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વિભાગ-1      (30) 
 

1 સસં્કૃવિ ના પ્રકારો કેટલા છે? 
(A) બે  (B) ત્રણ  (C) ચાર (D) પાચં 

 

2 સસં્કૃવિ શબ્દમા ંસમાિેશ થાય છે. 
(A) માન્યિા અને ટેિો (B) કલા અને જ્ઞાન  (C) રીિાજો અને કાયદો  (D) ઉપરના બધા 

 

3 સમહૂો,પરરિારો,સામાજજક ચળિળો,આવથિક િગો અને રાજકીય પક્ષો ________ નો ભાગ છે. 
(A) સસં્કૃવિ  (B) સભ્યિા  (C) સામાજજક સગંઠન  (D) ઉપરના બધા   

 

4 અથથિતં્રના પ્રકારો કેટલા છે? 
(A) બે  (B) ત્રણ  (C) ચાર  (D) પાચં  

 

5 ભારિના રાજ્યોની ભાષાના ધોરણે પનુરથચના કઈ સાલમા ંકરિામા ંઆિી હિી? 
(A) 1951 (B) 1955 (C) 1956 (D) 1957 

 

6 સામાજજક પરરિિથન એક _______છે. 
(A) પ્રવવૃિ  (B) પ્રરિયા  (C) પરરસ્સ્થવિ  (D) વનયતં્રણ  

 

7 ________ સામાજજક સબંધંોની જાળ છે. 
(A) સમાજ  (B) સમદુાય  (C) મડંળ  (D) સગંઠન  

 

8 સમાજશાસ્ત્ર શેનો અભ્યાસ કરિો નથી? 
(A) આવથિક પ્રવવૃિ  (B) સામાજજક દરજ્જો  
(C) સામાજજક સ્િરીકરણ  (D) સામાજજક જૂથ  

 

9 બે રાષ્ટ્રોની લડાઈમા ંપોિાના દેશ માટે જીિનનુ ંબલલદાન આપનાર સૈવનક _________ આપઘાિનુ ંઉદાહરણ છે. 
(A) અહિંાદી આપઘાિ  (B) પરાથથિાદી આપઘાિ  (C) એનોવમક આપઘાિ  (D) ઉપરના િમામ    

 



10 મેક્સિેબરે જગિના કેટલા ધમોનો અભ્યાસ કયો છે? 
(A) ચાર  (B) પાચં  (C) છ  (D) સાિ  

 

11 ભારિીય ઈવિહાસને કેટલા યગુોમા ંવિભાજજિ કરિામા ંઆિે છે. 
(A) ચાર  (B) પાચં  (C) છ  (D) સાિ  

 

12 અથથશાસ્ત્ર શાનો અભ્યાસ કરે છે? 
(A) માનવસક બાબિોનો  (B) આવથિક બાબિોનો  (C) રાજ્યવ્યિસ્થાનો  (D) ઉપરના િમામ  

 

13 રાજ્યના આિશ્યક લક્ષણો  
(A) િસ્િી  (B) પ્રદેશ  (C) સરકાર  (D) ઉપરના િમામ  

 

14 સયુકંિ રાષ્ટ્રસઘંની વિવધસર શરૂઆિ ક્યારે થઇ? 
(A) 24 ઓક્ટોમ્બર 1945 (B) 28 ઓક્ટોમ્બર 1945 (C) 24 ઓગસ્ટ 1942 (D) 8 ઓગસ્ટ 1945 

 

15 એક પરુૂષને એક કરિા ંિધારે પત્ની હોય િેને કયા પ્રકારનુ ંલગ્ન કહિેાય? 
(A) એક પવિ-પત્ની લગ્ન  (B) બહપુવિ લગ્ન  (C) બહપુત્ની લગ્ન  (D) ઉપરના બધા 

 

