
ગણિત 

Maths  

(311) 

શિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગિુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો.     (2) 
 a) 40 વવદ્યાથીઓના એક વગગમાું 25 હહન્દ્દી બોલે છે. તથા 15 અંગ્રેજી અને હહન્દ્દી 
  બુંને બોલી શકે છે. બધા વવદ્યાથીઓ બે ભાષામાુંથી ઓછામાું ઓછી એક ભાષા 
  ચોક્કસ બોલી શકે છે. કેટલા વવદ્યાથીઓ માત્ર અંગ્રેજી બોલે છે ? (જુઓ પ્રકરણ-1) 
 b) જો અંકોને પહરવવતિત ન કરવામાું આવે તો 100 તથા 1000 ની વચ્ચે 1,2,3,4,5 
  અંકોથી બનેલી કેટલી સુંખ્યાઓ હશે? (જુઓ પ્રકરણ - 11)  
2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક નો ઉત્તર આપો.     (2) 
 a) જો 𝑎+𝑖𝑏

c+ id
= x + iy હોય તો સાલબત કરો કે 𝑎2+b2

c2+d2 = x2 + y2 ( જુઓ પ્રકરણ 8 ) 
 b) 6 પરુુષો તથા 4 મહહલાઓમાુંથી 5 સદસ્યોની એક સવમતીનુું વનમાગણ કરવાનુું છે. 
  જો સવમતીમાું ઓછામાું ઓછી બે મહહલા સભ્યોનો સમાવેશ કરોવાનો હોય તો 
  સવમતીનુું વનમાગણ કેટલી અલગ-અલગ પધ્ધવતથી કરી શકાય? (જુઓ પ્રકરણ 2) 
3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક નો ઉત્તર આપો.     (2) 
 a) 𝑦2 = 4𝑎𝑥 પરવલય અંતગગત બનેલા એક સમબાજુ વત્રકોણનુું એક વશરોલબિંદુ એ 
  પરવલયના વશરોલબિંદુ પર છે. વત્રકોણની બાજુઓની લુંબાઈ શોધો. 
          (જુઓ પ્રકરણ-5) 
 b) ત્રણ વસક્કાઓને એક વખત ઉછાળતા વનમ્નલલલખત સુંભાવનાઓ શોધો. 
  a) ઓછામાું ઓછી એક છાપ  
  b) કોઈ છાપ(heads) નહીં.    (જુઓ પ્રકરણ-5) 
4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક નો ઉત્તર આપો.     (4) 
 a) લબિંદુ (3,4) માુંથી પસાર થતી તથા અક્ષો પર જેના અંતઃખુંડોનો સરવાળો 14 
  થતો હોય તેવી રેખાનુું સમીકરણ શોધો.    (જુઓ પ્રકરણ - 14) 
 b) કોઈ એક સમાુંતર શ્રેણીના પ્રથમ ચાર પદોનો સરવાળો 56 થાય છે. તથા અંવતમ 
  ચાર પદોનો સરવાળો 112 છે. જો શે્રણીનુું પ્રથમ પદ 11 હોય તો શે્રણીમાું પદોની 
  સુંખ્યા શોધો.(જુઓ પ્રકરણ 6) 
5) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક નો ઉત્તર લખો.        (4) 



 a) એક બેગમાું 7 ભરૂી તથા 4 કાળી લખોટીઓ છે. યાદચ્ચ્છક રીતે તેમાુંથી 5  
  લખોટીઓ કાઢતાું વનમ્નલલલખતની સુંભાવના શોધો.  
  1) બધી જ લખોટી ભરૂી હોય, 
  2) 3 લખોટી ભરૂી તથા બે કાળી હોય. (જુઓ પ્રકરણ 11 અને 19) 
 b) ગાલણતીય અનમુાનના વસધ્ધાુંતનો ઉપયોગ કરી દરેક પ્રાકૃવતક સુંખ્યા n માટે 
  સાલબત કરો કે , 
  1 + 4 + 7 + 1 ..................... + (3n-2) = 1

2
𝑛(3𝑛 − 1)  (જુઓ પ્રકરણ  11) 

6) વનમ્નલલલખતમાુંથી ગમે તે એક વવષય પર પ્રોજેક્ટ (પહરયોજના) તૈયાર કરો.     (6) 
 a) 2020 માું રમાનારી ગમે તે એક એકહદવસીય હક્રકેટ મેચ વનહાળો. આપેલા  
  મદુ્દાઓના આધારે દેખાવ તથા સરખામણી આધાહરત પહરયોજના તૈયાર  
  કરો.   
  1) ખેલાડીઓના વ્યક્ક્તગત સ્કોરનો અંતરાલ (range) નક્કી કરો. 
  2) દરેક ટીમનો મધ્યક વવચલન સ્કોર ગણો. 
  3) પ્રત્યેક ટીમ માટે વગીકૃત આવવૃત વવતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરો કે જેમાું 
   ઓવરોની સુંખ્યા એ વગગ અંતરાલ તથા સુંબુંવધત સ્કોર એ આવવૃત્ત  
   દશાગવતા હોય. 
  4) ઉપરોક્ત આવવૃત વવતરણ કોષ્ટક (3) ને આયતલચત્રવક્ર (હહસ્ટોગ્રામ) 
   દ્વારા દશાગવો.      (જુઓ પ્રકરણ 17) 
 b) તમારી આસપાસની વસવતમાુંથી 50 ઘરોનુું સવે કરો. આપેલ મદુ્દાઓને ધ્યાનમાું 
  રાખી પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરો. 
  1) ઉંમર દશાગવતી માહહતીને વગગઅંતરાલ સ્વરૂપે દશાગવો. 
  2) દરેક કુુંટુુંબની સરેરાશ આવકની ગણતરી કરો. 
  3) વસતીમાું સાક્ષરતા સ્તરને ઉચ્ચ પ્રાથવમક,માધ્યવમક,ઉચ્ચત્તર  
   માધ્યવમક,સ્નાતક કે તેથી વધનુા સ્વરૂપમાું દશાગવો.  
  4) કુુંટુુંબોની આવકમાું લભન્નતા શોધો. 
  5) ભાગ 3 માું દશાગવેલ માહહતીનો સ્તુંભ આલેખ દ્વારા વનરૂપણ કરો. 
          (જુઓ પ્રકરણ 17) 

.......................................................... 
 



ભૌતિક તિજ્ઞાન 

Physics 

(312) 

તિક્ષક દ્વારા અંકકિ મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40- 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

 a) બે ટે્રનો જેની લુંબાઈ 120 મી. તથા 180 મી. છે. તે એકબીજાથી વવરુધ્ધ દદશામાું 
  અનકુ્રમે 42 દકમી/કલાકની ઝડપે ચાલે છે. તો બુંનેને એકબીજાને સુંપણૂણ પાર  
  કરવામાું કેટલો સમય લાગશે?    (જુઓ પ્રકરણ 2) 

 b) એક વવવશષ્ટ શો માું એક રસપ્રદ કૃત્ય આપવામાું આવ્ુું જેમાું પાણીથી ભરેલી  
  ડોલને એ રીતે ઘમુાવવાની છે કે વર્ ુણળની ટોચ પર પહોંચ્યા પછી ડોલ ઉંધી  
  કરતાું પણ તેમાુંથી પાણી ઢોળાય નહીં. જો વર્ ુણળની વિજ્યા R હોય તો તે સુંદભે 
  ડોલની ન્દ્્નુતમ ઝડપ માટેન ુું સિૂ R ના સુંદભણમાું તારવો. જો વર્ ુણળનો વયાસ 1.5 
  મી. હોય તો ઝડપની ગણતરી કરો.    (જુઓ પ્રકરણ 4) 

2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

 a) આપેલ કોણનુું x – અક્ષની દદશામાું જડત્વક્ષણ શોધો. (જુઓ પ્રકરણ-7) 
 

 

 b) યુંગનો સ્સ્થવતસ્થાપકતા અચળાુંક વયાખ્યાવયત કરો. 0.2 મીમીની વિજ્યાવાળા  
  ધાર્નુા તારની લુંબાઈમાું 0.4% ની વધૃ્ધ્ધ કરવા માટે કેટલુું બળ જરૂરી છે ? 

         (જુઓ પ્રકરણ-8) 

  Y = 9.1 × 1010 ન્દ્્.ુમી-2  

 
 
 
 



 

3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

 a) વનરુંતર સતત દબાણે એક વા્નુી વવવશષ્ટ ઉષ્માને વયાખ્યાવયત કરો. Cp તથા  
  Cv વચ્ચેનો સુંબુંધ સ્પષ્ટ કરો.    (જુઓ પ્રકરણ-10) 
 b) બે વવવવધ પદાથોના ઉષ્મીય વાહકતા અચળાુંકનો ગણુોત્તર 4:5 છે. સમાન જાડાઈ 
  ધરાવતા આ બે ધાર્ઓુના સલળયા વચ્ચે ઉષ્મા અવરોધને સમાન રાખવા બુંને  
  સલળયાની લુંબાઈનો ગણુોત્તર કેટલો હોવો જોઈએ ?(જુઓ પ્રકરણ 12) 

4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100 150 શબ્દોમાું લખો. (4) 

 a) 10 સેમી વક્રતાવિજ્યા ધરાવતા અંતગોળ અરીસાની સામે એક વસ્ર્ ુ21 સેમી દૂર 
  મકેૂલી છે. એક કાચનો ઘન જેની જાડાઈ 3 સેમી તથા વક્રીભવનાુંક 1.5 છે. તેને 
  વસ્ર્ ુતથા અરીસાની વચ્ચે મકેુલ છે. અંવતમ પ્રવતલબિંબનુું સ્થાન જણાવો કે જ્યારે 
  અરીસાથી કાચના ઘનની સપાટીન ુું અંતર 1 સેમી છે.(જુઓ પ્રકરણ-20) 
 b) કુંપન વવસ્તાર વનયમન એટલે શુું ? એક AM ટ્રાન્દ્સમીટરની આકૃવત દોરી સમજાવો. 
         ( જુઓ પ્રકરણ-30) 
5) વનમ્નલલલખત માુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો.  (4) 

 a) ટેલીસ્કોપની દૂરવતી શસ્તત કઈ રીતે વધારી શકાય ? એક ટેલીસ્કોપમાું   
  વસ્ર્કુાચની કેન્દ્રલુંબાઈ 50 સેમી તથા નેિકાચની કેન્દ્રલુંબાઈ 5 સેમી છે. લઘતુ્તમ 
  દ્દશ્ય અંતર 25 સેમી છે. ટેલીસ્કોપને દાશણવનક પદાથણથી 200 સેમી દૂર રાખેલ છે. 
  1) નેિકાચ તથા વસ્ર્કુાચ વચ્ચેનુું અંતર 

  2) આવતણન ક્ષમતાની ગણતરી કરો.  (જુઓ પ્રકરણ 23) 

 b) એક અસ્ત્ર 0 લબિંદુથી 220 ના ખણૂે 15મી/સે ની ગવતથી અવકાશીય સમતલ પર કે 
  જે લક્ષવતજ સાથે 100 નો ખણૂો બનાવે તે દદશામાું છોડવામાું આવ્ુું છે. અસ્ત્ર   
  અવકાશીય સમતલમાું M ઉપર મળે છે. 
  1) અસ્ત્રને અવકાશીય સમતલ પર પહોંચતા કેટલો સમય લાગશે.? 

  2) OM નુું અંતર શોધો. ( જુઓ પ્રકરણ-4) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

6) વનમ્નલલલખત પરીયોજનાઓ (પ્રોજેતટ) માુંથી ગમે તે એક તૈયાર કરો.   (6) 

 a) એક મીટર લાુંબો દોરો લો. સમાન આકાર પરુંર્ ુઅલગ-અલગ રવયમાન ધરાવતા 
  િણ ગોલક/ધન લો. િણેયમાુંથી સાદા લોલક બનાવો. દરેક લોલક માટે 20  
  આંદોલનનો સમય િણ વાર નોંધો. તમારા અવલોકનોને કોષ્ટક બનાવો. તમારા 
  અવલોકનોને વયાખ્યાવયત કરો. આ પ્રોજેતટ દ્વારા તમને મળતા બે વનષ્કષણની યાદી 
  કરો. 
 

 b) 50 દક.ગ્રા. દળની વસ્ર્ ુલો. તેને પથૃ્વીના કેન્દ્રથી R,2R,4R,6R તથા 10R જેટલા 
  અંતરે લઈ જઈ તેના વજનનુું અનમુાન કરો. વસ્ર્નુ ુું વજન તથા પથૃ્વીના કેન્દ્રથી 
  તેન ુું અંતર વવશે સુંબુંધ ધરાવતો આલેખ દોરો. જો પથૃ્વીની વિજ્યા અડધી થાય 
  તો આલેખ પર શુું અસર પડે ? આલેખ પર દશાણવો કે કઈ રીતે દળ એ અંતર  
  સાથે સુંબુંધ ધરાવે છે ? આલેખના અવલોકનથી આપ કયા વવવશષ્ટ તારણ પર  
  આવશો ? તમે તારવેલા બધા જ તારણોની યાદી તૈયાર કરો.   



રસાયણ વિજ્ઞાન 

Chemistry 

(313) 

વિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂયાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40- 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

 a) આપેલા તત્વોને તેની ઈલેક્ટ્રોન ગ્રહણ એન્દ્થાલ્પીના ચડતા ક્રમમાું ગોઠવો. તમારા 
  જવાબને સમથથન આપો.  
   F , CL , Br , I     (જુઓ પ્રકરણ 3) 

 b) ફોસ્ફરસની સરખામણીમાું સલ્ફરનો આકાર નાનો હોય છે. પરુંત ુપ્રથમ   
  આયોનીકરણ એન્દ્થાલ્પી સલ્ફરની સરખામણીમાું ફોસ્ફરસની વધ ુહોય છે?શામાટે? 

