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&& ¡É»lÉÉ´É{ÉÉ &&

Ê¶ÉKÉiÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ »É©ÉÚ³Ò JÉÅÊlÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÅÖ HÉ©É Hùà Uà. +É JÉÅÊlÉoÉÒ »É©ÉÉW©ÉÉÅ ÊSÉù»oÉÉ«ÉÒ ©ÉÚ±«ÉÉà +{Éà 
»ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÖÅ »ÉWÇ{É oÉÉ«É Uà. »É©ÉÉW©ÉÉÅ ¡ÉàùH ¥É³ lÉùÒHà Ê¶ÉKÉiÉ ©É¾l´É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Hùà Uà. +É [ÉÉ{É «ÉÖNÉ©ÉÉÅ Ê¶ÉKÉiÉ 
oÉHÒ W ©ÉÉ{É´É Y´É{É ¥É¾àlÉù lÉà©ÉW A}ÉlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. lÉà SÉÊùlÉÉoÉÇ Hù´ÉÉ ¥ÉÉ³H{ÉÉ »É´ÉÉÈNÉÒ Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ 
»ÉÅH±~É{ÉÉ ~ÉÊù~ÉÚiÉÇ Hù´ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ +{Éà +»ÉùHÉùHlÉÉ W³´ÉÉ«É lÉà ¾àlÉÖoÉÒ yÉÉàùiÉ 10/12 ©ÉÉÅ 
{É´ÉÉ 30% PÉ÷Éeà±É +§«ÉÉ»ÉJ©É +ÉyÉÉÊùlÉ ~ÉùÒKÉÉ ~ÉuÊlÉ +{ÉÖ»ÉÉù Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´ÉºÉ«É{ÉÉ ¡É·{É~ÉmÉÉà ©ÉÖW¥É 
NÉÖWùÉlÉ ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH +{Éà ASSÉlÉù ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH Ê¶ÉKÉiÉ ¥ÉÉàeÇ, NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉù wÉùÉ «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ~ÉùÒKÉÉ ~ÉuÊlÉ 
+{Éà ~ÉÊù°~É©ÉÉÅ ~ÉiÉ £àù£Éù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà.

+mÉà{ÉÒ ÊW±±ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉÉÊyÉHÉùÒ{ÉÒ HSÉàùÒ, ´É±É»ÉÉe lÉoÉÉ ÊW±±ÉÉ ¶ÉÉ³ÉHÒ«É ~ÉùÒKÉÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ, 
´É±É»ÉÉe{ÉÉ »ÉÅ«ÉÖGlÉ A~ÉJ©Éà +§«ÉÉ»ÉJ©É +{Éà ~ÉùÒKÉÉ ~ÉuÊlÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{ÉÉ »ÉÉà~ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà 
»ÉÖ~Éàùà »Éù HùÒ ¶ÉHà lÉà©ÉW ¡ÉNÉÊlÉ{ÉÉ ùÉW©ÉÉNÉÇ »ÉÖyÉÒ ~É¾ÉáSÉÒ ¶ÉHà +{Éà §É«É©ÉÖGlÉ, ÊSÉÅlÉÉ©ÉÖGlÉ +{Éà Al»ÉÉ¾ 
~ÉÚ´ÉÇH ́ ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ ~ÉùÒKÉÉ +É~ÉÒ ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à ÊSÉÅlÉ{É HùÒ lÉà{ÉÉ Ê{ÉºHºÉÇ °~Éà yÉÉàùiÉ 10/12 ¥ÉÉàeÇ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ 
+É~É{ÉÉù lÉ©ÉÉ©É Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà, Ê¶ÉKÉHÉà +{Éà +ÉSÉÉ«ÉÇ¸ÉÒ+Éà +{Éà lÉoÉÉ ¶ÉÉ³É wÉùÉ qùàH Ê´ÉºÉ«É{ÉÖÅ ~ÉÚiÉÇ 
xhÒHùiÉ HùÒ ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à ¾àlÉÖ±ÉKÉÒ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ W´ÉÉ¥ÉÉà »É¾ÒlÉ ̀ +Éq¶ÉÇ ¡É·{É¥ÉéH' ~ÉÖÊ»lÉHÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´Éà±É Uà. +É ~ÉÖÊ»lÉHÉ©ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà qùàH Ê´ÉºÉ«É{ÉÉ ¡É·{É~ÉmÉ ~ÉÊù°~É +ÉyÉÉÊùlÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉà ©É¾É´ÉùÉà 
»Éù³lÉÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHà lÉà´ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ´ÉÉù ¡É·{ÉÉà ~ÉÉcÃ«É~ÉÖ»lÉH{ÉÉ +ÉyÉÉùà lÉä«ÉÉù HùÒ{Éà »ÉÅHÊ±ÉlÉ HùÒ, ~ÉÖÊ»lÉHÉ 
»´É°~Éà ¡ÉHÉÊ¶ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà.

``+Éq¶ÉÇ ¡É·{É¥ÉéH'' ~ÉÖÊ»lÉHÉ©ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´ÉºÉ«É{ÉÉ Ê¶ÉKÉH lÉW[ÉÉà{ÉÒ ÷Ò©É wÉùÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà 
»Éù³lÉÉoÉÒ ¡É·{É~ÉmÉÉà »É©ÉY ¶ÉHà lÉà ¡É©ÉÉiÉà NÉÖiÉ§ÉÉù ©ÉÖW¥É lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. yÉÉàùiÉ 10/12 
¥ÉÉàeÇ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ W´É±ÉÅlÉ »É£³lÉÉ ¡ÉÉ~lÉ Hùà +à Atà¶É{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ +ÉH±É{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà. +É¶ÉÉ 
Uà Hà +É ̀ `¡É·{É¥ÉéH ~ÉÖÊ»lÉHÉ'' Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà, Ê¶ÉKÉHÉà{Éà, +ÉSÉÉ«ÉÇ¸ÉÒ+Éà{Éà +{Éà ́ ÉÉ±ÉÒ+Éà{Éà ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇH ¥É{ÉÒ 
ù¾à¶Éà.

[ÉÉ{É «ÉÖNÉ{ÉÉ {É´ÉlÉù Ê¶ÉKÉiÉ lÉà©ÉW ©ÉÚ±«ÉÉÅH{É{ÉÉ ¾àlÉÖ+Éà ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH +{Éà ASSÉlÉù ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH 
HKÉÉ{ÉÉlÉ©ÉÉ©É Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà »É£³lÉÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É +{Éà lÉà{ÉÉ +É{ÉÅq{ÉÒ lÉH ©Éà³´Éà, qùàH Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ {Éä~ÉÖi«É ¡ÉÉ~lÉ 
HùÒ ¡ÉNÉÊlÉ¶ÉÒ±É ¥É{Éà lÉà ©ÉÉ÷à +É +Éq¶ÉÇ ¡É·{É¥ÉéH ~ÉÖÊ»lÉHÉ©ÉÉÅ +©ÉÉùÒ ÷Ò©É +àV«ÉÖHà¶É{Éà Wà W¾à©ÉlÉ AcÉ´ÉÒ lÉà 
HÉ¥ÉÒ±Éà lÉÉùÒ£ Uà. +É ̀ `+Éq¶ÉÇ ¡É·{É¥ÉéH'' ~ÉÖÊ»lÉHÉ{ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ +ÅNÉà{ÉÉ §ÉNÉÒùoÉ HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ ́ É±É»ÉÉe ÊW±±ÉÉ{ÉÒ 
¶ÉÉ³ÉHÒ«É ~ÉùÒKÉÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ, Ê´ÉºÉ«É H{´ÉÒ{Éù¸ÉÒ+Éà, Ê´ÉºÉ«É lÉW[É Ê¶ÉKÉHÉà+à ~ÉÚiÉÇ ¡ÉÊlÉ¥ÉulÉÉ qÉLÉ´ÉÒ »É©ÉOÉ 
~ÉÖÊ»lÉHÉ{Éà +ÉLÉùÒ +Éà~É +É~«ÉÉà Uà; Wà »ÉùÉ¾{ÉÒ«É Uà.

fu. yuV. JtmttJtt
rsjjtt rNtHtKttr"tfthe, Jtjtmttz
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»É©ÉOÉ +àV«ÉÖHà¶É{É ÷Ò©É ́ É±É»ÉÉe, ÊW±±ÉÉ ¶ÉÉ³ÉHÒ«É ~ÉùÒKÉÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ ́ É±É»ÉÉe, Ê´ÉºÉ«É H{´ÉÒ{Éù¸ÉÒ+Éà, 
Ê´ÉºÉ«É lÉW[É Ê¶ÉKÉHÉà lÉoÉÉ HÉ´ÉàùÒ ¡Éà»É SÉÒLÉ±ÉÒ{ÉÉà +Ê§É{ÉÅq{É »É¾ +É§ÉÉù ´«ÉGlÉ HùÒ+à UÒ+à.               
©ÉÉ-£ÉA{eà¶É{É ´ÉÉ~ÉÒ, ¸ÉÒ©ÉqÃ ùÉWSÉÅr NÉÖùÖHÖ±É yÉù©É~ÉÖù +{Éà ~ÉÉùÖ±É «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ÷Ò, ´ÉeÉàqùÉ lÉoÉÉ +{«É 
qÉlÉÉ+Éà{ÉÉà »É¾HÉù ¥Éq±É +É§ÉÉù ́ «ÉGlÉ HùÒ+à UÒ+à. »É©ÉOÉ ́ É±É»ÉÉe ÊW±±ÉÉ{ÉÒ +àV«ÉÖGà¶É{É ÷Ò©É{ÉÒ +oÉÉNÉ 
©É¾à{ÉlÉoÉÒ +{Éà SÉÒ´É÷oÉÒ ̀ `+Éq¶ÉÇ ¡É·{É ¥ÉéH'' ~ÉÖÊ»lÉHÉ Ê{É©ÉÉÇiÉ ~ÉÉ©ÉÒ Uà, lÉàoÉÒ +©ÉÉà ¾ÊºÉÇlÉ UÒ+à. Ê´ÉvÉoÉÔ 
Ê´ÉºÉ«É »ÉÉoÉà +{ÉÖ¥ÉÅyÉ »ÉÉyÉÒ ~ÉÊùiÉÉ©É{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à +©ÉÉà+à +vlÉ{É ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà. 
lÉà©É UlÉÉÅ G«ÉÉÅH HÉà> mÉÖÊ÷ WiÉÉ«É lÉÉà »ÉÚSÉ{ÉÉà +É´ÉHÉ«ÉÇ Uà. ¸ÉuÉ Uà Hà +É +Éq¶ÉÇ ¡É·{É¥ÉéH ~ÉÖÊ»lÉHÉ 
Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà, Ê¶ÉKÉHÉà, +ÉSÉÉ«ÉÇ¸ÉÒ+Éà lÉoÉÉ ´ÉÉ±ÉÒ+Éà{Éà A~É«ÉÉàNÉÒ {ÉÒ´ÉeÒ §ÉÊ´Éº«É{ÉÒ »É£³lÉÉ{ÉÉ wÉù APÉÉeÒ, 
¡ÉNÉÊlÉ{ÉÉ ~ÉÅoÉà qÉàùÒ »ÉÅSÉÉù Hù¶Éà +{Éà »ÉÉ£±«ÉlÉÉ{ÉÒ ©ÉÅÊW±É Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà +SÉÚH »ÉÉÅ~Ée¶Éà. +à´ÉÒ +ÅlÉ&HùiÉoÉÒ 
¶ÉÖ§ÉàSUÉ »É¾.

ÊH¶É{É +à£. ́ É»ÉÉ´ÉÉ
ÊW±±ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉÉÊyÉHÉùÒ
´É±É»ÉÉe, ÊW. ́ É±É»ÉÉe
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J©É Ê´ÉºÉ«É lÉW[É¸ÉÒ ¶ÉÉ³É{ÉÖÅ {ÉÉ©É
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¡ÉàùiÉÉ - ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É
¸ÉÒ Hà. +à£. ´É»ÉÉ´ÉÉ

ÊW±±ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉÉÊyÉHÉùÒ, ´É±É»ÉÉe.

&& »ÉÅH±É{É &&
¸ÉÒ Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> +à©É. ùÉ´ÉÖlÉ
©Éqq{ÉÒ¶É Ê¶ÉKÉiÉ Ê{ÉùÒKÉH

&& ©ÉÖrH &&
HÉ´ÉàùÒ Ê¡É{÷ùÒ, SÉÒLÉ±ÉÒ.

Ê´ÉºÉ«É & +ÉÅHeÉ¶ÉÉ»mÉ

J©É H{´ÉÒ{Éù ¶ÉÉ³É{ÉÖÅ {ÉÉ©É

1.

1.

2.

3.

4.

¸ÉÒ Ê´Éù±É§ÉÉ> »ÉÖ©É{É§ÉÉ> §ÉÅeÉùÒ

¸ÉÒ +Ê{É±ÉHÖ©ÉÉù H±«ÉÉiÉ§ÉÉ> ~É÷à±É

HàlÉ{ÉHÖ©ÉÉù cÉHÉàù§ÉÉ> ~É÷à±É

¸ÉÒ ¶Éä±ÉàºÉ§ÉÉ> ]ÒiÉÉ§ÉÉ> ~É÷à±É

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉlÉÒKÉÉ¥Éà{É Êq{Éà¶É§ÉÉ> ~É÷à±É

£±ÉyÉùÉ ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH ¶ÉÉ³É, £±ÉyÉùÉ.

©ÉÊiÉ¥ÉÉ »ÉÉ´ÉÇWÊ{ÉH Ê´ÉvÉ±É«É, ´É±É»ÉÉe.

¸ÉÒ W©É{ÉÉ¥ÉÉ> »ÉÉ´ÉÇWÊ{ÉH H{«ÉÉ Ê´ÉvÉ±É«É, ´É±É»ÉÉe.

¥ÉÉ> +É´ÉÉ¥ÉÉ> ¾É>»HÚ±É, ´É±É»ÉÉe.

eÒ. »ÉÒ. +Éà. »ÉÉ´ÉÇWÊ{ÉH ¾É>»HÚ±É, ~ÉÉùeÒ.
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િવષય. �કડાશા� [135]  િવષય. �કડાશા� [135]  િવષય. �કડાશા� [135]  િવષય. �કડાશા� [135]   

��પ��ુ ંમાળ ુ ં��પ��ુ ંમાળ ુ ં��પ��ુ ંમાળ ુ ં��પ��ુ ંમાળ ુ ં 

!ચૂનાઓ : (1) આ ��પ�મા ં*ુલ 6 િવભાગો છે. !ચૂનાઓ : (1) આ ��પ�મા ં*ુલ 6 િવભાગો છે. !ચૂનાઓ : (1) આ ��પ�મા ં*ુલ 6 િવભાગો છે. !ચૂનાઓ : (1) આ ��પ�મા ં*ુલ 6 િવભાગો છે.  

                                                (2) સાદા ગણનય�ંનો ઉપયોગ મા4ય છે.(2) સાદા ગણનય�ંનો ઉપયોગ મા4ય છે.(2) સાદા ગણનય�ંનો ઉપયોગ મા4ય છે.(2) સાદા ગણનય�ંનો ઉપયોગ મા4ય છે. 

                                                (3) (3) (3) (3) Z-કો5ટકનો ઉપયોગ કર7 શકાશે. કો5ટકનો ઉપયોગ કર7 શકાશે. કો5ટકનો ઉપયોગ કર7 શકાશે. કો5ટકનો ઉપયોગ કર7 શકાશે.  

િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ A 

નીચેનામાથંી યો:ય િવક;પ પસદં કર7 સાચો જવાબ લખોનીચેનામાથંી યો:ય િવક;પ પસદં કર7 સાચો જવાબ લખોનીચેનામાથંી યો:ય િવક;પ પસદં કર7 સાચો જવાબ લખોનીચેનામાથંી યો:ય િવક;પ પસદં કર7 સાચો જવાબ લખો. (દર?કનો 1 . (દર?કનો 1 . (દર?કનો 1 . (દર?કનો 1 @ણુ)                       @ણુ)                       @ણુ)                       @ણુ)                            [15][15][15][15] 

�� Aમાકં 1 થી 15  

િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ BBBB 

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના એક વાCમા ંજવાબ આપો. (દર?કનો 1 @ણુ)       ��ોના એક વાCમા ંજવાબ આપો. (દર?કનો 1 @ણુ)       ��ોના એક વાCમા ંજવાબ આપો. (દર?કનો 1 @ણુ)       ��ોના એક વાCમા ંજવાબ આપો. (દર?કનો 1 @ણુ)                                                                                                                            [15][15][15][15] 

�� Aમાકં 16 થી 30  

િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ C    

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( દસમાં��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( દસમાં��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( દસમાં��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( દસમાથંી કોઈ પણ સાત ) થી કોઈ પણ સાત ) થી કોઈ પણ સાત ) થી કોઈ પણ સાત )  (દર?કનાદર?કનાદર?કનાદર?કના    2 @ણુ) 2 @ણુ) 2 @ણુ) 2 @ણુ)                [14][14][14][14]                                            

�� Aમાકં 31 થી 40  

િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ D 

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( બારમાથંી કોઈ પણ આઠ ) (દર?કના ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( બારમાથંી કોઈ પણ આઠ ) (દર?કના ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( બારમાથંી કોઈ પણ આઠ ) (દર?કના ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( બારમાથંી કોઈ પણ આઠ ) (દર?કના 3    @ણુ)@ણુ)@ણુ)@ણુ)                              [24]                [24]                [24]                [24]                

�� Aમાકં 41 થી 52  

િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ E 

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (પાચંમાથંી કોઈ પણ ���ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (પાચંમાથંી કોઈ પણ ���ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (પાચંમાથંી કોઈ પણ ���ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (પાચંમાથંી કોઈ પણ �ણ ) (દર?કના 4 @ણુ)  ણ ) (દર?કના 4 @ણુ)  ણ ) (દર?કના 4 @ણુ)  ણ ) (દર?કના 4 @ણુ)                       [12]                                                       [12]                                                       [12]                                                       [12]                                                       

�� Aમાકં 53 થી 57  

િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ F 

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (છછછછ    માથંી કોઈ પણ ચારમાથંી કોઈ પણ ચારમાથંી કોઈ પણ ચારમાથંી કોઈ પણ ચાર    ) (દર?) (દર?) (દર?) (દર?કકકકના 5 @ણુ)     ના 5 @ણુ)     ના 5 @ણુ)     ના 5 @ણુ)                   [20[20[20[20]                                                       ]                                                       ]                                                       ]                                                       

�� Aમાકં 58 થી 63   
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િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ A 

નીચેનામાથંી યો:ય િવક;પ પસદં કર7 સાચો જવાબ લખો. (દર?કનો 1નીચેનામાથંી યો:ય િવક;પ પસદં કર7 સાચો જવાબ લખો. (દર?કનો 1નીચેનામાથંી યો:ય િવક;પ પસદં કર7 સાચો જવાબ લખો. (દર?કનો 1નીચેનામાથંી યો:ય િવક;પ પસદં કર7 સાચો જવાબ લખો. (દર?કનો 1    @ણુ)                       @ણુ)                       @ણુ)                       @ણુ)                       [15][15][15][15] 

�� Aમાકં 1 થી 15 �� Aમાકં 1 થી 15 �� Aમાકં 1 થી 15 �� Aમાકં 1 થી 15     

��. 1 ��. 1 ��. 1 ��. 1 ભાગ : ભાગ : ભાગ : ભાગ : 1 1 1 1     �કરણ : 1�કરણ : 1�કરણ : 1�કરણ : 1 

!ચૂક �ક!ચૂક �ક!ચૂક �ક!ચૂક �ક 

1. LવનિનવાMહ ખચMના !ચુક �કની રચનામા ંકયા ભાવ Oયાનમા ંલેવાય છે ? 

  [A]  બPર ભાવ     [B] જQથાબધં ભાવ     [C] સર?રાશ ભાવ     [D] Rટક ભાવ 

2. !ચૂક �કની રચનામા ંકઈ સર?રાશને Sે5ઠ ગણવામા ંઆવે છે ?  (Tુલાઈ-19) 

  [A] હકારાWમક મOયક    [B] સમાતંર મOયક    [C] ભાXરત મOયક    [D] @ણુોYર મOયક  

3. ચલ રાિશની XકZમતમા ંથતા લાબંા ગાળાના ફ?રફારોની સરખામણી માટ? કઈ ર7ત ઉપયોગી છે ? 

  [A] પરંપXરત આધારની ર7ત    [B] લા\પેયરની ર7ત   [C] અચલ આધારની ર7ત   [D] પાશેની ર7ત 

4. જો આધાર વષM 2015ના સાપે^મા ંવષM 2016મા ંનાણાનંી ખર7દશ_`ત 0.75 હોય, તો વષM 2016 માટ? 

      ભાવનો સામા4ય !ચૂક �ક ક?ટલો હોય ? (માચM-20)  

   [A] 750     [B] 175      [C] 133.33    [D] 275   

5. લા\પેયરના !ચૂક �કની ગણતર7મા ંકયો વપરાશ લેવામા ંઆવે છે ? 

   [A] આધાર વષMનો વપરાશ                   [B]  ચાa ુવષMનો વપરાશ   

   [C] સર?રાશ વષMનો વપરાશ           [D] કોઈ પણ વષMનો વપરાશ   

6. કયો !ચૂક �ક લોકોના Lવનધોરણનો bયાલ આપે છે ? 

   [A] ઔdોeગક ઉWપાદનનો !ચૂક �ક     [B] જQથાનો !ચૂક �ક 

    [C] Xફશરનો !ચૂક �ક                   [D] LવનિનવાMહ ખચMનો !ચૂક �ક  

7. એક વ\fનુો ભાવ આધાર વષMની સરખામણીમા ંચાa ુવષMમા ં3.2 ગણો વધે છે, તો ભાવ !ચૂક �ક 

     ક?ટલો થાય? (માચM-18) 

    [A] 32      [B] 320       [C] 420      [D] 220   

8. એક વ\fનુો ભાવ આધાર વષMની સરખામણીમા ંચાa ુવષMમા ં4.5 ગણો વધે છે, તો ભાવ !ચૂક �ક 

     ક?ટલો થાય ? 

    [A] 45   [B] 550    [C] 450   [D] 350  

9. કૌhંુeબક બiટની ર7તમા ંવ\f�ુ ુ ંકjુ ંખચM ભાર તર7ક? લેવામા ંઆવે છે ? 

    [A]  પસદંગીના વષM�ુ ંખચM   [B] સર?રાશ વાિષkક ખચM   [C] આધાર વષM�ુ ંખચM   [D] ચાa ુવષM�ુ ંખચM  

10. lગાવાનો દર નm7 કરવા કયો !ચૂક �ક ઉપયોગમા ંલેવાય છે ? 

    [A] LવનિનવાMહ ખચMનો !ચૂક �ક   [B] જQથાબધં ભાવનો !ચૂક �ક  

    [C] રા5n7ય આવકનો !ચૂક �ક      [D] આયાત-િનકાસનો !ચૂક �ક  

11. પાશેના !ચૂક �ક�ુ ં!�ૂ મેળવવા વ\fઓુના ભાર સાપે^ 1

0

P

P
ને ખચMનો કયો ભાર આપવામા ં 
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    આવે છે ? 

