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Standard : 12
th

 (G.M.) 

Subject : B.O 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 2 

ન:-૧ મા યા મજુબ જવાબ આપો.  

• એક શ દમાં જવાબ આપો.  

1) તળસપાટી ને બી  કયા નામે ઓળખવામાં છે

2)  વૃિતની િ એ સંચાલન કેવી વૃિત છે

3) અ ય યિ ત પાસેથી કામ લેવાની કળા ને શંુ કહે છે

4)  મ ય સપાટી માં કોનો સમાવેશ થાય છે

• ખાલી જ યા પૂરો.  

1) ______સપાિતએ કમચારીની સં યા ઓછી હોય છે

2) કાયરત યિ તઓ વ ચે સતા અને જવાબદારી ની વહેચણી કરતાં માળખાને

3) સંચાલનના મુ ય કય _____છે.  

4) ાનને અમલમાં મૂકવાની સરળ પ ધિત

ન:-૨ બ ે ણ વા યમા ંજવાબ આપો.  

1) સંચાલન એક કળા છે – સમ વો. 

2) કમચારી યવસાઈ ની સમજ આપો

3) સંચાલનની િવિવધ સપાટીઓ વ ચેના તફાવત ના મુ ા લખો

4) સંચાલનની મુ ય સપાટીઓ કેટલી છે

5) યા યા આપો:- સંચાલન/ બંધ/અંકુશ

ન:-૩ િવ તારપવૂક જવાબ આપો.  

1) POSD-CORB સૂ  સમ વો. 

2) ઉ પાદન સંચાલનના કાય  જણાવો

3) સંચાલન એક કળા િવ ાન અને યવસાય છે સમ વો
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તળસપાટી ને બી  કયા નામે ઓળખવામાં છે.  

વૃિતની િ એ સંચાલન કેવી વૃિત છે.  

અ ય યિ ત પાસેથી કામ લેવાની કળા ને શંુ કહે છે.  

મ ય સપાટી માં કોનો સમાવેશ થાય છે.  

સપાિતએ કમચારીની સં યા ઓછી હોય છે.  

કાયરત યિ તઓ વ ચે સતા અને જવાબદારી ની વહેચણી કરતાં માળખાને________કહે છે

 

ાનને અમલમાં મૂકવાની સરળ પ ધિત______છે.  

.  

કમચારી યવસાઈ ની સમજ આપો.  

સંચાલનની િવિવધ સપાટીઓ વ ચેના તફાવત ના મુ ા લખો.  

સંચાલનની મુ ય સપાટીઓ કેટલી છે?કઈ કઈ? તેને બી  નામે ઓડખવામાં આવે છે.  

અંકુશ/દોરવણી.  

.  

ઉ પાદન સંચાલનના કાય  જણાવો.  

સંચાલન એક કળા િવ ાન અને યવસાય છે સમ વો.  
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કહે છે.  
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Standard : 12
th

 (G.M.) 

Subject : ECONOMICS 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 2 

ન:૧ પ રભાષીક શ દો સમ વો.  

1) બાળ-મૃ યુ દર. 

2) સમખરીદ શિ ત.  

3) ોઢ સા રતા દર.  

4) આ થક વૃિ ધ  

5) આ થક િવકાસ.  

6) ગુણા મક અને પ રમાણા મક પ રવતન

ન:૨ વષ-૨૦૧૯ ના આધાર ેનીચનેી માિહતી આપો

1) માથાદીઠ આવક  

2) બ મૃ યુ દર  

3) િશ ણ નંુ માણ  

4) આ થક વૃિ ધ દર  

5) આ થક િવકાસ દર  

6) આપેિ ત આયુ ય  

ન:૩ મદુાસર જવાબ આપો.  

1) વૃિ ધ અને િવકાસ માંથી કોને માપવું મૂ કેલ છે

2) આ થક િવકાસ ના િનરદેશકો ટંુકમાં સમ વો

3) રા ીય આવક ની ચચા કરો.  
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ગુણા મક અને પ રમાણા મક પ રવતન.  

માિહતી આપો. 

વૃિ ધ અને િવકાસ માંથી કોને માપવું મૂ કેલ છે. શા માટે? 

આ થક િવકાસ ના િનરદેશકો ટંુકમાં સમ વો.  
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Standard : 12
th

 (G.M.) 

Subject : English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 2 

•  Read  the following  stanzas and answ

                 Page number 4 

The  vapours rise …..the heaven’s g

1 Where do the vapours rise? 

2 Which colour is seen? 

3 What is  Kanchenjunga  called? H

4  Which adjectives are used for th

 

In  robes of white …… gently lingers

5 What does  she wear?  

6 How does  it look at horizon? 

7  What are her cheeks painted wi

8  Find out the  pair of rhyming wo

 

Of love’sundying…….  In the  mount

9 What does the heart feel? 

10  When does the heart  feel? 

Write a nearest meaning. 

          11 covered    12 eternal    13 hills   

          15 serene      16  thrill      17 live    

         19 dews          20 robes      21 fog     

         23 glow          24 vapours    25 fairy  

 

Change the voice 

        27 My parents take care Of me .They  g

        28 Some French scientists did an exper

        29 The master called his servant. He ga

              the keys on the table. 