        (જુઓ પ્રકરણ 3) 

2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

 a) એક ધાત ુતત્વનો એકમ કોષ કેન્દ્રીત ઘન હોય તથા તે ઘનની બાજુની લુંબાઈ  
  540.2 pm હોય તો આ ધાતનુી ઘનતા g.cm-3 માું શોધો. તેનો સુંબુંવધત દળ  
  202.4 છે.      (જુઓ પ્રકરણ-16) 
 b) જ્યારે Si તથા Ge ને 13 માું સમહૂના તત્વો જેવાકે B કે Al સાથે વમવિત કરવામાું 
  આવે તો કયા પ્રકારના અધથવાહકો પ્રાપ્ત થાય છે ?શામાટે ? (જુઓ પ્રકરણ-16) 

3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

 a) પરરવવતિત અને અપરરવવતિત પ્રરક્રયાઓ ઉદાહરણ સરહત સમજાવો.   
        (જુઓ પ્રકરણ-11) 
 b) નાઈરોજનના N-O-N બુંધ ધરાવતા એક ઓક્ટ્સાઈડનુું ઉદાહરણ આપો તથા તેનો 
  સ્વભાવ (પ્રકાર) જણાવો.   (જુઓ પ્રકરણ 11) 
4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100 150 શબ્દોમાું લખો. (4) 

 a) i) કોઈપણ પ્રરક્રયા માટે લગબ્સ ઉજાથ પરરવતથન તથા સામ્યતા અચળાુંક વચ્ચેનો  
     સુંબુંધ સ્પષ્ટ કરો.  (જુઓ પ્રકરણ-10) 

  ii) ભૌવતક તથા રાસાયલણક શોષણ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો.(જુઓ પ્રકરણ-15) 
 
 
 
 



 

 b) કારણ આપી સમજાવો. 
  i) ગ્લલસરીન હાઈડ્રોજન પેરોક્ટ્સાઈડના વવઘટનને મુંદ કરી નાુંખે છે. જો વાયઓુને 
    ક્યવુપ્રક ક્ટ્લોરાઈડ પરથી પસાર કરવામાું આવે તો હાઈડ્રોક્ટ્લોરરક ગેસનુું   
    ઓક્ક્ટ્સડેશન ઓક્ક્ટ્સજન દ્વારા વધ ુઝડપથી થાય છે. (જુઓ પ્રકરણ-15) 

  ii) એવસડ વષાથ તમારા શબ્દોમાું શુું છે ? એવસડ વષાથ માટે કયા વાયઓુ જવાબદાર 
      છે ? 

5) વનમ્નલલલખત માુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો.  (4) 

 a) 1) કયા પ્રકારની ધાતઓુનુું વનષ્કષથણ વવદ્યતુ પધ્ધવત દ્વારા થાય છે? 

          (જુઓ પ્રકરણ 16) 

  2) સ્વયું રીડક્ટ્શનથી પ્રાપ્ત થતી એક ધાતનુ ુું નામ આપો. (જુઓ પ્રકરણ-16) 
  3) બોરેક્ટ્સની સલ્ફયરુરક એવસડ સાથે પ્રરક્રયાથી શુું પ્રાપ્ત થાય છે ? 

  4) Mg ની સાુંર HNO3 સાથે પ્રરક્રયા કરવાથી શુું પ્રાપ્ત થાય છે?(જુઓ પ્રકરણ19)   
 b) 1) આપેલા લક્ષણોમાુંથી કયુું લક્ષણ કયા વવટામીનની ઉણપના કારણે થાય છે તે 
     ઓળખો.      (જુઓ પ્રકરણ-29) 

   1) રક્ટ્તઅલ્પતા 
   2) તણાવ 

   3) શષુ્કત્વચા 
   4) ઓસ્ટોમેલસેીયા 
  2) કૃવિમ મધરુકો (સ્વીટનર) ના બે ઉદાહરણો આપો. 
6) વનમ્નલલલખત પરીયોજનાઓ (પ્રોજેક્ટ્ટ) માુંથી ગમે તે એક તૈયાર કરો.   (6) 

 a) નજીકની દવાની દુકાને જાવ. ત્યાું વવવવધ લબમારીઓ માટે ઉપલ્બધ વવવવધ  
  દવાઓ વવશે જાણકારી એકવિત કરો.    

  1) ઔષધ તથા દવા વચ્ચનેો તફાવત સ્પષ્ટ કરો. 
  2) ઔષધીઓનુું વગીકરણ કઈ રીતે કરવામાું આવે છે ? 

  3) સ્વ-ઔષધીકરણ શુું છે ? તેના ગેરફાયદા જણાવો. 
  4) જ્વરનાશી ન ુું એક ઉદાહરણ આપો. 
  5) વશયાળાની ઋતમુાું સામાન્દ્ય રીતે વપરાતી દવાઓના નામ આપો. 
  6) આ દવાઓ કયા પ્રકારની હોય છે ? 
 b) નજીકના મળ પ્રરક્રયા પ્લાન્દ્ટ (sewage treatment plant) ની મલુાકાત લઈ  
  નીચેની બાબતોની મારહતી મેળવો.  
  1) ગુંદા પાણીના શગુ્ધ્ધકરણના કેટલા તબક્કા હોય છે ? 

  2) સ્કુંદન એટલે શુું ? 

  3) વાયવુમિણ એટલે શુું ? 

  4) નરમીકરણ (softening) એટલે શુું ? 



  5) બેક્ટ્ટેરીયાને મારવા જીવાણનુાશક તરીકે શાનો ઉપયોગ કરવામાું આવે છે? 

  6) ક્ટ્લોરરન કઈ રીતે ઝેરી તથા કેન્દ્સરના કારકો કઈ રીતે ઉત્પન્ન કરે છે ? 

 

............................................ 



જીવવવજ્ઞાન 

Biology 

(314) 

વિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

 

1) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી ગમે તે એક પ્રશ્ન નો ઉત્તર આશરે 40-60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) સ્ટેનલે વમલર અને હરેોલ્ડ સી - યરેુ એ એક પ્રયોગ કયો છે જેમાું તેમણે આદદમ 
  પથૃ્વીના વાયમુુંડળ પર જેવી પદરસ્સ્થવત હતી લગભગ તેવી જ પદરસ્સ્થવતઓ  
  ઉત્પન્ન કરી છે તેમના દ્વારા આ પ્રયોગમાું લેવામાું આવેલ અલગ અલગ પ્રકારના 
  ગેસ ઊર્જાસ્રોતો અને ત્રણ પ્રકારના કાબાવનક સુંયોજનો નો ઉલ્લેખ કરો.  
         (જુઓ પ્રકરણ 1) 
 b) કૌવશક આ લક્ષણ અને કોવશકા પાચન ની પ્રકૃવત અને જે રીતે સામગ્રી લેવામાું  
  આવે છે તેના સુંદભામાું તફાવત લખો.   (જુઓ પ્રકરણ-4) 
2) નીચે આપેલ પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્ન ઉત્તર આશરે 40-60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 
 a) અપરાધીની ઓળખ કરવા માટે પોલીસ ઘટના સ્થળથી લોહીન ુું એક બુુંદ નમનૂા 
  માટે લે છે. આ ઉદે્દશ માટે જે ટેકવનકનો ઉપયોગ કરવામાું આવે છે તે જણાવો. આ 
  ટેકવનક દ્વારા નમનુા માુંથી પદાથો કરવામાું આવે છે. તે જણાવો. 
         (જુઓ પ્રકરણ 24) 
 b) એક બાળક (છોકરો છોકરી) નીચેના લક્ષણો ધરાવે છે. 
  1) કબતુર છાતી 2) ધનષુ આકાર પગ 3) હાડકા મલુાયમ થવા. 
  આ બાળક કયા રોગથી પીદડત છે તે જણાવો અને કોઈપણ બે એવા ખાદ્ય પદાથા 
  જણાવો જે આ બાળકને આ રોગમાું લાભદાયક થઈ શકે. (જુઓ પ્રકરણ 29) 
3) નીચે આપેલ માુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) જ્યારે પણ સ્થાવનક રહવેાસી વારુંવાર યાત્રા કરીને કોઈ ઊંચાઈવાળા ગગદરમથક 
  જેમકે લેહ લદાખ માું ર્જય છે ત્યારે 2-4 દદવસ માટે તે થાક અનભુવે છે પણ પછી 
  તે વ્યસ્તત સામાન્દ્ય થઈ ર્જય છે કેવી રીતે આ પ્રદક્રયાને સુંગક્ષપ્ત માું સમર્જવો.  
         (જુઓ પ્રકરણ 18) 
 



 
 b) દરેક છોડની જડોન ુું બે મખુ્ય કાયા હોય છે. છોડને માટીમાું જકડી રાખવુું અને પાણી 
  તથા ખવનજ પોષક તત્વોન ુું શોષણ કરવુું. છોડની જડો આ કાયો વસવાય બીર્જ  
  કાયો પણ કરે છે તે કોઈપણ બે ઉદાહરણ આપીને સમર્જવો. (જુઓ પ્રકરણ-6) 
4) નીચે આપેલ પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર 100 150 શબ્દોમાું લખો. (4) 
 a) છોડમાું પાયરૂવવક એવસડ પર શુું અસર થાય છે.? જો, 
  i) કોષમાું ઓસ્તસજન હાજર છે. 
  ii) કોષમાું ઓસ્તસજન હાજર નથી.   (જુઓ પ્રકરણ-12 ) 
 b) મનષુ્યના નાના આતરડાન ુકદ અને તેની રચના અને તેના કાયા સાથે કેવી રીતે 
  સુંકળાયેલ છે તે જણાવો.(જુવો પ્રકરણ-13) 
5) નીચે આપેલ પ્રશ્નોમાુંથી ઉપર એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100- 150 શબ્દોમાું લખો. (4) 
 a) તમારા ઘરની નજીકના પાકા  ના અમકુ વકૃ્ષોના પાુંદડામાું હદરતરવ્ય ની અસર  
  જોવા મળે છે.એ દદવસોમાું ત્યાના સ્થાવનક વનવાસીઓ ના સ્વાસ્થ્ય પર પ્રદૂષણની 
  કઈ ચાર માઠી અસરો પડી શકે છે તે જણાવો. (જુવો પ્રકરણ 27) 
 b) એક વ્યસ્તત ડોતટર પાસે ર્જય છે અને સામાન્દ્ય નબળાઈઓ વવષે જણાવે છે જેમ કે 
  છાતીમાું દુખાવો અને ગળફામાું લોહી નીકળવુું. તે વ્યસ્તતને વારુંવાર તાવ અને  
  ઉધરસ પણ રહ ેછે. તો તે વ્યસ્તત કયા રોગ થી પીડાતી હશે? તે રોગ માટે  
  જવાબદાર રોગકારક જણાવો અને તે કેવી રીતે ફેલાય છે એ જણાવો એ વ્યસ્તતએ 
  કઈ બે મખુ્ય સાવધાનીઓ રાખવી જોઈએ જેનાથી તેમના ઘર સરુગક્ષત રહ.ે  
         (જુઓ પ્રકરણ - 29) 
6) નીચે આપેલ પ્રોજેતટમાુંથી કોઈપણ એક પ્રોજેતટ તૈયાર કરો.     (6) 
 a) બીજની અંકુરણ, છોડના અંકુરણ ની વદૃ્ધિ અને તમારા આજુબાજુમાું ઉપલબ્ધ  
  સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી ને પાુંદડાુંનો રુંગ પર પ્રકાશ ની અસરો દશાાવો. તમે  
  ઇચ્છો તેટલી માદહતી એકત્ર કરી તમારી પોતાની શૈલીમાું અહવેાલ તૈયાર કરો. 
 b) તમારા સબુંધી અને વમત્રો વચ્ચેથી અવલોકન કરો અને તેમની ખોરાક પસુંદગીઓ 
  ઉંચાઇ અને વજનની માદહતી તૈયાર કરો સ્થળૂતા એથ્લેદટક અને સરેરાશ શરીરના 
  આકાર અને ખોરાકની વવવવધતા અને અન્દ્ય સુંબુંવધત માદહતી વચ્ચેનો સુંબુંધ  
  સામેલ કરી અહવેાલ તૈયાર કરો. 



ઈતિહાસ 

History  

(315) 

તિક્ષક દ્વારા અંકકિ મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નો માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 

 a) ઈવતહાસ પવૂવકાળના અધ્યયન માટે પરુાતત્વ અભ્યાસ ખબૂ મહત્વપણૂવ છે. આ 
  વવધાનનુું વવશ્લેષણ કરો.      (જુઓ પ્રકરણ-2) 

 b) વસક્કાઓ દ્વારા આવથિક ઈવતહાસ વવશે ઉપયોગી જાણકારી મળે છે. આપેલ  
  વવધાનનુું વવશ્લેષણ કરો.     (જુઓ પ્રકરણ-2) 

2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40-60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 

 a) પવૂવ પાષાણયગુમાું અથોપાર્જનની પધ્ધવતની ચકાસણી કરો. (જુઓ પ્રકરણ-2) 

 b) પ્રાગઐવતહાવસક કળાની ચકાસણી કરો.   (જુઓ પ્રકરણ-2) 

3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 - 60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 

 a) 750 થી 1000 ઈ.સ. દરમ્યાનના વિકોણીય સુંઘષવન ુું વવશ્લેષણ કરો. 
          (જુઓ પ્રકરણ-8) 

 b) દલિણ પવૂવ એવશયાના ભારત સાથેના વ્યાપારરક સુંબુંધોન ુું વવશ્લેષણ કરો. 
          (જુઓ પ્રકરણ-8) 

4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નો માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો.  (4) 

 a) 14 મી શતાબ્દીમાું બુંગાળની એક સ્વતુંિ રાજ્ય તરીકે ઉદય થવાની બાબતનુું 
  પરરિણ કરો.       (જુઓ પ્રકરણ-11) 
 b) અકબરના શાસનકાળ દરમ્યાન ખેતીને ચાર વગોમાું વવભાજીત કરવામાું આવતી 
  વવશ્લેષણ કરો.       ( જુઓ પ્રકરણ-13) 
5) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો.  (4) 

 a) ભારત તથા યરુોપમાું રાષ્રવાદના ઉદયનુું આલોચાનાત્મક પરરિણ કરો. 
          (જુઓ પ્રકરણ-20) 

 b) દરેક મત માનવાવાળા નેતાઓ દ્વારા એકમતે સાઈમન કમીશનના બરહષ્કારના 
  સુંકલ્પની આલોચાનાત્મક તપાસ (વવવેચન) કરો.  (જુઓ પ્રકરણ-21) 
 



 

6) આપેલા પ્રોજેક્ટ (પરીયોજનાઓ) માુંથી કોઈ એક પ્રોજેક્ટ બનાવો.    (6) 

 a) શહરેીકરણ એક સ્વાભાવવક પ્રરક્રયા ન રહીને ઔદ્યોગીકરણ તથા શહરેોમાું વધ ુ
  સારા આવથિક અવસરના કારણે ગ્રામીણ વસવતની  શહરેો તરફની દોટ બની ગઈ 
  છે.        (જુઓ પ્રકરણ-27) 
  i) રવશયામાું 1917 તથા 1930 વચ્ચે શહરેીકરણનુું વવવેચન કરો. 
  ii) લિટન તથા જમવનીના શહરેીકરણ માળખાની સરખામણી કરો. 
  iii) 1950 થી ભારતમાું શહરેીકરણના જુવાળની ઓળખ કરો. 
 b) 1980 ના દશકથી ચીની મહાસત્તાએ પોતાના વૈચારરક વવરોધી દેશો પાસેથી 
  સેંકડો લબલલયન (અમેરીકી) ડોલરના વવદેશી રોકાણને આવકાયુું છે. 
          (જુઓ પ્રકરણ-26) 
  1) કઈ રીતે ચીન વવશ્વની એક મહાસત્તા બની ગયુું ? 

