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૧. બેંક એ થી પાછા ફરતી વખતે વવવાન થી અમકુ સિક્ા રસતામાં પડી ગયા. તેથી તે જ રસતે 
પાછા ફરતા કેટલા સિક્ા પડી ગયા હતા, તેની ગણતરી કરો

કુલ કેટલા સિક્ા છે તેની ગણતરી કરીને લખો _________

૨
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૨. ચાલો બરણીમાં વધુ ટોફીઓ/ચોકલેટ દોરીએ જથેી દરેક બરણીમાં છટોફી/ચોકલેટથઈ 
જાય.

૩. 

ક) પહેલી બરણીમાં તમે કેટલી ટોફીઓ/ચોકલેટો દોરશો? ___________
ખ) બીજી બરણીમાં તમે કેટલી ટોફીઓ/ચોકલેટો દોરશો? ___________
ગ) ત્ીજી બરણીમાં તમે કેટલી ટોફીઓ/ચોકલેટો દોરશો? ___________
ઘ) ચોથી બરણીમાં તમે કેટલી ટોફીઓ/ચોકલેટો દોરશો?  ___________

ક) કોની પાિે િૌથી વધારે દડા છે? ___________
ખ) કોની પાિે િૌથી  ઓછા દડા છે? ___________
ગ) રીનુ કહે છે કે તેણીની પાિે પીંકુ કરતા વધુ દડા છે. તો તેની પાિે પીંકુની િરખામણી એ કેટલા 
વધુ દડા છે? ___________
ઘ) હર્ષ કહે છે, “ મારી પાિે રીનુ કરતા વધુ દડા છે.” તો તેની પાિે રીનુ કરતા કેટલા વધુ દડા છે? 
___________
ઙ) ટીના બધાને કહે છે, “ તમે ત્ણેય જો તમારા િૌનાં દડા ભેગા કરો, તો પણ તમારા ત્ણેયનાં દડાઓ 
ની કુલ િખં્ા પણ મારા દડાઓની િખં્ા કરતા વધુ નહીં થાય. શું આ વાત િાચી છે? ___________

૩

પીંકુ રીનુ હર્ષ ટીના 



ચ) પપકુ, રીનુ હર્ષ અને ટીના ક્રિકેટ રમવા જાય છે. પીંકુ પાિે ૧બેટ છે, ક્રનુ પાિે ૨બેટ છે, હર્ષ અને 
ટીના પાિે ૧-૧બેટ છે. તો તેઓ પાિે કુલ મળીને કેટલા બેટ છે? _______

છ) તેમને ખબર પડી કે 3 બેટ તો તુટેલા છે, તો હવે તેમની પાિે કેટલા િારા બેટ વધયા?

જ) તેઓ સ્ટમપ બનાવવા માટે લાકડીઓ શોધી લાવે છે. પપનુ્ને ૧લાકડી મળે છે, રીનુને ૨લાકડીઓ 
મળે છે, હર્ષને ૧ લાકડી મળે છે અને ટીનાને 3 લાકડીઓ મળે છે. તો શું તેઓ બંને બાજુ સ્ટમપ 
ગોઠવીને રમી શકશ?ે _______________

પીંકુ 

પીંકુ 

રીનુ

રીનુ

હર્ષ 

હર્ષ 

ટીના 

ટીના 

ઝ) હર્ષ આઉટ થઈ ગયો અને ૨ લાકડીઓ તૂટી ગઈ, તો હજી તેમની પાિે કેટલી લાકડીઓ 
છે?_______________શું તેઓ હજુ પણ રમી શકશ?ે_______________

ઞ) ટીના રન આઉટ થઈ ગઈ અને વળી બીજી ૩ લાકડીઓ તૂટી ગઈ. તો હવે બંને બાજુએ જરૂરી 
િખં્ામાં સ્ટમપ ગોઠવવા કેટલી વધુ લાકડીઓની જરૂર પડશ?ે _______________

૪
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ટ) આમાંનાં દરેક એ કેટલા કેટલા રન કયયા? ____________ કોણ જીતું? ___________

૪. યશ, રાજ અને મીત પોત પોતાનાં કુતરાઓને લઈને ચાલવા જાય છે.

