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ગણિત/ પ્રયોજીત ગણિત (319) 
 

ગણિત/  
પ્રયોજીત ગણિત(૩૧૯) 

ધોરિ 12 માટેનો અભ્યાસક્રમ 

(BCA Entrance Test Syllabus) 
 

 

 

 

 

 

 

  

નોંધ : એક પ્રશ્નપત્ર હશે જેમાાં બ ેવિભાગ આિેલા હશે. અર્ાાત વિભાગ A અન ે
વિભાગ B [B1 અને B2]. 
વિભાગ Aમાાં ગણિત/ પ્રયોજીત ગણિત બાંનેને આિરી લેતા 15 પ્રશ્નો હશે જે 
તમામ ઉમેદિારો માટે ફરજિયાત હશે. 
વિભાગ B1 માાં કેિળ ગણિતના 35 પ્રશ્નો હશે, જેમાાંર્ી 25 પ્રશ્નોનોના િિાબ 
આપિાના રહશેે. 
વિભાગ B2 માાં કેિળ પ્રયોજીત મેર્ેમેટટક્સના 35 પ્રશ્નો હશે, જેમાાંર્ી 25 
પ્રશ્નનો િિાબ આપિાના રહશેે. 
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વિભાગ A 

૧. બીજગણિત 

  (i) શ્રેણિક અને  શ્રેણિકના પ્રકાર 

  (ii) શ્રેણિકોની સમાનતા,  પટરિતા શ્રેણિક , સાંવમત અને વિસાંવમત શ્રેણિક 

  (iii) શ્રેણિકન ાં બીિગણિત 

  (iv) વનશ્ચાયક 

  (v) શ્રેણિકન ાં વ્યસ્ત 

  (vi) શ્રેણિક પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરીને ય ગપત સમીકરિોનો ઉકેલ 

૨. કલનગણિત 

  (i) ઉચ્ચકક્ષાના વિકણલતો  
  (ii) સ્પશાકો અને અભીલાંબ 

  (iii) િધતાાં અને ઘટતાાં વિધેયો 
  (iv) મહત્તમ અને ન્યનૂતમ 

૩. સકંલન અને તેના પ્રયોગો 
  (i) સરળ વિધેયોના અવનયત સાંકણલત 

  (ii) અવનયત સાંકણલતન ાં મલૂયાાંકન 
  (iii) વનયત સાંકણલતો 
  (iv) સાંકલનના પ્રયોગો તરીકે વકૃ્રની નીચે આિતા પ્રદેશના કે્ષત્રફળ 
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૪. વિકલ સમીકરિો 
  (i) વિકલ સમીકરિની કક્ષા અને પટરમાિ  
  (ii) વિયોિનીય ચલ પ્રકારન ાં વિકલ સમીકરિની રચના અને ઉકેલ 

૫. સભંાિના વિતરિ  

  (i) યાદચ્ચ્િક ચલો અને તેમનાાં સાંભાિના વિતરિ 

  (ii) યાદચ્ચ્િક ચલ ન ાં અપેણક્ષત મલૂચ  
  (iii) યાદચ્ચ્િક ચલ ન ાં વિચરિ અને પ્રમાણિત વિચલન  
  (iv) દ્વિપદી વિતરિ  
૬.  સરેુખ આયોજન  
  (i) સ રેખ આયોિનના પ્રશ્નન ાં ગાણિવતક સ્િરૂપ  

  (ii) બે ચલરાવશિાળા સ રેખ આયોિનના પ્રશ્નના ઉકેલ માટે આલેખની રીત   
  (iii) શક્ય અને અશક્ય ઉકેલના પ્રદેશો 
  (iv) ઈષ્ટતમ શક્ય ઉકેલ 
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ગણિત/ પ્રયોજીત ગણિત (319) 

 

વિભાગ B1 
એકમ ૧ : સબંધંો અને વિધેયો 
૧. સબંધંો અને વિધેયો 
 સાંબાંધના પ્રકાર: સ્િિાચક, સાંવમત, પરાંપટરત અને સામ્ય સાંબાંધો.   
 એક-એક અને વ્યાપ્ત વિધેયો, સાંયોિન વિધેયો, વિધેયન ાં વ્યસ્ત, દ્વિક્ ટક્રયા. 
૨. વિકોિવમતીય પ્રવતવિધેયો 
 પાયાની વ્યાખ્યા, વિસ્તાર, પ્રદેશ, મ ખ્ય ટકિંમતિાળી શાખાઓ.  
 વત્રકોિવમતીય પ્રવતવિધેયનો આલેખો, વત્રકોિવમતીય પ્રવતવિધેયોના ગ િધમો  

