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િવષય : �કડાશા�  

સમય : 3 કલાક                                         �ુલ �ણુ : 100  

 
�ચૂનઓ: (1) આ ��પ મા ં�ુલ છ િવભાગ અને 47 ��ો છે. 

           (2) ��પ મા ં�ત-રક િવક/પો આપેલા છે. બધા જ ��ો ફર4જયાત છે. 

           (3) ��ની સામે લખેલ 8ક �ણુ દશા:વે છે  

           (4) ��ની �ચૂના �માણે જવાબ લખવા.      

           (5) નવો િવભાગ નવા પાના પર લખવો . 

           (6) િવ=ાથ? Logarithm table, Z-table  અને  Calculator નો ઉપયોગ કરA શકશે . 

 

િવભાગ : A 

●       નીચનેા ��ો માટC  આપલેા  િવક/પોમાથંી સાચો િવક/પ પસદં કરA જવાબ લખો :                    10 

         (�Dયેકના 1 �ણુ) 

1. Eવનિનવા:હના �ચૂકા�કની રચનામા ંકયા ભાવ ગણતરAમા ંલવેાય છે ?   

(A) જHથાબધં ભાવ    (B) બIરભાવ       (C) Jટક ભાવ          (D) સરCરાશ ભાવ   
 

2. યાદKLછક સMંયાઓના ંકોNટકો સૌ�થમ કોણે તયૈાર કયાQ હતા ?  

(A) RSપયરમને         (B) -ફશર             (C) ટAપટે               (D) કાલ: િપયસ:ન  
 

3. Tમાકં સહસબંધંાકંની ગણતરAમા ં∑ d
2
=0  મળે , તો Tમાકં સહસબંધંાકંની -કWમત કCટલી થાય ?  

(A)  1                 (B)  0                 (C)  -1                 (D) 0.5 

 

4. િનયત સબંધં રCખાના અZવાયોજનની Z[નૂતમ વગ\ની પ]િત સૌ�થમ કોણે આપી છે ?  
 

(A) ^ાRZસસ ગા/ટન   (B) કાલ: ફCડ-રક ગોસ  (C) કાલ: િપયસ:ન       (D) ચા/સ: RSપયરમેન   
 

5. ચો_સ ઘટનાની સભંાવના કCટલી હોય છે ?  

(A)   0               (B)  2                  (C) 1                   (D) -1    

 

6. abપદA સભંાવના િવતરણ એ કCવા યાદKLછક ચલdુ ંિવતરણ છે ?  
      

(A)  અસતત         (B)  સતત              (C) િમe                (D) અિનવારક  
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7. �માfણત �ામાgય િવતરણમા ં�થમ ચhથુ:ક ( Q1 )  ની 8દાEત -કWમત કCટલી થાય છે ?  

(A)         0.675          (B)  -0.675              (C) 0.576                (D) -0.576    

 

8. ‘ તહCવારોમા ંતૈયાર કપડા ંઅને પગરખાનંા વચેાણમા ંવધારો થતો જોવા મળે છે.’  આ વધારો કઇ વધઘટના 

કારણે થાય છે ?  

    (A) દAધ: કાલીન વધઘટ   (B)  ચTAય વધઘટ      (C) મોસમી વધઘટ       (D) અિનયિમત વધઘટ 

9.  �ણુોlર eણેી  2, -4, 8, -16, 32........ છે તેનો સામાZય �ણુોlર (r)  કCટલો ?  

   (A)  2                     (B)  4                   (C) -2                    (D) -4  

10. �થમ કnાના ં8તરોના 8તરોને કઇ કnાના 8તરો કહC છે ? 

   (A) �થમ                  (B)  abતીય              (C) hતૃીય                (D) ચhથુ:  

િવભાગ : B  

 

●  નીચે આપેલા 11 થી 20 ��ોના જવાબ એક િવધાનમા ંઆપો:  (�Dયેકના 1 �ણુ)                                  10 

  

11. અચલ આધારની રAત અને પરંપ-રત આધારની રAતનો તફાવત લખો . ( ગમે તે બે pqુા )  

12. િનદશ: પસદંગીની �-Tયામા ંસદંભ: સમય એટલે rુ ં?  

13. અવલોકનમા ંટાઇ (ગાઠં) એટલે rુ ં? તે કCવી રAત ેઉકCલી શકાય ?  

14. 8દાEકરણની t-ુટની uયાMયા લખો. 

15. અશv ઘટનાdુ ંઉદાહરણ આપો. 

16. ગમે તે બે અસતત યાદKLછક ચલના ંઉદાહારણો આપો.  

17. �માfણત �ામાgય િવતરણના મwયક અને િવચરણdુ ંp/ૂય જણાવો.  

