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• વિદ્યાર્થીઓએ આપેલ ચિત્ર જમીન પર દોરવું.  
• ત્યાર બયાદ કોઈપણ એક વિદ્યાર્થીએ આિીને સૌર્ી નયાનયા િરુતુળમાં િચ્ે/કેન્દ્રમાં 
ઉભયા રહેવું.  
• ત્યાર બયાદ તે વિદ્યાર્થીદોરેલ ચિત્ર પર કોઈ એક કયાગળનો ડૂિોિયાળીને તેને બે િયાર 
ફેંકશે 
• હિે દરેક િખતે જ ેસખં્યા પર તે કયાગળનો ડૂિો પડે તેને લખી લેિી અને ત્યાર 
બયાદ તે બંને સખં્યાઓનો સરિયાળો તર્યા બયાદબયાકી કરિયા

૧.

ઉદયા: વિદ્યાર્થી સૂિનયાઓ મુજબ એક પ્રયયાસ કરી ૨૨+૧૫ = ૩૭મેળિે છે
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૨. • અનુમયાન લગયાિી સખં્યાઓ બોલો અને તેમનો સરિયાળો / બયાદબયાકી કરો. આ 
રમત, બે બયાળકો રમી શકે છે.પહેલું બયાળક બીજા બયાળકની પીઠ પરબે અકંની 
કોઈ પણ બે સખં્યાઓ લખશે અને તે બીજા બયાળકે તે બે સખં્યાઓ કઈ છે, તેનો 
અંદયાજો લગયાિિયાનો છે.
• ત્યારબયાદ તે બીજુ બયાળક તેની િોપડીમાં આ બંને સખં્યાઓનો સરિયાળો અને 
બયાદબયાકી કરશે. 
• હિે બીજુ ંબયાળક પહેલયા બયાળકે કરેલ  કયામ કરશે અને પહેલું બયાળક બીજા 
બયાળકે કરેલ કયામ કરશે. આમ આ પ્રવૃત્તિનું પુનરયાિતતુન કરતયા રહો.

૨૭ - ૧૪ = ૧૩
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૩. શૈલી , કોમલ, તયાન્યા, મીરયા અને નીમયાને વયક્તગત રીતે તેમની પોતયાની 
સખં્યાઓ આપિયામાં આિી છે.

ક) શૈલી અને કોમલની સખં્યાઓ નો સરવયાળો કરો. દયા.ત. ૫૨+૨૯ = ૭૧

ખ) તયાન્યા અને ફલકની સખં્યાઓ નો સરવયાળો કરો._________________

ગ) તયાન્યાની સખં્યા અને ન્યૂટનની સખં્યાનો સરવયાળો કરો._________________ 

ઘ) કોમલની સખં્યામાંથી શૈલીની સખં્યાને બયાદ કરો. _________________ 

ઙ) ફલકની સખં્યામાંથી તયાન્યાની સખં્યાને બયાદ કરો._________________ 

ચ) શૈલીની સખં્યામાં થી નીમયાની સખં્યાને બયાદ કરો.____________ 

છ) આમાંથી કયયા બે વયક્તઓની સખં્યાઓનો સરવયાળો ૬૦ થશ?ે _____ અને _____

જ) આમાંથી કયયા બે વયક્તઓની સખં્યાઓનો સરવયાળો ૮૧ થશ?ે _____ અને _____

ઝ) આમાંથી કયયા બે વયક્તઓની સખં્યાઓની બયાદબયાકી કરવયાથી જવયાબ ૭ આવશ?ે  

_____ અને _____

ઞ) આમાંથી કયયા બે વયક્તઓની સખં્યાઓની બયાદબયાકી કરવયાથી જવયાબ ૨૩ આવશ?ે  

_____ અને _____

શૈલી કોમલ તયાન્યા, મીરયા નીમયા

૫૨ ૨૯ ૩૬ ૭૫ ૨૪
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ક) કોચ એ માં કયયા જયૂથો જશે તે લખો. __________________
ખ) કોચ બી માં કયયા જયૂથો જશે તે લખો__________________
ગ) કોચ સી માં કયયા જયૂથો જશે તે લખો__________________

૪. અહીં પાંિ જુર્ છે.

