


   

                                            * ધોરણઃ 11  િવષયઃ �જુરાતી  �થમ ભાષા *   

�મ અ�યાસ�મમા ંરાખેલા પ�-ગ� અ�યાસ�મમાથંી ચા� ુવષ� માટ� બાદ કર�લ પ�-ગ� ર�માક�સ 

1 1, 2, 3, 4,  
6, 7, 8, 9,  
10, 12, 13,  
15, 17, 20,  
21, 22, 23,  

24,  

5 
11  
14  
16  
18  
19 
25  
26 

પાઠ���ુતકમા ં સમાિવ�ટ અને બોડ�ના 

��પ�ના પ�ર�પ �માણે �યાકરણ, અથ��હણ 

અને લેખન સ�જતાના તમામ ��ુાઓ 

યથાવત રા�યા છે. તેમા ં કોઈ ફ�રફાર કર�લ 

નથી. �નો અમલ ચા� ુરહ�શે. 

 

 



 

    

* ધોરણઃ 11 િવષયઃ �જુરાતી ��તીય ભાષા *   

�મ અ�યાસ�મમા ંરાખેલા પ�-ગ� અ�યાસ�મમાથંી ચા� ુવષ� માટ� બાદ કર�લ પ�-ગ� ર�માક�સ 

1 1, 2, 3, 4,  
5, 7, 8, 9,  
11, 12, 14,  
17, 18, 19, 
 20, 21, 22 

 

6 
10 
13  
15 
16  
23  
24  

પાઠ���ુતકમા ં સમાિવ�ટ અને બોડ�ના 

��પ�ના પ�ર�પ �માણે �યાકરણ, અથ��હણ 

અને લેખન સ�જતાના તમામ ��ુાઓ 

યથાવત રા�યા છે. તેમા ં કોઈ ફ�રફાર કર�લ 

નથી. �નો અમલ ચા� ુરહ�શે. 

 

 





* WMZ6-!! lJQFIo- lCgNL släTLI EFQFFf * 

S|D VeIF;S|DDF\ ZFB[, 5|SZ6 Unq 5n VeIF;S|DDF\YL RF,] JQF" DF8[ AFN SZ[, 

5|SZ6 Unq 5n 

jIFSZ6GF D]¡F ,[BG SFI" sZFBJFGFf 

 

1 Un 2,4,8,10,12,14,16,20.  
5n 1,3,5,7,13,17. 

* lCgNL S[ lJlJW ~5  

* jIJCFlZS 5+FRFZv! 

* :JJ'¿ JIJCFlZS 5+FRFZv Z 

* lGD\+6 5+ 

* A[S 5+FRFZ 

* lJ7F5G 

* jIFSZ6  

Un  6,9,18  

5n  11,15,19            * 
5|IMHGD},S lCgNL4 5FG G\P $! YL $#  

* OLRZ ,[BG 5FG G\ !__  

* 5FlZEFlQFS XaNFJ,L4 5FG G\P !_# 

YL !_$ 

 

--- jIFSZ6GF TYF ,[BG 

SFI"GF TDFD D]¡F 

IYFJT ZC[X[P 

5}ZS JFRG 
S|D VeIF;S|DDF\ ZFB[, 5|SZ6 Unq 5n VeIF;S|DDF\YL RF,] JQF" DF8[ AFN SZ[, 

5|SZ6 Unq 5n 

jIFSZ6GF D]¡F ,[BG SFI" 

 

 1,2,3 4  --- 
 



 

* STD: 11 English (FL)  (SCIENCE & GENERAL) * 

Unit Prose Poetry Supplementary Reader Grammar Section Writing section 

 Topics to 
be 
included 

Topics to 
be 
Excluded 
for 20-21 

Topics to 
be 
included 

Topics to 
be 
Excluded 
for 20-21 

Topics to be 
included (For 
Self Study 
Only) 

Topics to be 
Excluded for 
20-21 

Topics to be included Topics to be Excluded 
for 20-21 

Topics to be 
included 

Topics 
to be 
Exclud
ed for 
20-21 

1 The 
Portrait 
 of a Lady  

 A 
Photograph 

- - 1. The 
Summer of 
the Beautiful 
White Horse 

- - Rectification 
of Errors 

Interchange of 
Exclamatory & 
Interrogative 
Sentences 

Data  
Analysis/ 
Note Making 

Paraph
rasing 

2 We're Not  
Afraid to 
Die... 

 - -  - -  - -  2. The 
Address 

- - Idioms & 
Phrases 

The use of  As soon as/ 
No sooner … than 
/Hardly … When/ 
Scarcely …when  

Email  
Writing -  
Formal 
/Informal  

Compr
ehensi
on  
 - Prose  

3 Discovering  
Tut : the 
Saga... 

 - -  The 
Laburnum  
Top 

 - -  3. Ranga's  
Marriage 

- - Indirect  
Narration 

Ways of expressing 
Contrast 

Report 
Writing 

  

4 Landscape 
 of the Soul  

 - -  The Voice 
of 
 the Rain 

 - -  4. Albert 
Einstein  
at School 

- - Interchange of Assertive 
& 
Exclamatory Sentences 

Interchange of Simple, 
Complex and 
Compound sentences 

Job  
Application  

  

5 The Ailing  
Planet: the 
Green ... 

 - -  - -  - -   - - Mother's Day Interchange of Assertive 
& 
Interrogative Sentences 

Ways of 
 expressing  
Condition  

Essay  
Writing/ 
Speech Writing 

  

6 The 
Browining 
Version 

 - -  Childhood  - -   - - The Ghat of  
the only World 

Interchange of 
Affirmative & Negative 
Sentences 

Punctuation     

7   - - The  
Adventure 

 - -  - -   - - Birth Degree of Comparison       

8  Silk Road  - -   - - Father to 
Son 

 - - The Tale of  
Melon City 

Active Passive Voice       

9   - -  - -   - -  - -   - -  - - Question Tag       

10 - - - - - -  - - - - Remove Adverb 'Too'        

 



 

* ધોરણ-11 EGNLISH (SL) * 

�મ અ�યાસ�મમારંાખેલ ગ�/પ� 
અ�યાસ�મમાથંીચા� ુવષ� માટ� 

બાદ કર�લ ગ�/પ� 

આ વષ� અ�યાસ�મમ સમાિવ�ટ 

�યાકરણના ��ુા 

આ વષ� અ�યાસ�મમ સમાિવ�ટ 

લેખનકાય� 

 1 
MAIN TEXTBOOK એકમ 1 થી 

6 નાRંEAD અને VOCABULARY 

MAIN TEXTBOOK  

એકમ  7 થી 10 �ુ ંREAD અને 

VOCABULARY 

 એકમ 1 થી 10 (તમામ) એકમ 1 થી 10 (તમામ) 

2 
SUPPLEMENTARY READER  
READ 1 TO 15 

SUPPLEMENTARY  
READER  
READ 16 TO 25 

- - 

 



 

* ધોરણ-૧૧ સસં્કૃત (૧૨૯) *  
ક્રમ  અભ્યાસક્રમમા ંરાખે દ્ય,ગદ્ય, અભ્યાસક્રમ માથંી ચાલ ુવષષ માટે બાદ કરે દ્ય,ગદ્ય, 

૧ પદ્ય  1,2,3,4,7,8,10 5,6,9 

૨ ગદ્ય  11,12,14,15,16,18,19 13,17,20 

૩ ન્યાય  સમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે.  
૪ સાહહત્ય (૫) કણણભાર 

(૭) પ્રતિમા નાટક 

(૧૦) સ્વપ્નવાસવદત્ત 

 

અને  

 

નોંધ:- બાજુના ખાનામા ંદૂર કરે સાહહત્ય 
સસવાયનુ ંજે અભ્યાસક્રમમા ંસનધાષહરત કરે 
છે. તે તમામ સાહહત્ય યથાવત રહશેે. 

(ક) મહાભારતના કથાનક ર આધાહરત 

(૧) દુિવાક્ય (૨) દૂિઘટોત્કચ 

(૩) ઊરુભગં (૪) પચંરાત્ર (૬) મધ્યમવ્યાયોગ 

(ખ) રામાયણના કથાનક ર આધાહરત 

(૮) અભભષેક નાટક 

(ગ) ઉદયનકથા ર આધાહરત 

(૯) પ્રસતજ્ઞા યૌગન્દરાયણ 

(ઘ) ોકકથા ર આધાહરત 

(૧૧) અસવમારક (૧૨) ચારૂદત્ત 

(ચ) કૃષ્ણચહરત ર આધાહરત 

(૧૩) બાચહરત 

૫  અકંાર  

વ્યાકરણના મદુ્દા અભ્યાસક્રમમા ંસમાતવષ્ટ છે. 
 

૬ છદં 
 



* ધોરણ- 11    વળષય- નામાનાાં મલૂતત્ળો   (સામાન્ય પ્રળાહ) * 
ક્રમ પ્રકરણ અભ્યાસક્રમમાાં રાખેા મદુ્દાઓ અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુળષષ માટે બાદ કરે મદુ્દાઓ રીમાકષસ 

ભાગ 1 

1 

હશવાફી દ્ધતિ ને િેના 
ાહયબાતક ળબ્દો 

વંરૂ્ણ પ્રકયર્ યાખેર છે. - - 

2 વ્મલશાયોની દ્વિ – વય 
ને ખાિાના પ્રકાય 

વંરૂ્ણ પ્રકયર્ યાખેર છે. - - 

3 લસ્તઓુ ને વેલાઓ 
કયઃ હયચમ 

વંરૂ્ણ પ્રકયર્ યાખેર છે. - - 

4 અભનોંધ - મદુ્દા ન ં13 ભા ંGST ને રગિી ઉદા ન ં14 થી 19 - 

5 હશવાફી વભીકયર્ ને 
ધધંાના વ્મલશાયો 

વંરૂ્ણ પ્રકયર્ યાખેર છે. - - 

6 ેટાનોંધો 1. પ્રસ્િાલના 
2. ેટાનોંધોનો થણ 
3. ેટાનોંધોના પ્રકાય 

4. ેટાનોંધોના પામદા 
5. ભાર અંગેની ેટાનોંધો 
 - સ્લાધ્મામ 

મદુ્દા ન ં5 ભા ં
(ફ) ખાનાલાી ખયીદનોંધ 

(ii) ભાર ને ખચણના ખાનાલંાી ખયીદનોંધ ઉદા. 3 

(B) (2) ખાનાલંાી લેચાર્નોંધ 

(ii) ભાર ને ખચણના ખાનાલંાી લેચાર્નોંધ ઉદા. 6 

(3) ખયીદયિ નોંધ 

(ii) (b) ભાર ને ખચણના ખાનાલંાી ખયીદયિ નોંધ 

(4) લેચાર્યિ નોંધ 

(ii) (b) ભાર ને ખચણના ખાનાલંાી લેચાર્યિ નોંધ 

ઉદા ન.ં 9 

િથા સ્લા ભા.ં દા. ન.ં 6, 9, 13 

- 

7 યોકડભે ને િેના 
પ્રકાયો 

1. પ્રસ્િાલના 
2. યોકડભેનો થણ 
3. યોકડભેની ઉમોગગિા કે ભશત્લ 

4. યોકડભેના પ્રકાય 

6. ફેન્કબકુ 

   ઉદા ન.ં 8 ને સ્લા દા ન ં9 

7. ેટા યોકડભે 

8. ેટા યોકડભેના પ્રકાય 

- 



5. ઈરેક્ટ્રોતનક ફેનન્કિંગ વ્મલશાયો 
 - સ્લાધ્મામ 

ઉદા. ન.ં 9 થી 11 

સ્લા. ભા.ં દા. ન.ં 10 થી 12 

8 ખાવ અભનોંધ વંરૂ્ણ પ્રકયર્ યાખેર છે. - - 

9 ખાિાલશી – ખિલર્ી  1. પ્રસ્િાલના 
2. ખાિાલશીનો થણ 
3. ખાત ુ ંએટરે શુ?ં 

4. ખાિાનો નમનૂો 
5. ખિલર્ીનો થણ 
6. ખાિાલશીની ઉમોગગિા કે પામદાઓ 

7. ખાિાલશીની નકુ્રભગર્કા 
8. ખાિાલશીના ંસ્લરૂો 
9. ખિલર્ીની પ્રહક્રમા 
10. ખાિાલશીનુ ંતલબાજન 

11. ખાિાની ફાકી 
  - સ્લાધ્મામ 

મદુ્દા ન ં9 ભા ં
ખાનાલંાી ેટાનોંધની ખિલર્ી 
(1) ભારના પ્રકાય પ્રભાર્ ે

(2) ખચણ પ્રભાર્ે ખાનાલંાી ખયીદનોંધ/લેચાર્નોંધ/ 
યિ નોંધની ખિલર્ીના દાખરા યોકડભેની ખિલર્ી 
ેટા યોકડભેની ખિલર્ી 
ઉદા. ન.ં 5 થી 9 

સ્લા. ભા.ં દા. ન.ં 9 થી 13 

- 

10 કાચુ ંવયલૈયુ ં 1. પ્રસ્િાલના 
2. વાચો ને લાજફી ખ્માર 

3. કાચુ ંવયલૈયુ ંએટરે શુ?ં 

4. ગાગર્તિક દ્રનટટએ વાચુ ંકાચુ ંવયલૈયુ ંર્ તનમભોની 
દ્રનટટએ ખોટંુ કાચુ ંવયલૈયુ ં

ઉદા ન ં4 ને સ્લા દા ન ં6 

5. ગાગર્તિક દ્રનટટએ ને ખાિાના તનમભોની દ્રનટટએ 
ખોટંુ કાચુ ંવયલૈયુ ં 

ઉદા ન ં5 ને સ્લા દા ન ં7 

- 

11 ફેન્ક તવરકભે 1. પ્રસ્િાલના 
2. ાવબકુ 

3. યોકડભે 

4. ફેન્કતવરક ને ફેન્ક ઓલયડ્રાફ્ટ 

5. ફેન્ક તવરકભેનો થણ 
6. ફેન્ક તવરકભે િૈમાય કયલાના શતેઓુ ને ઉમોગગિા 

કે ભશત્લ 

7. યોકડભે ને ાવબકુ પ્રભાર્ેની ફેન્કની ફાકીભા ં
િપાલિ અલલાના ંકાયર્ો 

9. યોકડભે ને ાવબકુની િાયીજ યથી ફેન્ક 
તવરકભે િૈમાય કયલો. 

10. યોકડભેની સધુાયેરી ફાકી યથી ફેન્ક તવરકભે 
િૈમાય કયલો. 

ઉદા ન.ં 9, 11, 12 

સ્લા ભા.ં દા. ન.ં 10, 11, 12, 13, 15 

- 



8. ફેન્ક તવરકભે િૈમાય કયલાની દ્ધતિઓ ને ઉદાશયર્ો 
 - સ્લાધ્મામ 

ભાગ 2 

1 

ભરૂ – સધુાયર્ા  1. પ્રસ્િાલના 
2. હશવાફી ભરૂોના પ્રકાય 

3. કાચા વયલૈમાને વય ન કયિી ભરૂો 
4. કાચા વયલૈમાને વય કયિી ભરૂો 

5. ભરૂ – સધુાયર્ાની નપા – ખોટ ય વય 

ઉદા ન.ં 5, 6 

ઉરક ખાત ુ ંિૈમાય કયલાનો દાખરો નશીં. 