 

એકમ ૨ : બીજગણિત 

૧. શે્રણિકો 
 ખ્યાલ, સાંકેત, કક્ષા, સમાનતા, શ્રેણિકોના પ્રકારો, શનૂ્ય શ્રેણિક, પટરિતા શ્રેણિક, સાંવમત 
અને વિસાંવમત  શ્રેણિકો. શ્રેણિકોના સરિાળા, ગ િાકાર અને  અટદશ ગ િાકાર. શ્રેણિકના સરિાળા, 
ગ િાકાર અન ે  અટદશ ગ િાકારના પ્રર્વમક ગ િધમો. શે્રણિકના ગ િાકારન ાં અસાંમક્રવમતા અન ે
અશનૂ્ય શ્રેણિકો (બે કક્ષાના ચોરસ શે્રણિકો પરૂત  ાં મયાાટદત) કે જેમનો ગ િાકાર શનૂ્ય શ્રેણિક ર્ાય 
તેમન ાં અસ્સ્તત્િ. પ્રાર્વમક હાર અને સ્તાંભની ટક્રયીઓનો ખ્યાલ. વ્યસ્તકારક શ્રેણિકો અને વ્યસ્ત 
શ્રેણિકની અનન્યતાની સાણબતી, િો હોય તો(અટહિંયા દરેક શે્રણિકના ધટકો િાસ્તવિક હશે). 

 

૨. વનશ્ચાયક 
ચોરસ શ્રેણિકનો વનશ્ચાયક (3 × 3ના શ્રેણિક સ ધી), વનશ્ચાયકો, ઉપવનશ્ચાયકો, 

સહઅિયિોના ગ િધમો અને વત્રકોિના કે્ષત્રફળ શોધિા માટે વનશ્ચાયકોના ઉપયોગો. ચોરસ 
શ્રેણિકનો સહઅિયિિ અને વ્યસ્ત. સ સ ાંગતતા, વિસાંગતતા અને સ રેખ સમીકરિોની સાંહવતના 
ઉકેલોની સાંખ્યાના ઉદાહરિો, જેના અનન્ય ઉકેલ હોય તેિા બે કે ત્રિ ચલોના સ રેખ 
સવમકરિોની સાંહવતના શે્રણિકના વ્યસ્તની મદદર્ી ઉકેલિા. 
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એકમ ૩ : કલનગણિત 

 

૧. સાતત્યતા અને વિકલનીયતા 
 સાતત્યતા અને વિકલનીયતા, સાંયોજિત વિધેયોન ાં વિકણલત, સાાંકળ વનયમ, 
વત્રકોિવમતીય પ્રવતવિધેયોન ાં વિકણલત, ગઢૂ વિધેયન  વિકણલત, ઘાતાાંકીય અને લઘ ગિકીય 
વિધેયોનો ખ્યાલો. log x અને ex ના વિકણલતો, લઘ ગિકીય વિકલન. પ્રચણલય વિધેયોના 
વિકણલતો. દ્વિતીય કક્ષાનો વિકણલતો. રોલ  અને લાાંગ્રાજેના મધ્યકમાન પ્રમયેો (સાણબતી િગર) 
અને તમેના ભૌવમવતક અર્ાઘટનો. 