16 નીચે આપેલામાથંી િમે કોને અવપિિ દરજ્જો કહશેો? 
(A) વશક્ષક  (B) સરપચં  (C) સામાજજક સધુારક  (D) બ્રાહ્મણ 

 

17 લગ્ન વિચ્છેદ એટલે શુ?ં 
(A) પથૃકિાસ  (B) છૂટાછેડા (C) પનુઃજોડાણ  (D) પનુઃવમલન  

 

18 રાજ્ય સભા એક કાયમી ગહૃ ગણાય છે કારણકે  
(A) િેનુ ંવિસર્જન થઈ શકતુ ંનથી  
(B) િેને બરખાસ્િ કરી શકાિી નથી  
(C) િેના એક તિૃીયાશં સભ્ય બે-બે િષે વનવિૃ થિા ંરહ ેછે  
(D) િેના સભ્યો છ િષથની મદુિ માટે નીમિામા ંઆિે છે  

 

19 સસંદીય સરકારમા ંમતં્રી મડંળના સભ્યો __________ હોિા નથી.  
(A) ધારાસભાના સભ્યો હોિા નથી  (B) ધારાસભાના સભ્યો હોય છે  
(C) રાજ્યસભાના સભ્યો હોિા નથી  (D) રાજ્યસભાના સભ્યો હોય છે  

 

20 સામાજજક આિડિો શીખિાની અનૌપચારરક રીિને ________ કહ ેછે.  
(A) સસં્કૃવિ  (B) સામાજીકરણ  (C) સભ્યિા  (D) લોકરીવિ 

 

21 સસંદે કાયદા ઘડિામા ંકોનુ ંનેતતૃ્િ સ્િીકારેલ છે? 
(A) િડાપ્રધાન  (B) રાષ્ટ્રપવિ  (C) પ્રધાનમડંળ  (D) રાજ્યપાલ  

 

22 અન્ય સમાજની સસં્કૃવિની  બાબિોને સ્િીકારિાની પ્રરિયા _________ કહિેાય છે. 
(A) સામાજીકરણ  (B) સસં્કૃવિકરણ  (C) પરસસં્કૃવિકરણ  (D) પવિમીકરણ  

 

23 એક જ વ્યસ્ક્િ રાજ, િેના વનણથયને પડકારી શકાય નરહ િેને __________ કહિેાય. 
(A) લોકશાહી  (B) સામ્યિાદ  (C) મડૂીિાદ  (D) આપખદુશાહી  

 

24 વિશ્લેષણ િખિે અંગિ પિૂથગ્રહો દૂર રાખિા િેને ________ કહિેાય. 
(A) સાિથવત્રકિા  (B) વનરપેક્ષિા  (C) િટસ્થિા  (D) િૈજ્ઞાવનકિા  

 

25 સયંકુ્િ રાષ્ટ્રસઘં કેટલા ઘટકોનુ ંબને ુ ંછે? 
(A) પાચં  (B) છ  (C) સાિ  (D) આઠ  

 

26 રરિાજ, અલભપ્રાય, કાનનૂ, ધમથ, નીવિમિા, વશક્ષણનો _________ સમાિેશ થાય છે. 
(A) સામાજજક ધોરણ  (B સામાજજક વનયતં્રણ  (C) સામાજજક વ્યિસ્થા  (D) સામાજજક નીવિમિા  

 

27 ભારિમા ંસામાજજક સમહૂોને ઉચ્ચથી વનમ્ન સધુીનો દરજ્જો આપિી પ્રથા _________ ને કહ ેછે. 
(A) સમદુાય  (B) જૂથ  (C) િગથ  (D) મડંળ  
        

 



28 મનષુ્ટ્ય જન્મથી _______ પ્રાણી છે. 
(A) દૈિ (B) સામાજજક  () સાસં્કૃવિક  (D) જૈવિક  

 

29 સરકારનુ ંમાળખુ ં_________ ઘટકોનુ ંબને ુ ંછે. 
(A) બે  (B) ત્રણ  (C) ચાર  (D) પાચં  

 

30 સમાન ધ્યેયોના ંકારણે રાજ્યો અથિા રાજકીય પક્ષોના સમહૂ ઔપચારરક જોડાણ કરી સરહયારો પ્રયત્ન કરે િેને 
________ કહિેાય. 