      [A] ����        [B]  ����        [C]  ����       [D]  ���� 

12. જો P FI I હોય, તો નીચેના પૈક7 કjુ ંિવધાન સાpુ ંછે ? (Tુલાઈ-18) 

      [A] �� = 2�	         [B] �� = 
�
�  ��         [C] �� = � = �	        [D]  4�� = �	 

13. જો વષM 2010 ના  સાપે^મા ંવષM  2016 નો એક વગMના લોકોના  LવનિનવાMહ ખચMનો  !ચૂક �ક  

    200 થાય, તો નીચેના પૈક7 કjુ ંિવધાન સાpુ ંછે ? 

    [A] તે વગM qારા વપરાશમા ંલેવાતી ચીજવ\fઓુના ચાa ુવષMના ભાવમા ં200 ટકાનો સર?રાશ વધારો 

            થયો છે  

    [B] તે વગM qારા વપરાશમા ંલેવાતી ચીજવ\fઓુના ચાa ુવષMના ભાવમા ં100 ટકાનો સર?રાશ ઘટાડો 

            થયો છે  

    [C] નાણાનંી ખર7દશ_`ત 0.5 છે  

       [D] તે વગM qારા વપરાશમા ંલેવાતી ચીજવ\fઓુના ચાa ુવષMના ભાવ _\થર રsા છે .  

14. વષM 2013 માટ? એક વગMના *ુhંુબોની ખચMપા� 20,000 હોય અને તે વગMનો 2013 ના વષMના આધાર?  

        2015 ના વષM માટ?નો LવિનવાMહ ખચMનો !ચૂક �ક 130 હોય, તો  2015 ના વષM માટ? આ  વગMના ં

       *ુhંુબોની ખચMપા� સર?રાશ આવક ક?ટલી થાય ? 

    [A] 26,000      [B] 20,130      [C] 20,000      [D] 14,000 

15. આધાર વષMનો !ચૂક �ક ક?ટલો લેવામા ંઆવે છે ? 

    [A] 10      [B]  10૦     [C] 0      [D] 1000  

16. Xફશરનો !ચૂક �ક એ લા\પેયર અને પાશેના !ચૂક �કનો ક?વો મOયક છે ? 

    [A] સમાતંર મOયક    [B] ભાXરત મOયક    [C] @ણુોYર મOયક     [D] હકારાWમક મOયક   

17. !ચૂક �કની રચનામા ંકઈ સર?રાશ આદશM છે ? 

    [A] ભાXરત મOયક    [B] સમાતંર મOયક   [C] હકારાWમક મOયક   [D] @ણુોYર મOયક  

18. !ચૂક �કની રચનામા ં�ચeલત સર?રાશ કઈ ? 

    [A] ભાXરત મOયક   [B] @ણુોYર મOયક   [C] હકારાWમક મOયક    [D] એકપણ નહu  

19. મvઘવાર7 ભQwુ ંનm7 કરવા કયા !ચૂક �કનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે ? 

    [A] અચલ આધારની ર7તનો !ચૂક �ક      [B]  Xફશરનો !ચૂક �ક 

    [C] LવનિનવાMહ ખચMનો !ચૂક �ક           [D]  બાઉલીનો !ચૂક �ક  

20. કયા �કારનો ભાર સbંયામા ંરTૂ કર7 શકતો નથી ? 

     [A] ગeભxત ભાર    [B] \પ5ટ ભાર    [C] સાપે^ ભાર   [D] એક પણ નહu  

21. પાશેના !�ૂમા ં*ુલ ખચM મેળવવા કયા વષMનો જQથો Oયાનમા ંલેવાય છે ? 

     [A] ચાa ુવષMનો    [B] આધાર વષMનો   [C] સર?રાશ વષMનો   [D] કોઈ પણ નહu  

22. !ચૂક �ક ક?yુ ંમાપ છે ? 

     [A] સાપે^ માપ    [B] સામા4ય માપ    [C] સમાતંર માપ     [D] \વત�ં માપ  
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23. આદશM !ચૂક �ક�ુ ંનામ જણાવો .  

     [A]  લા\પેયરનો !ચૂક �ક       [B] પાશેનો !ચૂક �ક  

     [C]  Xફશરનો !ચૂક�ક            [D] બાઉલીનો !ચૂક �ક 

24. કઈ ર7તમા ંઆધાર વષM �Wયેક વષz બદલાય છે ? 

     [A] અચલ આધારની ર7ત   [B] Xફશરની ર7ત  [C] પરંપXરત આધારની ર7ત  [D] *ુલ ખચMની ર7ત   

25. કયા �કારના ભારને સbંયામા ંદશાMવી શકાય છે ? 

     [A] ગeભxત ભાર   [B] \પ5ટ ભાર  [C] Eુ̀ ત ભાર   [D] કોઈ પણ નહu  

26. આધાર વષM ક?y ુ ંહોyુ ંજોઈએ ? 

     [A] �ામા{ય    [B] *ુદરતી આફતોવા|ં   [C] રાજક7ય ઊથલપાથલોવા|ં   [D] ગમે તેyુ ં 

27. કૌhંુeબક બiટની ર7તમા ંકjુ ં!�ૂ વપરાય છે ? 

     [A] Xફશર    [B] લા\પેયર    [C] પાશે      [D] માશMલ  

28. અમેXરકા અને e~ટન સXહતના મોટા ભાગના દ?શોમા ંવપરાશકારના ભાવના !ચૂક �કની ગણતર7 

     માટ? કયા !�ૂનો ઉપયોગ થાય છે ? 

     [A] Xફશર      [B] લા\પેયર     [C] પાશે      [D] માશMલ  

29. નીચેનામાથંી !ચૂક �કના કોના !�ૂમા ંચાa ુવષMનો જQથો ગણતર7મા ંલેવામા ંઆવે છે ? 

     [A] લા\પેયર     [B] પાશે     [C] Xફશર    [D] કાલM િપયસMન 

જવાબો : જવાબો : જવાબો : જવાબો :  

1-D 2-D 3-C 4-C 5-A 6-D 7-C 8-B 9-C 10-B 11-A 12-C 13-C 14-A 15-B 

16-C 17-D 18-A 19-C 20-A 21-A 22-A 23-C 24-C 25-B 26-A 27-B 28-B 29-B - 

 

��. 2  ��. 2  ��. 2  ��. 2  ભાગ : 1 �કરણ : 2ભાગ : 1 �કરણ : 2ભાગ : 1 �કરણ : 2ભાગ : 1 �કરણ : 2 

!રુ?ખ સહસબંધં!રુ?ખ સહસબંધં!રુ?ખ સહસબંધં!રુ?ખ સહસબંધં 

1. િવક7ણM આ*ૃિતમા ંબધા ંજ eબZ�ુઓ એક જ !રુ?ખા પર આવેલા હોય, તો r ની XકZમત �ુ ંથાય ? 

                                                                                         (માચM-19 ) 

     [A]  0     [B]  1 અથવા -1     [C]   0.5     [D]  -0.5  

2. સહસબંધંાકં r નો િવ\તાર �ુ ંછે ? 

     [A] 1 1r        [B]  1 1r        [C]  0 થી 1     [D]  -1 થી 0  

3. જો 2 0d  હોય, તો Aમાકં સહસબંધંાકંની XકZમત ક?ટલી થાય ? 

     [A]   0      [B]  -1       [C]   0.5      [D]   1  

4. Aમાકં સહસબંધંાકંની ર7તમા ંબે ચલના Aમાકંોના તફાવતોનો સરવાળો �ુ ંથાય ?   ( માચM-18 )  

     [A]  0     [B]  -1       [C]  1     [D] કોઈ પણ વા\તિવક સbંયા  

5. જો બે ચલ વ�ચે અચળ �માણમા ંએકબીPથી િવ�ુ� Xદશામા ંફ?રફાર થતા હોય, તો બે ચલ વ�ચે 

   ક?વા �કારનો સહસબંધં મળે ?( Tુલાઈ-19 )  

     [A] �િશક ધન સહસબંધં               [B] સ�ંણૂM ઋણ સહસબંધં   
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     [C] સ�ંણૂM ધન સહસબંધં                  [D] �િશક ઋણ સહસબંધં  

6. જો r ( x, y ) = -0.5 હોય, તો r ( x, -y ) ની XકZમત ક?ટલી થાય ?( Tુલાઈ-18 )  

     [A] 0.5      [B]  -0.5     [C]  1     [D]  0  

7. કાલM િપયસMનના સહસબંધંાકં ગણવાના !�ૂમા ં�શ �ુ ંદશાMવે છે ? 

     [A] x  અને y ના િવચરણોનો @ણુાકાર  [B]  x  અને y �ુ ંસહિવચરણ  

     [C] x �ુ ંિવચરણ                        [D] y �ુ ંિવચરણ  

8. યા���છક ચલો X અન ેY  વ�ચેના ર� eખક સબંધંની ઘિન5ઠતાના માપને �ુ ંકહ?વામા ંઆવે છે ? 

   [A] કાયM-કારણનો સબંધં   [B] ગાeણિતક સબંધં   [C] િન�ાય`તાનો �ક  [D] સહસબંધંાકં   

9. સહસબંધંાકં ક?y ુ ંમાપ છે ? 

    [A]  સાપે^      [B]  િનરપે^     [C] સર?રાશ      [D] @ણુોYર 

10. સહસબંધં�ુ ંમાપ સૌ�થમ કયા �કડાશા�ીએ !ચૂ�jુ ંહf ુ ં? 

    [A] �ો. કાલM િપયસMન   [B] �ો. ચા;સM _\પયરમેન    [C] �ો. Xફશર    [D] �ો. બાઉલી  

11. નીચેના પૈક7 r ની કઈ XકZમત શC નથી ? (માચM-20 )  

      [A]  0.99     [B] -1.07    [C]  -0.85      [D] 0 

12. જો ચલ ‘વજન’નો એકમ Xક�ા હોય અને ચલ ‘�ચાઈ’નો એકમ સેમી હોય, તો તેમની વ�ચેના  

       સહસબંધંાકંના એકમ િવશે �ુ ંકહ7 શકાય ? 

     [A] Xક�ા     [B] સેમી    [C]  Xકમી    [D] એકમ ન હોય  

13. �યાર? કોઈ વ\fનુા ભાવ _\થર હોય Wયાર? તે વ\fનુા વેચાયેલા એકમોની સbંયા અને તેનાથી થતી  

       આવક વ�ચે ક?વો સહસબંધં થશે ? 

      [A] સ�ંણૂM ધન    [B] �િશક ધન     [C] સ�ંણૂM ધન   [D] �િશક ઋણ 

14. �યાર? @ણુાWમક �કારની માXહતી આપી હોય Wયાર? સહસબંધં શોધવા કઈ ર7તનો ઉપયોગ કરશો ? 

      [A] કાલM િપયસMનનીર7ત         [B] સર �ા_4સસ ગો;ટનની ર7ત  

      [C] _\પયરમેનની ર7ત            [D] સી. એફ. ગોસની ર7ત  

15. Aમાકં સહસબંધંની ર7તમા ંજો �Wયેક અવલોકનની જોડ માટ? �ચeલત સકં?તોમા ં
x yR R  હોય, તો  

    r ની  XકZમત �ુ ંથાય ? 

   [A]  0      [B]  -1       [C]  1     [D]  કોઈપણ વા\તિવક સbંયા  

16. Aમાકં સહસબંધંની ર7તમા ંજો બે ચલોના Aમ એકબીPથી ઊલટા Aમમા ંહોય, તો r ની �ુ ંથાય ? 

      [A]   r = 0         [B]   r = -1      [C]    r = 1         [D]  r = 0.1 

17. સામા4ય ર7તે XકZમત અને માગ વ�ચે ક?વા �કારનો સહસબંધં હોય છે ? 

   [A] �શતઃધન    [B]  સ�ંણૂM ધન   [C] �શતઃઋણ    [D] સ�ંણૂM ઋણ  

18. આવક અને ખચM વ�ચે સામા4ય ર7તે ક?વા �કારનો સહસબંધં હોય છે ? 

      [A] સ�ંણૂM ઋણ    [B] �શતઃધન  [C]  સ�ંણૂM ધન   [D] �શતઃઋણ  

19. r = 0 �ુ ંઅથMઘટન �ુ ંકરશો ? 
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    [A] સ�ંણૂM ઋણ સહસબંધં  [B] સ�ંણૂM ધન સહસબંધં  [C] સહસબંધંનો અભાવ  [D] �િશક સહસબંધં  

20. Aમાકં સહસબંધંાકં�ુ ંવ�મુા ંવ� ુE;ૂય જણાવો .  

    [A]  -1    [B]  +1   [C]  +3    [D]  0  

21. ।r| ની XકZમત 0 ની નLક હોય તો સહસબંધં�ુ ં�માણ ક?yુ ંકહ?વાશે ? 

    [A]  �શતઃ   [B] સામા4ય    [C]  ગાઢ   [D]  બૂ જ અ;પ  

જવાબો :જવાબો :જવાબો :જવાબો :    
1-B 2-B 3-D 4-A 5-B 6-B 7-B 8-D 9-B 10-A 11-B 12-D 

13-C 14-C 15-C 16-B 17-C 18-B 19-C 20-B 21-D - - - 

 

��. 3  ��. 3  ��. 3  ��. 3  ભાગ : 1 �કરણ : 3ભાગ : 1 �કરણ : 3ભાગ : 1 �કરણ : 3ભાગ : 1 �કરણ : 3 

!રુ?ખ િનયતસબંધં!રુ?ખ િનયતસબંધં!રુ?ખ િનયતસબંધં!રુ?ખ િનયતસબંધં 

1. િનયતસબંધં ર?ખા કયા eબZ�ુમાથંી હમેંશા પસાર થાય છે ? ( માચM-18,19 ) (Tુલાઈ-18 )  

     [A]  (�̅, ��)     [B] (0, ��)        [C]  �̅, 0)       [D]   (0,0) 
2. િનયતસબંધંની Sે5ઠ અ4વાયો�જત ર?ખા કઈ ર7તથી મેળવાય છે ? 

     [A] 4jનૂતમ વગ�ની ર7ત   [B] કાલM િપયસMનની ર7ત   [C] મહYમ વગ�ની ર7ત    [D] બાઉલીની ર7ત  

3. નીચેના પૈક7 કયો િવક;પ બે ચલ વ�ચેનો િવધેયાWમક સબંધં દશાMવે છે ? 

      [A]  સહસબંધં   [B]  િનયતસબંધં    [C] મOયક    [D] િવચરણ 

4. જો y ની x  પરની િનયતસબંધં ર?ખા 2x + 3y – 50 = 0 હોય, તો ��� ની XકZમત ક?ટલી થાય ?  

                                                                                            (Tુલાઈ-19 )  

      [A]   − �
�           [B]   

�
�               [C]  − �

�             [D]  2 

5. �ચeલત સકં?તોમા ં��� એટલે �ુ ં? 

      [A]  �તઃખડં    

      [B] સાપે^ ચલ    

       [C] X ની XકZમતમા ંએક એકમનો ફ?રફાર થવાથી Y ની XકZમતમા ંથતો �દા�જત ફ?રફાર  

       [D] Y ની XકZમતમા ંએક એકમનો ફ?રફાર થવાથી X ની XકZમતમા ંથતો �દા�જત ફ?રફાર  

6. િનયતસબંધંનો શા��દક અથM �ુ ંથાય ? 

       [A]  અ�ગુમન     [B]  �Wયાગમન     [C] �િતગમન    [D] �િતપાદ  

7. િનયતસબંધં ર?ખામા ંઅચળાકં a  ને �ુ ંકહ? છે ? 

       [A] ઢાળ      [B] �તઃખડં     [C] બાsખડં     [D] િવપે^ ચલ  

8. િનયતસબંધં ર?ખામા ંિનયતસબંધંાકં  b ને �ુ ંકહ? છે ? 

      [A] ઢાળ     [B] �તઃખડં     [C] બાsખડં    [D] િવપે^ ચલ   

9. જો y ની x પરની િનયતસબંધં ર?ખા 4 6 2 0x y   હોય, તો 
yxb ની XકZમત ક?ટલી થાય ? 

      [A] 
2

3
      [B]  2

3             
[C] 

   

3

2        
[D]

   

3

2
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10. બે ચલો વ�ચે સ�ંણૂM !રુ?ખ સહસબંધં હોય Wયાર? y અને x ઉપરના િનયતસબંધં મોડ?લ�ુ ં\વ�પ 

    જણાવો.  

      [A] y x u              [B] y x            [C] y a bx           [D] x y    

11. કયા ��ેજ �કડાશા�ીએ આ�વુિંશકતાના અ�યાસ દરિમયાન િનયતસબંધંનો bયાલ રTૂ કય�  

    હતો ? 

      [A]  સી. એફ. ગોસે   [B] �ો. કાલM િપયસMન  [C] �ો. ચા;સM _\પયરમેને  [D] �ા_4સસ ગા;ટને  

12. Y ની X  પરની િનયતસબંધં ર?ખાના Xક\સામા ંઅ�મુાનની �Xુટ e  �ુ ંથાય ? ( માચM-20 )  

      [A]  � − ��         [B] � − ��           [C]  �� − ��         [D]  � − � 

13. સહસબંધંાકંની કઈ XકZમત માટ? િનયતસબંધંાકંની XકZમત �4ૂય થાય ? 

      [A]  1         [B] 0        [C] -1       [D] 1થી ઓછ7  

14. નીચેના પૈક7 કયો િવક;પ સાચો છે ? 

       [A]  ��� = �. � �!           [B]   ��� = �. �!�               [C]  ��� = "#$(�,�)
�           [D]    ��� = � 

�! 

15. નીચેના પૈક7 Y ની X  પરની િનયતસબંધં ર?ખા કઈ છે ? 

       [A]  �� = % + �� + '��        [B]  �� = % + ��       [C]  �� = % + ���        [D]  �� = ' + �� 

16. જો Y  ની X  પરની િનયતસબંધં ર?ખા ˆ 10 3y x   હોય તો X = 20  માટ? Y ની XકZમત�ુ ંઅ�મુાન 

    ક?ટaુ ંથાય ? 

    [A] 13       [B]  60       [C]  70       [D]  203  

17. Y  ની X  પરની િનયતસબંધં ર?ખા ˆ 30 1.5y x   છે. જો 10x   હોય તો y  ની XકZમત ક?ટલી થાય ? 

    [A] 28.5      [B]  20        [C]  15      [D] 45  

18. િનયતસબંધંનો bયાલ સૌ�થમ કયા �કડાશા�ીએ આ�યો હતો ? 

    [A]  સી. એફ. ગોસ     [B]  _\પયરમેન   [C] કાલM િપયસMન   [D] સર �ા_4સસ ગો;ટન  

19. િનયતસબંધંાકં b  અને r ન ંeચ�ો ક?વા ંહોય છે ? 

    [A] @ણુાકારના   [B] ભાગાકારના    [C] સમાન   [D] અસમાન  

20. !રુ?ખ િનયતસબંધં મોડ?લ�ુ ં�ટુ7પદ ક?વી ર7તે મેળવાય છે ? 

       [A]  e y y           [B   ( )e y x            [C]    
ˆu y y            [D] ( )u y x     

જવાબોજવાબોજવાબોજવાબો    : : : :  

1-A 2-A 3-B 4-C 5-C 6-C 7-B 8-A 9-A 10-B,C 

11-D 12-A 13-B 14-B 15-B 16-C 17-C 18-D 19-C 20-C 

 

��. 4  ��. 4  ��. 4  ��. 4  ભાગ : 1 �કરણ : 4ભાગ : 1 �કરણ : 4ભાગ : 1 �કરણ : 4ભાગ : 1 �કરણ : 4 

સામિયક Sેણીસામિયક Sેણીસામિયક Sેણીસામિયક Sેણી 

1. મોસમી ઘટકને કારણે સામિયક ચલમા ંકયા �કારના ફ?રફારો થાય છે ? ( માચM-20 )  

   [A] દ7ઘMકાeલન   [B] અિનયિમત   [C] િનયિમત    [D] �4ૂય �માણમા ં 

2. ‘હડતાલને કારણે કોઈ એક કંપનીના ઉWપાદનમા ંથયેલો ઘટાડો’ કઈ વધઘટ દશાMવે છે ?  

                                                                                        (માચM-18, 19)  
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     [A] યા���છક    [B] વલણ    [C] મોસમી   [D] ચA7ય   

3. વલણ શોધવાની કઈ ર7તથી hૂંકા ગાળામા ં�નુરાવતMન પામતી વધઘટોની અસર સૌથી સાર7 �ૂર 

   થાય છે ? ( Tુલાઈ-18, 19 )  

     [A] આલેખની ર7ત   [B] 4jનૂતમ વગ�ની ર7ત  [C] કાલM િપયસMનની ર7ત   [D] ચeલત સર?રાશની ર7ત  

4. !રુ?ખ વલણ શોધવા માટ? !રુ?ખ સમીકરણ�ુ ંઅ4વાયોજન કરવાની ર7ત�ુ ંનામ જણાવો .  

     [A] આલેખની ર7ત   [B] 4jનૂતમ વગ�ની ર7ત    [C] ચeલત સર?રાશની ર7ત  [D] કાલM િપયસMનની ર7ત   

5. સામિયક Sેણીનો િનરપે^ ચલ જણાવો.  

     [A] ty            
[B] tS               

[C] t         [D] tx  

6. સામિયક Sેણીના કયા ઘટક�ુ ંઅ�મુાન મેળવyુ ંઅશC હોય છે ? 

    [A] યા���છક ઘટક   [B] વલણ   [C] મોસમી ઘટક   [D] ચA7ય ઘટક   

7. P4jઆુર7 2016થી Xડસે�બર 2016 !ધુીની સામિયક Sેણીમાથંી મેળવેલ વલણ�ુ ંસમીકરણ  

    ˆ 30.1 1.5y t    હોય, તો એિ�લ 2016 માટ? વલણ XકZમત શોધો.  

    [A] 30.1   [B] 34.6   [C] 36.1    [D] 33.1    

8. મોસમી ઘટક માટ? આવતMનનો ગાળો ક?ટલો હોય છે ? 

    [A] 1 વષMથી ઓછો     [B] 1 વષMથી વ� ુ  [C] 1 વષM    [D] 10 થી 20 વષM  

9. ચA7ય ઘટક માટ? આવતMનનો ગાળો ક?ટલો હોય છે ? 

    [A] 0 થી 5 વષM  [B] 2 થી 10 વષM     [C] 10 થી 15 વષM   [D] 10 થી 20 વષM   

10. hૂંકા ગાળાની વધઘટ મોટ? ભાગે ક?વી હોય છે ? 

    [A] િનયિમત    [B] અિનયિમત   [C] �માણસર   [D] અ�માણસર   

11. સામિયક Sેણી�ુ ંયોગનીય મોડ?લ ક?વી ર7તે દશાMવાય છે ? 