       30 we use electricity daily. We can run m

             effectively. 

       31  Markoni invented the radio. We cou

Change the text. 

       32.   Mr.J.D Trivedi served in this school

               Start like this:  Mr. J D Trivedi has b

       33.   I like the cow very much . it gives m

               Start like this: We like the cows… 

       34    Rita wants to be a teacher. She has

               Start like this: I want …. 

      35    My father is very strict. He sets his o

              Start like this : My parents are…. 
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answer the questions.  

’s greeting. 

d? How is it? 

or the Kanchenjunga? 

gers. 

d with? 

g words  colour with the fairy fingers.  

ountains. 

 14 ancient 

 18 hues 

 22 faint 

  26 calm 

ey  give facilities to me . I should serve them in their 

xperiment with Squirrels. They put sugar water in a n

e gave him the Keys. The servant locked the cupboar

run many devices by it. It make our life comfortable. 

 could get the news Easily by the radio. People accep

hool for many Years. He taught English in the higher 

as been serving 

es me sweet milk. It is very kind and loving. I should 

 

 has a good Command over languages. She  also teac

 his own rules. He always tells me to follow the rules
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heir old age. 

n a naturally Lighted room. 

board. He put 

ble. We should utilize it         

epted it speedily. 

her secondary Section. 

uld not beat it. 

 teaches Maths and helps others. 

ules. 
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Standard : 12
th

 (G.M.) 

Subject : English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 2 

Study the following details and write about eighty words regarding it

 ( આપલેમાિહતીનઆેધાર ે80 શ દોમાફંકરોલખો.) 
 

===========================================

Study the following details and write about eighty words regarding it. 
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Standard : 12
th

 (G.M.) 

Subject : GUJARATI 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 2 

ન : 1 નીચનેા નોના ઉ ર એક વા યમા ંલખો

 1.ભો એ રહેઠાણમા ંશંુ બના યુ ંહતંુ

 2.ભોજો કઈ વાતથી દુઃખી હતો ?

 3.ખીજ ડય ેટેકર ેપાઠ ના લેખક નંુ નામ જણાવો

 4.ખીજ ડય ેટેકર ેપાઠનો સાિહ ય કાર જણાવો

 5.ખીજડીયા ટેકરા નો લોકો શો ઉપયોગ કરતા

  ન-૨.    બ-ે ણ વા યમા ંઉ ર લખો.

 1.ભો એરા ી એ સો િનણય કય

 2.પો ટ મા તરના વનમાં શી ઘટના બની

 3.ભોજો પો ટ મા તર નો ઉપકારી શી રીતે બ યો

 4.ભો  એ એઇનમમાં શી માંગણી કરી

ન-3 સિવ તાર ઉ ર લખો 
 1.ખીજ ડય ેટેકર ેપાઠ માથંી બનેલી ઘટનાનંુ વણન કરો

ન.: 4    ટૂકંન ધ લખો  1. 

ન.:5 નીચનેા વા યો પદ મમા ંગોઠવીન ેલખો

 1.ગામમાં એક શાકભા  વાળો ફેરીયો આ યો છે

 2.શુ ધભસનંુ દૂધ પીવું જોઇએ. 

 3.શહેરમાં સરકારી માંદા ઢોરનંુદવાખાનંુહોયજ

 4.િબલાડી ખાવા માટ ેદીવાલ ઉપર ચડી

ન.:6 નીચનેા વા યોમા ંપદ સવંાદ સાચો લખો

 1.રીટાએ રાતા લ લીધંુ. 

 2.મ મગફળી અને ગોળ ખાધો. 

 3.ડેરીમાં શુ ધ ગાયનંુ ઘી મળે છે.

 4.રમણલાલ શંુ વ તુ લઈ જશે ? 

ન.:7 િનબધં લખો.    "મારો યાદગાર વાસ

===========================================

નીચનેા નોના ઉ ર એક વા યમા ંલખો 

ભો એ રહેઠાણમા ંશંુ બના યુ ંહતંુ ? 

? 

ખીજ ડય ેટેકર ેપાઠ ના લેખક નંુ નામ જણાવો ? 

સાિહ ય કાર જણાવો ? 

ખીજડીયા ટેકરા નો લોકો શો ઉપયોગ કરતા ? 

. 

ભો એરા ી એ સો િનણય કય  ? તેનંુ શંુ પ રણામ આ યુ ં? 

પો ટ મા તરના વનમાં શી ઘટના બની ? 

ભોજો પો ટ મા તર નો ઉપકારી શી રીતે બ યો ? 

માંગણી કરી ? શા માટ ે? 

ખીજ ડય ેટેકર ેપાઠ માથંી બનેલી ઘટનાનંુ વણન કરો 

1. ભો નીવાળા ઉછેર વૃિ  

નીચનેા વા યો પદ મમા ંગોઠવીન ેલખો.. 

ફેરીયો આ યો છે. 

 

નંુદવાખાનંુહોયજ. 

િબલાડી ખાવા માટ ેદીવાલ ઉપર ચડી. 

મા ંપદ સવંાદ સાચો લખો. 

. 

 

મારો યાદગાર વાસ" 
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