 

૨. વિકણલતના ઉપયોગો 

 

 વિકણલતના ઉપયોગો : ફેરફારનો દર, િધતાાં તર્ા ઘટતાાં વિધેયો, સ્પશાકો અન ે
અણભલાંબ, આસન્નીકરિ , મહત્તમ તર્ા ન્યનૂતમ મલૂયો( ભોવમવતક પ્રેટરત પ્રર્મ વિકણલત 
કસોટી અને સાણબત કરી શકાય તે રીત ે દ્વિતીય વિકણલત કસોટી). સરળ દાખલો (જે મળૂભતૂ 
વસદ્ધાાંતો અને વિષયની સમિિ તેમિ િાસ્તવિક જીિનની પટરસ્સ્ર્વતઓન ાં િિાન કરે િે). 
સ્પશાક અને અણભલાંબ, 

 

૩.  સકંણલતો 
 વિકલનની વ્યસ્તટક્રયા તરીકે સાંકલન, આદેશ, અંવશક અપિૂાાંક અને ખાંડશ: સાંકલનની 
મદદર્ી વિવિધ વિધેયના સાંકલનો ગિિા: - 

 
 

સરિાળાના લક્ષ તરીકે વનયત સાંકણલત. કલન ગણિતનો મળૂભતૂ પ્રમેય(સાણબતી િગર). 

વનયત સાંકણલતના પાયાના ગ િધમો અને વનયત સાંકણલતોન ાં મલૂય મેળિવ ાં.  
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૪. સકંણલતના ઉપયોગો 
 રેખાઓ, િત  ાળો/પરિલયો/ઉપિલયો (ફક્ત વનયત સ્િરૂપના) જેિા િક્રની નીચેના 

ક્ષેત્રફળ શોધિાના પ્રયોગો, આગળ લખેલા બે િક્રો િચ્ચેના કે્ષત્રફળ (પ્રદેશ સ્પષ્ટ રીતે 

ઓળખી શકાય તેિો હોિો િોઈએ). 

૫. વિકલ સમીકરિો 
 વ્યાખ્યા, કક્ષા અને પરરમાિ, વિકલ સમીકરિનો વ્યાપક અને વિવિષ્ટ ઉકેલો. વ્યાપક 

ઉકેલ આપેલો હોય તેિા વિકલ સમીકરિની રચના. વિયોજનીય ચલની રીતે વિકલ 

સમીકરિોના ઉકેલ, પ્રથમ કક્ષા અને પ્રથમ પરરમાિ િાળા સમપરરમાિ વિકલ સમીકરિ. 

સરેુખ વિકલ સમીકરિના નીચેના પ્રકારો માટે ઉકેલો  

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑃𝑦 =  𝑄  જયાાં 𝑃 અને 𝑄, 𝑥ના વિધેયો િે. 

𝑑𝑥

𝑑𝑦
+ 𝑃𝑥 = 𝑄 જયાાં 𝑃 અને 𝑄, 𝑦ના વિધેયો િે. 

એકમ ૪ : સરિિો અને વિપરરમાિીય ભવૂમવત 

 

૧. સરિિો  
સટદશો અને અટદશો ,સટદશની માન અને દીશા .સટદશોના ટદક્કોસાઈન /ગ િોત્તરો. 

સટદશોના પ્રકારો  (સમાન, એકમ, શનૂ્ય, સમાનતર અને, સમરેખ સટદશો), સટદશનો સ્ર્ાન 

સટદશ, સટદશનો વિરોધી સટદશ, સટદશના ઘટકો, સટદશોનો સરિાળો, સટદશનો અટદશ િડે 

ગ િાકાર, આપેલ ગ િોત્તરમાાં રેખાખાંડને વિભાજીત કરતા ણબિંદ ન  ાં સ્ર્ાન સટદસ. બે સટદશોનો 

અટદશ(અંત:) ગ િાકાર, સટદશનો રેખા પર પ્રકે્ષપ. સટદશોનો સટદશ(ક્રૉસ) ગ િાકાર, સટદશોનીન ાં 

અટદશ વત્રગ િન(પેટી ગ િાકાર). 

૨. વિપરરમાિીય ભવૂમવત 

 બે ણબિંદ માાંર્ી પસાર ર્તી રેખાનો ટદક્કોસાઈનનો/ગ િોતરો. રેખાના કાતેણિયન અને 
સટદશ સમીકરિ, સમતણલય અને વિષમતણલયો રેખાઓ, બે રેખાઓ િચ્ચેન ાં લધ તમ અંતર. 

