ધોરણ-૨

વાર્ષિક પરીક્ષા

ર્વષય - કૂજન

તા-

પ્રશ્ન-૧ આપેલી સંખ્યાની પહેલાંની સંખ્યા લખો.

(૧) ..................... ૫૬

(૩) ........................ ૮૭

(૨) ..................... ૫૯

(૪) ........................ ૬૦

પ્રશ્ન-૨ આપેલી સંખ્યાની પછીની સંખ્યા લખો.

(૧) ૬૧ ..................... (૩) ૯૦ .....................
(૨) ૭૫ .................... (૪) ૪૯ ....................
પ્રશ્ન-૩ આપેલી સંખ્યાની વચ્ચેની સંખ્યા લખો.

(૧) ૬૧ ..................... ૬૩ (૩) ૯૦ ..................... ૮૮
(૨) ૫૬ .................... ૫૪ (૪) ૪૦ .................... ૪૨
પ્રશ્ન-૪ આપેલી સંખ્યામાં મોટી સંખ્યા ઉપર

અને નાની ઉપર

(૧) ૩૮ , ૪૨ , ૫૯ , ૬૭

(૩) ૨૪ , ૭૬ , ૮૯ , ૯૦

(૨) ૩૦ , ૬૯ , ૪૯ , ૨૨

(૪) ૧૮ , ૩૨ , ૨૧ , ૫૦

કરો.

પ્રશ્ન-૫ આપેલી સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો.

(૧) ૨૮ , ૩૫ , ૧૨ , ૫૭

,..........., ............, ............., ..............

(૨) ૭૫ , ૫૮ , ૬૭ , ૪૫ ,............, .............., ............., ............
(૩) ૮૭ , ૩૦ , ૭૪ , ૨૫

,............, .............., ............., .............

(૪) ૪૯ , ૩૮ , ૫૯ , ૨૯

,............, ..............., .............., ............
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પ્રશ્ન-૬ નીચે આપેલી સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો.

(૧) ૨૪ , ૫૫ , ૧૯ , ૫૩ ,..........., ............, ............., ..............
(૨) ૬૫ , ૪૮ , ૬૧ , ૪૫ ,............, .............., ............., ............
(૩) ૮૯ , ૩૪ , ૭૨ , ૨૬

,............, .............., ............., .............

(૪) ૪૭ , ૩૯ , ૫૦ , ૨૮ ,............, ..............., .............., ............
પ્રશ્ન-૭ સરવાળા કરો.

૫૬

૮૯

૪૮

૭૯

૫૯

૮૫

+ ૨૯

+૧૫

+૩૭

+૧૬

+૩૪

+૦૯

પ્રશ્ન-૮ બાદબાકી કરો.

૪૮

૫૯

૪૧

૬૪

૯૫

૩૨

-૨૫

-૩૭

-૧૦

-૩૫

-૫૭

-૧૬

પ્રશ્ન-૯ પાંચ પાંચ ની ગણતરી કરી સંખ્યા ખાનામાં લખો.

૫

૧૦

૩૫

૩૫

૬૫

૪૫

૭૫

પ્રશ્ન-૧૦

માં યોગ્ય સંખ્યા લખો.

(૧) ૨ બકરીના પગ

(૪) ૪ ગાડાનાં પૈડાં

(૨) ૫ મોરના પગ

(૫) ૨ પગનાં આંગળા

(૩) ૬ ખુરશીના પાયા

(૬) ૪ મોટરનાં પૈડાં
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પ્રશ્ન-૧૧ ઘડડયાની મદદથી ગણતરી કરી લખો.
(૧) એક ખોખામાં સાબુની ૧૦ ગોટી સમાય છે .આવાં ત્રણ ખોખામાં સાબુની કેટલી ગોટી સમાય?
(૨) એક બકલના ૩ રૂર્પયા આપવા પડે .તેવા છ બકલ લેવા કુલ કેટલા રૂર્પયા આપવા પડે?

પ્રશ્ન-૧૨ વારનાં નામ લખો.
રર્વવાર .................... , ..................... , .................... , .................... , ..................શર્નવાર
પ્રશ્ન-૧૩ ખાલી જગ્યાઓ પ ૂરો.
(૧) ચૈત્ર વષષનો .....................માસ છે .

( પાંચમો, સાતમો, છઠ્ઠો )

(૨) ઓગષ્ટ પહેલાં ...................... માસ આવે.

( સપ્ટે મ્બર, જુલાઈ, જૂન )

(૩) શ્રાવણ પછી .......................મડહનો આવે.

( ભાદરવો, અષાઢ, આસો )

ુ રી વષન
(૪) ફેબ્રઆ
ષ ો ....................મડહનો છે . ( ત્રીજો, પહેલો, બીજો )
(૫) જેઠ વષષનો ......................માસ છે .

( છઠ્ઠો, આઠમો, ત્રીજો )

પ્રશ્ન-૧૪ બે-બે નાં જૂથ બનાવો.જૂથની સંખ્યા ખાનામાં લખો.
(૧)

૧૦ દડા

(૨)

૨૪ મણકા

જૂથ

(૩)

૫૦ લીટી

જૂથ

(૪)

૯૬ ટપકાં

જૂથ

૫

જૂથ
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