- 

2 ઘવાયાના હશવાફો 1. પ્રસ્િાલના 
2. ઘવાયાનો થણ ને વ્માખ્મા 
3. ઘવાયાના ંરક્ષર્ો 
5. ઘવાયાને વય કયિા ંહયફો 
6. ઘવાયાની યકભ ને ઘવાયાનો દય નક્કી કયિી લખિે 

ધ્માનભા ંયાખલાના ંહયફો 
7. ઘવાયાાત્ર તભરકિો 
8. ઘવાયાની જુદી જુદી દ્ધતિઓ 

9. િપાલિઃ વયખા શિાની દ્ધતિ ને ઘટિી જિી 
ફાકીની દ્ધતિ 

10. ઘવાયો હશવાફી ચોડ ેનોંધલાની દ્ધતિઓ 

11. તલતળટટ ઉદાશયર્ો 
 - સ્લાધ્મામ  

4. ઘવાયાની જોગલાઈની જરૂહયમાિ 

મદુ્દા ન.ં 10 ભા ં
ઘવાયાની જોગલાઈનુ ંખાત ુ ંઊભુ ંકયલાની દ્ધતિ 
(એકતત્રિ થિા ઘવાયાની દ્ધતિ) 

ઉદા ન.ં 5 

સ્લા ભા.ં દા. ન.ં 10 ને 11 

 

 

3 જોગલાઈઓ ને 
નાભિો 

વંરૂ્ણ પ્રકયર્ યાખેર છે. - - 

4 હૂડંીઓ 1. પ્રસ્િાલના 
2. હૂડંીનો થણ ને વ્માખ્મા 
3. હૂડંીના ંરક્ષર્ો 
4. હૂડંીના ંક્ષકાયો 
5. હૂડંીનો નમનૂો 
11. રેર્ીહ ૂડંી ને દેલીહ ૂડંી 
12. હૂડંીની મદુિ, ાક્યા િાયીખ ને છૂટના હદલવો 

6. લચનગચઠ્ઠીનો થણ ને વ્માખ્મા 
7. લચનગચઠ્ઠીના ંરક્ષર્ો 
8. લચનગચઠ્ઠીના ક્ષકાયો 
9. લચનગચઠ્ઠીનો નમનૂો 
10. હૂડંી ને લચનગચઠ્ઠી િપાલિ 

16. હૂડંી સ્લીકાયનાયની નાદાયી 
17. હૂડંીનુ ંનલીનીકયર્ 

- 



13. દળણની હ ૂડંી ને મદુિી હ ૂડંી 
14. હૂડંીનો તનકાર કે ઉમોગ 

15. હૂડંીની નકયાભર્ી- સ્લાધ્મામ 

18. વગલડી કે વલરિી હ ૂડંી 
ઉદા ન.ં 10 થી 13 

સ્લા ભા.ં દા. ન.ં 9 થી 12 

5 ધધંાકીમ એકભોના ં
નાર્ાકીમ (હશવાફી) 
ત્રકો 

વંરૂ્ણ પ્રકયર્ યાખેર છે. - - 

6 હશવાફી દ્ધતિની 
પ્રર્ાગરકાઓ – 
ધાયર્ાઓ, ખ્મારો ને 
તવદ્ધાિંો 

વંરૂ્ણ પ્રકયર્ યાખેર છે. - - 

7 હશવાફી ધોયર્ો ખ્માર 
ને ઉદે્દળો 

- વંરૂ્ણ પ્રકયર્ યદ કયેર છે. - 

8 દેળી નાભાદ્ધતિ હયચમ 1. પ્રસ્િાલના 
2. દેળી નાભાદ્ધતિના ંરક્ષર્ો 
3. દેળી નાભાદ્ધતિના હશવાફી ચોડાઓ 

4. દેળી નાભાદ્ધતિના ાહયબાતક ળબ્દો 
5. ઉધાય – જભાના તનમભો 
6. યોજભે 

7. ફેઠોભે 

8. ેટાનોંધો થલા ેટાલશીઓ 

9. ખાિાલશી 
10. ઉિાયો 
11. શલારા ને શલારાભે 

12. નપો કે ખોટ નક્કી કયલાની દ્ધતિઓ 

13. વયલૈયુ ં

- 

9 ગફનલેાયી વસં્થાના 
હશવાફો 

1. પ્રસ્િાલના 
2. ગફનલેાયી વસં્થાનો થણ ને િેના ંરક્ષર્ો 
3. ગફનલેાયી વસં્થાના હશવાફો 
4. લેાયી વસં્થાના હશવાફો ને ગફનલેાયી વસં્થાના 

હશવાફો લચ્ચેનો િપાલિ 

ાકુ વયલૈયુ ંિૈમાય કયલાના દાખરા યદ કયલા 
ઉદા. 9 થી 14 

સ્લા ભા.ં દા ન.ં 13 થી 18 

(યંત ુઉજ – ખચણ કે અલક – જાલક ખાત ુ ંછૂી 
ળકામ) 

- 



5. અલકનુ ંલગીકયર્ 

6. ખચાણઓનુ ંલગીકયર્ 

7. ગફનલેાયી વસં્થાના હશવાફો વાથે વકંામેર તલતળટટ 
ફાફિો 

8. અલકો ને ખચાણઓનુ ંલગીકયર્ 

9. અલક – જાલક ખાત ુ ં
10. ઉજ – ખચણ ખાત ુ ં
 - સ્લાધ્મામ 

10 રૂ્ણ (ધયૂી) ભાહશિી 
યથી હશવાફો 

1. પ્રસ્િાલના 
2. એકનોંધી દ્ધતિનો થણ 
3. એકનોંધી દ્ધતિના ંરક્ષર્ો 
4. એકનોંધી દ્ધતિના ંઉમોગો 
5. એકનોંધી દ્ધતિની ભમાણદાઓ 

 

6. એકનોંધી દ્ધતિ ને દ્વિનોંધી દ્ધતિનો િપાલિ 

7. એકનોંધી નાભાદ્ધતિભા ંનપા – નકુવાનની ગર્િયી 
8. સ્સ્થતિદળણક ત્રક કે તનલેદન એટરે શુ?ં 

9. સ્સ્થતિદળણક ત્રક ને ાકા વયલૈમાનો િપાલિ 

10. સ્સ્થતિદળણક ત્રક / તનલેદનનો નમનૂો 
11. મડૂીની વયખાભર્ીની દ્ધતિ એ નપો કે નકુવાન 

ળોધલા ભાટેની યીિ 

ઉદા ન.ં 1 થી 3, સ્લા ભા ંદા ન.ં 4 થી 8 

(પક્ટ્િ થીમયી જ છૂલી) 

- 

11 હશવાફી દ્ધતિ ને 
કમ્પ્યટૂય 

- 
 

1. પ્રસ્િાલના 
2. કમ્પ્યટૂય હશવાફી દ્ધતિના ંઅંગો ને રક્ષર્ો 
3. એકાઉનન્ટિંગ વોફ્ટલેય 

4. કમ્પ્યટૂય હશવાફી દ્ધતિના પામદાઓ 

5. કમ્પ્યટૂય હશવાફી દ્ધતિની ભમાણદાઓ 

6. હશવાફી ભાહશિીની દ્ધતિ 

7. હશવાફો િૈમાય કયલાની પ્રર્ાગરકાગિ દ્ધતિ ને 
કમ્પ્યટૂય અધાહયિ હશવાફી દ્ધતિની તરુના 

 - સ્લાધ્મામ 

- 

 



* ધોયણ-11  લાણણજમ વ્મલસ્થા અને સચંારન *   
ક્રભ પ્રકયણન  ંનાભ અભ્માસક્રભભા ંયાખેર પ્રકયણ/મ દ્દાઓ અભ્માસક્રભભાથંી ચાલ  લર્ષ ભાટે ફાદ કયેરા પ્રકયણ/મ દ્દાઓ રયભાકષસ 

1 ધધંાન  સ્લરૂ, હતે   અને કામષકે્ષત્ર સભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે.   

2 ધધંાકીમ સેલાઓ-1 સભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે.   

3 ધધંાકીમ સેલાઓ-2 સભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે.   

4 ભારહતી સચંાય, ઈકોભસષ અને આઉટ સોયસસિંગ 4.1 ભારહતીસચંાયનો અથષ અને વ્માખ્મા 
4.2 ઈન્ટયનેટનો અથષ 
4.3 ઈકોભસષ P 

4.3.1 અથષ 
4.3.2 કામષકે્ષત્ર 

4.3.3 ઈકોભસષના સપ........ 

4.3.4 ઓનરાઈન.. 

4.3.5 નાણા ંચ કલણીની પ્રરક્રમા 
4.3.6 વ્મલહાયોની સરાભતી અને સ યક્ષા 
4.3.7 આઉટ સોયસસિંગ 

4.3 .8 B P O 

4.3.9 K.P.O 

 

5 ધધંાકીમ વ્મલસ્થાના ંસ્લરૂો-1 5.1 લૈમક્તતક ભાણરકી 
5.2 HUF 

5.3 બાગીદાયી 
5.3.1  અથષ 
5.3.2 રાક્ષણણકતાઓ 

5.3.3  પામદા 
5.3.4 ભમાષદાઓ 

5.3.5 બાગીદાયીના પ્રકાયો 

5.3.6 બાગીદાયી ેઢીના પ્રકાયો 
5.3.7 બાગીદાયી ેઢીની નોંધણી 
5.3.8 બાગીદાયી કાયયનામ  ં

 

6 ધધંાકીમ વ્મલસ્થાના સ્લરૂો-2 સભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે.   

7 જાહયેકે્ષત્ર, ખાનગીકે્ષત્ર અને લૈસિક સાહસો - સભગ્ર યદ કયેર છે.  

8 ધધંાકીમ મડૂીના ંપ્રાપ્ત સ્થાનો સભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે.   

9 આંતયીક લેાય સભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે.   

10 આંતય યાષ્ટ્રીમ લેાય સભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે.   

11 ધધંાની સાભાજજક જલાફદાયી  સભગ્ર યદ કયેર છે.  

 પ્રોજેતટ કામષ    

 



* ધોયણ-૧૧  વિષમ- SPCC (337) વિબાગ- 1 * 

ક્રભ પ્રકયણન ું નાભ અભ્માસક્રભ ભાું યાખેર મ દ્દાઓ અભ્માસક્રભ ભાુંથી ચાલ  િષષ ભાટે ફાદ કયેર મ દ્દાઓ 
1 ભાહહતી સુંચાય નો અથષ અને તેની દ્ધવતઓ 1.1,1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 
2 અસયકાયક ત્રવ્મિહાય અને તેની ભબન્ન 

શૈરીઓ 
2.1,2.3,2.4,2.5, 2.2,2.6,2.7,2.8,2.9 

3 િાભણજ્મકત્રનોફાહ્ય દેખાિ 3.1,3.2, 3.3 
4 િાભણજ્મક  ત્રન ું સ્િરૂ 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 - 
5 પછૂયછનાત્રો અન ેતેના પ્રત્ય ત્તયો 5.1,5.2,5.4,5.6 5.3,5.5 
6 ઓર્ષય આતા, અભર કયતા અન ેયદ્દ કયતા 

ત્રો 
6.1,6.2,6.4,6.6,6.8 6.3,6.5,6.7 

7 દાિા/પહયમાદ અન ેતેની તાિટ ના ત્રો 7.1,7.2,7.4,7.7 7.3,7.6,7.5 
8 આવથિક દયજ્જા અંગેની ભાહહતી ભોકરતા 

તથા ઉઘયાણીના ત્રો 
8.1.1,8.1.2,8.1.3, 8.1.4,8.2 

 

* ધોયણ-૧૧  વિષમ- SPCC (337) વિભાગ-2 *             

ક્રભ પ્રકયણન ું નાભ અભ્માસક્રભ ભાું યાખેર મ દ્દાઓ અભ્માસક્રભ ભાુંથી ચાલ  િષષ ભાટે ફાદ કયેર મ દ્દાઓ 
1 સેકે્રટયીનો અથષ અને તેનાપ્રકાયો 1.1,1.2 - 
2 કુંની સેકે્રટયી 2.1,2.2,2.5 2.6,2.3,2.4 
3 કુંનીની સ્થાના િીધી 3.1,3.3 3.2 
4 આિેદનત્ર 4.1,4.2,4.4 4.3,4.5 
5 વનમભનત્ર 5.1,5.2,5.3,5.8 5.4,5.5,5.6,5.7 
6 વિજ્ઞાનત્ર 6.1,6.2,6.3,6.7,6.8 6.4,6.5,6.9,6.6, 
7 શેયમરૂ્ી અન ેશેયના પ્રકાયો 7.1,7.4,7.5,7.7,7.8 7.2,7.3,7.6,7.9,7.10 
 



* ધોરણ -  11 તત્વજ્ઞાન (136) * 

ક્રમ પ્રકરણ નબંર અને નામ                                    અભ્યાસક્રમમા ંરાખે પ્રકરણ/ મદુ્દાઓ  અભ્યાસક્રમમાથંી ચાલ ુવર્ષ માટે બાદ કરે 
પ્રકરણ/ મદુ્દાઓ 

રીમાર્કસષ 

1 1 - તર્કશાસ્ત્રની સભજ સભગ્ર પ્રર્યણ યાખેર છે.   
2 2 - યંયાગત તર્કશાસ્ત્રની  

દ્રષ્ટિએ વિધાનો 
સભગ્ર પ્રર્યણ યાખેર છે.   

3 3 - અભધ્મદી અનભુાન   1. અનભુાનનો અથક, અનભુાનના પ્રર્ાયો 
  ભધ્મદી અનભુાન - અભધ્મદી અનભુાન  
2. વિઘાનના વિયોધની વ્માખ્મા 
3. વિઘાનના વિયોધના પ્રર્ાયો 

1. વિયોધાવિત અનભુાન 

    વિયોધાવિત અનભુાનની વ્માખ્મા, પ્રર્ાયો અન ે

     વિયોધાવિત અનભુાનના વનમભો 
2. સામ્માથી અનભુાન 

   સામ્માથી અનભુાનની વ્માખ્મા, પ્રર્ાયો અન ે

    સામ્માથી અનભુાનના વનમભો 
 

ભનોમત્ન - 
3.2 અને 3.3 
ફાદ ર્યેર છે 

4 4 -  અિાકચીન તર્કશાસ્ત્રની  
દ્રષ્ટિએ સયંકુ્ત 
વિધાનો 

સભગ્ર પ્રર્યણ યાખેર છે.   

5 5 - જટિર સયંકુ્ત વિધાનો 1. જટિર સયંકુ્ત વિધાનો અને તેના પ્રર્ાયો 
2. ર્ાયર્ોનુ ંક્ષેત્ર અને ર્ૌંસનો ઉમોગ 

3. સિોયી ર્ાયર્ 

4. ર્ૌંસના ઉમોગને રગતા વનમભો 
5. સત્મતાર્ોટિર્ દ્વાયા સત્મતામલૂ્મ વનવિત    

ર્યિાની ધ્ધવત (જટિર સયંકુ્ત વિધાનો 
ભાિેનો સત્મતાર્ોટિર્ અને તેની સભજૂતી 
(ભનોમત્ન – 5.3 અભ્માસક્રભભા ંયાખેર છે.) 

 

1. આકૃવત દોયીને સત્મતામલૂ્મ વનવિત ર્યિાની 
ધ્ધવત 

2. જટિર સયંકુ્ત વિધાનના સત્મતામલૂ્મની આકૃવત 
અને સત્મતાર્ોટિર્ િચ્ચેનો સફધં 

ભનોમત્ન - 
5.2 અને 5.4 
ફાદ ર્યેર છે. 



6 6 - તત્િજ્ઞાનનુ ંસ્િરૂ 1. તત્િજ્ઞાનનુ ંસ્િરૂ 

2.  તત્િજ્ઞાનની ઉમોગીતા  
 (ભનોમત્ન – 6.4 અભ્માસક્રભભા ંયાખેર છે.) 

 

1. તત્િજ્ઞાનનુ ંવિષમિસ્ત ુ(શાખાઓ)  
2. તત્િજ્ઞાનનો અન્મ શાસ્ત્રો સાથેનો સફંધં 

ભનોમત્ન - 
6.2 અને 6.3 
ફાદ ર્યેર છે. 

7 7 - દશકનશાસ્ત્ર 1. ‘દશકન’ શબ્દનો અથક 
- તત્િજજજ્ઞાસા 
- દશકનશાસ્ત્ર 

- બાયતીમ દ્રષ્ટિએ સત્મજ્ઞાનના સોાનો 
2.  બાયતીમ દશકનની વિશેષતા 
3. િૈટદર્ દશકનો અને અિૈટદર્ દશકનો  

બાયતીમદશકનોભા ંછ િૈટદર્ અને ત્રણ અિૈટદર્ 
એભ કુર નિ દશકનોના પક્ત નાભ, પ્રણેતાનો 
નાભ અને પ્રભાણના નાભ અભ્માસક્રભભા ં
યાખેર છે. 

1. બાયતીમદશકનોભા ંછ િૈટદર્ અને ત્રણ અિૈટદર્ એભ 
કુર નિ દશકનોના નાભ, પ્રણેતા અને પ્રભાણ 
વસિામની અન્મ ભાટહતી ફાદ ર્યેર છે. 

2. ાશ્વાત્મ તત્િજ્ઞાન અને બાયતીમ દશકન િચ્ચેના 
દ્રષ્ટિબફિંદુભા ંતપાિત 

 

ભનોમત્ન – 
7.5 ફાદ ર્યેર 
છે. 

8 8 - જગતનુ ંસ્િરૂ 1. જગત એિરે શુ?ં 

2. પ્રકૃવત અને પરુુષનો અથક 
3. ગણુોનુ ંટયિતકન 

4. પ્રકૃવતના ત્રણ ગણુોનુ ંસ્િરૂ 

1. પરુુષ એિરે શુ?ં 

2. પરુુષના અસ્સ્તત્િ અંગેની દરીરો 
3. જગત (સષૃ્ટિ)ની ઉત્વિ, સ્સ્થવત અને પ્રરમ 

ભનોમત્ન – 
8.3 અને 8.4 
ફાદ ર્યેર છે. 
 
 

9 9 -  જીિાત્ભાનુ ંસ્િરૂ     સભગ્ર પ્રર્યણ યાખેર છે.   

