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Standard : 12
th

 (G.M.) 

Subject : GUJARATI 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 1 

ન 1નીચનેા નોના ઉ ર એક વા યમાં

1. સમ  ાંડમા ંકોણ યાપલેુ ંછે

2. પરમા માએ વૈિવ યપૂણ િવ વનંુ

3. ગુજરાતી ભાષાના આ દ કિવ કોણ

4. નર સહ મહેતાની અ ય કૃિતઓના

5. કિવના મતે ઈ વરને કઇ કઇ રીતે

ન : 2 બ-ે ણ વા યમા ંઉ ર લખો. 

1. પરમા મા પૂ વી પર કયા ં વ પ ે

2. ‘સોનુ તો આખર ેસ નંુ’ – એવું શાથી

3. બીજ અને વૃ નૌ કાયકારણ સબં ધ

ન : 3   સિવ તાર ઉ ર લખો. 

1. આ પદમા ંનર સહ મહેતા પરમત વ

2. સમ વો. 

‘ થે ગરબડ કરી વાત ન વકરી ખરી

મન- વચન-કમથી. આપમાની લહે

ન : 4 તમારી શાળામા ંપુ તકાલય માટે

 ન ેપ  લખો. 
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એક વા યમા ંઆપો. 

છે? 

િવ વનંુ સજન શા માટે કયુ છે ? 

કોણ છે ? 

કૃિતઓના. નામ લખો.? 

રીતે પામી શકાય? 

 રહલેો છે ? 

શાથી કહી શકાય ? 

સબં ધ પ  કરો. 

પરમત વ ને શી રીતે સમ વે છે ? 

ખરી,જે હને જે ગમે તેને પુજે, 

લહ,ેસ ય છે એ મન એમ સૂઝ 

તમારી શાળામા ંપુ તકાલય માટ ેકટેલાક પુ તકો જોઈએ છે તનેો ઓડર આપતો પ  ણીતા પુ તક િવ તેા 
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કટેલાક પુ તકો જોઈએ છે તનેો ઓડર આપતો પ  ણીતા પુ તક િવ તેા 
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ન:-૧ યો ય જવાબ આપો.  

1) નાણાં કાયનંુ સંચાલન એટલે? 

2) સંચાલનની સપાટી કેટલી છે?  

3) સંચાલનની સવ ચ સતા ધરાવતી સપાટી એટલે કય સપાટી

4) તળ સપાટી સંચાલનમાં કોનો સમાવેશ થાય છે

5) સંચાલન ની યા યા આપો.  

ન:-૨ ટૂકંમા ંઉતર આપો.  

1) સંચાલનથી સમાજને કયા લાભ થાય છે

2) M.B.A./C.E.O./I.I.M વી તુત પ લખો

3) પેદાશિમ મા કયા કયા ગુણધમનો સમાવેશ થાય છે

4) સંકલનનો અથ આપો? 

5) બ ર સંચાલનનો મુ ય હેતુ કયો છે?       

ન:-૩ મદુાસર જવાબ આપો.  

1) સંચાલન એક યવસાય છે-સમ વો. 

2) નાણાકીય સંચાલનના કાય  જણાવો.  

3) સંચાલનની લા િણકતાઑ સમ વો.  

4) સંચાલનની િવિવધ સપાટીઓ આકૃિત દોરી સમ વો
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સંચાલનની સવ ચ સતા ધરાવતી સપાટી એટલે કય સપાટી?  

તળ સપાટી સંચાલનમાં કોનો સમાવેશ થાય છે?  

સંચાલનથી સમાજને કયા લાભ થાય છે?  

વી તુત પ લખો? 

પેદાશિમ મા કયા કયા ગુણધમનો સમાવેશ થાય છે? 

?        

 

સંચાલનની િવિવધ સપાટીઓ આકૃિત દોરી સમ વો.       
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th
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Worksheet - 1 

ન:૧ એક શ દમા ંજવાબ આપો.  

1. CDનુ ંપૂ  ંનામ આપો.  

2. આલખે ના મુ ય કાર કેટલા છે.  

3. આજના યગુ મા ંઆકૃિત ક ેઆલેખ શમેા ંદોરવામા ંઆવ ેછે

4. વતળુમા ંવતૃાશં નુ ંમાપ કેટલુ ંહોય છે.  

5. જેટશેન શમેા ં યાર કરવામા ંઆવ ેછે. 

ન:૨ યા યા આપો 

1. આકિૃત.  

2. ડેટા CD.  

3. વતૃાશં આકૃિત.  

4. પાસપાસનેી આકિૃત.  

ન:૩ ટૂકં મા ંઉતર આપો. 

1. અથશા  મા ંઆકૃિત અન ેઆલેખ નુ ંમહ વ સમ વો

2. આ યાસ કરવામા ંક યટુર ટેકનોલો  કઈ રીત ેઉપયોગી છે

3. તભં આલખે દોરતી વખત ેધાયા ંમા ંરાખવાની બાબતો જણાવો

ન:૪ િવ તારપવૂક જવાબ લખો.  