    [A] t t t t ty T S C R   
        

[B] t t t t ty T S C R           [C] t t t ty T S C R   
    

[D] t t t ty S C R  
 

12. ધાિમkક તહ?વારોમા ંતૈયાર કપડાનંા વેચાણમા ંથતો વધારો કયા ઘટ`નો િનદ�શ કર? છે ? 

  [A] ચA7ય ઘટક        [B] દ7ઘMકાલીન ફ?રફાર   [C] યા���છક ઘટક     [D] મોસમી ઘટક  

13. ચA7ય ઘટક શોધવા માટ? કયા !�ૂનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે ? 

    [A] t t t t tC y T S R            [B] t t t t tC y T S R   
      

    
[C] ( )t t t t tC y T S R        [D] t t t t tC y T R y   

 

14. નીચેના પૈક7 કયા ફ?રફારો ચA7ય ઘટકને લીધે છે તેમ કહ?વાય ? 

  [A] િશયાળામા ંવધતી \વેટરની માગં       

  [B] શેરબPરમા ંચાલતી મદં7ના કારણે ઘટ?લા શેરના ભાવ  

  [C] અિતy�ૃ5ટને કારણે ખેતીની પેદાશમા ંથયેલો ઘટાડો   

  [D] સતત ઘટતો EWૃjદુર  

15. નીચેનામાથંી કયા ફ?રફારો મોસમી ઘટકની અસર છે ? 

  [A] �ા�ય િવ\તારમાથંી શહ?ર તરફ વધfુ ં\થળાતંર  
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  [B] શહ?રના ર\તા પર વધતી વાહનોની સbંયા 

  [C] શાળાના વેક?શન દરિમયાન વધતી પયMટકોની સbંયા  

  [D] કોઈ િવિશ5ટ રોગચાળા દરિમયાન વધેલ EWૃj�ુક  

16. સામિયક Sેણીના ઘટકો ક?ટલા છે ? 

  [A] 5     [B] 3      [C] 4     [D] 1 

17. !રુ?ખ વલણ ર?ખા�ુ ંઅ4વાયોજન કરવા�ુ ંસમીકરણ લખો.  

    [A] ty a bw 
              

[B] ŷ b at           [C] ˆˆ ˆy a bw              [D] ŷ a bt     

18. સામિયક Sેણી�ુ ં!રુ?ખ વલણ�ુ ંમોડ?લ જણાવો.  

    [A] t ty a bt U  
        

[B] 
 
ŷ Bt          [C]    

ˆ
ty t u          [D]     ˆ

ty t U     

19. સામિયક Sેણીમા ંસકં?તમા ંC  ને �ુ ંકહ? છે ? 

    [A] વલણ    [B] મોસમી ઘટક    [C] ચA7ય ઘટક    [D] અિનયિમત ઘટક 

20. સામિયક Sેણી�ુ ંમહWવ�ુ ં�ગ કjુ ંછે ? 

    [A] મોસમી ઘટક    [B] ચA7ય ઘટક   [C] અિનયિમત ઘટક    [D] દ7ઘMકાલીન ફ?રફાર   

21. મોસમી ઘટકનો સકં?ત કયો છે ? 

       [A] ˆ
ty               

[B] tS        [C] ˆ
tU           

[D] t̂e  

22. ચA7ય ઘટકનો સકં?ત કયો છે ? 

       [A] ˆ
ty                 

[B] tS            
[C] tC            [D] tR  

23. અિનયિમત ક? યા���છક ઘટકનો સકં?ત કયો છે ? 

      [A] ˆ
ty                 

[B] tS               
[C] tC          

[D]
 tR    

24. વલણને બીP કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે ? 

    [A] મોસમી ઘટક    [B] ચA7ય ઘટક        [C] દ7ઘMકાલીન ઘટક   [D] યા���છક ઘટક   

25. Xદવાળ7મા ંમીઠાઈના વેચાણમા ંથતો વધારો ક?વો ઘટક છે ? 

    [A] દ7ઘMકાલીન ફ?રફાર  [B] ચA7ય ઘટક   [C] મોસમી ઘટક    [D] યા���છક ઘટક   

26. હડતાલ, �રૂ, j�ુ iવી િવષમ પXર_\થિતને કારણે સામિયક ચલમા ંથતા ફ?રફાર માટ? ક?વી ઘટક 

       જવાબદાર છે? 

    [A] મોસમી ઘટક    [B] ચA7ય ઘટક        [C] દ7ઘMકાલીન ફ?રફાર   [D] યા���છક ઘટક  

27. અથMત�ંને લગતી સામિયક Sેણીમા ંક?વા �કારનો ઘટક જોઈ શકાય છે ? 

    [A] મોસમી ઘટક    [B] ચA7ય ઘટક     [C] અિનયિમત ઘટક    [D] દ7ઘMકાલીન ફ?રફાર 

જવાબો : જવાબો : જવાબો : જવાબો :  

1-C 2-A 3-D 4-B 5-C 6-A 7-C 8-A 9-B 10-A 

11-B 12-D 13-A,C 14-B 15-C 16-C 17-D 18-C 19-C 20-D 

21-B 22-C 23-D 24-C 25-C 26-D 27-B - - - 
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��. 5��. 5��. 5��. 5,    6666        ભાગ : ભાગ : ભાગ : ભાગ : 2 �કરણ : 12 �કરણ : 12 �કરણ : 12 �કરણ : 1 

સભંાવનાસભંાવનાસભંાવનાસભંાવના 

1. િનદશM અવકાશ ( ના િવિશ5ટ ઉપગણ ∅ ને કઈ ઘટના કહ? છે ? 

   [A] ચો``સ ઘટના  [B] ∅ ની �રૂક ઘટના [C]   ( અને ∅ ની યોગ ઘટના   [D]અશC ઘટના  

2. ઘટનાઓ A અને A’ માટ? *(+ ∩ +-) �ુ ંE;ૂય ક?ટaુ ંથાય ? ( માચM-20 )  

     [A] 1  [B]  0    [C] 0.5    [D] 0 અને 1ની વ�ચે   

3. િનદશM અવકાશમાનંી કોઈ પણ ઘટના A માટ? નીચેના પૈક7 કયો િવક;પ સાચો છે ? 

                                                                               ( Tુલાઈ-18,માચM-19 ) 

     [A] *(+) > 1														 [B]  0 ≤ *(+) ≤ 1       [C]     2 ≤ *(+) ≥ 1    [D]   *(+) < 0 

4. સભંાવનાની �િશ5ટ �યાbયા બીP કયા નામે ઓળખાય છે ? 

     [A] ગાeણિતક �યાbયા              [B] �વૂMધારણાjુ̀ ત �યાbયા  

   [C]  �કડાશા�ીય �યાbયા        [D] ભૌિમિતક �યાbયા  

5. ઘટના + ∪ +- =∪ હોય, તો A અને A’ ક?વી ઘટનાઓ કહ?વાય ? 

     [A] િનરપે^ ઘટના   [B] �રૂક ઘટના [C]   ચોmસ ઘટના     [D]અશC ઘટના 

6. િનદશM અવકાશની બે ઘટનાઓ A અને B પર\પર િનવારક ઘટનાઓ છે. P(A-B) નીચેના પૈક7 કોના 

     બરાબર  થશે? ( Tુલાઈ-19 )  

      [A] *(+)             [B] *(6)      [C]     *(+ ∩ 6)       [D]     *(+ ∪ 6) 
7. �ાથિમક ઘટનાઓ કયા �કારની ઘટનાઓ છે ? 

      [A] �રૂક    [B] િનરપે^   [C] પર\પર િનવારક  [D] સમસભંાવી  

8. લીપ વષMના ઓગ\ટ માસમા ં5 @�ુવાર આવે તેની સભંાવના ક?ટલી થાય ? ( માચM-18 )  

       [A] 0            [B] 
1

7           
[C] 

     

2

7            
[D]

   

3

7
 

9. લીપ વષM ન હોય તેવા વષMના �? આુર7 માસમા ં5 રિવવાર આવે તેની સભંાવના ક?ટલી ? 

       [A] 0           [B] 
1

7            
[C] 

   

2

7            
[D]

 

3

7
 

10. છ બાTુવાળા �ણ સમતોલ પાસા એક સાથે ઉછાળવામાઆંવ,ે તો બનતા િનદશM અવકાશમા ંિનદશM  

       eબZ�ુઓની *ુલ સbંયા ક?ટલી થાય ? 

       [A]   6�											[6]		6�						[:]		3<								[=]	3 × 6 

11. �ા*ૃિતક સbંયાઓ 1 થી 20 વ�ચેની સbંયાઓમાથંી એક સbંયા યા���છક ર7તે પસદં કરવામા ંઆવે,  

    તો  તે 5 ની @ણુક હોવાની સભંાવના ક?ટલી ? 

       [A] 
1

2            
[B] 

1

6
      [C]     

1

5            
[D]

     

1

3  

12. સભંાવનાની ગાeણિતક �યાbયા Eજુબ યા���છક �યોગના n પXરણામોની સભંાવના ક?ટલી થાય ? 

      [A] 0       [B] 
1

n
      [C]   કહ7 શકાય નહu     [D]   1 

13. બે ઘટનાઓ A અને B  િનરપે^ હોય, તો નીચેના પૈક7 કયો િવક;પ સાચો છે ? 
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      [A] *(+ ∩ 6) = *(+) × *(6)                [B] *(+ ∩ 6) = *(+) + *(6) 
      [C]    *(+ ∪ 6) = *(+) + *(6)              [D]  *(+ ∪ 6) = *(+) × *(6) 
14. એક સમતોલ િસmો ઉછાળવાના યા���છક �યોગમા ંમળતી �ાથિમક ઘટનાઓ H  અને  T માટ? 

       સભંાવના�ુ ં નીચેના પૈક7 કjુ ંિવધાન સાpુ ંનથી ? 

      [A] ( ) 0.5P T             [B] ( ) ( ) 1P H P T          [C]   ( ) 0.5P H T        [D]    ( ) 0.5P H   

15. િનદશM અવકાશની બે િનરપે^ ઘટનાઓ A અને B માટ? P(A) = 0.4  અને P(B’) = 0.3 હોય, તો 

     ( )P A B ની  XકZમત જણાવો.  

    [A] 0.12     [B] 0.24       [C]  0.28    [D] 0.18   

16. કોઈ પણ ઘટના A  ની સભંાવના P(A) �ુ ંલ¡Yુમ E;ૂય ક?ટaુ ં? 

    [A] -1       [B] 1      [C]  0     [D] 0.5  

17. કોઈ પણ ઘટના A  ની સભંાવના P(A) �ુ ંમહYમ E;ૂય ક?ટaુ ં? 

    [A] -1       [B] 1      [C]  0     [D] 0.5  

18. સભંાવનાના વૈ¢ાિનક અeભગમની શ�આત કઈ સદ7મા ંથઈ હતી ? 

    [A] 15મી       [B] 17મી     [C]  20મી   [D] 19મી   

19. સભંાવનાના વૈ¢ાિનક અeભગમની શ�આત કરનાર �કડાશા�ી કયા છે ? 

    [A] કાલM િપયસMન અને બાઉલી   [B] પા\કલ અને ફમાM  

       [C] પાશે અને લા\પેયર                [D] કાલM િપયસMન અને _\પયરમેન   

20. જો + ∩ 6 = ∅ હોય તો A  અને B ક?વી ઘટનાઓ કહ?વાય ? 

    [A] યોગ ઘટના     [B] પર\પર િનવારક ઘટના      [C]  છેદ ઘટના    [D] િનઃશેષ ઘટના 

21. સભંાવનાની �કડાશા�ીય �યાbયા અ�સુાર P(A) માટ? �ુ ંકહ7 શકાય ? 

       [A] ( )
m

P A
n


         

[B] ( ) lim
n

m
P A

n


          
[C] 

 
( ) lim

n

n
P A

m


        
[D]

  
( )

n
P A

m
  

22. ચોmસ ઘટનાની સભંાવના ક?ટલી હોય છે ? 

     [A] 0      [B] 2      [C]  1      [D] -1  

23. બે ઘટનાઓ A  અને B માથંી ઓછામા ંઓછ7 એક ઘટના બને તે ઘટનાને સકં?તમા ંક?વી ર7તે  

        દશાMવશો ? 

         [A]  + ∩ 6             [B]  + ∪ 6          [C]     + × 6         [D] + + 6 
24. સભંાવનાની ગાeણિતક �યાbયા Eજુબ યા���છક �યોગના n પXરણામો ક?વા ંહોય છે ? 

     [A] િનરપે^     [B] િનઃશેષ     [C] પર\પર િનવારક અને િનઃશેષ      [D]અિનeણxત  

25. નીચે જણાવેલ યા���છક �યોગો પૈક7 કયા યા���છક �યોગનો િનદશM અવકાશ અનતં છે ? 

         [A] બે પાસા ઉછાળવા 

      [B] ઓXફસમાથંી બે કમMચાર7ઓ પસદં કરવા  

      [C] ઈલે�`nક બ;બ�ુ ંઆj5ુય કલાકમા ંમાપyુ ં  

      [D]52 પYામાથંી એક પ£ુ ંપસદં કરyુ ં 
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જવાબો : જવાબો : જવાબો : જવાબો :  

1-D 2-B 3-B 4-A 5-B 6-A 7-D 8-D 9-A 10-B 11-B 12-B 13-A 

14-C 15-C 16-C 17-B 18-B 19-B 20-B 21-B 22-C 23-B 24-C 25-C - 

 

��. ��. ��. ��. 7777,    8888        ભાગ : 2 �કરણ : 2ભાગ : 2 �કરણ : 2ભાગ : 2 �કરણ : 2ભાગ : 2 �કરણ : 2 

યા���છક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણયા���છક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણયા���છક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણયા���છક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણ 

1. નીચેનામાથંી કયો ચલ એ અસતત ચલ�ુ ંઉદાહરણ બનશે ?( માચM-19 )  

    [A]  િવdાથ¤ની �ચાઈ [B]  િવdાથ¤�ુ ંવજન  [C] િવdાથ¤�ુ ં�લડ �ેશર  [D] િવdાથ¤�ુ ંજ4મ વષM 

2. નીચેનામાથંી કયો ચલ એ સતત�ુ ંઉદાહરણ છે ? 

    [A] કોઈ એક \થળે બનતા અક\માતની સbંયા     

    [B] વષM દરિમયાન વરસાદ પડ¥ો હોય તેવા Xદવસોની સbંયા  

    [C] Xદવસ દર�યાન મહYમ તાપમાન        

    [D] *ુhંુબમા ંબાળકોની સbંયા   

3. ¦qપદ7 સભંાવના િવતરણમા ં 1

2
p   હોય તો િવષમતાનો �કાર જણાવો. 

   [A] ધન     [B]   ઋણ    [C]  �શતઃ ઋણ       [D]     �4ૂય 

4. n  = 10 �ાચલવાળા ધન િવષમ ¦qપદ7 િવતરણ માટ? નીચે આપેલી XકZમતો પૈક7 કઈ XકZમત મOયની  

     હોય શક? ? ( Tુલાઈ-18 )  

    [A] 5    [B]   ૩   [C]  9    [D]  7  

5. n  = 10 �ાચલવાળા સિંમત ¦qપદ7 િવતરણ માટ? નીચે આપેલી XકZમતો પૈક7 કઈ XકZમત મOયની હોય 

    શક? ? ( Tુલાઇ-19 )  

    [A] 5  [B]  3  [C]  9  [D] 7  

6. ¦qપદ7 સભંાવના-િવતરણના �ાચલો જણાવો. 

     [A] n અને p    [B]    p અને q      [C]  n, p અને q         [D]  n  અને q 

7. ¦qપદ7 સભંાવના-િવતરણના િવચરણ અને મOયકની XકZમત વ�ચેનો સબંધં જણાવો.  

     [A] np npq     [B]     np npq              [C]  npq np             [D]  npq np  

8.અસતત યા���છક ચલના સભંાવના િવતરણ  ( )p x   માટ? ( )p x  �ુ ંE;ૂય ક?ટaુ ંથાય ? 

    [A] 0  [B]  1    [C] 0 અને 1 વ�ચે  [D]1થી વ� ુ 

9. ¦qપદ7 સભંાવના િવતરણમા ં 1

2
p   હોય તો િવષમતાનો �કાર જણાવો. 

   [A] ધન    [B]   ઋણ    [C]   �શતઃ ઋણ       [D]     �4ૂય 

10. એક ¦qપદ7 િવતરણનો મOયક 5 તથા િવચરણ 10

7
 છે, તો આ િવતરણ ક?yુ ંબનશે ?  ( માચM-20 )  

     [A] ધન િવષમ  [B]  ઋણ િવષમ   [C] સિંમત   [D]કોઈપણ નXહ  

11. ¦qપદ7 સભંાવના િવતરણ�ુ ંિવચરણ જણાવો .  
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     [A] npq
        

[B] 
    
np       [C]    pq             [D]   npq  

12. ¦qપદ7 સભંાવના િવતરણમા ં 1

2
p q   હોય તો તે ક?વા �કાર�ુ ંિવતરણ કહ?વાશે ? 

   [A] િમS     [B]  સિંમત      [C]    સતત       [D]     અસિંમત  

13. n અને p �ાચલવાળા ¦qપદ7 િવતરણ માટ? એક પણ સફળતા ન મળે તે ઘટનાની સભંાવના માટ?� ુ ં 

    !�ૂ નીચેના પૈક7 કjુ ંછે ? 

     [A] 
0

0n

cn p q            
[B] 

    0

0 n

cn p q          [C]     
0

n

cn pq          
[D]   

0

n

cn p q  

14. યા���છક ચલ અસતત ચલ x  ના સભંાવના િવતરણનો સકં?ત કયો છે ? 

      [A] ( )P S                   [B]    ( )P x       [C]    ( )f x           [D]  ( )P F  

15. જો ( )P S p  અને ( )P F q  હોય તો p q  ની XકZમત ક?ટલી ? 

    [A] 1     [B]   > 1      [C]   < 1     [D]  0  

16. યા���છક ચલના ક?ટલા �કારો છે ? 

    [A] અગeણત    [B]  0       [C]   1         [D]  2  

17. સફળતાની સભંાવના p નો �તરાલ જણાવો . 

    [A] (0, 1)     [B]   [-1, 1]     [C]   (-1, 0)     [D]   (-1, 1)  

18. કોઈ સEહૂની �ય_`તઓ�ુ ં‘વજન’ એ કયા �કારનો ચલ છે ? 

    [A] સતત ચલ  [B]   િમિSત ચલ  [C]   અસતત ચલ    [D]  એક પણ નહu  

19. િન5ફળતાની સભંાવના P(F) નો �તરાલ જણાવો . 

    [A] (0, 1)    [B]    [-1, 1]    [C]    (-1, 0)      [D] (-1, 1) 

20. ¦qપદ7 સભંાવના િવતરણ એ કયા ચલ માટ?� ુ ંિવતરણ છે ? 

    [A] સિંમત    [B]  અસતત       [C]   સતત      [D]  િમS 

21.  ¦qપદ7 સભંાવના  િવતરણનો મOયક �ુ ંછે ? 

       [A] npq
       

[B] 
   
np      [C]   pq           [D]  npq  

જવાબો : જવાબો : જવાબો : જવાબો :  

1-D 2-C 3-A 4-B 5-A 6-A 7-C 8-B 9-B 10-B 11-D 

12-B 13-B 14-B 15-A 16-D 17-A 18-A 19-A 20-B 21-B - 

 

��. ��. ��. ��. 9999,    10101010,    11111111        ભાભાભાભાગ : 2 �કરણ : 3ગ : 2 �કરણ : 3ગ : 2 �કરણ : 3ગ : 2 �કરણ : 3 

�ામા{ય િવતરણ�ામા{ય િવતરણ�ામા{ય િવતરણ�ામા{ય િવતરણ 

1. �માeણત �ામા{ય ચલના મOયક અને િવચરણ નીચેના પૈક7 કયા છે ?( માચM-19 )  

   [A] મOયક = 0, િવચરણ = 1            [B]  મOયક = 1, િવચરણ = 0 

   [C] મOયક =0, િવચરણ = 0               [D] મOયક =1,  િવચરણ = 1  

2. �ામા{ય વA હ?ઠળ�ુ ં*ુલ ^ે�ફળ નીચેના પૈક7 કjુ ંહોય છે ? ( Tુલાઈ-19 )  

   [A] -1   [B]  0    [C]  1    [D]      0.5  

3. �ામા{ય વAમા ં? થી જમણી બાTુના �દ?શ�ુ ં^ે�ફળ ક?ટaુ ંહોય છે ? ( માચM-18 )  
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   [A] -1  [B]   0    [C]  1     [D]     0.5  

4. �ામા{ય-િવતરણમા ંસામા4ય ર7તે ક?ટલા ટકા અવલોકનો ? ± 2.575C ની સીમામા ંહોય છે ? 

                                                                                             (માચM-18 )  

   [A] 68.26%   [B]  95%   [C]  99%     [D]     99.73%  

5. �ામા{ય-િવતરણમા ંસામા4ય ર7તે ક?ટલા ટકા અવલોકનો    ની સીમામા ંહોય છે ? ( Tુલાઈ-18 )  

   [A] 68.26%   [B]  95.45%   [C]  34.13%   [D]     50%  

6. �ામા{ય-િવતરણમા ંસામા4ય ર7તે ક?ટલા ટકા અવલોકનો 2   ની સીમામા ંહોય છે ? 

   [A] 68.26%   [B]  95.45%    [C]  34.13%   [D]     50% 

7. �ામા{ય-િવતરણમા ંસામા4ય ર7તે ક?ટલા ટકા અવલોકનો 3   ની સીમામા ંહોય છે ? 

   [A] 68.26%   [B]  95%    [C] 99%    [D]     99.73%  

8. �ામા{ય-િવતરણમા ંસામા4ય ર7તે ક?ટલા ટકા અવલોકનો 1.96   ની સીમામા ંહોય છે ? 

   [A] 68.26%   [B]  95%   [C] 99%     [D]     99.73%  

9. �ામા{ય ચલ માટ? સર?રાશ િવચલનની લગભગ XકZમત નીચેના પૈક7 કઈ છે ? ( Tુલાઇ-19 )  

   [A] 
4

5
           [B]    

4

5


       
[C] 

   

2

3


            
[D]     2

3


 

10. �માeણત �ામા{ય ચલ માટ? ચfથુMક િવચલનની લગભગ XકZમત નીચેના પૈક7 કઈ છે ? ( માચM-19 )  

    [A] 
4

5


          
[B] 

    

2

3
          [C]  

2

3


           
[D]     4

5
 

11. �ામા{ય-િવતરણના �ાચલો નીચેના પૈક7 કયા છે ? 

    [A] અને       [B]  અને 2         [C]   x  અને       [D]     x  અને  2  

12. �ામા{ય-િવતરણના સભંાવના-ઘટWવ િવધેય e ની XકZમત ક?ટલી છે ? 

    [A] 2.7831    [B]   2.7183    [C]   2.7138       [D]      2.7381 

13. �ામા{ય-િવતરણના સભંાવના-ઘટWવ િવધેય D ની XકZમત ક?ટલી છે ? 