10 10 - ઈશ્વય  1. ઈશ્વયનુ ંસ્િરૂ 

2. ઈશ્વયના તાજત્િર્ ગણુધભો અને નૈવતર્ 
ગણુધભો 

 - તાજત્િર્ દ્રષ્ટિએ ઈશ્વયના ગણુધભો 
 - નૈવતર્ દ્રષ્ટિએ ઈશ્વયના ગણુધભો 

1. ઈશ્વયનો જગત સાથેનો સફંધં 

-  ય-ઈશ્વયિાદ 

-  સિેશ્વયિાદ 

-  ઈશ્વયિાદ 

 

ભનોમત્ન – 
10.4 ફાદ 
ર્યેર છે. 
 
 

 



 

* ધોરણ-૧૧ વિષય- રાજ્યશાસ્ત્ર * 

અભ્યાસ ક્રમમાાં રાખે પ્રકરણો અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુિષષ માટે બાદ કરે પ્રકરણો રીમાકષસ 

પ્રકરણ- 1. 

પ્રકરણ- 2. 

પ્રકરણ- 3. 

પ્રકરણ- 4. 

પ્રકરણ- 7. 
પ્રકરણ- 8. 

પ્રકરણ- 10. 

પ્રકરણ- 5. 

પ્રકરણ- 6. 

પ્રકરણ- 9. 

 

 

 



* ધોયણ-૧૧   વલમ :- બૂગો(148)  *  

ક્રભ પ્રકયણન ું નાભ અભ્માવક્રભભાું યાખેર ભ દાઓ અભ્માવક્રભભાુંથી ફાદ કયેર ભ દાઓ યીભાકકવ 

૧ બૂગો એક વલમ તયીકે  બૂગોનો અથક  
બૂગો એક વલદ્યાળાખા તયીકે 

બૂગોની વલમ ળાખાઓ 
બૌવતક બૂગો /ભાનલ બૂગો  
બૂગોન  ભશત્લ 

બૂગો એક વુંકવરત વલદ્યાળાખા તયીકે 
બૂગોના અભ્માવના અવબગભના 

ક્રભફદ્ધ અથલા દ્ધવતવય અભ્માવનો અવબગભ  
પ્રાદેવળક અવબગભ  
જવૈલકબૂગો  

બૌગોવરક પ્રવલવધઓ અને  પ્રમ વતતઓ  

 

૨ ૃથ્લીનો ઉદબલ અને ઉત્ક્રાુંવત  પ્રસ્થાલના  

ૃથ્લીના ઉદબલના આધ વનક વવદ્ધાુંતો 
વૌય રયલાય /  

વૂમક અને ગ્રશ રયચમ  
ફીગ ફેંગ અને તેના વલવલધ તફક્કા  

ૃથ્લીની ઉત્ક્રાુંવત /ભ દાલયણ ની ઉત્ક્રાુંવત /લાતાલયણ અને 
જરાલાયણનો ઉદબલ અને ઉત્ક્રાુંવત /જીલનો ઉદબલ 

ૃથ્લીના ઉદબલની ૌયાવણક ભાન્મતાઓ  

ૃથ્લીના ઉદબલ અુંગેના વલવલધ વવદ્ધાુંતો 
 

 

૩ ૃથ્લીની આુંતરયક વયચના  પ્રસ્થાલાના  
બૂગબકની જાણકાયીનો સ્ત્રોત  

પ્રત્મક્ષ અને યોક્ષ સ્ત્રોત 
ૃથ્લીની આુંતરયક યચના ભૃદાલયણ, વભશ્રાલયણ  અને બૂગબક  

યોક્ષ સ્ત્રોત અને વાવફતીઓ  

૪ બૂકું અને જલાાભ ખી પ્રસ્થાલાના  
બૂ-વુંચારન /બૂકું કેન્ર 
બૂકું આરેખક અને  બૂકુંભોજાું 

બૂકુંના કાયણો 
બૂકુંની અવયો  અને વજકનાત્ભક અવયો  
જલાાભ ખી  
જલાાભ ખી પ્રસ્પોટનની પ્રરક્રમા થલાના કાયણો  

જલાાભ ખી પ્રકાયો  

જલાાભ ખી  વજકનાત્ભક અવયો 

બૂકુંના પ્રકાયો અને કે્ષત્રો  
જલાાભ ખીથી થતી વલનાળાત્ભક અવયો  
જલાાભ ખી પ્રદેળોન ું વલતયણ 

 

 

૫ બૂભીખુંડો અને ભશાવાગય  પ્રસ્થાલના  
બૂવભસ્લરૂ અથક અને પ્રકાયો  
બૂભીખુંડો અને ભશાવાગયોના વલતયણના વવદ્ધાુંતો  
લેગનયનો ખુંડ પ્રલશનનો વવદ્ધાુંત 
બૂ-તવતત વુંચરન વવદ્ધાુંત 
બાયતીમ  બૂ-તવતતન ું વુંચરન 

બૂભીખુંડો અને ભશાવાગયોના વલતયણની રાક્ષણીકાતાઓ 
 

 

૬ ખડકો,ખનીજો અને જભીન  ખડકનો અથક અને  પ્રકાયો  
જભીનનો અથક અને પ્રકાયો  

ખનીજ (વ્માખ્મા અને રક્ષણો) 
જભીનના ભ ખ્મ ચાય બૌવતક રક્ષણો  

 



૭ બૂવભસ્લરૂો   પ્રસ્થાલન  
ભ ખ્મ બૂવભસ્લરૂોના પ્રકાય  

લકત અથક અને પ્રકાયો - ભશત્લ  
ઉચ્ચપ્રદેળ  અથક અને પ્રકાયો - ભશત્લ  

ભેદાન  અથક અને પ્રકાયો - ભશત્લ  

બૂ-સ્લરૂીમ પ્રરક્રમાઓ  
ખલાણ 

ઘવાયણ 
વનક્ષેણ 

 

 

૮ લાતાલયણ  લાતાલયણ અથક  
લાતાલયણન ું ફુંધાયણ અને સ્તયચના 

શલાભાન  
આફોશલા અને તેના તત્લો 
આફોશલા ય અવય કયતા રયફો  

લૈવિક તા-લૃવદ્ધના વનમુંત્રણ ભાટેના ગરા  
આફોશલા રયલતકન  

આફોશલાભાું રયલતકનથી  અન બલાતાું રયણાભો  

 

 

૯ તાભાન  વ માકઘાત  

વ માકઘાત અને તેના વલતયણ ય અવય કયતા રયફો   

તાભાન અને તેના ય અવય કયતા રયફો  

ૃથ્લીન ું ઉષ્ભા વુંત રન  

તાભાનન ું વલતયણ  

ક્ષૈવતજ /ઉર્ધલક  / વ્મ તક્રભણ 

 

૧૦ લન લાતાલયણન ું દફાણ અને દફાણન ું ભાન અને દફાણ ય 
અવય કયતા રયફો 
દફાણ ટ્ટા(વાત  ટ્ટા)   
લનો અને તેના (ત્રણ) પ્રકાય  

અવનમવભત લનો/ચક્રલાત /પ્રવત ચક્રલાત  

રૂ અને નોલક સ્ટય 
વભસ્ટરર અને ફોયો 
વવયોક્કો અને શયભેટન 
લામ  વભ ચ્ચનાું અને તેના રક્ષણો 

લાતાગ્ર 

 

૧૧ લાતાલયણીમ બેજ  પ્રસ્તાલના 
બેજન ું ભશત્લ  
ફાષ્ીબલન /ઘનીબલન અને તેના સ્લરૂો 

લ વિ અને તેના સ્લરૂો  

જ લ વિના પ્રકાયો  

વનયેક્ષ આરકતા અને વાેક્ષ  આરકતા 
લ વિન ું વલતયણ 

 

૧૨ જરાલયણ  પ્રસ્તાલના 
જચક્ર 
વભ રતન ું બૂ ષ્ઠ અને તેના  ચાય  વલબાગો  
વભ રજની ક્ષાયતા અને તેના ય અવય કયતા રયફો 

વભ રજન ું વુંચયણ  અને તેના ત્રણ (૩) પ્રકાયો  
વભ રભોજા /બયતી –ઓટ /વભ ર પ્રલાશો   

વભ રજ ન ું તાભાન અને તેના ય અવય કયતા રયફો  
ભશાવાગયીમ પ્રલાશો  
એટરેન્ટીક  
ેવવરપક   

રશું દ ભશાવાગય   

 

૧૩ જીલાલયણ  પ્રસ્તાલના 
ારયવસ્થવતક તુંત્ર / ારયવસ્થવતક તુંત્રભાું ઉજાકનો પ્રલાશ  

જલૈ બૂ-યવામવણક ચક્ર/ જલૈ લૈવલર્ધમ  
ારયવસ્થવતક અવુંત રન અને તેના રયણાભો  
જલૈ લૈવલર્ધમન ું જતન  

-નાઈટર ોજનચક્ર  
-ઓવતવજનચક્ર 

-કાફકનચક્ર  
- આશાય શ્ર ુંખરા 

 

૧૪ આવિ-વ્મલસ્થાન  ક દયતી પ્રકો અને તેન ું લગીકયણ  

 બૂકું વભમે રેલાના વાલચેતીના ગરા  
બૂકું-ધ્ર જાયી ફુંધ થમા છી રેલાનાું ગરા  
 રશભપ્રાત અને  રશભપ્રાત વભમે વાલચેતીના ગરા 

 બૂકુંકે્ષત્રો 

બૂકુંની ભાનલજીલન ય થતી અવયો  
જ્લાાભ ખી પ્રસ્પોટન અને વાલચેતીના ગરા 
બૂસ્ખરન 

પ્રકયણ ૪ ભાું બણી 

ગમા છે   



 

ચક્રલાત અને ચક્રલાત દયવભમાન ળ ું થામ છે  
 ચક્રલાત અગાઉ ,દયવભમાન , છી  રેલાના ગરા  

 ય –વ્મલસ્થાન / ય  અગાઉ ,દયવભમાન , છી  રેલાના 
ગરા જુંત જન્મ યોગો  

ઔધોવગક દ ઘકટનાઓ અને અણુ વલસ્પોટ  
ઔધોવગક આપતોથી ફચલાના ઉામો  

આગોતયી તૈમાયી  

બૂસ્ખરન  કાયણો 
બૂસ્ખરન  વભમે વાલચેતીના ગરા 

દ ષ્કા  
દ ષ્કાની અવયો  

દ ષ્કા વ્મલસ્થાન 

૧૫ નકળો : અથક અને પ્રકાયો  નકળાનો અથક અને પ્રકાયો 
નતળાન ું ભશત્લ  
 

નકળાના અુંગો  
પ્રભાણભા  
પ્રકે્ષ  

રૂઢ વુંજ્ઞાઓ 

નકળાના પ્રકાય 
જાણે તે  યત ું છે 

૧૬ બૌગોવરક ભારશતી અને નકળા-

વનભાકણ  

અક્ષાુંળલૃતો અને  યેખાુંળલૃતો  

વભમ 
સ્થાવનક વભમ /પ્રભાણવભમ/ બાયતનો પ્રભાણવભમ  
નકળા વનભાકણની આધ વનક દ્ધવતઓ 

(GPS/GIS/RST/) 

રદળાઓ  જાણલાની યીતો /ધ્ર લ તાયને આધાયે  રાકડી અથલા 

ેવન્વરની ભદદથી /ઘરડમાની ભદદથી /ચ ુંફકીમ કુંાવ ની 
ભદદથી 
ભોફાઈર ભેવુંગ 

શોકા મુંત્ર વલળે 

અગાઉ બણી ગમા 
છે  

૧૭ સ્થલણકન નકળા  સ્થલણકન નકળા વનભાકણ-કામકના તફક્કા  
રૂઢ વુંજ્ઞાઓ  

સ્થ લણકન નતળાન ું લાચન અને અથકઘટન  સ્થલણકનના 
નકળા વલળે જાણે તે 
 યત ું છે. 



 
 

 

* ધોરણ - 11  ઇતિહાસ * 

 
ક્રમ અભ્યાસ ક્રમમાાં રાખે પ્રકરણો અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુવર્ષ માટે બાદ કરે પ્રકરણો રીમાકકસ 

1 પ્રકરણ- 1.       પ્રકરણ - 11. 

     પ્રકરણ - 12. 

     પ્રકરણ - 13. 

     પ્રકરણ - 14. 

     પ્રકરણ - 15. 

 
2 પ્રકરણ- 2.  
3 પ્રકરણ- 3.  
4 પ્રકરણ- 4.  
5 પ્રકરણ- 5.  
6 પ્રકરણ- 6.  
7 પ્રકરણ- 7.  
8 પ્રકરણ- 8.  
9 પ્રકરણ- 9.  

10 પ્રકરણ- 10. 
 



* Äkuhý :11   yÚkoþk† * 

¢{ «fhý Lkk{ yÇÞkMk¢{{kt hk¾u÷ {wÆkyku yÇÞkMk¢{{ktÚke [k÷w ð»ko {kxu çkkË fhu÷ {wÆkyku. 

1 yÚkoþk† : rð»kÞ «ðuþ MktÃkqýo «fhý યાખરે છે. - 

2 {q¤¼qík ÏÞk÷ku yLku MktfÕÃkLkkyku MktÃkqýo «fhý યાખરે છે. - 

3 {ktøk «MíkkðLkk 

3.1 yÚko 

3.2 ðMíkwLke {ktøkLku yMkh fhíkkt Ãkrhçk¤ku 

3.4 {ktøkLkku rLkÞ{ 

3.5 {ktøkLkk rLkÞ{Lkk yÃkðkËku 

3.6 {ktøkLkwt rðMíkhý - Mktfku[Lk 

3.7 {ktøk{kt ðÄkhku-½xkzku 

3.8 ÔÞÂõíkøkík {ktøk yLku çkòh {ktøk 

3.9 {ktøkLke MkkÃkuûkíkk 

3.10 {ktøkLke {qÕÞ MkkÃkuûkíkk 

3.11 {ktøkLke {qÕÞ MkkÃkuûkíkkLkk «fkhku 

3.12 {ktøkLke ykðf MkkÃkuûkíkk 

3.14 {ktøkLke «rík{qÕÞ MkkÃkuûkíkk 

3.15 {ktøkLke {qÕÞ MkkÃkuûkíkk {kÃkðkLke ÃkØríkyku 

3.3 {ktøk rðÄuÞ 

3.13 {ktøkLke ykðf MkkÃkuûkíkkLkk «fkhku 

4 ÃkwhðXku «MíkkðLkk 

4.1 ÃkwhðXk yLku sÚÚkkLkku yÚko 

4.2 ÃkwhðXk yLku sÚÚkk ðå[uLkku íkVkðík 

4.3 ÃkwhðXkLku yMkh fhíkk Ãkrhçk¤ku 

4.4 ÔÞÂõíkøkík ÃkwhðXku yLku çkòh ÃkwhðXku 

4.6 ÃkwhðXkLkku rLkÞ{ 

4.7 ®f{ík yLku ÃkwhðXk ðå[uLkku MktçktÄ 

4.8 ÃkwhðXk{kt ÃkrhðíkoLk 

4.9 ÃkwhðXkLkk rLkÞ{Lkk yÃkðkËku 

4.10 çkòh{kt ðMíkwLke f{íkLkwtrLkÄkohý 

4.5 ÃkwhðXk rðÄuÞ 

5 ykðf yLku ¾[oLkk ÏÞk÷ku «MíkkðLkk 

5.3 WíÃkkËLk ¾[oLkwt ðøkeofhý 

5.3.1 ÂMÚkh ¾[o 

5.3.2 yÂMÚkh ¾[o 

5.3.3 fw÷ ¾[o 

5.3.6 Mkhuhkþ ¾[o 

5.3.7 Mke{ktík ¾[o 

5.1 ¾[oLkk rðrðÄ ÏÞk÷ku 

5.2 xqtfkuøkk¤ku yLku ÷ktçkkuøkk¤ku 

5.3.4 સયેયાળ સ્થિય ખર્ચ 
5.3.5 સયેયાળ અસ્થિય ખર્ચ 
5.7 પરૂ્ચ હયીપાઈ લાા ફજાયભાાં કુર આલક, સીભાાંત 

આલક અને સયેયાળ આલક 



5.4 Mkhuhkþ ¾[o yLku Mke{ktík ¾[o ðå[uLkku MktçktÄ 

5.5 ÷ktçkk økk¤kLkwt Mkhuhkþ ¾[o 

5.6 ykðfLkk ÏÞk÷ku 

5.8 અપરૂ્ચ હયીપાઈ લાા ફજાયભાાં કુર આલક, સીભાાંત 
આલક અને સયેયાળ આલક 

6 çkòh «MíkkðLkk 

6.1 çkòhLkku yÚko 

6.2 çkòhLkk ½xfku (÷ûkýku) 

