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ભાધ્મમભક અને ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ધોયણ 9-10 અને ૧૧-૧૨  ભાટે ટાટ 

રયક્ષાનો અભ્માવક્રભ 

 

ભાધ્મમભક ટાટ (ધોયણ ૯ થી ૧૦ ) અભ્માવક્રભ 

મલબાગ-1 વાભાન્મ અભ્માવ (૧૦૦ પ્રશ્નો) (૧૦૦ ગણુ) 

(અ) જનયર નોરેજ (૧૫ પ્રશ્નો ) (૧૫ ગણુ) 

I. ફધંાયણની મૂભતૂ પયજો (પંડાભેંટર ડયટુીવ આટીકર 51-એ,)ગજુયાતી વારશત્મ ,યાજનીમત અને 

ળાવનતતં્ર (યાજ્મ અને દેળ ) પ્રલાશો અને ભાખુ,ં મલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી ,ખેરકદૂ અને યભતો , 

ભશાન મલભમૂતઓ (દેળ),વગંીત અને કરા,બાયતનો ઇમતશાવ ,બાયતની ભગૂો ,લતતભાન પ્રલાશો . 

(ફ) મળક્ષક અભબમોગ્મતા (૪૦ પ્રશ્નો ) (૪૦ ગણુ) 

I. મળક્ષણની રપરસપૂી (૧૦ પ્રશ્નો ) (૧૦ ભાર્કવત ) 

 કેલણીના શતેઓુ (વાભાજજક ,વ્મક્ર્કતગત ,મલમળસ્ઠ ),કેલણીના સ્લરૂો (ઔચારયક 
,અનૌચારયક ,અલૈમધક ,,મનયંતય ,દૂયલતી ),મળક્ષણ ની મલચાયધાયા (આદળતલાદ , પ્રકમૃતલાદ, 

વ્મલશાયલાદ). 

II. ળૈક્ષભણક ભનોમલજ્ઞાન (૨૦પ્રશ્નો )(૨૦ ગણુ) 
 વધૃ્ધ્ધ અને મલકાવ ,તરુણાલસ્થા,ળૈક્ષભણક ભનોમલજ્ઞાન ની ધ્ધમિઓ ,લૈમક્ર્કતક મલભબન્નતાઓ , 

અધ્મમન ,બધુ્ધ્ધ ,ફચાલ પ્રયકુ્ર્કતઓ, પે્રયણા,મલમળસ્ઠ ફાકો ,વ્મક્ર્કતત્લ ,યવ ભનોલરણ 

અભબમોગ્મતા  
III. લગતવ્મલશાય અને મલૂમાકંન (૧૦ પ્રશ્નો ) (૧૦ ગણુ ) 

 લગતવ્મલશાય મલૂમાકંન (બ્ભુ વરશત )અને આંકડાળાસ્ત્ર , મળક્ષણ અને ટેકનોરોજી,રક્રમાત્ભક 

વળંોધન . 

(ક) તારકિક અભબમોગ્મતા (૧૫ પ્રશ્નો ) (૧૫ ગણુ ) 

(ડ) ગજુયાતી બાાકીમ પ્રાલીણ્મ (રેખન ,લાચંન ,કથન ,શ્રલણ કૌળલમ (૧૫ પ્રશ્નો ) (૧૫ ગણુ ) 

 વ્માકયણ (જોડણી,મલયોધી,વભાનાથી,ળબ્દવમશૂ ભાટે એક ળબ્દ ,મલયાભભચન્શો,અનેકાથી,માતમી 
ળબ્દો મલગેયે ),વકં્ષે રેખન ,વાયગ્રશણ ભરૂળોધ અને સધુાયણા,ળીતક ,વાયાળં . 
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(ઇ) અંગ્રેજી બાાની જાણકાયી (ધોયણ ૧૨ સધુી ) (૧૫ પ્રશ્નો ) (૧૫ ગણુ ) 

 વાભાન્મ વ્માકયણ બાાતંય ,સ્ેભરિંગ સધુાયણા કયલી ,ળબ્દ યચના , ભચત્ર આધારયત પ્રશ્નો . 

 

મલબાગ-૨ ખાવ મલમની કવોટી (૧૦૦ પ્રશ્નો) (૧૦૦ ગણુ) 

(અ) મલમલસ્ત ુ(૮૦ પ્રશ્નો ) (૮૦ ગણુ ) 

 વફંમંધત મલમના ધોયણ ૯ અને ૧૦ ના ગજુયાત યાજ્મના ાઠયપસુ્તકનો અભ્માવક્રભ . 

