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Created by Vishal Gauswami

              અહી તમને સપધારતમક પરીકામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી ગિણતની ટંૂકી રીતોનો પથમ ભાગ બનાવયો છે.     બીજ ભાગો પણ આગળ આવશે.

(1.)    કોઈપણ સંખયાનો વગર :-

       સામાનય રીતે પરીકામાં વગર કરવાના દાખલા હોય છે.       પણ આ સંખયા જેનો એકમનો અંક 0      હોય તો તેની નજક હોય છે.  ગુણાકારને બદલે 

   બહુપદીથી દાખલો ગણી શકાય. 

ઉદા. ( 43 )2 

= ( 40 + 3 )2

= (40)2 + 2 (40) (3) + (3)2               [ (a+b)2 = a2  + 2ab + b2 ]

= 1600 + 240 + 9

= 1849

(2.)     બે મોટી સંખયાઓનો ગુણાકાર :- 

[i]   પથમ રીત :-       અહી પણ બંને સંખયાઓ એકમનો અંક 0    હોય તેની નજક હશે.      બંને એક જ સંખયાની નજક હશે.   પથમ રીતમાં વગોના 

  તફાવતનો ઉપયોગ થશે.      અહી બંને અંકો સરખા હોવા જોઈએ.

ઉદા. 103 × 97

= ( 100 + 3 ) × ( 100 - 3 )

= ( 100 )2 - ( 3 )2                        [ (a+b) (a-b) = a2 - b2 પરથી ]

= 10000 - 9

= 9991
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[ii]   બીજ રીત :-       અહી કૌસની આગળની સંખયા જ સરખી હશે.     બાકી ઉપર છે તેમ જ.

ઉદા. 92 × 94

= ( 90 + 2 ) × ( 90 + 4 )

= ( 90 )2 + ( 2 + 4 ) (90) + ( 2 ) ( 4 )     [ (a+b) (a+c) = a2 + (b+c)a +bc  પરથી ]

= 8100 + 540 + 6

= 8646

(3.)   એકમનો અંક 5     હોય તેવી સંખયાનો વગર :-

    કોઈ સંખયાનો એકમનો અંક 5       હોય તો ઝડપથી તેનો વગર કરી શકાય.      તેમા જવાબમાં છેલલા બે અંક 25    આવે અને રકમના 5  ની આગળનો 

      અંક અને તેના પછીનો અંકનો ગણુાકાર હોય.

ઉદા. ( 65 )2

= [6×7]  અને 25         [   દશકનો અંક 6     અને તેના પછીના અંક 7   નો ગણુાકાર ]

= 42 25

   આજ આપણે અહી 3  રીતો શીખી.       બીજ રીતો આવી જ રીતે ભાગ 2  માં મુકાશે. ધનયવાદ. ગિણત-    િવજાનના તમામ ઉપયોગી મટીરીયલ 

   માટે િકલક કરો :-
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Created by Vishal Gauswami

              અહી તમને સપધારતમક પરીકામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી ગિણતની ટંૂકી રીતોનો બીજો ભાગ બનાવયો છે.  

(1.)     કોઈપણ મોટી સંખયાનો વગર :-

              સપધારતમક પરીકાઓમાં સમય ઓછો હોય છે અને વળી તેમાં મોટી સંખયાઓનો વગર કરવાનંુ પૂછાય છે.       તો તેમનો વગર કરવા ગણુાકાર ન કરાય. 

          પણ િવકલપના ચાર જવાબોના ઐકમના અંક પરથી જવાબ મળી જય છે. 

                   યાદ રાખો નીચેની બાબતો કે કોઈપણ સંખયાના એકમનો અંક નીચે મુજબ હોય તો વગર કરતા જવાબમાં એકમનો અંક કયો આવશે.

0              → 0                        અહી 0,1,4,9,6,5     એમ જ યાદ રાખવાનંુ છે.