(A) સવંધ  (B) મૈત્રી કરાર  (C) જોડાણ  (D) સહકાર  
 

 

વિભાગ – 2 
 

 ટ ૂંકનોંધ લખો (ગમે તે ચાર)         (20) 

 

1 સસં્કૃવિ  4 સ્થળાિંરના પરરણામો   
2 સામાજજક વનયતં્રણ  5 ઉદ્યોગીકરણ અને આવથિકવદૃ્ધિ  
3 સામિંિાદી સમાજ  6 આવથિક આયોજનના મખુ્ય ઉદે્દશો  
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વિભાગ-1     (30) 

1 નાના પાયા પર ખરીદી કરનારને ________ િેપારી કહ ેછે. 
(A) છૂટક  (B) જથ્થાબધં  (C) દલાલ  (D) આડવિયો 

 

2 નકુશાન સામે રક્ષણ પરુૂ પાડિી પ્રવવૃિ એટલે  
(A) િીમો  (B) િાહનવ્યિહાર (C) સદેંશાવ્યિહાર  (D) સેિાવ્યિહાર  

 

3 _________ ના માલલકો શેરહોલ્ડરોના નામથી ઓળખાય છે. 
(A) ભાગીદારી  (B) િૈયસ્ક્િક  (C) સહકારી મડંળી  (D) કંપની  

 

4 જાહરે કંપનીમા ંિધમુા ંિધ ુ________ સભ્ય સખં્યા હોય છે. 
(A) 50 (B) 20 (C) અમયાથરદિ  (D) 10 

 

5 ધધંાના માલલક દ્વારા ધધંામા ંલાિિામા ંઆિિી રોકડ અને વમલકિ એટલે ________. 
(A) મડૂી  (B) ઉપાડ  (C) ખરીદી  (D) િેચાણ  

 

6 _________ િટાિની નોંધ વ્યિહારમા ંકરિામા ંઆિે છે. 
(A) િેપારી  (B રોકડ  (C) બનેં  (D) એકપણ નરહ  

 

7 દ્ધદ્વનોંધી રહસાબી પિવિમા ંવ્યિહારની _______ અસર નોંધિામા ંઆિે છે. 
(A) બેિડી  (B) એક  (C) અધરૂી  (D) દ્ધદ્વલેખા 

 

8 નામાનો મળૂ ચોપડો એટલે ________ 
(A) ખિિણી  (B) આમનોંધ  (C) પેટાનોંધ  (D) રોકડમેળ  

 

9 આમનોંધ પરથી ખાિા િૈયાર કરિાની પ્રરિયાને ________ કહ ેછે. 
(A) ખિિણી  (B) કાચ ુસરિૈય ુ (C) પાકુ સરિૈય ુ (D) નાણાકંીય પત્રક   

 

10 વ્યસ્ક્િને લગિા ખાિામા ંલાભ આપનાર ખાિે ________ થાય. 
(A) ઉધાર  (B) જમા  (C) ઉધાર અને જમા  (D) અસર ન થાય  

 

11 મજૂરીનુ ંખાત ુ ં__________ પ્રકારનુ ંખાત ુ ંછે. 
(A) માલ-વમલકિ (B) વ્યસ્ક્િ  (C) ઉપજ- ખચથ  (D) એકપણ નહી  

 

12 મકાનનુ ંખાત ુ ં_________ પ્રકારનુ ંખાત ુ ંછે. 
(A) માલ-વમલકિ  (B) વ્યસ્ક્િ  (C) ઉપજ-ખચથ  (D) એકપણ નહી  

 

