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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 6 

ન-૧ નીચનેા નોના એક વા યમા ંઉ ર લખો

1. લેખકે ઉછીનંુ માગનારા લોકોને કેવા કયા છે

2. ‘ઉછીનંુ માગનારા’ પાઠ ના લેખક નંુ નામ જણાવો

3. ‘ ઉછીનંુ માગનારા’ પાઠનો સાિહ ય કાર જણાવો

4. ઉછીનંુ માગનારશી જવાબદારી આપે છે

5. ઉછીનંુ માગનારાઓ માં કયો ગુણ હોતો નથી

ન-૨ બ-ે ણ વા યમા ંઉ ર લખો. 

1. ઉછીનંુ માગનારાઓ ની નજર કેવી છે

2. કઈ કઈ વ તુઓ ઉછીનીલઈ લોકો વન યવહાર ચલાવે છે

3. લેખક પડોશી દંપતીનો આભાર શા માટે માને છે છે

 

ન-3 નીચનેા નનો સિવ તાર ઉ ર લખો. 

1. ઉછીનંુ માગનારાઓ ના વભાવ ની ખાસીયતો તમારા શ દોમાં લખો

ન-4  નીચનેા શ દો માટ ેશ દ સમહૂ આપો. 

         1.ગીની.               2.

         3. રોજનીશી.                    4. 

ન-5 નીચનેા શ દોના બ ેબ ેસમાનાથ  શ દો લખો

1. અબંુજ             2.સખી.       

4.અજુન            5.આભૂષણ

ન-6  નીચ ેઆપેલ િનબધં લખો. 

હાલ જે કોરોના જેવી મહામારી ચાલી રહી છે એવા સંજોગોમાં સરકારે  કરેલી યો ય કામગીરી પોલીસ તથા ડો ટરોની કામગીરી
અનુલ ીનેિનબંધ લખો. 

  

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

ઉ ર લખો. 

લેખકે ઉછીનંુ માગનારા લોકોને કેવા કયા છે ? 

પાઠ ના લેખક નંુ નામ જણાવો. 

પાઠનો સાિહ ય કાર જણાવો. 

માગનારશી જવાબદારી આપે છે ? 

ઉછીનંુ માગનારાઓ માં કયો ગુણ હોતો નથી. 

ઉછીનંુ માગનારાઓ ની નજર કેવી છે ? શા માટે ? 

કઈ કઈ વ તુઓ ઉછીનીલઈ લોકો વન યવહાર ચલાવે છે ? 

લેખક પડોશી દંપતીનો આભાર શા માટે માને છે છે ? 

 

ઉછીનંુ માગનારાઓ ના વભાવ ની ખાસીયતો તમારા શ દોમાં લખો. 

 

2.કારભારી 

4. અનુપમ 

સમાનાથ  શ દો લખો. 

.         3. મુખ 

આભૂષણ       6.િવષ 

હાલ જે કોરોના જેવી મહામારી ચાલી રહી છે એવા સંજોગોમાં સરકારે  કરેલી યો ય કામગીરી પોલીસ તથા ડો ટરોની કામગીરી
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હાલ જે કોરોના જેવી મહામારી ચાલી રહી છે એવા સંજોગોમાં સરકારે  કરેલી યો ય કામગીરી પોલીસ તથા ડો ટરોની કામગીરીને 
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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : વાિણ ય યવ થા  
Date : 16-05-2020 

Worksheet- 6 

[પહેલા પાઠ-3 પેજ નંબર 32 to 34 કો ક સુધી ફરિજયાત વાંચી જવાબ લખો

ન:-1 એક વા યમા ંજવાબ આપો.  

1) આયોજનનો અંિતમ તબ કો કયો છે.  
2) અંદાજપ  ના કાર જણાવો.  
3) આયોજનના આધારો જણાવો.  
4) નીિત એટલે શંુ? 

ન:-2 િવધાન સમ વો.  

1) જુઓ અને આગડ વધોનો િસ ધાંત યારે અપનાવાઈ છે
2) આયજનથી સંચાલકીય કાયમાં સરળતા રહે છે
3)  આયોજન પ રવતનશીલ હોવું જોઈએ શા માટે
4) આયોજન તુત છે? અને ભિવ ય સાથે સબંધ ધરાવે છે

ન :-3 િવ તારપવૂક જવાબ આપો.  

1) આયોજનની યા સમ વો.  
2) યોજનાના કાર સમ વો.  
3) આયોજન ના ઘાતક સમ વો.  

તમારી વા ષક આવક માણે વકનો અંદાજ લગાવી અંદાજપ  બનાવો
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કો ક સુધી ફરિજયાત વાંચી જવાબ લખો.] 

 

જુઓ અને આગડ વધોનો િસ ધાંત યારે અપનાવાઈ છે? 
આયજનથી સંચાલકીય કાયમાં સરળતા રહે છે? 
આયોજન પ રવતનશીલ હોવું જોઈએ શા માટે? 

અને ભિવ ય સાથે સબંધ ધરાવે છે? 

વિૃત 
અંદાજ લગાવી અંદાજપ  બનાવો. 
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===================================

Standard : 12th (G.M.) 

Subject : Economics 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 6 

[પાઠ-4 પેજ નંબર 40-44 વાંચી નીચેના નના જવાબ આપો

ન:-1 પા રભાિષક શ દ સમ વો.  

1) નાણાકીય નીિત  
2) યુ પન થાપણો  
3) ાથિમક થાપણો  
4) સરકારી મીનગીરીઓ  
5) નાણાંના સં ાહક તરીકે નાણાનંુ કાય  

ન:-2 એક વા યમા ંજવાબ આપો.  

