ધોરણ-૨

વાર્ષિક પરીક્ષા

ર્વષય – કલ્લોલ

તા-

પ્રશ્ન-૧ નીચેનો ફકરો જોઈને લખો.
રર્વવારનો દિવસ હતો. મુન્નાને શાળામાાં રજા હતી. રજા એટલે મુન્નાને મજા. મુન્નાની મમ્મી
વહેલી ઊઠી હતી. મુન્નો નહાઈને તૈયાર હતો. તે ટી.વી. જોવા બેઠો હતો. મમ્મી પણ તૈયાર થઇ.
મુન્નાને કહ્ુ,ાં ‘ચાલ િવાખાને.’ મુન્નો ટી.વી. જોવામાાં મસ્ત હતો. મમ્મીએ ફરીથી કહ્ુ,ાં ‘મુન્ના, ચાલ
આપણે જઈએ.’ મુન્નાએ પ ૂછ્ુ,ાં ‘ક્ાાં?’ મમ્મી કહે: ‘િવાખાને.’
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
પ્રશ્ન-૨ ખાલી જગ્યામાાં નમ ૂના પ્રમાણે જવાબ લખો.
મ ૂળા જમીનની અંિર થાય છે .
કાકડી વેલા પર થાય છે .
મરચાાં છોડ પર થાય છે .
બટાકા ............................................ થાય છે .
દૂ ધી

............................................ થાય છે .

ગુવાર ........................................... થાય છે .
કારે લાાં ........................................... થાય છે .
ગાજર ........................................... થાય છે .
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પ્રશ્ન-૩ નીચે આપેલાાં નામો વાાંચી એમને યોગ્ય કોઠામાાં લખો.
ુ ેર, બાજરી,
જુવાર, દૂ ધી, ઘઉં, મગ, કારે લાાં, મકાઈ, બટાકા, અડિ, ડાાંગર, કોબીજ, મઠ, મ ૂળા, તવ
વાલ
અનાજ

કઠોળ

પ્રશ્ન-૪ યોગ્ય જવાબ લખો .
(૧) મારા ફળને બધાાં ટે ટા કહે છે .
(૨) મારા ફળને બધાાં લીંબોળી કહે છે .
(૩) મારા ફળમાાં પાણી ભરે લ ુાં હોય છે .
(૪) હુ ાં એક ફળ છાં.મારે બીજ નથી.
(૫) મારા ફળમાાં કાળાાં બી હોય છે .
પ્રશ્ન-૫ નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પ ૂરો.
(૧) રાષ્ટ્રધ્વજમાાં સૌથી ઉપર ........................ રાં ગ આવે.
(૨) રાષ્ટ્રધ્વજની વચ્ચે એક ............................ હોય છે .
(૩) જાન્યુઆરી પછી ........................... મદહનો આવે.
(૪) જેઠ મદહના પહેલા ............................. મદહનો આવે.
(૫) ફાગણ મદહના પહેલાાં .......................... મદહનો આવે.
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શાકભાજી

પ્રશ્ન-૬ જવાબ લખો.
સર્નકા નામની છોકરી િક્ષક્ષણ દિશામાાં મોઢુ ાં રાખીને ઊભી છે . તો
(૧) એના ડાબા હાથે કઈ દિશા આવે ? ................................
(૨) એના જમણા હાથે કઈ દિશા આવે ? ..............................
(૩) એની પાછળ કઈ દિશા આવે ? .....................................
(૪) એની સામે કઈ દિશા આવે ? ......................................
પ્રશ્ન-૭ નમ ૂના પ્રમાણે લખો.
બકરો

-

લવારુાં

બકરી

-

ગાય

- ................... - ....................

ક્ષબલાડી - ................... - ....................
ઘોડી

- ................... - ....................

કૂતરી

- ................... - .....................

ભેંસ

- .................. - .....................

પ્રશ્ન-૮ શબ્િનો ઉપયોગ કરી વાક્ લાખો.
(૧) વાઘ ...............................................................................................................................
(૨) ચકલી ............................................................................................................................
(૩) સસલુાં ............................................................................................................................
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