13 જો ઘાલખાધ થઇ હોય િો _________ ખાિે ઉધારાય છે. 
(A) દેિાદાર  (B) ઘાલખાધ  (C) આપેલ િટાિ ખાિે  D) રોકડ ખાિે  

 

14 ત્રણ ખાિાિાળા રોકડમેળમા ંરોકડ, બેંક અને _________ ના ખાિા હોય છે.  
(A) વ્યસ્ક્િ  (B) માલ  (C) વમલકિ  (D) િટાિ  

 

15 ગ્રાહકના બેંક સાથેના વ્યિહારોની નોંધ દશાથિિી ચોપડી કે જે બેંક િરફથી ગ્રાહકને આપિામા ંઆિે છે િેને 
________ કહ ેછે. 

(A) ચેકબકુ  (B) પાસબકુ  (C) સ્સ્લપ (D) િાઉચર  
 

16 રોકડમેળ અને પાસબકુની વસલકમા ંિફાિિના કારણો દશાથિત ુ ંપત્રક એટલે ________ 
(A) રોકડમેળ  (B) રોજમેળ  (C) સ્ટોકપત્રક  (D) બેંકવસલકમેળ  

 

17 ધધંાનો નફો-નકુશાન જાણિા માટે _________ ખાત ુ ંિૈયાર કરિામા ંઆિે છે. 
(A) નફાનકુશાન  (B) પાકંુસરિૈયુ ં (C) સ્ટોકપત્રક  (D) બેંક  

 



18 રડબેન્ચર િટાિ _________ પ્રકારનો ખચથ છે. 
(A) મડૂી ખચથ  (B) મહસેલૂી ખચથ  (C) બનેં  (D) એકપણ નરહ  

 

19 માલસામાન ખચથ _______ ખચથ છે. 
(A) ચલલિ  (B) સ્સ્થર  (C) બનેં  (D) એકપણ નરહ  

 

20 િહીિટી ખચથ ________ ખચથ છે.  
(A) ચલલિ  (B) સ્સ્થર  (C) પરોક્ષ  (D) પ્રત્યક્ષ  

 

21 અિાસ્િવિક વમલકિો ________મા ંદશાથિિામા ંઆિે છે. 
(A) ન.નુ.ં ખાિામા ં (B) કાચાસરિૈયા  (C) પાકાસરિૈયા  (D) િેપારખાિા  

 

22 અગાઉથી ચકૂિેલ ખચાથ પાકાસરિૈયામા ં__________ ના મથાળા હઠેળ બિાિાય છે. 
(A) વમલકિ-લેણા  (B) મડૂી-દેિા  (C) ચા દેુિા  (D) ચા -ુવમલકિો  

 

23 વિવિધ ખાિાઓની બાકી દશાથિત ુ ંપત્રક એટલે _________ 
(A) કાચ ુસરિૈયુ ં (B) પાકંુ સરિૈયુ ં (C) ન.નુ.ં ખાત ુ ં (D) િેપારખાત ુ ં 

 

24 િેપારખાિા પરથી _________ જાણી શકાય છે. 
(A) કાચો નફો  (B) ચોખ્ખો નફો  (C) ખરીદી  (D) િેચાણ  

 

25 િેચાણ - િેચેલમાલની પડિર = __________ 
(A) ચોખ્ખો નફો  (B) િહેંચણીપાત્ર નફો  (C) કાચો નફો  (D) ખચાથ  

 

26 શકમદં લેણામાથંી ભાવિ નકુશાન સહન કરિા માટે કરેલી જોગિાઈ એટલે _________ 
(A) ઘાલખાધ  (B) ઘાલખાધ અનામિ  (C) મડૂી અનામિ (D) સામાન્ય અનામિ  

 

27 પેટન્ટ એ __________ વમલકિ છે. 
(A) અદ્રશ્ય (B) દ્રશ્ય  (C) ચા  ુ (D) પ્રિાહી  

 