1  અને 9   → 1                             બાકી ડાબી બાજુ છે તેમ ગોઠવી દેવું

2  અને 8  → 4

3  અને 7  → 9

4  અને 6  → 6

5             → 5

ઉદા.( 234 )2 

   અહી એકમનો અંક 4 છે,      તો િવકલપમાં જેનો એકમનો અંક 6    હોય તે જવાબ હશે.          આમ ગમે તે સંખયાનો વગર કયાર વગર જ તેનો જવાબ 

      માત એકમના અંક પરથી જણી શકાય છે.

(2.)    મોટી સંખયાનો ઘન :-

                   ઉપરની જેમ જ કોઈપણ સંખયાનો ઘન કરો તો તેના અને તેના જવાબના એકમના અંક પરથી સાચો જવાબ જણી શકાય છે. 

      ઘન માટે નીચેની બાબતો યાદ રાખો -
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-    જો એકમનો અંક 2      હોય તો જવાબમાં એકમનો અંક 8 આવશે.

-    જો એકમનો અંક 3      હોય તો જવાબમાં એકમનો અંક 7 આવશે.

-           બાકી તમામ અંકમાં તે અંક પોતે જ જવાબનો એકમનો અંક હશે.

ઉદા. 1. (143)3

-    અહી એકમનો અંક 3      છે તો જવાબનો એકમનો અંક 7 હશે.

ઉદા. 2. (249)3

-    અહી એકમનો અંક 9 છે,      તેથી જવાબનો એકમનો અંક પણ 9  જ હશે.

   બીજ ટંૂકી રીતો ભાગ-3   માં મુકવામાં આવશે. ગિણત-         િવજાન અને કમપયુટરના બીજ મટીરીયલ માટે જોતા રહો :-
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Created by Vishal Gauswami

              અહી તમને સપધારતમક પરીકામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી ગિણતની ટંૂકી રીતોનો તીજો ભાગ બનાવયો છે.  

●     ઘનમૂળ શોધવાની અનુમામની રીત :-

              આગળના ભાગમાં ઘનમૂળની સહેલી રીત દશારવેલ હતી જેમાં એકમના અંક પરથી ઘનમૂળ જણી શકાય છે.       પરંતુ જો એવું બને કે બે જવાબમાં 

       એકમના અંક સરખા હોય તો ઘનમૂળ શોધવું પડે.

   જુઓ તેના સટેપ :-

1.     આપેલ સંખયાના બે ભાગ પાડો. એકમ,          દશક અને સો નો એક ભાગ અને બાકી બીજો ભાગ.

દા.ત. 4096    માં એક ભાગ 096   અને બીજો 4.

2.            હવે પહેલા તણ આંકડાવાળા ભાગના એકમનો અંક મુજબ જવાબનો એકમનો અંક આવશે.      આગળની રીતની જેમ એકમનો અંક 3 હોય 

 તો 7 આવે, 7   હોય તો 3, 2   હોય તો 8  અને 8   હોય તો 2.   બાકીના તેમજ રહેશે.

દા.ત.  અહી 4096  માં 096    ભાગમાં એકમનો અંક 6 છે.    તેથી જવાબમાં પણ 6  જ રહેશે.

3.        હવે દશકના અંક માટે બીજો પાડેલો ભાગ જોવાનો.    અને તે ભાગ 13= 1, 23=8, 33=27.....       માં કોની વચચે આવે તે જોવાનંુ અને 

     તેમાથી ઓછી સંખયા જેના પર 3       ઘાત છે તે જવાબનો દશકનો અંક થાય.

દા.ત.  અહી 4096    માં બીજો ભાગ 4 છે.  તે 13= 1  અને 23=8  માં 1  અને 8  વચચે આવે.   તેથી જવાબમાં 13      છે જે ઓછી છે અને 23 

 વધુ છે.     આથી જવાબમા દશકનો અંક 1 આવે.

4.  આમ 4096   નંુ ઘનમૂળ 16 થાય.        જેમા એકમ અને દશકનો અંક ભગેા કરેલ છે.

