
ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ  
ગાાંધીનગર 

ધોરણ – 12    મનદાન કસોટી 
મિષય – તત્િજ્ઞાન (136)               

માધ્યમ – ગજુરાતી        સમય – 3 કલાક             ગણુ - 80 

સચૂનાઓ – 1. પ્રશ્નપત્ર કુલ 80 ગણુનુાં છે. 2. પ્રશ્નપત્રમાાં જમણી બાજુએ ગણુ દિાડિેલ છે. 
             3. પ્રશ્નપત્રમાાં કુલ પાાંચ (A,B,C,D,E) મિભાગો છે. 4. નિો મિભાગ નિા પાનેથી િરૂ કરિો. 

મિભાગ – A 

1.  નીચેના I to XII પ્રશ્નોમાાં આપેલા ચાર મિકલ્પોમાાંથી સાચો મિકલ્પ પસાંદ કરી જિાબ 
લખો. (દરેક પ્રશ્નનો 1 ગણુ છે.)          (12) 

 

I    દલીલમાાં ફલલતમિધાનની સાંખ્યા કેટલી હોય છે ? 

 (A) એક (B) બે (C) ત્રણ (D) ત્રણથી િધારે 

II   સત્ય આધારમિધાન અને અસત્ય ફલલતમિધાન િાળી દલીલ હાંમેિા કેિી હોય છે ? 

  (A) પ્રમાણભતૂ (B) અપ્રમાણભતૂ    (C)  સાંભમિત (D)    વ્યાપ્તલક્ષી 
III  એકદેિી ઇયતાકારક તરીકે ક્યા િબ્દનો ઉપયોગ થાય છે ? 
   (A) સિડ (B) કેટલાક (C) કોઇપણ (D) દરેક 

IV  સિડદેિી મનષેધિાચક મિધાનનુાં પ્રમતક ક્ુાં છે ?  

 (A) હા (B) હ (C) ના (D) ન 

V  ‘તાજમહલે સુાંદર છે.’  આ મિધાન ક્યા પ્રકારનુાં છે ? 

 (A)  સાંયકુ્ત મિધાન  (B)  મનષેધક મિધાન (C)  સાદુાં  મિધાન (D)  િરતી મિધાન 

VI  સત્યતાફલનલક્ષી સાંયકુ્ત મિધાનના કેટલા પ્રકારો છે ?    

 (A) પાાંચ (B) ચાર (C) ત્રણ (D) બે 

VII  ‘આજે રજા નથી.’  આ સાંયકુ્ત મિધાનની પ્રાતીક રજૂઆત કઇ રીતે થઇ િકે છે ?  

 (A) P~    (B) P (C)  ~P (D)  ~~P 
VIII   ‘કીર્ી ને કણ અને હાથી ને મણ’ આ કેિા પ્રકારનુાં સાંયકુ્ત મિધાન છે ? 

 (A)િરતી મિધાન (B)િૈકલ્લ્પક મિધાન (C)દ્વિિરતી મિધાન (D)સામચુ્ચમયક મિધાન 

IX  ‘કાાંતો… અથિા...‘  માટે ક્યા તાર્કિક કારકનો ઉપયોગ થાય છે ? 

 (A) ‘V’   (B)  ’&’ (C)   ‘ ’ (D) ‘ <-->’ 



X     બે કે તેથી િધારે કારકોના ઉપયોગ િર્ે રચાયેલા મિધાનને શુાં કહ ેછે ? 

 (A) સાદુ મિધાન (B) જર્ટલ સાંયકુ્ત મિધાન (C) સાંયકુ્ત મિધાન (D) િરતી મિધાન 

XI   જર્ટલ સાંયકુ્ત મિધાનનો પ્રકાર કોના આધારે નક્કી થાય છે ? 

 (A) સિોપરી કારક (B) ગૌણ કારક (C) તાર્કિક કારક (D) સત્યતા ફલનલક્ષી કારક 

XII   જર્ટલ િરતી મિધાનમાાં ક્યા સિોપરી કારકનો ઉપયોગ થાય છે ? 

(A) જો... તો અને તો જ... (B) કાાં... અથિા... (C) જો... તો... (D) ... અને ... 
 