28 ચોખ્ખી કાયથશીલ મડૂી = ચા  ુવમલકિો - __________ 
(A) સ્સ્થર વમલકિો  (B) ચા  ુદેિા  (C) રોકડ વસલક  (D) બેંક ઓિરડ્રાફ્ટ  

 

29 નરહ માડંીિળેલ મડૂી સ્િરૂપના ખચાથ પાકા સરિૈયામા ં__________ ના મથાળા નીચે લખિામા ંઆિે છે. 
(A) અિાસ્િવિક વમલકિ  (B) ચા  ુવમલકિ  (C) સ્સ્થર વમલકિ  (D) જોગિાઈ  

 

30 ધધંાકીય એકમમા ંમાલ-વમલકિ આિે િો _________ થાય. 
(A) ઉધાર  (B) જમા  (C) ઉધાર-જમા બનેં  (D) એકપણ નરહ  

 

 

વિભાગ – 2 
 

 નીચેના પૈકી કોઈપણ બે ટ ૂંકનોંધ લાખો.       (20) 

 

1 ઉધાર-જમા ના વનયમો  
2 રોકડમેળ  
3 નામાપિવિના મળૂભિૂ ખ્યાલો  
4 દ્ધદ્વનોંધી નામાપિવિ  
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વિભાગ- 1     (30) 

1 સમાન અપણૂાાંક મેળિિા માટે 3𝑦
𝑦+5

= 
𝑘

(𝑦+5)(𝑦−5)
= 

3𝑦 (𝑎+𝑏)

𝑝
 , k અને p ની રકિંમિ મકૂો. 

(A) 𝑘 = 3𝑦 (𝑦 + 5), 𝑝 = (𝑦 + 5)(𝑎 + 𝑏) (B) 𝑘 = 3𝑦 (𝑦 − 5), 𝑝 = (𝑦 + 5)(𝑎 + 𝑏) 
(C) 𝑘 = 3𝑦 (𝑦 − 5), 𝑝 = (𝑦 − 5)(𝑎 + 𝑏) (D) 𝑘 = 3𝑦 (𝑦 − 5), 𝑝 = (−𝑦 + 5)(𝑎 + 𝑏) 

 

2 7p

𝑝2 𝑞2
 - 

1

𝑝𝑞2
  ની ગણિરી કરો. 

(A) 
1

𝑝𝑞2
 (B) 

3

𝑝𝑞2
 (C) 

2

𝑝𝑞2
 (D) 

6

𝑝𝑞2
 

 

3 દરેક અક્ષરોની સામે આપેલ રકિંમિો માટે નીચેની દરેક રજૂઆિની રકિંમિ શોધો. 𝑎2 + 2𝑎𝑏 − 7 િો a = -1 & b = 2 

(A) 10 (B) 15 (C) -10 (D) 13 
 

4 A = {a,b}  A ઉપગણો મા ંકેટલામા ંબરાબર 2 ઘટકનો સમાિેશ થશે? 
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 3 

 

5 સાદંુરૂપ આપો. (7 × 10)2  
(A) 1400 (B) 140 (C) 4900 (D) 490 

 

6 
 (7

3

2)
−2

ગણિરી  કરો. 
(A) [ (

1

1343
) ] (B) [ (

1

343
) ] (C) [ (

3

343
) ] (D) [ (

343

5
) ] 

 

7 [ (
1

1+√2
) ]  નુ ંસાદંુરૂપ આપો. 