(ફ) મલમલસ્ત ુઆધારયત ધ્ધમતના પ્રશ્નો (૨૦ પ્રશ્નો ) (૨૦ ગણુ ) 

 

ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ટાટ (ધોયણ ૧૧ થી ૧૨ ) અભ્માવક્રભ  

મલબાગ-1 વાભાન્મ અભ્માવ (૧૦૦ પ્રશ્નો) (૧૦૦ ગણુ) 

(અ) જનયર નોરેજ (૧૫ પ્રશ્નો ) (૧૫ ગણુ) 

IV. ફધંાયણની મૂભતૂ પયજો (પંડાભેંટર ડયટુીવ આટીકર 51-એ,)ગજુયાતી વારશત્મ ,યાજનીમત અને 

ળાવનતતં્ર (યાજ્મ અને દેળ ) પ્રલાશો અને ભાખુ,ં મલગ્નાન અને ટેકનોરોજી ,ખેરકદૂ અને યભતો , 

ભશાન મલભમૂતઓ (દેળ),વગંીત અને કરા,બાયતનો ઇમતશાવ ,બાયતની ભગૂો ,લતતભાન પ્રલાશો . 

(ફ) મળક્ષક અભબમોગ્મતા (૪૦ પ્રશ્નો ) (૪૦ ગણુ) 

II. મળક્ષણની રપરસપૂી (૧૦ પ્રશ્નો ) (૧૦ ભાર્કવત ) 

 કેલણીના શતેઓુ (વાભાજજક ,વ્મક્ર્કતગત ,મલમળસ્ઠ ),કેલણીના સ્લરૂો (ઔચારયક 
,અનૌચારયક ,અલૈમધક ,,મનયંતય ,દૂયલતી ),મળક્ષણ ની મલચાયધાયા (આદળતલાદ , પ્રકમૃતલાદ, 

વ્મલશાયલાદ). 

V. ળૈક્ષભણક ભનોમલજ્ઞાન (૨૦પ્રશ્નો )(૨૦ ગણુ) 
 વધૃ્ધ્ધ અને મલકાવ ,તરુણાલસ્થા,ળૈક્ષભણક ભનોમલજ્ઞાન ની ધ્ધમિઓ ,લૈમક્ર્કતક મલભબન્નતાઓ , 

અધ્મમન ,બધુ્ધ્ધ ,ફચાલ પ્રયકુ્ર્કતઓ, પે્રયણા,મલમળસ્ઠ ફાકો ,વ્મક્ર્કતત્લ ,યવ ભનોલરણ 

અભબમોગ્મતા  
VI. લગતવ્મલશાય અને મલૂમાકંન (૧૦ પ્રશ્નો ) (૧૦ ગણુ ) 

 લગતવ્મલશાય મલૂમાકંન (બ્ભુ વરશત )અને આંકડાળાસ્ત્ર , મળક્ષણ અને ટેકનોરોજી,રક્રમાત્ભક 

વળંોધન . 
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(ક) તારકિક અભબમોગ્મતા (૧૫ પ્રશ્નો ) (૧૫ ગણુ ) 

(ડ) ગજુયાતી બાાકીમ પ્રાલીણ્મ (રેખન ,લાચંન ,કથન ,શ્રલણ કૌળલમ (૧૫ પ્રશ્નો ) (૧૫ ગણુ ) 

 વ્માકયણ (જોડણી,મલયોધી,વભાનાથી,ળબ્દવમશૂ ભાટે એક ળબ્દ ,મલયાભભચન્શો,અનેકાથી,માતમી 

ળબ્દો મલગેયે ),વકં્ષે રેખન ,વાયગ્રશણ ભરૂળોધ અને સધુાયણા,ળીતક ,વાયાળં . 

(ઇ) અંગ્રેજી બાાની જાણકાયી (ધોયણ ૧૨ સધુી ) (૧૫ પ્રશ્નો ) (૧૫ ગણુ ) 

 વાભાન્મ વ્માકયણ બાાતંય ,સ્ેભરિંગ સધુાયણા કયલી ,ળબ્દ યચના , ભચત્ર આધારયત પ્રશ્નો . 

મલબાગ-૨ ખાવ મલમની કવોટી (૧૦૦ પ્રશ્નો) (૧૦૦ ગણુ) 

 (અ) મલમલસ્ત ુ(૮૦ પ્રશ્નો ) (૮૦ ગણુ ) 

 વફંમંધત મલમના ધોયણ ૧૧ અને ૧૨ ના ગજુયાત યાજ્મના ાઠયપસુ્તકનો અભ્માવક્રભ . 

(ફ) મલમલસ્ત ુઆધારયત ધ્ધમતના પ્રશ્નો (૨૦ પ્રશ્નો ) (૨૦ ગણુ ) 

 