18. સામિયક eણેીના ઘટકો જણાવો.  

19. સMંયાઓ 6, G, 150  �ણુોlર eણેીમા ંછે, તો G શોધો.  

20. પાSકલના િ કોણમા ંn = 6 ના સહ�ણુકો લખો.  
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િવભાગ : C  

  •    નીચે આપેલા 21 થી 32 ��ોના માxયા pજુબ જવાબ આપો : (�Dયેકના 2 �ણુ)                24  

 

21. જો IF = 1.5  IL અને IF = 100 હોય તો , Ip શોધો .  

22. 20 એકમોની સાZત સમzNટમાથંી 2 કદના {રુવણી સ-હત અને {રુવણી ર-હતના શv યાદKLછક િનદશ\ની    

     �ુલ સMંયા શોધો. 

23. Tમાકં સહસબંધંાકંની રAતનો ઉપયોગ vારC જ|રA બને છે ?  

24. ‘ બે ચલ વLચે કાય:કારણનો સબંધં છે.’  આ િવધાન ઉદાહરણ આપી સમIવો.  

25. યાદKLછક �યોગની uયાMયા આપી, તનેા લnણો લખો . 

26. નીચે જણાવેલ ઘટનાઓdુ ંવને આ�ૃિત bારા િન|પણ કરો :  

     (1)  છેદ ઘટના  

     (2)  તફાવત ઘટના 

27.  n  અને  p �ાચલોવાળા એક યાદKLછક ચલ માટC મwયક 15 અને િવચરણ 6 છે, તો તનેા �ાચલો શોધો. 

28.  યાદKLછક ચલ x dુ ંસભંાવના – િવતરણ  નીચે pજુબ છે, તો p ની -કWમત શોધો.  

         

 X dુ ંp/ૂય x  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

   P ( x ) 

p 2p 

3 

p 

2 

p 

3 

 

29.  િવરાટ કોહલી દર 5 દાવમાથંી એક દાવમા ંસદA કરC છે ત�ે ુ ંજોવા મળે છે, તો ત ે6 દાવમાથંી 2 દાવમા ં 

    સદA કરC તનેી સભંાવના શોધો.  
 

30. �ામાgય વTના n ેફળના કોNટક પરથી   P [ -1.96 ≤  Z   ≤  1.96 ]   ની -કWમત શોધો. 

 

31. નીચનેી મા-હતીનો ઉપયોગ કરA વલણરCખાdુ ંઅZવાયોજન કરો :  

        n = 9,  Σyt = 118, Σt2 = 285      Σtyt =710.4               
 

 32.  એક �ણુોlર eણેીના ં�થમ 4 પદોનો સરવાળો 40 છે. સામાZય �ણુોlર 3 છે, તો �થમ પદ શોધો. 
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િવભાગ : D 

•   નીચેના આપેલા ૩૩ થી 40  ��ોના માxયા �માણે જવાબ આપો : (�Dયેકના 3 �ણુ)            24    
 

33. માિસક વતેન અને Eવનિનવા:હ ખચ:ના �ચૂક �ક 8ગનેી મા-હતી નીચે pજુબ આપલે છે. તે પરથી      

    વાSતિવક વતેનની ગણતરA કરો :  

       

 

 

 

    

34. એક પઢેAમા ંદ� િનક ધોરણે કામ કરતા 100 કમ:ચારAઓમાથંી છ કમ:ચારAઓની દ� િનક આવકની તપાસ પરથી,  

    તેમની દ� િનક આવકની મા-હતી ( |િપયમા ં) નીચે �માણે મળA.:  

    155, 164, 156, 149, 166, 170  

    આ મા-હતી પરથી કમ:ચારAઓની સમzNટના મwયક અને િવચરણના આગણકો શોધો. વ�મુા ંિનદશ: મwયકના  

    િવચરણનો આગણક મળેવો. 

35. નીચનેી મા-હતી પરથી તા�કુામા ંથયેલ ચોખાના ઉDપાદનની સરCરાશ ઊપજનો આગણક શોધો અને તનેા   

     િવચરણdુ ંઆગણન કરો :  

36. 

નીચનેી મા-હતી પરથી Tમાકં સહસબંધંાક શોધો.  

    

                                          

 

37. નીચનેી મા-હતી પરથી  y ની x પરની િનયત સબંધં રCખાdુ ંસમીકરણ મળેવો. જો x = 25 હોય, તો y ની  

     8દાEત -કWમત મળેવો. 