• અહીંયયા ત્રિ કોચ છે. બધયા લોકોએ કોચમાં જવયાનું છે, પરંતુ કોઈપિ જયૂથનાં સભયો 
છુટયા પડવયા ન જોઈએ. તેથી, ઉદયા. તરીકે બધયા જ ફે્ન્ચ લોકો, એક જ કોચમાં હોવયા 
જોઈએ.

૧૩ ભયારતીય ૯ ફે્ન્ચ

૯ પયાકકસતયાની૨૫ બ્રિટટશ

કોચ એ:  
૩૭ સીટો,

કોચ બી: 
૪૩ સીટો

કોચ સી: 
૨૩ સીટો

૫



વવષ્ુ :રયામ, તયારયા શહેેરમાં 
કદવસે તયાપમયાન કેટલું રહે છે?

વવષ્ુ: અમયારે ત્ાં ૩૭°Cજટેલું 
તયાપમયાન હોય છે. તે તમયારયા શહેર 
કરતાં ૧૫°C વધયારે હોય છે. 

રયામ:કદવસે તે ૨૨°Cહોય છે. તમયારયા 
શહેરમાં કદવસે તયાપમયાન કેટલું હોય છે? 
તે મયારયા શહેર કરતયા વધયારે હોય છે કે 
ઓછંુ?  કેટલુ?

૫. આ ગ્યાફ જુદયા જુદયા શહેરોનું તયાપમયાન દશશાિે છે. વિષ્ુ, રયામ, સમય અને રેખયા 
પોતપોતયાનયા શહરોનાં  દદિસ તર્યા રયાતનાં તયાપમયાન વિશે િયાત કરે છે.

    કદવસ

ક)

વવષ્ુ

વવષ્ુ વવષ્ુ 

૧0oc ૧0oc

૨0oc ૨0oc

૩0oc ૩0oc

૪0oc ૪0oc

૫0oc ૫0oc

૩૭oc

૨૨oc

૨૮oc

૩૮oc

૨૩oc

૧0oc

૨૪oc ૨૫oc

રયામ રયામ સમય  સમયરેખયા રેખયા

 રયાવત્ર

રયામ
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સમય:રેખયા, તમયારયા શહેરનું 
તયાપમયાન કદવસે કેટલું હોય છે?

તે ___________ હોય છે. તમયારયા શહેરનું 
તયાપમયાન કદવસે કેટલું હોય છે? શું તે 
વવષ્ુનાં શહેરનાં તયાપમયાન કરતયા વધયારે 
હોય છે કે ઓછંુ? કેટલો તફયાવત હોય છે 
તમયારયા અને વવષ્ુનાં શહેરનાં કદવસનાં 
સમયગયાળયાનાં તયાપમયાન વચ્ે ?

તે __________ હોય છે. તે 
વવષ્ુનાંશહેર કરતયા ________ હોય 
છે. તે બંને શહેર વચ્ેનાં તયાપમયાનનો 
તફયાવત _____ હોય છે.

તે _______ હોય છે. તે તમયારયા 
શહેર કરતયા ______ હોય છે. તે 
તફયાવત __________નો હોય છે.

તે ________ હોય છે. તે 
તમયારયા શહેર કરતયા _____ 
છે. તે તફયાવત __________નો 

ખ)

ગ)

ઘ)

વવષ્ુ

રેખયા, રયાત્રે તમયારયાશહેરનું 
તયાપમયાન કેટલુ હોય છે?

________હોય છે.તમયારયાશહેરનું 
તયાપમયાનરયાત્રે કેટલુહંોય છે? શું તે 
મયારયાશહેેર કરતયા વધયારે હોય છે કે 
ઓછંુ? કેટલો તફયાવત હોય છે આપિયા 
બંનેનાં શહેરોનાં રયાતનાં તયાપમયાન વચ્?ે

તે ________હોય છે.તમયારયા શહેરનું 
તયાપમયાનરયાત્રે કેટલું હોય છે? શું તે 
મયારયા શહેર કરતયા વધયારે હોય છે 
કે ઓછંુ? કેટલો તફયાવત હોય છે 
આપિયા બંનેનાં શહેરોનાં રયાતનાં 
તયાપમયાન વચ્ે ?