6.3 çkòhLkwt ðøkeofhý 

6.4 Ãkqýo nrhVkE 

6.5 ÃkqýonrhVkELkk ÷ûkýku 

6.6 Eòhku 

6.7 EòhkLkk ÷ûkýku 

6.8 EòhkÞwõík nrhVkE 

6.9 Eòhk Þwõík nrhVkELkk ÷ûkýku 

6.10 yÕÃknMíkf Eòhku 

6.11 yÕÃknMíkf EòhkLkk ÷ûkýku 

--- 

7 ¼khíkeÞ yÚkoíktºk «MíkkðLkk 

7.2 MðkíktºÞ Ãknu÷kLkwt ¼khíkLkwt yÚkoíktºk 

7.3 MðkíktºÞ ÃkAeLkwt ¼khíkeÞ yÚkoíktºk 

7.4 rðfkMk{kLk ¼khíkeÞ yÚkoíktºkLkk ÷ûkýku 

7.1 «k[eLk ¼khík 

8 ykŠÚkf MkwÄkhkyku «MíkkðLkk 

8.4 ¾kLkøkefhý 

8.5 ¼khík{kt ¾kLkøkefhýLke «r¢Þk 

8.8 ¼khík{kt rðËuþe {qzehkufký 

8.9 rðËuþe {qzehkufkýLkk «fkhku 

8.10 «íÞûk rðËuþe {qzehkufkýLkwt MðYÃk 

8.11 ¼khíkLke rðËuþ ÔÞkÃkkhLkerík 

8.1  1991Úke ykŠÚkf LkeríkLkk ÃkrhðíkoLk {kxuLkk nuíkwyku 

8.2 ઉદાયીકયર્ 
8.3 બાયતભાાં ઉદાયીકયર્ની પ્રક્રિમા 
8.6 લશૈ્વિકીકયર્ 
8.7 બાયતભાાં લશૈ્વિકીકયર્ની પ્રક્રિમા 
8.12 બાયતની શ્વલદેળ વ્માાયનીશ્વતના તફક્કા 
8.13 આશ્વિિક સધુાયાઓનુાં મલૂમાાંકન 

9 hk»xÙeÞykðf «MíkkðLkk 

9.1 hk»xÙeÞ ykðfLkku yÚko 

9.3 hk»xÙeÞ ykðfLkku [¢kfkh «ðkn 

9.5 hk»xÙeÞ ykðfLkwt {kÃkLk (hk»xÙeÞ ykðf {kÃkðkLke ÃkØríkyku) 

9.2 યાષ્ટ્રીમ આલક અને યાષ્ટ્રીમ ેદાળ 
9.4 યાષ્ટ્રીમ આલકના ભહત્લના ખ્મારો 
9.6 યાષ્ટ્રીમ આલકની ગર્તયી ભાનની મશુ્કેરીઓ 
9.7 નાર્ાાંકીમ આલક અને લાથતશ્વલક આલક 

10 ytËksÃkºk «MíkkðLkk 

10.1ytËksÃkºkLkku yÚko 

10.3 ytËksÃkºkLkk «fkhku 

10.4 Mk{íkku÷ ytËksÃkºk 

10.5 yMk{íkku÷ ytËksÃkºk 

10.2 ytËksÃkºkLkk WÆuþku 

10.12 ¼khíkLke rðrðÄ MíkhLke MkhfkhkuLkk ytËksÃkºkLkku ÏÞk÷ 

10.13 Ãkt[kÞíkLkk fkÞkuo yLku ykðfLkku Mkúkuík 

10.15 ytËksÃkºkLke yMkhku 



10.6 ¾k½ðk¤k ytËksÃkºkLkk VkÞËk 

10.7 ¾kÄðk¤k ytËksÃkºkLkk økuhVkÞËk 

10.8 Ãkwhktíkðk¤k ytËksÃkºkLkk VkÞËk 

10.9 Ãkwhktíkðk¤k ytËksÃkºkLkk økuhVkÞËk 

10.10 ytËksÃkºkLkk ¾kíkk 

10.11 ðMíkwyku yLku Mkuðkyku fh 

10.14 ytËksÃkºkLke ¾kÄLkk «fkhku 

11 ykŠÚkf rð[khku «MíkkðLkk 

11.3 økktÄeS 

11.4 økktÄeSLkk {wÏÞ ykŠÚkf rð[khku 

11.5.1 Ãktrzík ËeLkËÞk¤ WÃkkæÞkÞ Ãkrh[Þ 

11.1 કૌક્રિલમ  
11.2 કૌક્રિલમનુાં અિચળાસ્ત્ર 
11.6 ાંક્રિત ક્રદનદમા ઉાધ્મામના મખુ્મ આશ્વિિક શ્વલર્ાયો 
11.7 ાંક્રિત ક્રદનદમા ઉાધ્મામના ભતે અિચવ્મલથિાના 

ઉદે્દળો 
 



* Äkuhý : 11  rð»kÞ : {Lkkurð¿kkLk (141) * 

¢{ «fhýLkwt Lkk{ yÇÞkMkLkk hk¾u÷k «fhý/{wÆkyku yÇÞkMk¢{{ktÚke [k÷w ð»ko {kxu hË fhu÷ 

«fhý/{wÆkyku 

he{kfoMk 

1. «fhý : 1  {Lkkurð¿kkLk : yuf 

    rð¿kkLk 

{Lkkurð¿kkLkLkku yÚko, ÔÞkÏÞk yLku MðÁÃk, {Lkkurð¿kkLkLkk æÞuÞku, 

{Lkkurð¿kkLkLkku WËT¼ð, rðfkMk, {Lkkurð¿kkLkLkk yÇÞkMk ûkuºku 

{Lkkurð¿kkLkLkk yr¼øk{ku (Ãkus Lkt.5,7) - 

2. «fhý : 2  yÇÞkMk ÃkØríkyku {Lkkurð¿kkLkLkk rð»kÞðMíkw - ðíkoLkLkk yÇÞkMk{kxuLke ÃkØríkyku :-  

(1) rLkheûký ÃkØrík (2) Ëe½ofk÷eLk, Mk{fk÷eLk ÃkØrík yLku ÔÞÂõík 

EríknkMk ÃkØrík (3) «Þkuøk ÃkØrík (4) «§kð÷e ÃkØrík (5) {w÷kfkík 

ÃkØrík (6) {Lkkuði¿kkrLkf fMkkuxeyku  

- - 

3. «fhý : 3  {kLkð rðfkMk ð]rØ-rðfkMk, rðfkMkLke «r¢Þk, rðfkMkLku yMkh fhíkk Ãkrhçk¤ku 

rðfkMkLke Mk{sqríkLkk rMkØktíkku : (1) fkun÷çkøkoLkku Lkiríkf rðfkMkLkku 

rMkØktík, (2) £kuEzLkku {LkkuòíkeÞ rðfkMkLkk rMkØktík (3) yurhf - 

yurhõMkLkku SðLk-rðfkMk íkçk¬kLkku rMkØktík 

 rðfkMkLke Mk{sqíkeLkk rMkØktíkku :- (1) rÃkÞksuLkku 

çkkuÄkí{f rðfkMkLkku rMkØktík (Ãkus Lkt. 32) 

- 

4. «fhý : 4  ðíkoLkLkk sirðÞ 

ykÄkhku 

Wí¢ktrík{w÷f yr¼øk{, {kLkð W®íkríkLkk Mke{kMíkt¼ku, s{eLkíkíðku yLku 

ðíkoLk, {øksLke h[Lkk, þkhehef [uíkkíktºk 

 [uíkkíktºk yLku íkuLkk ¼køkku, ytík:†kðe økútrÚkyku 

yLku íkuLkk «fkhku (Ãkus Lkt.42,46,47) 

- 

5. «fhý : 5  çkkuÄkí{f «r¢Þkyku çkkuÄLk «r¢Þkyku, çkkuÄkí{f «r¢Þkyku (1) rð[khýk (2) íkfor¢Þk (3) 

Mk{MÞk Wfu÷ (4) rLkÄkohý yÚko yLku Mk{sqíke (5) MksoLkkí{f rð[khýk 

 çkkuÄkí{f «r¢Þkyku{kt : 

(1) «íÞÞku (MktfÕÃkLkk) 

(2) fÕÃkLkk ÔÞkÃkkh  

 {krníke - «r¢ÞkfhýLkku yr¼øk{ 

(Ãkus Lkt.50,53,59) 

- 

6. «fhý : 6  M{hý yLku rðM{hý M{Yý ÔÞkÏÞk, íkçk¬k, «fkh, M{]rík yðhkuÄku, M{]rík MkwÄkhýk 

rðM{hýLkku yÚko yLku íkuLkk rLkÄkohý 

- - 

7. «fhý : 7  ¼k»kk yLku «íÞkÃkLk ðkýe rðfkMk, ¼k»kk yLku rð[kh ðå[uLkk MktçktÄ, «íÞkÃkLk  ¼k»kkLke ÔÞkÏÞk yLku ÷ûkýku, 

 ¼k»kkLkk rðrðÄ ÃkkMkkyku 

(Ãkus Lkt.75 

- 

8. «fhý : 8  ÔÞÂõíkíð yÚko, rðrðÄ yr¼øk{ku, ÔÞÂõíkíð {kÃkLkLke rðrðÄ heíkku : (1) 

yk¼ð]¥kktík (2) «ûkuÃký ÃkØrík 

 ÔÞÂõíkíðLkk rðrðÄ yr¼øk{ku{ktÚkeðkíkorLkf 

yr¼øk{ yÚkðk fkuEÃký yuf yr¼øk{ hË 

fhðku 

 ÔÞÂõíkíð {kÃkLkLke heík : rLkheûkfLkku ynuðk÷  

(Ãkus Lkt. 90, 92) 

- 

9. «fhý : 9  «uhýk yLku ykðuøk સમગ્ર પ્રકરણ રાખેલ છે. - - 

10. «fhý : 10  [uíkLkkLke çkË÷kÞu÷e 

     yðMÚkkyku 

- સમગ્ર પ્રકરણ રદ કરેલ છે.  - 

 



 

*  ધોરણ – ૧૧   વિષય – સમાજશાસ્ત્ર * 

ક્રમ અભ્યાસક્રમમાાં રાખે પ્રકરણ અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુવર્ષ માટે બાદ કરે પ્રકરણ રીમાકષસ 

1 પ્રકરણ-૧   

2 પ્રકરણ-૨   

3 પ્રકરણ-૩   

4 પ્રકરણ-૪   

5 પ્રકરણ-૫   

6 પ્રકરણ-૬   

7  પ્રકરણ-૭  

8  પ્રકરણ-૮  

 

 



* આંકડાાસ્ત્ર ધોરણ-11  * 

ક્રમ પ્રકરણન ું નામ અભ્યાશક્રમમાું રાખે પ્રકરણ/મ દ્દાઓ અભ્યાશક્રમમાુંથી ચાલ  ળવષ માટે બાદ કરે  
પ્રકરણ/મ દ્દાઓ 

રીમાકષશ 

 

1 માહષતીન ું એકત્રિકીકરણ શુંપણૂષ પ્રકરણ રાખે છે. -  
2 માહષતીન ું ત્રનરૂણ 2.3 કોષ્ટક રચના, તેનો પ્રકાર, ઉયોગ  

2.3.1 કોષ્ટક રચનાના માગષદષક ત્રનયમો 
2.3  અને 2.3.1  ત્રશળાયના અન્ય મ દ્દાઓ રદ કરે 
છે.  

 

3 મધ્યળતી સ્થથતીના 
મા 

3.1 અથષ  
3.2 શારી શરેરાનાું ક્ષણો 
3.3 મધ્યક 

3.3.1 અથષ ,ાભ અને ગેરાભ 

3.3.3 ગ ણોત્તર મધ્યક : અથષ , ાભ અને ગેરાભ 

3.4 થથાનીય શરેરાનાું મા : મધ્યથથ , ચત થષકો , દાુંકો , તાુંકો 
3.4.1 અથષ, ાભ અને ગેરાભ 

3.5 બહ ક 

3.5.1 અથષ, ાભ અને ગેરાભ 

3.3.2 ત્રમશ્ર મધ્યક અને ભાહરત મધ્યક 

3.5.2 બહ ક - આેખની રીત 

3.6 મધ્યક, મધ્યથથ અને બહ કનો ત  નાત્મક 
અભ્યાશ 

 

 

 

4 પ્રશારમાન 4.1 પ્રશારમાનનો અથષ અને તેનાું ક્ષણો  
4.2 ત્રનરેક્ષ અને શાેક્ષ માનો ખ્યા 

4.3  પ્રશારમાન : ત્રનરેક્ષ અને શાેક્ષ માો 
4.3.2 ચત થષક ત્રળચન : અથષ , ાભ અને ગેરાભ 

4.3.4  પ્રમાણણત ત્રળચન : અથષ , ાભ અને ગેરાભ 

4.3.1 ત્રળથતાર : અથષ , ાભ અને ગેરાભ 

4.3.3 શરેરા ત્રળચન : અથષ , ાભ અને ગેરાભ 

4.4 ત્રમશ્ર પ્રમાણણત ત્રળચન : અથષ  
 

 

5 આવતૃ્રત ત્રળતરણની 
ત્રળવમતા  

5.1 ત્રળવમતાનો અથષ  
5.2 ત્રળવમતાના પ્રકારો 
5.3 ત્રળવમતા માટે શાેક્ષ અને ત્રનરેક્ષ માોનો ખ્યા 

5.4 ત્રળવમતાના મા અને ત્રળવમતાુંક મેલળળાની ધ્ધત્રતઓ 

5.4.1 કાષ ત્રયરશનની રીત 

5.4.2 બાઉીની રીત 

5.5 ત્રળવમતાુંક મેલળળાની બુંને ધ્ધત્રતઓની 
ત  ના 

 



 

6 ક્રામચય, શુંચય અને 
દ્વિદી ત્રળથતાર  

6.1 ક્રમચય : અથષ  
6.2 શુંચય અથષ  

6.3 દ્વિદી ત્રળથતરણ : અથષ અને ક્ષણો  

7 ત્રનદષન િત્રતઓ 7.1શમષ્ષ્ટ અને ત્રનદષ : અથષ  
7.2 શમષ્ષ્ટ તાશ અને ત્રનદષ તાશ  
7.3 ત્રનદષનની જરૂહરયાત  
7.4 આદષ ત્રનદષનાું ક્ષણો  
7.5 ત્રનદષન ું કદ નક્કી કરળા માટેના મ દ્દા  
7.6 ત્રનદષન દ્ધત્રતઓ : 
7.6.1 શરલ યાદેચ્છછક ત્રનદષન 7.6.1.1 અથષ  
7.6.1.2 ોટરીની રીત  
7.6.1.3 યાદચ્છછક શુંખ્યાઓના કોષ્ટકની રીત  
7.6.1.4 ાભ અને ગેરાભ   

7.6.2 થતહરત યાદચ્છછક ત્રનદષન 7.6.2.1અથષ  
7.6.2.2 ાભ અને ગેરાભ 

7.6.3 હદક ત્રનદષન  
7.6.3.1 અથષ  
7.6.3.2 ાભ અને ગેરાભ 

 

 

8 ત્રળધેય 8.1 વ્યાખ્યા 
8.2 પ્રદે, શષપ્રદે, ત્રળથતાર 

8.3 ત્રળધેયના શુંકેતો 
8.4 ત્રળધેયના પ્રકારો 
8.4.1 એક-એક ત્રળધેય 

8.4.2 અનેક-એક ત્રળધેય 

8.4.3 અચલ ત્રળધેય 

8.6 ળાથતત્રળક ત્રળધેય 

8.5 ત્રળધેયોની શમાનતા 
 

 

9 ગ ણોત્તર શે્રણી 9.1 અથષ  
9.2 n મ ું દ મેલળળાન ું સિૂ  
9.3 શ્રેઢીનો અથષ  

 9.4 િણ ક્રત્રમક દો 
 𝑇𝑛+1 = 𝑆𝑛+1 −  𝑆𝑛 çêhëäëâë ØëÂáë 
 𝑛 ÕØùÞù çßäëâù ±ëÕõá èùÝ ±Þõ Öõ Õß×í 𝑛 Þí ÜèkëÜ 

±Þõ áCë<këÜ gÀÜÖ åùÔäëÞë ØëÂáë 

 



*  ધોરણ – 11    (કમ્પ્યટુય અધ્મમન) *  
ક્રમ પ્રકરણન ું નામ અભ્યાસક્રમમાું રાખે પ્રકરણ/મ દ્દાઓ અભ્યાસક્રમમાુંથી ચાલ  વર્ષ માટે બાદ કરે પ્રકરણ/મ દ્દાઓ  રીમાકષસ 

1 ભલ્ટટભીડડમાન ડયચમ • ભટટીભીડડમા (ેજ નફંય 1) 

• ભટટીભીડડમા ના ઘટક (ેજ નફંય 2) 

- રખાણ (ેજ નફંય 2) 
- ધ્લનન (ેજ નફંય 5) 

- ચચત્ર (ેજ નફંય 7) 

- નલડડમ અને એનનભેળન (ેજ નફંય 9) 
• સલંાડદત ઘટક (ેજ નફંય 13) 