યશ
રાજ

મીત 

+ + + + + + + +

++ +++

=_______ =_______ =_______ =_______

ક) અહીંકુલ મળીને કેટલા કુતરાઓ છે? _________ 

ખ) યશ તેનો ૧ કૂતરો રાજને આપે છે અને ૧ કૂતરો મીતને  આપે છે. 
તો હવે, રાજ પાિે કેટલા કુતરા રહ્ા? _________ 
મીત પાિે હવે કુલ કેટલા કુતરા થઈ જશ?ે _________ 
યશ પાિે હવે કેટલા કુતરા રહેશ?ે _________ 

ગ) અહીં બેઠેલા કુતરાઓની િખં્ા ગણો. __________
હવે કેટલા કુતરા ઊભા છે? _________ 

૫

પીંકુ 

૨ ૨
૨ ૨

૩ ૪
રીનુ હર્ષ ટીના 

૪
૪ ૪

૬ ૬૧ ૧ ૧ ૧ ૧
૧



ક) 3 મમત્ોને તેમનાં મોબાઈલ ચાર ્ષ કરવા હતા, પણ રૂમ/ઓરડા માં ફકત એક જ ચાર ્ષર હતું. તો 
કેટલા વધુ ચાર ્ષર જોઈશ?ે_______

ખ) ૪મમત્ોને કંટાળો આવતા તેઓ કેરમ રમવા લાગયા. તો હવે, હજુ કેટલા મમત્ો ટીવી જોઈ રહ્ા 
હશ?ે ______________

ગ) તેમણે નાસતો મંગાવયો, પણ ૨ મમત્ોનતેો ઉપવાિ હતો. તો કેટલા મમત્ો નાસતો કરી 
શકશ?ે______________

ઘ) ૧ મમત્ને તેના પપતાનો ફોન આવતા જવું પડું. તો હવે ઘરે કેટલા મમત્ો રહ્ા ?__________

ઙ) થોડા િમય પછી ૩ અન્ય મમત્ો પણ તેમની િાથે જોડાયા. તો હવે, રૂમ/ઓરડામાં કુલ કેટલા 
મમત્ો હશ?ે ___________

૫. આજ ેરજાનો દદવિ હતો. રાજ અને તેના ૬ મમત્ોએ િાથે મળીને રાજનાં ઘરે ટીવી જોવાનું 
નક્ી કરુું.

૬
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ક) કુશા પાિે આયયા કરતાં કેટલી પેન્િલ વધુ છે? ___________ 

ખ) આયયાએ કુશા પાિેથી ૩ પેન્િલ લીધી, તો હવે આયયા પાિે કુલ કેટલી પેન્િલ રહી? 
______________ અને હવે કુશા પાિે કેટલી પેન્િલ રહી?______________

ગ) આયયા પાિે કુશા કરતાં કેટલા કંપાિ વધુ છે? ______________

ઘ) કુલ મળીને તે બંને પાિે કેટલા કંપાિ છ? ______________

ઙ) આયયા તેનાં દરેક કંપાિમાં એક-એક પેન્િલ મૂકે છે, તો હવે કેટલી પેન્િલ બહાર રહી 
જશ?ે ______________

ચ) કુશાની ૨ પેન્િલ તો ખરાબ નનકળી, તો હવે તેની પાિે કેટલી િારી પેન્િલ છે? 
______________

આયયા પાિે ૩ પેન્િલ અને 
કંપાિ છે

કુશા પાિે ૯ પેન્િલ અને ૧ 
કંપાિ છે

૬. 

