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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 5 

ન -1  નીચનેા નોના ઉ ર એક વા યમા ંલખો

1. ગોપી શો િનયમ લે છે ? 

2. કા ય યામ રંગ સમીપે ના કિવનંુ નામ જણાવો

3. કિવ દયારામે કેટલા તીથધામોની યા ા કરી હતી

4. કિવ દયારામે પોતાનંુ વનશેમાં સમ પત કરી દીધંુ

5. ‘આજ થકી’ નોઅથકરશો ? 

ન-૨  બ-ે ણ વા યમા ંઉ ર લખો. 

1. ગોપી શેમા નાન કરવાની ના પાડે છે

2. યામ રંગ ની પાસે નહ  જવાનો િનયમ પોતે નહ  પાડી શકે એવું ગોપી ને શા માટે લાગે છે

3. કિવને બધી કાળી વ તુઓમાં કપટ નો ભાવ 

ન-3  નીચનેા નોના સિવ તાર ઉ ર લખો

1. ગોપી યામ રંગની કઈ કઈ વ તુઓનો યાગ કરે છે

2. ગોપી યામ રંગ ન ક જવાની શા માટે ના પાડે છે

ન-4  નીચનેા શ દોના અ ય અથ આપો. 

1. પાંડુ             2.વાટ.            

4.ભાવ.       5. ધાન.     

ન-5 નીચનેા તળપદા શ દોના િશ ભાષાનો શ દ લખો

1. ધાબુ.        2. ભે    

4. રોવું.          5.ધમારવું  

ન-6  નીચનેા શ દોમા ંથી પવૂ યય અન ેપર યય કયા શ દો ન ેલા યો છે ત ેજણાવો

1. અ યાસ.        2.

4.મ ક         5. 

ન-7  તમ ેજોયેલી કોઈપણ એક કદુરતી આફત િવશ ેએકસોશ દોમા ંઅહવેાલ લખો
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નીચનેા નોના ઉ ર એક વા યમા ંલખો. 

કા ય યામ રંગ સમીપે ના કિવનંુ નામ જણાવો. 

કિવ દયારામે કેટલા તીથધામોની યા ા કરી હતી ? 

વનશેમાં સમ પત કરી દીધંુ  ? 

ગોપી શેમા નાન કરવાની ના પાડે છે ? શા માટે ? 

યામ રંગ ની પાસે નહ  જવાનો િનયમ પોતે નહ  પાડી શકે એવું ગોપી ને શા માટે લાગે છે

કિવને બધી કાળી વ તુઓમાં કપટ નો ભાવ શા માટે જોવા મળે છે ? 

નીચનેા નોના સિવ તાર ઉ ર લખો. 

ગોપી યામ રંગની કઈ કઈ વ તુઓનો યાગ કરે છે ? 

ગોપી યામ રંગ ન ક જવાની શા માટે ના પાડે છે ? 

.              3. છાપ 

.       6.અક માત 

નીચનેા તળપદા શ દોના િશ ભાષાનો શ દ લખો. 

  3.ગોકીરો  

ધમારવું      6. આિળયો 

નીચનેા શ દોમા ંથી પવૂ યય અન ેપર યય કયા શ દો ન ેલા યો છે ત ેજણાવો. 

2. અખૂટ   3. દલગીરી  

5. ગામ ડયો.     6. અિધકાર 

તમ ેજોયેલી કોઈપણ એક કદુરતી આફત િવશ ેએકસોશ દોમા ંઅહવેાલ લખો. 
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યામ રંગ ની પાસે નહ  જવાનો િનયમ પોતે નહ  પાડી શકે એવું ગોપી ને શા માટે લાગે છે? 
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Worksheet- 5 

� નીચનેા નો ના નફો નકુસાનનુ ં માણ અન ે યાગ ના માણની ગણતરી કરો

1) A અનેB 3:2 ના માણમાં નફો નુકસાન વહચતા ભાગીદારો છે

 

2) A અનેB એક પેઢીમાં 4/5 અને 2/10 
શરતે દાખલ કય . 

 

3) A અનેB એક પેઢીમાં ભાગીદારો છે. તેઓએ 
વેશ બાદ A અને B નંુ નફા નુકસાનનંુ માણ  

 
� નીચનેા નો ના યો ય જવાબ આપો.

