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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 3 

ન-૧ નીચેના નોના ઉ ર એક વા યમાં લખો

1. દમયંતી પોતાના િપતા આગળ કઈ મંૂઝવણ રજૂ કરે છે 

2. વગ માંથી કયા કયા દેવ વયંવરમાં આ યા છે

3. ભીમક રા  દેવો ને ઓળખવાદમયંતીને

4. કિળયુગને નળના શરીરમાં વેશવાનો

5. ેમાનંદનો જ મ યાં થયો હતો? 

ન-૨ બે- ણ વા યમાં ઉ ર લખો. 

           1.  ચારેય દેવો એ એકબી ને શાશા શાપ આ યાં
2. દમયંતી વયંવર માં કયા કયા દેવો આ યા

           3. નળ અને દમયંતી નો સ ન દાંપ ય ેમ
 

ન:3  નીચેના નોના સિવ તાર ઉ ર લખો

1. દેવોએ નળ અને દમયંતી ને સ ન થઈને કયા

2. દમયંતી વયંવર કડવાની કથા તમારા શ દોમાં વણવો

ન:4 નીચેના વા યો નો અથ બદલાયનહ તેરીતે

1. ધાથી આકાશ સામે જોયંુ. 

2. તમારે આ ઉપયોગી ચીજ છે. 

3.  આ એક ગાંડોડોસો છે. 

4. પો ટમ તરેઉતાવળવેાતવાળીલીધી

ન 5 નીચેની પંિ તઓનો િવચાર િવ તાર કરો.

પોપટ કોયલ બોલે થોડો પણ લાગે ભલો

વૃથા ગુમાવે તોલ બહુ બોલીને દેડકા. 
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નીચેના નોના ઉ ર એક વા યમાં લખો 

દમયંતી પોતાના િપતા આગળ કઈ મંૂઝવણ રજૂ કરે છે ? 

વગ માંથી કયા કયા દેવ વયંવરમાં આ યા છે? 

મક રા  દેવો ને ઓળખવાદમયંતીનેશી યુિ ત બતાવે છે ? 

કિળયુગને નળના શરીરમાં વેશવાનોમોકો શી રીતે મ યો ? 

 

શાપ આ યાં ? 
દમયંતી વયંવર માં કયા કયા દેવો આ યા હતા? 
નળ અને દમયંતી નો સ ન દાંપ ય ેમ જણાવો. 

નીચેના નોના સિવ તાર ઉ ર લખો. 

દેવોએ નળ અને દમયંતી ને સ ન થઈને કયાકયા વરદાન આ યા? 

દમયંતી વયંવર કડવાની કથા તમારા શ દોમાં વણવો. 

રીતેિવરોધી શ દ મૂકી વા ય ફરીથી લખો. 

વાતવાળીલીધી. 

. 

પોપટ કોયલ બોલે થોડો પણ લાગે ભલો, 
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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : Accounts 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 3 

Q. 1 નીચેના નો ના જવાબ આપો. ( દરેક ના 

1) પાઘડી નો અથ આપી તેના મૂ યાંકન ને અસર કરતા પ રબળો સમ વો

2) નીચેની માિહતી પરથી ભાગીદારી પેઢી ની પાઘડી ની કીમત છે લા 

          વષ ની ખરીદી ને  આધારે ન કી કરો

   

વષ  
2012-13 
2013-14 
2014-15  
2015-16  
2016-17  

 

૩) રિવ અને કિવ એક ભાગીદારી પઢી ના ભાગીદાર છે તેમની પાઘડી નંુ મૂ યાંકન કરવાનંુ ન કી કયુ

         ભાગીદારી પેઢીના નફા અંગે તથા અ ય માિહતીના આધારે ભાગીદારી પેઢીની પાઘડી ની કમત 

         અિધક નફાની ણ વષની ખરીદી ને આધારે ન કી કરો

    િમલકતો : .6,૦૦,૦૦૦    દેવા : 

             ખરેખર નફો :  

   

વષ 

2014 – 15  

2015 – 16  

2016 – 17  
4) અ અને બ ની પેઢીની કુલ મૂડી 4,૦૦

         વષનો વા ષક નફો અનુ મે 1,20,૦૦૦૦ 

          અિધક નફાની બે ગણી પાઘડી ગણો
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વા યાય : ૩ પાઘડી નુ ંમૂ યાકંન 

દરેક ના 5 ગુણ ) 

પાઘડી નો અથ આપી તેના મૂ યાંકન ને અસર કરતા પ રબળો સમ વો. 

નીચેની માિહતી પરથી ભાગીદારી પેઢી ની પાઘડી ની કીમત છે લા 5 વષના ભા રત સરેરાસ ની 

વષ ની ખરીદી ને  આધારે ન કી કરો. 