૭



ક) જો વયકકત દીઠ એક ઘરની જરૂર હોય, તો હજી કેટલા નવા ઘર બનાવવાની જરૂર છે? 
_________________

ખ) આ આઠેય લોકો પાિે ૧-૧ ગાય હતી. તેમાથી ૪ લોકોએ પોતાની ગાય વેચી દીધી. તો 
હવે કેટલા લોકો પાિે ગાય હશ?ે ________________

ગ) થોડા િમય પછી, ૩ લોકોએ ગામ છોડી દીધું, તો હવે ગામમાં કેટલા લોકો રહ્ા? 
________________

ઘ) અહીં ફકત ૩ ઝાડ જ હતા. લોકોએ ૨ નવા ઝાડ વાવયા. તો હવે,ગામમાં કુલ કેટલા ઝાડ 
થયા? _________________

ઙ) એક ઝાડ પર ૭ પખંીઓ /પક્ીઓ બેઠા હતા. જો તેમાંથી ૪ પખંીઓ/પક્ીઓ ઊડી 
જાય, તો કેટલા પખંી/પક્ી વધ?ે_________________

૮
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૭. આ વવસતારમાં ૮ લોકો રહે છે, પણ અહી ફકત ૬ જ ઘર છે. 



ક) ચાલો ફૂલોની િખં્ા ગણીએ અને લખીએ. ___________

ખ) મધમાખી ગણો.  ___________

ગ) પાંદડાની િખં્ા કરતાં મધમાખીની િખં્ા કેટલી વધુ છે?  ___________

ઘ) કેટલા વધુ ફૂલો જોઈશે રથેી દરેક મધમાખી ૧-૧ ફૂલ પર બેિી શકે? ___________ 
ચાલો, જરૂરી વધારાનાં ફૂલોને દોરીએ

ઙ) વધારાનાં ફૂલો દોયયા પછી પાંદડાની િખં્ાગણો________

ચ) હવે મધમાખી કરતાં પાંદડાની િખં્ા કેટલી વધુ થશ?ે ___________

૯

૮.



૯. રામુ અને જગુ એક રમત રમી રહ્ા છે. જો બોલ બાસે્ટમાં જશે તો તેમને પોઈન્ટ મળશે. 
દરેક બાસે્ટના ૫, ૧૦ અને ૨૫ એમ જુદા જુદા પોઈન્ટ છે. પણ જો બોલ બાસે્ટમાં ન જાય તો 
તેઓ ૧૦ પોઈન્ટ ગુમાવશે.

ક) રામુ દડો ફેંકીને અનુરિમે ૨૫ અને ૧૦ પોઈન્ટ મેળવે છે. તો રામુનો કુલ સ્ોર કેટલો થયો? 
______________

ખ) જગુ દડો ફેંકીને અનુરિમે ૧૦ અને ૫ પોઈન્ટ મેળવે છે. તો જગુનો કુલ સ્ોર કેટલો થયો? 
________

ગ) કોનો સ્ોર િૌથી વધુ છે? _________

ઘ) તે બંનેના સ્ોરની વચ્ે કેટલો ફરક/તફાવત છે? _________ 

૧૦

ગણણત લેવલ ૨ બુકલેટ ૨

૪ ૪૧૦ ૨૪ ૧૦

૪ ૪૧૦ ૨૪ ૧૦

૪ ૪૧૦ ૨૪ ૧૦



૪ ૪૧૦ ૨૪ ૧૦

૪ ૪૧૦ ૨૪ ૧૦

ઙ) રામુ એક દડો નાંખે છે અને તેને ૧૦ પોઈન્ટ મળે છે,પણ તેનો બીજો દડો કોઈ પણ બાસે્ટમાં ન 
ગયો. તો રામૂનો સ્ોર કેટલો થશે ?___________

ચ) જગુનો એક દડો ૨૫ પોઈન્ટ વાળા બાસે્ટમાં જાય છે અને તેનો બીજો દડો કોઈ પણ બાસે્ટમાં 
નથી જતો. તો જગુનો કુલ સ્ોર કેટલો થશ?ે ________________

ઞ) જગુએ કહું કે,”ચાલો ફરીથી રમીએ અને આ વખતે હંુ જીતી જઈશ.” 
રામુ દડો નાંખે છે અને તેને અનુરિમે ૧૦ અને ૨૫ પોઈન્ટ મળે છે.  તો રામુનો સ્ોર કેટલો થયો.
___________