4)  A અનેB 2:1 ના માણમાં નફો નુકસાન વહચતા ભાગીદારો છે
     A અને B એ ભિવ યમાં નફો નુકસાન 
 

5) A અનેB 4:3 ના માણમાં નફો નુકસાન વહચતા ભાગીદારો છે
કરવામાં આવેછે. C 2/12 ભાગ A પાસેથી અને 

 

 

6) A અનેB 5:3 ના માણમાં નફો નુકસાન વહચતા 

કરવામાં આ યો. C તેનો ભાગ A અને 
 

� નીચનેા યવહારો અગં ેઆમન ધ લાખો

7) A અનેB 3:2 ના માણમાં નફો નુકસાન વહચતા ભાગીદારો છે
કરવામાં આ યો.C મૂડી તરીકે 80,000 
છે. C ના વેશ પહેલા A અને B ના ચોપડે પાઘડી ખાતંુ 

 

8) A અને B એક પેઢીના ભાગીદારો છે. 

ભાગ ની  માણસર પાઘડી રોકડમાં લાવે છે
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વા યાય : 5  ભાગીદારનો વશે  

નફો નકુસાનનુ ં માણ અન ે યાગ ના માણની ગણતરી કરો. 

ના માણમાં નફો નુકસાન વહચતા ભાગીદારો છે. તેઓએ C ને નફામાં ¼ ભાગ આપવાની શરતે દાખલ કય

10 ભાગ ેનફો નુકસાન વહચતા ભાગીદારો છે. તેમને C ને નફામાં 

તેઓએ C ને 1/6 ભાગ આપવાની શરતે પેઢીમાં નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કય
નંુ નફા નુકસાનનંુ માણ  2:3 રહેશે. 

. 

ના માણમાં નફો નુકસાન વહચતા ભાગીદારો છે. તેઓએ C ને નફામાં 1/5   
એ ભિવ યમાં નફો નુકસાન 2:3 ના માણમાં વહચવાનંુ ન કી કયુ. નફા નુકસાનનંુ નવું મણ શોધો

ના માણમાં નફો નુકસાન વહચતા ભાગીદારો છે. તેઓએ C ને 1/7 ભાગ ેપેઢીમાં નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ 
પાસેથી અને 1/21 ભાગ B પાસેથી મેળવશે. નફા નુકસાનનંુ નવું માણ ન કી કરો

ના માણમાં નફો નુકસાન વહચતા ભાગીદારો છે. તેઓએ C ને¼ ભાગે નવા ભાગીદાર તરીકે પેઢીમાં દાખલ 

અને B પાસેથી 3:1 ના માણમાં મેળવશે. નફો નુકસાનનંુ નવું માણ ન કી કરો

યવહારો અગં ેઆમન ધ લાખો. 

ના માણમાં નફો નુકસાન વહચતા ભાગીદારો છે. તેઓએ C ને 1/5  ભાગે નવા ભાગીદાર તરીકે પેઢીમાં દાખલ 
000 રોકડ માં લાવે છે. C તેના ભાગ ની  માણસર પાઘડી 
ના ચોપડે પાઘડી ખાતંુ 25,000 ની બાકી દશાવે છે. 

. C ને ¼ ભાગે પેઢીમાં દાખલ કય . C મૂડી તરીકે 80,000 

ભાગ ની  માણસર પાઘડી રોકડમાં લાવે છે. પેઢીની પાઘડી નંુ મૂ યાંકન 1,00,000 થી કરવામાં આ યંુ

 

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

ભાગ આપવાની શરતે દાખલ કય . 

ને નફામાં 20% ભાગ આપવાની 

ભાગ આપવાની શરતે પેઢીમાં નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કય . C ના 

5   ભાગ આપવાની શરતે દાખલ કય .    
નફા નુકસાનનંુ નવું મણ શોધો. 

ભાગ ેપેઢીમાં નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ 
નફા નુકસાનનંુ નવું માણ ન કી કરો.  

ભાગે નવા ભાગીદાર તરીકે પેઢીમાં દાખલ 

નફો નુકસાનનંુ નવું માણ ન કી કરો.  

ભાગે નવા ભાગીદાર તરીકે પેઢીમાં દાખલ 
તેના ભાગ ની  માણસર પાઘડી A અને B ને અંગત રીતે આપે 

000 રોકડ માં લાવે છે. C તેના 

થી કરવામાં આ યંુ. 
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Standard : 12th (G.M.) 
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(વાિણ ય ય થા ના  પાઠ-3 પેજ નંબર 

ન:-1  એક શ દમા ંજવાબ લખો.  

1) આયોજન એ કેવી યા છે?______
2) ભિવ યમાં િસિ ધ મેળવવા માટે શંુ ઘડવું પડે છે
3) આયોજન વારા અસરકારક શંુ રાખી શકાય છે
4) આયજન ઘડી તેનંુ સમયાંતરે શંુ કરવું જોઈએ
5) ધંધાકીય એકમમાં સેના વારા આદશ યોજના યાર થાઈ છે

ન:2  એકબ ેવા યમા ંજવાબ લખો.  