  2) ચીનમાું 1945 થી 1993 વચ્ચે મધ્યમકુ્ત ઉદ્યોગ તથા કેન્દ્રીય યોજના 
   સુંતલુન વવશે જાણકારી મેળવો. 
  3) ચીનની સમાજવાદી રાજ્ય સ્વરૂપે ઓળખાણ સ્પષ્ટ કરો.    

 

 



ભગૂોળ 

Geography 

(316) 

શિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો.  

 

1. નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી કોઇ એક નો જવાબ 40 થી 60 િબ્દોમાાં લખો. [02] 

 (A) “ પથૃ્વીનુું પેટાળ અસુંતલુલત છે. ” પથૃ્વીની સપાટી પર તેની કોઈ પણ બે   
  અસરોને વ્યાખ્યાવયત કરો.  (જુઓ પ્રકરણ–4)   

 (B) વવધાન સ્પષ્ટ કરો. “ પથૃ્વીના કેન્દ્રની તરફ જતાું ઘનતા વધતી જાય છે.”  

  (જુઓ પ્રકરણ–2) 
2. વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોંમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો જવાબ આશરે 40-60 શબ્દોમાું લખો. [02] 

 (A) પે્રટનો વવચાર એરીથી કઈ રીતે લિન્ન છે ? ( જુઓ પ્રકરણ – 3 ) 
 (B) વૈવિક તાપમાનની સમસ્યાના વનવારણ માટેના કોઈપણ બે ઉપાયો સચૂવો.  

  ( જુઓ પ્રકરણ – 14 ) 
3. વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એકનો ઉત્તર આશરે 40-60 શબ્દોમાું આપો.  [02] 

 (A) અમતૃસરથી કલકત્તા તરફ જતા વરસાદનુું પ્રમાણ વધત ુું જાય છે. ગમે તે બે 
કારણો   આપો. ( જુઓ પ્રકરણ – 17 ) 
 (B) વતતમાન પરરસ્સ્થવતમાું પનુઃપ્રાપ્ય ઉજાત સ્ત્રોત (renew able source of energy ) ના   
  કારણે પયાતવરણ પર કેવી અસર જોવા મળે છે ? ( જુઓ પ્રકરણ – 19) 
4. વનમ્નલલલખત પ્રશ્નમાુંથી ગમે તે એકનો ઉત્તર 100 – 150 શબ્દોમાું લખો.  [04] 

 (A) આપણા પયાતવરણ પર અસ્મમબળતણના ઉપયોગ ના કારણે થનારી અસરોનુું વણતન 
  કરો. ( જુઓ પ્રકરણ – 23 ) 
 (B)   હરરયાળી ક્રાુંવતના કારણે ઉત્પાદનમાું વધૃ્ધ્ધની સાથે અન્દ્ય ઘણી સમસ્યાઓનો જન્દ્મ  
  થયો છે. આ વાક્ય સમજાવતા ચાર મદુ્દાઓનુું વણતન કરો. ( જુઓ પ્રકરણ – 22 ) 
5. વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એકનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું આપો. (04) 
 (A) “ સ્થળચર પરરતુંત્ર (ecosystem ) એ માનવ માટે ખાદ્યપદાથત તથા કાચા    
  માલસામાનના મખુ્ય સ્ત્રોત છે.” કોઈપણ ચાર મદુ્દાઓ આપી વવધાનની ચચાત કરો.  
  ( જુઓ પ્રકરણ – 14 )  



 (B) િારતના નકશામાું વનમ્નલલલખત સ્થાનોને યોગ્ય સુંજ્ઞાઓ દ્વારા સમજાવો.  

  1) જાસ્કર પવતતમાળા  2) નમતદા નદી 3) ગરુુ વશખર 4) કાળી માટીનો 
વવસ્તાર 

6. નીચે આપેલા પ્રોજેક્ટ (પરરયોજના) માુંથી ગમે તે એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરો.  (06) 
 (A) તમે તમારી આસપાસમા 10 ઘરોનુું સવેક્ષણ કરી એ બાબતની મારહતી મેળવો કે   
  આ વવસ્તારમાું તેઓને કેટલી સવુવધાઓ પ્રાપ્ય છે ? આ સુંબુંવધત મારહતી    
  વનમ્નલલલખત કોષ્ટકમાું દશાતવો.     

ઘરોની સુંખ્યા 
ઉપલબ્ધ સવુવધાઓ 

ટીવી પરરવહન ઈન્દ્ટરનેટ શૌચાલય પીવાનુું પાણી 
1.      

2.      

  ઉપરોક્ત પ્રાપ્ય મારહતીના આધારે આપના વવસ્તારમાું ઉપલબ્ધ સેવાઓ વવશે એક  
  અહવેાલ તૈયાર કરો. 
 (B) આપેલ મારહતી કોષ્ટકના આધારે તમારી આસપાસના વવસ્તારના 10 ઘરોમાું   
  મરહલાઓની આવથિક તથા વ્યવસાવયક પરરસ્સ્થવતની મારહતી મેળવો. આ મારહતી ને 
  યોગ્ય ગોઠવણ કરી આશરે 100-150 શબ્દોમાું અહવેાલ તૈયાર કરો. 
      સવેનુું માળખુું 

પરરવારના સભ્યોની મારહતી માટે સવેનુું માળખુું   

ક્રમ સભ્યોના નામ 
લલિંગ 

ઉંમર વશક્ષણ વ્યવસાયનુું સ્વરૂપ વાવષિક આવક(રૂ.માું) 
પ.ુ સ્ત્રી 

        

        

        

         

        

        

        

 
  

 

    



રાજનીતિ તિજ્ઞાન 

Political Science 

(317) 

તિક્ષક દ્વારા અંકકિ મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

1) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40-60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે કેવીરીતે સ્વુંતત્રતાનો મૌલલક અવધકાર ભારતમાું 
  પે્રસની સ્વતુંત્રતાની ખાતરી આપે છે. (જુઓ પ્રકરણ-6) 
 b) કોઈપણ બે પરરસ્સ્થવતનુું વણણન કરો જેના કારણે રાષ્રપવત શાસનને વધ ુએક વષણ 
  સધુી વધારી શકાય છે. (જુઓ પ્રકરણ- 9) 
2) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40-60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) મરહલાઓ માટેના આરક્ષણની જોગવાઈથી ભારતીય રાજનીતીમાું મરહલાઓની 
  ભવૂમકામાું કેવીરીતે વધારો થયો છે ? (જુઓ પ્રકરણ 22) 
 b) સાવણવત્રક પખુ્ત મતાવધકાર અને રક્ષણાત્મક ભેદભાવના પરરબળો ભારતીય  
  રાજકારણને કેવીરીતે અસર કરે છે ? (જુઓ પ્રકરણ 8) 
3) નીચે આપેલ પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) સતત વવકાસની સુંકલ્પના વવકાસ માટે ઓછી પરત ુું પયાણવરણ માટે વધ ુછે. આ 
  વવધાન સમજાવો.    (જુઓ પ્રકરણ 23) 
 b) પયાણવરણના અધપતનના બે પરરબળો ઓળખો. (જુઓ પ્રકરણ-23) 
4)   નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દો મા લખો.(4) 
 a) ભારતીય રાજનીવતમાું કોમવાદની અસરનુું વવશ્લેષણ કરો. (જુઓ પ્રકરણ 22) 
 b) એક સારી સરકારની પ્રરક્રયામાું નાગરરકની ભવૂમકાની સમીક્ષા કરો. (જુઓ પ્રકરણ - 24)    
5) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઇપણ 1 પ્રશ્નોનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દોમાું લખો.(04) 
 (a) એક સશુાસનના માગણમાું કયા મખુ્ય અવરોધો આવે છે ?(જુઓ પ્રકરણ-17) 
 (b) વશક્ષણના અવધકારમાું 6 થી 14 વષણના બાળકોને મફત અને ફરજીયાત વશક્ષણ 
  કેવીરીતે ખાતરી આપી છે ? સમજાવો.(જુઓ પાઠ 24) 
6) નીચે આપેલ બે પ્રોજેક્ટ માુંથી કોઈપણ એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરો.    (6) 
 (a) તમારા પાડોશીની સ્વચ્છ અને પયાણવરણમકુ્ત રાખવા માટે આપણા બધાએ 
  વવવવધ સ્તરે સામરૂહક તેમજ વ્યસ્ક્તગત રીતે પગલાું લેવાની જરૂર છે. નીચે 



  આપેલ સમસ્યાની ઓછામાું ઓછા 10 વ્યસ્ક્તઓને જે તમારા પડોશી છે. એમની 
  સાથે ચચાણ કરો. અને નીચે આપેલ કોષ્ટકમાું તેમને આપેલા સધુારાન ુું સચૂન કરો. 
   1. તમારા પડોશીને સ્વચ્છ રાખો. 
   2. ડે્રનેજ વ્યવસ્થા અને ગટર   

મલુાકાતીન ુું 
નામ 

સ્વચ્છતા માટેના સચૂનોનુું  
માપન કરો. 

ડે્રનેજ વ્યવસ્થા અને ગટર વ્યવસ્થાના  
સચૂનોનુું માપન કરો. 

1   
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12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 આ માપદુંડો એકઠા કયાણ પછી , એક અહવેાલ તૈયાર કરો જેમાું આ માપદુંડો સામરૂહક કે 
 વ્યસ્ક્તગત રીતે સરળતાથી અમલમાું મકૂી શકાય તેના રસ્તા પણ જણાવો. 
 (b) તમારા વવસ્તારના 20 પરરવારોનો સવે કરો. તેમનુું વશક્ષણનુું સ્તર કામના કલાક, 
  મરહલાઓ દ્વારા કરવામાું આવતા કાયણનો પ્રકાર તેમજ પરુુષો શુું કામ કરે છે તે 
  શોધો. નીચેના મદુ્દાઓને આધારરત તેમજ તમે કરેલા સવેના આધારે તમે કયા 
  તારણ કાઢશો ?  
  1) પરરવારમાું મરહલાનુું સ્થાન  
  2) મરહલાઓનુું આવથિક યોગદાન 



  3) લલિંગ ભેદભાવનુું સ્તર 
   વતણમાન પરરસ્સ્થવતમાું સધુારણા માટેના ઉપાયો જણાવો. 
         (જુઓ પાઠ 7)  
 
 
 



અર્થશાસ્ત્ર 

Economics 

(318) 

શશક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40- 60 શબ્દોમાું લખો. 
 a) દુવનયાની દરેક અથથવ્યવસ્થાની પોતાની વવશેષતાઓ છે જેના દ્વારા તેને વવકવસત 
  કે વવકાસશીલ અથથવ્યવસ્થાઓ સ્વરૂપે જાણી કે ઓળખી શકાય છે આ વવધાન  

  સુંબુંવધત ભારતીય અથથવ્યવસ્થાની વનમ્નલલલખત વવશેષતાઓ જણાવો. 
  1. માથાદીઠ આવક નુું વનમ્ન સ્તર. 
  2. મડૂી વનમાથણનુું ઉચ્ચ સ્તર. (જુઓ પ્રકરણ 1) 

 b) "અથથશાસ્ત્ર એ દેશમાું આવથિક સમદૃ્ધિ તથા આવથિક વવકાસ પ્રાપ્ત કરવા માટે   

  સમજદારી પવૂથક પસુંદ કરેલ વવકલ્પ છે." - આ વવધાન સુંદભે આવથિક સમદૃ્ધિ  
  તથા આવથિક વવકાસ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો. ( જુવો પ્રકરણ 3) 

2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

 a) "સાતત્યપણૂથ વવકાસ ને વવકાસના એવા  જરૂરરયાતોને પરૂી કરવાની ક્ષમતા   
  ધરાવે છે." - આ વવધાન ના સુંદભે સાતત્યપણૂથ વવકાસ નુું મહત્વ સમજાવો.  
  (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
 b) " વશક્ષણ એ કોઈપણ વ્યક્તત માટે રોજગાર સવુનવિત કરવાનુું એક મહત્વપણૂથ  
  પાસુું છે.જોકે અમકુ વખતે ઉચ્ચવશલક્ષત વ્યક્તતઓને પણ પોતાની પસુંદગીની  
  નોકરી (રોજગાર) મળતી નથી. " આપેલા વવધાન સુંદભે અલ્પ રોજગારીનો મદુ્દો 
  સ્પષ્ટ કરતી વ્યાખ્યા જણાવો.(જુઓ પ્રકરણ-4) 

3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

 a) " આવથિક મારહતી ને જાણવી તથા સમજવી સરળ નથી પરુંત ુઆંકડાશાસ્ત્ર ની  
  મદદથી આપણે આવી મારહતીના કોઈ તારકિક મલૂ્ય પર પહોંચી શકીએ છીએ." - 
  ઉપરોતત વવધાનમાું આ સુંદભે આંકડાશાસ્ત્ર ના મખુ્ય કાયો ની ગણના કરો.  
  (જુઓ પ્રકરણ-૫) 
 b) આંકડાકીય મારહતી ને વ્યવક્સ્થત રૂપે કોષ્ટક ગ્રાફ તથા ચાટથ  સ્વરૂપે સુંયોજજત  
  કરી પ્રસ્તતુ કરી શકાય છે જેમાુંથી એ -  પાઈ ચાટથ  કે આકૃવત છે પાઈ ચાટથ  ના  



  વનમાથણ માટે જરૂરી તબક્કાઓની વ્યાખ્યાવયત કરો.(જુઓ પ્રકરણ 7) 