નફો  
40,૦૦૦  
60,૦૦૦  
75,૦૦૦  
90,૦૦૦  
1,20,૦૦૦  

રિવ અને કિવ એક ભાગીદારી પઢી ના ભાગીદાર છે તેમની પાઘડી નંુ મૂ યાંકન કરવાનંુ ન કી કયુ

ભાગીદારી પેઢીના નફા અંગે તથા અ ય માિહતીના આધારે ભાગીદારી પેઢીની પાઘડી ની કમત 

અિધક નફાની ણ વષની ખરીદી ને આધારે ન કી કરો. 

: .2,50,૦૦૦   અપેિ ત વળતર નો દર : 10 %  

 નફો 

 80,૦૦૦  

 70,૦૦૦  

 90,૦૦૦  

૦૦,૦૦૦ છે અને અપેિ ત વળતરનો દર 10 % છે. છે લા ણ 

૦૦૦૦ , 1,10,૦૦૦ અને 1,૦૦,૦૦૦ છે. ભા રત સરેરાસ ના આધારે 

અિધક નફાની બે ગણી પાઘડી ગણો.  
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વષના ભા રત સરેરાસ ની ૩   

રિવ અને કિવ એક ભાગીદારી પઢી ના ભાગીદાર છે તેમની પાઘડી નંુ મૂ યાંકન કરવાનંુ ન કી કયુ.  

ભાગીદારી પેઢીના નફા અંગે તથા અ ય માિહતીના આધારે ભાગીદારી પેઢીની પાઘડી ની કમત  

છે લા ણ  

ભા રત સરેરાસ ના આધારે  
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5) નીચેની માિહતી ને આધારે પાઘડી ની કમત અિધક નફાની ણ વષ ની ખરીદીને આધારે ગણો

     િમલકતો : 12,૦૦,૦૦૦  દેવા : 4,૦૦

     અ ેિ ત વળતરનો દર 10%  

    નફો : 

   

 

 

6) દેવ અને વેદ ની પેઢીની મૂડી 8,૦૦

    1,૦૦,૦૦૦, 1,40,૦૦૦ અને 90

    આધારે ન કી કરવાનંુ છે.  

7) નીચેની માિહતી પરથી પાઘડી ની કમત ભા રત સરેરાશ નફાને મુળીકૃત કરવાની પ ધિત અનુસાર ન કી કરો
  

 

 

 

 

વધારની માિહતી : 1) ધંધાની િમલકતો 

                   ૩) ધંધાનો સામા ય અપેિ ત વળતરનો દર 

8) નીચેની માિહતી પરથી યો ય સરેરાશ ની મદદ થી બે વષની ખરીદી ને આધારે પાઘડી ની કમત ગણો
 

 

 

વષ  નફો 
2017 -18  1,૩0
2018 -19  1,10,
2019 -20  1,20,

વષ  
2012-13  
2013-14  
2014-15  
2015-16  
2016-17  

વષ  
2013-14  
2014-15  
2015-16  
2016-17  
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નીચેની માિહતી ને આધારે પાઘડી ની કમત અિધક નફાની ણ વષ ની ખરીદીને આધારે ગણો

૦૦,૦૦૦  

૦૦,૦૦૦ છે અને અપેિ ત વળતર નો દર 12% છે. છે લા ણ વષ

90,૦૦૦ છે. પાઘડી નંુ મૂ ય છે લા ણ વષના સરેરાશ અિધક નફાના બે વષની ખરીદીને 

નીચેની માિહતી પરથી પાઘડી ની કમત ભા રત સરેરાશ નફાને મુળીકૃત કરવાની પ ધિત અનુસાર ન કી કરો

ધંધાની િમલકતો 13,40,૦૦૦ ૨) ધંધા ના દેવા ૩,40,૦૦૦  

ધંધાનો સામા ય અપેિ ત વળતરનો દર 10% છે. 

નીચેની માિહતી પરથી યો ય સરેરાશ ની મદદ થી બે વષની ખરીદી ને આધારે પાઘડી ની કમત ગણો

નફો  
0,000  
,000  
,000  

 નફો  
90,000 
1,00,000 
1,10,000  
1,૩0,000  
1,50,000  

નફો  
60,000 
70,000  
90,000  
1,10,000  
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નીચેની માિહતી ને આધારે પાઘડી ની કમત અિધક નફાની ણ વષ ની ખરીદીને આધારે ગણો. 

છે લા ણ વષ નો નફો અનુ મે    

સરેરાશ અિધક નફાના બે વષની ખરીદીને       

નીચેની માિહતી પરથી પાઘડી ની કમત ભા રત સરેરાશ નફાને મુળીકૃત કરવાની પ ધિત અનુસાર ન કી કરો. 