    [A] 3.1461   [B]  3.1614   [C]  3.1416    [D]     3.1641 

14. એક �ામા{ય ચલ�ુ ંિવતરણ N (20, 4) વડ? દશાMવવામા ંઆ�jુ ંછે, તો તેના ં99.73% અવલોકનો 

      નીચેના પૈક7 કયા �તરાલમા ંહશે ? ( Tુલાઈ-18 )  

    [A] ( 18, 22 )    [B]  ( 16, 24 )  [C]  ( 14, 26 )    [D]     ( 12,28 ) 

15. �ામા{ય-િવતરણ ?	સાપે^ ક?yુ ંિવતરણ છે ? 

    [A] િવષમ   [B] અનતંલ^ી   [C]  સિંમત    [D]      ઘટંાકાર    

16. �ામા{ય-િવતરણના 99% અવલોકનો સામા4ય ર7તે કઈ સીમામા ંહોય છે ?( માચM-20 )  

    [A] 1.96          [B]   2.575         [C]    2           [D]     3   

17. �ામા{ય-િવતરણ માટ? મOયક અને �થમ અ�Aુમે 11 અને 3 છે, તો �ીP ચfથુMકની XકZમત નીચેના  

       પૈક7 કઈ હશે ? ( માચM-20 )  

    [A] 8   [B]  14  [C]   10  [D]    19  
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18. નીચેના પૈક7   મOયક,  �માeણત િવચલનવાળા �ામા{ય ચલ X �ુ ંસભંાવના ઘટWવ િવધેય  

    કjુ ંછે ? 

    [A] 

1
( )

2
1

( ) ;
2

x

f x e x




 




    
           

[B] 

    

21
( )

2
1

( ) ;
2

x

f x e x




 




       

    [C] 
21

( )
2

1
( ) ;

2

x

f x e x




 




    
            

[D]     
2( )1

( ) ;
2

x

f x e x




 




    
 

19. એક �ામા{ય ચલ X  ક? iનો મOયક   અને �માeણત િવચલન   છે, તો તેના માટ? �માeણત 

      �ામા{ય ચલ Z ની નીચેના પૈક7 કયો થશે ? 

     [A] 
x

z







        

[B] 

  

x
z








        

[C] 

    

x
z






          [D]      x

z





  

20. �માeણત �ામા{ય ચલ�ુ ંસભંાવના ઘટWવ િવધેય નીચેના પૈક7 કjુ ંછે ? 

     [A] 
21

2( ) ;
z

f z e z


                      [B]         

21

2
1

( ) ;
2

z

f z e z




      

     [C] 
21

2
1

( ) ;0
2

z

f z e z




   
           

[D]     
21

( ) ;
2

zf z e z


      

21.  એક �ામા{ય િવતરણ માટ? સર?રાશ િવચલનની �દા�જત XકZમત 20 છે, તો તે િવતરણની ચfથુMક  

       િવચલનની XકZમત નીચેના પૈક7 કઈ હશે ? 

    [A] 
25

3             
[B] 

   

32

3             
[C] 

   

50

3
      [D]     24 

22. �ામા{ય િવતરણના�ચeલત સકં?તોમા ંજો x = 25 અને 20   અને 5   હોય, તો �માeણત 

     �ામા{ય �ા�તાકંની XકZમત નીચેના પૈક7 કઈ હશે ? 

     [A]  1        [B]  -1      [C]   4        [D]     10

3  

23. �ામા{ય વA અને x-અ^ વ�ચે ઘેરાયેલા �દ?શ�ુ ં^ે�ફળ ક?ટaુ ંહોય છે ? 

     [A] 0.5000       [B]   0      [C]   1     [D]       > 1 

24. એક �ામા{યચલ X નો મOયક 50 છે. જો x = 25 માટ? Z- �ા�તાકંની XકZમત -2.5 હોય,તો િવતરણના  

     િવચરણની XકZમત નીચેના પૈક7 કઈ હશે ? 

     [A] 10     [B]  100     [C]  50    [D]   25  

25. �ામા{ય િવતરણમા ંિવષમતાની XકZમત ક?ટલી હોય છે ? 

     [A] 3      [B]   0    [C]   -1       [D]     1   

26. �ામા{ય િવતરણ એ કયા �કારના ચલ માટ?� ુ ંિવતરણ છે ? 

     [A] સતત      [B]  અસતત    [C]  કોઈપણ   [D]  સિંમત 

27. �ામા{ય િવતરણનો સભંાવના વA ક?વો હોય છે ? 

     [A] જમણી બાTુ ખ«ચાયેલો   [B]  ડાબી બાTુ ખ«ચાયેલો   [C]   સ�ંણૂM ઘટંાકાર   [D] એક પણ નહu  

28. �માeણત �ામા{ય િવતરણનો મOયક જણાવો.  

     [A] 1             [B]   -1          [C]   0       [D]   > 1 
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29. �માeણત �ામા{ય િવતરણ�ુ ંિવચરણ જણાવો.  

     [A] 1           [B]   -1          [C]   0      [D]    > 1 

30. �માeણત �ામા{ય િવતરણમા ં�થમ ચfથુMક ( 1Q ) ની �દા�જત XકZમત ક?ટલી થાય ? 

     [A] 0.675     [B]  -0.675      [C]  0.576    [D]   -0.576   

31. �માeણત �ામા{ય િવતરણમા ંfતૃીય ચfથુMક ( 3Q )ની �દા�જત XકZમત ક?ટલી થાય ? 

     [A] 0.675      [B]  -0.675      [C]  0.576     [D]    -0.576  

32. �ામા{ય િવતરણના સભંાવના ઘટWવ િવધેયના વAના 3   વ�ચે આવતા �દ?શ�ુ ં^ે�ફળ ક?ટaુ ં 

        હોય છે? 

     [A] 0.9973        [B]  0.9545       [C]  0.6826    [D]     0.9900  

33. �ામા{ય િવતરણના સભંાવના ઘટWવ િવધેયના વAના 2.575   અથવા 2.58  વ�ચે આવતા 

       �દ?શ�ુ ં^ે�ફળ ક?ટaુ ંહોય છે ? 

     [A] 0.9973        [B]  0.9545      [C]   0.6826      [D]   0.9900  

34. �ામા{ય િવતરણના સભંાવના ઘટWવ િવધેયના વAના 2   વ�ચે આવતા �દ?શ�ુ ં^ે�ફળ ક?ટaુ ં

       હોય છે? 

     [A] 0.9973        [B]  0.9545        [C]  0.6826     [D]    0.9900  

35. �ામા{ય િવતરણના સભંાવના ઘટWવ િવધેયના વAના    વ�ચે આવતા �દ?શ�ુ ં^ે�ફળ ક?ટaુ ં 

       હોય છે ? 

     [A] 0.9973        [B]  0.9545        [C]  0.6826      [D]    0.9900  

36. �ામા{ય િવતરણના સભંાવના ઘટWવ િવધેયના વAના 1.96  વ�ચે આવતા �દ?શ�ુ ં^ે�ફળ ક?ટaુ ં

      હોય છે? 

    [A] 0.9973       [B]   0.9545        [C]  0.9500       [D]   0.9900  

જવાબો : જવાબો : જવાબો : જવાબો :  

1-A 2-C 3-D 4-C 5-A 6-B 7-D 8-B 9-A 10-B 11-A 12-B 

13-C 14-C 15-C 16-B 17-D 18-B 19-C 20-B 21-C 22-A 23-C 24-B 

25-B 26-A 27-C 28-C 29-A 30-B 31-A 32-A 33-D 34-B 35-C 36-C 

 

��. ��. ��. ��. 12121212,    13131313        ભાગ : 2 �કરણ :ભાગ : 2 �કરણ :ભાગ : 2 �કરણ :ભાગ : 2 �કરણ :    4444 

લ^લ^લ^લ^ 

1. N (-5, 0.02)  �ુ ંમાનાકં \વ�પ કjુ ંછે ? ( માચM-18 )  

     [A] | x – 5 | < 2  [B] | x + 5 | < 0.02  [C]  | x – 0.02 | < 5 [D]  | x – 5 | >0.02     

2. 3 �ુ ં0.3 સામી�ય�ુ ંમાનાકં \વ�પ કjુ ંછે ?( માચM-19 )  

     [A] | x – 0.3 | < 2 [B]  | x – 3 | < 0.3 [C]  | x +3 | < 0.3 [D]  | x – 3 | >0.3 

3. -2 �ુ ં0.02 સામી�યને �તરાલ \વ�પ કjુ ંછે ? 

   [A] (1.98, 2.02)   [B] (-1.98, 2.02)  [C]  (-2.02, -1.98)   [D]  (-2.02, 1.98) 
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4. 
4

lim 4 9
x

x


  ની XકZમત �ુ ંથાય ? 

   [A] 5  [B]  25     [C]     7   [D]   13 

5. 1
2 1

5
x   ને �તરાલ \વ�પ કjુ ંછે ? 

     [A] 
6 4

( , )
5 5

 
      

[B] 
   

6 4
( , )

10 10
     [C]      

6 4
( , )
10 10      

[D] 
   

6 4
( , )

10 10


 

6. 
2

lim
x

 10 ની XકZમત �ુ ંથાય ? 

    [A]  0      [B] 10      [C]  -2      [D]  અિનયત  

7. 
1

lim 5
x

ની XકZમત �ુ ંથાય ? 

    [A] -1       [B] 5     [C]    3   [D]  -2  

8. 
3

lim 3 1
x

x


  ની XકZમત �ુ ંથાય ? ( માચM-20 )  

    [A]  3       [B] 8     [C]   5     [D]  6  

9. | 5 | 0.25x    ને �તરાલ \વ�પ કjુ ંછે ? ( Tુલાઈ-18 )  

    [A] ( 4.75, 5.25 )     [B] ( -4.75, 5.25 )    [C]   ( -5.25, -4.75 )    [D]  ( -5.25, 4.75 )  

10. સyંYૃ �તરાલને શાના વડ? દશાMવાય છે ? 

    [A]     [ ]      [B] ( )     [C]    [ )  [D]  ( ]  

11. િવyYૃ-સyંYૃ �તરાલને શાના વડ? દશાMવાયછે ? 

    [A]    [ ]       [B]   ( )     [C]    [ )    [D]   ( ]  

12. સyંતૃ-િવyYૃ  �તરાલને શાના વડ? દશાMવાયછે ? 

    [A]   [ ]      [B]    ( )    [C]     [ )    [D]   ( ]  

જજજજવાબો : વાબો : વાબો : વાબો :  

1-B 2-B 3-C 4-A 5-B 6-B 7-B 8-B 9-A 10-A 11-D 12-C 

 

��. ��. ��. ��. 14141414,    15151515        ભાગ : 2 �કરણ : 5 ભાગ : 2 �કરણ : 5 ભાગ : 2 �કરણ : 5 ભાગ : 2 �કરણ : 5  

િવકલન િવકલન િવકલન િવકલન  

1. ny ax ; �યા ંa અચળ સbંયા હોય, તો dy
dx

ની XકZમત �ુ ંથાય ?( Tુલાઈ-18, માચM-19 )  

       [A] 
1nnx 

          [B]  
1nanx 
      [C]    

1nanx    [D]   0  

2. y ax b  , �યા ંaઅને bઅચળ સbંયા હોય, તો dy
dx

 �ુ ંથાય ? ( માચM-20 ) 

       [A] a       [B]     b       [C]      a b    [D]   0  

3. 
2

4
( )f x

x
  �ુ ંિવકeલત �ુ ંથાય ? 

     
[A] 

 
4

2x         
[B] 

  
3

8

x
       [C]   

3

8

x
    [D]  0   
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4. 2( ) 5 2f x x   �ુ ંિવકeલત �ુ ંથાય ? ( માચM-18 )  

       [A] 5x           [B]  7x             [C] 10x           [D]     12x  

5. નફાના િવધેય P ને મહYમ થવા માટ?ની જ�ર7 શરત કઈ છે ? 

       [A] 0
dP

dx


          
[B] 

 
0

dP

dx


         
[C] 

  
0

dP

dx


       
[D] 

   

2

2
0

d P

dx
   

6. કોઈ એક િવધેય x a  આગળ 4jનૂતમ થવા માટ?ની જ�ર7 અને પયાM�ત શરતો કઈ છે ? 

       [A] '( ) 0, "( ) 0f a f a               [B] '( ) 0, "( ) 0f a f a      

       [C] '( ) 0, "( ) 0f a f a               [D]  '( ) 0, "( ) 0f a f a   

જવાબોજવાબોજવાબોજવાબો    : : : :  

1-B 2-A 3-B 4-C 5-C 6-B 
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િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ BBBB 

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના એક વાCમા ંજવાબ આપો. (દર?કનો 1 @ણુ)                                   [15]��ોના એક વાCમા ંજવાબ આપો. (દર?કનો 1 @ણુ)                                   [15]��ોના એક વાCમા ંજવાબ આપો. (દર?કનો 1 @ણુ)                                   [15]��ોના એક વાCમા ંજવાબ આપો. (દર?કનો 1 @ણુ)                                   [15] 

�� Aમાકં 16 થી 30 �� Aમાકં 16 થી 30 �� Aમાકં 16 થી 30 �� Aમાકં 16 થી 30  

�� .16  ભાગ . 1 �કરણ . 1�� .16  ભાગ . 1 �કરણ . 1�� .16  ભાગ . 1 �કરણ . 1�� .16  ભાગ . 1 �કરણ . 1    

!ચૂક �ક!ચૂક �ક!ચૂક �ક!ચૂક �ક    

1. આધાર વષM એટલે �ુ ં? 

જવાબ : !ચૂક �કની રચનામા ંકોઈ ચલની વતMમાન સમયની XકZમતને કોઈ િનિ�ત સમયની ચલની    

          XકZમત સાથે સરખાવવામા ંઆવે છે તે િનિ�ત સમય ક? વષMને આધાર વષM કહ? છે. 

2. !ચૂક �કની �યાbયા આપો . 

જવાબ : !ચૂક �ક એટલે કોઈપણ ચલની XકZમતમા ંકોઈ િનિ�ત સમયની ચલની XકZમતના સાપે^મા ં

         થતો ટકાવાર7 ફ?રફાર. 

             !ચૂક �ક  = ચાa	ુવષMની	ચલ	XકZમત	
આધાર	વષMની	ચલ	XકZમત	 	× 100 

                  =  EFG 	× 100 
3. ભાર એટલે �ુ ં? 

જવાબ :   વ\fનેુ તેના મહWવના �માણમા ંઆપવામા ંઆવતા અગWયના �કને તે વ\fનુો ભાર કહ? છે. 

4. ભારતીય XરઝવM બ«ક lગાવાને િનય�ંણમા ંરાખવા માટ? કયા !ચૂક �કનો ઉપયોગ કર? છે ? 

જવાબ :   જQથાબધં ભાવનો !ચૂક �ક 

5. ભારતમા ંમvઘવાર7 ભQથાનો દર શોધવા કયા !ચૂક �કનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે ? 

જવાબ :   LવનિનવાMહ ખચMનો !ચૂક�ક 

6. પરંપXરત આધારના !ચૂક �ક�ુ ંઅચલ આધારના !ચૂક �કમા ંપXરવતMન કરવા�ુ ં!�ુ જણાવો . 

જવાબ :   અચલ આધાર? !ચૂક �ક =					ચાa	ુવષMનો	પરંપXરત	આધાર? 	!ચૂક	�ક	×અગાઉના	વષMનો	અચલ	આધાર?	!ચૂક	�ક
���  

7. lગાવાનો દર શોધવા માટ? કયા !ચૂક �કનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. lગાવાનો દર શોધવા�ુ ં 

   !�ુ જણાવો. 

જવાબ :    જQથાબધં ભાવનો !ચૂક �ક  

     lગાવાનો દર = ચાa	ુવષMનો	જQથાબધં	ભાવનો	!ચૂક	�ક	–	અગાઉના	વષMનો	જQથાબધં	ભાવનો	!ચૂક	�ક
અગાઉના	વષMનો	જQથાબધં	ભાવનો	!ચૂક	�ક

× 100 
8. વા\તિવક વેતન શોધવા�ુ ં!�ુ લખો . 

જવાબ :   વા\તિવક વેતન = માિસક	વેતન
LવનિનવાMહ	ખચMનો	!ચૂક	�ક

× 100 
9. અચલ આધારની ર7ત અને પરંપXરત આધારની ર7ત વ�ચેનો Ebુય તફાવત લખો. 
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 જવાબ : અચલ આધારની ર7તમા ંઆધાર વષM બદલાf ુ ંનથી , �યાર? પરંપXરત આધારની ર7તમા ં 

          �Wયેક વષz આધાર વષM બદલાય છે.  

10. કઈ પOધિતમા ંઆધાર વષM �Wયેક વષz બદલાf ુ ંરહ?  છે ? 

જવાબ :  પરંપXરત આધારની પOધિત  

11. !ચૂક �કની રચનામા ંકઈ સર?રાશ �ચeલત છે ? 

જવાબ :  ભાXરત મOયક 

12. !ચૂક �કની ગણતર7મા ંઆધાર વષM ક?y ુ ંહોyુ ંજોઈએ ? 

જવાબ : �ામા{ય ક? સામા4ય એટલે ક? �રૂ , ધરતીકંપ , �ુ5કાળ , lગાવો , મદં7 , હડતાળ , j�ુ iવી  

         ઘટનાઓથી Eુ̀ ત હોyુ ંજોઈએ.  

13. Ô તેલના ભાવનો !ચૂક �ક �. 500 છેÕ . આ િવધાન ખ�ંુ છે ક? ખોhંુ તે જણાવી જો ખોhંુ હોય તો 

   !ધુાર7ને ફર7થી લખો .  

જવાબ :   આ િવધાન ખોhંુ છે , !ધુાર?aુ ંિવધાન :  તેલના ભાવનો !ચૂક �ક 500 છે. 

�� . 17�� . 17�� . 17�� . 17        ભાગ . 1  �કરણ . 2ભાગ . 1  �કરણ . 2ભાગ . 1  �કરણ . 2ભાગ . 1  �કરણ . 2    

!રુ?ખ સહસબંધં!રુ?ખ સહસબંધં!રુ?ખ સહસબંધં!રુ?ખ સહસબંધં    

1. સહસબંધંની �યાbયા આપો. 

જવાબ : બે સબંિંધત યા���છક ચલની XકZમતમા ં�Wય^ અથવા પરો^ કારણથી  એક સાથે વધઘટ થતી 

          હોય તો તે બે ચલ વ�ચે  સહસબંધં છે એમ કહ?વાય. 

2. સહસબંધંાકંની �યાbયા આપો. 

જવાબ : બે ચલ વ�ચેના !રુ?ખ સહસબંધંની ઘિન5ટતા�ુ ંસbંયાWમક માપ �		એટલે સહસબંધંાકં. 

4. સહસબંધંના અ�યાસની ર7તો જણાવો. 

જવાબ : 1. િવક7ણM આ*ૃિતની ર7ત 2. કાલM િપયસMનની @ણુન �ઘાતની ર7ત 3. �ો. ચા;સM _\પયરમેનની  

            Aમાકં સહસબંધંની ર7ત   

7. કાલM િપયસMનના સહસબંધંાકંની ધારણા લખો . 

જવાબ :  1. બે ચલ વ�ચે !રુ?ખ સબધં છે  

          2. બે ચલ વ�ચે કાયM-કારણનો સબધં છે  
 

8. _\પયરમેનની Aમાકં સહસબંધંાકંની ર7તનો ઉપયોગ Cાર? Sે5ઠ છે ? 

જવાબ : �યાર? માXહતીમા ં�સાર વ� ુહોય અથવા �િતમ અવલોકનો માXહતીમા ંહોય Wયાર?.... 

9. X અને  Y વ�ચેનો સહસબંધંાકં 0.4 છે હવે X ના �Wયેક અવલોકનમા ં5 ઉમેરવામા ંઆવે અને  Y ના ં 
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   �Wયેક અવલોકનમાથંી 10 બાદ કરવામા ંઆવે તો આ ફ?રફાર બાદ સહસબંધંાકં �ુ ંથશે ? 

જવાબ : 0.4 

10. જો n(I� − 1) ની XકZમત ∑K� ની XકZમત કરતા ંછ ગણી હોય તો r  ની XકZમત �ુ ંથાય ? 

જવાબ : n(I� − 1) = 6 ∑K� 
          r  = 1 - 6	 ∑ LM

N(OMP�) 

            = 1 - 6	 ∑ L
M

6	 ∑ LM 

            = 1 Ð 1 

            = 0 

11. સE²ુ સપાટ7થી \થળની �ચાઈ અને હવામા ંઓ_`સજન�ુ ં�માણ વ�ચે કયા �કારનો સહસબંધં  

હોય છે ? જવાબ : ઋણ સહસબંધં  

12. ³ડ ઓઈલની વાિષkક આવક અને તેજ સમયગાળામા ંથતા ંલ:નોની સbંયા વ�ચેના સહસબંધં િવશે  

    �ુ ંકહ7 શકાય ? 

જવાબ : અથMહ7ન સહસબંધં 

13. r=0 અને r=±1 �ુ ંઅથMઘટન કરો. 

જવાબ :   r  = 0   :  !રુ?ખ સહસબંધંનો અભાવ  

           r  = -1   :  સ�ંણૂM ઋણ !રુ?ખ સહસબંધં  

           r  = +1   :  સ�ંણૂM ધન !રુ?ખ સહસબંધં  

14. કયા સજંોગોમા ંકાલM િપયસMનની ર7તે અને Aમાકં સહસબંધંની ર7તે મેળવેલા સહસબંધંાકં સરખા  

    થાય છે ? 

જવાબ : જયાર? બે ચલની XકZમતો એ �થમ n �ા*ૃિતક સbંયાઓની જ ગોઠવણી હોય.... 

�� . 18�� . 18�� . 18�� . 18        ભાગ . 1  �કરણ . 3ભાગ . 1  �કરણ . 3ભાગ . 1  �કરણ . 3ભાગ . 1  �કરણ . 3    

!રુ?ખ િનયતસબંધં!રુ?ખ િનયતસબંધં!રુ?ખ િનયતસબંધં!રુ?ખ િનયતસબંધં    

1. િનયતસબંધંાકંની �યાbયા આપો . 

જવાબ :  િનરપે^ ચલની XકZમતમા ંએક એકમનો ફ?રફાર કરવાથી સાપે^ ચલની XકZમતમા ંથતો  

          �દા�જત ફ?રફાર. તેને િનયતસબંધં ર?ખાનો ઢાળ પણ કહ? છે . 

2. !રુ?ખ િનયતસબંધં મોડ?લ જણાવો . 

જવાબ :	Q = R + ST + U �યા ંα, β	અચળાકંો		છે		U	 �Xુટ ચલ છે.  

3. િનયતસબંધં ર?ખાના સદંભMમા ં�Xુટ એટલે �ુ ં? 
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જવાબ : સાપે^ ચલની XકZમતના અ�મુાનમા ંથતી ´લૂ.  X = � − ��      
4. િનયતસબંધંની Sે5ઠ અ4વાયો�જત ર?ખા મેળવવા માટ?ની ર7ત�ુ ંનામ જણાવો . 