• ભટટીભીડડમા નુ ંલગીકયણ (ેજ નફંય 14) 

• ભટટીભીડડમા ન ઉમગ (ેજ નફંય 14) 
• ભટટી ભીડડમાની યચનાના ંનલનલધ સાન (ેજ નફંય 15 – 16) 

- 

2 એનનભેળન ટરૂ - સીલ્્પિંગ • ેન્્સર (ેજ નફંય 20) 
• સીલ્્પગ સ્ટુડડમ (ેજ નફંય 21) 

• પ્રાયંબ (ેજ નફંય 21) 

• ટરૂફૉકસ (ેજ નફંય 22) 
• કેનલાસ (ેજ નફંય 23) 

• ેનર (ેજ નફંય 24) 
• નલી પાઈર ફનાલલી (ેજ નફંય 25) 
• ટુટસ (ેજ નફંય 27) 

- સકકર ટરૂ (ેજ નફંય 27) 
- યેકટે્ગર ટયૂ (ેજ નફંય 29) 

- સ્ટાય અને ચરગન ટરૂ (ેજ નફંય 30) 
- ફી રાઈન ટરૂ (ેજ નફંય 30) 
- ડ્ર ટરૂ (ેજ નફંય 31) 

- ડપર ટરૂ (ેજ નફંય 31) 

- આઈડ્ર ટરૂ (ેજ નફંય 31) 

- - 



- ગ્રેડડમ્ટ ટરૂ (ેજ નફંય 32) 

- ટેકસ્ટ ટરૂ (ેજ નફંય 33) 

- ઝૂભ ટરૂ (ેજ નફંય 34) 
- નલડથ ટરૂ (ેજ નફંય 34) 

- ટ્રા્સપભક ટરૂ (ેજ નફંય 34) 

- સ્મધૂ મલૂ ટરૂ (ેજ નફંય 35) 
- સ્કેર ટરૂ (ેજ નફંય 35) 
- યટેટ ટરૂ (ેજ નફંય 35) 

3 સીલ્્પિંગ લડ ેએનનભેળન • એનનભેળન (ેજ નફંય 38) 

• એનનભેળન ફનાલવુ ં(ેજ નફંય 38) 
• ટાઇભફાય (ેજ નફંય 40) 

• એનનભેટ એડડડટિંગ ભડ (ેજ નફંય 41) 

• કી - પેભ ના ઉમગથી એનનભેળન (ેજ નફંય 44) 
• ટાઈભ લૂ ન ઉમગ કયલ (ેજ નફંય 49) 

- - 

4 સ્તયન ડયચમ • સ્તય (ેજ નફંય 57) 

• નનધાકડયત થ ય ચક્રાકાય ભ઼ભણ (ેજ નફંય 62) 
- - 

5 સીલ્્પિંગભા ંચચત્રન ઉમગ • ઈભેજ ઉભેયલી (ેજ નફંય 73) 
 

• ભાલ્સ્કિંગ (ેજ નફંય 78) 

• સીલ્્પગ દ્વાયા સ્રાઈડ ળ ની યચના (ેજ નફંય 87) 
• ડક્રમા - પ્રનતડક્રમા (ેજ નફંય 94) 

• પાઈટસની સલુાહ્યતા (ેજ નફંય 96) 

- 

6 ઉબુ્ ટુ ચરનક્ષના મૂભતૂ 
કભા્ડ 

• ટનભિનર ચાલ ુકયવુ ં(ેજ નફંય 99) 
• નસસ્ટભ ય ઉરબ્ધ ળેર ની માદી ભેલલી (ેજ 
નફંય 100) 

• લૂક નનધાકડયત ળેર નક્કીકયલ (ેજ નફંય 100) 
• હારના ળેરને ફદરલ (ેજ નફંય 101) 

- કભા્ડ રાઈન કેટયરુેટય (bc) (ેજ નફંય 104) 

- ાસલડક ફદરલ (passwd) (ેજ નફંય 107) 

- ડયણાભનુ ંાઇીંગ (ેજ નફંય 119) 
- ફે પાઈર ને સયખાલલી (ેજ નફંય 119) 
- તપાલત (ેજ નફંય 119) 

- 



• કભા્ડ ની લાક્ય યચના (ેજ નફંય 101) 

• સાભા્મ હતે ુભાટેના કભા્ડ આલા (ેજ નફંય 102) 
- કૅરે્ડય (cal) (ેજ નફંય 102) 

- તાયીખ (date) (ેજ નફંય 103) 

- સદેંળ દળાકલલ (echo) (ેજ નફંય 106) 

- લ્સ્ક્રન સાપ કયલ (clear) (ેજ નફંય 108) 

- રીનકસ કભા્ડ નલળે ભદદ ભેલલી (ેજ નફંય 108) 
- ડીયેકટયી સાથે કામક કયવુ ં(ેજ નફંય 110) 

- ચરનકસ ભા ંનાભ આલાની પ્રણાચરકા (ેજ નફંય 
113) 

- પાઇર સાથે કાભ કયવુ ં(ેજ નફંય 113) 

- પાઈર અને ડડયેકટયીઓન કામકક્ષભ ઉમગ (ેજ 
નફંય 118) 

- પાઈર યલાનગી (ેજ નફંય 120) 

- યલાનગી ફદરલી (chmod) (ેજ નફંય 122) 

- I/O ડદળાપેય (ેજ નફંય 123) 

- ડપટટય (ેજ નફંય 123) 

- આઉટટુ ને ક્રભફદ્ધધ ગઠલવુ ં(sort) (ેજ નફંય 127) 

- અક્ષય રૂાતંયણ (tr) (ેજ નફંય 128) 

- ેટનૅ ભેચચિંગ (grep) (ેજ નફંય 128) 

- પાઈર કે ડડયેક્ટયી ળધલી (ેજ નફંય 130) 

- સુય યઝુય તયીકે કભા્ડ ચરાલલા (ેજ નફંય 131) 

7 નલભ એડડટય અને મૂભતૂ 
લ્સ્ક્રલ્્ટિંગ 

- સભગ્ર પ્રકયણ યદ કયેર છે. - 

8 એડલા્સ લ્સ્ક્રલ્્ટિંગ - સભગ્ર પ્રકયણ યદ કયેર છે. - 

9 ડટેાફેઝ ભેનેજભે્ટન 
ડયચમ 

• ડટેા અને ઇ્પભેળન (ેજ નફંય 184) 

• ડટેાફેઝ અને ડટેા ભડરે (ેજ નફંય 184) 
• ડટેાફેઝ ભેનેજભે્ટ સીસ્ટભ (ેજ નફંય 185) 
• ફેઝ ન ડયચમ (ેજ નફંય 186) 
• નલનનમગ ભાટે નમનૂાન ડટેાફેઝ તૈમાય કયલ (ેજ 
નફંય 187) 

• ફેઝ ભા ંઉરબ્ધ ડટેાટાઈ (ેજ નફંય 191) 

- - 



• ફેઝ ચાલ ુકયવુ ં(ેજ નફંય 197) 
• ઓબ્ેક્ટસ દૂય કયલા (ેજ નફંય 202) 
• ડડઝાઇન વ્ય ુભા ંટેફર ફનાલવુ ં(ેજ નફંય 202) 
• પ્રાઇભયી કી સેટ કય (ેજ નફંય 203) 
• ટેફર સેલ કય (ેજ નફંય 204) 

10 ટેફર સાથે કામક • ટેફર ભા ંડટેા ઉભેયલ (ેજ નફંય 208) 
• ટેફરના યેકડકને એડડટ કયલા (ેજ નફંય 209) 

• ટેફર ભાથંી યેકડક ડીરીટ કયલા (ેજ નફંય 210) 

• ટેફર ભા ંફેટા ળટક કયલા (ેજ નફંય 210) 
• ડટેા નનયથકકતા નનમતં્રણ (ેજ નફંય 211) 

• પયેન કી (ેજ નફંય 213) 

• કમ્પચઝટ પ્રાઇભયી કી (ેજ નફંય 216) 
• ફેઝભા ંટેફર લચ્ચે સફંધં ફનાલલ (ેજ નફંય 217) 
• સદંબક સંણૂકતા (ેજ નફંય 219) 
• ડયરેળનળીભા ંસધુાયા કયલા (ેજ નફંય 222) 

• ડપટડ પ્રટી (ેજ નફંય 224) 

- - 

11 ક્લેયીન ઉમગ કયી 
ભાડહતી ભેલલી 

• કલેયી વ્માખ્માનમત કયલી (ેજ નફંય 233) 

• લીઝાડ ૅની ભદદથી કલેયી ફનાલલી (ેજ નફંય 234) 
• ડડઝાઇન વ્ય ુન ઉમગ કયી કલેયી ની યચના (ેજ 
નફંય 242) 

• કલેયી સધુાયલી (ેજ નફંય 245) 

• ભાદંડ ઉભેયલા (ેજ નફંય 245) 
• એક જ ડપટડ ન ઉમગ (ેજ નફંય 246) 
• એકથી લધ ુડપટડ ન ઉમગ (ેજ નફંય 249) 
• લાઈટડ કાડક ન ઉમગ (ેજ નફંય 250) 
• ગણતયીઓ કયલી (ેજ નફંય 251) 

• નલગતના જૂથ ફનાલલા (ેજ નફંય 253) 
• ેયાભીટય કલેયી (ેજ નફંય 254) 

• સ્ટ્રક્ચડક ક્લેયી રેંગ્લેજ (ેજ નફંય 256) 

- 



12 પભક અને અહલેાર • પભક (ેજ નફંય 263) 

• પભક ભા ંસધુાયા લધાયા કયલા (ેજ નફંય 268) 

• પભક ના ઉમગ લડ ેયેકડક ળધલા (ેજ નફંય 274) 
• અહલેાર (ેજ નફંય 276) 

- - 

13 તાેતયના પ્રલાહ અને 
ટેકનરજી 

• પ્રસ્તાલના (ેજ નફંય 286) 

• કમ્પ્યડુટિંગ ક્ષેતે્ર ઉબયત પ્રલાહ (ેજ નફંય 286) 
• ભફાઈર કમ્પ્યડુટિંગ (ેજ નફંય 286) 
• લાઈ-પાઈ (ેજ નફંય 287) 

• જનયર ેકેટ યેડડમ સેલાઓ (GPRS) (ેજ નફંય 287) 

• 3G અને 4G (ેજ નફંય 288) 

• બ્લટૂથૂ (ેજ નફંય 288) 
• સેટેરાઇટ પન (ેજ નફંય 290) 
• ક્રાઉડ કમ્પ્યડુટિંગ (ેજ નફંય 290) 
- સફ્ટલેય એઝ એ સનલિસ (SaaS) (ેજ નફંય 292) 

- ઇ્રાસ્ટ્રક્ચય એઝ એ સનલિસ (IaaS) (ેજ નફંય 293) 

- ્રેટપભક એઝ એ સનલિસ (PaaS) (ેજ નફંય 293) 

• ભાનલ /લસ્ત ુની યખ ભાટે ઊબયતા પ્રલાહ (ેજ 
નફંય 294) 

• ફામભેડટ્રકસ (ેજ નફંય 297) 

- આંગીઓની છાની ઓખ (ેજ નફંય 297) 
• ગ્રફર ચઝળનનિંગ નસસ્ટભ (GPS) (ેજ નફંય 300) 

• સગં્રહ - સાધન અંગે નલતય પ્રલાહ (ેજ નફંય 301) 
• કમ્પ્યટુય નનમનંત્રત સાધન (ેજ નફંય 304) 
• ગ્રીન કમ્પ્યડુટિંગ (ેજ નફંય 309) 

• સ્ભાટકપન અને ટેફરેટસ (ેજ નફંય 289) 
• યેડડમ ડરકલ્સી યખ (RFID) (ેજ નફંય 294 – 297) 

• ફામભેડટ્રકસ 

- આંખની કીકીના સ્નાય ુની ઓખ (ેજ નફંય 298) 
- અલાજ /ફરી ની ઓખ (ેજ નફંય 299-300) 

• ડડજજટર પટગ્રાપી ભા ંઊબયતા પ્રલાહ (ેજ નફંય 307) 
• ઇ્ટયનેટ સભનથિત ટેચરનલઝન (ેજ નફંય 308) 

- 

  
 
 



 

* ધોરણ-૧૧  વિષય-ગહૃ જીિનવિદ્યા * 

ક્રમ અભ્યાસક્રમમાાં રાખે પ્રકરણ અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુિષે માટે બાદ કરે પ્રકરણ રીમાકકસ 

૧  પ્રકરણ-૧  

૨ પ્રકરણ-૨   

૩ પ્રકરણ-૩   

૪ પ્રકરણ-૪   

૫  પ્રકરણ-૫  

૬ પ્રકરણ-૬   

૭  પ્રકરણ-૭  

૮ પ્રકરણ-૮   

૯ પ્રકરણ-૯   

૧૦ પ્રકરણ-૧૦   

૧૧ પ્રકરણ-૧૧   

૧૨ પ્રકરણ-૧૨   

૧૩  પ્રકરણ-૧૩  

૧૪ પ્રકરણ-૧૪   

૧૫ પ્રકરણ-૧૫   

૧૬  પ્રકરણ-૧૬  

૧૭  પ્રકરણ-૧૭  

૧૮  પ્રકરણ-૧૮  

૧૯ પ્રકરણ-૧૯   

૨૦  પ્રકરણ-૨૦  

૨૧  પ્રકરણ-૨૧  

૨૨ પ્રકરણ-૨૨   

૨૩  પ્રકરણ-૨૩  

૨૪  પ્રકરણ-૨૪  

૨૫ પ્રકરણ-૨૫   

૨૬ પ્રકરણ-૨૬   

૨૭  પ્રકરણ-૨૭  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ધોરણ-૧૧   િવષય-પ�પુાલન અને ડ�ર�િવ�ાન * 

�મ અ�યસ�મમા ંરાખેલ  �કરણ અ�યસ �મમાથંી ચા� ુવષ� માટ� બાદ કર�લ �કરણ ર�માક�સ 

૧ �કરણ-૧   

૨ �કરણ-૨   

૩ �કરણ-૩   

૪ �કરણ-૪   

૫ �કરણ-૫   

૬  �કરણ-૬  

૭ �કરણ-૭   

૮  �કરણ-૮  

૯ �કરણ-૯   

૧૦ �કરણ-૧૦   

૧૧  �કરણ-૧૧  

૧૨  �કરણ-૧૨  

૧૩  �કરણ-૧૩  

૧૪ �કરણ-૧૪   

૧૫  �કરણ-૧૫  

૧૬  �કરણ-૧૬  

૧૭  �કરણ-૧૭  

૧૮ �કરણ-૧૮   

૧૯ �કરણ-૧૯   

૨૦  �કરણ-૨૦  

૨૧  �કરણ-૨૧  

૨૨  �કરણ-૨૨  

૨૩ �કરણ-૨૩   

૨૪ �કરણ-૨૪   

૨૫ �કરણ-૨૫   



* િવષય- �ૃિષિવધા    ધોરણ-૧૧ * 

�મ  અ�યાસ�મમા ંરાખેલ �કરણ અ�યાસ�મમાથંી ચા�ુ ંવષ� માટ� બાદ કર�લ �કરણ ર�માક�સ 

૧  �કરણ-૧   

૨  �કરણ-૨   

૩  �કરણ-૩   

૪   �કરણ-૪  

૫  �કરણ-૫   

૬  �કરણ-૬   

૭   �કરણ-૭  

૮  �કરણ-૮   

૯  �કરણ-૯   

૧૦   �કરણ-૧૦  

૧૧   �કરણ-૧૧  

૧૨  �કરણ-૧૨   

૧૩  �કરણ-૧૩   

૧૪  �કરણ-૧૪   

૧૫  �કરણ-૧૫   

૧૬  �કરણ-૧૬   

૧૭  �કરણ-૧૭   

૧૮  �કરણ-૧૮   

૧૯   �કરણ-૧૯  

૨૦  �કરણ-૨૦   

૨૧  �કરણ-૨૧   

૨૨  �કરણ-૨૨   

૨૩  �કરણ-૨૩   

 



  
 

* ધોરણ-૧૧   િવષય-સહકાર પચંાયત * 

�મ અ�યસ �મમા ંરાખેલ �કરણ અ�યાસ�મમાથંી ચા� ુવષ� માટ� બાદ કર�લ �કરણ ર�માક�સ 

૧ �કરણ-૧   

૨ �કરણ-૨   

૩ �કરણ-૩   

૪ �કરણ-૪   

૫  �કરણ-૫  

૬  �કરણ-૬  

૭  �કરણ-૭  

૮ �કરણ-૮   

૯ �કરણ-૯   

૧૦ �કરણ-૧૦   

૧૧ �કરણ-૧૧   

૧૨  �કરણ-૧૨  

૧૩  �કરણ-૧૩  



 
 

