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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 આશરે 40- 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 

 a) એક ખમીસને રૂ. 749 માું વેચવાથી દુકાનદારને 7% નફો મળે છે. ખમીસની   
  મળૂકકિંમત નક્કી કરો.     (જુઓ પ્રકરણ 8) 

 b) કાગળનુું એક લુંબચોરસ પષૃ્ઠ જેનુું માપ 44 સે.મી.  18 સે.મી. છે. તેને લુંબાઈ  
  સુંદરે્ભ વાળી નળાકાર બનાવવામાું આવે છે.આ નળાકારનુું કદ શોધો. 
         (જુઓ પ્રકરણ 21) 
2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40-60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 

 a) આપેલ આકૃવતમાું O વર્ ુળુન ુું કેન્દ્ર છે. x નુું મલૂ્ય શોધો. (જુઓ પ્રકરણ-15) 
 
 

 
 

 b) આકૃવતમાું જો ∠𝐴𝐵𝐶 = 690 તથા ∠𝐴𝐶𝐵 = 310 હોય તો ∠𝐵𝐷𝐶 નુું મલૂ્ય શોધો.  
         (જૂઓ પ્રકરણ 15)  

 



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

 a) બે વર્ ુળુોની વિજ્યા 9 સે.મી. તથા 12 સે.મી. છે. એક એવા વર્ ુળુની વિજ્યા   
  શોધો. જેનુું કે્ષિફળ આ બુંને વર્ ુળુોના કે્ષિફળના સરવાળા જેટલુું થાય. 
          (જુઓ પ્રકરણ-20) 
 

 b) એક સમલુંબ ચર્ષુ્કોણનુું કે્ષિફળ 64 સે.મી.2 છે. જો તેની સમાુંતર બાજુઓની   
  લુંબાઈ 10 સે.મી. તથા 6 સે.મી. છે. તો સમાુંતર બાજુઓ વચ્ચેનુું અંતર જણાવો. 
        (જુઓ પ્રકરણ 20)  
4) વનમ્નલલલખત માુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો.     (4) 

 a) આપેલ આકૃવતમાું O એ AB તથા CD ન ુું મધ્યલબિંદુ છે. સાલબત કરો કે AC = BD  
  તથા AC ll BD .     (જુઓ પ્રકરણ 11)  

 
 

 
  
 

b) આપેલી આકૃવતમાું P એ ∆𝐷𝐸𝐹 નુું મધ્યકેન્દ્ર છે. તથા EH , DF ને લુંબ છે.  
  જો DH = 9 સે.મી. , DG = 7.5 સે.મી. , EP = 8 સેમી તથા DE = FF હોય તો  
  FH , EH , PH ની લુંબાઈ શોધો. તથા ∆ 𝐷𝐸𝐹 ની પકરવમવત શોધો. 

 
 
 
 
 
 



 
 

5) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો.     (4) 

 a) P એ વર્ ુળુન ુું બાહ્ય લબિંદુ છે. તેમાુંથી O કેન્દ્ર ધરાવતા વર્ ુળુ ઉપર બે સ્પશુકો PA  
  તથા PB દોરેલા છે.સાલબત કરો કે OP એ AB નો લુંબદ્વિર્ભાજક છે.  

(જુઓ પ્રકરણ 17) 

 

 b) એક 30 મીટર ઉંચા મીનારાની ટોચનો ઉત્સેકકોણ બીજા વમનારાના તલળયેથી 600  
  છે. તથા પહલેા વમનારાના તલળયેથી બીજા વમનારાની ટોચનો ઉત્ચેધકોણ 300 છે.  
  બુંને વમનારા એક જ સમતલ પર છે. તો બુંને વમનારા વચ્ચેનુું અંતર તથા બીજા  
  વમનારાની ઉંચાઈ શોધો.     ( જુઓ પ્રકરણ 23)  

6) આપેલી પરીયોજનાઓ (પ્રોજેક્ટ) માુંથી ગમે તે એક તૈયાર કરો.    (6) 

 a) આપના વવસ્તાર/ગામમાું આશરે 50 પકરવારો વવશે સવે કરો. વસતી તથા કુટુુંબોની  
  આવક ધ્યાનમાું રાખો. 
  1) આપેલા કુુંટુુંબો માટે પ્રાપ્ત કરેલી માકહતીને આવવૃત સ્વરૂપે કોષ્ટકમાું ગોઠવો. 
  2) સરેરાશ કુુંટુુંબના કદની ગણતરી કરો. કેટલા કુુંટુુંબો સરેરાશ કુુંટુુંબના કદ   
   કરતાું વધ ુકદ ધરાવે છે ? 

  3) સૌથી વધ ુઆવક ધરાવતા 10 કુટુુંબો માટેનો સ્તુંર્ભ આલેખ તૈયાર કરો. 
         ( જુઓ પ્રકરણ 24 તથા 25 ) 
 
 

 b) આ વષુમાું થનારી કોઈપણ એક કક્રકેટ મેચનુું અવલોકન કરો. એક રીપોટુ તૈયાર કરો 
  જેમાું બુંને ટીમોની રમતની ર્લુના વનમ્નલલલખત બાબતોના આધારે કરેલી હોય.. 
  1) દરેક ખેલાડીએ બનાવેલા રન 

  2) બુંને ટીમનો સરેરાશ સ્કોર 

  3) રમેલા દરેક બેટ્સમેનનો રનરેટ 

  4) રમેલા દરેક બોલરનો રનરેટ 

  5) જીતનારી ટીમના સવોત્તમ 5 ખેલાડીઓ ના સ્કોર દશાુવતો સ્તુંર્ભ આલેખ  
   દોરો.     (જુઓ પ્રકરણ 24 તથા 25 ) 



વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

Science Of Technology  

(212) 

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 આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
a) બ્રુંહ્ાુંડમાું કોઈ બે અવકાશીય પદાથો વચ્ચે આકષષણબળમાું ભભન્નતા ઉત્પન્ન કરનારા 
 પરરબળોનો ઉલ્લેખ કરો.    (જુઓ પ્રકરણ -11) 
b) ઉષ્મીય પ્રસરણ પ્રરક્રયાને આકૃવત તથા દૈવનક જીવનનાું બે ઉદાહરણો દ્વારા સ્પષ્ટ 
 સમજાવો.      (જુઓ પ્રકરણ 14) 

2) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
a) સુંયોજનોના સતૂ્રો લખો. 