વવષ્ુ,રયાત્રે તમયારયા શહેરનું 
તયાપમયાન કેટલું હોય છે?

સમય

સમય

રેખયા

રેખયારયામ

૭



૬. આ એક હોટલમાં મળતી િસરુઓનયા ભયાિ છે.

ક) લીનયાએ તેનયા મયાતયા-વપતયા મયાટે વપઝયા અને સેનડવવચ ખરીદ્યા
વપઝયા ______₹
સેનડવવચ ______₹
કુલ કકમત ______₹

ખ) લીનયાએ ₹૧૦૦ ચયૂકવયયા છે, તો તેને કેટલયા પૈસયા પયાછયા મળશ?ે ___________________ 
ગ)બ્બલલુ સમોસયા, ભેળ અને પાંવ ભયાજી ખરીદે છે.

સમોસયા ____₹
ભેળ______₹
પાંવ ભયાજી ____₹
કુલ ભયાવ ____₹

ઘ) બ્બલલુ એ ₹૧૦૦ ચયૂકવયયા છે, તો તેને કેટલયા પૈસયા પયાછયા મળશ?ે ______________
ઙ) બ્બલલુ બયાકી નયા પૈસયામાંથી પીઝયા ખરીદવયા માંગે છે, શું તે વધેલયા પૈસયા માંથી પીઝયા ખરીદી શકશ?ે 
_________
ચ) બ્બલલુ ને વધુ કેટલયા પૈસયાની જરૂર છે? ______
છ) મોનુ પયાત્રયાની ૨ પલેટ અને ૧ પેસ્ટ્ ી ખરીદે છે.

 પયાત્રયા______ ₹
પેસ્ટ્ ી _______₹
કુલ કકમત ______₹ 

જ) તેને ₹૫૦ ચયૂકવયયા, તો તેને કેટલયા પૈસયા પયાછયા મળશ?ે ___________
ઝ) મોનુએ 3 પેસ્ટ્ ી ખરીદી હતી, પરંતુ તેની પયાસે મયાત્ર ₹૧૦૦ છે. તો શું તમને લયાગે છે કે મોનુ ૩ પેસ્ટ્ ી 
ખરીદી શકશ?ે ___________
ઞ) મોનુને વધુ કેટલયા પૈસયાની જરૂર છે? ___________

ભેળ ₹૧૮ પાંવ ભયાજી ₹૫૦

કુલ્ી ₹૨૮

 સમોસયા ₹૫૫ 

વપઝયા ₹૮૦ પેસ્ટ્ ી ₹૪૨

પયાત્રયા ₹૨૩

સેનડવવચ ₹૬૬

ગણિત લેવલ ૨ બુકલેટ ૪

૮



ક) પયાથથે ૧ટી-શટ્ટ  અને ૧ ટોપી ખરીદે છે. તો, તે કેટલયા પૈસયા ચયૂકવશ?ે ____________

ખ) જો તેની પયાસે ફ્ત ૫૦ રુવપયયા જ હોય,તો તશેું ખરીદી શકશ?ે ________  તેને વધેલયા કેટલયા 
પૈસયા પયાછયા મળશ?ે ____________

ગ) સંટહતયા ૧ બોલ અને ૧ બેટ ખરીદે છે. તે તેિીને કેટલયા પૈસયા ચુકવવયા પડશ?ે ___________

ઘ) તેિીની પયાસે ₹૧00ની નોટ છે, તો તેને કેટલયા પૈસયા પયાછયા મળશ?ે ____________

ઙ) વયાસુ ૧ પતંગ, ૧ ટી-શટ્ટ  અને ૨ બોલ ખરીદવયા માંગે છે. તો તેને કેટલયા પૈસયાની જરૂર છે?______ 
તેની પયાસે ફ્ત ₹૧૦૦ છે, તો તેમાંથી કઇ બે વસતુઓ તે ખરીદી શકે છે? _____ અને ______ 

ચ) ખરીદી કયયા પછી, વયાસુ પયાસે ફ્ત ₹૨૦ બચે છે,તો કઈ બે વસતુઓ તેને ખરીદી હશ?ે 
_________ અને _________. 