 અને 1728      નંુ ઘનમૂળ આ રીત મુજબ 12 થાય.
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   બીજ ટંૂકી રીતો ભાગ-4   માં મુકવામાં આવશે. ગિણત-         િવજાન અને કમપયુટરના બીજ મટીરીયલ માટે જોતા રહો :-
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Created by Vishal Gauswami

              અહી તમને સપધારતમક પરીકામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી ગિણતની ટંૂકી રીતોનો ચોથો ભાગ બનાવયો છે.    આ અગાઉના ભાગ 

www.vishalvigyan.in    પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

 ■      ઝડપ અને અંતર વચચેનો સંબંધ :- 

1. 1    િકમી પિત કલાક = (5/18) મી/સે

2. 1 મી/  સે = (18/5)   િકમી પિત કલાક

3.  ઝડપ (S) = અંતર(d) / સમય(t)

4.   સરેરાશ ઝડપ =  કુલ અંતર/   કુલ સમય = (d1+d2) / (t1+t2)

5.   જો અંતર d1 = d2,    તો સરેરાશ ઝડપ =2S1 S2  / (S1+S2),  જયાં S1  અને S2   એ અનુકમે d1  અને d2  માટેની ઝડપ 

છે

6.  જો t1 = t2 ,   સરેરાશ ઝડપ = (S1+S2) / 2,  જયાં S1  અને S2   એ અનુકમે t1  અને t2   સમય દરિમયાનની ઝડપ.

7.          પદાથોની ઝડપનો સરવાળો જયારે બંને પદાથો િવરધધ િદશામાં હોય = S1 + S2

8.           પદાથોની ઝડપનો સરવાળો જયારે બંને પદાથો એક જ િદશામાં હોય = S1 - S2

9.     કોઈ વયિકત કોઈ િબદુ A  થી B     વચચેનંુ અંતર કાપતા ઝડપ S1   અને ફરી B  થી A    પાછા ફરતા ઝડપ S2 છે.     જો તે આ માટે T સમય 

 લે તો, A  અને B   વચચેનંુ અંતર = T (S1 S2 / S1+S2)
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10.     જો બે ટેનની લંબાઈ l1  અને l2     છે અને તેઓ અનુકમે s1  અને s2    ની ઝડપે એકબીજને t   સમયે કોસ કરે,    તો તેનંુ સૂત s1+s2 = 

(l1+l2)/t થાય.

11.  જો l1      લંબાઈ ધરાવતી એક ટેનની ઝડપ s1    છે અને તે l2       લંબાઈ ધરાવતી બીજ ટેન જેની ઝડપ s2     છે તેને ઓવરટેક કરવા t  સમય લે 

છે,   તેનંુ સૂત s1 - s2 = (l1+l2) / t થાય.

12.  જો l1    લંબાઈ ધરાવતી ટેન s1     ઝડપે મુસાફરી કરી કોઈ l2   લંબાઈ ધરાવતા પલેટફોમર/પૂલ/   વસતુ પાસેથી t    સમય માટે પસાર થાય, તો 

  તેનંુ સૂત s1 = (l1+l2) / t થાય.

   બીજ ટંૂકી રીતો ભાગ-5   માં મુકવામાં આવશે. ગિણત-         િવજાન અને કમપયુટરના બીજ મટીરીયલ માટે જોતા રહો :-
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Created by Vishal Gauswami

              અહી તમને સપધારતમક પરીકામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી ગિણતની ટંૂકી રીતોનો પાંચમો ભાગ બનાવયો છે.    આ અગાઉના ભાગ 

www.vishalvigyan.in    પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

 ■    ગાિણતીક િકયાઓ :- 

                સપધારતમક પરીકાઓમાં સાદી ગાિણતીક િકયાઓના પશનો પુછાય છે તો તેના માટેના િનયમો અહી ઉદાહરણ સાથે મુકેલ છે. 

 િનયમ - 1 :-    ગાિણતીક િકયાઓ એ  ભાગુસબા    ના કમમાં થાય છે.    એટલે કે પહેલા ભાગાંકાર,  પછી ગુણાકાર,    પછી સરવાળો અને અંતે 

બાદબાકી.