(A) 1 + √2 (B) 1 − √2 (C) −1 + √2 (D) આમાથંી એક પણ નરહ 
 

8 log 3 𝑥 =  −1 િો x શોધો. 
(A) −5

3⁄  (B) 5
2⁄  (C) 1

3⁄  (D) −2
5⁄  

 

9 સમાિંર શે્રણી 17,11,5,-1 ........ નુ ં15 પદ મેળિો.  
(A) -67 (B) 47 (C) 49 (D) 45 

 

10 ગણુોિર શે્રણી 27,9,3........ નુ ંકેટલામુ ંપદ 1 81⁄  હશે? 
(A) 9મ ુપદ  (B) 5મ ુપદ  (C) 7મ ુપદ  (D) 8મ ુપદ  

 

11 2 + 4 3⁄ + 8 9⁄  .......અનિં પદ સધુી શે્રઢી નો સરિાળો કરો. 
(A) 4 (B) 2 (C) 3 (D) 6 

 

12 ગણિરી કરો. C(10,3) શોધો. 
(A) 130 (B) 120 (C) 125 (D) 115 

 

13 (𝑥 + 2𝑦)6 ના વિસ્િરણમા ંમધ્યમ પદ લખો. 
(A) 160𝑥3𝑦3 (B) 155𝑥3𝑦3 (C) 158𝑥3𝑦3 (D) 150𝑥3𝑦3 

 

14 જો એક ત્રીસમ વત્રકોણ ABC હોય િો ∠𝐴 =  
(A) 45° (B) 60° (C) 30° (D) 90° 

 

15 મારી પાસે નળાકાર જેવુ ંએક િાસણ છે. જે ઉપર થી ખલુ્ ુ ંછે. િેની અંદર ની વત્રજ્યા 7 સેમી અને અંદર ની ઉંચાઈ 
50 સેમી છે. એ જણાિો કે આ નળાકાર મા ંકેટ ુ ંપાણી સમાિી શકાય?  

(A) 12 ઘનમીટર  (B) 13 ઘનમીટર  (C) 7.7 ઘનમીટર  (D) 10 ઘનમીટર  
 

16 જો કોઈ એક સમબાજુ વત્રકોણની બાજુઓ 5 મીટર લાબંી હોય િો િે વત્રકોણ નુ ંક્ષેત્રફળ શોધો. 
(A) 10.8 ચો.મી. (B) 14 ચો.મી. (C) 5 ચો.મી. (D) 8 ચો.મી. 

 

17 જો શકું ની ઉંચાઈ 1 મીટર હોય અને આધાર ની વત્રજ્યા 50 સે.મી હોય િો િે શકું નુ ંકુલપષૃ્ટ્ઠ મેળિો. 
(A) 1.75 ચો.મી  (B) 1.74 ચો.મી (C) 1.84 ચો.મી (D) 2.54 ચો.મી 
        

 



18 કાટકોણ ∆ 𝐴𝐵𝐶 મા ંજો A=3  હોય િો ખણૂો C=4 ના tan A વત્રકોણવમવિય ગણુોિર લખો. 

(A) [
1

2
] (B) [

3

4
] (C) [

√3

2
] (D) [

−√3

2
] 

 

19 cos 60° = 2 cos 30° લખવુ ંસાચુ ંછે. 
(A) હા  (B) ના  (C) એકપણ નરહ   

 

20 𝑦 = 𝑥 − 3, 𝑦 = 𝑥 − 2.5  માટે સમીકરણ સહંવિ છે કે નરહ? 
(A) હા  (B) ના  (C) એકપણ નરહ   

 

21 સમીકરણ 2𝑥 + 9 < 3 ઉકેલ મેળિો. 
(A) 𝑥 < −2 (B) 𝑥 < 2 (C) 𝑥 < −1 (D) 𝑥 < −3 

 

22 જો 𝐴 =  [ 1 1
−1 −1

] હોય િો 𝐴2 શોધો. 
(A) [

1 1
1 1

] (B) [
1 1
−1 −1

] (C) [
0 0
0 0

] (D) [
1 1
−1 −1

] 
 

23 જો 𝐴 =  [4 6
0 −2

] િો A ના વનિાયકો શોધો. 
(A) -8 (B) 12 (C) 10 (D) 9 

 