* ધોરણ-૧૧    વિષય-સામાજિક વિજ્ઞાન * 
 ક્રમ અભ્યાસક્રમમાાં રાખે પ્રકરણ અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુિષે બાદ કરે પ્રકરણ રીમાકકસ 

1 પ્રકરણ-૧   
2 પ્રકરણ-૨   
3  પ્રકરણ-૩  
4 પ્રકરણ-૪   
5 પ્રકરણ-૫   
6 પ્રકરણ-૬   
7  પ્રકરણ-૭  
8 પ્રકરણ-૮   
9  પ્રકરણ-૯  
10  પ્રકરણ-૧૦  
11 પ્રકરણ-૧૧   
12  પ્રકરણ-૧૨  
13 પ્રકરણ-૧૩   
14  પ્રકરણ-૧૪  
15 પ્રકરણ-૧૫   
16 પ્રકરણ-૧૬   
17 પ્રકરણ-૧૭   
18 પ્રકરણ-૧૮   



*  ધોરણ: 11 વિષય:રસાયણ વિજ્ઞાન (052) * 

ક્રભ પ્રકયણન ું નાભ ુભ્માવક્રભભાું યાખેર મ દ્દાઓ 
 

ુભ્માવક્રભભાુંથી ચાલ  લષ ભાટે ફાદ કયેરા મ દ્દાઓ 
 

1 યવામણવલજ્ઞાનની   
કેટરીક ામાની 
વુંકલ્નાઓ 

 1.7 યભાણ્લીમ ુને ુઅણ્લીમદ (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ 
વાથ)ે 
1.8 ભોર વુંકલ્ના ુને ભોરયદ  
1.9 ફુંધાયણીમ ટકાલાયી (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથ)ે 
1.10 તત્લમોગવભવત ુને તત્લમોગવભવતમ ગણતયીઓ 
(તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથ)ે  

 

યવામણવલજ્ઞાનનો વલકાવ  
1.1 યવામણવલજ્ઞાનની ુગત્મતા  
1.2 દ્રવ્મનો સ્લબાલ  
1.3 દ્રવ્મના ગ ણધભો ુને તેન ું ભાન (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
1.4 ભાનભાું ુવનવિતતા(તભાભ ેટા મ દ્દા વાથે) 
1.5 યાવામણણક વુંમોગીકયણના વનમભો (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
1.6 ડાલ્ટનનો યભાણ્લીમ વવદ્ાુંત   

2 યભાણ ન ું ફુંધાયણ 
 

 2.3 યભાણ ના ફોશયના નમનૂા તયપ દોયી જતો 
વલકાવ(2.3.1,2.3.2ના દાખરાઓ) 
 2.4 શાુઆડ્રોજન યભાણ  ભાટેનો ફોશયનો નમનૂો (તભાભ ેટા 
મ દ્દાઓ વાથે) 
 2.5 યભાણ ના ક્લોન્ટભ માુંવિકીમ નમનૂા તયપ (2.5.1,2.5.2 
ના દાખરાઓ ) 
 2.6 યભાણ નો ક્લોન્ટભ માુંવિકીમ નમનૂો (તભાભ ેટા 
મ દ્દાઓ વાથે) 

 2.1 ુલયભાણ્લીમ કણોની ળોધ (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે)  
 2.2 યભાણ્લીમ નમનૂા(તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે)  
2.3.3 ક્લોન્ન્ટકૃત ુઆરેક્રોવનમ ુઉર્જષ સ્તયના  યાલા   
 
 

3 તત્લોન ું લગીકયણ ુને 
ગ ણધભોભાું ુઅલવતિતા 

3.5 તત્લોની ુઇરેક્રોનીમ યચના ુને ુઅલતષકોષ્ટક 
3.6 ુઇરેક્રોનીમ યચના ુને તત્લોના પ્રકાય (તભાભ ેટા 
મ દ્દાઓ વાથે) 
3.7 તત્લોના ગ ણધભોભાું ુઅલતી લરણ (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ 
વાથ)ે 

3.1 તત્લોના લગીકયણની ુઅલશ્મકતા  
3.2 ુઅલતી લગીકયની ુઈત્વિ  
3.3 ુઅધ વનક ુઅલતષ વનમભ ુને ુઅલતષકોષ્ટકન ું લતષભાન સ્લરૂ  
3.4 100 થી લધ  યભાણ્લીમ-ક્રભાુંકલાા તત્લોન ું નાભકયણ  

4 યાવામણણક ફુંધન ુને 
ુઅણ્લીમ યચના 

4.1 યાવામણણક ફુંધન અંગેનો લ ુઇવ-કોવેર ુણબગભ 
(4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.5) 
4.2 ુઅમનીમ ુથલા વલદ્ય ત વુંમોજક ફુંધ  
4.3 ફુંધ પ્રાચરો (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
4.4 VSEPR વવદ્ાુંત  
4.5.1, 4.5.4, 4.5.5 

4.1.4 વનમભવનષ્ઠ બાય 
4.5 વુંમોજકતા ફુંધનલાદ (4.5.2,4.5.3) 
4.9 શાુઇડ્રોજન ફુંધ (ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 



4.6 વુંકયણ (ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
4.7 ુઅણ્લીમ કક્ષકલાદ (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે)  
4.8 કેટરાક વભકેન્દ્રીમ દ્વિયાભાણ્લીમ ુણ ઓભાું ફુંધન 

5  
 

િવ્મની ુલસ્થાઓ 5.1 આંતયુઅણ્લીમ ફો (5.1.1, 5.1.2,5.1.3) 
5.2 ુઈષ્ભીમ ુઈર્જષ  
5.5 ુને 5.6 ુઈય ુઅધારયત દાખરાઓ  
5.9 લાસ્તલીક લાય ઓની લતષણ ક 

5.3 આંતયુઅણ્લીમ ફો ુને ાયસ્ાયીક રક્રમાઓ  
5.4 લાય ભમ ુલસ્થા 
5.7 ગવત ુઈર્જષ ુને ુઅણ્લીમ ઝડ  
5.8 લાય ઓનો ગવતુઈર્જષ ુઅણ્લીમલાદ 
5.10 લાય ઓન ું પ્રલાશીકયણ 
5.11 પ્રલાશી ુલસ્થા (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 

6 ુઈષ્ભા ગવત ળાસ્ત્ર 6.1 ુઈષ્ભાગવતમ માષમો (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
6.2 ુન પ્રમોગો  (6.2.2ભાુંભાિ મ દ્દો a ુને b)  
6.4 પ્રરક્રમાનો એન્થાલ્ી પેયપાય (મ દ્દાઓ- a,b,c,d,e) 
6.5 જ દા જ દા પ્રકાયની પ્રરક્રમાઓ ભાટે એન્થાલ્ી(મ દ્દાઓ- 
a,b,c,d)  
6.6 મ દ્દો(b)-એન્રોી ુને  સ્લમુંસ્ુયણા મ દ્દો(c)-ગીબ્વ ુઉર્જષ 
ુને  સ્લમુંસ્ુયણા 
6.7 ગીબ્વ ુઉર્જષપેયપાય ુને વુંત  રન  

6.2.1 કામષ  
6.2.2ભાું મ દ્દાઓ- (c) ુઈષ્ભાધારયતા, (d) Cp  ુને Cv  લચ્ચેનો વુંફુંધ 
6.3 ∆H ુને ∆U ન ું ભાન  
6.5 ભાું (મ દ્દાઓ- e,f) 
6.6 સ્લમુંસ્ુયણા  ુને મ દ્દો- (a) મ દ્દો(d)-િીજો વનમભ  
  

7 વુંત  રન 7.3 યાવામણણક વુંત  રનનો વનમભ ુને વુંત  રન ુચાુંક                                                                                                                                                                                             
7.4 વભાુંગ વુંત  રન 
7.5 વલભાુંગ વુંત  રન 
7.6 વુંત  રન ુચાુંકના ુન પ્રમોગો યના દાખરા 
7.8 વુંત  રન ય ુવય કયતા યીફો મ દ્દાઓ (7.8.1, 7.8.2 
ુને 7.8.4) 
7.10.1, 7.10.2, 7.10.3  
7.11 ભાું મ દ્દાઓ  
(7.11.1, 7.11.2, 7.11.3, 7.11.4, 7.11.5, 7.11.9 ના 
દાખરાઓ)   
7.13 ુલ્દ્રાવ્મ ક્ષાયના દ્રાવ્મતા વુંત  રનના દાખરાઓ  

    વુંત  રનની પ્રસ્તાલના 
7.1 બૌવતક વુંત  રન (ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
7.2 યાવામણીક પ્રરક્રમાભાું વુંત  રન-ગવતળીર વુંત  રન 
7.7 વુંત  રન ુચાુંક,બાગપ ુને ગીબ્વ ુઈર્જષ લચ્ચેનો વુંફુંધ  
7.8.3 વનન્ષ્કમ લાય ના ુઈભેયાની ુવય 
7.9  િાલણભાું ુઅમનીમ વુંત  રન 
7.10 એવીડ ફેુઇઝ ુને ક્ષાય 
7.11 એવીડ ુને ફેુઇઝના ુઅમનીકયણભાું મ દ્દાઓ-(7.11.6, 7.11.7, 7.11.8) 
7.12 ફપય દ્રાલણો(તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે)  



8 યેડોક્ષ પ્રરક્રમાઓ 8.2 ુઇરેક્રોન વલવનમભ પ્રરક્રમાઓના  
     સ્લરૂભાું યેડોક્ષ પ્રરક્રમાઓ 
8.3 ઓક્ક્વડળેન આંક 
8.3.1 યેડોક્ષ પ્રરક્રમાના પ્રકાય 
8.3.2 યેડોક્ષ પ્રરક્રમાઓન ું વભતોરન 

8.1 યેડોક્ષ પ્રરક્રમાઓનો ણચયવુંભત ખ્માર 
8.2.1 સ્ધાષત્ભક ુઇરેક્રોન વલનીભમ પ્રરક્રમાઓ 
8.3.3 યેડોક્ષ પ્રરક્રમાઓના ુન ભાનો 
8.3.4 ઓક્ક્વડળેન આંકની વુંકલ્નાની ભમાષદાઓ 
8.4 યેડોક્ષ પ્રરક્રમાઓ ુને વલધ તધ્ર લ પ્રક્ર    

9 શાુઇડ્રોજન 9.3 ડામશાુઇડ્રોજનની ફનાલટ 
    (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
9.5 શાુઆડ્રાુઆડ વુંમોજનો(તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
9.7 શાુઇડ્રોજન ેયોક્વાુઇડ(9.7.1, 9.7.4) 
   

9.1 ુઅલતષકોષ્ટકભાું સ્થાન 
9.2 ડામશાુઇડ્રોજન (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
9.4 ડામશાુઇડ્રોજનના ગ ણધભો (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
9.6 ાણી(ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
9.7 શાુઇડ્રોજન ેયોક્વાુઇડ (9.7.2, 9.7.3, 9.7.5,9.7.6) 
9.8 બાયે ાણી ,9.9 ઈંધણ તયીકે H2 

10 s-વલબાગના તત્લો 10.1 વમશૂ 1ના તત્લો(10.1.1, 10.1.2,   
    10.1.3, 10.1.4, 10.1.6) 
10.3 ણરવથમભના ુવનમવભત ગ ણધભો  
      (10.3.1, 10.3.2) 
10.6 વમશૂ 2ના તત્લો 
(10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.6.4, 10.6.6) 
10.8 ફેરયણરમભની ુવનમવભત લતષણકૂ  
     (10.8.1) 

10.1.5 બૌવતક ગ ણધભો 
10.1.7 ુઈમોગો  
10.2 ુઅલ્કરી ધાત  ઓના વુંમોજનોની વાભાન્મ રાક્ષણણકતાઓ(તભાભ ેટા 
મ દ્દાઓ વાથે) 
10.4 વોડીમભના કેટરાક વુંમોજનો 
10.5 વોડીમભ ુને ોટેળીમભની જૈવલક ુગત્મ 
10.6.5 બૌવતક ગ ણધભો , 10.6.7 ુઈમોગો 
10.7 ુઅલ્કરાુઆન ુથષ ધાત  ઓના વુંમોજનોની વાભાન્મ રાક્ષણણકતાઓ  
10.9 કેલ્લ્ળમભનાું કેટરાક વુંમોજનો  
10.10 Mg ુને Ca ન ું જૈવલક ુગત્મ 

11 p- વલબાગના  તત્લો 11.1 વમ શ 13 ના તત્લો 
(11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, ુને 11.1.6) 
11.3.3 ડામફોયેન  
11.5 વમ શ 14 ના તત્લો 
(11.5.1, 11.5.2, 11.5.3,11.5.4, 11.5.6)  
11.7 કાફષનના ુયરૂો(11.7.1, 11.7.2) 
 

પ્રાલ્તત સ્થાન(વમ શ 13નાતત્લો ) 
11.1.5 બૌવતક ગ ણધભો  
11.2 ફોયોનના ુગત્મના લરણો   
11.3 ફોયોનના વુંમોજનો(11.3.1, 11.3.2) 
11.4 ફોયોન ુને એલ્ય વભવનમભ તથા તેભના વુંમોજનોના ુઈમોગો 
11.5 પ્રાલ્તત સ્થાન (વમ શ 14નાતત્લો ) 11.5.5. બૌવતક ગ ણધભો 
11.6 કાફષનના ુગત્મના લરણો ુને ુવનમવભત લતષનો 
11.7 ભાું 11.7.3, 11.7.4  
11.8 કાફષન ુને વવણરકોનના કેટરાક ુગત્મના વુંમોજનો(તભાભ ેટા મ દ્દાઓ 
વાથ)ે 



12 કાફષવનક યવામણવલજ્ઞાન –
કેટરાક ામાના વવદ્ાુંતો 
ુને દ્વતઓ 

12.5 કાફષવનક વુંમોજનોન ું નાભકયણ (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ 
વાથ)ે 
12.6 વભઘટકતા(તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
12.7કાફષવનક પ્રરક્રમાની રક્રમાવલવધભાું મૂભતૂ વુંકલ્નાઓ 
(તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
 

12.1 વાભાન્મ પ્રસ્તાલના 
12.2કાફષનનીચત ુઃવુંમોજક્તા(તભાભ ેટામ દ્દાઓ વાથે)  
12.3 કાફષવનક વુંમોજનોન ું ફુંધાયણીમ વનરૂણ (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
12.4 કાફષવનક વુંમોજનોન ું લગીકયણ  
12.8 કાફષવનક વુંમોજનોના શ દ્ીકયણની દ્વતઓ (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
12.9 કાફષવનક વુંમોજનોન ું ગ ણાત્ભક થૃક્કયણ (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 
12.10 જથ્થાત્ભક થૃક્કયણ (તભાભ ેટા મ દ્દાઓ વાથે) 

13 શાુઇડ્રોકાફષન 13.2.1 નાભકયણ ુને વભઘટકતા 
13.2.2 ફનાલટ 
13.2.3 ગ ણધભો(ભાિ યાવામણણક) 
13.2.4 વુંરૂણ 
13.3.3 વભઘટકતા 
13.3.4 ફનાલટ  
13.3.5 ગ ણધભો(ભાિ યાવામણણક) 
13.4.3 ફનાલટ 
13.4.4 ગ ણધભો(ભાિ યાવામણણક) 
13.5.4 ફેલ્ન્ઝનની ફનાલટ   
13.5.5 ગ ણધભો(ભાિ યાવામણણક) 
13.5.6 એક વલસ્થાવત ફેલ્ન્ઝનભાું રક્રમાળીર સ્થાન વનદેળક 
ુવય  

13.1 લગીકયણ 
13.2 ુઅલ્કેન વુંમોજનો(ેટા મ દ્દો 13.2.1) 
13.2.3 ભાું બૌવતક ગ ણધભો 
13.3 ુઅલ્કીન વુંમોજનો(13.3.1 ુને 13.3.2) 
13.3.5 ભાું બૌવતક ગ ણધભો 
13.4 ુઅલ્કાુઇન વુંમોજનો(13.4.1 ુને 13.4.2) 
13.4.4 ભાું બૌવતક ગ ણધભો 
13.5 ઍયોભેરટક શાુઆડ્રોકાફષન(13.5.1,13.5.2,13.5.3) 
13.6 કેન્વયજન્મતા ુને વલાણ તા 
 

14  - પ્રકયણ-૧૪ વભગ્ર ફાદ કયેર છે. 
 