જવાબ : 4jનૂતમ વગ�ની પOધિત  

5. િનયતસબંધંાકં શેના પXરવતMનથી \વત�ં છે ? 

જવાબ : �ગમeબZ�ુ પXરવતMનથી  

6. િનયતસબંધંાકં શેના પXરવતMનથી \વત�ં નથી ? 

જવાબ : માપ પXરવતMનથી  

7. જો કોઈ િનદશM eબZ�ુ અ4વાયો�જત ર?ખા પર પડf ુ ંહોય તો �Xુટની XકZમત ક?ટલી થાય ? 

જવાબ : �4ૂય   

��������.19.19.19.19        ભાગભાગભાગભાગ.1 .1 .1 .1     �કરણ�કરણ�કરણ�કરણ....    4444    

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    SેણીSેણીSેણીSેણી        

1. સામિયક Sેણી એટલે �ુ ં?  

જવાબ : િનયત સમયે લેવામા ંઆવેલ અવલોકનના સEહૂને સામિયક Sેણી કહ? છે . 

2. સામિયક Sેણીના કયા ઘટકોને લીધે ચલમા ંઅ;પકાલીન વધઘટ થાય છે ?  

જવાબ : મોસમી ઘટક અને ચA7ય ઘટકને લીધે   

3. સામિયક Sેણી�ુ ં�Qૃથકરણ એટલે �ુ ં? 

જવાબ : સામિયક Sેણીના િવિવધ લ^ણો�ુ ંઅ�મુાન મેળવવાની પOધિતને સામિયક Sેણી�ુ ં�Qૃથકરણ  

         કહ?વામા ંઆવે છે . 

4. સામિયક Sેણીમા ંવલણ માપવાની ર7તોના નામ લખો. 

 જવાબ : 1. આલેખની ર7ત  2. 4jનૂતમ વગ�ની ર7ત  અને  3. ચeલત સર?રાશની ર7ત 

5. સામિયક Sેણી�ુ ંયોગનીય મોડ?લ લખો. 

જવાબ : �Y = ZY + [Y + :Y + \Y  �યા,ં �Y = સામિયક ચલ , ZY = વલણ, [Y = મોસમી ઘટક , 

         :Y = ચA7ય ઘટક, \Y = યા���છક ઘટક  

6. સામિયક Sેણીના ઘટકોના નામ લખો. 

જવાબ :  1. દ7ઘMકાલીન ઘટક અથવા વલણ  2. મોસમી ઘટક   3. ચA7ય ઘટક   4.યા���છક અથવા  

             અિનયિમત ઘટક 

7. ખેતીની પેદાશ ક? ઔdોeગક ઉWપાદનમા ંવલણ Pણવા માટ? ક?ટલા વષMનો ગાળો લેવો પડ? ? 

જવાબ :  10 Ð 15 વષM  
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8. વલણ શોધવા માટ? ચeલત સર?રાશની ર7ત Cાર? વ� ુઉપયોગી થાય છે ? 

જવાબ :  hૂંકાગાળાની વધઘટની અસર �ૂર કર7ન ેવલણ શોધવા માટ? ચeલત સર?રાશની ર7ત વ� ુ 

          ઉપયોગી છે . 

9. ચલ � ની 7 સ�તાહની માXહતી પરથી અ4વાયોજન કર?લ !રુ?ખ સમીકરણ �� = 25.1 − 1.3	] હોય,  

   તો આઠમા ંસ�તાહની � ની XકZમત�ુ ંઅ�મુાન શોધો. 

જવાબ :    �� = 25.1 − 1.3]  મા ં ] = 8  Eકૂતા  

              �� = 25.1 − 1.3(8) 
                 = 25.1 − 10.4 
                 = 14.7 \ 
10. એક વષMથી ઓછા સમયમા ં�નુરાવતMન થતી વધઘટો કયા ઘટકની અસર દશાMવે છે ? 

જવાબ :    મોસમી ઘટક   

11. મોસમી ઘટક એટલે �ુ ં? 

જવાબ : વષM િનધાMXરત ગાળામા ંક? િશયાળો ,ઉનાળો, ચોમા!નુી ઋfમુા ંસામિયક Sેણીની ચલ રાિશમા ં 

         થતી !ચૂક વધઘટને મોસમી ઘટક કહ?વામા ંઆવે છે . 

12. ચA7ય ઘટક માટ? આવતMનનો ગાળો ક?ટલો હોય છે ? 

જવાબ : 2 થી 10 વષMનો  

13. અ;પકાલીન વધઘટના �કાર જણાવો.  

જવાબ :    મોસમી ઘટક ,ચA7ય ઘટક અને યા���છક ઘટક 

��������.20.20.20.20,,,,    21 21 21 21         ભાગભાગભાગભાગ.2 .2 .2 .2     �કરણ�કરણ�કરણ�કરણ.1.1.1.1    

સભંાવનાસભંાવનાસભંાવનાસભંાવના 

1111....        �યાbયા�યાbયા�યાbયા�યાbયા    આપો :આપો :આપો :આપો :    

    યા�યા�યા�યા���છક��છક��છક��છક    �યોગ�યોગ�યોગ�યોગ : i �યોગમા ંઅનેક શC પXરણામો પૈક7 ગમે તે એક પXરણામ ઉ�ભવી શક?, પરf ુ ં 

    પXરણામ િવશે અગાઉથી ચોmસ અ�મુાન કર7 શકાય નહu તેને યા���છક �યોગ કહ? છે. 

    દા.ત : િસmો ઉછાળવાનો �યોગ  

    િનદશMિનદશMિનદશMિનદશM    અવકાશઅવકાશઅવકાશઅવકાશ : કોઈ પણ �યોગના શC તમામ પXરણામોના ગણને તે યા���છક �યોગનો િનદશM  

    અવકાશ કહ?વામા ંઆવે છે. તેને સકં?તમા ં′[′  ક?  ′(′ થી દશાMવાય છે. 

    સમસભંાવીસમસભંાવીસમસભંાવીસમસભંાવી    ઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓ : કોઈ પણ ય��છ �યોગમા ંએક ઘટનાની �ા��તની તક અ4ય ઘટનાની  

    �ા��તની તક કરતા ંવ� ુક? ઓછ7 ન હોય તે ઘટનાને સમસભંાવી ઘટનાઓ કહ? છે. 

    દા.ત : િસmો ઉછાળવામા ંઆવે તો �ાથિમક ઘટનાઓ છાપ અને કાટંો સમસભંાવી ઘટનાઓ છે. 
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    પર\પરપર\પરપર\પરપર\પર    િનવારક ઘટનાિનવારક ઘટનાિનવારક ઘટનાિનવારક ઘટના : કોઈ એક ઘટનાની �ા��ત અ4ય ઘટનાની �ા��તને અટકાવે તેવી ઘટનાને 

    પર\પર િનવારક ઘટના કહ? છે. 

                િનરપે^િનરપે^િનરપે^િનરપે^    ઘટનાઘટનાઘટનાઘટના : કોઈ એક ઘટનાની �ા��તની તક અ4ય ઘટનાની �ા��તની તક પર આધાXરત ન 

    હોય તેવી ઘટનાને િનરપે^ ઘટના કહ? છે.  

    સંસ ંસ ંસભંાવનાનીભાવનાનીભાવનાનીભાવનાની    ગાeણિતક �યાbયાગાeણિતક �યાbયાગાeણિતક �યાbયાગાeણિતક �યાbયા : જો કોઈ એક યા���છક �યોગમા ંસા4ત િનદશM અવકાશ ( ના I  
    િન:શેષ પર\પર િનવારક અને સમસભંાવી �ાથિમક પXરણામો પૈક7 ` પXરણામો કોઈ એક ઘટના +  
    ની �ા��ત માટ? સા�*ુળૂ હોય તો ઘટના + ની �ા��તની સભંાવના @ણુોYર aO થાય છે ઘટના + ની 

    સભંાવનાને *(+) વડ? દશાMવવામા ંઆવે છે. 

                      *(+) = a
O 

                     Jya>, ` = 	+ ને સા�µુળ પXરણામો   

                           I =  િન:શેષ, પર\પર િનવારક અને સમસભંાવી *ુલ પXરણામો  

2. �ણ ઘટનાઓ +, 6 અને : પૈક7 ઓછામા ંઓછ7 એક ઘટના બને તેની સભંાવના મેળવવા�ુ ં!�ૂ  

   લખો. 

 જવાબ :   *(+ ∪ 6 ∪ :) = *(+) + *(6) + *(:) − *(+ ∩ 6) − *(+ ∩ :) − *(6 ∩ :)  
                                       +*(+ ∩ 6 ∩ :) 
3. *(+ ∪ 6), *(+), *(+ ∩ 6), 0, *(+) + *(6), 1  ને ચઢતા Aમમા ંગોઠવો . 

જવાબ :   0, *(+ ∩ 6), *(+), *(+ ∪ 6), *(+) + *(6), 1 
4. *(+ ∪ 6), *(+), *(+ ∩ 6), 0, *(+) + *(6), 1 ને ઊતરતા Aમમા ંગોઠવો . 

જવાબ :   1, *(+) + *(6), *(+ ∪ 6), *(+), *(+ ∩ 6),  0 
5. િનદશM અવકાશની બે િનરપે^ ઘટનાઓ + અને  6 માટ? સભંાવનો @ણુાકારનો િનયમ લખો. 

જવાબ :   *(+ ∩ 6) = *(+) × *(6) 
6. િનદશM અવકાશ ( માનંી �ણ ઘટનાઓ +, 6	 અને  : િન:શેષ ઘટનાઓ Cાર? કહ?વાય ? 

જવાબ :    *(+) + *(6) + *(:) = 1   

7. પાચં સમતોલ િસmા ઉછાળવાના યા���છક �યોગમા ંિનદશM eબZ�ુઓની સbંયા જણાવો. 

જવાબ : િનદશM eબZ�ુઓની સbંયા I = 2b = 32 
8. 2000 XટXકટોમાથંી 1998 XટXકટો ઇનામ વગરની છે. એક �ય_`ત 2000 માથંી એક XટXકટ યા���છક 

   ર7તે પસદં કર?, તો પસદં કર?લ XટXકટ ઇનામપા� હોય તેની સભંાવના શોધો. 

જવાબ :   I = 2000,			` = 2000 − 1998 = 2, *(+) = a
O = �

���� = �
����   

9. એક સમતોલ િસmાને �ણ વખત ઉછાળવામા ંઆવે તો આ યા���છક �યોગનો િનદશM અવકાશ લખો. 
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જવાબ :    ( = {eee,eeZ, eZe,eZZ, Zee, ZeZ, ZZe, ZZZ}  
10. દર?ક પાસાની બાTુઓ પર 1 થી 6 �ક લખેલ હોય તેવા બે સમતોલ પાસા ઉછાળવામા ંઆવે છે. આ  

    યા���છક �યોગનો િનદશM અવકાશ લખો. 

જવાબ :   ( =					 {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6) 
                     (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6) 
                     (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6) 
                     (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6) 
                     (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6) 
                     (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)}  
11. એક સમતોલ પાસો અને સમતોલ િસmો એક સાથે ઉછાળવાના યા���છક �યોગનો િનદશM અવકાશ  

    લખો 

જવાબ :   ( = {(1, e), (2, e), (3, e), (4, e), (5, e), (6, e) 
                  (1, Z), (2, Z), (3, Z), (4, Z), (5, Z), (6, Z) }  

��������....    22222222,,,,    23232323        ભાગભાગભાગભાગ....2222        �કરણ.�કરણ.�કરણ.�કરણ.    2222    

યા���છક યા���છક યા���છક યા���છક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણ    

1. અસતત યા���છક ચલની �યાbયા આપો. 

જવાબ : i યા���છક ચલ T વા\તિવક સbંયાઓના ગણ \ મા ંઅથવા તેના ઉપગણમા ંગણી શકાય 

         તેટલી XકZમત ધારણ કર7 શકતો હોય તે યા���છક ચલ T ને અસતત યા���છક ચલ કહ?વાય છે. 

2. સતત યા���છક ચલની �યાbયા આપો. 

જવાબ : i યા���છક ચલ T ગણ \	ની અથવા તેના ઉપગણ હોય તેવા �તરાલ (%, �) �યા ં% < � ની  

          કોઈ પણ XકZમત ધારણ કરવા સમથM હોય તે યા���છક ચલ T ને સતત યા���છક ચલ કહ?વાય 

          છે. 

3. અસતત સભંાવના-િવતરણની �યાbયા આપો. 

જવાબ : જો કોઈ ય��છ અસતત ચલ � Tુદ7 Tુદ7 XકZમતો ��, ��,��, … �O સાથે સભંાવના �(��), �(��), 
          �(��),… . �(�O) સકંળાયેલી હોય અને જો તે નીચેના @ણુધમ� ધરાવે : 

             1. �(�h) > 0			 
             2. ∑�(�h) = 1   

         તો િવધેય �(�) ને ય��છ ચલ � �ુ ંસભંાવના ઘટWવ િવધેય કહ?વાય અને �(�h) ની XકZમતોને  

         ય��છ ચલ � �ુ ંસભંાવના-િવતરણ કહ?વાય છે . 

5. બન�લી �યWનો એટલે �ુ ં? 
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જવાબ : ¦qિવધ િવક;પવાળા �યોગના I �યWનોમા ંદર?ક �યWને *([)  અચળ રહ?, તો આવા I  
         �યWનોને બન�લી �યWનો કહ?વામા ંઆવે છે ?  

6. બન�લી �યWનોમા ંસફળતા અને િન5ફળતાની સભંાવના વ�ચેનો સબંધં જણાવો. 

જવાબ :    � + � = 1  
7. ¦qપદ7 િવતરણના મOયક અને િવચરણ વ�ચેનો સબંધં જણાવો. 

જવાબ :  I� > I�� એટલે ક?  મOયક > િવચરણ  

8. એક સિંમત ¦qપદ7 િવતરણનો મOયક 7 છે. તેના �ાચલ I ની XકZમત જણાવો. 

જવાબ :    I� = 7,			� = �
�,			� = �

� 
              I� = 7 
             I i��j = 7 
          ∴ I = 7 × 2     ∴ I = 14 

��������    . 24. 24. 24. 24,,,,    25252525,,,,    26262626        ભાગભાગભાગભાગ    .2.2.2.2        �કરણ�કરણ�કરણ�કરણ    .3.3.3.3    

�ામા{ય િવતરણ�ામા{ય િવતરણ�ામા{ય િવતરણ�ામા{ય િવતરણ    

1. �ામા{ય ચલના ઘટWવ િવધેયમા ંવપરાતા અચળાકંોના E;ૂય જણાવો. 

જવાબ :  D = 3.1416 અને  X = 2.7183  
2. સતત યા���છક ચલ કોઈ એક િનિ�ત XકZમત ધારણ કર? તેની સભંાવના ક?ટલી ? 

જવાબ : �4ૂય ( 0 )  

3. �ામા{ય વAનો આકાર ક?વો હોય છે ? 

જવાબ : સ�ંણૂM ઘટંાકાર  

4. �ામા{ય િવતરણની િવષમતા ક?ટલી હોય છે ? 

જવાબ : �4ૂય  

5. Ô�માeણત �ા�તાકં માપના એકમથી Eુ̀ ત હોય છેÕ. આ િવધાન સાpુ ંક? ખોhંુ ? 

જવાબ : આ િવધાન સાpુ ંછે. 

6. �ામા{ય વAમા ં? − 2C અને ? + 2C વ�ચે આવતા �દ?શ�ુ ં^ે�ફળ ક?ટલા ટકા થાય ? 

જવાબ :   *(−2 ≤ l ≤ 2) 
          = *(−2 ≤ m ≤ 0) + *(0 ≤ m ≤ 2) 
          = 0.4772 + 0.4772 
          = 0.9544 × 100 
          = 95.44%  
 

7. એક �ામા{ય િવતરણનો મOયક 13.25 અને તે�ુ ં�માeણત િવચલન 10 હોય, તો તેના fતૃીય  
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   ચfથુMકની �દા�જત XકZમત શોધો.  

જવાબ :        o� = ? + 0.675	C 
                      = 13.25 + 0.675(10) 
                      = 13.25 + 6.75 
                      = 20 
8. એક �ામા{ય િવતરણ માટ? સર?રાશ િવચલનની લગભગ XકZમત 8 હોય, તો તે િવતરણ�ુ ં�માeણત  

   િવચલન મેળવો. 

જવાબ :   સર?રાશ િવચલન  =	 pb × C 
                         8   =		 pb × C 
                      q	×bp    = 		C 
                      ∴ 	C	 = 10  
9. એક �ામા{ય િવતરણ માટ? ચfથુMક િવચલનની XકZમત 12 હોય, તો તેના �માeણત િવચલનની XકZમત 

   શોધો. 

જવાબ :    ચfથુMક િવચલન =		 �� × C 
                      12    =		 �� × C 
                     ��×��    = 	C 
                        ∴ 	C	 = 18  
10. એક �ામા{ય િવતરણના �િતમ ચfથુMક 20 અને 30 હોય, તો તેના મOયકની XકZમત મેળવો. 

જવાબ :           o� = 20,				o� = 30 
                  મOયક = rstrE

�  =	 ��t��� = 25  
11. �માeણત �ામા{ય ચલ�ુ ંસભંાવના-ઘટWવ િવધેય લખો. 

જવાબ :     u(l) = �
√�w 		XP

E
M(x)M,   −∞ < l < ∞    �યા,ં  l = �Pz

{   

12. �ામા{ય િવતરણ�ુ ંસભંાવના-ઘટWવ િવધેય લખો. 

જવાબ :    u(�) = �
{√�w 		XP

E
M( |}~ )M

,   −∞ < � < ∞ 

              �યા,ં  ? = મOયક, C = �માeણત િવચલન, D અને X = અચળાકં  

13. �ામા{ય �ામા{ય વA એ �માeણત �ામા{ય ચલની કઈ XકZમતની બનેં બાTુએ સિંમત હોય છે ? 

 જવાબ : l = 0 ની બનેં બાTુએ સિંમત હોય  

14. �ામા{ય િવતરણના 99% અવલોકનો સામા4ય ર7તે કઈ સીમામા ંહોય છે ? 

જવાબ :   ? ± 2.575C  
15. �ામા{ય િવતરણ માટ? મOયક અને �થમ ચfથુMક અ�Aુમે 11 અને 3 હોય, તો �ીP ચfથુMકની 
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    XકZમત જણાવો ? 

જવાબ :  મOયક = rstrE
�  

               11 = rst�		�	  

               22 = o�	+ 3  

               22 Ð 3 = o� 
                o� = 19   

��������    .27.27.27.27,,,,    28282828        ભાગભાગભાગભાગ    .2.2.2.2        �કરણ�કરણ�કરણ�કરણ    .4.4.4.4    

    લ^લ^લ^લ^  

1.  		(3� + 5)�→b�ha   ની XકZમત શોધો. 

જવાબ :  		(3� + 5)�→b�ha  

           = 3(5) + 5 
           = 15 + 5 
           = 20 
2. � → % નો અથM સમPવો. 

જવાબ : � → % એટલે � ની XકZમતો % ની  બૂ  નLક છે, પણ � = % નથી. 

3. � → 0 નો અથM સમPવો. 

જવાબ : � → 0 એટલે � ની XકZમત વધીને ક? ઘટ7ને 0 તરફ Pય છે, પણ � = 0 નથી. 

4. 			4� + � = 6�→P��ha  હોય તો � ની XકZમત શોધો. 

જવાબ : 			4� + � = 6�→P��ha  

             = 4(−1) + � = 6 
              =	−4 + � = 6 
              = 	� = 6 + 4 
               ∴ � = 10 
5. લ^નો @ણુાકારનો કાયMિનયમ જણાવો. 

જવાબ:   				[u(�) × �(�)] = � × `�→��ha  

6. લ^નો ભાગાકારનો કાયMિનયમ જણાવો. 

જવાબ :   				[u(�) ÷ �(�)] = � ÷ `�→��ha ,    ` ≠ 0 
��������    . 29. 29. 29. 29,,,,    30303030        ભાગભાગભાગભાગ    . 2. 2. 2. 2    �કરણ �કરણ �કરણ �કરણ . 5. 5. 5. 5    

િવકલનિવકલનિવકલનિવકલન    

1. િવકલનની �યાbયા આપો.  

જવાબ : િવધેય�ુ ંિવકeલત શોધવાની XAયાને િવકલન કહ? છે. 
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2. િવધેય f x( )= 50 હોય તો u′(�) મેળવો. 

જવાબ : u-(�) = 0	 
3. િવધેયના _\થર eબZ�ુઓ કોને કહ? છે ? 

જવાબ : i eબZ�ુઓએ u(�) ની મહYમ અથવા 4jનૂતમ XકZમત મળે છે. તે eબZ�ુઓને િવધેયના _\થર 

         eબZ�ુઓ કહ? છે. 

4. સીમાતં આમદાની કોને કહ?વાય ?  

જવાબ : માગંમા ંઅ;પ ફ?રફાર થવાથી આમદાનીમા ંથતા ફ?રફારોને સીમાતં આમદાની કહ?વાય છે. 

5. સીમાતં ખચMની �યાbયા આપો. 

જવાબ : ઉWપાદનમા ંઅ;પ ફ?રફાર કરવાથી ખચMમા ંથતા ફ?રફારને સીમાતં ખચM કહ?વાય છે. 

6. u(�) = 7�� − 6� + 5 હોય તો u′(�) મેળવો. 

જવાબ : u-(�) = 14� − 6  

7. િવકલનનો @ણુાકારનો િનયમ જણાવો.  

જવાબ : જો � = U. �	 હોય, તો  

        L�L� = U	 L$L� 	+ 		� L�
L� 

8. િવકલનનો ભાગાકારનો િનયમ જણાવો. 

જવાબ : જો � = �
$ ,			� ≠ 0 હોય, તો  

                  L�L� =
$		��� 				P			�		��� 

$M   

9. � = %O; 		% અચળ સbંયા છે, તો L�L�  મેળવો. 