  1) Ca+2  PO4
-3 

  2) NH4
+  CO3

-2 
  3) Al+3  SO3

-2 
  4) C+4  Cl-    (જુઓ પ્રકરણ 3) 

b) નીચેની પ્રરક્રયાઓ પણૂષ કરો. 
  1) Mg +CuSO4 

                           
→         

  2) Pb(NO3)2 
          ઉષ્મા        
→          

  3) Ag + FeSO4 
                           
→         

  4) 2FeSO4(S) 
          ઉષ્મા        
→             (જુઓ પ્રકરણ 4) 

3) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
a) આપણા શરીરમાું અમકુ કોષો વવવશષ્ટ પ્રકારે બનેલા હોય છે. જે સતૂ્રીય વવભાજનની 
 ક્ષમતા ધરાવે છે. અને પનુઃવવભાજનની ક્ષમતા ધરાવે છે. અને પનુઃવવભાજનના 
 અંતે સમાન કોષોન ુું વનમાષણ કરે છે. આ પ્રકારના કોષો એક ભ્રણુમાું તથા એક પખુ્ત 
 વયની વ્યક્તતમાું કઈ જગ્યાએથી પ્રાપ્ત થાય છે તે લખો.(જુઓ પ્રકરણ 21) 
b) 1) જો અગ્રમગજ વ્યવક્સ્થત કાયષ ન કરત ુું હોય તો શરીરની કઈ કઈ પ્રરક્રયાઓ 
  પર તેની અસર જોવા મળે છે. (જુઓ પ્રકરણ 23) 

  2) મગજનો કયો ભાગ ઐચ્ચ્છક પ્રરક્રયાઓને વનયુંવત્રત કરે છે ? 



 
4) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દો માું આપો. (4) 

a) તમે ધ્વવન પ્રસરણ માટે સ્વતુંત્ર,મૌભખક કે બૌદ્ધિક વસવાયનુું કોઈ માધ્યમ પસુંદ કરો. 
 તથા આકૃવતની મદદથી તેની કાયષપધ્ધવત સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ-18) 
b) સમજાવો.      (જુઓ પ્રકરણ 4) 

  1) આયવનય સુંયોજનો પીગળેલી અવસ્થામાું વવદ્યતુનુું વહન કરે છે. જ્યારે  
  સહસુંયોજક સુંયોજનો પીગળેલી અવસ્થામાું વવદ્યતુનુું વહન કરતાું નથી.  
  નેપ્થેલીનનુું ગલનભબિંદુ 353.4k તથા સોરડયમ તલોરાઈડનુું ગલનભબિંદુ  
  1074k હોય છે. 

  2) રેડોતસ પ્રરક્રયાઓ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. 
5) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દોમાું આપો. (4) 

a) એક ઉંચી તથા લુંબ કોશીકાઓના સમહૂ કે જેમાું તેના બુંને છેડે પ્રવધો હોય છે. તે 
 જઠર તથા નાના આંતરડાની અંદરની રદવાલ પર હોય છે. આ પેશીઓનુું નામ 
 આપો. તથા શરીરમાું તેન ુું કાયષ જણાવો.  (જુઓ પ્રકરણ-21) 
b) એક વ્યક્તતને સ્નાયમુાું પીડા , આંતરરક રતતસ્ત્રાવ, પાચનમાું તકલીફ તથા 
 આંતરડામાું દુઃખાવો છે. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. (જુઓ પ્રકરણ-32) 

  1) રોગનુું નામ તથા જવાબદાર સકૂ્ષ્મજીવનુું નામ લખો. 
  2) આ રોગના સુંક્રમણ માટે શક્ય પથ દશાષવો. 
  3) આ રોગથી કઈ રીતે બચી શકાય ? 
  4) આ રોગના ઉપચાર માટે ડોતટર કયા પ્રકારની સારવાર આપશે.? 
6) નીચે આપેલા પ્રોજેતટ માુંથી કોઈપણ એક પ્રોજેતટ તૈયાર કરો.    (6) 

a) ઘરવપરાશ માટે વવદ્યતુઉજાષ વવતરણની એક નોંધ તૈયાર કરો. એક એવો ઘરેલુું 
 પરરપથ બનાવો જેમાું વવજળીના થાુંભલાથી તમારા ઓરડા સધુી વવદ્યતુ ઉજાષન ુું  

  વહન થત ુું દશાષવાય. અથીંગ વાયર , સોકેટ , ક્સ્વચ તથા ફયઝુનુું કાયષ સમજાવો. 
 આપ વવવવધ મેગેઝીન કે ઈન્દ્ટરનેટની મદદ લઈ શકો છો.  

 b) નજીકની કોઈ શાળા કે કોલેજની પ્રયોગશાળામાું જઈ અમકુ રસાયણો વવશે જાણકારી 
 મેળવો. નીચેના ઉત્તર લખો. 

  1) કાબષવનક તથા અકાબષવનક રસાયણોમાું ભેદ કઈરીતે સ્પષ્ટ કરશો. 
  2) ઈથેનોલમાું કયો રક્રયાશીલ સમહૂ હોય છે ? 
  3) કાબષનના એલોટ્રોથીક સ્વરૂપોના નામ લખો.  
  4) આલ્કોહોલ તથા કાબોતસીલીક એવસડ વચ્ચે તફાવત સ્પષ્ટ કરો. 
  5) સુંતપૃ્ત તથા અસુંતપૃ્ત હાઈડ્રોકાબષન વચ્ચે તફાવત સ્પષ્ટ કરો. 
  6) CO2 કાબષવનક કે અકાબષવનક સુંયોજન છે ?  
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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 પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
a) મનષુ્યના વવકાસમાું વશકાર યગુનો ફાળો જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ -0) 
b) ભીમબેટકા ગફુાની ચચત્રકળાનુું વવશ્લેષણ કરો.  (જુઓ પ્રકરણ 0) 

2) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
a) ઉત્તર ભારત અને દચિણ ભારત ભૌવતક સ્વરૂપે એકબીજાથી અલગ છે. તેમ છતાું 
 તેમની પોતાની અલગ વવશેષતા છે. કોઈપણ બે મદુ્દા લખો.(જુઓ પ્રકરણ 9) 
b)    તમારા સમદુાયમાું વરસાદ સામાજીક અને સાુંસ્કૃવતક જીવનને કેવીરીતે અસર કરે છે.? 
 (જુઓ પ્રકરણ 18) 

3) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
a) ભારતનુું બુંધારણ સુંઘાત્મક છે. પણ તેની આત્મા એકાત્મક છે. આ વવધાનના સમથથન 
 આપતાું બે ઉદાહરણ આપો.    (જુઓ પ્રકરણ 15) 
b) બુંધારણનો કયો સધુારો અને કેવીરીતે ભારતમાું મહહલા સશક્તતકરણનો માગથ મોકળો 
 કયો છે. ? કારણ આપી સમજાવો.   (જુઓ પ્રકરણ 18) 

4) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દો માું આપો. (4) 
a) સુંગમયગુ તેમજ તેની ઉપલબ્બ્ધઓની વવવેચાત્મક સમીિા કરો.  
b) પ્રદેશવાદને ભારતની રાષ્રીય એકતાના માગથની સૌથી મોટો પડકાર માનવામાું આવે 
 છે. પરુંત ુક્યારેક આ વવચાર યોગ્ય પણ લાગે છે. આ વવધાનના સમથથનમાું કોઈપણ 
 બે દલીલો જણાવો.   

5) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દોમાું આપો. (4) 
a) ભારતના નકશામાું નીચે દશાથવેલ સ્થળને યોગ્ય ચચહ્ન તેમજ નામ દ્વારા દશાથવો.  
 1) અરવલ્લીનુું સવોચ્ચ વશખર 

  2) અરબસાગરને મળતી એક મખુ્ય નદી 
  3) 20 સે.મી. થી ઓછો વાવષિક વરસાદ ધરાવતો વવસ્તાર 
  4) કાુંપવાળી જમીનનો વવસ્તાર    (જુઓ પ્રકરણ - 9)  



 b) એવી બે સમસ્યાઓ જણાવો જે સ્વતુંત્ર અને વનષ્પિ ચ  ુંટણીમાું અવરોધ રૂપ છે. 
 તેમજ તેના ઉપાય જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-22) 

6) નીચે આપેલા પ્રોજેતટ માુંથી કોઈપણ એક પ્રોજેતટ તૈયાર કરો. (6) 
a) એક મહહલા તેના બે બાળકો સાથે ગામમાું રહ ેછે. તે ગામમાું ઘરકામ કરે છે. તે તેના 
 બાળકોને ભણાવવા માુંગે છે પણ સફળ થતી નથી. તમે ગામના સરપુંચની 
 ઓહફસમાું જઈ મફત અને ફરજીયાત વશિણ અંતગથત કાયથક્રમો અને નીવત વવષે 
 જાણકારી મેળવો, ગામના સચપુંચની ઓહફસમાુંથી મેળવેલ માહહતીના આધારે 
 અહવેાલ તૈયાર કરો. તેમજ બાળકોના વશિણ અંગેના અલગ-અલગ ઉપાયો 
 જણાવો.  
b) તમારા ગામ કે શહરેના સ્થાવનક િેત્ર કે જયાું તમે રહો છો ત્યાુંના 10 ઘરોન ુું સવેિણ 
 કરો. ત્રણ અલગ-અલગ ઉંમર સમ  હ અને જાવત જાણવાનો પ્રયત્ન કરો. સવેિણ 
 નીચે દશાથવેલ કોઠા મજુબ કરો.   

અન.ુનું. 
વયજ થ 
(વષથ) 

પરુુષોની 
સુંખ્યા 

સ્ત્રીઓની 
સુંખ્યા 

કુલ સ્ત્રી 
પરુુષોની 
સુંખ્યા 

જાવત 
પ્રમાણ 

      
      

   કોઠામાું આપેલ માહહતીના આધારે મખુ્ય સમ  હની જ્ઞાવત ઓળખો. વયજ થ મજુબ 
 જાવત પ્રમાણની ટકાવારી કેવી છે? શુું તે વધે છે કે ઘટે છે ? મળેલ આંકડાકીય 
 માહહતીના આધારે એક અહવેાલ તૈયાર કરો. તમે મેળવેલ તારણોની આપણા સમાજ 
 પર કેવી અસર પડશે ? 

 



અર્થશાસ્ત્ર 

Economics 

(214) 
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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 પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
a) અથથશાસ્ત્ર એ અછત અને પસુંદગીઓ નુું વવજ્ઞાન છે સમજાવો (જુઓ પ્રકરણ 1) 
b) આવથિક અને બબન આવથિક વચ્ચેનો તફાવત ઉદાહરણ સહહત સમજાવો. 

  (જુઓ પ્રકરણ 2) 
2) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 

a) અથથવ્યવસ્થા એ એક માળખુું છે જયાું બધી જ આવથિક પ્રવવૃત્તઓ કરવામાું આવે છે. 
 સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ-4) 

 b) શ્રમપ્રધાન પ્રૌદ્યોબગકી ફની મડૂી પ્રધાન પ્રોધોગીકી વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.  
  ( જુઓ પ્રકરણ 7) 
3) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 

a) શુું તમે સુંમત છો કે દુલથભ સુંસાધનોનો પરેૂપરૂો ઉપયોગ નથી થતો તો આ  
 સુંસાધનોનો બગાડ છે. ચચાથ કરો. (જુઓ પ્રકરણ-5) 
b) અથથતુંત્રમાું વસ્તઓુ અને સેવાઓની ભવૂમકા મહત્વપણૂથ છે સમજાવો.  

       (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
4) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એકપ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દોમાું આપો.(4) 

a) સકારાત્મક અથથતુંત્ર એ આદશથવાદી અથથતુંત્ર કરતા કેવી રીતે બભન્ન છે ? ઉદાહરણ 
 સહહત સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ 1) 
b) સાહહલ એક ઉદ્યોગ સાહવસક બનવા માુંગે છે. એક ઉદ્યોગસાહવસક તરીકે તેણે કયા 
 કયા કાયો કરવા જરૂરી છે.? (જુઓ પ્રકરણ-6) 

5) નીચ ેઆપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દોમાું આપો. (4) 
a) એક કાલ્પવનક સુંખ્યાત્મક ઉદાહરણ/અનસુબૂચ ની મદદથી માુંગના કાયદાની વ્યાખ્યા 
 આપો. (જુઓ પ્રકરણ-9) 
b) અથથતુંત્રની કેન્દ્રીય/ મખુ્ય સમસ્યા ઉદાહરણ સહહત સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ-5) 



6) નીચે આપેલા પ્રોજેકટમાુંથી કોઈપણ એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરો. (6) 
a) ઉપભોક્તા વસ્ત ુઅને ઉત્પાદક વસ્તઓુની એક યાદી તૈયાર કરો. ઉપભોક્તા વસ્ત ુ
 અને ઉત્પાદક વસ્તઓુ ઉપયોગ ની રષ્ષ્ટએ કઈ રીતે અલગ અલગ છે. સમજાવો. 
 (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
b) નીચે આપેલ કોષ્ટક ના આધારે સીમાુંત ઉત્પાદન અને સરેરાશ ઉત્પાદનની ગણતરી 
 કરો. (જુઓ પ્રકરણ 7) 

