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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : Account 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 4 

� નીચનેા નો ના જવાબ આપો. 

 

1)  સુરેશ , રમેશ અને યોગેશ એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદાર છે

     ભાગીદારોએ નફા નુકસાનની વહેચણી નંુ માણ બદલીને ભિવ ય માટે

 

2)  એ,બી અને સી એક ભાગીદારી પેઢીના 1:1:

     નફા નુકસાનની વહચણીનંુ નવું માણ 1:3:

 

૩)  કોમલ, કૃપા અને ક ર મા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદાર છે

     ભિવ યમાં નફા નુકસાનની વહચણી નંુ માણ 

 

4)  S ,R અને V એક પેઢીના ભાગીદારો છે. તેમની વ ચે નફા નુકસાનની ફાળવણી નંુ માણ 

    નફા નુકસાનની ફાળવણી નંુ માણ બદલીને 

 

5)  દીપક , નીલેશ અને િતક એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદાર 

    બદલીને ભિવ ય માટે અનુ મે 2:2:1 કરવાનંુ ન કી કયુ છે

 

6)  L , B અને W એક પેઢીના ભાગીદારો છે. તેમનંુ નફા નુકસાનની  વહચણીનંુ માણ 

    નફા નુકસાનની વહચણી નંુ નવું માણ 2:2:
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વા યાય : 4  ભાગીદારી નંુ પુનગઠન 

 

રમેશ અને યોગેશ એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદાર છે. તેમનંુ નફા નુકસાનની  વહચણીનંુ માણ 

ભાગીદારોએ નફા નુકસાનની વહેચણી નંુ માણ બદલીને ભિવ ય માટે અનુ મે 1:2:3 કરવાનંુ ના કંુ કયુ

:1 ના માણમાં નફો નુકસાન વહચતા ભાગીદારો છે. બધાજ ભાગીદારોએ મળીને 

:3 ન કી કયુ છે. આ માિહતી પરથી લાભ નંુ માણ શોધો

કૃપા અને ક ર મા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદાર છે. તેઓ નફો નુકસાન 3:2:1 ના માણમાં વહચે છે

ભિવ યમાં નફા નુકસાનની વહચણી નંુ માણ 5:3:2 ન કી કયુ છે. આ માિહતી પરથી યાગ ના માણ ની ગણતરી કરો

તેમની વ ચે નફા નુકસાનની ફાળવણી નંુ માણ 1:2:2 છે

નફા નુકસાનની ફાળવણી નંુ માણ બદલીને 3:2:1 કરવાનંુ ન કી કયુ છે. ભાગીદારોએ કરેલ યાગની

નીલેશ અને િતક એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદાર છે.  તેમની વ ચે નફા નુકસાનની ફાળવણી નંુ માણ 

કરવાનંુ ન કી કયુ છે. આ સંજોગોમાં કયા ભાગીદાર ને કેટલો લાભ મ યો તેની ગણતરી 

તેમનંુ નફા નુકસાનની  વહચણીનંુ માણ 5:4:3 છે. બધા જ ભાગીદારો એ મળીને 

:1  ન કી કયુ છે. આ માિહતી પરથી લાભ  ના માણ ની ગણતરી કરો

 

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

તેમનંુ નફા નુકસાનની  વહચણીનંુ માણ 1:1:1 છે. બધાજ  

કરવાનંુ ના કંુ કયુ. લાભ નંુ માણ શોધો. 

બધાજ ભાગીદારોએ મળીને  

આ માિહતી પરથી લાભ નંુ માણ શોધો.  

ના માણમાં વહચે છે. બધા ભાગીદારોએ 

આ માિહતી પરથી યાગ ના માણ ની ગણતરી કરો.  

છે. બધા જ ભાગીદારો એ   

ભાગીદારોએ કરેલ યાગની ગણતરી કરો. 

ફાળવણી નંુ માણ 1:2:3 છે. તે માણ    

આ સંજોગોમાં કયા ભાગીદાર ને કેટલો લાભ મ યો તેની ગણતરી કરો. 

બધા જ ભાગીદારો એ મળીને  

આ માિહતી પરથી લાભ  ના માણ ની ગણતરી કરો.    
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Worksheet- 4 

7)  S , V, અને M એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે
     તેમની પેઢી નંુ પાકંુ સરવૈયંુ નીચે માણે છે. 