મિભાગ – B 

2.  નીચે આપેલા I to XII પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યોમાાં જિાબ લખો.  

    (દરેક પ્રશ્નનો 1 ગણુ છે.)                                             (12) 
 

I.  અનમુાનની િાબ્બ્દક રજુઆતને શુાં કહ ેછે ? 

II. દલીલમાાં આધારમિધાનની સાંખ્યા કેટલી હોય છે ? 

III. દલીલના પ્રામાણ્યનો આધાર િેના પર છે ? 

IV. કોઈપણ િરત િગર માર્હતી આપિામાાં આિી હોય તેને કયા પ્રકારનુાં મિધાન  

        કહિેાય છે ? 

V.  મનરુપામધક મિધાનના ઈયત્તાની દ્રબ્ટટએ પર્તા પ્રકારોના નામ જણાિો. 
VI. મનરુપામધક મિધાનના ગણુની દ્રબ્ટટએ પર્તા પ્રકારોના નામ જણાિો. 
VII. અિાડચીન તકડિાસ્ત્રને બીજા કયા નામે ઓળખિામાાં આિે છે ? 

VIII. સાંયકુ્ત મિધાનની રચના કરતા િબ્દ કે િબ્દસમહૂને શુાં કહ ેછે ? 

IX.  અમકુ મનમિત મિધાન માટે િાપરિામાાં આિતા પ્રતીકને શુાં કહિેાય છે ? 

X.  યોગ દિડનના પ્રણેતા કોણ છે ? 

XI. જૈન દિડનના પ્રથમ અને ચોિીસમા તીથંકર કોણ છે ? 

XII. પ્રકૃમતના ત્રણ ગણુો કયા કયા છે ? 

 
 
 
 
 
 
 



મિભાગ – C 

 નીચે આપેલા પ્રશ્નક્રમાાંક 03 થી 14 સધુીના પ્રશ્નોમાાંથી કોઈપણ આઠ પ્રશ્નોના 
સાંલક્ષપ્તમાાં જિાબ લખો. (દરેક પ્રશ્નનો 2 ગણુ છે.)                 (16) 

 

3. નીચેની દલીલમાાં આધારમિધાન અને ફલલતમિધાન ઓળખી બતાિો. 
    (i) દર્રયામાાં ભરતી આિિે. (ii) કારણ કે, આજે પનૂમ છે. 
4. દલીલના આિશ્યક અંગો કેટલા છે ? કયાાં કયાાં ? 

5. પ્રમાણભતૂ દલીલ અને અપ્રમાણભતૂ દલીલની વ્યાખ્યા આપો. 
6. નીચે આપેલા મિધાનોમાાં ઉદેશ્યપદ અને મિધેયપદ ઓળખાિો. 
    (i)  સિડ િેપારીઓ સાહમસક છે. 
    (ii) કેટલાક યિુાનો આિાિાદી છે. 
7. નીચે આપેલા મનરુપામધક મિધાનોના પ્રકાર ઓળખાિો.      

    (i)  સિડ કારીગરો ઉદ્યમી વ્યક્ક્તઓ છે. 
    (ii) કેટલાક ફૂલો સગુાંમધત નથી. 
8. નીચે આપેલા મનરુપામધક મિધાનોના પદોની વ્યાલ્પ્ત જણાિો. 
    (i) કોઈપણ પ્રોફેસર અભણ વ્યક્ક્ત નથી. 
    (ii) કેટલાક સાંતો પજૂનીય વ્યક્ક્તઓ છે. 
9.  અનમુાન એટલે શુાં ? તેનુાં ઉદાહરણ આપો. 
10. નીચે આપેલા મિધાનો સાદા છે કે સાંયકુ્ત તે ઓળખી બતાિો. 
     (i) સાપતુારા હિાખાિાનુાં સ્થળ છે. 
     (ii) જો િહલેા ઊઠિો તો સ્િાસ્્ય સારુાં રહિેે. 
11. ‘’(િરતી) કારક નો સત્યતાકોટટક રચો. 
12. નીચે આપેલા મિધાનની સામે તેનો પ્રકાર દિાડવ્યો છે, તે પ્રકારને અનલુક્ષીને  
       જર્ટલ સાંયકુ્ત મિધાનની પ્રાતીક રજૂઆતમાાં જરૂરી કૌંસ ઉમેરો. 
     (i) દ્વિિરતી મિધાન   P & R  Q V S 

      (ii) િરતી મિધાન        P V Q  R & S 

13. ભારતીય દિડનો કુલ કેટલા છે ? પ્રત્યેકના નામ લખો. 
14. ન્યાયદિડન કેટલા પ્રમાણોને સ્િીકારે છે ? કયાાં કયાાં ? 