ટ) જગુ દડો નાંખે છે. કયા કયા બાસે્ટમાં બોલ નાંખવા થી જગુ રામુથી જીતી શકે, તે બાસે્ટમાં 
દડા દોરીને દશયાવો.___________

છ) કોણે કેટલો વધુ સ્ોર કયયો?  ___________
જ) રામુનો અત્ાર સુધીનો કુલ સ્ોર કેટલો થયો? (૨૫+૧૦+૧૦-૧૦) ___________
ઝ) જગુનો અત્ાર સુધીનો કુલ સ્ોર કેટલો છે? ___________

૧૧

૪ ૪૧૦ ૨૪ ૧૦

૪ ૪૧૦ ૨૪ ૧૦



ક) આ દુકાનમાં કેટલા તરબૂચ છે?  ____________________

ખ) તરબૂચ અને પેર/નાિપતી/જામફળ/રામફળની કુલ મળીને િખં્ા કેટલી છે? 
____________________

ગ) ચચટંુ 7 કેળાં જોઈએ છે,પણ હજુ સુધી તે માત્ ૪ કેળા જ ખરીદી શક્ો છે. હજુ તેને કેટલાવધુ 
કેળાં ખરીદવા પડશ?ે_____________________

ઘ) િફરજન અને નારંગીની કુલ િખં્ા કેટલી થશ?ે ____________________

ઙ) ચચટુને ૯ સ્ટટ્ ોબેરી જોઈએ છે, પણ આ દુકાનમાંથી તેને ફકત ૫ સ્ટટ્ ોબેરી જ મળી.તો હજુ તેને વધુ 
કેટલી સ્ટટ્ ોબેરી ખરીદવી પડશ?ે ___________________

ચ) બટાટા, િફરજન અને કેળાની કુલ િખં્ા કેટલી થશ?ે ____________________

કેરી 

બટાટા 

ભીંડો ટમેટા િફરજન

તરબુચ નાિપતી

સ્ટટ્ ોબેરી કેળા 

૧૨
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૧૦.



ક) પછીના સે્ટનડ પરથી ૪ વધુ મુિાફરો/યાત્ીઓ બિમાં ચડ્ા.તો, હવે બિમાં કુલ કેટલા 
મુિાફરો/યાત્ીઓ હશ?ે _____________   

ખ) ડટ્ ાઈવર/ચાલક િહીત ગણતાં, બિમાં કુલ કેટલા લોકો થશ?ે _____________   

ગ) જો બિમાં હજુ પણ ૬ િીટ ખાલી હોય, તો આ બિમાં કુલ કેટલી િીટ હશ?ે 
_____________    

ઘ) બિમાં જો ૭ મુિાફરો/યાત્ીઓ મહહલા હોય, તો પુરુર મુિાફરો/યાત્ીઓની િખં્ા 
કેટલી?
_____________   

ઙ) પછીના સે્ટનડ પર ૩ મહહલા અને ૨ પુરુર મુિાફરો/યાત્ીઓ ઉતરી ગયા, તો હવે બિમાં 
કેટલા મુિાફરો/યાત્ીઓ રહ્ા ?_____________   

૧૩

૧૧. એક બિમાં ૮ મુિાફરો/યાત્ીઓ હતા



ક) જો તેમાંથી 3 છોકરીઓ હોય, તો છોકરા કેટલા હશ?ે   __________

ખ) જો ૨ મમત્ો ઓડ્ષ ર આપવા કુલ્ી વાળા પાિે ગયા હોય,તો તે િમયે કેટલા મમત્ો રાહ જોતાં 
ઊભા રહ્ા હશ?ે __________

ગ) કુલ્ી વાળા પાિે તો ફકત ૫ ચોકોબાર કુલ્ીઓ હતી. હવે જો તેઓ ૫ ચોકોબાર કુલ્ી ખરીદે, 
તો કેટલા મમત્ોને કુલ્ી ના મળે? __________