24 𝑥2 − 2𝑥 − 8 = 0 િગાથત્મક સમીકરણ ના બીજ શોધો. 
(A) 𝑥 = 4, 𝑥 = −2 (B) 𝑥 = 4, 𝑥 = −1 (C) 𝑥 = −4, 𝑥 = −1 (D) 𝑥 = 3, 𝑥 = 1 

 

25 
𝑥
𝑙𝑖𝑚
→  1 

𝑥2 − 4

𝑥 + 2
=  ___________ 

(A) 1 (B) 4 (C) -1 (D) -4 
 

26 𝑑

𝑑𝑥
(cot 𝑥) 

(A) −cosec2 𝑥 (B) sin2 𝑠 (C) sec2 𝑥 (D) secxtanx 
 

27 ∫ 𝑒𝑎𝑥 𝑑𝑥 શોધો. 
(A) 𝑒𝑎𝑥

𝑥⁄  (B) 𝑒𝑎𝑥
𝑎⁄  (C) 𝑒𝑎𝑥 (D) 𝑎𝑒𝑎𝑥 

 

28 7 વત્રજ્યા અને (-7, 4) કેન્્િાળં િતુથળ શોધો. 
(A) (𝑥 − 7)2 + (𝑦 − 4)2 = 49 (B) (𝑥 + 7)2 + (𝑦 − 4)2 = 49 
(C) (𝑥 + 7)2 + (𝑦 + 4)2 = 49 (D) (𝑥 + 7)2 − (𝑦 − 4)2 = 49 

 

29 X-અક્ષ ની ધન રદશા સાથે સરેુખા y=x+1 કેટલો ખણૂો બનાિે છે િે શોધો.  
(A) 125° (B) 120° (C) 135° (D) 140° 

 

30 એક સારી રીિે ચીપેલા પિાના ગજંીફા માથંી એક પાનુ ંખેચિામા ંઆિે છે. િો એક લાલ અથિા એક કાળી નો રાજા 
આિિાની સભંાિના શોધો. 

(A) [ (
1

52
) ] (B) [ (

2

13
) ] (C) [ (

1

26
) ] (D) [ (

1

2
) ] 

 

 

વિભાગ – 2 

 કોઈ પણચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.        (20) 

1 એક સમાિંર શે્રણી નુ ંત્રીજુ ંપદ 5 છે અને સાિમુ ંપદ 9 છે. િો િે સમાિંર શે્રણી નુ ં17 મ ુપદ શોધો. 
2 ટાિર ના િલળયા થી જમીન પરની 7 મીટર દૂર રહલેી િસ્ત ુનો 80 મીટર ટોચ થી અિશેધ કોણ શોધો. 

3 એિા લબિંદુ ના યામો શોધો કે જે (2,4), (6,8) ને જોડિી રેખા ને 2:3 ના ગણુોિર મા ંવિભાજન કરે છે. 

4 બે સખં્યા નો સરિાળો 22 છે. બે માથંી મોટી સખં્યા એ નાની સખં્યા ના બમણા થી એક િધ ુછે. િો િે બે સખં્યા 
શોધો. 

5 ઉકેલો 𝑥 − √1 − 𝑥 = −5 

6 𝑑

𝑑𝑥
[
(𝑥+1)3

(𝑥−4)
] શોધો. 

7 રાજકોટ મા ંઆિેલી યિુા પરરષદ ની 5 મરહલાઓ અને 3 પરુુષ ના ંએક સમહૂ માથંી એક પ્રમખુ અને એક મતં્રી 
ની ચ ૂટંણી કરિા માગેં છે. પ્રથમ પ્રમખુ ની ચ ૂટંણી કરિાની છે. અને િે પછી મતં્રી ની ચ ૂટંણી યોજાિાની છે. િો 
પ્રમખુ િરીકે એક મરહલા ચ ૂટંાય અને મતં્રી િરીકે એક પરુૂષ ચ ૂટંાય િે માટેની સભંાિના કેટલી હશે? 

 


