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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk,
çke.yu.yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo
rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ
yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 2 f÷kf Mk{Þ
Vk¤ððku ykð~Þf Au.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe
ÃkheûkkLke íkiÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkk
sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su Mk{òu Aku, íku
ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke ÷¾u÷wt
MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k fhkðþku. suÚke
Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku.

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn,
MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 30/04/2018 Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku
MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au.
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku ÷økíke
fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ.
 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk suÚke
ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ.
 çke.yu./çke.fku{. yÇÞkMk¢{Lkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 11 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke
ykuAk økwý nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo Lkðk MkºkLkwt
{u¤ðeLku VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu.
 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª.
 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt.
 yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh
÷økkððwt.
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અભ્માસક્રભન ું નાભ
ાઠ્યક્રભન ું નાભ
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LkkUÄýeLktçkh :
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કર ગણ-30
વિભાગ – ક

ઉત્તીણણ થવાન ું ધોયણ: 11ગણ
નીચે આેલા પ્રશ્નનો જિાબ 800 શબ્દોમાાં આો.

(8×1=8)

(૧) એકત્વ અને વવવવધતાની વવબાવનાઓ સભજાવી વવવવધતાના સ્વરૂોની સવવસ્તાય ચચાણ કયો.
અથવા
(૧) કટુંફના પ્રકાયો સભજાવી બાયતભાું સુંયક્ત કટુંફન ું સ્વરૂ વવશે સવવસ્તાય સભજાવો.
વિભાગ – ખ નીચે આેલા પ્રશ્નોના જિાબ 400 શબ્દોમાાં આો. (કોઈણ બે)

(4×2=8)

(૧) ગ્રાભીણ સાભાજજક યચનાન ું સ્વરૂ સભજાવી કટુંફ અને સગણ જૂથ વવશે વવસ્તાયથી રખો.
(૨) રગ્નસાથીની સુંદગીની તયાહો જણાવી રગ્નની વવધીક્રક્રમાઓ વવશે સભજાવો.
(૩) ગ્રાભીણ અથણતત્ર
ું ના રક્ષણો જણાવી સુંસ્થાનવાદી ગ્રાભીણ અથણતત્ર
ું વવશે વવસ્તાયથી રખો.
વિભાગ – ગ

નોંધ લખો. (300 શબ્દોમાાં) (કોઈણ ત્રણ)

(૧) ગાભડું અને વવસ્ત ૃત જ્ઞાવત અને સગણ સુંફધ
ું ોની વ્મવસ્થા વવશે ટૂુંકભાું રખો.
(૨) બાયતભાું રગ્ન વમ વવશે સભજાવી રગ્નના પ્રકાયો વવશે ટૂુંકભાું રખો.
(૩) વણણવ્મવસ્થા વવશે ટૂુંકભાું વણણન કયો.
(૪) ાયસી સાભાજજક વ્મવસ્થા વવશે ટૂુંકભાું સભજાવો.
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(3×3=9)

વિભાગ – ઘ

જોડકાાં જોડો.

(0.5×0=5)

(૧) પ્રાચીન સભ્મતા ધયાવત ું શહેય

(૧) એકજ પ ૂવણજ ્ાયા એકતા ધયાવતો વુંશ

(૨) બફનસાુંપ્રદાવમકતા

(૨) ભેઘારમની ટે કયીઓભાું વસતો આક્રદવાસી
સભાજ

(૩) સુંયક્ત કટુંફ

(૩) ભચોંગ

(૪) કરીનશાહ

(૪) ક્રહન્દજીવન દ્ધવતનો તફક્કો

(૫) ગોત્ર

(૫) ધભણવનયેક્ષતા

(૬) ખાસી

(૬) કટુંફનો પ્રકાય

(૭) ગાયો

(૭) ઋગ્વેદકારીન અથણવ્મવસ્થા

(૮) ગોઅથણતત્ર
ું

(૮) શીખ ધભણન ું સ્થાનક

(૯) ગૃહસ્થાશ્રભ

(૯) ઉંચા કે ચક્રિમાતા સાભાજજક જૂથભાું રગ્ન

(૧૦) ગર્ાયા

(૧૦) ભેસોોટેવભમા
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