છ) આકદ ૧ટોપી  અને ૨ બોલ/દડયા ખરીદે છે. તો, તે કેટલયા પૈસયા ચયૂકવશ?ે ____________ ૧૦૦ માં 
તે કેટલયા ઓછયા છે? ___________

એક ટોપીનો ભયાવ ₹૨૭ છે

એક બેટનો ભયાવ ₹૪૩ છે એક પતંગ નો ભયાવ ₹૧૨ છે એક ટીશટ્ટનો ભયાવ ₹૬૮ છે

એક બૉલનો ભયાવ ₹33 છે

૭. િયાર મમત્રો ખરીદી કરિયા મયાટે એક દુકયાન પર જાય છે. ત્ાં ભયાિ આ પ્રમયાણે છે.

૯



ક) રયાજન તેની દુકયાન મયાટે દયૂધ ખરીદવયા ગયો. તેને ૫૦૦મમલી/ml ની ૨૭ બોટલ અને 
૨૫૦મમલી/ml ની ૨૫ બોટલ ખરીદી. તો, તેને કુલ મળીને કેટલી બોટલો ખરીદી? ____________

ખ) જ્યારે તે તેને ખરીદીને લઈ જતો હતો, ત્યારે તેમાં થી ૧૩ બોટલો તયૂટી ગઈ.હવતેેની પયાસે કુલ 
કેટલી બોટલો બયાકી રહી?____________

ગ) કયાલે રયાજનનાં ગયામમાં એક મોટો ઉત્સવ છે. તેથી, તે દયૂધ ખરીદવયા ગયો. તેને ૧ લલટરની ૧૩ 
બોટલો, ૫૦૦મમલી/ml ની ૧૮ બોટલો અને ૨૫૦મમલી/mlની ૨૨ બોટલો ખરીદી.તો, કુલ મળીને 
તેને કેટલી બોટલો ખરીદી??____________

ઘ) તેને દુકયાનદયારને સૌથી નયાની બોટલો પયાછી આપી દીધી, હવે તેની પયાસે કેટલી બોટલો બયાકી 
રહી? ____________

ઙ) દયામુ રયાજનની દુકયાને દયૂધ ખરીદવયા ગયો.તેને ૫૦૦મમલી/mlની ૨૪ બોટલો અને 
 ૨૫૦ મમલી/mlની 3૭ બોટલો માંગી.તો કુલ મળીને તેને કેટલી બોટલો ખરીદી? ____________

ચ) ઘરે જતી વખતે દયામુ પડી ગયો અને તેનયાથી ૫૦૦ મમલી/mlની ૫ બોટલો અને ૨૫૦ મમલી/ml 
ની ૮ બોટલો તયૂટી ગઈ.તો હવે, તેની પયાસે કુલ મળીને કેટલી બોટલો રહી ? ____________

૮. મગન દૂધનો મોટો િેપયારી છે.

₹૧૧

૨૦૦  
મમલી

₹૪૬

૧ લલટર

₹૨૩

૫૦૦ 
મમલી
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૯. મમસ ખન્યા મોલમાં જાય છે. તેણી ત્ાં શું ખરીદે છે, તેની નોંધ લો અને જ્યારે તે 
પયાછયા આિે, ત્યારે તેમની પયાસે કેટલયા પૈસયા બચયયા છે તે કહો.

ક) તેિીનાં પસ્ટમાં ₹૯૫ 
છે.

ખ) તેમને ભયૂખ લયાગી હતી મયાટે 
તેઓએ  ₹૧૩નાં બ્બસ્કિટ ખરીદ્યા.

ઘ) તે એક નોટબુક પયાછી આપે છે 
અને તેને કયારિે તેમને ₹૧૨ પયાછયા/
પરત મળે છે.

ગ) ત્યાર બયાદ તે સક્ટ સમાં જાય છે અને ત્ાં 
₹૧૦ ની પ્રવશે ટીકીટ ખરીદે છે.

ચ) ત્યાર બયાદ તે  ઘરે પયાછયા જાય છે અને તે 
મયાટે તેમને ₹૧૭ કરક્યા મયાટે આપવયા પડે છે

ઙ) તે ₹૫૮નયા બયૂટ ખરીદે છે.