4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100 150 શબ્દોમાું લખો. (4) 

 a) "મારહતી પ્રાપ્ત કરવાની એક પિવત એ છે કે તેને પ્રવતવાદી પાસેથી સીધી જ  
  એકત્ર કરવામાું આવે. બીજી પિવત એ છે કે પહલેેથી જ અન્દ્ય કોઈ એકવત્રત  
  કરેલી મારહતીને સ્વીકારવામાું આવે." - આ વવધાનની ધ્યાનમાું રાખી પ્રાથવમક  
  મારહતી એકવત્રત કરવાની પિવતઓ જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-6) 

 b) "ભારત તથા સુંયતુત રાષ્ર અમેરરકા ની માથાદીઠ આવક ની સરખામણી કરીને  
  આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભારત એ વવકાસશીલ અથથતુંત્ર છે જ્યારે સુંયતુત  
  રાષ્ર અમેરરકાએ વવકવસત અથથતુંત્ર છે આ પ્રકારની સરખામણી માત્ર અંકોડા  
  આંકડાકીય વવશ્લષેણ ની મદદથી સુંભવવત છે." - આપેલા વવધાન પર ધ્યાન  
  કેન્દ્ન્દ્રત કરી અથથશાસ્ત્રમાું આંકડાશાસ્ત્ર નુું મહત્વ સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ-5) 

5) વનમ્નલલલખત માુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો. (4) 

 a) " એવુું વારુંવાર કહવેામાું આવે છે કે ભારત એ ગામડાઓનો દેશ છે જે મોટા  
  ભાગની વસ્તી ગામડામાું વસે છે પરુંત ુહાલની પરરક્સ્થવતમાું વસ્તીનો ગામ શહરે 
  તરફ સ્થળાુંતર થયુું છે સાથે જ ખેતી થી ઉદ્યોગો તરફ વ્યવસાવયક પરરવતથન  
  થયુું છે આ બાબતને ધ્યાનમાું લઈ ભારતીય અથથવ્યવસ્થામાું ઉદ્યોગો નો ફાળો  
  સ્પષ્ટ કરો.(જુઓ પ્રકરણ 1) 

 b) આવથિક સધુારણા ઔદ્યોલગક નીવતમાું ફેરફાર તથા પ્રાપ્ત સ્ત્રોતોના ઉપયોગથી  
  દેશમાું ગરીબી તથા બેકારી ની સમસ્યા ને ઓછી કરી શકવાની આશા છે.આ  
  વવધાન ના સુંદભથમાું ગરીબીને ઘટાડવા તથા અથથવ્યવસ્થામાું રોજગાર ઉત્પન્ન  
  કરવા માટે લાગ ુકરવામાું આવેલી સરકારી નીવતઓ તથા કાયથક્રમોને   

  વ્યાખ્યાવયત કરો. (જુઓ પ્રકરણ-4) 

6) વનમ્નલલલખત પરીયોજનાઓ (પ્રોજેતટ) માુંથી ગમે તે એક તૈયાર કરો. (6) 

 a) આંકડાશાસ્ત્ર મારહતીનુું એકત્રીકરણ પ્રસ્તવુતકરણ તથા અથથઘટન સાથે જોડાયેલ  
  છે પરુંત ુમોટાભાગે આ મારહતી ઉપભોતતા દ્વારા જ એકત્ર કરવામાું આવે છે તથા 
  ત્યારબાદ અથથપણૂથ રીતે રજૂઆત કરવામાું આવે છે મારહતીને પ્રસ્તતુ કરવાની  
  વવવવધ પિવતઓ માું થી એક પિવત આવવૃત્ત વવતરણ માધ્યમ પણ છે. તમારી  
  આસપાસ રહતેા બાળકો પાસે જાઓ તેમાુંથી ઓછામાું ઓછા 30 બાળકોની ઉંમર 
  નોંધો.અને આ મારહતી પરથી વવવશષ્ટ તથા સમાવવષ્ટ એમ બુંને પ્રકારના   

  આવવૃત્ત વવતરણ તૈયાર કરો. (જુઓ પ્રકરણ 6) 

 b) સુંયતુત રાષ્રના વવકાસ કાયથક્રમ (UNDP) અનસુાર માનવ વવકાસ ને લોકોની  
  પસુંદગીની વધારવાની એક પ્રરક્રયા સ્વરૂપે વ્યાખ્યાવયત કરી શકાય છે.આ   
  વસવાય માનવ વવકાસ તથા આવથિક વવકાસ એ બુંને એક સાથે ચાલે છે શુું આવથિક 



  સમદૃ્ધિ તથા આવથિક વવકાસ માટે માનવ વવકાસ જરૂરી છે.? જો હા તો આવથિક  
  વવકાસની પ્રરક્રયામાું માનવ વવકાસ નુું મહત્વ સ્પષ્ટ કરો. (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
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યિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂયાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો.  

 
 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર 40 60 શબ્દોમાું લખો.   (2) 

 a) આપનો વમત્ર સવુમત એક નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા માગે છે જેના માટે તે  
  વ્યાવસાવયક જોખમો તથા તેના કારણો વવશે જાણવાની ઇચ્છા ધરાવે છે એને 
  વ્યવસાવયક જોખમોના અથથ તથા કારણો સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ 1) 

 b) નૈવતકતા વ્યાપારરક વવશ્વમાું એક ચચાથનો વવષય બની ગઈ છે ઉદાહરણ સાથે 
  વ્યાપારરક નૈવતકતાના તત્વોન ુું સુંલિપ્ત વણથન કરો.(જુઓ પ્રકરણ-૩) 
 

2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 - 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

 a) આપના વ્યવસાયના ભાગીદારને લાગે છે કે વ્યવસાય નો વીમો કરાવવો  
  મહત્વપણૂથ નથી તેને વ્યવસાય માટે વીમા ન ુું મહત્વ સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ બે 
) 
 b) આપ ચશ્માના સફળ વ્યાપારી છો આપે આપના વમત્ર પાસેથી કી વ્યાપાર વવશે 
  ઘણુું સાુંભળ્ુું છે હવે આપ ઓનલાઈન ખરીદીના માધ્યમથી આપના વ્યાપાર નો 
  વ્યાપ વધારવા માુંગો છો એ વ્યવસાયના સફળ વનરૂપણ માટે ઉપલબ્ધ વવવવધ 
  સ્ત્રોત ની મારહતી મેળવો. (જુઓ પ્રકરણ-4) 

 

3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

 a) તમારા વપતા પોતે વ્યવસાય શરૂ કરવા માુંગે છે આપ તેઓની વ્યાવસાવયક 
  સુંગઠન નુું ક્ુું સ્વરૂપ સચુવશો સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ 7) 

 b) આપને ઉમેદવાર સ્વરૂપે એક ઇન્દ્ટરવ્્મૂાું હાજર થવાનુું છે વ્યક્તતગત ઈન્દ્ટરવ્્નૂા 
  વવવવધ પાસાુંઓ વણથન કરતી પરૂી પ્રરક્રયા ની ચચાથ કરો. 
 

4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક નો ઉત્તર 100 150 શબ્દોમાું લખો.  (4) 

 a) તમારો વપતરાઇભાઇ કામના કારણે વધ ુસમય થાકેલા પાકેલા રહ ેછે તેથી તે 



  પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવાનો વનણથય કરે છે તેમાુંથી પ્રત્યેક ના ફાયદા અને 
  નકુશાન ને ધ્યાનમાું રાખી સરકારના વવવવધ વવકલ્પોની ચચાથ કરો. 
  (જુઓ પ્રકરણ-8) 

 b) વ્યવસાયની સામાજજક જવાબદારી નો અથથ પ્રત્યેની વ્યવસાયની સામાજજક  
  પ્રવતબદ્ધતા છે વવસ્તારપવૂથક સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
5) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે સો 100-150 શબ્દોમાું લખો.(4) 

 a) એક સરકારી કુંપની વવશે સમાચાર સાુંભળી તમારા મનમાું જજજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ 
  તમે તથા તમારા વમત્ર ઇન્દ્ટરનેટ પર એક સરકારી કુંપની ની વવશેષતાઓ વવશે 
  જાણકારી મેળવી તેનો ઉલ્લેખ કરો. (જુઓ પ્રકરણ 7) 

 b) ઈ કોમસથ ની સરુિામાું ગ્રાહક તરફથી તથા સાથે સાથે વેપારી તરફથી સુંખ્યાબુંધ 
  સમસ્યાઓ છે તેથી ઓનલાઇન લેવડદેવડમાું સાવધાની રાખવી ખબૂ જ જરૂરી છે 
  આ બાબતની પષુ્ષ્ટ માટે લેવામાું આવતા પગલા નુું વણથન કરો.(જુઓ પ્રકરણ 7) 

6) આપેલ પ્રોજેતટ પરીયોજના માુંથી કોઈ એક બનાવો.     (6) 

 a) વપ્રયાુંક એક નાનો વ્યવસાય શરૂ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે પરુંત ુતે ઉપલબ્ધ  
  સરકારી સહાય અજાણ છે તેને લઘ ુઉદ્યોગ ની વવશેષતાઓ તથા લઘ ુઉદ્યોગ ના 
  અવકાશને વ્યાખ્યાવયત કરી આવશ્યક જાણકારી એકઠી કરવામાું મદદ કરો  
  ભારતમાું લઘ ુઉદ્યોગના વવકાસ માટે સરકાર દ્વારા લેવામાું આવેલા પગલાું પણ 
  ઉલ્લેખ કરો. (જુઓ પ્રકરણ 8) 

 b) જો તમને પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવાની તક મળે તો તમે ધુંધાકીય એકમ નુું 
  સ્વરૂપ પસુંદ કરશો? 

  ધુંધાકીય એકમ ના વવવવધ સ્વરૂપો ના ફાયદા અને મયાથદાઓ ને સમજાવવા માટે 
  તમારા જવાબની પષુ્ષ્ટ કરો. (જુઓ પ્રકરણ-5) 



નામાનાાં મળૂતત્વો 
Accountancy 

(320) 

શિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 
 a) નામા ની કઈ શાખા અને સામાજજક રરપોરટિંગ કે સામાજજક જવાબદારી નો રહસાબ 
  ના નામે ઓળખવામાું આવે છે.? તે શાખા સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ 1) 
 b) બધી જ વ્યવસાવયક લેવડદેવડ પૈસાથી થવી જોઈએ એવુું નામાની કઈ સુંકલ્પના 
  નુું માનવુું છે ? તે સુંકલ્પના સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ 2) 
2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક નો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) 1 જાન્દ્યઆુરી 2020 ના રદવસે મે. રાજેશ ટી કુંપની એ માધવ ટી કુંપનીને રૂ. 
  20000 રોકડા તથા બાકીના રૂ 80000 ના ચેકથી ચકુવણી કરી.ઉધાર નોંધ 
  તૈયાર કરો. ( જુઓ પ્રકરણ 4 ) 
 b) કઈ રહસાબી પ્રણાલીમાું જણાવ્યુું છે કે વષો પછી નાણાકીય વનવેદનો નાણાકીય 
  પત્રકો તૈયાર કરવા માટે સમાન રહસાબી વસદ્ાુંતોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ આ 
  રહસાબી પ્રણાલી સમજાવો.(જુઓ પ્રકરણ 2) 
3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક નો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) રોજમેળ લખવાની પ્રરક્રયા માું અમકુ ચોક્કસ પગલાું નો સમાવેશ થાય છે દરેક 
  પગલાને ઉદાહરણ આપી સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ-5) 
 b) ધારો કે ભાડુું (ચકૂવવાનુું) રડસેમ્બર 2019 માટે રૂ.10000 બાકી છે. આ કયા  
  પ્રકારનો ખચચ ગણાશે? તેના માટે નોંધ ક્ાું થશે? (જુઓ પ્રકરણ-5) 
4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક નો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો. (4) 
 a) નીચે એક્સ એન્દ્ડ સન્દ્સ ની જુલાઈ 2019 ની લેવડ દેવડ આપેલી છે તેની  
  રોજમેળ માું નોંધ કરો. ખાતાવહીમાું ખતવણી કરો તથા ખાતાની બાકી શોધો. 
  2019 જુલાઈ                                           રૂ. 
  1) રોકડા લાવી વેપાર શરૂ કયો.       100000 
  5) રોકડેથી ફવનિચર ખરીદ્ુું.              20000 



  20) રાહુલ પાસેથી સામાન ખરીદ્યો.    60000 
  31) ચેકથી પગાર ચકૂવ્યો.                      10000 
 b) મે. યુંગ કુંપની નીચેની લેવડદેવડ પર થી સપ્ટેમ્બર માસનો બેંક ખાના વાળો 
  રોકડમેળ બનાવો. 

