप्पङ्टक्तषतु	 सथयितुं	कटथियाः	िटिहि	त््याः	

समैटनकयाः	अवटिष्यनिे	।	समिू	ेकटि	समैटनकयाः	आसन	्?

17.	 चितुवयहििं	9	इत्यस्ययाः	सङ्ख्यय्ययाः	प््योगं	 कृतवय	+	 ,	 -	 ,	x	इत्ययट्-टवटभनन-सङ्टक्र्ययाः	उप्यतुज्य	

100	प्यपनतुवनितु	।

18.	 2	X	2	X	2	….	X	2	(30	वयिं	)	इटि	गतुणनफले	कटि	अङ्कयाः	भवटनि	?

19.	 ्यट्	एकाः	जनाः	30	टकमरी	प्टि	िोियवेगेन	चलटि	िटिहि	सव-गनिव्यसथयनं	5	टनमेषयतमक-टवलमबेन	

प्यपनोटि	 ।	्यट्	साः	40	 टकमरी	 वेगेन	गच्छटि	िटिहि	 10	 टनमेषेभ्याः	पूवहिमेव	प्यपनोटि	 ।	गमन्िंू	

जयननितु	।	

20.	 द्व्योाः	्ययन्योाः	वेग्योाः	अनतुपयिाः	2	:	3	अटसि	।	्यट्	प्थम्ययनं	50	टकमरी	्िंू	3	िोिय्ययं	प्यपनोटि	

िटिहि	टद्विरी्य्ययनं	2	िोिय्ययं	टक्यदू्िं	क्रमटि	?	

21.	 निियजस्य	आ्यस्य	व्य्ेयन	सि	अनतुपयिाः		7	:	5	अटसि	।	्यट्	साः	एकटसमन	्मयसे	2000	रू	संिक्टि	

िटिहि	िस्याः	आ्याः	टक्ययन	्भवटि	?

22.	 एकस्य	क्ेत्स्य	लमबवमैियल्य्योाः	अनतुपयिाः	3	:	5	अटसि	।	अटसमन	्िक्कयविण	ंसथयपट्यितुं	3200	

रू	व्य्याः	भवटि	्यश्च	2	रू	प्टिमरीिि-्मलू्ेयन	अटसि	।	क्ेतं्	10	रू		प्टि	वगहिमरीिि-्मलू्ेयन	टवकटसिं	

कितुणं	टक्ययन	्व्य्याः	भटवष्यटि	?

23.	 अङ्गतुष्ठस्य	कृिे	एकं,	िजहिन्ययाः	द्वे,	मध्यमय्ययाः	त्रीटण,	अनयटमकय्ययाः	चतवयरि,	कटनटष्ठकस्य	पञच,	

पतुनाः	ििाः	एव	अनयटमकय्ययाः	षि्,	मध्यमय्ययाः	सप्,	िजहिन्ययाः	अष्,	अङ्गतुष्ठस्य	नव	 ,	िजहिन्ययाः	

्ि,	मध्यमय्ययाः	एकय्ि,	अनयटमकय्ययाः	द्वय्ि,	कटनटष्ठकय्ययाः	त््यो्ि,	अनयटमकय्ययाः	चितु्हिि	

एवमेव	गणनं	कतु वहिनिाः	कस्ययाः	अङ्गतुल्ययाः	कृिे	1000	इत्यस्य	गणनं	कतु वहिटनि	?



341

24. त््याः	 सतुहृ्ाः	 आम्रवनयि	् कटिचन	

आम्रफलयटन	 उतपयटििवनिाः	 अटप	 च	

ियटन	 एकत्रीकृत्य	 ि्यनं	 कृिवनिाः	 । 
सवलपसम्ययननििं	एकाः	उतथय्य	ियटन	टत्षतु	

भयगेषतु	टवभयगं	कृिवयन	्ि्य	अवटिष्म	्

एकम	् अमं्र	 वयनिय्य	 ्त्वय	 सवभयगं	

टनटक्प्य	 ि्यनं	 कृिवयन	् ।	 सवलपसम्ेय	

टद्विरी्याः	उतथय्य	टत्षतु	भयगेषतु	आम्रटवभजनं	

	 कृतवय	अवटिष्म	्एकं	वयनिय्य	्त्वय	सवभयगं	 टनटक्प्य	ि्यनमकिोि	् ।	 इिोऽटप	सवलपसम्ययननििं	

ििृरी्याः	उतथय्य	अवटिष्यम्रेषतु	भयगत््ंय	कृतवय	एकं	वयनिय्य	् त्वय	ि्यनमकिोि	्।		पतुनाः	सवलपसम्ययननििं	

त््याः	अटप	सिमैव	उटत्तष्ठवनिाः	ित्	30	आम्रफलयटन	आसन	्।	िटिहि	व्नितु	आित्य	कटि	आम्रफलयटन	

उतपयटििवनिाः	आसन	्?

25.	 द्िद्िष्टसङ्ख्या

	 एकय	सङ्ख्यय	अटसि	्यय	बि्टटवटिष्य	अटसि	।	एषय	सङ्ख्यय	सवयङ्कयनयं	्योगफलस्य	टत्गतुटणिय	विहििे	

।	िटिहि	कय	सय	सङ्ख्यय	भटवितुम	्अिहिटि	?