ઘ) કુલ્ીવાળા એ ૧૦ મેંગો કુલ્ી આપી. પણ તેઓએ તેમાં થી દરેક માટે ૧-૧ એમ કુલ ૭ કુલ્ી 
લીધી. હવે તેમણે વધારાની કેટલી કુલ્ી કુલ્ીવાળાને પાછી આપી હશ?ે  __________

ઙ) અન્ય એક માણિે, પેલી ૫ ચોકોબાર કુલ્ી અને ૨ વધેલી મેંગો કુલ્ી ખરીદી લીધી. તો તે 
માણિે કુલ કેટલી કુલ્ી ખરીદી હશ?ે  __________

ચ) કુલ્ીવાળા એ તે ક્દવિે કુલ કેટલી કુલ્ી વેચી? __________

૧૪
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૧૨. ૭ મમત્ો કુલ્ી ખાવા બહાર જાય છે.



ક) અહીં કુલ કેટલા લોકો છે?  __________
ઉપર દશયાવવામાં આવેલી  રાઈડના દરેક રીંછમાં ૨-૨ લોકો જ બેિી શકે છે.  _____________ 

ખ) જો આ બધા જ લોકો તે રાઈડમાં બેિે, તો કુલ કેટલા રીંછ ભરાશ?ે  _____________

ગ) કેટલા લોકો રાઈડમાં નહીં બેિી  શકે? ___________
બીજા ક્દવિે, ૨ રીંછ તૂટી ગયા.

ઘ) તો હજુ કેટલા રીંછ િારા રહ્ા?

૧૫

૧૩. એક જુથ મેળામાં જાય છે



ખ) રાજ ત્ણ વખત પાિો નાંખે છે અને તેને દરેક વખતે આ િખં્ાઓ આવે છે :

ગ) અજય ફરીથી ત્ણ વખત પાિો નાંખે છે અને આ િખં્ાઓ આવે છે:

ઘ) રાજ ફરીથી ત્ણ વખત પાિો નાંખે છે અને આ િખં્ાઓ આવે છે:

ઙ) અજય ત્ીજી વખત માટે ફરીથી ત્ણ વખત પાિો નાંખે છે અને આ િખં્ાઓ આવે છે:

ચ) રાજ ત્ીજી વખત માટે ફરીથી ત્ણ વખત પાિો નાંખે છે અને આ િખં્ાઓ આવે છે:

ક) પહેલા અજય 3 વખત પાિો નાંખે છે, અને આ િખં્ા મેળવે છે.

૧૪. અજય અને રાજ પાિા વડે રમે છે.
બંને વારાફરતી 3-3 વખત પાિો નાખે છે.

તો રાજનો સ્ોર કેટલો થયો? ઉદા. તરીકે ૨+૬+૧=૯ 

અજયનો સ્ોર કેટલો છે?  ______ +______ +______ =______

રાજનો સ્ોર કેટલો છે?  ______ +______ +______ =______

અજયનો સ્ોર કેટલો છે? ______ +______ +______ =______

રાજનો સ્ોર કેટલો છે?  ______ +______ +______ =______

અજયનો સ્ોર છે ૪+૧+૩ એટલે કુલ ૮

૧૬
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છ) આ વખતે અજય ચાર વખત પાિો નાંખે છે અને આ િખં્ાઓ આવે છે:

જ) રાજ પણ ચાર વખત પાિો નાંખે છે અને આ િખં્ાઓ આવે છે:

કાતર ૩૫ રૂ.

નોટબુક = ૧૮ રૂ.

ફૂટપટ્ી ૧૨ રૂ.

પેન્િલ = ૩ રૂ.