1) મ ય થ બઁક અને નાણાકીય નીિતનો અથ આપો
2) ટંુકા ગાળાનંુ િધરાણ સૈ ધાંિતક રીતે કેટલા સમય માટેનંુ હોય છે
3) RBi અ ય બૅ કો પાસેથી ટંુકા સમયનંુ ધીરાન લે તેના દર ને શંુ કહેવાય

4) નાણાકીય નીિતના પ રમાના મક સાધનો એટલે શંુ
5) નાણાકીય નીિતના ગુણા મક સાધનો એટલે શંુ

ન:-3 ટૂકંમા ંજવાબ આપો.  

1) Rbi ની યારે અને કયા થઈ? 

2) બઁક રેટ અને રેપો રેટ એટલે શંુ? 
3) મ ય થ બઁકના કાય  ના મા  નામ લખો

ન:-4 મદુાસર જવાબ આપો.  

1) વેપારી બઁક અને મ ય થ બઁક વ ચેનો તફાવત લખો
2) નાણાકીય નીિતના ગુણા મક અને પ રમાના મક સાધનો સમ વો
3)  મ ય થ બઁકના કાય  સમ વો.  

 

વિૃત
વેપારી બઁક અને સહકારી બઁકના 
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વાંચી નીચેના નના જવાબ આપો] 

મ ય થ બઁક અને નાણાકીય નીિતનો અથ આપો.  
ટંુકા ગાળાનંુ િધરાણ સૈ ધાંિતક રીતે કેટલા સમય માટેનંુ હોય છે? 

અ ય બૅ કો પાસેથી ટંુકા સમયનંુ ધીરાન લે તેના દર ને શંુ કહેવાય? 

પ રમાના મક સાધનો એટલે શંુ? 
નાણાકીય નીિતના ગુણા મક સાધનો એટલે શંુ? 

મ ય થ બઁકના કાય  ના મા  નામ લખો.  

વેપારી બઁક અને મ ય થ બઁક વ ચેનો તફાવત લખો.  
નાણાકીય નીિતના ગુણા મક અને પ રમાના મક સાધનો સમ વો.  

વિૃત:-  
વેપારી બઁક અને સહકારી બઁકના 5 નામ લખી માિહતી એક  કરો.] 
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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 6 

ન ધ: ( આપેલ worksheet માં તમને

લખાય તેનો વી ડયો મુકેલ છે આપેલ format 2 

Link : https://youtu.be/a0jvLgw7

Q. 1  Read the  paragraph and answ

Mr, jones was very fond 

holidays. He was climbing a peak

place. You can easily fall ,and if 

calmly, “If you do fall here, don’

extraordinary  beautiful view ther

Questions: 

1 What is the hobby of  Mr.Jon

2 Why did Mr jones go to Swi

3 How did the guide warn Mr.

4 Who accompanied Mr. jones

5 Give opposite to  :  short  ,  u

Q. 2  Do as directed : 

6 Mr J D Trivedi  served in thi

Years. He taught English in t

towards him. 

Start like this: Mr J D Trived

7 we  have not found our grand

happy mood. When we went

Start like this : our grandfath

8 Kaplan has  collected some m

When I went to his house , h

Start like this: some melodio

9 All around you can see , ther

panoramic view. 

Start like this : All around yo

10 Sanjana requests you to look

 What do you  notice? Isn’t i

Is a monkey who has  a news

Hand and  is reading it. 

Start like this : Sanjana  requ

Q. 3  Frame the   questions  to get th

Words as their answers. 

11 Arti and Kira  are friends. 

12 i called  Raju as  chasmis. 

13 Arpita is Maya’s  cousin.  

14  Love is a  freeware . 

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

તમને application કેમ લખવી તેનંુ format આપેલ છે તેમજ

format 2 વાર લખવાનંુ છે) 

Lgw7UCQ 

 answer the question: 

 fond of climbing on mountains , so one year he w

 a peak with his guide .”be careful here” ,the guide

and if you do, you will fall straight down a very lo

, don’t forget   to look to the right while you are go

w there -much more beautiful than the one you can

Mr.Jones ? 

to Switzerland? 

rn Mr. jones ? 

es ? 

rt  ,  ugly 

 in this school for many 

ish in the higher secondary section. The students sh

Trivedi has served……. 

r grandfather in such  

e went into the room , he was singing a romantic so

ndfather had not…. 

some melodious songs. 

use , he was listening to the  sweet songs sung by L

elodious songs have. 

 , there are flowers and flowers . Green meadows a

und you could….. 

o look at the picture. 

 Isn’t it funny? There   

a newspaper in his  

a  requested……… 

get the underlined  
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તેમજ કેવી રીતે application 

r he went to Switzerland for his 

 guide said. “ this is a dangerous 

ery long way. But,”he continued 

 are going down. There is a quite 

ou can see form here.” 

nts showed love and gratitude 

ntic song. 

g by Lataji. 

ows and white clouds  create a 

https://youtu.be/a0jvLgw7UCQ
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Standard : 12th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 6 

15  I want to buy  a smart phone

16 Walt involved himself  in ev

17 Walt was a  complex  man.

18 Watch the film as an outside

Q. 4  Write  a paragraph in about 15

19 visit  to a bank 

   ( purpose – location – different

Operation received- custo

With bank – conclusion ) 

20 Importance of Forests  

(  different types of tree- benefits

cutting of tree – duty of governm

 

Q. 5  You are Mehulprajapati from van

spelt  in name. Mail to tininfo@n

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

 phone for you. 

everything. 

man. 

utside observer. 

out 150 words  using the  key words : 

fferent division- co 

customers – dealings  

efits of tree : water scarcity/oxygen/ global warm

vernment – role of common men ) 

m vanganga society, Vadodara.  Your PAN card p

nfo@nsdl.co.in in about 100 words. 
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l warming / day  to day life -

card provided to you is mis – 

 