 જવાબ :  L�L� = 0 
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િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ C    

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( દસમાથંી કોઈ પણ સાત ) ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( દસમાથંી કોઈ પણ સાત ) ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( દસમાથંી કોઈ પણ સાત ) ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( દસમાથંી કોઈ પણ સાત )  (દર?કનાદર?કનાદર?કનાદર?કના    2 2 2 2 @ણુ) @ણુ) @ણુ) @ણુ)                      [14][14][14][14]                                            

�� Aમાકં 31 થી 40 �� Aમાકં 31 થી 40 �� Aમાકં 31 થી 40 �� Aમાકં 31 થી 40  

�� .31�� .31�� .31�� .31        ભાગ . 1 �કરણ . 1ભાગ . 1 �કરણ . 1ભાગ . 1 �કરણ . 1ભાગ . 1 �કરણ . 1    

!ચૂક �ક!ચૂક �ક!ચૂક �ક!ચૂક �ક    

અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

 ભાવનો સામા4ય !ચૂક�ક = ∑ 
�∑�  

 lગાવાનો દર = �ચાa	ુવષMનો	જQથાબધં	ભાવનો	!ચૂક	�ક�–(	અગાઉના	વષMનો	જQથાબધં	ભાવનો	!ચૂક	�ક)
અગાઉના	વષMનો	જQથાબધં	ભાવનો	!ચૂક	�ક

× 100 
 લા\પેયરનો !ચૂક �ક  �	 = ∑�E�G

∑�G�G 	× 100 
 પાશેનો !ચૂક �ક  � = ∑�E�E

∑�G�E 	× 100 
 Xફશરનો !ચૂક �ક  �� =	��	 	× 	 � 
1. �ણ વ\fઓુના ભાવ સાપે^ �કમા ંથયેલ ટકાવાર7 વધારો અ�Aુમે 315 , 328 અને  390 છે. જો  

   આ વ\fઓુના મહWવ�ુ ં�માણ 5 : 7 : 8 હોય , તો ભાવનો સામા4ય !ચૂક �ક ગણો . 

2. વષM 2015 અને વષM 2016ના જQથાબધં ભાવના !ચૂક �ક અ�Aુમે 150.2 અને 165.7 મ¶યા છે.  

   આ બનેં વષMના !ચૂક �કનો ઉપયોગ કર7 lગાવાનોદર શોધો.  

3. �ણ વ\fઓુના ભાવ સાપે^ �કમા ંથયેક ટકાવાર7 વધારો અ�Aુમે 315, 328 અને 390 છે. જો આ  

   વ\fઓુના મહWવ�ુ ં�માણ 5 : 7 : 8 હોય, તો ભાવનો સામા4ય !ચૂક �ક શોધો.  

4. જો ∑���� ∶ 	∑ ���� = 5 ∶ 3	 અને ∑���� ∶	 ∑ ���� =	3 : 2 હોય, તો લા\પેયર, પાશે અને Xફશરના 

    !ચૂક �ક ગણો.  

5. જો લા\પેયર અને પાશેના !ચૂક �કોના @ણુોYર 4 : 5 હોય અને Xફશરનો !ચૂક �ક 150 હોય, તો 

   પાશેનો !ચૂક �ક ગણો.  

6. લા\પેયરનો !ચૂક �ક Xફશરના !ચૂક �કથી q� ગણો છે. જો Xફશરનો !ચૂક �ક 180 હોય, તો  

    પાશેનો !ચૂક �ક શોધો.  

7. જો �	 = 221.5 અને �� = 222 હોય તો  � શોધો. 

��.32��.32��.32��.32,,,,    33 33 33 33 ભાગ.1 ભાગ.1 ભાગ.1 ભાગ.1 �કરણ. 2�કરણ. 2�કરણ. 2�કરણ. 2    

!રુ?ખ સહસબંધં !રુ?ખ સહસબંધં !રુ?ખ સહસબંધં !રુ?ખ સહસબંધં     

                                                                                                                                                                                                    અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

 � = 	 O∑��P	(∑�)(∑�)
�O(∑�M)P	(∑�)M	�O(∑�M)P	(∑�)M
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 � = ∑(�P�̅)(�P��)
�∑(�P�̅)M×�∑(�P��)M 

 �યાર? સહિવચરણ :��(�, �), �. િવ., [�, 	[� આ�યા હોય Wયાર?	 
                     � = 	 "#$(�,�)� ×�!  

 �યાર? ∑(� − �̅)(� − ��), �. િવ. , [�, 	[�	અને	I આ�યા હોય Wયાર? 

                    � = 	∑(�P�̅)(�P��)O×	� ×	�!               

 �યાર? ∑�� , I, �,� 		��,�. િવ.		[�,			[� આ�યા હોય Wયાર? 

               � = 	 ∑��P	O�̅��O	×	� 	×	�!  

                    �યા ,  S� =	�∑(�P�̅)M
N  ,   S� =	�∑(�P��)M

N     

                       [� = ચલ � �ુ ં�.િવ.  

                     [� =	ચલ � �ુ ં�.િવ. 

1. સહસબંધંાકંના @ણુધમ� લખો. 

2. જો :��(�, �) = 120, [� = 12, [� = 15 હોય તો �  ની XકZમત શોધો.  

3. જો ∑(� − �̅)(� − ��) = −65, [� = 3, [� = 4 અને I = 10 તો �	ની XકZમત શોધો.  

4. અવલોકનોની 10 જોડ માટ? ∑K� = 120 હોય, તો Aમાકં સહસબંધંાકં XકZમત શોધો.  

5. એક ¦qચલ માXહતી પરથી નીચેના પXરણામો મળે છે.  

   I = 10,∑(� − �̅)(� − ��) = 72, [� = 3 અને ∑(� − ��)� = 160 પરથી સહસબંધંાકં શોધો. 

6. નીચેના પXરણામો પરથી સહસબંધંાકંની XકZમત શોધો. 

    ∑(� − �̅)(� − ��) = 120,			 ∑(� − �̅)� = 80  ∑(� − ��)� = 500 
7. નીચેના પXરણામો પરથી સહસબંધંાકંની XકZમત શોધો. 

   :��(�, �) ∶ 		 [�� = 3 ∶ 5	 અને     [� ∶ 	 [� = 1 ∶ 2  
��������....    33334 4 4 4     ભાગભાગભાગભાગ....    1 1 1 1 �કરણ�કરણ�કરણ�કરણ....    3 3 3 3     

!રુ?ખ !રુ?ખ !રુ?ખ !રુ?ખ િનયતસબંધં િનયતસબંધં િનયતસબંધં િનયતસબંધં     

અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

 � ની � પરની િનયતસબંધં ર?ખા  

              �� = % + ���	�,		            % = 	�� − 	��̅ 
 �યાર? સહસબંધંાકં �		અને	�. િવ. 	[�, [� આ�યા હોય  

             ��� = �	 ×	�!�         
 �યાર? સહિવચરણ  :��(�, �), �. િવ.		[�, [� , િવચરણ	[��, [�� આ�યા હોય   
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             ��� =	 "#$(�,�)� M   

 જો  U = � − + અને  � = � − 6 હોય તો ��� = �$� 
 જો U = �P�

"  Ane  � =
�P�
"!  હોય તો ��� = �$�	. "!"  

1. િનયતસબંધંની ઉપયોeગતા જણાવો.  

2. જો �̅ = 30, �� = 20 અને � = 0.6 હોય,તો Q ની T પરની િનયતસબંધં ર?ખાનો �ત:ખડં શોધો અને  

   તે ર?ખા�ુ ંસમીકરણ લખો.  

3. જો �̅ = 60, �� = 75 અને [�� ∶ :��(�, �) = 5 ∶ 3 હોય, તો Q ની T પરની િનયતસબંધં ર?ખા મેળવો 

   અને તે પરથી T = 65 માટ? Q ની XકZમત�ુ ંઅ�મુાન મેળવો.  

4. જો Q ની T પરની િનયતસબંધં ર?ખા 4� + 5� − 65 = 0 હોય, તો િનયતસબંધંાકં � ની XકZમત શોધો.  

5. જો U = 5(� − 40), � = 2(� − 18) અને ��� = 1.6 હોય, તો �$� ની XકZમત શોધો. 

6. જો ��� = 0.8 હોય, તો નીચેના U અને � માટ? �$� ની XકZમત શોધો. 

   1. U = � − 105 અને � = � − 90  
   2. U = �P�p��

���  અને � = �P�b�
b�  

   3. U = 10(� − 4.6) અને � = � − 75 
7. જો �̅ = 10, �� = 25, ∑((� − 10)(� − 25) = 120 અને ∑(� − 10)� = 100 હોય, તો Q ની T પરની 

   િનયતસબંધં ર?ખા માટ? % અને  � ની XકZમત મેળવો.  

��������....    33335  ભાગ5  ભાગ5  ભાગ5  ભાગ....    1 1 1 1 �કરણ�કરણ�કરણ�કરણ....    4 4 4 4     

સામિયક Sેણી સામિયક Sેણી સામિયક Sેણી સામિયક Sેણી     

1. મોસમી ઘટક એ ચA7ય ઘટકથી કઈ ર7તે Tુદ7 પડ? છે ? 

2. સામિયક Sેણી�ુ ંમહWવ સમPવો.  

3. મોસમી ઘટક પર hૂંકનvધ લખો. 

4. સામિયક Sેણીની આલેખની ર7તના @ણુ અને મયાMદા લખો. 

5. 4jનૂતમ વગ�ની ર7તના @ણુ-દોષ જણાવો. 

6. ચeલત સર?રાશની ર7તના @ણુ-દોષ જણાવો.    

��������....    36363636        ભાગભાગભાગભાગ....    2222    �કરણ�કરણ�કરણ�કરણ....    1 1 1 1     

સભંાવના સભંાવના સભંાવના સભંાવના     

1. એક યા���છક �યોગની ઘટનાઓ +� અને +� નીચે Eજુબ છે. આ પરથી યોગઘટના +� ∪ +� અને  

   છેદઘટના +� ∩ +� દશાMવતા ંગણ મેળવો.  

   +� = {�|0 < � < 5}, 
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   +� = {�| − 1 < � < 3, �	�ણૂા·ક	સbંયા	} 
2. એક યા���છક �યોગની ઘટનાઓ +� અને +� નીચે Eજુબ છે. આ પરથી યોગઘટના +� ∪ +� અને  

   છેદઘટના  +� ∩ +� દશાMવતા ંગણ મેળવો.  

   +� = {�|2 ≤ � < 6, � ∈  }, 
   +� = {�|3 < � < 9, � ∈  	} 
3. એક યા���છક �યોગનો િનદશM અવકાશ ( અને તેની કોઈ એક ઘટના + નીચે Eજુબ �યાbયાિયત છે.  

   ઘટના + ની �રૂક ઘટના +- શોધો.  

   ( = {�|� = 0, 1, 2, … , 10}, + = {�|� = 2, 4, 6} 
4. લીપ વષMના ફ? આુર7 માસમા ં5 સોમવાર હોવાની સભંાવના શોધો.  

5. લીપ વષM ન હોય તેવા વષMમા ં53 �Aુવાર હોવાની સભંાવના શોધો.  

6. યા���છક �યોગના ંલ^ણો જણાવો.  

7. નીચે આપેલી ઘટનાઓ માટ? વેન આ*ૃિત દોર7 તેની �યાbયા લખો : 

   પર\પર િનવારક ઘટનાઓ, યોગ ઘટના, છેદ ઘટના, તફાવત ઘટના, િન:શેષ ઘટનાઓ, �રૂક ઘટના  

��������....37373737        ભાગભાગભાગભાગ....2222        �કરણ.�કરણ.�કરણ.�કરણ.    2222    

યાયાયાયા������છક��છક��છક��છક    ચલ અને અસતત સભંાવના િવચલ અને અસતત સભંાવના િવચલ અને અસતત સભંાવના િવચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણતરણતરણતરણ    

1. બન�લી �યWનોની �યાbયા આપી તેના @ણુધમ� જણાવો.  

2. ¦qપદ7 િવતરણના @ણુધમ� જણાવો. 

3. એક ¦qપદ7 િવતરણ માટ? મOયક 4 અને િવચરણ 2 છે, તો આ િવતરણના �ાચલો શોધો.  

4. એક ¦qપદ7 િવતરણ માટ? I = 10	અને � − � = 0.6	છે, તો આ િવતરણનો મOયક શોધો. 

5. એક ¦qપદ7 િવતરણ માટ?  મOયક અને િવચરણ અ�Aુમે 3.9 તથા 2.73 છે, તો આ િવતરણમા ંકર?લ 

   બન�લી �યWનોની સbંયા શોધો તથા �(�) લખો.  

��������....    38383838,,,,    39393939        ભાગભાગભાગભાગ    .2.2.2.2        �કરણ�કરણ�કરણ�કરણ    .4.4.4.4    

                                                                                                                                                                                                                                લ^લ^લ^લ^    

અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

સામી�ય \વ�પ માનાકં \વ�પ �તરાલ \વ�પ 
 (%, ¡	) |� − %| < ¡ (% − ¡, % + ¡) 

    

1. લ^ના કાયMિનયમો જણાવો. 

2. જો  (��, 0.5) = (19.5, ��) હોય,તો �� અને �� ની XકZમત શોધો.  

3. |3� + 1| < 2 ને સામી�ય અને �તરાલ \વ�પમા ંદશાMવો.  

4. જો ।� − +�| < 0.09 = (+�, 4.09) હોય, તો +� અને +� ની XકZમત શોધો.  
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5. જો ।� − 10| < �� = (��, 10.01) હોય, તો �� અને �� ની XકZમત શોધો. 

��������    . 40. 40. 40. 40        ભાગભાગભાગભાગ    . 2. 2. 2. 2    �કરણ �કરણ �કરણ �કરણ . 5. 5. 5. 5    

િવકલનિવકલનિવકલનિવકલન    

અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો 

 જો � = U	. �  હોય, તો  

           L�L� = U	. L$L� + �. L�L�  
 જો � = �

$  હોય,તો  

   L�L� =	
$	��� 	P�	��� 

$M 	 
 સીમાતં ખચM =	 L¢L� 

1. નફા�ુ ંિવધેય * ને મહYમ બનાવવા માટ?ની કઈ શરતો છે ? 

2. u(�) = �p − 4�� + 3�� + � + 1 માટ? u′′(0) મેળવો. 

3. િવકલનનો ભાગાકારનો િનયમ જણાવો.  

4. સાeબત કરો ક? u(�) = �� + 5�� + 3� + 7 માટ? u-(2) = 35 
5. એકમ દ7ઠ ઉWપાદન ખચM�ુ ંિવધેય : = 0.0012�� − 0.18� + 25 હોય, તો સીમાતં ખચM મેળવો.  

6. � = (2�� + 3)(3� − 2) હોય, તો � �ુ ં� સાપે^ િવકલન ફળ (િવકeલત) મેળવો.  

7. � = ��t�
��P� હોય તો L�L� મેળવો.  
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િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ D 

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( બારમાથંી કોઈ પણ આઠ ) (દર?કના ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( બારમાથંી કોઈ પણ આઠ ) (દર?કના ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( બારમાથંી કોઈ પણ આઠ ) (દર?કના ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો. ( બારમાથંી કોઈ પણ આઠ ) (દર?કના 3    @ણુ)      @ણુ)      @ણુ)      @ણુ)              [24]                [24]                [24]                [24]                

�� Aમાકં 41 થી 52 �� Aમાકં 41 થી 52 �� Aમાકં 41 થી 52 �� Aમાકં 41 થી 52  

��. ��. ��. ��. 41414141,,,,    42424242        ભાગ. 1 �કરણ. ભાગ. 1 �કરણ. ભાગ. 1 �કરણ. ભાગ. 1 �કરણ. 1111    

!ચૂક �ક!ચૂક �ક!ચૂક �ક!ચૂક �ક    

અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

 અચલ આધાર? !ચૂક �ક  = ચાa	ુવષMની	ચલ	XકZમત	
આધાર	વષMની	ચલ	XકZમત	 	× 100 

                               =  EFG 	× 100 
 પરંપXરત આધાર? !ચૂક �ક = ચાa	ુવષMની	ચલ	XકZમત	

અગાઉના	વષMની	ચલ	XકZમત	 	× 100 
                              =  EFG 	× 100 

 કૌhંુeબક �દાજપ�ની ર7ત  

કૌhંુeબક �દાજપ�ની ર7તે !ચૂક �ક   = ∑ 
�	
∑£  

�યા ં, ¤ = ભાર	 = 	 p�q�,   !ચૂક �ક  � = §E
§G 	× 100 

 *ુલ ખચMની પ�િત 

�યાર? ચાa ુવષMનો ભાવ અને જQથો તેમજ આધાર વષMનો ભાવ આ�યો હોય 

*ુલ ખચMની પ�િતથી !ચૂક �ક =	∑§E¨E	∑ §G¨E 	× 100 
�યાર? આધાર વષMનો ભાવ અને જQથો તેમજ ચાa ુવષMનો ભાવ આ�યો હોય 

        *ુલ ખચMની પ�િતથી !ચૂક �ક =		∑§E¨G	∑ §G¨G 	× 100 
 વા\તિવક વેતન = માિસક	વેતન

LવનિનવાMહ	ખચMનો	!ચૂક�ક
	× 	100 

નાણાનંી ખર7દશ_`ત   =	 �
LવનિનવાMહ	ખચMનો	!ચૂક�ક

× 100 
1. એક વ\fનુા ભાવ �ગેની નીચેની માXહતી પરથી અચલ આધારની ર7તે અને પરંપXરત આધારની  

   ર7તથી !ચૂક �ક મેળવો.  

વષM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ભાવ �. 40 45 48 55 60 70 
  
2. બળતણની પાચં વ\fઓુમાથંી �ણ વ\fઓુના ભાવમા ંઆધાર વષM 2014 ની સરખામણીએ વષM 

   2015મા ંઅ�Aુમે 50%, 90%, 110%નો વધારો થયો છે, અ4ય બે વ\fઓુના ભાવમા ંઅ�Aુમે 5%  

   અને 2% ઘટાડો થયો છે. જો પાચં વ\fઓુની સાપે^ અગWયતા 5 : 4 : 3 : 2 : 1 ના �માણમા ંહોય,  

   તો વષM 2015નો બળતણના ભાવનો !ચૂક �ક શોધો.  
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3. પાચં વ\fઓુમાથંી �ણ વ\fઓુ +,			6 અને : ના ભાવમા ં વષM  2010ના  સાપે^મા ંઅ�Aુમે  90%,  

   120% અને 70% iટલો વધારો થયો છે. �યાર? બે વ\fઓુ = અને © ના ભાવમા ંઅ�Aુમે  2% અને  

   5% iટલો ઘટાડો થયો છે. વ\f ુ+, વ\f ુ6 કરતા ચાર ગણી મહWવની છે અને વ\f ુ:,વ\f ુ+ કરતા ં

   છ ગણી  મહWવની છે.  વ\fઓુ = અને © �ુ ં મહWવ વ\f ુ6 ના મહWવથી અઢ7  ગ¸ુ ંછે તો પાચેંય 

   વ\fનુો 2015ના વષM માટ?નો ભાવનો સામા4ય !ચૂક �ક ગણો. 

4. કામદાર વગMના માિસક વેતનની નીચેની માXહતી પરથી વા\તિવક વેતનની ગણતર7 કરો. વષM 

   2008ને આધાર વષM ગણી વષM 2015ની નાણાનંી ખર7દશ_`ત શોધો.  

વષM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

સર?રાશ માિસક વેતન �.  15,000 18,000 19,000 20,000 22,000 25,000 

LવનિનવાMહ ખચMની !ચૂક �ક 

(આધાર વષM 2008) 
120 180 205 220 235 260 

5. ખોરાક7 ચીજોના ભાવ અને વપરાશની નીચેની માXહતી પરથી કૌhંુeબક �દાજપ�ની ર7તે વષM  

   2014નો !ચૂક �ક ગણો અને તે�ુ ંઅથMઘટન કરો.  

વ\f ુ
વષM 2010 વષM 2014  

ભાવ �.  જQથો ભાવ �. 

ઘ¹ 60 15 18 

ચોખા 40 32 40 

બાજર7 15 12 14 

fવેુર દાળ 25 50 70  
 

6. નીચેની માXહતી પરથી *ુલ ખચMની પ�િતથી વષM 2010ના આધાર? વષM 2015 માટ? !ચૂક �ક ગણો.  

વ\f ુ

વષM 2014 
વષM 2013  

ભાવ �.  
વપરાશ 

(જQથો) 
ભાવ �. 

ઘ¹ 15 Xક�ા 24 20 

ચોખા 10 Xક�ા 45 40 

બાજર7 5 Xક�ા 20 16 

fવેુર દાળ 3 Xક�ા 90 80 
  
7. નીચેની માXહતી પરથી વષM 2013ને આધાર? વષM તર7ક? લઈ વષM 2014ના માટ? *ુલ ખચMની પ�િતથી  

    !ચૂક �ક ગણો.  
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વ\f ુ + 6 : = 
વષM 2010ના ભાવ � 10 30 40 20 

વષM 2015ના ભાવ �.  14 42 80 26 

વષM 2010નો જQથો 8 4 4 16 
 

8. LવનિનવાMહ ખચMની વ\fઓુના Tુદા Tુદા સEહૂોના !ચૂક �ક અને તેમના ભાર િવશેની નીચે 

   જણાવેલ માXહતી પરથી કૌhંુeબક બiટની ર7તે LવનિનવાMહ ખચMનો !ચૂક�ક શોધો.  

સEહૂ ખોરાક7 વ\fઓુ કાપડ વીજળ7-બળતણ ઘરભાºુ ં પરpરૂણ 

!ચૂક �ક 281 177 178 210 242 

ભાર 46 10 7 12 25 

�� .43 �� .43 �� .43 �� .43     ભાગ . 1 �કરણ . 2ભાગ . 1 �કરણ . 2ભાગ . 1 �કરણ . 2ભાગ . 1 �કરણ . 2    

!રુ?ખ સહસબંધં !રુ?ખ સહસબંધં !રુ?ખ સહસબંધં !રુ?ખ સહસબંધં     

અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

 _\પયરમેનની Aમાકં સહસબંધંની ર7ત  

�યાર? અવલોકનો �નુરાવિતkત થતા ન હોય  

         � = 1 − { <∑LM
O(OMP�)	} 

�યા,ં ∑K� = ∑(\� − \�)� 
1. બે બPર િવ»લેષકો, છે;લા ંક?ટલાકં સમયમા ંકર?લા િવકાસને આધાર? છ કંપનીઓને નીચે Eજુબ Aમ 

   આપે છે. 

કંપની A B C D E F 

િવ»લેષક 1 qારા Aમ 5 2 1 4 3 6 

િવ»લેષક 2 qારા Aમ 6 4 3 2 1 5 

     આ પરથી બનેં િવ»લેષકોના E;ૂયાકંન વ�ચેનો Aમાકં સહસબંધંાકં શોધો.  

2. એક િનદશMમા ંઆપેલા Tુદા Tુદા નવ ગામોએ ‘\વ�છતા અeભયાન’ અને ‘બેટ7 બચાવો અeભયાન’  

   �ગે કર?લા ંકાય�ને આધાર? એક અિધકાર7 તેમજ નીચે Eજુબ Aમ આપે છે.  

ગામ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

\વ�છતા અeભયાન માટ? Aમ 4 8 7 1 9 5 6 2 3 

બેટ7 બચાવો અeભયાન માટ? Aમ 6 8 5 1 9 7 3 4 2 
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   આ પરથી બનેં અeભયાનની કામગીર7 વ�ચે Aમાકં સહસબંધંાકં શોધો.  

3. એક �Wૃય \પધાMમા ંઆઠ \પધMકોને બે િનણાMયકોએ આપેલા Aમ પરથી નીચેની માXહતી મળે છે.  

   ∑(\� − \�)� = 126	 �યા,ં \� અને \� એ બે િનણાMયકો qારા \પધMકોને મળેલા Aમ દશાMવે છે.  