શ્રમ / મજુર એકમો કુલ ઉત્પાદન સીમાુંત ઉત્પાદન સરેરાશ ઉત્પાદન 
0 10   
1 15   
2 20   
3 27   
4 36   
5 40   
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શિક્ષક દ્વારા અંકકત મલૂયાાંકન 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) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40-60 શબ્દોમાું આપો.(2) 
 a) પયાાવરણના પ્રદૂષણને અટકાવવા માું ભારત ની ભવૂમકા જણાવો.(જુઓ પ્રકરણ 1) 
 b) એક વેપારી તરીકે તમે તમારા વ્યવસાયને ચલાવવા માટે કઈ કઈ અલગ અલગ 
  પ્રકારની પ્રવવૃત્ત નો ઉપયોગ કરશો તે જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ 2) 
2) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
 a) એકાુંકી વેપારી પેઢી ની સ્થાપના અને વવસર્જન સરળ છે.શુું વેપારી પેઢીન ુું એક  
  માત્ર આ જ સ્વરૂપ હુંમેશા માટે અસ્સ્તત્વ ધરાવી શકે છે. (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
 b) વેપારમાું માલસામાન અને વ્યસ્તતઓનુું સ્થળાુંતર મહત્વપણૂા છે.આ વાક્યના  
  અનસુુંધાન માું વેપારમાું વાહનવ્યવહાર નુું મહત્વ જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ- 5) 
3) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
 a) ઈમેલ લલલખત સુંદેશાઓ નુું સૌથી ઝડપી વહન કરવા માટેન ુું સાધન છે. -   
  સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ 7) 
 b) વખાર એ વેપારની એક ખબૂ જ મહત્વ ની સહાયક સેવા છે. - વવધાન સમજાવો.  
  ( જુઓ પ્રકરણ -6) 
4) જે પેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દો માું આપો. (4) 
 a) માલલકીના આધારે કુંપનીઓના ચાર પ્રકાર છે.અલગ - અલગ પ્રકારની   
  કુંપનીઓની લાક્ષલણકતાઓ જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ -4) 
 b) જાહરે ભવવષ્ય વનવધ ની લાક્ષલણકતાઓ જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ 8) 
5)    નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દોમાું આપો. (4) 
 a) બેનન્દ્કિંગ ક્ષેત્રમાું હાલમાું થયેલ વવકાસ લક્ષી ફેરફાર તેમજ તેના ગ્રાહકને આપવામાું 
  આવતી આધવુનક સવુવધાઓ વવશે જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ 9) 
 b) કોઈ વખાર કે જે કોઈ ખાસ વવવશષ્ટતાઓ ધરાવે છે તેને આદશા વખાર કહવેામાું 
  આવે છે. સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ -6) 
 



 
6) નીચે આપેલા પ્રોજેતટ માુંથી કોઈપણ એક પ્રોજેતટ તૈયાર કરો. (6) 
 a) નજીકની બેંક ની મલુાકાત લો અથવા ટોલ ફ્રી નુંબર પર ફોન કરી બચત ખાત ુું  
  ખોલવાની પ્રક્રક્રયા વવશે માક્રહતી મેળવો અહવેાલ તૈયાર કરો. ( જુઓ પ્રકરણ -9) 
 b) તમારા વવસ્તારની એક સહકારી મુંડળીની મલુાકાત લો.સહકારીમુંડળીની પ્રવવૃત્તઓ 
  પડતી મશુ્કેલીઓ અને સભ્યોની સુંખ્યા પર એક અહવેાલ તૈયાર કરો.  
  (જુઓ પ્રકરણ -5) 
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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 આશરે 40- 60 શબ્દોમાું લખો. 
 a) આપ બપોરના ભોજન માટે હોમ ડિલીવરી ખાદ્ય એવા શરૂ કરવા ઈચ્છો છો.  
  પીરસવાવાળી વસ્તઓુ કે જે સુંતલુલત આહાર હોય તેન ુું મેન ુું તૈયાર કરો. તમારા 
  વ્યાપારમાું કયા ત્રણ મલૂ્યોન ુું ધ્યાન રાખશો.  (જુઓ પ્રકરણ 3,21,22) 

 b) લાલ મરચાું સકુવવાનો તમારો કૌટુુંલબક વ્યાપાર છે. ગહૃવવજ્ઞાનના અભ્યાસ બાદ 
  તમે કૌટુુંલબક આવક કઈ રીતે વધારી શકશો.  (જુઓ પ્રકરણ 5,16) 

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

 a) નસસરી શાળામાું 3 થી 6 વષસની ઉંમરના બાળકો અભ્યાસ કરે છે. પ્રત્યેક વષે  
  તેમનામાું થતાું ગત્યાત્મક તથા ભાષા વવકાસનુું ઉદાહરણ સહીત વણસન કરો. 
  (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
 b) આપના વવસ્તારમાું રહતેા લોકો કઈ રીતે હવા તથા પાણીના પ્રદૂષણના વશકાર  
  બને છે. ? આનાથી બચાવવા માટે તમે કઈ મદદ કરી શકો. (જુઓ પ્રકરણ-6,7) 

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

 a) તમારા ઘરમાુંથી પ્રાપ્ત કોઈપણ છ  પ્રકારના કાપિને પસુંદ કરો. આ કપિામાું  
  તેના રેસા , વણાટ તથા દેખાવ વવશે નોંધ લખો.  (જુઓ પ્રકરણ-10,11) 
 b) અઢાર વષસના નન્નનેુ પૈસા ચોરવાની તથા જૂઠુું બોલવાની ટેવ છે. તેની આ  
  આદતોના ચાર કારણો તથા ચાર ઉપાયો જણાવો.  (જુઓ પ્રકરણ 1,2,3) 

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

 a) તમે કોઈ લગ્ન પ્રસુંગે જવા માટે તમારો રેશમનો પોશાક લીધો છે. આ સુંદભે  
  વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. 
  1) આ રેશમ છે કે કોઈ બીજુ ું કાપિ તે સ્પશસ તથા અગ્ગ્ન પરીક્ષણ કરી પરખો. 
  2) ઘણા લાુંબાું સમયથી રાખેલા આ પોશાકમાું એક છેદ દેખાય છે. તેન ુું કારણ 
   તથા ઉપાય જણાવો. 