કાતેણિયન અને સટદશ સ્િરૂપે સમતલન ાં સમીકરિ. (i) બે રેખાઓ, (ii) બ ેસમતલો, (iii) એક 
રેખા અને એક સમતલ િચ્ચનો ખ િો. ણબિંદ ન  ાં સમતલર્ી અંતર. 
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એકમ ૫ : સરેુખ આયોજન 

 પટરચય, સાંબાંવધત પટરભાષા જેમ કે મયાાદાઓ(પ્રવતબાંધો), હતે  લક્ષી વિધેય, 
ઈષ્ટતમપિા, વિવિધ પ્રકારોના સ રેખ આયોિનની સમસ્યાઓ,  સ રેખ આયોિનના પ્રશ્નન ાં 
ગાણિવતક સ્િરૂપ, બે ચલના સ રેખ આયોિનના પ્રશ્નના ઉકેલ માટેની આલેખની રીત, શક્ય અને 
અશક્ય પ્રદેશો, શક્ય  અને અશક્ય ઉકેલો, ઇષ્ટતમ શક્ય ઉકેલો( ત  ચ્િ ન હોય તેિા ત્રિ 
પ્રવતબાંધો સ ધી). 
 

એકમ ૬ : સભંાિના 
સાંભાિનાનો ગ િાકારનો પ્રમેય, શરતી સાંભાિના, વનરપેક્ષ ઘટનાઓ,  સાંપિૂા 

સાંભાિના, બેયિનો પ્રમેય. યાદચ્ચ્િક ચલો અને તેમન ાં સ ાંભાિના વિતરિ, આડેધડ ચલનો 
મધ્યક અને વિચરિ. પ નરાિવતિત વનરપેક્ષ (બન ાલી) પ્રયત્નો અને દ્વિપદી વિતરિ. 
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ગણિત/ પ્રયોજીત ગણિત (319) 

 

વિભાગ B2 : પ્રાયોજીત ગણિત 
એકમ ૧ : સખં્યાઓ, જથ્થાનુ ંપ્રમાિીકરિ અને સખં્યાત્મક ઉપયોગ  

A. માનાકંગણિત 

 પિૂાાંકના માનાાંકને વ્યાખ્યાવયત કરો. 
 માનાાંકીય અંકગણિતના વનયમોનો ઉપયોગ કરીને અંકગણિતક પ્રટક્રયાઓ લાગ  

કરો. 

B. સમિેષ માનાકં 

 સમશેષ માનાાંક વ્યાખ્યાવયત કરો 
 વિવિધ સમસ્યાઓમાાં તેની વ્યાખ્યા લાગ  કરો. 

C. આકે્ષપ અને વમશ્રિ 

 આપેલી ટકિંમતે વમશ્રિન ાં ઉત્પાદન કરિા માટે આકે્ષપના વનયમને સમિો 
 વમશ્રિની સરેરાશ ટકિંમત નક્કી કરો. 
  આક્ષેપના વનયમ લાગ  કરો 

D. સખં્યાત્મક સમસ્યાઓ 

 િાસ્તવિક જીિનની સમસ્યાઓનો ગાણિવતક રીતે ઉકેલો. 

E. હોડીઓ અને પ્રિાહો 
 પ્રિાહની સાર્ે અને પ્રિાહની વિરૂદ્ધ િચ્ચેનો તફાિત સ્પષ્ટ 

 સમસ્યાને સમીકરિના સ્િરૂપમાાં વ્યક્ત કરો 
 

F. પાઈપો અને ટાકંીઓ 

 બે કે તેર્ી િધ  પાઇપ િારા ભરિા માટે સમય નક્કી કરો.  
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G. હરીફાઈ અને રમતો 
 બે ખેલાડીઓના દેખાિની સમયને સાપેક્ષ ત  લના કરો. 

H. ભાગીિારી 
 પ્રવતૃ્ત ભાગીદાર અને ણબન-પ્રવતૃ્ત ભાગીદાર િચ્ચેનો તફાિત િિાિો.  
 ભાગીદારો િચ્ચે તેમના રોકાિના બાકી લેિાાં રકમના ગ િોત્તરના પ્રમાિમાાં 

ફાયદા કે ન કસાનને િહેંચિાન ાં નક્કી કરો. 
 બે કે તેર્ી િધ  આકારોનો ઉપયોગ કરીને રચાયેલા ઘન માટેના 