નીચેની માિહતી પરથી યો ય સરેરાશ ની મદદ થી બે વષની ખરીદી ને આધારે પાઘડી ની કમત ગણો. 
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વાણીજય યવ થા (B.O.)ની બૂકના પાઠ 

Q. 1 નીચેના નના જવાબ આપો

1) તમારા શ દ માં સંચાલન એટલે શંુ
2) વૈ ાિનક સંચાલનના િસ ધાંત ની યા યા આપો
3) સંચાલનની િવચારધારા કેટલી છે
4) સંચાલન એ કેવી વૃિત છે?

Q. 2 િવગતવાર જવાબ આપો.  

1) સંચાલનનો અથ આપી. તેના યાલ સમ વો
2) સંચાલનનંુ મહ વ સમ વો
3) સંચાલનએ પ રવતનશીલ છે
4) ફેડ રક ટેલરનો વૈ ાિનક સંચાલનના િસ ધાંતો િવગતે જણાવો

Q. 3 વૃિત: ધારોકે તમે કોઈ દુકાનના માિલક છો

        સમ વો.    
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પાઠ 2 નાં પેઈજ નંબર 19 - 22 નંુ વાંચન કરી નીચેના નોના જવાબ આપો

. 

નીચેના નના જવાબ આપો.  

તમારા શ દ માં સંચાલન એટલે શંુ? 
વૈ ાિનક સંચાલનના િસ ધાંત ની યા યા આપો.  
સંચાલનની િવચારધારા કેટલી છે? 

? 

તેના યાલ સમ વો.  
સંચાલનનંુ મહ વ સમ વો.  
સંચાલનએ પ રવતનશીલ છે.-િવધાન સમ વો.  
ફેડ રક ટેલરનો વૈ ાિનક સંચાલનના િસ ધાંતો િવગતે જણાવો.  

ધારોકે તમે કોઈ દુકાનના માિલક છો, તો તમે સંચાલન કઈ રીતે કરશો ઉદાહરણ આપી 

 

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

નંુ વાંચન કરી નીચેના નોના જવાબ આપો 

તો તમે સંચાલન કઈ રીતે કરશો ઉદાહરણ આપી     
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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : અથશા   

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 3 

Q. 1 એક વા યમાં જવાબ આપો.  

1) ઊચી મથાદીઠ આવક શંુ સચૂવે છે
2) ૨૦૧૪માં HDIના કેટલા દેશો ના આંક બહાર પ યા છે

3) અપે ીત આયુ ય એટલ ેશંુ? 
4) આલેખ એટલે શંુ? 
5) િવકાસ ના કુલ િનદશકો કેટલા છે

Q. 2 ટૂંક માં જવાબ લખો.  

1) િવકાસની મયાદા લખો.  
2) ક યુટર અને ઇ ટરનેટ ના ભય થાનો તમારા શ દમાં લખો
3) આકૃિત શા માટ ેદોરવામા ંઆવે છે
4) આકૃિત અને આલેખ વડે કય કય માિહતી સરળતા થી મેળવી સકાય  છે અને સમ  સકાઈ છે

Q. 3 સિવ તર ઉતર આપો.  

1) અથશા ના અ યાસમા ંટે નો
2) વનની ભોિતક ગણુવતામાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થઈ છે
3) હાલમા ંચાલી રહેલી િવ વ મહામારીની અથશા  પર શંુ અસર થશે તે તારા શ દમાં લખો
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ઊચી મથાદીઠ આવક શંુ સચૂવે છે? 
ના કેટલા દેશો ના આંક બહાર પ યા છે? 

 

િવકાસ ના કુલ િનદશકો કેટલા છે? 

ક યુટર અને ઇ ટરનેટ ના ભય થાનો તમારા શ દમાં લખો.  
આકૃિત શા માટ ેદોરવામા ંઆવે છે? 
આકૃિત અને આલેખ વડે કય કય માિહતી સરળતા થી મેળવી સકાય  છે અને સમ  સકાઈ છે

અથશા ના અ યાસમા ંટે નોલો નો ઉપયોગ જણાવો.  
વનની ભોિતક ગણુવતામાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થઈ છે. 

હાલમા ંચાલી રહેલી િવ વ મહામારીની અથશા  પર શંુ અસર થશે તે તારા શ દમાં લખો

 

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

આકૃિત અને આલેખ વડે કય કય માિહતી સરળતા થી મેળવી સકાય  છે અને સમ  સકાઈ છે.  

હાલમા ંચાલી રહેલી િવ વ મહામારીની અથશા  પર શંુ અસર થશે તે તારા શ દમાં લખો.         