  3) તમે વસલ્કના પોશાક પર આર કઈરીતે લગાવશો તથા કઈ રીતે સકુવીને 
   ઈસ્ત્રી કરશો. 
  4) તેના પર લાગેલી લચકાશના િાઘ કઈ રીતે દૂર કરશો?  

          (જુઓ પ્રકરણ 9,10)

 b) તમે 20,000 રૂ. પ્રવત માસના પગારથી એક સુંસ્થામાું પણૂસ સમય માટે કાયસ કરો 
   છો. આ સુંદભે વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. 
  1)  સવારે ઉઠવાથી સાુંજે ઘરે પાછા આવવા સધુીના 12 કલાકના સમયનુું  
   સમયપત્રક બનાવો.      

  2) તમે એક ભાિાના રૂમમાું રહો છો તે ધ્યાનમાું રાખી એક આવક-જાવક  
   યોજના બનાવો.  
  3) તમારો સવારનો નાસ્તો તથા ટીફીન   
  3) તમારો સવારનો નાસ્તો તથા ટીફીન બોક્સ માટેન ુું મેન ુતૈયાર કરો. 
  4) તમારા સ્વાસ્્ય તથા જાવનશૈલી વવશ્લેષણ કરો. 
         (જુઓ પ્રકરણ-3,7,8,15,16) 

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

 (a) રહીમ ખલુ્લા પગે ખેતરમાું ફયાસ બાદ લબમાર પિી ગયો. આ સુંદભે વનમ્નલલલખત 
  પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો.  

  1) તેની લબમારીન ુું સુંભવવત કારણ કયુું હોઈ શકે ? 

  2) તેની લબમારીના કોઈ પણ બે ઉપાયો જણાવો. 
  3) આ લબમારીથી બચવાના કોઈ બે ઉપાયો જણાવો. 
  4) શુું આ લબમારીનો સુંબુંધ રોગપ્રવતકારક શગ્ક્ત સાથે છે ?   
         (જુઓ પ્રકરણ 6,7,8 ) 
 b) તમે તમારા માતા-વપતા તથા 22 વષસના ભાઈ સાથે રહો છો. આ બાબતને  
  ધ્યાનમાું રાખી નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.    (જુઓ પ્રકરણ-   ) 
  1) તમારો પરીવાર કયા જીવનચક્રમાુંથી પસાર થઈ રહ્યો છે ?  
   સુંલક્ષપ્ત વણસન કરો. 
  2) સ્વસ્થ સુંબુંધ ટકાવી રાખવા માટે તમે બધા શુું કરો છો ? 

  3) તમે તમારા ભાઈને ખરાબ સુંગતથી કઈ રીતે બચાવશો ? 

  4) તમારા માટે પાડરવારીક સુંસ્કારોન ુું શુું મહત્વ છે ? 

6) આપેલા પરીયોજનાઓ (પ્રોજેક્ટ) માુંથી ગમે તે એક તૈયાર કરો.    (4) 

 a) તમારી આસપાસના બજારની મલૂાકાત લો. વનમ્નલલલખત વસ્તઓુને જુઓ તથા  
  તમારી નોંધ તૈયાર કરો. 
  1) કોઈ 10 અલગ અલગ પેકેટ ફુિ (બુંધ ખાદ્ય પદાથસ) પસુંદ કરો.દરેક ખાદ્ય 
   પદાથસમાું મખુ્ય ખોરાક સમહૂને ઓળખો. 



  2) કોઈ 10 કાપિ કે તૈયાર કપિાું પસુંદ કરો. તેમાું રહલેા રેસાઓને ઓળખો. 
   તથા કપિાું માટે તેની યોગ્યતા ચકાસો.  
  3) કોઈ 4 ગહૃવપરાશની વસ્તઓુ પસુંદ કરો. દરેકની માન્દ્ય લચહ્ન તથા ગેરુંટી 
   કાિસની ઉપલબ્ધતા ચકાસો. 
  4) તમારા ઘર માટે કોઈ 4 સફાઈ કારકો પસુંદ કરો. દરેકની ડકિંમત તથા  
   ફાયદાઓ દશાસવતો ચાટસ  તૈયાર કરો. 
  5) પ્રાથવમક સારવાર પેટી માટે કોઈ પણ 10 વસ્તઓુ પસુંદ કરો. કારણ સાથે 
   જણાવો. 
  6) 2 વષસના બાળકના સકૂ્ષ્મ વવકાસને ઝિપી બનાવવા માટે કોઈચાર રમકિાું 
   સચૂવો. તમારા સચૂનના કારણો જણાવો. 
 b) તમારા આસપાસના પરીવારોન ુું અવલોકન કરો તથા વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોના ઉત્તર 
  આપો. 
  1) ગમે તે બે પાિોશીના ઘરની મલુાકાત લો. તેઓ કયા પ્રકારના   
   શૌચાલયોના ઉપયોગ કરે છે ? તેમની પસુંદગી માટેન ુું એક કારણ આપો. 
   તેઓ જે શૌચાલય વાપરે છે. તેના બે ફાયદા તથા ગેરફાયદા જણાવો. 
  2) કોઈ સ્ત્રી ઘરે પાપિ બનાવી પોતાની કૌટુુંલબક આવકમાું વધારો કરવા  
   ઈચ્છે છે. પ્રબુંધન વસધ્ધાુંતોને ધ્યાનમાું રાખી તેને ચાર સચૂનો આપો. 
  3) એક પડરવારમાું માતા-વપતા નોકરી માટે તથા બાળક શાળાએ જવા માટે 
   સવારે 8 વાગે નીકળે છે. તેમના નાશ્તા તથા બપોરના જમણ (પેક) માટે 
   યોજના તૈયાર કરો. 
  4) પડરવાર માટે સવારે 6-8 વાગ્યા સધુીન ુું સમયપત્રક તૈયાર કરો. 
  5) તમે 18 વષસના છો. તમારી 12 વષસની બહને તથા 16 વષસના ભાઈની  
   શારીડરક વધૃ્ધ્ધમાું તમે કયા ચાર તફાવતો જુઓ છો ? તમે તે બુંનેમાું કયા 
   કૌશલ્યો વવકસીત કરવામાું મદદ કરશો? 