ધોરણ-11 રસાયણવિજ્ઞાન પ્રાયોગિક(053) 
 

પ્રામોણગક નોંધોથી પ્રભાણે ુભ્માવક્રભભાું વભાવલષ્ટ પ્રમોગો પ્રામોણગક નોંધોથી પ્રભાણે ુભ્માવક્રભભાુંથી યદ કયેર પ્રમોગો 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18  8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24  

 
 



*ધોરણ :- 11 િવષય:- ભૌિતક િવ�ાન (054)* 

�મ �કરણનુ ંનામ અ�યાસ�મમા ંરાખલે મુ�ાઓ અ�યાસ�મમાથંી ચાલ ુવષ� માટ ેબાદ કરલે મુ�ાઓ રીમાક�સ 

1 ભૌિતક જગત 

1.1 ભૌિતક િવ�ાન શું છે? 1.2ભૌિતક િવ�ાનનુ ંકાય� �ે� અન ેઉ�ેજના 

 
1.4કુદરતમા ં�વતૅતા મૂળભૂત બળો 

1.3 ભૌિતકિવ�ાન, ટેકનોલો� અને સમાજ 

1.5 ભૌિતકશા��માં િનયમોની �કૃિત 

2 એકમ અન ેમાપન 

2.1 ��તાવના  

 

2.2એકમોની આંતરરા�ીય પ�ધિત  

2.3લંબાઈનું માપન 2.3.2 ખૂબજ સૂ�મ અંતરોનો અંદાજ મેળવવો : અ�ના પ�રમાણ 

2.4 દળનું માપન  

2.5 સમયનું માપન  

2.6 સાધનની ચોકસાઈ, સચોટતા અને માપનમાં �ુ�ટ  

2.7 સાથ�ક અંકો  

2.8 ભૌિતક રાિશના પ�રમાણો  

2.9 પા�રમાિણક સૂ�ો અને પા�રમાિણક સમીકરણો  

2.10 પા�રમાિણક િવ�લેષણ અને તેના ઉપયોગો  

ઉદાહરણ 2.1 થી 2.4, 2.6 થી 2.17 ઉદાહરણ 2.5 

�વા�યાય 2.1થી 2.24  

વધારાનુ ં�વા�યાય 2.29, 2.૩0 વધારાનું �વા�યાય2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.31, 2.32, 2.૩3 

3 સુરેખ પથ પર ગિત 

3.1 ��તાવના   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 �થાન, પથલંબાઈ અને �થાનાંતર 

 3.3 સરેરાશ વેગ અન ેસરેરાશ ઝડપ 

 3.4 ત�કાલીન (તા��ણીક) વેગ અને ઝડપ 

3.5 �વેગ  

3.6 િનયિમત �વેિગ ગિત માટે શુ�ધ ગિત િવ�ાનના ંસમીકરણો  

3.7 સાપે� વેગ  

ઉદાહરણ 3.3 થી 3.9 ઉદાહરણ 3.1, 3.2 

�વા�યાય 3.5 થી3.12, 3.18 થી3.20 
�વા�યાય 3.1 થી 3.4 

�વા�યાય 3.13 થી 3.17, 3.21, 3.22 

   વધારાનુ ં�વા�યાય 3.23 થી 3.28 

4 સમતલમાં ગિત 

4.1 ��તાવના  

 

4.2 અ�દશ અને સ�દશ  

4.3 વા�તિવક સં�યા વડે સ�દશોનો ગુણાકાર  

4.4 સ�દશોના સરવાળા અને બાદબાકી-આલેખની રીત  

4.5સ�દશોનું િવભાજન  



4.6સ�દશોના સરવાળા-બૈિજકરીત  

4.7 સમતલમાં ગિત  

4.8 સમતલમાં અચળ �વેગથી ગિત  

4.9 િ�વ-પ�રમાણમાં સાપે�વેગ  

4.10�િ��ત ગિત  

4.11િનયિમત વતુ�ળ ગિત  

ઉદાહરણ 4.1 થી 4.10  

�વા�યાય 4.1થી 4.25  

વધારાનુ ં�વા�યાય 4.29, 4.30 વધારાનુ ં�વા�યાય 4.26, 4.27, 4.28, 4.31, 4.32 

5 ગિતના િનયમો 

5.1 ��તાવના  

ન�ધ :- બળ� =  ��, 

વેગમાનP =

mvઅનેF =
��

��
સૂ�ોની 

માિહતી આપવી. 
 

 5.2 એરી�ટોટલની ભૂલ ભરેલી મા�યતા 

 5.3 જડ�વનો િનયમ 

 5.4 �યૂટનનો ગિતનો પહેલો િનયમ 

 5.5 �યૂટનનો ગિતનો બીજો િનયમ 

 5.6 �યૂટનનો ગિતનો �ીજો િનયમ 

5.7 વેગમાનનું સંર�ણ  

5.8 કણનું સંતુલન  

5.9 યં�શા��માં સામા�ય બળો  

5.10 વત�ળાકાર ગિત  

5.11 યં�શા��મા ંકોયડાઓ ઉકેલવા  

ઉદાહરણ :- 5.6 થી 5.12 ઉદાહરણ :- 5.1 થી 5.5 

�વા�યાય :- 5.4 થી 5.23 �વા�યાય :- 5.1 થી 5.3 

 

  વધારાના �વા�યાય:- 5.26, 5.27, 5.33, 5.37 
વધારાના �વા�યાય:- 5.24, 5.25, 5.28 થી 5.32, 5.34 થી 5.36, 5.38થી 
5.40 

6 કાય�, ઊ�� અન ેપાવર 

6.1 ��તાવના  

6.2 કાય� અને ગિત ઊ��ના �યાલો : કાય� ઊ�� �મેય  

6.3 કાય�  

6.4 ગિત ઊ��  

6.5 ચલ બળ વડે થતું કાય�  

6.6 ચલબળમાટે કાય�-ઊ�� �મેય  

6.7િ�થિત ઊ��ની િવભાવના (�યાલ)  

6.8યાંિ�ક ઊ��નંુ સંર�ણ  

6.9 િ��ગની િ�થિત ઊ��  

 6.10 ઊ��ના જુદાં – જુદાં �વ�પો : ઊ�� – સંર�ણનો િનયમ 

6.11 પાવર  

6.12 સંઘાત (અથડામણો)  

ઉદાહરણ:- 6.1થી 6.9, 6.11 થી 6.13 ઉદાહરણ:-6.10  



�વા�યાય:- 6.1થી 6.23   

 વધારાના �વા�યાય : - 6.24 થી 6.30  

7 
કણોના તં�ો અને 

ચાકગિત 

7.1 ��તાવના  

 

7.2 ��યમાન કે��  

7.3 ��યમાન કે��ની ગિત  

7.4 કણોના તં�નું રેખીય વેગમાન  

7.5 બે સ�દશોનો સ�દશ ગુણાકાર  

7.6 કોણીય વેગ અને તેનો રેખીય વેગ સાથે સંબંધ  

7.7 ટૉક� અને કોણીય વેગમાન  

7.8 �ઢ પદાથ�નું સંતુલન 7.8.2 ગુ��વ કે�� 

7.9 જડ�વની ચાકમા�ા  

 7.10 લંબ અન ેસમાંતર અ�ોના �મેયો 

7.11 િ�થર અ�ને અનુલ�ીને ચાકગિતની શુ�ધગિતકી  

7.12 િ�થર અ�ને અનુલ�ીને ચાકગિતનંુ ગિતશા��  

7.13 િ�થર અ�ને અનુલ�ીને ચાકગિતના �ક�સામાં કોણીય વેગમાન  

7.14 લોટણ ગિત  

  

ઉદાહરણ :- 7.1 થી 7.9, 7.11, 7.13 થી 7.16 ઉદાહરણ :- 7.10, 7.12 

 �વા�યાય :- 7.1 થી 7.9, 7.11 થી 7.21 �વા�યાય :- 7.10 

 વધારાના �વા�યાય :- 7.22 થી 7.33 

8 ગુ��વાકષ�ણ 

8.1 ��તાવના   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.2 કે�લરના િનયમો 

8.3 ગુ��વાકષ�ણનો સાવ�િ�ક િનયમ  

 8.4 ગુ��વાકષ� અચળાંક 

 8.5 પૃ�વીના ગુ��વથી ઉ�ભવતો �વેગ 

8.6 પૃ�વીની સપાટીથી નીચે અન ેઉપર ગુ��વ�વેગ  

8.7 ગુ��વ િ�થિત ઊ��  

8.8 િન��મણ ઝડપ  

8.9 પૃ�વીના ઉપ�હો  

8.10 ક�ીય ગિતમાંના ઉપ�હની ઊ��  

8.11 ભૂિ�થર અને �ુવીય ઉપ�હો  

 8.12 વજન િવિહનતા 

ઉદાહરણ :- 8.2 થી 8.5, 8.7, 8.8 ઉદાહરણ :- 8.1, 8.6 



�વા�યાય :- 8.1, 8.2, 8.4 થી 8.13, 8.15 થી 8.21 �વા�યાય :- 8.3, 8.14  
 
 
 
 
 
 

 વધારાના �વા�યાય :- 8.22 થી 8.25 

9 
ઘન પદાથ�ના યાંિ�ક 

ગુણધમ� 

9.1 ��તાવના  

 

 9.2 ઘન પદાથ�ની િ�થિત �થાપક વત��ક 

9.3 �િતબળ અને િવકૃિત  

9.4 હૂકનો િનયમ  

9.5 �િતબળ-િવકૃિતવ�  

9.6 િ�થિત �થાપક અંકો 

 

9.6.3 આકાર િ�થિત �થાપક અંક 

9.6.5 પોઈસન ગુણો�ર 

9.6.6 ખ�ચાણમાં રહેલા તારમા ંિ�થિત�થાપકીય િ�થિત ઊ�� 

  

 9.7 ��યની િ�થિત�થાપક વત��કનો ઉપયોગ 

 

ઉદાહરણ :- 9.1, 9.2, 9.5 ઉદાહરણ :- 9.3, 9.4 

�વા�યાય :- 9.1 થી 9.5, 9.7 થી 9.16 �વા�યાય :- 9.6 

 વધારાના �વા�યાય:- 9.17 થી 9.21 

10 

તરલના યાંિ�ક 

ગુણધમ� 
 
 

10.1 ��તાવના  

 

10.2 દબાણ  

10.3 ધારા રેખી વહન  

10.4 બનુ�લીનો િસ�ધાંત  

10.5 �થાનતા (િ�ન�ધતા)   

 10.6 રેનો��ઝ સં�યા 

10.7 પૃ�તાણ 10.7.1 પૃ�  ઊ�� 

10.7.2 પૃ� ઊ�� અન ેપૃ�તાણ 

ઉદાહરણ :- 10.1 થી 10.10, 10.12  ઉદાહરણ :- 10.11 

�વા�યાય :- 10.1 થી10.12, 10.14 થી10.17, 10.19, 10.20 �વા�યાય :- 10.13, 10.18 

વધારાના �વા�યાય:-10.24, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30 વધારાના �વા�યાય:- 10.21 થી10.23, 10.25, 10.26, 10.31 

11 ��યના ઉ�મીય 11.1 ��તાવના   



ગુણધમ�  11.2 તાપમાન અને ઉ�મા 

11.3 તાપમાનનું માપન  

11.4 આદશ� વાય ુસમીકરણ અને િનરપે�તા પમાન  

11.5 ઉ�મીય �સરણ  

11.6 િવિશ� ઉ�માધા�રતા  

11.7 કૅલો�રમે�ી  

 11.8 અવ�થાનો ફેરફાર 

11.9 ઉ�માનું �થાનાંતર (�સરણ) 

11.9.4 કાળા પદાથ�નું િવ�કરણ 

11.9.1ઉ�મા વહન 

11.9.2ઉ�મા નયન 

11.9.3 ઉ�મા િવ�કરણ 

11.9.5 �ીનહાઉસ અસર 

11.10 �યૂટનનો િશતનનો િનયમ  

ઉદાહરણ :- 11.1 થી 11.5, 11.8  ઉદાહરણ :- 11.6, 11.7 

�વા�યાય :- 11.1 થી 11.18, 11.21, 11.22 �વા�યાય :- 11.19, 11.20 

12 થરમોડાયનેિમ�સ 

12.1 ��તાવના  

 

 12.2 તાપીય સંતલુન 

12.3 થરમૉડાયનેિમ�સનો શુ�ય �મનો િનયમ  

12.4 ઉ�મા, આંત�રક ઊ�� અને કાય�  

12.5 થરમૉડાયનેિમ�સનો �થમ િનયમ  

12.6 િવિશ� ઉ�માધા�રતા (�મતા)   

12.7 થરમૉડાયનેિમક અવ�થા ચલ રાિશઓ અને અવ�થા સમીકરણ  

12.8થરમૉડાયનેિમક ���યાઓ  

 12.9ઉ�મા-એિ�જનો 

 12.10રે��જરેટરો અને હીટ (ઉ�મા) પંપો 

12.11થરમૉડાયનેિમ�સનો બીજો િનયમ  

12.12�િતવત� અન ેઅ�િતવત� ���યાઓ  



12.13 કાન�ટ એિ�જન  

�વા�યાય :- 12.1 થી 12.6, 12.8, 12.9 �વા�યાય :- 12.7, 12.10 

13 ગિતવાદ 

13.1 ��તાવના  

 

 13.2 ��યનું આ�વીક�પ 

13.3 વાયુઓની વત��ક  

13.4 આદશ� વાયુનો ગિતવાદ  

13.5 ઊ��ના સમિવભાજનનો િનયમ  

13.6 િવિશ� ઉ�મા-�મતા  

 13.7 સરેરાશ મુ�ત પથ 

ઉદાહરણ :- 13.4, 13.5, 13.8 ઉદાહરણ :- 13.1, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 13.9 

�વા�યાય :- 13.1 થી 13.9 �વા�યાય :- 13.10 

 વધારાના �વા�યાય:-13.11થી 13.14 

14 દોલનો 

14.1 ��તાવના  

 

14.2 આવત� અન ેદોિલત ગિતઓ  

14.3 સરળ આવત� ગિત  

14.4 સરળ આવત� ગિત અન ેિનયિમત વતુ�ળમય ગિત  

14.5 સરળ આવત� ગિતમાં વેગ અને �વેગ  

14.6 સરળ આવત� ગિત માટે બળનો િનયમ  

14.7 સરળ આવત� ગિતમાં ઊ��  

14.8સરળ આવત�ગિત કરતાં કેટલાંક તં�ો  

14.9 અવમં�દત સરળ આવત�ગિત  

14.10�ણો�દત (બળ�ે�રત) દોલનો અને અનુનાદ  

ઉદાહરણ :- 14.1 થી 14.10  

�વા�યાય :- 14.1 થી 14.19  

 વધારાના �વા�યાય:- 14.20 થી 14.25 



15 તરંગો 

15.1 ��તાવના  

 

15.2 લંબગત અન ેસંગત તરંગો  

15.3 �ગામી તરંગમા ં�થાનાંતર સંબંધ  

15.4 �ગામી તરંગની ઝડપ  

15.5 તરંગોના સંપાતીકરણનો િસ�ધાંત  

15.6 તરંગોનું પરાવત�ન 15.6.1િ�થત તરંગો અન ેનોમ�લ મો�ઝ 

15.7�પંદ  

 15.8 ડો�લર અસર 

ઉદાહરણ :- 15.1 થી 15.4, 15.6 ઉદાહરણ :- 15.5, 15.7 

�વા�યાય :- 15.1 થી 15.13, 15.18, 15.19 �વા�યાય :- 15.14 થી 15.17, 15.20, 15.21 

વધારાના �વા�યાય:-15.26 વધારાના �વા�યાય:-15.22 થી 15.25, 15.27 

 

 

ભૌિતક િવ�ાન �ાયોિગક (055) ધોરણ - 11 
 

 અ�યાસ�મમા ંરાખલે �યોગના �ાયોિગક ન�ધપોથી �માણનેા �માકં અ�યાસ�મમાથંી બાદ કરલે �યોગના �ાયોિગક ન�ધપોથી �માણનેા �માકં 

�યોગ - 1 �યોગ– 11 

�યોગ - 2 �યોગ– 12 

�યોગ- 3 �યોગ– 13 

�યોગ- 4 �યોગ– 14 

�યોગ- 5 �યોગ– 17 

�યોગ- 6  

�યોગ- 7  

�યોગ- 8  

�યોગ- 9  

�યોગ- 10  

�યોગ- 15  

�યોગ- 16  



* ધોરણ : 11  જીવવવજ્ઞાન * 
 

ક્રમ 

 

પ્રકરણ નામ અભ્યાસક્રમમાાં રાખે પ્રકરણ/મદુ્દાઓ 
અભ્યાસક્રમમાાંથી બાદ કરેા 

પ્રકરણ/મદુ્દાઓ 
નોંધ 

1 વજીલ વલશ્વ વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. - - 
2 જૈવલક લગીકયણ વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. - - 
3 લનસ્વિ સષૃ્ટિ પ્રસ્િાલના 

3.1   રીર 

3.1.1 ક્રોયોપામવી 
૩.1.2 પીઓપામવી 
૩.1.3 યોડોપામવી 
3.2   દ્રિઅંગીઓ 

૩.2.1 રીલયલિટ  
૩.2.2  ભોવ 

3.3    વિઅંગીઓ 

3.4 અનાવિૃ ફીજધાયીઓ 

3.6 લનસ્વિ જીલનચક્ર અને એકાાંિયજનન 

સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન:-1, 2, ૩, 4, 5, 7, 8,9 (1,2,3), 
11, 12 