===================================
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Worksheet- 3 

Q 1 Read the  following  extracts and a

           Page number  11 

My brother Walt………..about 

1 Is Walt alive? 

2  How do they feel Walt is ali

 

Page number 12 

    The rest is  a history……………

3 How was the 40
th

 birthday o

4 In what different ways was t

Enjoyed? 

5 How  many  people  visited t

6 What does the paragraph te

 

Page number   12 

As far back as I can……….he ra

7 Where did Walt study carto

8 When did Walt  decide to try

9 Can  You  say Walt  did not 

10   What did Walt start after b

 

Page number  12  

Mickey was ………when uncle W

11 Who  was Roy Edward? 

12  What did Walt do when  Ro

13 Why did  Roy forget about m

14 What did Roy like more;the 

 

Page number  13 

As  usual, though…………….. 

15 What is the Disneyland for W

16  How  didWalt look when he

17 What  did a lot of people see

18 A lot of people have visited t

Write short notes focusing on th

19 Walt DISNEY’S  SUCCESS

   MOUSE. 

-   Describe Walt’s  fin

- What did he study ? A

-  What was  his decisio

- Who  helped him by m

- Which was his first se

- Which series was a gr

-  Describe Disneyland

- What did he do after 

 

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

 and answer the questions. 

bout some new project. 

t is alive? 

………  started it all. 

day of mickey a happy day? 

 was the production of  Walt 

sited the disneyland 

ph tell us about? 

.he ran into trouble. 

 cartooning? 

 to try his luck In Hollywood? 

id not have much money? 

after borrowing $500? 

ncle Walt told it,”he said 

en  Roy had measles? 

bout measles? 

re;the finished picture or Walt’s story telling? 

….. as any tourist. 

d for Walt? 

en he was wandering in the park? 

le see? 

sited the Disneyland. True/false. 

 on the questions. 

SS FROM ‘ HORSE TO  

’s  fingure 

dy ? After the study what did he started? 

decision at the age of 21? 

m by money? 

first series? 

as a great success? 

yland. 

 after being solvent? 

 

=========================== 
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Worksheet- 3 

20  Walt – a creative man. 

-  Who was Walt Disne

-  Where did he decide

- Describe his first seri

- Which series did mak

- Which was his most p

- When he open Disney

- What happened with

- Walt was an enthusia

Q. 2 Read the following passage and w

There was once a king. if any

condemn him to death. instead

come to see the show. In the ar

hungry Tiger. Behind the other

which door was which. He wo

marry. If he chose badly the tig

Q. 3 Fill in the blanks with the approp

(  boisterous , delighting, smoot

•  The……snow on the age old

which ………becomes a ………

great river. 

It is a …… sight to behold  the 

Of morning or evening skies in

(  story ,stubborn , nursed , am

The ………of Disneyland , perh

Walt’s ……    and the…….. det

In.  Walt  had quietly………the

Q. 4  Use  the following information gi

          regarding the popularity of  

Indian car with reference to the

 

Q. 5 Write a paragraph about  150 wo

My favourite cartoon series 

( Name of show – main charact

Q. 6  Draft an e mail on behalf of Man

         on the annual day celebration in 

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

 Disney? What did he study? 

ecide to try his luck?  Who  helped him by mon

st series. 

d make trouble? What was that? 

most popular series,? 

Disneyland? How was thereaction of people? 

 with him in the midst of his activity? 

thusiastic person.how? 

and write its summary.Also supply a suitable tit

if anyone committed  a serious crime in the ki

nstead the criminal would be taken to large are

the arena, there were two doors.behind one doo

 other door there was a beautiful  young  girl.  T

He would have to choose one of the doors. If 

tiger would eat him.  

ppropriate  words given in the bracket: 

smooth ,reflection , calm , melts, gradually, ever

ge old mountain peaks……..and  turns into tiny

…… stream. These ever flowing streams toget

d  the pleasantly………..and soft colour…… 

ies in the ……. Waters of river. 

 , amusement , illustrates , visinon , To realize ,i

 , perhaps better than anything else,…….. 

.. determination…. ….an…….he believed  

…the dream of a new kind of ……..park. 

ion given in the chart  and write a paragraph in

 to the colour: 

50 words : 

aracter – creator of the snow- storyline/ theme 

f Manish Patel in about thirty words inviting his

ion in his school on amc1135@gmail.com. 
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 money? 

ble title to it. 

the kingdom, the king did not 

ge arena. All the people would 

ne door, there was a fierce and 

girl.  The man would not know 

rs. If he chose well, he had to 

, everlasting) 

to tiny spring like  water  flow 

 together make a never ending 

alize ,idea, ) 

ph in about eighty words   

eme – why do you like it?) 

ng his friend Amit Chauhan 