  6) તમારા વમત્રએ હમણાું જ ખરીદેલા ડિજમાું ઘણી સમસ્યાઓ આવી રહી છે 
   તમારા ગ્રાહક સરુક્ષા કાયદાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી તમારા વમત્રને મદદ 
   કરો.    ( જુઓ પ્રકરણ 3,5,10,12,13,18,22) 



મનોવિજ્ઞાન 
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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 આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
a) બુંધ વવકલ્પ વાળી અને ખલુ્લા વવકલ્પ વાળી પ્રશ્નાવલી વચ્ચેનો તફાવત ઉદાહરણ 
 સહહત સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ -2) 
b) અધીર જન્દ્મથી જ સારી રીતે અશક્ત છે. તેને નાની-નાની વાતોને સમજતા પણ 
 વધ ુસમય લાગે છે તેની આ પહરસ્સ્થવત પાછળ કયા કારણો જવાબદાર છે? ચચાા 
 કરો. (જુઓ પ્રકરણ 16) 

2) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
a) પ્રાથવમક જરૂહરયાત ઉપર સુંસ્કૃવત અને પયાાવરણ ની અસર જણાવો. 

  (જુઓ પ્રકરણ 8) 
b) દરેકના એક એક ઉદાહરણ આપીને પહરહરણ - પહરહરન સુંઘષા અને અભીગમન - 
 પરીહરણ સુંઘષા સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ 18) 

3) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
a) સધુારણા ગહૃોમાું અને મનોચચહકત્સા સુંસ્થાઓમાું ભીડની શુું અસર જોવા મળે છે.? 
 (જુઓ પ્રકરણ ૨૩) 
b) તમારુું સૌથી સારુું વમત્ર તણાવમાું છે.મેં તેને તેના સ્વાસ્્ય સખુાકારી માટે કયા સલાહ 
 સચૂનો આપશો. (જુઓ પ્રકરણ 17) 

4) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દો માું આપો. (4) 
a) આવનારી પરીક્ષા ની તૈયારી યોગ્ય રીતે ન કરી હોવાથી તમારો વમત્ર તનાવમાું છે. 
 તણાવ દૂર કરવા માટે તેમ જ સ્મવૃત વધારવા માટે તમે તેને કઈ વ્યહૂરચના 
 અનસુરવાની સલાહ આપશો. (જુઓ પ્રકરણ-6) 
b) પ્રવતભાવ ભણવાના સમયે તેન ુું ધ્યાન કેન્દ્ન્દ્રત કરી શકતી નથી તેના મગજમાું ખલેલ 
 પહોંચાડે તેવા વવચારો તેની આવે છે તમે તેને મનને સુંયવમત અને વનયુંવત્રત 
 કરવાનુું મહત્વ કેવી રીતે સમજાવશો. (જુઓ પ્રકરણ 27) 

 



 
5) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દોમાું આપો. (4) 

a) સમાજમાું વદૃ્ધ લોકો ન ુું શુું મહત્વ છે? તમારા અનભુવના આધારે વણાન કરો.  
  (જુઓ પ્રકરણ-12) 

b) જ્યારે તમે ડોક્ટર પાસે જાઅોો છો ત્યારે તે તમારી સમસ્યા અને લક્ષણો જાણવા 
 માટે ઊંડાણપવૂાકની માહહતી મેળવે છે તમારી સમસ્યાને સમજવા માટે તે કઈ 
 પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરે છે તેન ુું વવસ્તતૃ વણાન કરો . (જુઓ પ્રકરણ-૨૦) 

6) નીચે આપેલા પ્રોજેક્ટ માુંથી કોઈપણ એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરો. (6) 
a) તમારા સ્વાસ્્યને હવાનુું પ્રદુષણ કેવી રીતે અસર કરે છે? તેને કેવી રીતે રોકી 
 શકાય? એક વવસ્તતૃ અહવેાલ તૈયાર કરો. (જુઓ પ્રકરણ ૨૩) 
b) મારી આસપાસ કોઈ પણ પાુંચ વદૃ્ધ લોકોની મલુાકાત લો.અને તેમને કયા પ્રકારના 
 શારીહરક અને સામાજજક પહરવતાનો નો સામનો કરવો પડે છે.આ પ્રકારની સમસ્યાનો 
 સામનો કરવા તેવો કેવી રચનાઓ અપનાવી શકે છે તે જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-12) 

 



ભારતીય સસં્કૃતત અને વારસો 
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તિક્ષક 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 આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો. (2) 
 a) વવશ્વના અનેક દેશો નો ઇવતહાસ અલગ-અલગ શાસ્ત્રીય ભાષામાું દશાાવેલો છે. 
  વવધાન સમજાવો.      (જુઓ પ્રકરણ 2) 
 b) ઇવતહાસનો ભાર ઉચ્ચ વગાના અધ્યયનથી લઈને સમાજના તમામ સ્તરે બદલાઈ  
  ગયો છે. વવધાન સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
2) નીચે આપેલ પ્રશ્નો માુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું આપો.(2) 
 a) બૌદ્ધ ધમાની કોઈપણ બે વવશેષતાઓ જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
 b) જૈન ધમાની કોઈપણ બે વવશેષતાઓ જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
3) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 40 60 શબ્દોમાું લખો. (2) 
 a) પલ્લવો સાથે ના સુંપકો ની કોઈપણ બે સાુંસ્કૃવતક અસરો ન ુું વવશ્લેષણ કરો. 
         (જુઓ પ્રકરણ 3) 
 b) ભારતીય વશલ્પકળાના વવકાસ પર ગ્રીક કલાની કોઈપણ બે અસરોનુું વવશ્લેષણ  
  કરો.        (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
4) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100- 150 શબ્દો માું આપો.(4) 
 a) ભારતમાું સફૂીવાદ નો ઉદય વવશે જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-૪) 
 b) ભારતમાું આંકડાશાસ્ત્ર કેવી રીતે મહત્વપણૂા છે? ભારતના મધ્યકાલીન યગુના  
  સુંદભામાું તેન ુું વવશ્લેષણ કરો. (જુઓ પ્રકરણ-4) 
5) નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લગભગ 100-150 શબ્દો માું આપો.(4) 
 a) મધ્યકાલીન ભારતમાું ભારતના વવભભન્ન પ્રદેશોમાું વવકાસ પામેલ કોઈપણ ચાર  
  લોકકળા વવશે વવશ્લેષણ કરો. (જુઓ પ્રકરણ-4) 
 b) કોઈપણ ચાર આધવુનક ભારતીય ભાષાના ઉદય નુું વવશ્લેષણ કરો.  
      (જુઓ પ્રકરણ 4) 
 