મડૂી-દવેા 

મડૂી-ખાતા : 

L –6,00,000 

B –6,00,000 

W –5,40,000 

લેણદારો 
દેવીહુંડી 

 

 

 

 

 

 

ઉપરો ત પાકા સરવૈયા ની તારીખે ભાગીદારોએ િમલકતો અને દેવાનંુ પુન

1) જમીનની કમત 7,00,000 ગણવી. 
2) મકાન ની કમત માં 1,00,000  નો વધારો કરવો
3) યં  ની બ ર કમત 2,50,000  છે, જે ચોપડે લાવવાનંુ ન કી કરેલ છે
4) દેવાદારો પર 20%  લેખે ઘાલખાધ અનામત ની જોગવાય કરો
5) લેણદારો ને 10,000  હવે ચૂકવવાના નથી
6) મળવાની બાકી આવક 5,000  અને ચૂકવવાના બાકી ખચા 

    ઉપરની માિહતી પરથી ભાગીદારી પેઢી ના ચોપડે પુન
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એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે. તેઓ 2:2:1 ના માણમાં નફો નુકસાન વહચે છે
 
તા. 31-3-2017 ના રોજનુ ં પાકુ ંસરવૈયુ ં

રકમ  િમલકત-લણેા  

 જમીન  

 મકાન  

 યં ો  

17,40,000  ફ નચર  

2,00,000  રોકાણો  
60,000  દેવાદાર  

 લેણીહુંડી  

 રોકડ િસલક  

 બક િસલક  

20,00,000   

ઉપરો ત પાકા સરવૈયા ની તારીખે ભાગીદારોએ િમલકતો અને દેવાનંુ પુન: મૂ યાંકન કરવાનંુ ન કી કયુ. આ અંગે ની માિહતી નીચે મુજબ છે

 
નો વધારો કરવો. 

જે ચોપડે લાવવાનંુ ન કી કરેલ છે. 
લેખે ઘાલખાધ અનામત ની જોગવાય કરો. 

હવે ચૂકવવાના નથી. 
અને ચૂકવવાના બાકી ખચા 3,000 ની ન ધ કરવાની બાકી છે.

ઉપરની માિહતી પરથી ભાગીદારી પેઢી ના ચોપડે પુન: મુ યાંકન અંગેની જ રી આમન ધ ન ધી પુન: 

 

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

ના માણમાં નફો નુકસાન વહચે છે. તા.31-3-2017 ના રોજનંુ  

રકમ  

5,00,000  

8,00,000  

4,00,000  

50,000  

50,000  
1,00,000  

૩0,000  

20,000  

50,000  

20,00,000  

આ અંગે ની માિહતી નીચે મુજબ છે.  

. 

: મુ યાંકન ખાતંુ તૈયાર કરો.  
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વાણીજય યવ થા (B.O.)ની બૂકના પાઠ 

Q. 1 યા યા લખો.  

1) સમય િનરી ણ  
2) િભ ન વેતનદરની પ ધિ  
3) ગિત િનરી ણ  
4) મ િવભાજનનો િસ ધાંત 
5) યવ થાનો િસ ધાંત  

Q. 2 ટૂંકમાં જવાબ આપો.  

1) હેનરી ફેઓલે ઓધોિગક સાહસની વૃિતઓને કયા છ ભાગમાં વહેચી છે
2) ‘Rule of thumb’ કોને કહે છે

3) પીટર એફ. કરનંુ સંચાલન ે ે દાન જણાવો

Q. 3 િવ તારપૂવક જવાબ આપો

1) હે ી ફેઓલના કોઈ પાંચ િસ ધાંત જણાવો
2) સંચાલનની િવચારધારાઓ સમ વો

  

વૃિત :- સંચાલનની નવી િવચારધારાઓ તમારા શ દમાં જણાવો તથા સંચાલનમાં 
દાન આપનાર પીટર કર અને ફેડરીક ટલેર ના િચ ો લગાવો
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પાઠ 2ના ંપેઈજ નંબર 23 - 26 નંુ વાંચન કરી નીચેના નોના જવાબ આપો

િભ ન વેતનદરની પ ધિ   

મ િવભાજનનો િસ ધાંત  

હેનરી ફેઓલે ઓધોિગક સાહસની વૃિતઓને કયા છ ભાગમાં વહેચી છે
કોને કહે છે? 

કરનંુ સંચાલન ે ે દાન જણાવો.  

િવ તારપૂવક જવાબ આપો.  

હે ી ફેઓલના કોઈ પાંચ િસ ધાંત જણાવો.  
સંચાલનની િવચારધારાઓ સમ વો. 

સંચાલનની નવી િવચારધારાઓ તમારા શ દમાં જણાવો તથા સંચાલનમાં 
દાન આપનાર પીટર કર અને ફેડરીક ટલેર ના િચ ો લગાવો.     

 

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

નંુ વાંચન કરી નીચેના નોના જવાબ આપો . 

હેનરી ફેઓલે ઓધોિગક સાહસની વૃિતઓને કયા છ ભાગમાં વહેચી છે? 