3.5 આવિૃ ફીજધાયીઓ 

 
 

સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન:- 6, 9(4), 10 

- 

4 પ્રાણી સટૃિી વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. - - 
5 વપટુી લનસ્વિઓની ફાહ્યાકાય વલદ્યા પ્રસ્િાલના 

5.4  પટુવલન્માવ 

5.5 પટુ 

5.1 મૂ 

5.1.1 મૂના પ્રદેળો 
5.1.2 મૂના રૂાાંિયણો 

- 

 



5.5.1 પટુના બાગો 
5.9.2 વોરેનેવી 
5.9.3 લરલરએવી 
 

સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન:-5, 6(a અને c), 10, 
11,13,14,15 

5.2 પ્રકાાંડ 

5.2.1 પ્રકાાંડના રૂાાંિયણો 
5.3 ણટ 
5.૩.1 વળયાવલન્માવ 

5.૩.2 ણટના પ્રકાયો 
5.3.3 ણટ વલન્માવ 

5.3.4 ણટના રૂાાંિયણો 
5.6 પ 

5.7 ફીજ 

5.7.1 દ્વિદીઓના ફીજની યચના 
5.7.2 એકદીઓના ફીજની યચના 
5.8  રાક્ષલણક વપટુી લનસ્વિનુાં 
અધટ- 

પ્રવલધીમ લણટન 

5.9.1 પેફેવી 
સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન:-1, 2, 3, 4, 6(b), 7, 
8, 9  અને 12 

6 વપટુી લનસ્વિઓની અંિઃસ્થ યચના - વભગ્ર પ્રકયણ યદ કયેર છે - 

7 પ્રાણીઓભાાં યચનાકીમ આમોજન પ્રસ્િાલના 
7.1 પ્રાણી ેળીઓ 

7.1.1 અવધચ્છેદીમ ેળી 
7.1.2 વાંમોજક ેળી 
7.1.3 સ્નાય ુેળી 

7.4 લાંદો 
7.4.1 ફાહ્યકાયવલદ્યા 
7.4.2 અંિઃસ્થવલદ્યા 
 

સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન:- 1( i, iii, iv, v) 

 
 



7.1.4 ચેિા ેળી 
7.2 અંગ અને અંગિાંિ 

7.3 અવવયુાં 
7.3.1 ફાહ્યકાયવલદ્યા 
7.3.2 અંિઃસ્થવલદ્યા 
7.5 દેડકો 
7.5.1 ફાહ્યકાયવલદ્યા 
7.5.2 અંિઃસ્થવલદ્યા 
સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન:-1(ii),2,3,5(B),6,7,8,9,10(a,b,c), 
11(a)(c)(e)(f)(g),12,13,14(a)(c) 

4, 5(a), 10 (d અને e),  

11(b અને d), 14(b) 

8 કો : જીલનનો એકભ વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. - - 
9 જૈલઅણઓુ વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. - - 
10 કોચક્ર અને કોવલબાજન વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. - - 
11 લનસ્વિઓભાાં લશન - વભગ્ર પ્રકયણ યદ કયેર છે - 
12 ખનીજ ોણ - વભગ્ર પ્રકયણ યદ કયેર છે  
13 ઉચ્ચકક્ષાની લનસ્વિઓભાાં પ્રકાળ વાંશ્રેણ વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે.   
14 લનસ્વિઓભાાં શ્વવન વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે.   
15 લનસ્વિ વદૃ્વિ અને વલકાવ 15.4. લનસ્વિ વદૃ્વિ વનમાભકો 

15.4.1. રાક્ષણીકિાઓ 

15.4.2. લનસ્વિ વદૃ્વિ વનમાભકોનુાં વ ાંળોધન 

15.4.3. લનસ્વિ વદૃ્વિ વનમાભકોની દેશધાવભિક 
અવયો 
15.4.3.1. ઓક્ક્ઝન્વ 

પ્રસ્િાલના અને ફીજાંકુયણ 

15.1 વદૃ્વિ 

15.1.1. લનસ્વિ વદૃ્વિ વાભાન્મ યીિે 
અદ્રયવભિ છે. 
15.1.2. વદૃ્વિનુાં ભાન 

15.1.3. વદૃ્વિના િફક્કાઓ 

 



15.4.3.2. જીફયેરીન્વ 

15.4.3.3. વામિોકાઈવનન્વ 

15.4.3.4. ઈથીરીન 

15.4.3.5. એબ્વીવવક એવવડ 

સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન : 4,6,9,10,11 

15.1.4. વદૃ્વિ દય 

15.1.5. વદૃ્વિ ભાિેની યીસ્સ્થવિઓ 

15.2. વલબેદન, વનવલિબેદન અને 
પનુઃવલબેદન 

15.3. વલકાવ 

15.5. પ્રકાળ અલવધ 

15.6. લાવાંિીકયણ 

15.7. ફીજ સષુપુ્િિા 
સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન : 1,2,3,5,7,8 

16 ાચન અને અલબળોણ - વભગ્ર પ્રકયણ યદ કયેર છે  
17 શ્વાવોચ્છલાવ અને લાયઓુનુાં વલવનભમ વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. - - 
18 દેશજ અને દ્રયલશન વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. - - 
19 ઉત્વગટ ેદાળો અને િેનો વનકાર વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. - - 
20 પ્રચરન અને શરનચરન 20.3. કાંકારિાંિ 

20.4. વાાંધા 
 

સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન : 4 (c, d અને e),5 (c), 9, 10(a, 
b, e અને f) 

પ્રસ્િાલના 
20.1 શરનચરનના પ્રકાયો 
20.2 સ્નાય ુ

20.2.1. વાંકોચનળીર પ્રોિીનની યચના 
20.2.2. સ્નાય ુવાંકોચનની દ્રક્રમાવલવધ 

20.5 સ્નાય ુઅને કાંકારિાંિની 
અવનમવભિિાઓ 

સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન : 1,2,3, 4(a અને b), 
5(a અને b), 6,7,8,10(c અને d) 
 

 



21 ચેિાકીમ વનમાંિણ અન ેવશવનમભન પ્રસ્િાલના 
21.1. ચેિાિાંિ 

21.2. ભાનલ ચેિાિાંિ 

21.3. ચેિાકો ચેિાિાંિના યચનાત્ભક અને 
દ્રક્રમાત્ભક એકભ િયીકે 

21.3.1. ચેિા ઊભીલેગની ઉત્વિ અને લશન 

21.3.2. ઊભીલેગનુાં લશન 

21.4. ભધ્મસ્થ ચેિાિાંિ 

21.4.1. અગ્રભગજ 

21.4.2. ભધ્મભગજ 

21.4.3. શ્વભગજ 

સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન : 1(a), 2(a અને b), 3,4(a અને 
b), 5(a,b,c,d અને i), 6(a), 8(a), 9(a,b,d અને 
e) 10(b અને c), 12(a,b અને e) 

21.5 યાલવિિિ દ્રક્રમા અને યાલવિિિ 

      કભાન 

21.6. વાંલેદના ગ્રશણ અને પ્રદ્રક્રમા 
21.6.1. આંખ 

21.6.1.1. આંખના બાગો 
21.6.1.2. િષ્ટિની દ્રક્રમાવલવધ 

21.6.2. કાન 

21.6.2.1. વાાંબલાની દ્રક્રમાવલવધ 

સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન : 1(b અને c),2(c), 
4(c અને d), 5(e,f,g અને h), 6(b 
અને c), 7(a,b,c),8(b અને c),9(c), 
10(a), 11,12(c અને d) 
 

 

22 યાવામલણક વશવનમભન અન ે

વાંકરન 
વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. - - 



* ધોરણ :- ૧૧    જીવવવજ્ઞાન પ્રાયોગગક * 
અભ્માવક્રભભાાં યાખેર પ્રમોગના પ્રામોલગક નોંધોથી 

પ્રભાણેનાાં ક્રભાાંક 

અભ્માવક્રભભાાં યદ કયેર  પ્રમોગના પ્રામોલગક 
નોંધોથી પ્રભાણેનાાં ક્રભાાંક 

પ્રમોગ – ૧ પ્રમોગ – ૭ 

પ્રમોગ – ૨ પ્રમોગ – ૮ 

પ્રમોગ – 3 પ્રમોગ – ૯ 

પ્રમોગ – ૪ પ્રમોગ – ૧૧ 

પ્રમોગ – ૫ પ્રમોગ – ૧૨ 

પ્રમોગ – ૬ પ્રમોગ – ૧૫ 

પ્રમોગ – ૧૦ પ્રમોગ – ૧૬ 

પ્રમોગ – ૧૩ પ્રમોગ – ૧૭ 

પ્રમોગ – ૧૪ પ્રમોગ – ૧૮ 

પ્રમોગ – ૨૦ પ્રમોગ – ૧૯ 

પ્રમોગ – ૨૧ પ્રમોગ – ૨૯ 

પ્રમોગ – ૨૨ પ્રમોગ – ૩૨ 

પ્રમોગ – ૨૩  

પ્રમોગ – ૨૪  

પ્રમોગ – ૨૫  

પ્રમોગ – ૨૬  

પ્રમોગ – ૨૭  

પ્રમોગ – ૨૮  

પ્રમોગ – ૩૦  

પ્રમોગ – ૩૧  

પ્રમોગ – ૩૩  

પ્રમોગ – ૩૪  

 
 



* ઘોરણ -11 ગણણત (050)  (વળજ્ઞાન પ્રળાષ) * 

ક્રમ પ્રકરણન ું નામ અભ્યાશક્રમમાું રાખે પ્રકારણ/મ દ્દાઓ અભ્યાશક્રમમાુંથી ચાલ  ળવષ માટે બાદ કરે પ્રકારણ/મ દ્દાઓ રીમાકષશ 

1 ગણ ● ગણ અને તેમન ું વનરૂણ 

● ખાી ગણ 

● શાન્તા અને અનુંત ગણો 
● શમાન ગણ 

● ઉગણ 

● ધાતગણ 

● શાળષવિક ગણ 

● ળેન આકૃવત 

● ગણક્રક્રયાઓ 

● પરૂકગણ 

● બે ગણના યોગ અને છેદગણ રના વ્યાળષાક્રરક 

ફૂટપ્રશ્નો 
● ઉદાષરણ 23 થી 34 

● સ્ળાધ્યાય 1.6 આખ ું 
● પ્રકીણષ સ્ળાધ્યાય 1 આખ ું 

 

2 શુંબુંધ અને વળધેયો ● ગણોનો  કાતેણઝય ગ ણાકાર 

● શુંબુંધ 

● વળધેય 

● ળાસ્તવળક વળધેયો રની બૈજજક ક્રક્રયાઓ 

● ઉદાષરણ 16 અને 17 

● પ્રકીણષ સ્ળાધ્યાય 2 ના દાખા નું. 6,7,11,12 

 

3 વિકોણવમવતય વળધેયો ● ખણૂા 
● વિકોણવમવતય વળધેયો 
● બે ખણૂાના શરળાલા અને બાદબાકી સ્ળરૂે 

વિકોણવમવતય વળધેયો 
●  Sine  અને Cosine સિૂોની શાણબત અને શરલ ઉયોગ 

● વિકોણવમવતય શમીકરણો 
● સ્ળાધ્યાય 3.4 આખ ું 
● ઉદાષરણ 18 થી 24,27,28 

● સ્ળાધ્યાય 3.5ના દાખા નું. 4,5,9,14,15,16 

 

4 ગાણણવતક અન માનનો 
વશદ્ાુંત 

● વળવયાણિમ ખ 

● ગાણણવતક અન માનનો વશદ્ાુંત 

● સ્ળાધ્યાય 4ના દાખા નું. 7થી 24 

● ઉદાષરણ 4 થી 8 

 

5 શુંકર શુંખ્યાઓ અને 

દ્વિઘાત શમીકરણો 
 

● શુંકર શુંખ્યાઓ 

● શુંકર શુંખ્યાઓન ું બીજગણણત 

● શુંકર શુંખ્યાનો માનાુંક તથા અન બદ્ શુંકર શુંખ્યા 

● શુંકર શુંખ્યાન ું ળગષમલૂ 

● સ્ળાધ્યાય 5.4 

● ઉદાષરણ 12,17 

● પ્રકીણષ સ્ળાધ્યાય 5 

 



● આગષન્ડ આકૃવત અને ઘ્ર ળીય સ્ળરૂ 

● દ્વિઘાત શમીકરણો 

6 સ રેખ અશમતાઓ ● અશમતાઓ 

● એક ચણમાું સ રેખ અશમતાનો બૈજજક ઉકે અને તેન ું 
આેખ ર વનરૂણ 

● બે ચમાું સ રેખ અશમતાઓની શુંષવતનો ઉકે 

● સ્ળાધ્યાય 6.1ના દાખા નું. 21 થી 26 

● સ્ળાધ્યાય 6.2ના દાખા નું. 5 થી 10 

● સ્ળાધ્યાય 6.3ના દાખા નું. 7 થી 15 

● પ્રકીણષ સ્ળાધ્યાય 6 

● ઉદાષરણ 1 થી 20 

 

7 ક્રમચય અને શુંચય ● ગણતરીનો મલૂભતૂ વશદ્ાુંત 

● ક્રમચયો 
● શુંચયો 

● પ્રકીણષ ઉદાષરણ 20,21,22,23,24 

● પ્રકીણષ સ્ળાધ્યાય 7 

 

8 પ્રકારણ-૮ શમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે. -  

9 શે્રણી અને શે્રઢી ● શે્રણીઓ 

● શે્રઢી 
● શમાુંતર શે્રણી (A.P.)  

● શમગ ણોત્તર શે્રણી (G.P.)  

● શમાુંતર મઘ્યક અને ગ ણોત્તર મઘ્યક ળચ્ચેનો શુંબુંધ 

● વળવષ્ટ શે્રણીઓનાું n દોના શરળાલા 
● અનુંત શમગ ણોત્તર શે્રણી અને તેનો શરળાલો 

 

● સ્ળાધ્યાય 9.2ના દાખા નું. 7,8,9,11,12, 16,17,18 

● સ્ળાધ્યાય 9.3ના દાખા નું. 20 થી 32 

● સ્ળાધ્યાય 9.4ના દાખા નું. 2,7,8 

● પ્રકીણષ સ્ળાધ્યાય 9 આખ ું 
● ઉદાષરણ 6 તથા 19 થી 24 

 

10 રેખાઓ ● રેખાનો ઢાલ 

● રેખાના શમીકરણનાું વળવળધ સ્ળરૂ 

● રેખાન ું વ્યાક શમીકરણ 

● ણબિંદ થી રેખાન ું ુંબઅંતર 

● બે રેખાઓના છેદણબિંદ માુંથી શાર થતી રેખા 
શુંષવતન ું શમીકરણ 

● સ્ળાધ્યાય 10.4 આખ ું 
● ઉગમણબિંદ ન  ું સ્થાનાુંતર઼ 

● સ્ળાધ્યાય 10.5 આખ ું 
● ઉદાષરણ 20 થી 28 

● પ્રકીણષ સ્ળાધ્યાય 10 ના દાખા નું. 
6,10,12,13,15,16, 17,18,19,20,22,24 

 



11 ાુંકળો ● ળર્ ષલ 

● રળય 

● ઉળય 

● અવતળય 

● ુંક નો ક્રરચ્છેદ 

● વળશજિત ુંક  ક્રરચ્છેદ 

● પ્રકીણષ ઉદાષરણ 

● પ્રકીણષ સ્ળાધ્યાય 11 આખ ું 

 

12 વિક્રરમાણીય ભવૂમવતનો 
ક્રરચય 

● વિક્રરમાણીય અળકામાું યામાક્ષો અને યામ 

● અળકામાું ણબિંદ ના યામ 

● બે ણબિંદ ઓ ળચ્ચેન ું અંતર 

● વળિાજન સિૂ 

-  

13 ક્ષ અને વળકન ● વળકનનો  શાષજજક ખ્યા 

● ક્ષ 

● વિકોણવમવતય વળધેયનાું ક્ષ 

● ઘાતાુંકીય અને ઘ  ગણકીય વળધેય 

● વળકન 

-  

14 પ્રકારણ-૧૪ શમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે. -  

15 પ્રકારણ-૧૫ શમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે.  -  

16 શુંિાળના ● યાદષ ચ્ચ્છક પ્રયોગ 

● ઘટના 
● ઘટનાની શુંિાળના 
● શમશુંિાળી શુંિાળના 
● ઘટના A અથળા B ની શુંિાળના 
● A' ની શુંિાળના 

● શુંિાળનાનો પળૂષધારણાય ક્ત અણિગમ 

● સ્ળાધ્યાય 16.3નો દાખા નું1 

● ઉદાષરણ નું. 9,14,16,17 
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