 
6) નીચે આપેલા પ્રોજેક્ટમાુંથી કોઈપણ એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરો.    (6) 
 a) ઈ.સ.  1813 સધુી માું ભારત ભિટટશ ચીજવસ્તઓુ નો ઉત્તમ ગ્રાહક અને કાચા  
  માલનો સમદૃ્ધ સપ્લાયર બન્દ્યો હતો. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. (જુઓ પ્રકરણ-5) 
  1. ભારતના હસ્તકળાના વ્યાપાર નુું શુું થયુું ? 
  2. ભારતીય વેપાર કેવી રીતે સમાપ્ત થઈ ગયો? 
  3. તેની વાસ્તવવક રૂપ આપવામાું વાહન વ્યવહાર અને સુંચાર ની ભવૂમકા  
   સમજાવો. 
 b) 19મી સદીના અંત સધુીમાું ભારતમાું છાપકામ એ જાહરે અભભપ્રાય આપવા પ્રચાર  
  કરવા પ્રસાર કરવા અને જાગવૃત લાવવા માટેન ુું એક મહત્વપણૂા સાધન બન્દ્યુું હત ુું.  
         (જુઓ પ્રકરણ-5) 
  - ભિટટશ વવરોધી લાગણીના પ્રસારમાું સમાચાર પત્ર ની ભવૂમકા જણાવો. 
  - સમાચાર પત્રોએ અભખલ ભારતીય ચેતનાને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપ્યુું. 
  - આ સમયગાળા દરવમયાન અંગે્રજી મરાઠી તવમલ ઉરુ્ા  વગેરે ભાષાઓ માું  
   પ્રકાવશત થતાું એક એક સમાચાર પત્ર નુું નામ આપો. 
 



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 માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40- 60 શબ્દોમાું લખો.  (2)  
a) આપની અધ્યયન સામગ્રી માું બે પ્રભાવશાળી કલાકારોની કલાને જુઓ તથા કોઈ 
 પણ બ ેશૈલીઓ વવશે વણણન કરો. 
b) મૉ એ કયા માધ્યમ ને પોતાની લિત્ર કળાઓમાું પ્રાથવમકતા આપી.?  

  (જુઓ પ્રકરણ-6) 
2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 

a) વવવવધ સામગ્રીઓ જેમકે લાકડાનો ટુકડો કાગળ રુંગ તથા બાટલી દ્વારા વવવવધ 
 આકારમાું બે પ્રકારના લિત્ર બનાવો. (જુઓ પ્રકરણ 7) 
b) અમતૂણ કળા વ્યાખ્યાવયત કરો. (જુઓ પ્રકરણ 7) 

3) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 40 60 શબ્દોમાું લખો.  (2) 
a) અવતવાસ્તવવાદ આંદોલનની અવવધ વવશે લખો. (જુઓ પ્રકરણ 7) 
b) આપની અધ્યયન સામગ્રીમાું આપેલ ઓગસ્ટે રેનોર ની લિત્ર કળા વવશે લખો.  

  (જુઓ પ્રકરણ-6) 
4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નો માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો. (4) 

a) ધનવાદ નો જનક કોણ છે તથા શા માટે? (જુઓ પ્રકરણ-6) 
b) ધનવાદ એ લિત્રકળા થા મવૂતિકળા ની એક શૈલી છે સમજાવો. (જુઓ પ્રકરણ 7) 

5) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો. 
a) વપકાસો ન ુું લિત્ર મેન વવથ વાયલીન ધનવાદ ના વવશ્લેષણાત્મક અધ્યયનનુું ઉત્તમ 
 ઉદાહરણ છે ? શા માટે ? 
b) અમતૃા શેરગીલ ના લિત્ર બ્રહ્મિારીસ વવષયોનુું વણણન કરો. (જુઓ પ્રકરણ 7) 

6) આપેલ પરીયોજનાઓ (પ્રોજેક્ટ) માથી કોઇ પણ એક તૈયાર કરો. (6) 
a) નજીકના પસુ્તકાલય માું જાવ તથા આધવુનક કળા (મોડણન આટણ) પર લખેલુું કોઈ 
 પસુ્તક શોધો આપને રાજા રવવ વમાણ અમતૃા શેરગીલ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર તથા 
 નુંદલાલ બોસ જેવા પ્રવસદ્ધ કલાકારો દ્વારા વનવમિત અમતૃ કળા ન ુું ઉદાહરણ મળશે. 



 શાહી (ઇમ્પીરીયલ) આકાર નો કાગળ લઇ તેના પર રેખાઓ નો પ્રયોગ કરો તથા 
 સુંતલુન સામુંજસ્ય તથા પોત નુું ધ્યાન રાખી લિત્રોને િોટાડો. તેન ુું વવશ્લેષણ કરો 
 તથા આપના વવિારો પિાસ શબ્દોમાું રજૂ કરો. (જુઓ પ્રકરણ 8) 

2) તમારા ઘરમાું મનાવવામાું આવતા કોઈપણ બે તહવેારો ને ઓળખો. તેના માટે તમે જે 
સજાવટ કરવા માુંગતા હોય તેની રૂપરેખા તૈયાર કરો. જે 1/2 શાહી આકારના કાગળ પર 
રુંગોથી સસજજ હોવુું જોઈએ. માનવ તથા એક પ્રાણી ની આકૃવત સાથે સ ુુંદર ભાત લિત્ર 
તૈયાર કરો. 



ડેટા એન્ટ્રી 
Data Entry 
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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 કેન્ટ્રનુું નામ અને 
 વવષય સ્પષ્ટ શબ્દોમાું લખો. 
 

1) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો.     (2) 
a) વસસ્ટમ સોફ્ટવેર તથા એપ્લલકેશન સોફ્ટવેર વચ્ચે નો તફાવત લખો. 