ધનફળ/પષૃ્ઠફળ ના વિસ્તારની વિચારિા 

I. સાખં્યીક અસમતાઓ 

 સાાંખ્યીક અસમતાના મળૂભતૂ ખ્યાલોન ાં િિાન કરો 
 સાાંખ્યીક અસમતાઓ સમિો અને લખો 

એકમ ૨ : બીજગણિત 

A. શે્રણિકો અને શે્રણિકો ના પ્રકારો 
 શ્રેણિક વ્યાખ્યાવયત કરો 
 વિવિધ પ્રકારના શ્રેણિકોન ેઓળખો 

A. સમાન શે્રણિકો, પરરિતત શે્રણિક, સવંમત અને વિસવંમત શે્રણિક 

 બે શ્રેણિક ની સમાનતા નક્કી કરો 
 આપેલ શ્રેણિકનો પટરિતા શ્રેણિક લખો 
 સાંવમત અને વિસાંવમત શ્રેણિકની વ્યાખ્યાવયત કરો 

એકમ ૩ : કલનગણિત  

A.  ઉચ્ચત્તર કક્ષાના વિકણલતો   

 દ્વિતીય  અને ઉચ્ચત્તર કક્ષાના વિકણલતો નક્કી કરો 
 પ્રાચલીય વિધેય અને ગઢૂ વિધેય ના તફાિતને સમિો 
 સ્િતાંત્ર અને પરતાંત્ર ચલોને ઓળખો 
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B. વિકણલતની મિિથી સીમાતં ખચત અને સીમાતં આિક  

 સીમાાંત ખચા અને સીમાાંત આિકની વ્યાખ્યા આપો  
 સીમાાંત ખચા અને સીમાાંત આિક શોધો 

C. મહત્તમ અને ન્યનૂતમ  

 વિધેયના ટક્રટીકલ  ણબિંદ  નક્કી કરો  
 સ્ર્ાવનક મહત્તમ અને સ્ર્ાવનક ન્ય નત્તમ ણબિંદ ઓ શોધો તેને લગતા સ્ર્ાવનક 

મહત્તમ અને સ્ર્ાવનક ન્યનૂતમ મલૂયો શોધો 
 વિધેયના સાંપિૂા મહત્તમ અને સાંપિૂા ન્યનૂતમ મલૂયો શોધો 

એકમ ૪ : સભંાિના વિતરિો  

A.  સભંાિના વિતરિ  

 યાદચ્ચ્િક ચલ અને તેના સાંભાિના વિતરિના ખ્યાલને સમિો 
 અસત્ત યાદચ્ચ્િક ચલન ાં સ ાંભાિના વિતરિ શોધો 

B. ગાણિવતક અપેક્ષા  

 યાદચ્ચ્િક ચલન ાં અપેણક્ષત મલૂય શોધિા માટે આવવૃત્ત વિતરિના સમાાંતર 
મધ્યક લાગ  કરો. 

C. વિચરિ  
 યાદચ્ચ્િક ચલના વિચરિ અને પ્રમાણિત વિચલનની ગિતરી કરો. 

એકમ ૫ : સચૂકાકં અને સમય-આધારરત મારહતી 

A. સચૂકાકં 

 સરેરાશના એક વિવશષ્ટ સ્િરૂપ તરીકે સચૂક આંક 
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A. સચૂકાકં તૈયાર કરિા  

 વિવિધ પ્રકારના સચૂક આંકની રચના કરો 
 

B. સચૂકઆંકની યોગ્યતા અંગેની કસોટી  

 ટાઈમ ટરિસાલ ટેસ્ટ લાગ  કરિો 

એકમ ૬ : સચૂકાકં અને સમય-આધારરત મારહતી 

A. સમષ્ષ્ટ અને વનિિત  

 સમષ્ષ્ટ અને વનદશાની વ્યાખ્યા આપો 
 સમષ્ષ્ટ અને વનદશા િચ્ચેનો તફાિત  
 સમષ્ષ્ટ પરર્ી પ્રવતવનવધ વનદશાની વ્યાખ્યા 

 