ક) જય ૨ પેન્િલ ખરીદે છે. તો તેને કેટલા રૂપપયા ચુકવવા પડશ?ે ____________

જો તે પૈિા ચુકવવા માટે તે ૧૦ રૂ. આપે, તો તેને કેટલા રૂ. પાછા મળશ?ે ____________

ખ) રોશની ૧ પેન્િલ અને ૧ ફૂટપટ્ી ખરીદે છે. તો તેણી એ કેટલા રૂપપયા ચુકવવા પડશ?ે 
____________

જો તેણી દુકાનદારને ૨૦ રૂ. આપે, તો તેને કેટલા રૂ. પાછા મળશ?ે ____________

ગ) ટેન પાિે ૨૦ રૂ. છે. તે એક નોટબુક ખરીદે છે. તો વધેલા પૈિામાં થી તે હજી શું ખરીદી 
શકશ?ે ____________

ઘ) રીમા પાિે ૫૦ રૂ. છે. લખીને જણાવો કે તે શું ખરીદી શકશે. ____________

૧૫. એક સે્શનરીની દુકાનમાં વસ્ુઓનાં આ મુજબ ભાવ  હતા 

અજયનો સ્ોર? ______ +______ +______ =______

રાજનો સ્ોર? ______ +______ +______ =______

૧૭



ક) રપવ એ ૨ િફરજન પોતાનાં માટે લીધા, ૧ જીયા માટે લીધું અને ૧ મીત માટે લીધું. તો તેણે કુલ 
મળીને કેટલા િફરજન લીધા? જવાબ: ________

ખ) ફ્ીજમાં હવે કેટલા િફરજન પડ્ા રહ્ા? જવાબ: ________

ગ) રપવ એ ૧ પેર/નાિપતી/જામફળ/રામફળ પોતાનાં માટે લીધું, ૨ પલ માટે લીધા અને ૨ નીરુ માટે 
લીધા. તો તેણે કુલ મળીને કેટલા પેર/નાિપતી/જામફળ/રામફળ લીધા? જવાબ: ________

ઘ) કેટલા પેર/નાિપતી/જામફળ/રામફળ ફ્ીજમાં પડ્ા રહેશ?ે ________

ઙ) હવે ફ્ીજમાં કુલ મળીને કેટલા ફળ પડ્ા રહ્ા છે? ________

ચ) દરેક પોત-પોતાની બોટલને ઠંડી કરવા માટે ફ્ીજમાં મુકે છે. તો હવે કુલ મળીને કેટલી બોટલો 
ફ્ીજમાં હશ?ે ________

છ) દરેક માટે િેનડવીચ બનાવવા માટે રપવ ને ૧૦ બ્ેડની જરૂર છે. હવે ફ્ીજમાં કેટલી બ્ેડ પડી છે? 
________

જ) કેટલી વધુ બ્ેડની જરૂર છે? ________

૧૬. જીયાનાં ઘરે ૫ મમત્ો િાથે મળીને ગહૃકાય્ય કરી રહ્ા હતા.

૧૮
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ક) તેમાં થી ૩ જતા રહે છે. તો હવે કેટલા રહ્ા? ________________ 

ખ) ૩ વધુ લોકો જતા રહે છે, તો હવે કેટલા રહ્ા? ________________ 

ગ) હજી એક માણિ જતો રહે છે. હવે કેટલા રહ્ા? ________________ 

ઘ) હવે ૧૦ લોકો કે ર ેબહાર લાઈનમાં ઊભા હતા, તે અંદર આવે છે અને જોવે છે કે અમુક લોકો 
તો હજી પણ અહીં બેઠેલા છે. તો હવે કુલ મળીને કેટલા લોકો થીયેટરમાં છે? ________________ 

ઙ) નવા આવનારા લોકો ર ેલોકો ખાઈ તથા પી રહ્ા હોય, તેમને જવાનું કહે છે. તો હવે કેટલા 
લોકો રહ્ા? ________________ 

ચ) રટેલા એ પણ ટોપી પહેરી હોય, તેઓ જતા રહે છે. તો હવે કેટલા રહ્ા? ________________ 

૧૭. ૧૦ લોકો િાથે બેિીને થીયેટરમાં વપકચર જોઈ રહ્ા છે.

૧૯
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