સંચાલનની નવી િવચારધારાઓ તમારા શ દમાં જણાવો તથા સંચાલનમાં 
.      
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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : અથશા   

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 4 

અથશા ની બુકમા રહલેા પાઠ 3

Q. 1 ખાલી જ યા પૂરો.  

1) વ તુ િવિનમય થા એટલ ેવ તુ કે સેવાના બદલામા ંઅ ય 
2) ભાવવધારો એટલ ે______. 
3) વ તુઓ અને સેવાઓના બદલામા ંજે સવ વીકૃત છે તે
4) માંગમાં વૃિ ધ થવાના કારણે થતા ંભાવવધારાને 

Q. 2  યા યા લખો.  

1) સાટા થા  
2) ના ં  
3) ગાવો  

Q. 3  મુદાસર જવાબ આપો.  

1) સાટા થાનો અથ આપી તેની મયાદા ચચ
2) નાણાંનો અથ આપી તેના કય  સમ વો
3) ગાવાના લ ણો જણાવો.  
4) “ખૂબ વધુ ના ં ઓછી વ તુઓનંુ પકડવા દોડે યારે ગાવો સ ય છે
5) નાણાંના કારના નામ લખી તેના િચ ો લગાવો
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3નાં પેજ ન. 29-33 વાંચી નીચેના નના જવાબ આપો

વ તુ િવિનમય થા એટલ ેવ તુ કે સેવાના બદલામા ંઅ ય _______મેળવવાની થા
.  

વ તુઓ અને સેવાઓના બદલામા ંજે સવ વીકૃત છે તે_____.  
માંગમાં વૃિ ધ થવાના કારણે થતા ંભાવવધારાને _________ ગાવો કહ ેછે.  

સાટા થાનો અથ આપી તેની મયાદા ચચ .  
નાણાંનો અથ આપી તેના કય  સમ વો.  

ખૂબ વધુ ના ં ઓછી વ તુઓનંુ પકડવા દોડે યારે ગાવો સ ય છે.”-િવધાન સમ વો
નાણાંના કારના નામ લખી તેના િચ ો લગાવો.   

 

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

વાંચી નીચેના નના જવાબ આપો. 

મેળવવાની થા.  

 

િવધાન સમ વો.  
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Q. 1  આપલે Glossary ફરિજયાતપણ ેlearn 
Unit  2    Read :2  shape

shaper ઘડનાર 

shaped ઘડતર 

Days gone દવસોજતારહવેા

Used to ભતૂકાળની યાથીટવેા
યેલુ ં

Potter  કુભંાર 

patterns જુદાજુદાઆકરો

lately મોડેમોડ ે

Died away છોડીદવેુ ં

learned શી યો 

New got નવુંમળલેુ ં

Sword તલવાર 

Glittered ચમકતા ં

Shone ચમકતા ં

 Lord ભગવાન 

dreamer વ નશીલ

insolence અ યાયી 

pearl મોતી 

supreme ઈ વર 
 

Q. 2 Complete the sentences  using the

1 Keyur  speaks……….(  expressing

2 I don’t like fast food  …( alternati

3 Mr jani drew  the picture…….(co

4 If my friend had invited me……( 

5 The teacher scolded the boy…….(

6 Do you know time ……..( showing

7 The teacher is so old ……. (Showi

 

Q. 3 Write a paragraph in about 150 W

Each one Tree one: 

( man and tree- relationship-us

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

learn કરવાની છે 

shaper shaped 

feel લાગવુ ં

 fingers આગંળીઓ 

દવસોજતારહવેા mould ઘડવુ ં

ભતૂકાળની યાથીટવેા yielding મુલાયમ 

clay માટી 

જુદાજુદાઆકરો wisdom ડહાપણ 

pride ગવ 

cease બંધકરવુ ં

innumerable અસં ય 

 fashioner ધારકાઢનાર 

battlefield રણભિૂમ 

gleamed ચળકતા 

Brimming with ખશુીછલકવી 

 bygone અગાઉનાવષ  

વ નશીલ hurl બૂમોપાડવી 

emerald માણેક 

kneeling શરણપેડવુ ં

  

ng the Function  given in the bracket: 

essing time) 

ernative choice) 

….(comparison) 

……( condition in past) 

…….(showing Reason) 

owing  time) 

Showing result) 

 150 Words using the key words: 

usefulness – duty  towards tree- duty toward

 

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

owards future generation.) 
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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 4 

Q. 4  Read the news  clipping and answ

 Questions: 

1 How much fund did the govern

2 what  is India’s  place in the wo

3 Why did the census data of 201

4 What was the purpose of the sc

5 What is the last call of the sche

Q. 5 Do as direct 

•      Walt studied cartooning in

And he borrowed some money 

Start this way… Cartooning wa

•     Mickey celebrated his 40
th

in 1968. 100 million watched a 

Start this way..Mickey’s 40
th

 bi

• The lady was sitting in her car

Start this way…  The ladies  we

•The gentleman was sitting in h

Start this way……. The gentlem

• we celebrate sports day in our

on this day. 