         

 

 

          

         વષ: 

 

2001 

 

2002 

 

 

2003 

 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

માિસકવતેન (|.મા ં) 6000 6500 9000 10250 12500 15000 

Eવનિનવા:હ ખચ:નો 

�ચૂક �ક 

100 110 150 200 250 280 

Sતર Sતરdુ ંકદ િનદશ:dુ ંકદ િનદશ: મwયક 

( R�વZટલમા ં) 

િનદશ: �માfણત િવચલન 

( R�વZટલમા ં) 

મોટા ંખતેરો 140 14 100 30 

નાના ંખતેરો 60 06 80 08 

X 10 -8 -6 -2 10 12 -4 -8 

Y -32 37 28 16 -32 -17 22 34 

 X Y 

મwયક 40 25 

�માfણત િવચલન  6 2.4 

સહસબંધંાકં  r = 0.8  
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38.  એક પાટ�મા ં4 [ગુલો ( પિત-પDની) ભાગ લે છે .આ ચાર [ગુલોમાથંી બે uયR�તઓ યાદKLછક રAત ેપસદં  

     કરવામા ંઆવે છે.પસદં થયલેી બે uયR�તઓમા ં 

     (1)  પિત-પDની હોય તેની સભંાવના શોધો. 

     (2)  એક {�ુુષ અને એક �ી હોય તેની સભંાવના શોધો. 

     (3)  એક {�ુુષ અને એક �ી હોય, પરંh ુતેઓ પિત-પDની ન હોય તનેી સભંાવના શોધો.  

 

39. લીપ વષ:મા ં53 રિવવાર હોવાની સભંાવના શોધો.  

                            અ� �  

39. જો P (A ∪ B)= 0.80, P(A ∩ B)=0.15 અને P (A) = 2 P(B) હોય તો P(A), P(B) અને P (A/B )      

     શોધો . 

 

40. log10 20 = 1.3010, log10 40 = 1.6021 તો �રુCખ 8તવ�શનની રAત ેlog10 35  નો 8દાજ મેળવો . 

 

િવભાગ : E 

•  નીચેના આપેલા 41 થી 4૩  ��ોના માxયા �માણે જવાબ આપો : (�Dયેકના 4 �ણુ)               12  

 

41. 500 કમ:ચારAઓના એક �ૂથના માિસક વતેનdુ ંિવતરણ �ામાgય છે.છે.િવતરણનો મwયક |. 700  અને   

    િવચરણ 400 છે.તો વLચનેા 40% કમ:ચારAઓના માિસક વતેનનો ગાળો શોધો. 

 

42. નીચ ેઆપલેા સામિયક eણેી માટC પ-રવિત�ત ચલ w નો ઉપયોગ કરA વલણ રCખાdુ ંઅZવાયોજન કરો અને  

     Y2008 dુ ં{વૂા:dમુાન કરો . 

વષ:  2001 2002 2003 2004 2005 2006  

ઉDપાદન  

(લાખમા)ં  

90 160 120 130 105 145   

 

 

43. �ણુોlર eણેીમા ંઆવલેી  ણ સMંયાઓનો સરવાળો અને �ણુાકાર અdTુમે 28 અને 512 હોય તો તે  

     સMંયાઓ મળેવો.  

અથવા 

43. એક �ણુોlર eણેી માટC T 5  = 243  અને T 2  =  9  હોય તો, eેણી� ૂ મળેવો . 
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િવભાગ : F 

•  નીચેના આપેલા 44 થી 47  ��ોના માxયા �માણે જવાબ આપો : (�Dયેકના 5 �ણુ)             20  

 

44. નીચનેી મા-હતી પરથી લાSપેયર , પાશે  અન ે-ફશરનો �ચૂક�ક શોધો  

     

 વષ: 2001 વષ: 2004 

વSh ુ વપરાશ �ુલ ખચ: વપરાશ �ુલ ખચ: 

A 80 320 130 676 

B 20 50 30 99 

C 15 375 20 640 
 

45.  નીચનેી મા-હતી પરથી કાલ:િપયસ:નની પ]િતથી સહસબંધંાક શોધો . 

 

 

 

 

 

46. નીચનેી મા-હતી પરથી byx અને bxy અને  R2 મળેવો . 

         

x 96 

 

72 60 45 47 70 29 

y 90 

 

72 52 50 55 80 35 

 

47. જો   √5  = 2.236   ,    √6   = 2.449    ,  √7  = 2.646   ,   √8  = 2.828    હોય તો   √7.5  ની -કWમતનો 8દાજ   

     મેળવો                   

                                       અથવા 

47. કોઈ એક કંપનીની નીચનેી મા-હતીને આધારC  ટૂતી મા-હતીનો 8દાજ મેળવો.  

 
                    
         

............................ BEST OF LUCK………………… 

x 75 

 

70 72 78 90 95 80 

y 73 

 

82 90 92 78 74 79 

વષ: 2000 2001 2002 2003  2004  

વચેાણ 

(હIર |.મા)ં 

148 157 ? 181 202 