સપ્ટેમ્બર 2019 
    રૂ 

સપ્ટેમ્બર  1 હાથ પર રોકડ        45000 

 બેંકમાું રોકડ      70000 
સપ્ટેમ્બર 2 રોકડ વચેાણ         25000 
સપ્ટેમ્બર 10 ચકેથી ફવનિચર ખરીદ્ ુું. 22000 
સપ્ટેમ્બર 15 રાજેશ પાસથેી ચેક લઈ બેંકમાું જમા 

કયો 
17000 

સપ્ટેમ્બર 20 અંગત ઉપયોગ માટે બેંકમાુંથી 
ઉપાડયા 

16000 

સપ્ટેમ્બર 25 ભાડુું ચકૂવ્ય ુું. 12000 
સપ્ટેમ્બર 28 ઓરફસ ના ઉપયોગ માટે બેંકમાુંથી 

ઉપાડયા 
14000 

સપ્ટેમ્બર 29 પગાર ચકૂવ્યો 8000 
સપ્ટેમ્બર 31 ટેલીફોન બીલ રોકડેથી ચકૂવ્ય ુું. 3000 

          (જુઓ પ્રકરણ 8) 
5) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક નો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દો માું આપો.   (4) 
 a) ધારો કે આપ કોઈ કુંપનીમાું એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ છો તમને હસ્તલલલખત નામ ુતથા  
  કોમ્પ્યટુર રાઈઝ નામુું એમ બુંને પ્રકારના વવકલ્પ આપવામાું આવે છે બુંને  
  વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો. (જુઓ પ્રકરણ 13) 
 b) x એ y ને રૂ. 60000 નો માલ વેચ્યો. જેની 1 july 2019 ના રોજ ની ત્રણ  
  મરહનાની એક હૂુંડી સ્વીકારી. 4 ઓગસ્ટના રોજ X એ હુુંડી ૫.૫ %ના દરે બેંકમાું 
  વટાવી. પાકતી તારીખે હૂુંડી નકારાઈ. તે જ રદવસે y એ રૂ.15000/- કોઈપણ 
  ખચચ વગર ચકૂવ્યા અને નવી હૂુંડી રૂ.45000 ની 6% ના વ્યાજની ત્રણ મરહનાની 
  મદુત ની સ્વીકારી. પરુંત ુપાક્ા તારીખ પહલેા જ y નાદાર જાહરે થયો. અને 
  તેણે તેના લેણદારને રૂ. 1 ની સામે 0.75 પૈસા લખેે ચકૂવ્યા. X ના ચોપડે  
  ઉપરોક્ત વ્યવહારો ની આમનોંધ લખો. (જુઓ પ્રકરણ  11) 
6) આપેલ પરરયોજનાઓ પ્રોજેક્ટ માુંથી ગમે તે એક તૈયાર કરો.    (6) 
 a) આપ એક વ્યવસાવયક એકમમાું મદદનીશ એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ છો. કાલ્પવનક નોંધોના 
  આધારે રોજમેળ તથા ખાતાવહી તૈયાર કરો. ( જુઓ પ્રકરણ 6) 
 b) ધારો કે આપ કોઈ કુંપનીમાું એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ ના પદ માટે ઇન્દ્ટરવ્ય ૂઆપવા જઈ રહ્યા 
  છો.ખા સમદૃ્ અને એક નમનૂો તૈયાર કયુું જેમાું અગત્યની પાુંચનોંધો દશાચવો. 
          (જુઓ પ્રકરણ 5) 
 



ગહૃવિજ્ઞાન 

Home Science 

(321) 

વિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

1) વનમ્નલલલખત માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો.   (2) 
 a) ગહૃ વવજ્ઞાન નો અભ્યાસ એક કળા તથા વવજ્ઞાન છે બુંને એક એક ઉદાહરણ આપી 
  સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ 1) 
 b) ગહૃ વવજ્ઞાન નો અભ્યાસ આપને એક કુશળ ગહૃહણી કે કુશળ ઉદ્યોગસાહવસક બનાવે 
  છે બુંને બાબતોમાું તમારા વવચારો લખો. (જુઓ પ્રકરણ 1) 
2) વનમ્નલલલખત માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો .   (2) 
 a) આપના એક હદવસના પ્રત્યેક ભોજન સમહૂ માું વપરાતા બધા ખાદ્ય પદાથો તેના 
  સમહૂ તથા પોષક તત્વો લખો. કારણ સહહત જણાવો કે દરેક ભોજન સમહૂ  
  સુંતલુલત છે કે નહીં. (જુઓ પ્રકરણ 4,5) 
 b) એવી બે પદ્ધવતઓ વવશે લખો કે જેના દ્વારા રસોઈ બનાવવામાું આવે તો રસોઈ 
  બનાવતા પહલેા જ તેમાું અમકુ વવટાવમન તથા ખવનજ તત્વો વધી જાય છે. 
        (જુઓ પ્રકરણ 8) 
3) વનમ્નલલલખત માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો.   (2) 
 a) સુંતલુલત આહાર તથા ઉપચારાત્મક આહારમાું શુું તફાવત છે? બાળક ને તાવ 
  આવે ત્યારે તેના આહારમાું કરતા ચાર પહરવતતનો જણાવો.( જુઓ પ્રકરણ 4) 
 b) પનુઃ અપ્રાપ્ય ઉજાત ના સ્ત્રોત કયા છે? આપના ઘરમાું આપ કયા ચાર પ્રકારે ઉજાત 
  બચાવી શકો છો? ( જુઓ પ્રકરણ 14) 
4) વનમ્નલલલખત માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100- 150 શબ્દો માું આપો.  (4) 
 a) હકશોરાવસ્થામાું રક્તઅલ્પતા કારણે કયા નકુસાન થાય છે ? તેનાથી બચવા માટે 
  આપ આપના તબકે્ક શુું કરી શકો છો? દેશમાું રક્તાલ્પતા વનમ ૂતલન માટે સરકાર 
  દ્વારા કયા પગલાું લેવામાું આવે છે? (જુઓ પ્રકરણ 20 6) 
 b) આપણા સમાજમાું બાળ મજુરી તથા બાળ અપરાધ ના કોઈ ચાર કારણો જણાવો 
  તથા સામાજજક અને રાષ્રીય સ્તરે તેના વનવારણ માટેના ચાર ઉપાયો  
  સચુવો.(જુઓ પ્રકરણ 21) 



5) વનમ્નલલલખત માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100 150 શબ્દોમાું લખો. (5) 
 a) આપની પાસે 10000 રૂ. છે. આપ ઘરેથી કપડાું રુંગવાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા 
  માુંગો છો આ સુંદભે વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. 
  1) તમે કયા પ્રકારના કાપડ કે કપડાું પર તમારુું કાયત કરી શકો છો ? શા માટે? 
  2) તમે તમારી આવક કઈ જગ્યાએ જમા કરશો ? શા માટે ? 
  3) આપના આવક જાવક ની યોજના તૈયાર કરો. 
  4) આપના વ્યાપાર પ્રબુંધન ની પ્રહક્રયા જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ 10 13 25) 
 b) તમારે તમારી શાળા માટે ૩૦ વમવનટના સાુંસ્કૃવતક કાયતક્રમનુું આયોજન કરવુું છે આ 
  સુંદભે વનમ્નલલલખત ઉત્તર આપો. 
  1) આ કાયતક્રમ ની યોજના તૈયાર કરો. 
  2) આ માટે આપને કયા સ્ત્રોત ની જરૂર પડશે? 
  3) અલગ-અલગ હક્રયાઓનુું ઉદાહરણ સહહત વગીકરણ કરો. 
  4) 30 વમવનટમાું પાુંચ કાયતક્રમોની યોજના તૈયાર કરો. 
         (જુઓ પ્રકાર 10 11 12 13) 
6) આપેલી પહરયોજનાઓ ( પ્રોજેક્ટમ માું થી કોઈ એક તૈયાર કરો. (6) 
 a) તમારી આસપાસની કોઈ આંગણવાડી ની મલુાકાત લો તથા વનમ્નલલલખત  
  પહરસ્સ્થવતઓનુું અવલોકન કરી એક અહવેાલ તૈયાર કરો. 
  1) ત્યાું બનતા તથા પીરસવામાું આવતા ખોરાકનુું અઠવાહડક મેન.ુ 
  2) ભોજન તૈયાર કરવામાું સ્વચ્છતા તથા સફાઇ. 
  3) બાળકોની સુંખ્યા તેમની ઉંમર તથા વજન. 
  4) બાળકો ત્યાું શુું શીખે છે? 
  5) ત્યાુંના લાભાથીઓ કોણ છે? તથા તેઓને કયા કયા લાભ મળે છે? 
  6) ત્યાું આવ્યા બાદ બાળકોને થતા માતા-વપતાને કયા લાભ અનભુવાયા છે.? 
  7) આ વ્યવસ્થા બાબતે કમતચારીઓ સાથે વાતચીત કરો. 
       (જુઓ પ્રકરણ 2 6 15 16 17 18 19) 
 b) વનમ્નલલલખત વવષય બાબતે વાુંચીને કે ઇન્દ્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને કોઈ પાુંચ 
  ઉપાયો બતાવો તથા કોઈ એકનો સ્વયું અનભુવ કરો. 
  1) રસોડાની ગોઠવણ. 
  2) બાથરૂમની સફાઈ. 
  3) માઇક્રોવેવ ની સારી તથા ખરાબ અસરો. 
  4) ઘર પર શાકભાજીનુું વશતલન. 
  5) શાળાના બાળકો ના આત્મવવશ્વાસ માું વધારો કરવો. 
  6) ભરત કામ માટે નમનૂા તૈયાર કરવા. 
       ( જુઓ પ્રકરણ 29A 30A 7 8 9 10 29B) 



મનોવિજ્ઞાન 

Psychology 

(328) 

વિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

1) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) એક ઉદાહરણની મદદથી સામાન્દ્યીકરણ અને વવભેદીકરણ વચ્ચેનુું અંતર  
  જણાવો.      (જુઓ પ્રકરણ-6) 
 b) શ્રીમાન મોહન 85 વષષના એક વધૃ્ધ વ્યક્તત છે. અને લાકડીની મદદથી ચાલે છે. 
  ગમે તેટલી ગરમી કે ઠુંડી હોય તે દરરોજ સવારે ચાલવા જાય છે.તમારા મત 
  મજુબ તેઓ આવુું શામાટે કરે છે ?   (જુઓ પ્રકરણ 17) 
2) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) એક 3 વષષન ુું બાળક અડધી રાતથી તેની મનપસુંદ કેન્દ્ડી ખાવા માટે રડે છે. તમે 
  આ વ્યવહારને કેવીરીતે સમજાવશો ?   (જુઓ પ્રકરણ 11) 
 b) ફ્રોઈડના મતાનસુાર મનોચચકકત્સાત્મક આનુંદનો પ્રાથવમક તબક્કો લગભગ 3 
  અથવા 4 વષષની ઉંમરે બદલાય છે. જ્યારે જનનાુંગ વવસ્તારમાું રસ અને આનુંદ 
  કેન્દ્રીત થઈ જાય છે. ચચાષ કરો.   (જુઓ પ્રકરણ 12) 
3) નીચે આપેલ પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) તરૂણાવસ્થા દરવમયાન આવતી સમકાલીન સમસ્યાઓ ઓળખો. આ સમસ્યાઓના 
  વનવારણ માટેના બે ઉપાય જણાવો.   (જુઓ પ્રકરણ 13) 
 b) અવપિત તેનો વધ ુપડતો સમય ટેચલવવઝન જોવામાું અને મોબાઈલ પર ગેમ 
  રમવામાું વીચાવે છે. તેની ધોરણ – 12 ની પરીક્ષા નજીક આવે છે. તેને  
  સ્વવનયુંત્રણ પધ્ધવત કેવીરીતે ઉપયોગી શકે ?  જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-17) 
4)   નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દો મા લખો.(4) 
 a) પદાથષ સુંબુંવધત વવકૃવત શુું છે? યવુાનોને તેનાથી કેવીરીતે જાગતૃ કરી શકાય છે? 
         (જુઓ પ્રકરણ 20) 
 
 
 



 
 b) તમે પહલેા રડો છો અને પછી દુુઃખ અનભુવો છો. અથવા તમે રડવાની સાથે 
  ઉદાસી પણ અનભુવો છો. આ વવધાન લાગણીઓના લોકવપ્રય વસધ્ધાુંતોની  
  મદદથી સમજાવો.     (જુઓ પ્રકરણ - 10)    
5) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઇપણ 1 પ્રશ્નોનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દોમાું લખો.(04) 
 (a) તમારો વમત્ર એક પ્લે સેન્દ્ટર ખોલવા માુંગે છે. તમે તમારા વમત્રને એક પ્લે  
  સેન્દ્ટરના કેન્દ્રની માળખાકીય વવગતો વવષે જાગતૃ કરશો ? 
         (જુઓ પ્રકરણ-28B) 
 (b) વપ્રયાના માતાવપતા તેને ડોતટર બનાવવા માુંગે છે. શુું તમને લાગે છે કે વપ્રયાએ 
  તેના માતવપતાની ઈચ્છાને અનુુંસરવુું જોઈએ ? વપ્રયાને તેની કારકકિદી ઘડવા માટે 
  કયા મજબતૂ વ્યહૂરચના જણાવો.   (જુઓ પાઠ 27A) 
6) નીચે આપેલ બે પ્રોજેતટ માુંથી કોઈપણ એક પ્રોજેતટ તૈયાર કરો.    (6) 
 (a) પયાષવરણ અને માનવવ્યવહાર એકબીજાને કેવીરીતે અસર કરે છે ? આ અસરને 
  કારણે મનષુ્યની સામે આવનારી સમકાલીન સમસ્યાઓ જણાવો તેમજ તેના 
  ઉપાયો પણ જણાવો. આ વવષે એક અહવેાલ તૈયાર કરો. (જુઓ પાઠ 23) 
 b) તમારા વવસ્તારના 5-7 વષષની ઉંમરના નાના બાળકોને મળો. આ બાળકોની 
  જમવાની આદત પર ટેચલવવઝનની જાહરેાતની કેવી અસર જોવા મળે છે તે  
  જાણવા પ્રયત્ન કરો. તેમને તુંદુરસ્ત અને ચબન આરો્યપ્રદ ભોજન વચ્ચેના અંતર 
  વવષે કેવીરીતે જાગતૃ કરી શકાય. આ વવષે એક અહવેાલ તૈયાર કરો. 
         (જુઓ પાઠ 28 અને 20) 



કોમ્પ્યટુરવિજ્ઞાન 

Computer science (330) 

વિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો.     (2) 
 a) CPU શુું છે ? તે કઈ રીતે કાયય કરે છે?    (જુઓ પ્રકરણ 1) 
 b) (999) 10 ને બાઈનરી (દ્વિસાુંખ્યયકી) મા પરરવવતિત કરો.  (જુઓ પ્રકરણ 2) 
2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો.     (2) 
 a) મારહતીના ગારણ તથા વગીકરણ વચ્ચે તફાવત સ્પષ્ટ કરો. (જુઓ પ્રકરણ-9) 
 b) નેટવકય ટોપોલોજી શુું છે ? (જુઓ પ્રકરણ-5) 
3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો.     (2) 
 a) ઓપરેટીંગ વસસ્ટમને વ્યાયયાવયત કરો. તેના વવવવધ કાયો લખો.(જુઓ પ્રકરણ ૩) 
4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક નો ઉત્તર આશરે 100 150 શબ્દોમાું લખો. (4) 
 a) GUI આધારરત ઓપરેટીંગ ના ફાયદા તથા નકુસાન જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-4) 
 b) વવવવધ પ્રકારના નેટવકય કયા છે? વવસ્તારપવૂયક લખો. (જુઓ પ્રકરણ-5) 
5) વનમ્નલલલખત માુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો. (4) 
 a) તફાવત લખો. 
  i) ઇન્દ્ટરનેટ મેસેજજિંગ તથા ચેટ રૂમ (જુઓ પ્રકરણ-6) 
  ii) FTP તથા HTTP  
 b) (FOSS) ફોસનો ઉપયોગ કરવામાું કયા ફાયદા છે ? ( જૂઓ પ્રકરણ 11) 
6) નીચે આપેલા પ્રોજેક્ટમાુંથી કોઈ એક બનાવો. (6) 
 a) આપ આપના વવષય માટે એસાઈમેન્દ્ટ તૈયારી કરી રહ્યા છો ઓપન ઓરફસ  
  રાઇટર સોફ્ટવેરનુું ઉપયોગ કરી આપના ઉત્તર લખો. દસ્તાવેજ (document) ને 
  ફોમેટ કરો. ટાઈમ ન્દ્ય ુરોમન ફોન્દ્ટ , સાઇઝ -12 તથા જયાું જરૂર જણાય ત્યાું 
  લચન્દ્હો (બલેુટ) નો ઉપયોગ કરો. એક  4×4 નુું કોષ્ટક બનાવો. આપણી મળૂભતૂ 
  મારહતી જેવી કે પ્રથમ નામ અટક રોલ નુંબર ઉંમર વગય વગેરે લખો. હવે  
  દસ્તાવેજમાું બોલ્ડ (ઘાટા) ઇટાલલક્સ (ત્રાસા શબ્દો) અન્દ્ડરલાઈન વગેરે જેવા 
  સાધનોનો ઉપયોગ કરો.     (જુઓ પ્રકરણ 8,29) 



 b) આપ કોઇ સોફટ્વેર કુંપનીમા પ્રોજેક્ટ મેનેજર છો આપને તે કુંપનીની વવવવધ 
  ઉપલબ્બ્ધઓ તથા પરરયોજનાઓ (પ્રોજેક્ટ) નો ઉપયોગ કરી આપના ગ્રાહક વવશે 
  જાણકારી પ્રાપ્ત કરવી છે.એક એવો પ્રસ્તવુત અહવેાલ તૈયાર કરો કે જે ગ્રાહકને 
  રોચક તથા સુંવાદાત્મક પદ્ધવત સમજવામાું મદદ કરે.(જુઓ પ્રકરણ 10,27) 
 



સમાજશાસ્ત્ર 

GUJARATI 

(331) 

શશક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નો ફરજજયાત છે. દરેક પ્રશ્નના ફાળવેલા ગણુ બાજુમાાં દર્ાાવ્યા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પેજ ઉપર તમારુાં, અનકુ્રમ નાંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુાં નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ ર્બ્દોમાાં લખો.  

1. નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી કોઇ એક નો જવાબ 40 થી 60 શબ્દોમાાં લખો.                             (2) 
 (A)  સામાજજક વ્યવસ્થા એ સામાજજક આંતરક્રક્રયાની એક પ્રાચીન તથા સવુ્યવસ્સ્થત 
  વ્યવસ્થા છે.? (જુઓ પ્રકરણ – 7 ) 
 (B) સામાજજક આંતરક્રક્રયામાાં સ્સ્થરતા લાવવા માટે કયા મલૂ્યો જરૂરી છે? ઉદાહરણ 
  સક્રહત સમજાવો. ( જુઓ પ્રકરણ - 8) 
2. વનમ્નલલલખતમાાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આર્રે 40-60 ર્બ્દોમાાં લખો.  (2) 
 (A) રીતી-રીવાજો કઈ રીતે આપણી સાંસ્કૃવતની રક્ષા કરે છે તથા તેને કઈરીતે  
  આગળની પેઢીમાાં પહોંચાડવામાાં આવે છે ? ઉદાહરણ સક્રહત સમજાવો.  
  (જુઓ પ્રકરણ – 8 ) 

 (B) “ સમહૂની સ્સ્થરતા એકીકરણ પર આધાક્રરત હોય છે.” વવધાન સ્પષ્ટ કરો.  
  (જુઓ પ્રકરણ - 11) 

3. વનમ્નલલલખતમાાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આર્રે 40-60 ર્બ્દોમાાં લખો.  (2) 
 (A) તમારા ગામ / સમાજનુાં ઉદાહરણ લઈ સમજાવો કે કઈ રીતે સાંઘષા એ એક  
  સામાજજક પ્રક્રક્રયા છે.? ( જુઓ પ્રકરણ – 10 ) 

 (B) વધૃ્ધ્ધ એ સાવાવિક તથા સતત પ્રક્રક્રયા કઈ રીતે છે ? સ્પષ્ટ કરો.  
  ( જુઓ પ્રકરણ-11) 

4. વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાાંથી ગમે તે એકનો ઉત્તર આર્રે 100-150 ર્બ્દોમાાં આપો. (4) 
 (A) માપદાંડો (ધોરણો) એ આપણા જીવનનુાં અલિન્ન અંગ છે. વવધાનની આપના  
  દેવનક જીવનના ઉદાહરણ સાથે ચચાા કરો. ( જુઓ પ્રકરણ – 8 ) 

 (B) અમકુ પક્રરસ્સ્થવતઓ પ્રાપ્ત તથા કવથત પરાંપરાઓથી યકુ્ત માલમૂ પડે છે.  
  ઉદાહરણ સક્રહત વવધાનનુાં સમથાન કરો. ( જુઓ પ્રકરણ – 9 ) 

5. વનમ્નલલલખતમાાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આર્રે 100-150 ર્બ્દોમાાં લખો. (4) 
 (A) સામાજજક સાંરચનામાાં મલૂ્યો તથા લોકાચાર કઈ રીતે એક મહત્વપણૂા ભવૂમકા 
  િજવે છે ? વવધાન સ્પષ્ટ કરો.  ( જુઓ પ્રકરણ - 7) 

 



 (B) સહયોગ એ સામાજજક આંતરક્રક્રયાનુાં એક લક્ષ્યાત્મક તથા સચેતન સ્વરૂપ કઈ 
  રીતે છે ? વ્યાખ્યાવયત કરો. ( જુઓ પ્રકરણ -10) 
6. આપેલ પ્રોજેક્ટ ( પક્રરયોજનાઓ) માાંથી ગમે તે એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરો.  (6)  
 (A) તમારી આસપાસ કોઈ ક્લબ/ સાાંસ્કૃવતક સાંસ્થા / લબન સરકારી સાંસ્થા (NGO) ની 
  મલુાકાત લો જેમાાં કોઈ સામજજક કે સાાંસ્કૃવતક કાયાક્રમોન ુાં આયોજન કરેલુાં હોય 
  સવમવતના મખુ્ય કાયાકતાા સાથે વાતચીત કરો. બધા જ સભ્યોએ િેગા મળીને 
  કાયાક્રમોના આયોજન કરેલા હોય તેવા પાાંચ કાયાક્રમોની યાદી તૈયાર કરો. એક 
  વવસ્તતૃ અહવેાલ તૈયાર કરો. જેમાાં વવલિન્ન કાયાકતાાઓની ક્રક્રયા પ્રણાલીનુાં  
  વવવરણ કરો. (જુઓ પ્રકરણ - 10) 

 (B) તમારી આસપાસના 10 પક્રરવારોની મલુાકાત લો. દરેક પક્રરવારમાાં બે વધૃ્ધ 
  વક્રડલો સાથે એ બાબતે ચચાા કરો કે 15-20 વષા પહલેા લગ્નમાાં કયા-કયા રીત-
  રીવાજો હતા તથા અત્યારે કયા કયા છે ? 15-20 વષોમાાં વૈવાક્રહક રીત- 
  રીવાજોમાાં આવેલા પક્રરવતાન બાબતે એક અહવેાલ તૈયાર કરો. 
        (જુઓ પ્રકરણ-12)  
      
 

  
    

 



ચિત્રકલા 
Drawing 
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શિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સિૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નો માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 

 a) ભારતીય મવૂતિ કાળા મખુ્યત્વે મુંદદરની સજાવટ માટે વનવમિત હતી ટૂુંકમાું સમજાવો. 
  (જુઓ પ્રકરણ-4) 

 b) મહારાષ્રની વિમવૂતિ મવૂતિકળા ની િણ વવશેષતાઓ જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-4) 

2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40-60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 

 a) વિમવૂતિ ભગવાનના િણ ચહરેા િણ વવવવધ સ્વરૂપોને સ્પષ્ટ કરે છે તેમના નામ 
  લખો.(જુઓ પ્રકરણ-4) 

 b) નટરાજની ઉભી મરુા ન ુું વણણન કરો. (જુઓ પ્રકરણ-5) 

3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 - 60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 

 a) નટરાજ મવૂતિ માું ચાર હાથોમાું રાખેલી વવવવધ વસ્તઓુના નામ લખો.  
         (જુઓ પ્રકરણ-5) 

 b) નટરાજ સુંસ્કૃવતનો માધ્યમ તથા કદ જણાવો.(જુઓ પ્રકરણ-5) 

4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નો માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો.  (4) 

 a) લોસ્ટ મીણ (વેકસ) પદ્ધવત શુું છે સુંલિપ્ત માું વણણવો.(જુઓ પ્રકરણ-5) 

 b) તેની ચારે તરફ માટીનો લેપ કરવામાું આવે છે અહીં કઈ પદ્ધવતનુું વણણન કરવામાું 
  આવ્ુું છે તે પદ્ધવત વવશે લખો. 
5) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો.  (4) 

 a) ભારતીય મવૂતિ કળામાું એક એવા પ્રવસદ્ધ લચિકાર નુું નામ લખો જે મવૂતિકાર તથા 
  પહલેવાન પણ હતા. લચિકળામાું તેમના યોગદાન નુું વણણન કરો.  
          (જુઓ પ્રકરણ-5) 

 b) તે એક ભારતીય સમકાલીન મવૂતિકળા ન ુું ઉદાહરણ છે. તેન ુું નામ લખી વણણન 
  કરો. (જુઓ પ્રકરણ-5) 

 
 



6) આપેલા પ્રોજેક્ટ (પરીયોજનાઓ) માુંથી કોઈ એક પ્રોજેક્ટ બનાવો.    (6) 

 a) અમકુ  પિો તથા સામવયકો ને એકિ કરો તેમાુંથી વવવવધ તહવેારો ના લચિો કાપી 
  તેને 1/2 ઇમ્પીરીયલ આકારના કાગળ પર ચોંટાડી એક સુુંદર કોલાજ તૈયાર કરો. 
 b) વવવવધ આકારના રુંગીન કાગળ લો.તેને A4 માપ નાું કાગળ પર ચોંટાડી તમારી 
  પદરકલ્પના નુું ભૌવમવતક લચિ તૈયાર કરો. 
 

 



પર્યાવરણવવજ્ઞયન 

Environmental science (333) 

વિક્ષક દ્વયરય અંકકત મલૂર્યાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂનય 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 - 60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 

 a) એવી કઈ શોધ છે જણાવો કે જેના કારણે આદદમાનવ પથૃ્વી પર વશતપ્રદેશોમાું 
  પણ આવાસ બનાવી રહવેા માટે સક્ષમ બની શક્યા હતા તદુપરાુંત આ શોધ ના 
  કારણ ેઆદદમાનવની જે બીજો લાભ મળ્યો તેનો પણ ઉલ્લેખ કરો. 
         (જુઓ પ્રકરણ 2) 

 b) પથૃ્વી પર સજીવ ની ઉત્પવત્ત થતા વવકાસ સુંબુંવધત અમકુ મહત્વપણૂણ તથ્યો  
  આપેલા છે તેને સાચા ક્રમમાું ગોઠવો.    (જુઓ પ્રકરણ 1) 

  1) ઓક્સસજનયસુત વાતાવરણ 

  2) સરળ લબન પ્રકાશ સુંશ્લેવષત જીવાણઓુ નો વવકાસ. 
  3) પથૃ્વીનુું ઠુંડુ થવુું તથા જૈવવક અણઓુ નુું બનવુું. 
  4) હદરતરવ્ય (કલોરોદફલ) યસુત સકૂ્ષ્મ જીવોનો વવકાસ. 
2) વનમ્નલલલખત માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો.   (2) 

 a) કોઈ કુદરતી પરીતુંત્ર (ecosystem) ની ફરતે મધ્યવતી કે અંતઃવતી ક્ષેત્ર  
  બનાવવાની જરૂર શા માટે પડે છે?    (જુઓ પ્રકરણ-6) 

 b) આપના પડોશી જલીય ખેતી (aqua culture) ને એક વ્યવસાવયક સ્વરૂપે શરૂ  
  કરવા ઈચ્છે છે. તેને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ પ્રકારની ખેતી ની કોઈ ચાર 

  વવશેષતાઓનો ઉલ્લેખ કરો.     (જુઓ પ્રકરણ 7) 

3) વનમ્નલલલખત માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો.   (2) 

 a) ગ્રામ્ય તથા શહરેી વવસ્તારો (આવાસો) ઘણી રીતે એકબીજાથી ખબૂ અલગ છે 
  વનમ્નલલલખત બાબતો ના સુંદભણમાું તફાવત જણાવો. 
  1) વ્યવસાય 

  2) વસ્તી ગીચતા.          (જુઓ પ્રકરણ 8) 

 b) એક સારા ઘર માલલક/ગદૃહણી તરીકે આપ આપના ઘરમાું કયા ચાર પયાણવરણ 



  દહતેચ્ુ ઇંધણનો ઉપયોગ કરશો કે જેનાથી ઘરની અંદર પ્રદૂષણ ન થાય.આ 
  બળતણની પસુંદગી કરવા બદલ ના કોઈ બે કારણો પણ આપો.  
          (જુઓ પ્રકરણ 10) 

4) વનમ્નલલલખત માુંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો જવાબ આશરે 100-150 શબ્દો મા લખો. (4) 

 a) ઉચ્ચ નીપજ આપવાવાળી વનસ્પવત ની જાતો દ્વારા આપણી ખાદ્ય ઉત્પાદન  
  ક્ષમતામાું ઘણી વદૃ્ધિ તથા મદદ કરી છે પરુંત ુબીજી તરફ આ વનસ્પવતની  
  જાતોના ઉપયોગના કારણે તેની મદુાવરણ નો વવનાશ કરવામાું પણ મખુ્ય ભાગ 
  છે. આ બાબતે તમારા વવચારો સ્પષ્ટ કરો.    (જુઓ પ્રકરણ 17) 

 b) કોઈ દુગ્ધાલય નો માલલક વધ ુઉત્પાદન કરવાની લાલચે પોતાના દુધાળા  
  પશઓુને અંતઃસ્ત્રાવ ના ઇન્દ્જેસશન લગાડે છે આ ઇંજેસશન માું કયો રાસાયલણક 
  પદાથણ હોય છે તથા તેના ઉપયોગથી દુધાળા પશ ુઉપર કોઇ અસર પડે છે.  
          (જુઓ પ્રકરણ-20) 

5) વનમ્નલલલખત માુંથી કોઈ એક શબ્દ નો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો.  (4) 

 a) આઈયસુીએન (IUCN) સરકારી વનયુંત્રણથી મસુત એક લબન સરકારી સુંસ્થા  
  (NGO) છે. આપણી પયાણવરણ સુંબુંવધત બાબતો થી લડવા માટે તે કયા પ્રકારે 
  કાયણ કરે છે.       (જુઓ પ્રકરણ 25) 

 b) પયાણવરણીય નૈવતકતાનુું આપણા જીવનમાું શુું મહત્વ છે? તેન ુું ચાર વાક્યોમાું 
  વણણન કરો.        (જુઓ પ્રકરણ 26) 

6) વનમ્નલલલખત પરી (પ્રોજેસટ) માુંથી ગમે તે એક પ્રોજેસટ બનાવો.    (6) 

 a) મશરૂમના બીજ લો. તથા મશરૂમ ઉઘાડો જાતે કમ્પોઝ ખાતર તૈયાર કરો તથા 
  તેની વવસ્તતૃ કરો. ઉગતા મશરૂમના સુંવધણનનુું વનરીક્ષણ કરો. તથા મશરૂમના 
  પદરપસવ થતા લાગતાું સમયની નોંધ લો. આ રીતે આપનુું એક સુંલક્ષપ્ત અહવેાલ 
  તૈયાર કરો આપ ઇન્દ્ટરનેટની કે કોઈ વડીલ ની મદદ લઈ શકો છો. 
 b) આપની આસપાસના કોઈ ખેતરમાું જાવ તથા અમકુ દ્ધદ્વદળ ના છોડ એકઠા કરો. 
  એના મળૂ ધ્યાનપવૂણક વનરીક્ષણ કરો. તમારુું અવલોકન નોંધો. તથા આ મળૂની 
  એક આકૃવત દોરો મડૂમાું જોવા મળતી મળૂગુંદડકાઓના ઉદભવ નુું કારણ તથા 
  તેના મહત્વ વવશે એક અહવેાલ તૈયાર કરો. આ વનમાણણ પ્રદક્રયામાું સુંકળાયેલા જૈવ 
  રાસાયલણક કારણોનો એક સરળ પ્રવાહ લચત્ર પણ તૈયાર કરો. 
 