ઉદા. :- 1 + 3 × 14 ÷ 2 - 20

= 1 + 3 × 14 ÷ 2 - 20 

= 1 + 3 × 7 - 20

= 1 + 21 - 20

= 22 - 20

= 2

 િનયમ - 2 :-        જયારે બે સરખી િકયાઓ સાથે હોય તો    ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ  િકયા કરવાની.
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ઉદા. 1  :- 10 - 8 - 9 - 1

= 10 - 8 - 9 - 1

= 2 - 9 - 1

= (-7) - 1

= (-8)

ઉદા.2 :- 36 ÷ 6 ÷ 2

= 36 ÷ 6 ÷ 2

= 6 ÷ 2

= 3

 િનયમ - 3 :-             જો કૌસ આપેલ હોય તો સૌથી પહેલા કૌસની િકયા કરવાની પછી બીજ િકયાઓ.

ઉદા. :- 12 ÷ 3 + ( 10 - 9 )

= 12 ÷ 3 + ( 10 - 9 )

= 12 ÷ 3 + 1                (  ભાગુસબા પમાણે)

= 4 + 1

= 5

   બીજ ટંૂકી રીતો ભાગ-6   માં મુકવામાં આવશે. ગિણત-         િવજાન અને કમપયુટરના બીજ મટીરીયલ માટે જોતા રહો :-
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              અહી તમને સપધારતમક પરીકામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી ગિણતની ટંૂકી રીતોનો પાંચમો ભાગ બનાવયો છે.    આ અગાઉના ભાગ 

www.vishalvigyan.in    પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

 ■   અિવભાજય સંખયાઓ :- 

       ગિણતની ટંૂકો રીતોમાં અિવભાજય સંખયાઓનંુ ખૂબ મહતવ છે.       તો આ સંખયાઓ શંુ છે તે જણીએ. 

 →  વયાખયા :-             જે સંખયાને કોઈપણ સંખયા વડે ભાંગી ન શકાય તેને અિવભાજય સંખયા કહેવાય. દા.ત. 2      ને એકેય સંખયા વડે ભાંગી શકાય 

નહી.  આમ 2     એ અિવભાજય સંખયા છે.       અિવભાજયનો અથર ન ભાજય હોય તેવું થાય.

-    અિવભાજય સંખયાઓને માત 1    વડે જ ભાંગી શકાય.

-          અિવભાજય સંખયા એ કોઈ બીજ સંખયાના અિવભાજય અવયવ હોય છે.

 1 →  થી 100    વચચેની અિવભાજય સંખયાઓ :-
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      આમ અિવભાજય સંખયાઓનો બીજો ઘણો ઉપયોગ લ.સા.અ., ગ.ુસા.અ.        અને ઘણી બધી રીતો આવતા ભાગોમાં લઈ આવશંુ.

   બીજ ટંૂકી રીતો ભાગ-7   માં મુકવામાં આવશે. ગિણત-         િવજાન અને કમપયુટરના બીજ મટીરીયલ માટે જોતા રહો :-

www.vishalvigyan.in

     હવે ડાઉનલોડ કરો અમારી એનડોઈડ એપ. Play Store   માં જઈ Vishal Vigyan    સચર કરો અને ડાઉનલોડ 

કરો.
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             અહી તમને સપધારતમક પરીકામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી ગિણતની ટંૂકી રીતોનો ભાગ બનાવયો છે.    આઅગાઉના ભાગ 

www.vishalvigyan.in    પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

 100 ■      ની નજકની સંખયાઓનો ગણુાકાર  :-   

   અહી આ ભાગમાં 100               ની નજક આવતી હોય તેવી સંખયાઓનો ગણુાકાર સહેલી રીતે કેમ કરવો તેની રીત મુકેલી છે.   તો સૌથી પહેલા 

100       થી વધુ હોય તેવી અને પછી 100             થી ઓછી હોય તેવી સંખયાના સરળ ગુણાકાર કેમ કરવા તેની રીત મુકેલ છે.

 100 ■       થી વધુ હોય તેવી સંખયા  :-   

100      થી વધુ હોય એટલે કે 100        ની નજકની વધુ િકમતવાળી સંખયાઓ હોય તેનો ગણુાકાર.   પહેલા ઉદાહરણ જોઈએ. 100  ની નજક 

        અને તેનાથી ઓછી હોય તેવી સંખયાની રીત ભાગ - 8  માં મુકાશે.