  (જુઓ પ્રકરણ 1) 
b) રાજ જાતે એક કોમ્લયટુર નુું વનમાાણ કરવા ઈચ્છે છે. તેના માટે કમ્લયટુર ના વવવવધ 
 ભાગો ખરીદવા ઈચ્છે છે. કોમ્લયટુર એસેમ્બલ કરવા માટે કોઈપણ ચાર મળૂભતૂ 
 ભાગો સચૂવો. એસેમ્બલ કયાા બાદ સૌથી પહલે ુું કયુું સોફ્ટવેર ઇન્ટ્સ્ટોલ કરવુું જરૂરી 
 છે. આપેલી યાદીમાુંથી અલગ તારવો.  (જુઓ પ્રકરણ 2) 
 a) ડ્રાઇવર સોફ્ટવેર 
        b) ઓપરેટટિંગ વસસ્ટમ સોફ્ટવેર 
 c) વડા પ્રોસેસર 
 d) એન્ટ્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર 

2) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો.     (2) 
a) વનમ્નલલલખત માટેની શોટાકટ ચાવીઓ લખો. 
 ફાઇન્ટ્ડ , ફોમેટ વપ્રન્ટ્ટર, સબસ્ક્સ્ક્રલટ , ચેન્ટ્જ કેસ (જુઓ પ્રકરણ-૩) 
b) શ્રવુત ફાઈલ ફોલ્ડરો તથા સ્ટોરેજ એકમોની સલૂચ જાણવા માગે છે. તેને આ માટે 
 તબક્કાવાર પગવથયાું જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ 2) 

3) વનમ્નલલલખત માુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો.      (2) 
a) એમ એસ એક્સલની કોઈ બે વવશેષતાઓ જણાવો. (જુઓ પ્રકરણ-6) 
b) ટેક્સના ત્રણ ઉદાહરણ નીચે આપેલા છે. દરેકના ગોઠવણી ના પ્રકાર જણાવો.  

  (જુઓ પ્રકરણ-4) 
કોષ્ટક આપેલી માટહતીને 
યોગ્ય ગોઠવણી કરવામાું 
આપની મદદ કરશે. 

કોષ્ટક આપેલી માટહતીને 
યોગ્ય ગોઠવણી કરવામાું 
આપની મદદ કરશે 

કોષ્ટક આપેલી માટહતીનો 
યોગ્ય ગોઠવણી કરવામાું 
આપની મદદ કરશે. 

  



4) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો. (4) 
a) સ્વાવત rich recruitment company ની માનવ સુંસાધન પ્રબુંધક છે.તેણે ઉમેદવારોના 
 બાયોડેટા અને સ્પે્રડશીટ માું સાચવેલા છે. જુવનયર એન્ટ્ીનીયર ના પદ માટે 15 
 ઉમેદવારો હતા. ઉમેદવારો માટે ચાર તબક્કામાું ઇન્ટ્ટરવ્ય ૂન ુું આયોજન કરવામાું 
 આવ્યુું. મેનેજર એક સ્પે્રડશીટ માું ઇન્ટ્ટરવ્ય ૂના દરેક તબક્કાની ખાનગી માટહતી ની 
 નોંધ કરવા ઈચ્છે છે. વકા બકુ ની સરુક્ષા માટેના વવવવધ રસ્તાઓ સમજાવો.  

  (જુઓ પ્રકરણ 6,7) 
b) ચાટા ને વ્યાખ્યાવયત કરો. વવવવધ પ્રકારના ચાટાના નામ લખો. કોઈપણ પ્રકારના 
 ચાટા સમજાવો.(જુઓ પ્રકરણ 8) 

5) વનમ્નલલલખત પ્રશ્નોમાુંથી કોઈ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આશરે 100-150 શબ્દોમાું લખો. (4) 
a) AAA શૈક્ષલણક સુંસ્થાન દ્વારા પથૃ્વી ટદવસ ઉજવણી માટે એક હરીફાઈ નુું સુંચાલન 
 કરવા માટે યોજના બનાવવાનો વવચાર છે જેનો વવષય વૈવિક તાપમાન "global 
 warming"  છે. વડા પ્રોસેસર નો ઉપયોગ કરી એક લેખ તૈયાર કરો આ વસવાય તેને 
 વધ ુઆકષાક બનાવવા માટે પ્ક્લપ આટા તથા શબ્દ કળાનો ઉપયોગ કરો.  

  (જુઓ પ્રકરણ 4) 
 1) ડેસ્ક ટોપ પર ( globel.doc) સ્વરૂપે તમારા કાયાને સેવ કરો. 
 2) શબ્દાથા ચેકર ચાલ ુકરો. તથા વ્યાકરણ તપાસો. 
 3) લચન્ટ્હો નો ઉપયોગ કરો. 
 4) ફકરામાું 1.5 પુંક્ક્ત રાખો. 
 5) આપેલ ડોક્યમેુન્ટ્ટ માટે મથાળું જોડો તથા તેમાું આપનુું નામ તથા   
  અભ્યાસક્રમ કોડ (સુંજ્ઞા) લખો. 
 6) 3 સેમી નો શીષાક હાુંવસયો (top margin) રાખો.તમે કરેલા કાયાને સેવ કરો  
  તથા એક વપ્રન્ટ્ટ આઉટ લો. 

6) આપેલા પ્રોજેક્ટ (પરીયોજનાઓ) માુંથી ગમે તે એક પ્રોજેક્ટ બનાવો.  (6) 
a) "xyz શાળા july 2020 ના દ્વદ્વતીય સલતાહમાું "વાવષિક બેઠક" નુું આયોજન કરે છે. 
 શાળાના આચાયા દરેક માતા-વપતાને મળવા માટે વનમુંત્રણ પવત્રકા મોકલવા ઈચ્છે 
 છે. તેમણે કહ્ુું કે વનમુંત્રણ પવત્રકા માું શાળાનો લોગો (વનશાન) તથા શાળાની 
 ઈમારત નુું લચત્રણ પણ હોવુું જોઈએ. (જુઓ પ્રકરણ 4,5) 
      i) વડા પ્રોસેસર નો ઉપયોગ કરી લચત્રોને જોડવા માટેની યોગ્ય રીત જણાવો. 
 ii) મેઈલ મર્જ નો ઉપયોગ કરો. તેના જ માટે વવવવધ તબક્કાઓને નીચે લખો  
  એ બાબતનો ઉલ્લેખ કરો કે મેઈલમર્જ માટે કયા પ્રકારના ડોક્યમેુન્ટ્્સ જરૂરી 
  હોય છે. 
 iii) સરનામાની યાદી ના વવનયન દ્વારા ચાર પરબીટડયા બનાવો. 
 



 
 b) સ્વાસ્થ્ય નુું મહત્વ દશાાવત ુું એક પાવરપોઈન્ટ્ટ પ્રસ્તવુતકરણ બનાવો. જેમાું 

 વનમ્નલલલખત દરેક મદુ્દાને આવરી લેતી એક સ્લાઇડ હોવી જોઈએ. (જુઓ પ્રકરણ 9) 
 1) સ્વાસ્થ્ય શુું છે ? 
 2) માનવસક સ્વાસ્થ્ય તથા શારીટરક સ્વાસ્થ્ય. 
 3) સ્વાસ્થ્યવધાક ખોરાક લેવાની ટેવો. 
 4) સ્વાસ્થ્યની જાળવણી માટે ખોરાકની ટેવો તથા ખોરાક નો ફાળો. 