શું તમે કહી શકો છો કે હવે તેમની પયાસે કેટલયા પૈસયા/રૂવપયયા બયાકી રહ્યા? 
_________________
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૧૦. અભભ તેનયા મમત્રોએ કરેલયા રન લખતો હતો. તેને કોષટક બનયાિીને બે ઇનનગોનયા 
રન તેમાં લખ્યા.

ક) અભયએ કુલ મળીને કેટલયા રન બનયાવયયા? ___________
ખ) કદયયાએ કુલ મળીને કેટલયા રન બનયાવયયા? _____________
ગ) નયનએ કુલ મળીને કેટલયા રન બનયાવયયા? _____________
ઘ) ધરતીએ પોતયાની પહેલી ઇનનગમાં બીજી ઇનનગ કરતયા કેટલયા વધુ રન બનયાવયયા છે?__________
ઙ) કદયયાએ પોતયાની બીજી ઇનનગમાં પહેેલી ઇનનગ કરતયાકેટલયા વધુ રન બનયાવયયા છે?___________.

ક) પહેલયા સક્ટ સ દ્યારયા કુલ કેટલી ટટકકટો વેચવયામાં આવી છે?____________
ખ) બીજા સક્ટ સ દ્યારયા કુલ કેટલી ટટકકટો વેચવયામાં આવી છે? ____________
ગ) ત ્રીજા સક્ટ સ દ્યારયા કુલ કેટલી ટટકકટો વેચવયામાં આવી છે? ____________
ઘ) બીજા સક્ટ સની સરખયામિી એપહેલયા સક્ટ સએ કેટલી વધુ વયકિ મયાટેની ટટકકટો 
વેચી?____________
ઙ) બીજા સક્ટ સની સરખયામિી એ ત્રીજા સક્ટ સએ કેટલી વધુ બયાળકો મયાટેની ટટકકટો વેચી? 
____________

૧૧. એક નગરમાં ૩ સકતુ સ આિેલયા હતયા.

નયામ

અભય

ધરતી

કદયયા

જનક

નયન

૩૨

૫૮

૨૬

૩૯

૭૫

૪૮

૩૩

૬૬

૧૪

૧૭

પહેલયા સક્ટ સનું વેચયાિ
૩૫ વયકિની 

૧૭બયાળકોની ટટકકટ  ટટકકટ

બીજા સક્ટ સનું વેચયાિ: 
૨૭વયકિની ટટકકટ 
૨૨ બયાળકોની ટટકકટ

ત્રીજા સક્ટ સનું વેચયાિ : 
૪૬વયકિની ટટકકટ 

૩૧ બયાળકોની ટટકકટ

પહેલી ઇનનગ બીજી ઇનનગ

ગણિત લેવલ ૨ બુકલેટ ૪
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ક) જ્યારે મયાલતી બે પયાસયા ફેં કે છે, ત્યારે તેને ૫ અને ૧૫ આ આંકડયાઓ આવે છે. તો, તે કયયા નંબર 
પર પહોંચશ?ે ______________

ખ) રયાજ 35 નંબર પર હતો. તે બે પયાસયા ફેં કે છે અને ૧૦ અને ૩૦ મેળવે છે. 
 
                              Sતેથી તે 35 સુધી પહોંચશે, જમે કે ૩૫+૧૦+૩૦ = ૮૦

ગ) મયાલતી ૨૦ પર હતી. તેિી ૧૫ અને ૨૦  મેળવે છે. તો, તે કઈ સખં્યા પર પહોંચશ?ે 
______________

ઘ) રયાજ ૮૦ પર હતો. તેને ૫ અને ૧૦ મળે છે. તો, હવે તે કઈ સખં્યા પર પહોંચશ?ે ______________

ઙ) મયાલતી ૬૫ પર હતી. તે ૨૦ અને ૨૫ મેળવે છે. તો, તે કઈ સખં્યા પર પહોંચશ?ે ______________

૧૨. રયાજુ અને મયાલતી આ રમત  રમી રહ્યા છે. તેમની પયાસે બે પયાસયાઓ છે કે જનેી 
દરેક બયાજુ ઉપર ૫,૧૦,૧૫,૨૦,૨૫,૩૦ એમ અકંોને અંદકત કરિયામાં આવયયા છે.
રયાજુ તે બંને પયાસયા નાંખે છે અને તેને ૧૦ અને ૨૫ આિે છે.