   આ પરથી _\પયરમેનનો Aમાકં સહસબંધંાકં શોધો.  

��������    .44.44.44.44,,,,    45454545        ભાગ . 1 �કરણ . 3ભાગ . 1 �કરણ . 3ભાગ . 1 �કરણ . 3ભાગ . 1 �કરણ . 3    

!રુ?ખ િનયતસબંધં !રુ?ખ િનયતસબંધં !રુ?ખ િનયતસબંધં !રુ?ખ િનયતસબંધં     

અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

 � ની � પરની િનયતસબંધં ર?ખા  

             �� = % + ���	�	            % = 	�� − 	��̅ 
  �યાર? સહસબંધંાકં �, [�, [� આ�યા હોય    

             ��� = �	 ×	�!�         
  �યાર? :��(�, �), [�, [� , [��, [��   

             ��� =	 "#$(�,�)� M   

  �યાર? I,			 ∑ �� , ∑ � ,			∑ � , ∑ �� 
                ��� = O∑��P(∑�)(∑�)

O∑�MP(∑�)M  ,          

 �યાર? મOયક �ણૂા·કમા ંઆ�યા હોય  

            ��� = ∑(�P�̅)(�P��)
∑(�P�̅)M  ,       

 �યાર?  I,			 ∑ �� , �̅,				��, ª�� આ�યા હોય 

            ��� = ∑��PO�̅��
O×� M              

1. ઑનલાઈન શોિપZગની સગવડ આપતી એક કંપનીના છે;લા વષMના માિસક Pહ?રાત-ખચM અને તેના  

   વેચાણની િવગત પરથી Eજુબ માXહતી મળે છે.  

િવગત 
Pહ?રાત ખચM 

 (દસ હPર �.) 

વેચાણ  

(લાખ �.)  

મOયક 10 90 

�માeણત િવચલન 3 12 
� = 0.8 

   આ પરથી વેચાણની Pહ?રાત-ખચM પરની િનયતસબંધં ર?ખા શોધો.  

2. @જુરાતના Tુદા Tુદા તાaકુામા ંપડ?લ સર?રાશ વરસાદ (સેમીમા)ં અને મકાઈની ઊપજ (_`વ4ટલ 

   �િત હ?̀ ટરમા)ં વ�ચેનો સબંધં Pણવા એકઠ7 કર?લી માXહતી પરથી નીચેના પXરણામો મળે છે. 
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િવગત વરસાદ સેમી(�)  મકાઈની ઊપજ  

(_`વ4ટલ �િત હ?̀ ટર)� 
મOયક 82 180 

િવચરણ  64 225 

સહસબંધંાકં = 0.82  

    �યાર? વરસાદ 60 સેમી પડ? Wયાર? થતી મકાઈની ઊપજ�ુ ંઅ�મુાન મેળવો.  

3. સામા4ય ર7તે ઓછો વરસાદ પડતો હોય તેવા એક િવ\તારમા ંછે;લા ંદસ વષM દર�યાન પડ?લા  

   વરસાદ અને કોઈ પાકની �િત એકર ઊપજની િવગત પરથી નીચેના પXરણામો મળે છે.  

િવગત 
વરસાદ 

(સેમી) 

પાકની ઊપજ  

(Xક�ા) 

મOયક 18 970 

�માeણત િવચલન 2 38 

સહસબંધંાકં = 0.6 

   આ પરથી જો સર?રાશ વરસાદ 20 સેમી હોય તો પાકની ઊપજ િવશે અ�મુાન કરો.  

4. એક �j�ુjઅુલ ફંડ કંપનીએ છે;લા ંસાત વષMમા ંશેરબPરમા ંકર?લા રોકાણ (લાખ �.) અને તેના તે 

   રોકાણના છ માસ બાદ તેની બPરXકZમત (લાખ �.) ની િવગતો નીચે Eજુબ છે.  
    

િવગત 
રોકાણ (લાખ �.)  

(�)  
છ માસ બાદ બPરXકZમત 

(લાખ �.) � 
મOયક 40 50 

િવચરણ  100 256 

સહિવચરણ = 80 

           આ માXહતી પરથી Q ની T પરની િનયતસબંધં ર?ખા મેળવો અને કોઈ વષMમા ંશેરબPરમા ં 

    45 લાખ �.�ુ ં રોકાણ કરવામા ંઆવે તો છ માસ બાદ તેની બPરXકZમત િવશે અ�મુાન મેળવો.  

5. દe^ણ ભારતમા ંએક રા�યમા ંએક �ય_`ત ખાd પદાથMમાથંી બનતી ચમચી�ુ ંઉWપાદન કર? છે.  

   વપરાશ બાદ તે ચમચી ખાઈ શકાય તેવી હોય છે. �ાયોeગક ધોરણે તેણે કોઈ રા�યમા ંતે ચમચી 

   વેચાણ અથz રTૂ કર?લ છે. છે;લા છ મXહનામા ંસર?રાશ ભાવ (�.મા)ં અને તેની માગં (સો એકમોમા)ં  

   પરથી નીચેના પXરણામો મળે છે.  

   I = 6, ∑ � = 45, ∑ � = 122, ∑ �� = 439, ∑ �� = 605  
        આ માXહતી પરથી ચમચીની માગં (Q)ની ભાવ (T)પરથી િનયતસબંધં ર?ખા શોધો.અને ભાવ  

   �. 10 હોય Wયાર? ચમચીની માગં�ુ ંઅ�મુાન કરો.  
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��������....    46  ભાગ46  ભાગ46  ભાગ46  ભાગ....    1 �કરણ1 �કરણ1 �કરણ1 �કરણ....    4 4 4 4     

સામિયક Sેણી સામિયક Sેણી સામિયક Sેણી સામિયક Sેણી     

            અ ગઅ ગઅ ગઅ ગWયના !�ૂોWયના !�ૂોWયના !�ૂોWયના !�ૂો    

 !રુ?ખ સમીકરણ								�� = % + �] 
                    � = O∑Y�P(∑ Y)(∑�)

O∑ YMP(∑ Y)M  

                    % = 	�� − 	�]̅ 
1. એક સામિયક Sેણીના ચલ (�)માટ?ની નીચેની માXહતી પરથી !રુ?ખ સમીકરણ�ુ ંઅ4વાયોજન કરો.  

    I = 4,			 ∑ � = 270,  ∑ ]� = 734 
2. એક વ\fનુી માગં માટ? એક \ટોરમાથંી એકિ�ત કર?લી માXહતી નીચે Eજુબ છે. �ણ માસના ચeલત  

   સર?રાશો વડ? વલણ મેળવો.  

માસ P4jઆુર7 ફ? આુર7 માચM એિ�લ મે Tૂન Tૂલાઇ 

માગં(એકમો) 15 16 18 18 23 23 20 

3. એક સામિયક Sેણી માટ? I = 8,			 ∑ � = 344,  ∑]� = 1342 હોય, તો વલણ�ુ ં!રુ?ખ સમીકરણ  

   મેળવો.  

��������....    47474747,,,,    48484848,,,,    49  ભાગ49  ભાગ49  ભાગ49  ભાગ....    2 �કરણ2 �કરણ2 �કરણ2 �કરણ....    1 1 1 1     

સભંાવના સભંાવના સભંાવના સભંાવના     

                અ ગઅ ગઅ ગઅ ગWયના !�ૂોWયના !�ૂોWયના !�ૂોWયના !�ૂો    

 સભંાવના = સા�*ુળૂ	બનાવો
*ુલ	બનાવો

      ∴ *(+) = a
O  

 સભંાવનાનો સરવાળાનો િનયમ : 

બેબેબેબે ઘટનાઓ ઘટનાઓ ઘટનાઓ ઘટનાઓ «    અને અને અને અને ¬    પૈક7 ઓછામા ઓછ7 એક ઘટના બને તેની સભંાવનાપૈક7 ઓછામા ઓછ7 એક ઘટના બને તેની સભંાવનાપૈક7 ઓછામા ઓછ7 એક ઘટના બને તેની સભંાવનાપૈક7 ઓછામા ઓછ7 એક ઘટના બને તેની સભંાવના 

ઘટના પર\પર િનવારક હોય 

 *(+ ∪ 6) = *(+) + *(6) 
 ઘટના િનરપે^ હોય 

*(+ ∪ 6) = *(+) + *(6) − *(+ ∩ 6) 
    �યા,ં  *(+) = ઘટના + બને તેની સભંાવના  

           *(6) = ઘટના 6 બને તેની સભંાવના  

           *(+ ∩ 6) = ઘટના	+ અને 6 બનં બને તેની સભંાવના  

                       = *(+) × *(6) 
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�ણ�ણ�ણ�ણ    ઘટનાઓ ઘટનાઓ ઘટનાઓ ઘટનાઓ «,,,,    ¬અને અને અને અને     પૈક7 ઓછામા ઓછ7 એક ઘટના બને તેની સંપૈક7 ઓછામા ઓછ7 એક ઘટના બને તેની સંપૈક7 ઓછામા ઓછ7 એક ઘટના બને તેની સંપૈક7 ઓછામા ઓછ7 એક ઘટના બને તેની સભંાવનાભાવનાભાવનાભાવના    

ઘટના પર\પર િનવારક હોય 

 *(+ ∪ 6 ∪ :) = *(+) + *(6) + *(:) 
ઘટના િનરપે^ હોય 

 *(+ ∪ 6 ∪ :) = *(+) + *(6) + *(:) − *(+ ∩ 6) − *(+ ∩ :) − *(6 ∩ :) + *(+ ∩ 6 ∩ :) 
બેબેબેબે ઘટનાઓ ઘટનાઓ ઘટનાઓ ઘટનાઓ «    અને અને અને અને ¬    પર\પર િનવારક અને પર\પર િનવારક અને પર\પર િનવારક અને પર\પર િનવારક અને િન: શેિન: શેિન: શેિન: શેષ ષ ષ ષ હોયહોયહોયહોય 

 *(+ ∪ 6) = *(+) + *(6) = 1 
�ણ�ણ�ણ�ણ    ઘટનાઓ ઘટનાઓ ઘટનાઓ ઘટનાઓ «,,,,    ¬અનેઅનેઅનેઅને        પર\પર િનવારક અને િન: શેષ પર\પર િનવારક અને િન: શેષ પર\પર િનવારક અને િન: શેષ પર\પર િનવારક અને િન: શેષ હોયહોયહોયહોય 

*(+ ∪ 6 ∪ :) = *(+) + *(6) + *(:) = 1 
 તફાવત ઘટનાની સભંાવનાતફાવત ઘટનાની સભંાવનાતફાવત ઘટનાની સભંાવનાતફાવત ઘટનાની સભંાવના    

*(+ − 6) = *(+) − *(+ ∩ 6) 
*(6 − +) = *(6) − *(+ ∩ 6) 

1. \(Z®+ શ�દના બધા જ અ^રોની મદદથી બનતી તમામ ગોઠવણીઓમા ં\ �થમ \થાને આવે તેની  

					સભંાવના શોધો.  

2. \+ =2¯ શ�દના બધા જ અ^રોના ઉપયોગથી બનતી તમામ ગોઠવણીમા ં\ �થમ અને ¯ �િતમ  

   \થાન પર આવે તેની સભંાવના શોધો.  

3. 2\+ °© શ�દના બધા જ અ^રોના ઉપયોગથી બનતી તમામ ગોઠવણીઓમા ં\વર પહ?લા,ં �ીP  

   અને છ½ા \થાન પર આવે તેની સભંાવના શોધો.  

4. એક પાટ¾મા ં4 jગુલો (પિત-પWની) ભાગ લે છે. આ 8 �ય_`તઓમાથંી બે �ય_`તઓને યા���છક ર7તે 

   પસદં કરવામા ંઆવે છે. પસદં થયેલી બે �ય_`તઓમા,ં 

 (1) પિત-પWની હોય 

 (2) એક ��ુુષ અને એક �ી હોય 

 (3) એક ��ુુષ અને એક �ી હોય પરંf ુતેઓ પિત-પWની ન હોય તેની સભંાવના શોધો.  

5. બરાબર ર7તે ચીપેલા ં52 પYાનંા એક ઢગમાથંી યા���છક ર7તે બે પYા ખ«ચવામા ંઆવે છે.  

 (1) બનેં પYા ંTુદા-Tુદા રંગના હોય  

 (2) બનેં પYા ંચહ?રાવાળા હોય 

 (3) બે પYા ંપૈક7 એક પ£ુ ંરાP હોય તેની સભંાવના શોધો.  

6. 52 પYાનંા ઢગમાથંી યા���છક ર7તે 2 પYા ંખ«ચવામા ંઆવે છે. ખ«ચેલા ંબનેં પYા,ં  

 (1) એક જ �કારના હોય 

 (2) એક રંગના હોય તેની સભંાવના શોધો  

7. 1 થી 100 !ધુીની �ા*ૃિતક સbંયાઓમાથંી એક સbંયા ય��છ ર7તે પસદં કરવામા ંઆવે છે. પસદં  



 

�કડાશા� Page 42 

 

   કર?લી સbંયા 3 અથવા 5ની @ણુક હોય તે ઘટનાની સભંાવના શોધો.  

8. બે સમતોલ પાસા એક સાથે ઉછાળવામા ંઆવે છે. બનેં પાસા પર મળતા �કોનો સરવાળો 2 અથવા 

   3નો @ણુક હોય તેની સભંાવના શોધો.  

9. 52 પYાના ંઢગમાથંી એક પ£ુ ંયા���છક ર7તે પસદં કરવામા ંઆવે છે. પસદં થયેaુ ંપ£ુ,ં  

 (1) ફ;લી અથવા રાણી હોય 

 (2) ફ;લી ન હોય અને રાણી પણ ન હોય તેની સભંાવના શોધો.   

10. બે પાસા એકસાથે ઉછાળવામા ંઆવે છે. નીચેની ઘટનાઓની સભંાવના શોધો : 

 (1) પાસા પર મળતા �કનો સરવાળો 6 થાય. 

 (2) પાસા પર મળતા �કનો સરવાળો 10થી મોટો ન થાય 

 (3) પાસા પર મળતા �કનો સરવાળો 3નો @ણુક હોય 

 (4) પાસા પર મળતા �કનો @ણુાકાર 12 થાય  

11. એક બૉ`સમા ં*ુલ 20 એકમો છે, iમા ં10% એકમો ખામીવાળા છે. આ બૉ`સમાથંી યા���છક ર7તે  

    �ણ એકમો પસદં કરવામા ંઆવે છે. પસદં થયેલ �ણ એકમોમા,ં  

 (1) બે એકમ ખામીવાળા હોય 

 (2) બે એકમ ખામીરXહત હોય  

 (3) �ણેય એકમ ખામીરXહત હોવાની સભંાવના શોધો.  

12. એક યા���છક �યોગના િનદશM અવકાશની કોઈ બે ઘટનાઓ + અને 6 પર\પર િનવારક ઘટનાઓ 

    છે. જો  3*(+) = 4*(6) = 1 હોય, તો *(+ ∪ 6) શોધો.  

13. એક યા���છક �યોગના િનદશM અવકાશની પર\પર િનવારક અને િન:ષેશ ઘટનાઓ +, 6 અને :  
    માટ? 2*(+) = 3*(6) = 4*(:) હોય,તો *(+ ∪ 6) અને *(6 ∪ :) શોધો.  

14. જો *(+) = �
� , *(6) = �

�	અને *(+ ∩ 6) = �
<  હોય, તો *(+- ∩ 6-) શોધો. 

15. કોઈ સEહૂનો �ય_`ત સમાચારપ�ો T વાચંતો હોય તેની સભંાવના 0.55, સમાચારપ� Q વાચંતો 

    હોય તેની સભંાવના 0.69 અને સમાચારપ� T અને Q બનેં વાચંતો હોય તેની સભંાવના 0.27 છે. 

    આ સEહૂમાથંી પસદં કર?લ એક �ય_`ત, 

 (1) સમાચારપ� T અને Q પૈક7 ઓછામા ંઓÀ ંએક સમાચારપ� વાચંતો હોય  

 (2) સમાચારપ� T અને Q પૈક7 એક પણ સમાચારપ� વાચંતો ન હોય તેની સભંાવના શોધો.  
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��������....50505050,,,,    51515151        ભાગભાગભાગભાગ....2222        �કરણ.�કરણ.�કરણ.�કરણ.    2222    

યા�યા�યા�યા���છક��છક��છક��છક    ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણ    

1. િનશાન તાકવાની એક રમતમા ંરમેશ િનશાન તાકવામા ંિન5ફળ Pય તેની સભંાવના �b છે. જો તેને  

  િનશાન તાકવા માટ? 3 �યWનો આપવામા ંઆવે તો તેમાથંી 2 �યWનોમા ંતે િનશાન તાકાવામા ંસફળ  

  થાય તે ઘટનાની સભંાવના શોધો. આ િવતરણનો મOયક જણાવો.  

2. j�ુ દરિમયાન દXરયાઈ સફરમા ંસર?રાશ 9 માથંી એક જહાજ ºબૂી Pય છે, તો 6 જહાજના  

   કાફલામાથંી 5 જહાજ દXરયાઈ સફર કર7 સલામત ર7તે પાછા આવે તેની સભંાવના શોધો.  

3. એક e~જ ઉપર િવમાનમાથંી ફÁકવામા ંઆવેલ બૉ�બ e~જ ઉપર પડ? તેની સભંાવના �b છે. e~જનો 

   નાશ કરવા માટ? બે બૉ�બ �રૂતા છે. જો e~જ ઉપર 6 બૉ�બ ફÁકવામા ંઆવે, તો e~જનો નાશ થવાની  

   સભંાવના શોધો. 

4. 50 વષMની ¹મરના કોઈ પણ �ય_`ત એક વષM દરિમયાન EWૃj ુપામે તેની સભંાવના 0.01 હોય, તો 

   આવી 5 �ય_`તઓના એક સEહૂમાથંી  

 (1) કોઈ પણ �ય_`ત એક વષMમા ંEWૃj ુન પામે  

 (2) ઓછામા ંઓછ7 એક �ય_`ત એક વષMમા ંEWૃj ુપામે તે ઘટનાની સભંાવના શોધો. 

5. એક સફરજનના બૉ`સમા ં10% સફરજન બગડ?લા ંછે. બૉ`સમાથંી યા���છક ર7તે �રુવણીરXહત પસદં  

   કર?લા 6 સફરજનમાથંી બરાબર અડધા સફરજન બગડ?લા ંમળે તેની સભંાવના શોધો તથા બગેડ?લા 

   સફરજનની સbંયા�ુ ંિવચરણ મેળવો.   

6. એક શહ?રમા ંરહ?તી �ય_`ત માસંાહાર7 હોય તેની સભંાવના 0.20 છે. આ િવ\તારમાથંી યા���છક ર7તે 

   પસદં કર?લ 6 �ય_`તઓમાથંી વ�મુા ંવ� ુબે �ય_`તઓ માસંાહાર7 હોય તેની સભંાવના શોધો.  

7. એક �ય_`તએ 4 ગાડ7ઓ ભાડ? આપવા માટ? રાખેલ છે. Xદવસ દરિમયાન કોઈ પણ ગાડ7 ભાડ? Pય 

   તેની સભંાવના 0.6 છે, તો કોઈ એક Xદવસ દરિમયાન એકથી વ� ુપરંf ુ4થી ઓછ7 ગાડ7 ભાડ? Pય  

   તેની સભંાવના શોધો.  

8. એક તાaકુામા ં200 ખેતરો આવેલ છે. આ તાaકુાના ં200 ખેતરોમા ંબનાવેલ પાણી માટ?ના બોરમાથંી  

   20 ખેતરોમા ંખા�ંુ પાણી મળેલ છે. આ તાaકુામાથંી યા���છક ર7તે પસદં કર?લા ં5 ખેતરોમાથંી 3  

   ખેતરોમા ંખા�ંુ પાણી ન મળે તે ઘટનાની સભંાવના શોધો.  
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��������    . 52. 52. 52. 52        ભાગભાગભાગભાગ    . 2. 2. 2. 2    �કરણ �કરણ �કરણ �કરણ . 5. 5. 5. 5    

િવકલનિવકલનિવકલનિવકલન    

1. જો િપઝાની માગં�ુ ંિવધેય � = 150 − 4� હોય, તો �યાર? િપઝાની માગં 3 હોય, Wયાર? સીમાતં  

   આમદાની શોધો. અને તે�ુ ંઅથMઘટન કરો.  

2. જો કોઈ એક વ\fનુી માગં�ુ ંિવધેય � = b�P�
�   હોય, તો �યાર? વ\fનુી XકZમત 30 હોય, Wયાર? સીમાતં  

   આમદાની શોધો.  

3. એક વ\fનુા � એકમોના ઉWપાદનના ખચM�ુ ંિવધેય : = 5�� + 6� + 2000 છે. �યાર? ઉWપાદન 50  

   એકમો હોય Wયાર? સીમાતં ખચM શોધો.   

4. જો માગં�ુ ંિવધેય � = �b��P�M
���  હોય, તો સીમાતં આમદાની મેળવો. 

5. િવધેયની મહYમ અથવા 4jનૂતમ XકZમતો મેળવવાની ર7ત જણાવો.  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

�કડાશા� Page 45 

 

િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ E 

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (પાચંમાથંી કોઈ પણ �ણ )��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (પાચંમાથંી કોઈ પણ �ણ )��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (પાચંમાથંી કોઈ પણ �ણ )��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (પાચંમાથંી કોઈ પણ �ણ )    (દર?કના 4 @ણુ) (દર?કના 4 @ણુ) (દર?કના 4 @ણુ) (દર?કના 4 @ણુ)                         [12]                                                       [12]                                                       [12]                                                       [12]                                                       

��������    . 53, 54. 53, 54. 53, 54. 53, 54        ભાગભાગભાગભાગ    . 2. 2. 2. 2    �કરણ �કરણ �કરણ �કરણ . 5. 5. 5. 5    

િવકલનિવકલનિવકલનિવકલન    

અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

 મOયક=મOય\થ=બÂુલક= rstrE�  

 ચfથુMક િવચલન = �� 	× 	C અથવા ચfથુMક િવચલન = rsP	rE�  

 સર?રાશ િવચલન = pb 	× 	C 
    μ (�j)ૂ = �ામા{ય િવતરણનો મOયક અથવા સર?રાશ 

    σ (િસ:મા) = �ામા{ય િવતરણ�ુ ં�માeણત િવચલન (�.િવ.),  C� = િવચરણ  

1. એક �ામા{ય િવતરણ માટ? �થમ ચfથુMક અને સર?રાશ િવચલન અ�Aુમે 20 અને 24 છે, તો તે 

   િવતરણના ંબÂુલકની XકZમતનો �દાજ મેળવો.  

2. એક �ામા{ય ચલના �િતમ ચfથુMકો 10 અને 30 છે, તો તે�ુ ંસર?રાશ િવચલન મેળવો.  

