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શળક્ષક દ્વાયા અંકકત મલૂમાાંકન કવોટી 
          Tutor Marked Assignment (2021-2022) 

કુર ગણુ – 20  

Total Marks – 20  

સચૂના  
(1)  ફધા જ પ્રશ્નો પયજજમાત છે. દયેક પ્રશ્નના પાલેરા ગણુ ફાજુભાાં દળાાવ્મા છે.  
(2)  ઉત્તયલશીના પ્રથભ પષૃ્ઠ ઉય તભારુાં નાભ, અનકુ્રભ નાંફય, અધ્મમન કેન્દ્રનુાં નાભ અને શલમ સ્ષ્ટ ળબ્દોભાાં 

રખો.  
 
1. નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી કોઇ એકનો જવાબ 40 થી 60 શબ્દોમાાં ખો.                                                       [02]  

 (A)  “ળાભો ઘયેણુાં” કાવ્મભાાં ભીયાાંફાઈએ કમાાં કમાાં ઘયેણાાં ની લાત કયી છેઅને તેને કોના નાભ ની વાથે 
  જોડયા છે ? (ાઠ–2 જુઓ)  

 (B)  ભાાંગલમનો ભાગા ભાનલ – ભાનલ લચ્ચે ચચયળાાંશતનો ભાગા છે?(ાઠ- 3 જુઓ.)  
2. નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી કોઇ એકનો જવાબ 40 થી 60 શબ્દોમાાં ખો.                                        [02]  

(A)  “ચગરો અને છકડો” ાઠ ના આધાયે ફાંને લચ્ચેના વાંફાંધને લણાલો.(ાઠ– 4 જુઓ.)  

(B)  યાજીભાાં એકરમાંદ કેભ છે? તેભનુાં ડરેીફાંધ ઘય શુાં સચૂલે છે? (ાઠ–5 જુઓ.)  
3. નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી કોઇ એકનો જવાબ 40 થી 60 શબ્દોમાાં ખો.                                        [02]  

(A)  સલુતાનનાાં ફે ળાયીકયક અને ફે સ્લબાગલત મખુ્મ રક્ષણો લણાલો.(ાઠ–6 જુઓ.)  

 (B)  ચચત્રકાયનાાં ાત્રનાાં મખુ્મ ાાંચ ગણુ –રક્ષણો લણાલો.(ાઠ–6 જુઓ.)  

 ( C) વલેજીલોને ફચાલલા ભાટે અકશિંવા, દમા, માાલયણ, વાંતરુનની દરીરો કયતાાં યાણીની કઈ વભજ 
લધાયે      અવયકાયક દરીર કયી ળકે છે ?(ાઠ–6 જુઓ.)  

 

4. નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી કોઇ એકનો જવાબ 100 થી 150 શબ્દોમાાં ખો.                                     [04] 

(A)  વભવનો શલગ્રશ કયી તેભના નાભ રખો. (ાઠ- 6 જુઓ.)  

 1) જીલનનૌકા                2) ગબાશ્રીભાંત  
 3) ચાય – ાાંચ              3) ફૂરસ ૂાંઘણી 
(B)  રૂકઢપ્રમોગોના અથા રખી લાક્યભાાં પ્રમોગ કયો.(ાઠ–4 જુઓ.)  

 1) ગોઠણ છૂટા થલા  
 2) શાાંલરા શાકડયુાં કયલા  

5. નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી કોઇ એકનો જવાબ 100 થી 150 શબ્દોમાાં ખો.                                   [04]  

(A)  ‘દીલો ના બઝૂ’ે ાઠનાાં આધાયે વભાજ વ્મલસ્થાની નફી કડીને આના ળબ્દોભાાં લણાલોછ. (જુઓ 
ાઠ–8)  

(B)  મળુામયો અને કશલ વભેરન લચ્ચેનો તપાલત ‘દીલો ના બઝુ’ે ને આધાયે વભજાલો.(ાઠ–8 જુઓ.)   
6. નીચેનામાાંથી કોઇ એક વવષય વવશે 200 થી 300 શબ્દોમાાં વનબાંધ ખો.              [06] 

 (A)  બાયત અને કોયોના યવીકયણ   
 (B)  ભકશરા વળક્તતકયણની આલશ્મકતા. 