 ઉદા [1] 104 x 102 =_________.

a) 4 x 2 = 8.   100   થી વધુ 4  અને 2       છે તેમનો ગુણાકાર કરો અને છેલલે લખો

b) 4 + 2 = 6.    હવે 4  અને 2        નો સરવાળો કરો અને તેને વચચે એક 0  મુકી લખો

c)    હવે છેલલે ફરી 0  મુકીને 1 લખવાનો.

d)   આમ જવાબ 10608 થશે.     જેમાં જમણીથી ડાબી બાજુ આવવાનંુ.

 ઉદા [2] 106 × 107 =_________.

a) 6 x 7 = 42 .     હવે છેલલે 42    લખો અહી હવે 0      નહી મુકવાનો કેમકે બે અંક છે.
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b) 6 + 7 = 13.     હવે બાજુમાં 13 લખો.

c)    છેલલે ડાબી બાજુ 0   મુકયા વગર 1 લખો.

d)  જવાબ 11342 થશે.       અહી બે અંકની સંખયા છે એટલે 0  નહી આવે.

   બીજ ટંૂકી રીતો ભાગ-8   માં મુકવામાં આવશે.     આગળના તમામ ભાગો અને ગિણત-       િવજાન તથા કમપયુટરના બીજ મટીરીયલ માટે જોતા 

 રહો :-
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     હવે ડાઉનલોડ કરો અમારી એનડોઈડ એપ. Play Store   માં જઈVishal Vigyan    સચર કરો અને ડાઉનલોડ 

કરો.
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             અહી તમને સપધારતમક પરીકામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી ગિણતની ટંૂકી રીતોનો ભાગ બનાવયો છે.    આઅગાઉના ભાગ 

www.vishalvigyan.in    પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

 100 ■      ની નજકની સંખયાઓનો ગણુાકાર  :-   

   અહી આ ભાગમાં 100               ની નજક આવતી હોય તેવી સંખયાઓનો ગણુાકાર સહેલી રીતે કેમ કરવો તેની રીત મુકેલી છે.  અહી 100 થી 

        ઓછી હોય તેવી સંખયાના સરળ ગુણાકારની રીત મુકેલ છે. 100      થી વધુ હોય તે માટે ભાગ-7  ડાઉનલોડ કરો

 100 ■       થી ઓછી હોય તેવી સંખયા  :-   

100      થી ઓછી હોય એટલે કે 100        ની નજકની વધુ િકમતવાળી સંખયાઓ હોય તેનો ગણુાકાર.   પહેલા ઉદાહરણ જોઈએ.

 ઉદા [1] 98 x 97 =_________.

a) 100 – 98 = 2.

b) 100 – 97 = 3.

c) 2 x 3 = 6.        છેલલે 6 લખો.        એક અંકની સંખયા છે માટે ડાબી બાજુ 0 લખો.

d) 98 – 3 = 95.    હવે 95 લખો.  (       તમે આ રીતે પણ કરી શકો 97 – 2 = 95)

e)   આમ જવાબ 9506 થશે.

 ઉદા [2] 88 x 93 =_________.

a) 100 – 88 = 12.
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b) 100 – 93 = 7.

c) 12 x 7 = 84.       જમણી બાજુ 84 લખો.  પાસે 0      નહી લખવાનંુ કેમકે બે અંક છે.

d) 93 – 12 = 81.    હવે 81 લખો. (       તમે આ રીતે પણ કરી શકો 88 – 7 = 81)

e)   આમ જવાબ 8184 થશે.