B. પ્રચલ આંકડા અને આંકડાકીય હસ્તકે્ષપ  

 સમષ્ષ્ટને અન લક્ષીને પ્રચલ વ્યાખ્યાવયત કરો  
 વનદશાનના સાંદભે આંકડાશાસ્ત્રને વ્યાખ્યાવયત કરો  
 પ્રચલ અને આંકડાશાસ્ત્ર િચ્ચેનો સાંબાંધ સમજાિો 
 સમષ્ષ્ટના અંદાિ માટે આકડાના એકાંદરીકરિ માટેની મયાાદા આંકડાશાસ્ત્રના 

સાંદભ ેસમજાિો  
 આંકડાકીય મહત્િ અને આંકડાકીય અન માનના ખ્યાલન ાં અર્ાઘટન કરો 
 કેન્રીય લક્ષ પ્રમેય સમજાિો  
 સમષ્ષ્ટ અને વનદશા વિતરિ અને વનદશા િચ્ચેનો સાંબાંધ સમજાિો 

એકમ ૭ : સચૂકાકં આંકડા અને સમય-આધારરત મારહતી 

A. સામાવયક શે્રિી 
 કાલક્રવમક માટહતી તરીકે સમય શે્રિીને ઓળખો. 

B. સામાવયક શે્રિીના ઘટકો. 
  સામાવયક શે્રિીના જ દા જ દા ઘટકો િચ્ચેનો તફાિત પારખિો. 
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C. એકીકૃત ડેટા માટે સામાવયક શે્રિી વિશ્લેષિ. 

 આંકડાકીય માટહતી ના આધારે વ્યિહાર  સમસ્યાઓ ન ાં વનરાકરિ લાિો અન ે
તેન ાં અર્ાઘટન કરો. 

એકમ ૮ : નાિાકીય ગણિત 

A. કાયમી, ડબૂતવનવધ.   

 કાયમી અને ડબૂતવનવધ નો ખ્યાલ સમજાિો. 
 કાયમીતાની ગિતરી કરો. 
 ડબૂતવનવધ અને બચત ખાતા િચ્ચેનો તફાિત િિાિો. 

B. બોન્્સનુ ંમલૂયાકંન 

 બોન્ડ અને સાંબાંવધત શરતોના મલૂયાાંકનની વિભાિના વ્યાખ્યાવયત કરો  
 િતામાન ટકિંમત અણભગમની મદદર્ી બોન્ડની ટકિંમતની ગિતરી કરો 

C.  EMI ની ગિતરી 

 EMI  વિશેસમજાિો 
 વિવિધ પદ્ધવતઓનો ઉપયોગ કરીને EMIની ગિતરી કરો 

D. ઘસારાની રેખીય પદ્ધવત 

 ઘસારાની રેખીય પદ્ધવતની વિભાિના વ્યાખ્યાવયત કરો 
 આપેલી માટહતીમાાંર્ી ટકિંમત, અિશેષ મલૂય અને અસ્કયામત ના ઉપયોગી 

આય ષ્યન ાં અર્ાઘટન કરો. 
 ઘસારાની ગિતરી કરો. 

એકમ ૯ :  સરેુખ આયોજન  

A. પરરચય અને સબંવંધત પરરભાષા 
 સ રેખ આયોિન સમસ્યા સાંબાંવધત મ દ્દાનો પટરચય  
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B. સરેુખ આયોજન સમસ્યાનુ ંગાણિવતક વનરૂપિ  

 સ રેખ આયોિન સમસ્યાન ાં વનરૂપિ કરો  

C. વિવિધ પ્રકારની સરેુખ આયોજન સમસ્યાઓ 

 વિવિધ પ્રકારની સ રેખ આયોિન સમસ્યાને ઓળખો અને તેન ાં વનરૂપિ કરો  

D. દ્વિ-ચલની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટેની આલેખની પદ્ધવત 

 બે ચલને સમાિતી સ રેખ અસમાનતાની પ્રિાલીનો આલેખ દોરો અન ે
આલેખની મદદર્ી ઉકેલ શોધો.  

E. િક્ય અને અિક્ય પ્રિેિો 
 શક્ય, અશક્ય અને વસવમત પ્રદેશોને ઓળખો 

F. િક્ય અને અિક્ય ઉકેલો, ઇષ્ઠતમ િક્ય ઉકેલ 

 શક્ય અને અશક્ય ઉકેલોને સમિો 
 ઇષ્ઠતમ શક્ય ઉકેલ શોધો. 