1) આયોજનનો યાલ કેવો છે જણાવો.  
2) યા યા આપો. આયોજન  
3) આયોજન નંુ મહ વ સમ વો. 
4) ગૌણ યોજના કોને કહેવાય?  

ન:3  મદુાસર જવાબ લખો.   

1) આયોજનની મયાદા જણાવો.  
2) આયોજનની કોઈપણ 6 લા િણકતા ચચ

[તમારા ભિવ યમાં તમે શંુ કરવા માંગો છો તેનંુ 
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પેજ નંબર 29 to 31 ફર યાતપણે વાંચી નીચેના ન ના જવાબ આપો

?______ 
શંુ ઘડવું પડે છે?______ 

આયોજન વારા અસરકારક શંુ રાખી શકાય છે?_______ 
આયજન ઘડી તેનંુ સમયાંતરે શંુ કરવું જોઈએ?______ 
ધંધાકીય એકમમાં સેના વારા આદશ યોજના યાર થાઈ છે?_______ 

 

લા િણકતા ચચ .  

વિૃત 
તમારા ભિવ યમાં તમે શંુ કરવા માંગો છો તેનંુ આયોજન બનાવી રજૂઆત કરો.]    

 

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

ચી નીચેના ન ના જવાબ આપો.) 
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[પાઠ-4 પજે નબંર 35-39 વાચંી નીચનેા નના જવાબ લખો

ન:-1 પા રભાિષક શ દની સમજૂતી આપો.  

1) બૅ ક               

ન:-2 એક વા યમા ંજવાબ આપો.  

1) સં કૃત ભાષા માણે બઁક શ દનો અથ શંુ થાય
2) વેપારીબઁક ની અથ આપો. 
3) ભારતમાં વેપારી બૅ કમાં મોટે ભાગે કેટલા કારની થાપણો હોય છે
4) અં ે માં બઁક શ દનો અથ શંુ થાય છે
5) િવ વમાં સૌ થમ બઁક કયા થપાય તે કયા નામે ઓડખાઈ છે

ન:-3 નીચનેા નના ટૂંકમા ંજવાબ આપો.  

1) વેપારી બઁકના ખાતા િવશે જણાવો. 
2) બઁક શ દનો ઉ ભવ શી રીતે થયો?
3) બઁકના કાર કેટલા છે? કયા કયા? 
4) Call money rate એટલે શંુ? 

ન:-4 મદુાસર જવાબ લખો.  

1) વેપારી બઁકના મુ ય કાય ની યાદી આપી દરેક કાયને સમ વો
2) વેપારી બઁકના ગૌણ કાય ની યાદી આપી દરેક કાયને સમ વો
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વાચંી નીચનેા નના જવાબ લખો.] 

 

 2)િશ યૂલ બૅ ક          3)શાખસજન 

સં કૃત ભાષા માણે બઁક શ દનો અથ શંુ થાય? 

ભારતમાં વેપારી બૅ કમાં મોટે ભાગે કેટલા કારની થાપણો હોય છે? 
અં ે માં બઁક શ દનો અથ શંુ થાય છે? 
િવ વમાં સૌ થમ બઁક કયા થપાય તે કયા નામે ઓડખાઈ છે? 

 

.  
? 
 

 

વેપારી બઁકના મુ ય કાય ની યાદી આપી દરેક કાયને સમ વો.  
વેપારી બઁકના ગૌણ કાય ની યાદી આપી દરેક કાયને સમ વો.  

 

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

શાખસજન  
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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 5 

Q. 1 Read the  following stanzas and answers the questions given below it:
Link: https://youtu.be/3F2WcL8W170
Watch above video for this worksheet.

               Page number:17 
In days gone………learned to be the clay .
1  what was the poet earlier ?
2   what pride was the poet  as  a potter bearing  Formerly?
3   what  did he do? 
4   What did  the poet as a potter learn with the course Of ti
      In days  gone…………  learned to be the song.

   5   What did  the poet do? 
  6  what has the poet learned ? why?
   7  Describe the poet’s  compositions?

     I  was  a fashioner…….learned to be sword.
   8  What was the poet? 
   9   which words mean ‘to glow ‘ in the stanza?
  10  what do the words ‘fashioner of  swords’  in the stanza mean?

