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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk, 

çke.fku{.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.  



3 
 

 

 

 

 

 

અભ્માસક્રભન ું નાભ:  એપ.વામ.ફી.કોભ. 

ાઠ્યક્રભન ું નાભ :   [    ] 

 

LkkUÄýeLktçkh :        yÇÞkMkfuLÿLkwt Lkk{ :     

Lkk{ :         yÇÞkMkfuLÿ fkuz Lkt. :     

MkhLkk{wt :       

       

       

{kuçkkE÷ Lktçkh :       

E-{uE÷ :       

 

rðãkÚkeoLke Mkne :    

          íkkhe¾ :     
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ક ર ગ ણ-30                      ઉત્તીણણ થવાન ું ધોયણ : 11ગ ણ              
              

વિભાગ – ક  નીચે આપેા પ્રશ્નોના જિાબ વિગતિાર આપો. (ગમે તે બે)          (5 x 2 = 10) 

 

1. ભેઈર ભર્જ એટરે શ ું  ?ભેઈર ભર્જ ના ધવધવધ સોાનો જણાવો  

2. એક્સેર દ્વાયા અાતા ધવધવધ પ્રકાયના ચાટણની સ ધવધા ધવષે જણાવો  
3. ાવયોઈન્ટ દ્વાયા યૂી ાડવાભાું આવતા ધવધવધ પ્રકાયના એનીભેશન ધવષે જણાવો  
4. ધવધવધ પ્રકાયના ઈન ટ અને આઉટ ટ ડીવાઈઝ ધવષે નોંધ રખો 
 
 

વિભાગ – ખ ટુકમાાં જિાબ આપો (ગમે તે પાચ)          (2 x 5  = 10)       

 

1. સ્રાઈડ ટ્રાન્ઝીશન 

2. UPC 

3. પોયભેટ ેઈન્ટય  
4. સ્ેલરિંગ અને ગ્રાભય ચેકકિંગ  
5. ક્ક્ર આટણ  
6. કપર સીયીઝ  
7. સ્રાઈડ રઆેઉટ  
 

વિભાગ – ગ ખાી જગ્યા પરૂો                     (1 x 5 =5) 

 

1. એક્સેરભાું છેલ્રાભાું છેલ્રા સેરન ું એડ્રસે  ________________છે.  

2. ાવયોઈન્ટભાું ડ પ્રીકેટ સ્રાઈડ ઉભેયવા ભાટેની કી  _______________છે.  

3. વડણભાું કોઈ શબ્દ શોધવા ભાટેની શોટણકટ કી  ________________છે.  

4. RAM ન ું આખ ું નાભ  _______________________છે.  

5. કમ્પપ્યટૂય દ્વાયા ગાલણધતક અને તાકકિક કક્રમાઓ UPC ના  ____________બાગ દ્વાયા કયવાભાું આવે છે  .  
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વિભાગ- ઘ  નીચેના િાક્યો ખરા છે કે ખોટા તે જણાિો            (1 x 5 =5) 

 

1. ાવયોઈન્ટભાું સ્રાઈડની અંદય ચાટણ ઉભેયી શકતો નથી  
2. એક્સેરભાું એક કયતા વધ  કોરભ ય શોકટિંગ કયી શકામ છે     
3. MOR એ વોરેટાઈર ભભેયીનો એક પ્રકાય છે.  

4. ધવન્ડોઝ શર  કયતા જે બાગભાું તાયીખ અને સભમ દેખામ છે તેને સીસ્ટભ ટે્ર કહ ેછે    
5. વડણભાું પકયાને ગોઠ્વવા ભાટેના ક ર ત્રણ પ્રકાયના એરાઈન્ભેન્ટ આવેરા છે. 
 

* * * * * 