3. એક �ામા{ય ચલ માટ? સર?રાશ િવચલન 48 છે તેમજ તેનો fતૃીય ચfથુMક 120 છે, તો તેના �થમ 

   ચfથુMકનો �દાજ મેળવો. 

4. એક �ામા{ય િવતરણ માટ? fતૃીય ચfથુMક અને સર?રાશ િવચલન અ�Aુમે 36 અને 24 છે, તો તે  

   િવતરણનો મOયક શોધો. 

5. એક �ામા{ય ચલ T નો મOયક 200 અને િવચરણ 100 છે, તો 

  (1) �િતમ ચfથુMકોની �દા�જત XકZમત મેળવો. 

  (2) ચfથુMક િવચલનની લગભગ XકZમત મેળવો.  

  (3) સર?રાશ િવચલનની લગભગ XકZમત મેળવો.  

6. એક મોટ7 સોસાયટ7મા ંરહ?તા �bુત વયના ંબાળકો�ુ ંસર?રાશ વજન 50 Xક�ા અને �માeણત િવચલન 

   5 છે. જો તેમ�ુ ંવજન �ામા{ય િવતરણને અ�સુરf ુ ંહોય, તો યા���છક ર7તે પસદં કર?લ �bુત 

   વયના ંબાળકો�ુ ંવજન  

  (1) 55 Xક�ા અને 65 Xક�ાની વ�ચે હોય તેની સભંાવના શોધો. 

  (2) 35 Xક�ા અને 45 Xક�ાની વ�ચે હોય તેની સભંાવના શોધો. 

7. એક �ામા{ય િવતરણનો મOયક 50 અને િવચરણ 9 છે તો  

  (1) �ામા{ય ચલ T ની XકZમત 50 અને 53 ની વ�ચે હોવાની તેમજ 

  (2) �ામા{ય ચલ T ની XકZમત 47 અને 53 ની વ�ચે હોવાની સભંાવના શોધો.  
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8. શહ?રના એક િવ\તારમાથંી યા���છક ર7તે પસદં કર?લ 500 �bુત વયની �ય_`તઓ�ુ ંવજન �ામા{ય  

   િવતરણને અ�સુર? છે. આ �ય_`તઓ�ુ ંસર?રાશ વજન 55 Xક�ા અને �માeણત િવચલન 7 Xક�ા છે. 

  (1) તે િવ\તારમા ં41 Xક�ા અને 62 Xક�ાની વ�ચે વજન ધરાવતા �ય_`તઓની સbંયાઓ�ુ ંઅ�મુાન  

      કરો. 

  (2) તે િવ\તારમા ં41 Xક�ાથી ઓÀ ંવજન ધરાવતી �ય_`તઓની સbંયા�ુ ંઅ�મુાન કરો. 

9. શહ?રના એક મોલમા ં�ાહક? કર?લ ખર7દ7ની રકમ �ામા{ય િવતરણને અ�સુર? છે અને તેની સર?રાશ  

   �. 800 છે. �યાર? �માeણત િવચલન �. 200 છે. જો યા���છક ર7તે કોઈ એક �ાહક પસદં કરવામા ં 

   આવે, તો નીચેની ઘટનાઓની સભંાવનાઓ મેળવો : 

  (1) તેણે કર?લી ખર7દ7ની રકમ �. 850 અને �. 1200ની વ�ચે હોય. 

  (2) તેણે કર?લી ખર7દ7ની રકમ �. 600 અને �. 750ની વ�ચે હોય.      

��. 55 ��. 55 ��. 55 ��. 55 ભાગ : 2 �કરણ : 4ભાગ : 2 �કરણ : 4ભાગ : 2 �કરણ : 4ભાગ : 2 �કરણ : 4 

લ^લ^લ^લ^ 

1. 		 lim�→P�				
��Mt��t�
��Mtq�P�  ની XકZમત શોધો.  

2. 		lim�→�				
�MP��P�
�MPb�t�   ની XકZમત શોધો. 

3. 		 lim
�→PEM

				 ��MP�P�p�Mtq�t� ની XકZમત શોધો. 

4. 		 lim�→P�				
��Mt��t�
��Mt��t�  ની XકZમત શોધો. 

5. 			 lim�→P�				
��Mtb�P�<
b�Mt���t�p  ની XકZમત શોધો. 

��. 56, 57 ��. 56, 57 ��. 56, 57 ��. 56, 57 ભાગ : 2 �કરણ : 5 ભાગ : 2 �કરણ : 5 ભાગ : 2 �કરણ : 5 ભાગ : 2 �કરણ : 5  

િવકલનિવકલનિવકલનિવકલન  

અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

િવધેયની મહYમ અથવા 4jનૂYિવધેયની મહYમ અથવા 4jનૂYિવધેયની મહYમ અથવા 4jનૂYિવધેયની મહYમ અથવા 4jનૂYમ XકZમતો મેળવવાની ર7ત : મ XકZમતો મેળવવાની ર7ત : મ XકZમતો મેળવવાની ર7ત : મ XકZમતો મેળવવાની ર7ત :  

 આપેલા િવધેય માટ? L�L� = u′(�) મેળવો. 

 સમીકરણ L�L� = 0 �ુ ંસમાધાન કરતી � ની XકZમતો મેળવો, iને _\થર eબZ�ુઓ કહ?વાય છે.  

 ¦qતીય િવકલન મેળવી તેમા ં� ની XકZમત વારાફરતી Eકૂો. 

 i _\થર eબZ�ુ માટ? ¦qતીય િવકલનની XકZમત ધન થાય એટલે ક? L
M�

L�M 	> 0 અથવા u"(�) > 0 થાય, 

� ની તે XકZમત િવધેયની 4jનૂતમ XકZમત આપે છે.  

 i _\થર eબZ�ુ માટ? ¦qતીય િવકલનની XકZમત ઋણ થાય એટલે ક? L
M�

L�M < 0 અથવા u"(�) < 0 થાય, 

� ની તે XકZમત િવધેયની મહWWમ XકZમત આપે છે.  
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 િવધેયની મહYમ અથવા 4jનૂતમ XકZમત મેળવવા ઉપરની � ની XકZમતો િવધેયમા ંEકૂવામા ંઆવે 

છે  

 

માગં�ુ ંિવધેય માગં�ુ ંિવધેય માગં�ુ ંિવધેય માગં�ુ ંિવધેય = · 

આવક અથવા આમદાની િવધેય આવક અથવા આમદાની િવધેય આવક અથવા આમદાની િવધેય આવક અથવા આમદાની િવધેય ¸ = ¹. · 

*ુલ ખચM�ુ ંિવધેય *ુલ ખચM�ુ ંિવધેય *ુલ ખચM�ુ ંિવધેય *ુલ ખચM�ુ ંિવધેય =  

નફા�ુ ંિવધેય નફા�ુ ંિવધેય નફા�ુ ંિવધેય નફા�ુ ંિવધેય º = ¸ −  

    

1. u(�) = 2�� + 3�� − 12� − 4 ની મહYમ અને 4jનૂતમ XકZમતો મેળવો.  

2. � = 2�� − 15�� + 36� + 12,			�  ની કઈ XકZમતો માટ? � મહYમ અને 4jનૂતમ થશે ? આ મહYમ  

   અને લ¡તુમ XકZમત મેળવો. 

3. એક ઉWપાદકના ઉWપાદન-ખચM�ુ ંિવધેય : = 100 + 0.015�� અને આમદાની િવધેય \ = 3� છે, તો  

   નફા�ુ ંતો નફા�ુ ંિવધેય શોધો. ઉWપાદક? મહYમ નફા માટ? ક?ટલા એકમો�ુ ંઉWપાદન કરyુ ંજોઈએ ?  

4. ર?X�જર?ટર બનાવતી એક કંપની પોતાની ર?X�જર?ટરની XકZમત �. 10,000 રાખે છે. � ર?X�જર?ટર  

   બનાવવાનો *ુલ ખચM : = 0.1�� + 9000� + 100 �િપયા છે. ક?ટલા ંર?X�જર?ટર બનાવવાથી મહYમ  

   નફો થાય ?  

5. એક રમકºુ ં�. 20 ની XકZમતે વેચાય છે. આવા ં� રમકડા ંબનાવવાનો *ુલ ખચM 

   : = 1000 + 16.5T + 0.001�� �િપયા થાય છે. ક?ટલા ંરમકડા ંબનાવવાથી મહYમ નફો થાય ?  
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િવભાગ િવભાગ િવભાગ િવભાગ F 

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (છ માથંી કોઈ પણ ચાર��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (છ માથંી કોઈ પણ ચાર��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (છ માથંી કોઈ પણ ચાર��ોના મા:યા Eજુબ જવાબ આપો.  (છ માથંી કોઈ પણ ચાર    ) (દર?કના 5 @ણુ)   ) (દર?કના 5 @ણુ)   ) (દર?કના 5 @ણુ)   ) (દર?કના 5 @ણુ)                           [20]  [20]  [20]  [20]                                                                                                                                                                                                                      

�� Aમાકં 58 થી 63  �� Aમાકં 58 થી 63  �� Aમાકં 58 થી 63  �� Aમાકં 58 થી 63   

��. 58 ��. 58 ��. 58 ��. 58     ભાગ : 1 �કરણ : 1ભાગ : 1 �કરણ : 1ભાગ : 1 �કરણ : 1ભાગ : 1 �કરણ : 1 

!ચૂક �ક!ચૂક �ક!ચૂક �ક!ચૂક �ક 

                                                                                                                                                                                            અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

 લા\પેયરનો !ચૂક �ક  �	 = ∑�E�G
∑�G�G 	× 100 

 પાશેનો !ચૂક �ક  � = ∑�E�E
∑�G�E 	× 100 

 Xફશરનો !ચૂક �ક  �� =	��	 	× 	 � 
1.  નીચે આપેલી માXહતી પરથી વષM 2015 માટ? લા\પેયર, પાશે અને Xફશરના !ચૂક �ક ગણો. 

વ\f ુ જQથો  

વષM 2015 

જQથો  

વષM 2016 

ભાવ  

વષM 2015 

ભાવ  

વષM 2016 

A 25 Xક�ા 32 Xક�ા 42 45 

B 15 લીટર 20 લીટર 28 30 

C 10 નગં 20 નગં 30 36 

D 8 મીટર 15 મીટર 20 25 

E 30 લીટર 36 લીટર 60 65 
 

2. નીચેની માXહતીને આધાર? વષM 2014ને આધાર વષM લઈ વષM 2015 માટ? લા\પેયર, પાશે અને 

   Xફશરનો !ચૂક �ક ગણો.  

વ\f ુ ઘ¹ ચોખા દાળ તેલ કાપડ ક?રોસીન 

 એકમ Xક�ા Xક�ા Xક�ા Xક�ા મીટર eલટર 

વષM 

2014 

જQથો 20 10 10 6 15 18 

ભાવ �. 15 20 26.50 24.80 21.25 21 

વષM 

2015 

જQથો 30 15 15 8 25 30 

ભાવ �. 18 31.25 29.50 30 25 28.80 
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��. 59��. 59��. 59��. 59,    60 60 60 60 ભાગ : 1 �કરણ : 2ભાગ : 1 �કરણ : 2ભાગ : 1 �કરણ : 2ભાગ : 1 �કરણ : 2 

!રુ?ખ!રુ?ખ!રુ?ખ!રુ?ખ    સહસબંધંસહસબંધંસહસબંધંસહસબંધં 

                                                                                                                                                                                            અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

 મOયક �ણૂા·કમા ંહોય મOયક �ણૂા·કમા ંહોય મOયક �ણૂા·કમા ંહોય મOયક �ણૂા·કમા ંહોય     

 � = ∑(�P�̅)(�P��)
�∑(�P�̅)M×�∑(�P��)M    

 મOયક અ�ણૂા·કમા ંહોય અને ચલ XકZમત નાની હોય મOયક અ�ણૂા·કમા ંહોય અને ચલ XકZમત નાની હોય મOયક અ�ણૂા·કમા ંહોય અને ચલ XકZમત નાની હોય મOયક અ�ણૂા·કમા ંહોય અને ચલ XકZમત નાની હોય  

     � = 	 O∑��P	(∑�)(∑�)
�O(∑�M)P	(∑�)M	×�O(∑�M)P	(∑�)M

 

 hૂંક7hૂંક7hૂંક7hૂંક7    ર7ત ર7ત ર7ત ર7ત     

     � = 	 O∑�$P	(∑�)(∑$)
�O(∑�M)P	(∑�)M	×�O(∑$M)P	(∑$)M

 

     �યા,ં U = � − + અથવા �P�"  ,  � = � − 6 અથવા �P�"!  

1. ઈલે�`nક પખંા�ુ ંઉWપાદન કરતી કંપનીઓની Pહ?રાત-ખચM અને વેચાણ વ�ચેના સબંધંનો અ�યાસ  

   કરવા નીચેની માXહતી એકઠ7 કરવામા ંઆવી છે. આ માXહતી પરથી કંપનીઓના Pહ?રાત-ખચM અને 

   વેચાણ વ�ચેનો સહસબંધંાકં કાલM િપયસMનની ર7તે મેળવો.  

કંપની A B C D E F 

Pહ?રાત-ખચM (લાખ �.) 140 120 80 100 80 180 

ઈલે�`nÃક પખંા�ુ ંવેચાણ  35 45 15 40 20 50 

 2. નીચે આપેલ ¹મર(વષMમા)ં અને લોહ7ના દબાણ (િમિમમા)ંની િવગતો પરથી ¹મર અને લોહ7ના  

    દબાણ વ�ચે સહસબંધંાકં શોધો.  

¹મર(વષM) 58 55 65 52 48 68 62 56 

લોહ7�ુ ંિસ\ટોeલક દબાણ (િમિમ) 130 150 150 130 140 158 155 140 

3. એક સોસાયટ7મા ંરહ?તા ં7 *ુhંુબોમાથંી મેળવેલા િનદશMમા ંિપતાની �ચાઈ (સેમીમા)ં અને તેના  

   �bુતવયના ��ુની �ચાઈ (સેમીમા)ંની નીચે આપેલી માXહતી પરથી સહસબંસંધંાકં ગણો.  

િપતાની �ચાઈ (સેમી) 170 169 168 167 166 165 164 

��ુની �ચાઈ (સેમી) 172 168 170 168 165 167 166 

4. એક શાળાના િવdાથ¤ઓની �ચાઈ (સેમીમા)ં અને વજન (Xક�ામા)ં વ�ચેના સબંધંનો અ�યાસ કરવા  

   માટ? 6  િવdાથ¤ઓનો િનદશM લઈ નીચેની માXહતી મેળવવામા ંઆવે છે. તે પરથી િવdાથ¤ઓની  

   �ચાઈ  અને વજન વ�ચે સહસબંધંાકં શોધો.  

�ચાઈ (સેમીમા)ં 155 165 158 162 153 160 

વજન (Xક�ામા)ં 53 63 56 60 52 60 
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�� . 61  ભાગ . 1  �કરણ . 3�� . 61  ભાગ . 1  �કરણ . 3�� . 61  ભાગ . 1  �કરણ . 3�� . 61  ભાગ . 1  �કરણ . 3    

!રુ?ખ િનયતસબંધં!રુ?ખ િનયતસબંધં!રુ?ખ િનયતસબંધં!રુ?ખ િનયતસબંધં    

અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

y ની ની ની ની x પરની િનયતસબંધં ર?ખા પરની િનયતસબંધં ર?ખા પરની િનયતસબંધં ર?ખા પરની િનયતસબંધં ર?ખા  

      �� = % + ���	� 
 �યાર? મOયક �ણૂા·કમા ંહોય �યાર? મOયક �ણૂા·કમા ંહોય �યાર? મOયક �ણૂા·કમા ંહોય �યાર? મOયક �ણૂા·કમા ંહોય     

             ��� = ∑(�P�̅)(�P��)
∑(�P�̅)M  ,                   % = 	�� − ���	�̅ 

 �યાર? મOયક અ�ણૂા·કમા ંહોય �યાર? મOયક અ�ણૂા·કમા ંહોય �યાર? મOયક અ�ણૂા·કમા ંહોય �યાર? મOયક અ�ણૂા·કમા ંહોય અને ચલ XકZમત નાની હોયઅને ચલ XકZમત નાની હોયઅને ચલ XકZમત નાની હોયઅને ચલ XકZમત નાની હોય    

            ��� = O∑��P(∑�)(∑�)
O∑�MP(∑�)M  ,               		% = 	�� − ���	�̅ 

 hૂંક7 ર7ત hૂંક7 ર7ત hૂંક7 ર7ત hૂંક7 ર7ત     

1. જો U = � − + અને � = � − 6 હોય તો,  

                 �યા,ં ��� = O∑�$P(∑�)(∑$)
O∑�MP(∑�)M  ,       

          2. જો U = �P�
"  અને � = �P�

"!  હોય તો, 

                   ��� = O∑�$P(∑�)(∑$)
O∑�MP(∑�)M × "!

"  

1. એક કંપનીની કારના સિવkસ સે4ટરમા ંઅક\માત પામેલી કારના સમારકામ માટ? લાગતો સમય અને  

   સમારકામ ખચM વ�ચેનો સબંધં Pણવા માટ? નીચે Eજુબ માXહતી એકઠ7 કરવામા ંઆવી છે.  

કારના સમારકામનો સમય (માનવકલાકો) 32 40 25 29 35 43 

સમારકામ�ુ ંખચM (હPર �.) 25 35 18 22 28 46 

         આ પરથી Y (સમારકામ ખચM)ની X પરની િનયતસબંધં ર?ખા મેળવો. જો કારને સમારકામ માટ?  

   50 કલાક લાગતા હોય, તો તેના સમારકામના ખચM�ુ ંઅ�મુાન મેળવો.  

2. @જુરાત રા�યની એક jિુનવિસkટ7મા ંચાa ુવષz િવદ?શથી ભણવા માટ? આવેલા િવdાથ¤ઓમાથંી સાત  

   િવdાથ¤ઓનો એક િનદશM લઈ તેમની Ä¦ુ�મYાનો �ક (I.Q.) અને તેમણે 75 @ણુની પર7^ામા ં 

   મેળવેલ @ણુની માXહતી નીચે આપેલી છે.  

િવdાથ¤ 1 2 3 4 5 6 7 

I.Q. 				� 85 95 100 90 110 125 70 

@ણુ   � 46 50 50 45 60 70 40 

           આ પરથી � ની � પરથી િનયતસબંધં ર?ખા મેળવો અને કોઈ િવdાથ¤નો I.Q.  120 હોય, તો  

   તેના @ણુ�ુ ંઅ�મુાન મેળવો. ત�ુપરાતં I.Q.  100 હોય, Wયાર? અ�મુાનમા ંથતી �Xુટ શોધો.  
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3. આઠ કાર7ગરોનો ય�ં પર કામ કરવાનો અ�ભુવ (વષMમા)ં અને તેમણે દર 100 એકમોમા ંઉWપાXદત  

   કર?લા ખામીરXહત એકમોને આધાર? મેળવેલ દ?ખાવ E;ૂયની િવગત નીચે Eજુબ છે.  

કાર7ગરનો અ�ભુવ (વષM) 5 12 15 8 20 18 22 25 

દ?ખાવ E;ૂય 80 82 85 81 90 90 95 97 

       આ પરથી દ?ખાવ E;ૂયની અ�ભુવ પરની િનયતસબંધં ર?ખા મેળવો અને જો કોઈ કાર7ગરનો  

   અ�ભુવ 17 વષM હોય, તો તેના દ?ખાવ E;ૂયનો �દાજ મેળવો.  

4. કોઈ વ\fનુી માગં અને તેની ભાવ િવશે એકઠ7 કર?લી માXહતી પરથી માગંની ભાવ પરની િનયતસબંધં 

   ર?ખા મેળવો. જો વ\fનુો ભાવ �. 40 હોય તો તેની માગં ક?ટલી હશે તેનો �દાજ મેળવો. 
    

ભાવ (�.)  38 36 37 37 36 38 39 36 38 

માગં  

(સો એકમો) 
12 18 15 12 17 13 13 15 12 

 

��. 62��. 62��. 62��. 62,    63  63  63  63  ભાગ : 1 �કરણ : 4ભાગ : 1 �કરણ : 4ભાગ : 1 �કરણ : 4ભાગ : 1 �કરણ : 4 

સામિયક Sેણીસામિયક Sેણીસામિયક Sેણીસામિયક Sેણી 

                                                                                                                                                                            અગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂોઅગWયના !�ૂો    

 4jનૂતમ વગ�ની ર7ત 4jનૂતમ વગ�ની ર7ત 4jનૂતમ વગ�ની ર7ત 4jનૂતમ વગ�ની ર7ત     

!રુ?ખ સમીકરણ !રુ?ખ સમીકરણ !રુ?ખ સમીકરણ !રુ?ખ સમીકરણ         �� = % + �]    
     � = O∑Y�P(∑ Y)(∑�)

O∑ YMP(∑ Y)M    

       	% = 	�� − 	�]̅ 
 ચeલત સર?રાશની ર7ત ચeલત સર?રાશની ર7ત ચeલત સર?રાશની ર7ત ચeલત સર?રાશની ર7ત     

પાચં વષ¤ય અથવા માસ માટ? નીચે Eજુબના ખાના બનાવવા  

વષM � પાચં વષ¤ય/માસ 

ચeલત સરવાળો 

પાચં વષ¤ય/માસ 

ચeલત સર?રાશ (વલણ) 
 

1. એક દ?શના ખાડં ઉWપાદનની પાછલા ં6 વષ�ની નીચે �માણે નvધાયેલી માXહતી પરથી 4jનૂતમ  

   વગ�ની ર7તે ઉWપાદનના વલણ�ુ ં!રુ?ખ સમીકરણ મેળવો. વષM 2016-17 તેમજ 2017-18 ના  

   ઉWપાદન માટ? વલણના ંઅ�મુાનો મેળવો.  

વષM 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

ખાડં ઉWપાદન  

(કરોડ ટન) 
29.2 34.2 35.4 36.4 33.6 37.7 
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2. નીચેના કો5ટકમા ંએક રા�યના ંTુદા ંTુદા ંજ4મદર આપેલ છે. આ માXહતી માટ? !રુ?ખ વલણ�ુ ં 

   અ4વાયોજન કરો. વષM 2016 અને 2017 જ4મદરના ંઅ�મુાનો પણ મેળવો.  

વષM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

જ4મદર 22.2 21.8 21.3 20.9 20.6 20.2 19.9 

3. એક કારખાનાના વાિષkક ઉWપાદન (ટનમા)ંની નીચેની માXહતી પરથી પાચં વષ¤ય ચeલત સર?રાશોની  

   ર7તે વલણ મેળવો :  

વષM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ઉWપાદન 

(ટન) 
112 106 93 90 114 159 170 130 108 113 115 

4. એક રા�યના ખાd-તેલના વપરાશના જQથાના !ચૂક �ક નીચેના કો5ટકમા ંઆપેલ છે. પાચં વષ¤ય  

   ચeલત સર?રાશોના આધાર? વલણ શોધો.  

વષM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

!ચૂક 

�ક 
115 121 119 120 117 119 120 118 116 124 125 

 

 

 

 