1. આકિૃતના કાર સિવ તર જણાવો. 

2. તફાવત લખો. આકિૃત અન ેઆલેખ. 

3. આકિૃત અન ેઆલેખની જ રયાત તમારા શ દમા ંલખો

4. માિહતી પરથી સમય આધા રત રખેા

સમયગાળો     

૧૯૫૧-૬૧     

૧૯૬૧-૭૧     

૧૯૭૧-૮૧    

૧૯૮૧-૯૧    

૧૯૯૧-૨૦૦૧   

૨૦૦૧-૨૦૦૨   
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આજના યગુ મા ંઆકૃિત ક ેઆલેખ શમેા ંદોરવામા ંઆવ ેછે.  

 

.  

અથશા  મા ંઆકૃિત અન ેઆલેખ નુ ંમહ વ સમ વો.  

આ યાસ કરવામા ંક યટુર ટેકનોલો  કઈ રીત ેઉપયોગી છે.  

દોરતી વખત ેધાયા ંમા ંરાખવાની બાબતો જણાવો.  

.  

.  

આકિૃત અન ેઆલેખની જ રયાત તમારા શ દમા ંલખો. 

માિહતી પરથી સમય આધા રત રખેા-કૃિત દોરો.   વ તી વિૃ ધ ની ટકાવારી.  

  વ તી વિૃ ધ દર(ટકામાં)    

   ૨૧.૬૪   

   ૨૪.૮૦  

   ૨૪.૬૬   

   ૨૩.૮૭   

   ૨૧.૫૪   

   ૧૭.૬૪   
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Worksheet - 1 

•  Read  the  extracts and answer the qu

 page num :1  

customer service Rep: no problem…

1 how will Love  remain permanent i

2 what will Love  do with the module

3  is erasing PASTHURT .EXE ? 

4 will it be completely removed? 

Page num :2                                         

customer : okay  I’m done…………. T

       5 what message will the customer re

6 what is to  be  done in order to get

7 It  Is the installing  of love  normal?

8 ‘ Yes I do `, what does it mean here

Page number 2  

Customer service Rep: you’re welcom

9    How will  the system work while co

    10   what is  to be made sure? 

   11   What will  the system do? 

   12    What should be deleted 

Page number :2 

Customer service Rep : Don’t worry m

      13   IS  it simple technical thing? 

14   does she  have to do to make it ‘Lov

15   what is she asked to find  ? 

16   Hear the word ‘excellent’ shows……

• Write  short note  focusing  on t

     17  Language used in this read  ‘can you

-  Whose dialogue is present

- What role is given to then?

- What are the programmes

- Which programmes are au

- What are the requirements

    18   conditions  for making  love  

- what is the condition for lo

- which are the hurdles of lo

- How can we be gentle? 

- When will you feel love for

- What will be the change to

- What should  you do   for m

      .  write a nearest meaning 

19  section =      20 complex =    21

23  conflict =     24  locate=       25

27  neat =       28  find =     29
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e questions: 

lem……………can you turn those off ma’am? : 

ent in your memory 

dule called HIGHESTEEM.COM? 

                                                 

…. To get the  upgrades. 

er receive? 

 get the upgrades? 

mal? 

here? 

come……… never comes back. 

le copying different files? 

ry ma’am ,that’s  ………..   customer : thank you. 

 ‘Love’  others? 

s…… 

on the questions 

 you install love’?  

sent in this chapter? 

en? 

mes running now and what do they seem? 

e auto  installed after love .exe is installed? 

ents for upgrading love .exe? 

or love ? 

of love ? 

e for someone? 

e to your heart after love? 

for making love with others?        

1 finally =  22 invoke= 

5 prevent =   26  several= 

9 operating =   30  various= 

 

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



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

Standard : 12
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31   Study the following table w

write  eighty words with referen

Rank       nation  gold silv

1 Olympic        8            1 

2 World  cup             1            1  

3 Asian Games         2             9 

4 Asia cup                 2             4 

 

           32 write  a paragraph of 125  wor

   Superstitions – even  today : 

 (Points : olden  days superstition ,

colour,numbers, etc – no logic – no

 

33. Riya patel write  an e-mail to her f

      Diwali. 
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le which  show the honours  received  by our Ho

erence to  it ( આપલે ટબેલ વાચંી 80  શ દોમા ંફકરો લખવાનો
silver       Bronze   Total  

    1                   2                 11 

    1                   1                        3       

     9                   1                     12   

    4                   1                       6 

 words  using  the point given  under  the subjec

 

ion , different  types  of superstition: birds  animal , 

no scientific proof – still exist  harmful effect ,how

er friend ,NiraliKpc545@yahoo.com   inviting her  t
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r Hockey  team . 

લખવાનો છે  )   

bject . 

al , tree ,God ,moon,  

,how  to remove them ,moral)  

er  to her place to celebrate     