Start  this way…. Sports day is

 

 

 

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

d answer the questions: 

overnment require to implement This scheme?

the world  in gender ratio? 

of 2011 make the government think? 

 the scheme “ Beti  Bachao Beti padhao”? 

e scheme? 

ing in Chicago and  after that he started a  Little

oney form his uncle. 

ing was studied… 

th
 birthday in 1968. A quarter of a billion peo

hed a Disney TV show. 

birthday was……. 

er car. She was talking to her child. The child w

ies  were …….. 

g in his van. He was talking to his child. The chi

entlemen  were 

 in our school every year. We organize many gam

day is celebrated 

 

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

eme? 

  Little animated company. 

on people  saw a Disney movie 

hild was shouting. 

he child was laughing. 

y games  and sports activities 
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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 4 

Q 6  Read the following  text and answ

One day Mr Green sent  to the

wouldn't let her have them. He

done to get some of his pears in

At another time Mr Green's 

for help, he told him, it's very r

refused  to help him.  

"never  mind "said Greento some

questions : 

1. What did Mr Green do become

2. What reason  did the neighbou

3  How was Mr Green in trouble o

4  How did the neighbor behave w

 

 

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

 answer the questions given below it. 

 to the  wife of our surly friend a basket of nice

m. He told the person who brought them, very

ars in return, and he was not going to gives any 

reen's team of oxen stuck fast in a big, and whe

 very rough way, that  he had enough  to do to m

 someone standing by, "I will kill him very soon

ecome friendly with his neighbour?  

hbour  give for not accepting  the plums?  

uble once?  

ave with Mr Green in his difficult  time?  

 

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

of nice Plums,but her husband  

, very gruffly, that it was only 

s any of them away.  

d when he asked his neighbour  

o to mind his own busing, and 

y soon, see if I don't " 
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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 4 

ન:1 નીચેના નોના ઉ ર એક વા યમાં લખો

1. અમરનાથની યા ા કયા સમયમાં સરળ પડે છે

2. યા ા માં શેનો અવરોધ િવ ન પ છે

  3. લેિખકાએ અમરનાથ યા ા સેના વારા કરી

4. અમરનાથ યા ા પાઠ ના લેિખકા નંુ નામ જણાવો

           5.  અમરનાથયા ાપાઠનોસાિહ ય કાર

ન-૨ બે- ણ વા યમાં ઉ ર લખો. 

1. લેિખકાને કયા કયા નામ પારકા લાગે છે

2. અમરનાથ યા ા માં કઈ કઈ સાધનસામ ી સાથે રાખવી જ રી છે

3. અમરનાથ યા ા માં કયા કયા સંુદર થળો નંુ દશન થાય છે

4. લેિખકાને અમરનાથયા ામાં કેવા અનુભવો થયા

ન-3 સિવ તાર ઉ ર લખો. 

1. અમરનાથ યા ા માં જોવા મળતા ાકૃિતક મનોહર 

ન :4 નીચેના શ દો માટે શ દ સમૂહ આપો. 

1. અનુપમ.           2. 

4. બાજુબંધ   5. 

ન:5 નીચેના ઢ યોગ ના અથ આપી વા ય યોગ કરો

1. િ  આડી રાખવી. 

2. િહમેહાડ ગાળવા. 

3. સુખ ટાળવા 
4. નમતંુમૂકવું 
5. વળતાપાણીથવા 

ન:6  કુદરતના હા ય અને તાંડવ િવશે િનબંધ લખો
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નીચેના નોના ઉ ર એક વા યમાં લખો 

યા ા કયા સમયમાં સરળ પડે છે? 

યા ા માં શેનો અવરોધ િવ ન પ છે? 

લેિખકાએ અમરનાથ યા ા સેના વારા કરી ?.        

થ યા ા પાઠ ના લેિખકા નંુ નામ જણાવો 

નોસાિહ ય કારજણાવો. 

લેિખકાને કયા કયા નામ પારકા લાગે છે ? 

અમરનાથ યા ા માં કઈ કઈ સાધનસામ ી સાથે રાખવી જ રી છે ? 

સંુદર થળો નંુ દશન થાય છે ? 

લેિખકાને અમરનાથયા ામાં કેવા અનુભવો થયા ? 

અમરનાથ યા ા માં જોવા મળતા ાકૃિતક મનોહર યોપાઠના આધારે તમારા શ દોમાં લખો

 

2. મુખમોરડો  3. હ રવદની 

. િ ભુવનનાથ  6. મુહૂત 

નીચેના ઢ યોગ ના અથ આપી વા ય યોગ કરો. 

કુદરતના હા ય અને તાંડવ િવશે િનબંધ લખો 
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પાઠના આધારે તમારા શ દોમાં લખો. 