26.	 ऋजतुिेखय्ययं		10	वकृ्यणयं	िथय	टनवयहिपण	ंकतु ्यतुहिाः	्यथय	प्त्ेयकं	िेखय्ययं	

4	वकृ्याः	स्यतुाः	।	

27.	 अिोटलटखिसङ्ख्ययनयं	क्रमणे	ि्टग्मसङ्ख्ययं	टलखनितु	।	

	 (a)			1,	5,	9	,	13,	17	,	21,	…

	 (b)			2,	7,	12,	17,	22,	…

	 (c)			2,	6,	12,	20,	30	,	…

	 (d)			1,	2,	3,	5,	8,	13	,	…

	 (e)			1,	3,	6,	10,	15,	…

28.	अिो्त्तकथनस्य	क्रम	ंपश्यनितु	।	

	 31	x	39	=	13	x	93

	 प्त्ेयकटसमन	्पक्े	द्व	ेअटप	संख्ेय	सिअभयज्यसंख्ेय	सिाः	अटप	च	सङ्गिसङ्ख्ययनयं	क्रम	ंसङ्ख्ययाः	

परिविहिट्यतवय	प्यप्तुं	िकयिे	।	एवमवे	इिोऽटप	कटिचन	सङ्ख्यय्यतुगमयन	्लेटखितुं	प््ययसं	कतु वहिनितु	।	
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उत्तरमयालया 
1.	 119

2.	 28

3.	 3	मरी

4.	 साः	िेभ्याः	पथृक्	एकं	पयतं्	सवरीकिोटि	।	

3	 लरीिि-्पयत्स्य	सयियय्ेयन	10	लरीिि	्क्रीिपयत्ेण	9	लरीिि	्क्रीिं	 रिक्तपयत्े	 सथयप्यटि	ि्य	1	लरीिि	्
क्रीिं	 10	 लरीिि	् पयत्े	 अवटिष्यिे	 ।	 7	 लरीिि	् पयत्स्य	 सयियय्ेयन	 पथृकपयत्े	 सथयटपिं	 क्रीिं	 10	
लरीिि	्पयत्े	 सथयप्यटि	ि्य	पवूयहिवटिष्	ं1	लरीिि	्अननििं	 सथयटपिं	7	लरीिि	्मलेट्यतवय	8	लरीिि	्

 
अभवि	्।	3	लरीिि	्पयत्ेण	अितुनय	8	लरीिि	्मध्ेय	3	लरीिि	्टनषकयस्यटि	चिे	्10	लरीिि	्पयत्े	5	लरीिि	्
क्रीिम	्अवटिष्यिे	।	ि्वे	साः	ग्यिकय्य	््यटि	।		

5.	 14,	25,	36,	47,	58,	69

6.	 2	एककम्

7.	 1	:	2	

8.	 80	

9.	 (i)				न	सववेभ्याः	न	लभ्यिे	।

	 (ii)			सववे	प्यपनतुवटनि	।	

10.	 	9,	2,	11,	4,	13,	6,	15,	8,	1,	10,	3,	12,	5,	14,	7,

	 12,	10,	8,	6,	4,	2,	0,	12,	10,	8,	6,	4

11.	 	9	लरीिि	्पयतं्	पिू्यनितु	।	5	लरीिि	्पयत्स्य	सयियय्ेयन	िसमयि	्5	लरीिि	्जलं	टनषकयस्यनितु	।	इ्यनीं	5	
लरीिि	्पयतं्	रिकं्त	कतु वहिनितु	।	अवटिष्	ं4	लरीिि	्जलं	5	लरीिि	्पयत्े	सथयप्यनितु	।	

	 अितुनय	9	लरीिि	्पयतं्	पतुनाः	पिू्यनितु	।	ििाः	5	लरीिि	्पयत्ं	पिू्यनितु	।	ि्य	9	लरीिि	्पयत्े	8	लरीिि	्जलम	्
अवटिष्यिे	।	5	लरीिि	्पयतं्	रिकं्त	कतु वहिनितु	।	8	लरीिि	्जलयि	्5	लरीिि	्पयत्ं	पिू्यनितुइ	चिे	्9	लरीिि	्पयत्े	
3	लरीिि	्जलम	्अवटिष्यिे	।	

12.	 ्रीरहििय	=	9	मरी

13.	 36

14.	 90	टनमषेयाः		

15.	 	टचह््यतुक्तसोपयनयटन	–	2,	3,	9,	10

	 टचह्िटििसोपयनयटन	-		1,	5,	7,	11

16.	 52

17.	 99	+	 9
9
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18.	 10

19.	 30	टकमरी

20.	 	50	टकमरी

21	 7000	रू	प्टिमयसम	्

22.	 15,00,000	रू

23.	 िजहिनरी

24.	 106	आम्रफलयटन

25.	 27

26.	 एकयं	व्यवसथयं	कितुणं	िक्यिे	।

27.	 (a)	25	(b)	27			(c)	42			(d)	21			(e)		21

28.	 	ियदृिाः	एकाः	्यतुगमाः	-		13	x	62			=	31	x	26			