 



સમહૂ સદેંશાવ્યવહાર 

Mass Communication 

(335) 

શશક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂયાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

1) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) સમાચાર ની વ્યાખ્યા સમજાવો અને અલગ-અલગ પ્રકારના સમાચાર ની માહહતી 
  આપો.કોઈ એક સમાચાર પત્ર પરથી ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારના સમાચાર ને 
  કાપી વ્યવસ્સ્થત રીતે ચોટાડો.    (જુઓ પ્રકરણ-6) 
 b) કુશળ ભારત કૌશલ ભારત અભભયાન ની સચૂના માટે ઉપયોગી ટેગલાઈન લખો. 
         (જુઓ પ્રકરણ 17) 
2) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) વવવવધ પ્રકારની કટપતુળીઓના નામ જણાવો અને તમને મનપસુંદ કોઇપણ એક 
  કઠપતૂળી ન ુું ભચત્ર બનાવો અથવા ચોટાડો. (જુઓ પ્રકરણ 26) 
 b) નવા પ્રસાર માધ્યમ (મીહડયા) દ્વારા પ્રસાહરત કરવા માટે તમારી પસુંદના વવષય 
  પર અહવેાલ તૈયાર કરો. (જુઓ પ્રકરણ ૨૩) 
3) નીચે આપેલ પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) કોઈપણ બે જનસુંપકકના સાધનો નો ઉપયોગ કરીને એક પેમ્પલેટ તૈયાર કરો. 
         (જુઓ પ્રકરણ 18) 
 b) સમાચાર અને માહહતી વચ્ચેનો તફાવત દશાકવો કોઈપણ એક આવથિક મદુ્દો જેમકે 
  જન ધન યોજના પર સચૂના તૈયાર કરો. (જુઓ પ્રકરણ-6) 
4)   નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દો મા લખો.(4) 
 a) ફોટોગ્રાફી ની વ્યાખ્યા આપો અને હફલ્મ ફોટોગ્રાફી તથા હડજજટલ ફોટોગ્રાફી  
  વચ્ચેનો તફાવત લખો.કોઈપણ એક સામવયકમાું પ્રકાવશત થયેલ વાઈડ એંગલ 
  અને નેરો એંગલના બે ભચત્રો લગાવો. (જુઓ પ્રકરણ 25) 
5) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઇપણ 1 પ્રશ્નોનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દોમાું લખો. 
 (a) સમહૂ સુંદેશા વ્યવહારનુું ખયાલ અને સરકારી જનસુંપકક ની સુંરચનાને સમજાવો. 
  ચોખા પીવાના પાણીની જાગતૃતા દશાકવત ુું એક અભભયાન તૈયાર કરો. 
       (જુઓ પ્રકરણ-2અને 18) 



 (b) નવા પ્રચાર માધ્યમ (મીહડયા) મા કમ્્યટુર ની ભવૂમકા અને મહત્વ સમજાવો . 
  તમારા વમત્રો માું ઇન્દ્ટરનેટ માટે વધતી રુભચ, પ્રયોગ અને તેની અસરો દશાકવતો 
  અહવેાલ તૈયાર કરો. (જુઓ પાઠ 21) 
6) નીચે આપેલ બે પ્રોજેક્ટ માુંથી કોઈપણ એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરો.    (6) 
 (a) ભારતમાું વવકાસ સુંદેશાવ્યવહારને પ્રદવશિત કરવા માટે જુદા જુદા સમાચાર  
  પત્રોમાું થી 20 ભચત્રો ભેગા કરીને ફોટો લક્ષણ ભચત્ર બનાવો. આ ફોટો લક્ષણ ભચત્ર 
  ને યોગ્ય મથાડુું (ટાઇટલ/કે્શન) આપી એક અહવેાલ તૈયાર કરો. 
        (જુઓ પાઠ 27, 7-b) 
 b) પરુંપરાગત પ્રચાર માધ્યમના વવભભન્ન પ્રકારો જણાવો. આ પરુંપરાગત પ્રચાર 
  માધ્યમનો ઉપયોગ બેટી બચાવો-બેટી પઢાઓ જેવા જનસુંપકક અભભયાન માું કેવી 
  રીતે કરી શકીએ તે વવસ્તારપવૂકક જણાવો. (જુઓ પાઠ 28 અને 20) 



ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 

Data Entry Oparator 
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શિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂ્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

1) નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો.(2) 
 a) લેઝર જેટ વપ્રન્દ્ટર અને ઇન્દ્કજેટ વપ્રન્દ્ટર વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.(જુઓ પ્રકરણ 1) 
 b) લાઇટ પેન , પ્લોટર વવશે ટ ુંકનોંધ લખો. (જુઓ પ્રકરણ 1) 
2) જે પહલેા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 
 a) વવન્દ્ડોઝ ઓપરેટીંગ વસસ્ટમ નવુું ફોલ્ડર બનાવવા માટેના પગવથયાના   
  જણાવો.(જુઓ પ્રકરણ 2) 
 B) સશુ્રી કીવતિ એક કુંપનીમાું કોમ્પપ્યટુર પ્રોફેશનલ તરીકે કામ કરે છે તેણીને એડોબ  
  ફોટોશોપ સોફ્ટવેર ને અન ઇન્દ્સ્ટોલ કરવુું છે આના માટે જરૂરી સાધનો અને  
  પગથીયાઓ જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ 2) 
3) નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો.    (2) 
 a) તમે તમારુું પેમેન્દ્ટ તૈયાર કરવુું છે આ અસાઇન્દ્મેન્દ્ટ તૈયાર કરવા માટે તમે કયા 
  સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરશો.?(જુઓ પ્રકરણ-૩) 
 b) સુંસ્કૃવત ક્લબના વવદ્યાથીઓએ એમ એસ વડડ નો ઉપયોગ કરીને પોસ્ટર તૈયાર કયુું 
  તેઓ આ પોસ્ટની ઘણી બધી નકલો કાઢી અને તેને સ્ક લમાું નોટટસબોડડ ઉપર  
  મ  કવા માુંગે છે નીચેના માટે કયા પ્રકારના વપ્રન્દ્ટર સેટટિંગ્સ ની જરૂટરયાત છે તે  
  જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ 3 4) 
  - 10 રુંગીન નકલ કાઢવા માટે. 
  - પોસ્ટરની અલગ અલગ આકાર ના કાગળ અને અભભગમ પ્રમાણે નકલ કાઢવા 
  માટે.  
4) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો.     (4) 
 (a) xyz સુંસ્થા ના મેનેજર સુંસ્થાનો એક સુંસ્થાટકય ચાટડ તૈયાર કરે છે એમએસ  
  એક્સેલ ની કઈ વવશેષતાઓ નો ઉપયોગ કરી શકે છે ? તેના પગથીયાઓ   
  જણાવો.(જુઓ પ્રકરણ-6) 
 



 b) કીબોડડ શોટડકટ આપણો સમય બચાવે છે તેની પ્રટક્રયાઓ માટે પાવર પોઇન્દ્ટ  
  કીબોડડ શોટડકટ જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-9) 
  - નવી સ્લાઇડ શરૂ કરવા માટે. 
  - સ  ભચ આઈટમ વધારવા માટે. 
5) જે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો.(4) 
 a) શ્રી વશવમુંગલ એક પેઢીમાું કામ કરે છે તે ઈન્દ્ટરનેટ ઉપર મેટડકલ સજીકલ વવશે 
  શોધી રહ્યો છે તે તેના સવડ કમડચારીઓને શોધે ભલિંક ઈમેલ દ્વારા મોકલવા ઈચ્છે છે 
  તેન ુું ઇમેઇલ આઇડી mrshiva@mss.com છે.આ કાયડ માટે તે કયા પગવથયાું પ  રા 
  કરશે વવસ્તારથી જણાવો. તેના ઇમેલ એડે્રસ ના કુંપોનેટ પણ લખો.  
          (જુઓ પ્રકરણ 10) 
 b) i) હાલની વકડશીટ પહલેા એક નવી વકડશીટ ઇન્દ્સટડ કરવા માટેના જરૂરી  
   પગવથયા જણાવો.(જુઓ પ્રકરણ-6) 
  ii) ટેબ સ્ટોપસ ના અલગ અલગ કયા કયા છે? તેના ઉપયોગો સુંભિપ્ત માું 
   જણાવો.(જુઓ પ્રકરણ 3,4) 
6) નીચે આપેલા પ્રોજેક્ટ માુંથી કોઈ પણ એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરો. (6) 
 a) આજના સમયમાું ઘણી બધી સુંસ્થાઓ એ (શાળા/કોલેજ/બેંક વગેરે ) પોતાના  
  કોમ્પપ્યટુર નેટવકડ (Len) સ્થાપેલા છે તમારી આસપાસની કોઈ એક સુંસ્થાની  
  મલુાકાત લઇ નીચેની માટહતી એકવિત કરો. (જુઓ પ્રકરણ 3 10) 
  i) LAN સાથે જોડાયેલા કોમ્પપ્યટુર ની સુંખ્યા. 
  ii) શુું LAN ઇન્દ્ટરનેટ સાથે જોડાયેલ છે? 
  iii) કયા પ્રકારના ઇન્દ્ટરનેટ કનેક્શન/ જોડાણ નો ઉપયોગ કરે છે? 
 b) "ICT નુું મહત્વ" આ વવષય પર એક પાવર પોઈન્દ્ટ પે્રઝન્દ્ટેશન તૈયાર કરો તેમાું 
  નીચેની માટહતી હોવી આવશ્યક છે. (દરેકની એક સ્લાઇડ ) (જુઓ પ્રકરણ-9) 
  i) ICT શુું છે? 
  ii) ICT નુું મહત્વ. 
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શિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂર્ાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

1) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) I.R.C.T.C. ની નવી નીતીની કોઈપણ બે મખુ્ય વવશેષતાઓ જણાવો. 
         (જુઓ પ્રકરણ-2) 
 b) પ્રવાસની કોઈપણ બે હકારાત્મક આવથિક અસર જણાવો.(જુઓ પ્રકરણ- 2) 
2) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) ભારતીય સુંસ્કૃવતમાુંવવવવધતાના કોઈપણ બે મહત્વપણૂણ કારણોનુું વવશ્લેષણ કરો. 
         (જુઓ પ્રકરણ 6) 
 b) તમારો એક વમત્ર મુુંબઈ જવાનુું વવચારે છે.તમે તેને એવા ચાર સ્થળોનુું નામ 
  જણાવો કે જે ઐવતહાવસક અને સાુંસ્કૃવતક મહત્વ ધરાવે છે.  (જુઓ પ્રકરણ 8) 
3) નીચે આપેલ પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) નીચેના ધાવમિક સ્થળોને તેમની સાથે જોડાયેલ ધમણ મજુબ વગીકૃત કરો.  
  1) કામાખ્યાન 2) દેલવાડા  3) સાુંચી  4) પષુ્કર (જુઓ પ્રકરણ 13) 
 b) કુચીપડૂી નતૃ્ય અને ઓડડસી નતૃ્ય શૈલી વચ્ચેના બે તફાવતો જણાવો. 
         (જુઓ પ્રકરણ-17) 
4)   નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દો મા લખો.(4) 
 a) પ્રવાસને અસર કરનાર કોઈપણ ચાર પડરબળો જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ 13) 
 b) વવશ્વમાું પ્રવાસનો પ્રસાર વધારવામાું પ્રૌદ્યોગગકી અને પેકેજ કેવીરીતે અસર કરે છે. ઉદાહરણ 
  સડહત સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ - 14)    
5) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઇપણ 1 પ્રશ્નોનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દોમાું લખો.(04) 
 (a) તકણસુંગત વળતર નીવતના વનધાણરણ માટે જવાબદાર કોઈપણ ચાર પડરબળોની 
  ભવૂમકાન ુું મલૂયાુંકન કરો.(જુઓ પ્રકરણ-17) 
 (b) કોઈપણ ચાર પ્રવવૃતઓ જણવો કે જે ઈન્દ્ટરવ્ય ૂલેનારે ધ્યાનમાું રાખવી જોઈએ 
  જેનાથી તે ઈન્દ્ટરવ્યનેૂ સફળતાપવૂણક પરૂૂ કરી શકે.(જુઓ પાઠ 18) 
 