       In by gone time………learned to be the sword.
  11  What was poet’s ambition before?
  12  What did the poet decide to be?
Q. 2 Write  nearest  meaning. 
  13  mould                  

14  pride                    
  15 yielding                

16  fashioner            
17 cease                  

Q. 3  Fill in the  blanks with the appropriate words given
 ( around , influence , where , feature )
 23   My  brother Walt  is no more ,yet his …….. lingers 
  Like a  living presence over the studio…….. he turned out the  cartoons, nature films and 
….,…..  movie that made him know and loved  ar
( measles, dreams, successful, imagination )

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

Q. 1 Read the  following stanzas and answers the questions given below it: 
https://youtu.be/3F2WcL8W170 

worksheet. 

In days gone………learned to be the clay . 
1  what was the poet earlier ? 
2   what pride was the poet  as  a potter bearing  Formerly? 

4   What did  the poet as a potter learn with the course Of time? 
In days  gone…………  learned to be the song. 

6  what has the poet learned ? why? 
7  Describe the poet’s  compositions? 

I  was  a fashioner…….learned to be sword. 

an ‘to glow ‘ in the stanza? 
10  what do the words ‘fashioner of  swords’  in the stanza mean? 

In by gone time………learned to be the sword. 
11  What was poet’s ambition before? 

What did the poet decide to be? 

 18   patterns 
 19    wisdom 
 20  Glitter 
 21  lord 

 22  insolence 
Fill in the  blanks with the appropriate words given in the brackets: 

( around , influence , where , feature ) 
23   My  brother Walt  is no more ,yet his …….. lingers  
Like a  living presence over the studio…….. he turned out the  cartoons, nature films and 

….,…..  movie that made him know and loved  around the world. 
( measles, dreams, successful, imagination ) 
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Like a  living presence over the studio…….. he turned out the  cartoons, nature films and 

https://youtu.be/3F2WcL8W170
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24  Mickey  was  only the first …………product of Walt’s       matchless………… and ability to 
make his ………… become Reality.
( snapped, echoing ,criticism, comments )
25  Walt  called  for ………. From a 
all….. …..Walt’s ……….. . 

Q. 4 Complete  the sentences using the functions given in the brackets:
26  Bolt is the…………………..(;comparing people)
27  In spite of my warning………(showing contrast)
28 Gandhiji ……….(Habitual action in past)
29  Hetal is  better…. …………..( Showing contrast)
30  where are ………….( seeking  information)
31 she had ……..,( Describing a past event)
32 …………,may I talk  to 5? ( expressing emotions)

Q. 5 Study the following data and write 
Q. 6 Draft an e-mail in about 100 words:

33   you are the head of the  cultural club. Write an e
cultural programme to be held next week in about 100 words.

Q. 7  Read the news  clipping  and answer the question:
1 what did Union Ministry of culture open? When?

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

24  Mickey  was  only the first …………product of Walt’s       matchless………… and ability to 
Reality. 

( snapped, echoing ,criticism, comments ) 
25  Walt  called  for ………. From a group of our people. One after  another they spoke up , 

Complete  the sentences using the functions given in the brackets: 
26  Bolt is the…………………..(;comparing people) 
27  In spite of my warning………(showing contrast) 

……….(Habitual action in past) 
29  Hetal is  better…. …………..( Showing contrast) 
30  where are ………….( seeking  information) 
31 she had ……..,( Describing a past event) 
32 …………,may I talk  to 5? ( expressing emotions) 
tudy the following data and write a paragraph based on it about 80 words:

mail in about 100 words: 

33   you are the head of the  cultural club. Write an e-mail to your friend  to invite him to the 
cultural programme to be held next week in about 100 words. 

news  clipping  and answer the question: 
1 what did Union Ministry of culture open? When? 
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24  Mickey  was  only the first …………product of Walt’s       matchless………… and ability to 

group of our people. One after  another they spoke up , 

a paragraph based on it about 80 words: 

mail to your friend  to invite him to the 
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2 What was rleased? Why 

3 What was ‘Komagata maru ‘  ?
4 Why was the ship denied docking in  Vancouver?
5 Where and When did the steamer return and dock?

Q. 8 Write a paragraph in about 150 words using the key
34  The woman Empowerment
( condition of women in past
role of Government -equality

 
 
  

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

3 What was ‘Komagata maru ‘  ? 
4 Why was the ship denied docking in  Vancouver? 
5 Where and When did the steamer return and dock? 

a paragraph in about 150 words using the key   Words. 
34  The woman Empowerment 
( condition of women in past- condition of nowadays- Need of empowerment 

equality- leading women ) 
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Need of empowerment – role of society- 