૧૮0

૫

અંત

શરૂ
0 ૧0 ૧૫

૨0
૨૫

૩0
૩૫

૪0

૪૫
૫0૫૫૬0૬૫૭0૭૫૮0૮૫

૯0

૯૫

૧00 ૧0૫
૧૧0

૧૧5
૧૨0

૧૨૫ ૧૩0 ૧૩૫
૧૪0

૧૪૫

૧૫0
૧૫૫૧૬0

૧૬૫
૧૭0૧૭૫૧૮૫

૧૯0

૧૯૫

૨00

૨0૫ ૨૧0
૨૨0

૨૨૫
૨૩0 ૨૩૫ ૨૪0

૨૫0

૧0

૧0

૨૫

૩0

આથી તે ૩૫ પર પહોંચી શકશે

૨૪૫
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૧૩. િયાર મમત્રો કંઈક િિશા કરી રહ્યા હતયા. કેલેંડર બતયાિી રહું હરું કે આજ ે૧૫મી 
જુલયાઈ છે.

ક) આજથી ૯ કદવસ પછી લસયયાનો જન્મકદવસ છે. તોસીયયાનો જન્મકદવસ કઈ તયારીખે આવશે 
?_______________

ખ) રયાજ લસયયા કરતયા ૧૮ કદવસ નયાનો છે. તો, રયાજ નો જન્મકદવસ ક્યારે 
હશ?ે_________________

ગ) રયાજ ેકહું કે કરિકેટ ની ટુનયામેન્ટ ૨૧મીથી શરૂ થશે. તોહવે તે ટુનયામેન્ટ શરુ થવયાનેકેટલયા 
કદવસોની વયાર છે ? ___________________

ઘ) મયાયયાએ જિયાવ્ું કે તેનો પકરવયાર ૬કદવસ પછી વપકનનક મયાટે જવયાનો છે.  
તો,કઈ તયારીખે તે વપકનનક મયાટે જશ?ે ______________________

ઙ) સીદને અચયાનક જ યયાદ આવે છે કે ૨૯ મી તયારીખ થી તો તેમની પરીક્યા શુરૂ થવયાની છે. તો, 
જો આજ થી ગિતરી કરીએ, તો હવે પરીક્યા કેટલયા કદવસમાં શરુ થશે ? _________________.
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ક) ટીનયાને છયાપેલયા પોસ્રોનાં 3 પેકેટજોઈએ છે. તો તેિી તે મયાટે કેટલયા પૈસયા ચયૂકવશે ? 
__________________.

ખ) રઘુને છપયાયેલયા પોસ્રોનયા ૫ પેકેટ જોઈએ છે. તો, તે મયાટે તેને કેટલયા પૈસયા ચુકવવયા 
પડશ?ે_______________.

ગ) બ્બનયાને છપયાયેલયા પોસ્રોનયા ૮ પેકેટો જોઇએ છે. તો તે મયાટે તેિી કેટલયા પૈસયાની ચુકવિી 
કરશ?ે_____________________

૧૪. આ વપ્રન્ીંગની દુકયાનમાં ₹૧૮ નો બેઝીક િયાજ તુ લેિયામાં આિે છે. ઉપરાંત પ્રત્કે 
પોસ્ટરનાં પકેેટને છપયાિિયા મયાટે ગ્યાહકે પકેેટ દીઠ ₹૭ ચકુિિયા પડે છે.

દયા.ત. એક બેનડ વયાળયા મયાિસને પોસ્રનાં ૨ પેકેટ છપયાવવયા હતયા,

તો તેને  કુલ મળીને ₹૩૨ ચુકવયયા. તેમાં ₹૧૮ (બેલસક ચયાજ ્ટ) હતો અને ૭+૭

₹૧૮ basic charge
₹૭ for each packet

પોસે્ટસતુ
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