 
6) નીચે આપેલ બે પ્રોજેક્ટ માુંથી કોઈપણ એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરો.    (6) 
 (a) તમે એક હોટલના માગલક છો તમારી હોટલને લોકવપ્રય બનાવવા માટે તમારે એક 
  વાનગી મેળો યોજવાનો છે જેમાું પુંજાબી, હૈદરાબાદી,બુંગાળી,ગજુરાતી,રાજસ્થાની 
  તથા સુંદભણમાું પોસ્ટર તૈયાર કરવાના છે. જેમાું વાનગી મેળાની તારીખ,અલગ 
  અલગ પ્રકારની વાનગીઓ અને દરેક વાનગીની મખુ્ય બે વવશેષતાઓ દશાણવી 
  હોય. દરેક વાનગી માટે આવા પોસ્ટર તૈયાર કરો.(જુઓ પાઠ 18) 
 (b) તમારા મોબાઈલ,માડહતી પસુ્સ્તકા અથવા ઈન્દ્ટરનેટના માધ્યમથી ઓછામાું ઓછી 
  બે-બે હોટલના નામ જણાવો કે જે એકથી પાુંચ શે્રણીમાું સમાવવષ્ટ હોય આ  
  હોટલોના નામ સરનામાું અને ટેગલફોન નુંબર એકવત્રત કરો. આ હોટલોના એક 
  ડદવસના મહત્તમ અને ન્દ્યનૂતમ ભાડા તથા હોટેલમાું રૂમ બકુ કરાવવા માટે જરૂરી 
  દસ્તાવેજ જણાવો. આ દરેક માડહતીનો ઉપયોગ કરીને એક કોષ્ટક નીચે  પ્રમાણે 
  તૈયાર કરો જેનો ભવવષ્યમાું ઉપયોગ કરી શકાય. (જુઓ પાઠ 20) 
  

ક્રમ 
હોટલની 
શે્રણી 

સુંપકણ 
નુંબર 

સરનામુું 
રૂમનુું  

ન્દ્યનૂતમ 
ભાડુું/ડદવસ 

મહત્તમ 
કોઈ  
અન્દ્ય  

માડહતી 

       
  
 
 
 
 



કાયદો એક પરિચય 

Law 

(338) 

શિક્ષક દ્વાિા અંરકત મલૂયાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા ફરજજયાત છે. પ્રત્યેક પ્રશ્નોના ગણુ તેની સામે આપેલા છે. 
(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પષૃ્ઠ ઉપર આપનુું નામ ,અનકુ્રમ નુંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40-60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 

      a) ગપુ્તતા (ગોપનીયતા)ના આધારે "પ્રાકૃવતક ન્દ્યાય"ના અપવાદ નો કોઈ  ઉદાહરણ 
આપો કે જયાું પ્રાકૃવતક ન્દ્યાયના વનયમો સાથે બાુંધછોડ કરી શકાય. 

         (જુવો પ્રકરણ 8) 

 b) કોઈ વ્યક્તત એ કુંઇક ગનુો કયો છે તથા ગનુો સાલબત થયા બાદ ગનુાની અસરને 
  ઓછી કરવા માટે રક્ષણની કઈ બે પદ્ધવતઓનો ઉપયોગ કરી શકે.  
         (જુઓ પ્રકરણ 8) 

2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40-60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

         a) એવી કોઈપણ બે પરરક્સ્થવતઓ જણાવો જેમાું સુંસદ રાજય સલૂિમાું નોંધાયેલા         
કોઈ એક વવષય પર કાયદાનુું વનમાાણ કરી શકે. (જુઓ પ્રકરણ-9) 

         b) દસ વષાન ુું એક બાળક બીડી બનાવવાના કારખાનામાું કામ કરે છે તેને બે 
મળૂભતૂ અવધકારોથી વુંલિત રાખવામાું આવ્્ુું છે આ બે મળૂભતૂ અવધકારોના 
નામ લખી તેની કાયદામાું જ જોગવાઈઓની સમજણ આપો.(જુઓ પ્રકરણ-9) 

3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નો માટે ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

a) ભારતમાું બધા નાગરરકોને સમાનતાનો અવધકાર આપેલો છે પરુંત ુતેમ છતાું    

  અનસુલૂિત જાવતઓ તથા અનસુલૂિત જનજાવતઓ માટે વવવશષ્ટ જોગવાઈઓ  
તથા આરક્ષણ કરેલ છે આ બાબત માટે કોઈ યોગ્ય કારણ ની સમજૂતી આપો.  

         (જુઓ પ્રકરણ-9) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 b) ભારતના સુંવવધાનમાું સુંશોધન બાદ લાગ ુકરવામાું આવેલા કોઈ બે રાજયના    

  નીવતવવષયક વસદ્ધાુંતો વવશે જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-20) 

 

4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો. (4) 

 a) "મારહતી પ્રાપ્ત કરવાનો અવધકાર " ના કોઈ િાર ફાયદા જણાવો.  
  (જુઓ પ્રકરણ -9) 

 b) " અપરાધ એક બીમારી છે." આ વિનના આધારે સજા આપવા ના વસદ્ધાુંત ને 
  વ્યાખ્યાવયત કરો. (જુઓ પ્રકરણ 7) 

5) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દો મા લખો. 
 a) તમે કયા મળૂભતૂ અવધકાર ને સૌથી મહત્વપણૂા સમજો છો ? તમારા ઉત્તર ના 
  સુંદભે બે દલીલો જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ 19) 

 b) પરુંપરાઓ એ માન્દ્ય કાયદાઓ છે શુું આપ આ વવધાન સાથે સહમત થશો  
  તમારા ઉત્તર ના સુંદભે બે દલીલો જણાવો. 
6) વનમ્નલલલખત (પરીયોજનાઓ) પ્રોજેતટ માુંથી કોઈ એક પ્રોજેતટ તાયાર કરો. (6) 

 a) આપેલ કોષ્ટકમાું વવભાગ A માું અમકુ શબ્દો આપેલા છે એ શબ્દોના સુંદભે  
  સુંવવધાન સુંબુંવધત કાયદામાું કરવામાું આવેલી જોગવાઇઓને વવભાગ B માું  
  લખો.    

 વવભાગ A                                 વવભાગ B 

 

ઉદાહરણ  
વવશ્વાસની સ્વતુંત્રતા  ધાવમિક સ્વતુંત્રતા નો 

અવધકાર. 
 

1. ગણતુંત્ર 

2. 14 વષાની ઉંમર સધુીના બાળકોને મફત 
તથા ફરજીયાત વશક્ષણ 

3. વવિારવાની સ્વતુંત્રતા. 
4. આપણે રાષ્રધ્વજ તથા રાષ્રગીતનુું માન 
જાળવવુું જોઈએ. 
5. 73 મુું સુંવવધાન સુંશોધન. 
6. મરહલાઓ તથા પરુુષો માટે સમાન અવધકાર. 
 

 
 
 
 
 

1. ............... 
 

2. ............... 
3................. 
4.................. 
5................... 
 

6.................. 



 

 
 b) વનમ્નલલલખત વાક્યોની સાિી ઓળખ કરી તેની સામે મળૂભતૂ હકો મળૂભતૂ ફરજો 
  કે રાજયના નીતી વનદેશક વસદ્ધાુંતો માુંથી જે લાગ ુપડત ુું હોય તે લખો. 
     

 વવભાગ A                                 વવભાગ B 

 

1)આપણને ભારત દેશ ની હદમાું ગમે ત્યાું આવવા જવાની 
સ્વતુંત્રતા છે. 
2)સમાન કાયા માટે દરેકને સમાન વેતન મળવુું જોઈએ. 
3)આપણે રાષ્રીય સુંપવત્તને નકુસાન પહોંિાડવુું ન જોઈએ. 
4)રાજય એ ન્દ્યાયતુંત્ર તથા કારોબારી ને અલગ રાખવા 
માટે પગલાું લેવા જોઈએ. 
5)દરેક નાગરરકને ખાસ કરીને અલ્પસુંખ્યકોં ને પોતાની 
સુંસ્કૃવત ભાષા તથા લલવપને સરુલક્ષત રાખવાની ખાતરી 
અપાવે છે. 
6)આ ન્દ્યાયસુંગત નથી. 
 

1. ............... 
 
 

2. ............... 
3................. 
 

4.................. 
 

5................... 
 
 

6.................. 

 



પસુ્તકાલય તથા માહિતી વિજ્ઞાન  
Geography 

(316) 

વિક્ષક દ્વારા અંહકત મલૂયાાંકન કસોટી 
TUTOR MARKED ASSIGNMENT 

કુલ ગણુ – 20  

 Max Marks – 20  

સચૂના 
(1) બધા જ પ્રશ્નો ફરજજયાત છે. દરેક પ્રશ્નના ફાળવેલા ગણુ બાજુમાાં દર્ાાવ્યા છે.  

(2)  ઉત્તરવહીના પ્રથમ પેજ ઉપર તમારુાં, અનકુ્રમ નાંબર, અધ્યયન કેન્દ્રનુાં નામ અને વવષય 

 સ્પષ્ટ ર્બ્દોમાાં લખો.  

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નો માાંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આર્રે 40- 60 ર્બ્દોમાાં આપો.   (02) 

 a) આપે હમણાાં જ એક સાવાજવનક ગ્રાંથાલય નોકરી ર્રૂ કરી છે વરરષ્ઠ નાગરરકોને  
  વવવવધ સેવાઓ ઉત્પાદન ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે આપ કયા કયા પગલાાં લેર્ો ? 

         (જુઓ પ્રકરણ – 2 ) 
 b) એક વવવર્ષ્ટ ગ્રાંથાલયના ગ્રાંથપાલ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય ને એ મારહતી ર્ોધવા 
   માટે કઈ રીતે મદદ કરર્ો. (જુઓ પ્રકરણ – 2 ) 
2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાાંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આર્રે 40-60 ર્બ્દોમા આપો.   (2) 

 a) ભારતના રિજજટલ ગ્રાંથાલયની મલુાકાત લો તેના ઇવતહાસ સાંગ્રહોમાાં આ પ્રકારની   

  ભાષાઓ તથા વવતરણ વ્યવસ્થા વવરે્ મારહતી મેળવો. (જુઓ પ્રકરણ – 3 ) 
 b) આપના મત અનસુાર આધવુનક સ્વયાંસાંચાલલત ગ્રાંથાલયમાાં ગ્રાંથાલય વવજ્ઞાન ના   

  પાાંચ સતૂ્ર કઈ રીતે બાંધ બેસે છે? (જુઓ પ્રકરણ – 4 ) 
3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાાંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આર્રે 40 60 ર્બ્દોમાાં આપો.   (2) 

 a) REPID પ્રોધોલગકી ટેકનોલોજી દ્વારા પસુ્તકો ની ચોરી ને કઈ રીતે રોકી ર્કાય છે. 
         (જુઓ પ્રકરણ – 3 ) 
 b) ગ્રાંથાલય વવજ્ઞાન સતૂ્રમાાં મકુ્ત અલભગમ પ્રણાલીના સાંદભી યાદી તૈયાર કરો. 
         (જુઓ પ્રકરણ – 4 ) 
4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આર્રે 100 150 ર્બ્દોમાાં લખો.  (4) 

 a) એક ર્ાળાના ગ્રાંથાલયની મલુાકાત લો ત્યાાંથી એક ર્બ્દકોર્, જ્ઞાનકોર્, મારહતીનો  
  ભાંિાર તથા વનદેવર્કા આમાાંથી ર્બ્દકોર્ ની સરખામણી 
  - જ્ઞાનકોર્ 

  - મારહવતનો ભાંિાર 

  - વનદેવર્કા   સાથે કરો.  (જુઓ પ્રકરણ – 7 ) 
 
 
 
 
 



 

 b) એક સાવાજવનક ગ્રાંથાલય તથા એક મહાવવદ્યાલય કોલેજ ના ગ્રાંથાલયની      ઇન્દ્ટરનેટના માધ્યમથી મલુાકાત લો બાંને ગ્રાંથાલયની નીચે આપેલા વવષય સાંદભે     સરખામણી કરો. 
  - માનવ સાંચાલલત તથા કોમ્્યટુર રાઈઝ સેવાઓ 

  - વેબ 2.0 ઉપકરણો 
  - રીમોટ એક્સેસ દૂરવતી સવુવધાઓ.   (જુઓ પ્રકરણ – 14 ) 
5) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાાંથી ગમે તે એકનો ઉત્તર આર્રે 100 ર્બ્દોમાાં લખો.    (4) 

 a) વ્વ્હટેકસા અલમેનાક ઈ.સ. 1868 થી ઇંગ્લેન્દ્િમાાં પ્રવતવષે પ્રકાવર્ત થાય છે.    

  વ્વ્હટેકસાની વેબસાઇટ જોવો તથા તેમાાં ઉપલબ્ધ મારહતી ને વ્યાખ્યાવયત કરો.      

         (જુઓ પ્રકરણ – 7 ) 
 b) વર્ચયુાઅલ ગ્રાંથાલયની વેબસાઈટ (Vlib.org) જુઓ. તેના સર્જકો,ઈવતહાસ,સ્થાન  
  તથા વવષયો બાબતે ચચાા કરો. (જુઓ પ્રકરણ – 3 ) 
 
 

6) આપેલ પ્રોજેક્ટ (પરરયોજના) માાંથી કોઈ એક તૈયાર કરો.    (6) 
 a) સાંસ્થારકય ભાંિાર એક ઓનલાઈન િેટાબેસ છે. જે ઓનલાઈન જોવા માટે ર્ોધ ગ્રાંથો, 
   ર્ોધ લેખો વગેરેના રિજીટલ સાંગ્રહની જાણકારી પરુી પાિે છે. ઈંરિયન ઈન્દ્સ્ટીટયટુ  
  ઓફ સાયન્દ્સના સાંસ્થારકય ભાંિાર eprints@iisc.ernet.in નો અભ્યાસ કરો. IISC ના 
  સાંસ્થારકય પ્રકાર્નોના સાંગ્રહ માટેના વવવવધ ચરણોની જાણકારી આપો.  
          (જુઓ પ્રકરણ – 8 ) 
 b) જવાહરલાલ નહરુે વવશ્વવવદ્યાલય ગ્રાંથાલયની વેબસાઈટ (lib.jnu.ac.in) જુઓ.  
  વવવવધ કક્ષાના ઉપભોક્તાઓ જેમકે વવદ્યાથીઓ , રૈ્ક્ષલણકો,નવા ઉપયોગકતાા વગેરે  
  વવરે્ મારહતી એકત્ર કરો. ગ્રાંથાલયમાાં સાંઘ ( કન્દ્સોરટિયમ) દ્વારા પ્રા્ત ઈલેક્રોવનક  
  સાંસાધનોનુાં સવવસ્તાર વણાન કરો. (જુઓ પ્રકરણ – 14 ) 
  
 