   બીજ ટંૂકી રીતો ભાગ-9   માં મુકવામાં આવશે.     આગળના તમામ ભાગો અને ગિણત-       િવજાન તથા કમપયુટરના બીજ મટીરીયલ માટે જોતા 

 રહો :-

www.vishalvigyan.in

     હવે ડાઉનલોડ કરો અમારી એનડોઈડ એપ. Play Store   માં જઈVishal Vigyan   સચર કરો અને 

 ડાઉનલોડ કરો.
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             અહી તમને સપધારતમક પરીકામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી ગિણતની ટંૂકી રીતોનો ભાગ બનાવયો છે.    આઅગાઉના ભાગ 

www.vishalvigyan.in    પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

 ■     ખૂણાઓના પકારો અને તેના પશનો :-

                સપધારતમક પરીકાઓમાં ઘણીવાર ખૂણાઓને લગતા પશનો પૂછવામાં આવે છે જેમાં કોટીકોણ અને પૂરકકોણના પશનો વધુ હોય છે.  તો આપણે 

      આભાગમાં તેમના પશનો િવશે ચચાર કરશંુ.     પહેલા તેમના િવશે જણી લઈએ.

(1).    કોટીકોણ  :-   

    બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 90         થતો હોય તો તે બે ખૂણાઓને એકબીજના કોટીકોણ કહવેાય.   કોટીકોણ શોધવા 90   માંથી આપેલ ખૂણો 

 બાદ કરવાનો.

ઉદા.  30   નો કોટીકોણ = 90 - 30 = 60

(2).    પૂરકકોણ  :-  

    બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180         થતો હોય તો તે બે ખૂણાઓને એકબીજના પૂરકકોણ કહવેાય.   પૂરકકોણ શોધવા 180   માંથી આપેલ ખૂણો 

 બાદ કરવાનો.

ઉદા.  30   નો પૂરકકોણ = 180 - 30 = 150

 ■        સપધારતમક પરીકામાં બંનેના સાથે પૂછતા પશનો  :-  

 ઉદા (1). 120      ના પૂરકકોણનો કોટીકોણ શંુ થાય ?

 જવાબ :  પહેલા 120         નો પૂરકકોણ શોધવાનો અને જે જવાબઆવે તેનો કોટીકોણ.

120   નો પૂરકકોણ = 180 - 120 = 60.

 હવે 60   નો કોટીકોણ = 90 - 60 = 30.   આમ 120    ના પૂરકકોણનો કોટીકોણ 30 થાય.
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 ઉદા (2).    કોના કોટીકોણનો પૂરકકોણ 100  થાય ?

 જવાબ :       અહી પશન પહેલા ઉદાહરણ કરતા ઊલટો છે.    તો છેલલેથી શરઆત કરવાની.

100   નો પૂરકકોણ = 180 - 100 = 80

હવ,ે 80   નો કોટીકોણ = 90 - 80 = 10.    આમ જવાબ 10 આવે.    અહી છેલલેથી આગળ જવાનંુ.

   બીજ ટંૂકી રીતો ભાગ-10   માં મુકવામાં આવશે.     આગળના તમામ ભાગો અને ગિણત-       િવજાન તથા કમપયુટરના બીજ મટીરીયલ માટે જોતા 

 રહો :-
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     હવે ડાઉનલોડ કરો અમારી એનડોઈડ એપ. Play Store   માં જઈVishal Vigyan    સચર કરો અને ડાઉનલોડ 

કરો.

www.vishalvigyan.in

http://www.vishalvigyan.in/


                                      

www.vishalvigyan.in

 MATHS SHORT TRICKS PART - 10 ◆ ◆

Created by Vishal Gauswami

             અહી તમને સપધારતમક પરીકામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી ગિણતની ટંૂકી રીતોનો ભાગ બનાવયો છે.    આઅગાઉના ભાગ 

www.vishalvigyan.in    પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

 ■       િનશાનીના િનયમોને યાદ રાખવાની સરળ રીત :-

(1)   સરવાળા માટે :

        સરવાળા અને બાદબાકી માટે િનશાનીના િનયમો યાદ રાખવા   સ → સ    નો િનયમ યાદ રાખો.   એટલે કે      સરખી િનશાની તો સરવાળો અને અલગ 

          િનશાની તો બાદબાકી અને જવાબમાં મોટી સંખયા જે હોય તેની િનશાની.

ઉદા.  (1).  8 + 6 = 14                સરખી િનશાની તો સરવાળો

         (2). (-12) + 10 = (-2)        જુદી િનશાની તો બાદબાકી

         (3). (-4) + (-5) = (-9)         સરખી િનશાની તો સરવાળો

         (4). 10 - (-7) = 10 + 7 = 17    અહી બે -     ની િનશાની સાથે મળતા+ થશે

(2)   ગણુાકાર માટે : 

                 ગણુાકાર અને ભાગાકાર માટે િનશાનીના િનયમોમાં પહેલા આપેલ સંખયાઓનો માત ગુણાકાર કરો અને છેલલે િનશાની વખતે અહી મોટી 

  સંખયાની નહી મુકવાની.   ગુણાકારમાં છેલલે   સ → સ     જ યાદ રાખી િનશાની મુકવી.

ઉદા. (1). (-15) × (-2) = 30      પહેલા માત ગણુાકાર 30 થાય.         તયારબાદ સરખી િનશાની તો+    મુકવાનંુ અથવા ન મુકો 

 તો ચાલે.

        (2). (-10) × (5) = (-50)      અહી ગુણાકારા 50 થાય.    જુદી િનશાની તો -       મુકવાનંુ.
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   બીજ ટંૂકી રીતો ભાગ-11   માં મુકવામાં આવશે.     આગળના તમામ ભાગો અને ગિણત-       િવજાન તથા કમપયુટરના બીજ મટીરીયલ માટે જોતા 

 રહો :-

www.vishalvigyan.in

     હવે ડાઉનલોડ કરો અમારી એનડોઈડ એપ. Play Store   માં જઈVishal Vigyan    સચર કરો અને ડાઉનલોડ 

કરો.
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             અહી તમને સપધારતમક પરીકામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુથી ગિણતની ટંૂકી રીતોનો ભાગ બનાવયો છે.    આઅગાઉના ભાગ 

www.vishalvigyan.in    પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

 ■   દશાંશ અપૂણારકના  (   પોઈનટવાળી સંખયા  )    ગુણાકાર  :-  

                    િમતો સપધારતમક પરીકાઓમાં ઘણી વખત કોઈ બે સંખયા કે જે પોઈનટવાળી હોય તેનો ગુણાકાર કરવાનંુ પુછાય છે તો એઆપણે સરળ 

 ગજુરાતીમાં શીખીએ.

●     પૂણારકનો અપૂણારક સાથેનો ગુણાકાર :-

દા.ત.  2.3 × 5

   પહેલા પોઈનટ ભલૂી 23 × 5  કરતા 115 આવશે.     પછી પોઈનટ પછીના અંક જોવાના.

2.3       (1  દશાંશ સથળ/   પોઈનટ પછી 1 અંક)

× 5       (0  દશાંશ સથળ)

      અહી દશાંશ સથળનો સરવાળો કરવાનો એટલે 1+0 = 1 થાય.   આમજવાબ 115    માં જમણી બાજુથી 1    અંક પછી પોઈનટ મુકવાનો. 

  આમ જવાબ 11.5 થાય.

●     અપૂણારકનો અપૂણારક સાથેનો ગુણાકાર :-

દા.ત.  1.5 × 1.25

   પહેલા પોઈનટ ભલૂી 15 × 125   કરતા જવાબ 1875 આવશે. 
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1.5            (1  દશાંશ સથળ)

× 1.25       (2  દશાંશ સથળ)

     અહી દશાંશ સથળનો સરવાળો કરતા 1+2 = 3 થાય.   આમજવાબ 1875    માં જમણી બાજુથી 3    અંક પછી પોઈનટ મુકવાનો. આમ 

 જવાબ 1.875 થાય.

   બીજ ટંૂકી રીતો ભાગ-12   માં મુકવામાં આવશે.     આગળના તમામ ભાગો અને ગિણત-       િવજાન તથા કમપયુટરના બીજ મટીરીયલ માટે જોતા 

 રહો :-
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     હવે ડાઉનલોડ કરો અમારી એનડોઈડ એપ. Play Store   માં જઈVishal Vigyan     સચર કરો અને ડાઉનલોડ કરો.
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