 



મિભાગ – D 

 નીચે આપેલા પ્રશ્નક્રમાાંક 15 થી 26 સધુીના પ્રશ્નોમાાંથી કોઈપણ આઠ પ્રશ્નોના મદુાસર 
જિાબ લખો. (દરેક પ્રશ્નનો 3 ગણુ છે.)                              (24)  
 

15. આધારમિધાન અને ફલલતમિધાનને ઉદાહરણ સર્હત સમજાિો. 
 

16. મનરુપામધક મિધાનના અંગો જણાિી તેની ઉદાહરણ સર્હત સમજૂતી આપો. 
 

17. વ્યાપ્તપદ અને અવ્યાપ્તપદની ઉદાહરણ સર્હત સમજૂતી આપો. 
 

18. એકમખુી કારક અને દ્વિમખુી કારકને ઉદાહરણ સર્હત સમજાિો. 
 

19. સાદા અને સાંયકુ્ત મિધાનની સમજૂતી આપો. 
 

20. મિધાનપરક અચલ અને મિધાનપરક પર્રિતી િચ્ચેનો ભેદ સમજાિો. 
 

21 નીચે આપેલા સાંયકુ્તમિધાનોના પ્રકાર ઓળખાિી, તેની પ્રતીક રજૂઆત કરો. 
    સત્યનો પરાજય થાય છે એ િાત સાચી નથી. 
    કાાં તો મિનયનપ્રિાહ પસાંદ કરો અથિા મિજ્ઞાનપ્રિાહ પસાંદ કરો. 
    ર્હમાલય પિડત છે  અને  ગાંગા પમિત્ર નદી છે. 
 

22. મનષેધિાચક મિધાન એટલે શુાં ? તેના સત્યતામલૂ્યના મનયમો સત્યતાકોટટક િારા  
       સમજાિો. 
 

23. નીચે આપેલા જર્ટલ સાંયકુ્ત મિધાન માટેનો સત્યતાકોટટક રચો. અને તેની   

       સમજૂતી આપો. 
 

        A v ~ A 
 

24. જર્ટલ સાંયકુ્ત મિધાન એટલે શુાં ? તેના પ્રકારો જણાિો.   
 

25. સિોપરી કારક એટલે શુાં ? તે ઉદાહરણ િારા સમજાિો. 
 

26. કૌંસના ઉપયોગને લગતા મનયમો અને તેના ફાયદાઓ જણાિો. 
 
 

 



મિભાગ – E 

 નીચે આપેલા પ્રશ્નક્રમાાંક 27 થી 32 સધુીના પ્રશ્નોમાાંથી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નોના 
સમિસ્તાર જિાબ લખો. (દરેક પ્રશ્નનો 4 ગણુ છે.)    (16)  

 

27. િગડ એટલે શુાં િગડ સમાિેિનના સાંબાંધની ચાર િક્યતાઓ જણાિો. 
 

28. મનરુપામધક મિધાનના ચાર પ્રકારોની આકૃમત િારા સમજૂતી આપો.  

 

29. સમચુ્ચય એટલે શુાં  તેનુાં ઉદાહરણ, પ્રાતીક રજૂઆત, સત્યતામલૂ્યના મનયમો  

        સત્યતાકોટટક િારા સમજાિો. 
 

30. મિકલ્પન એટલે શુાં  તેનુાં ઉદાહરણ, પ્રાતીક રજૂઆત, સત્યતામલૂ્યના મનયમો  

        સત્યતાકોટટક િારા સમજાિો. 
 

31. નીચે આપેલા જર્ટલ સાંયકુ્ત મિધાન માટેનો સત્યતાકોટટક રચો, અને તેની  

        સમજૂતી આપો.  

 
         ( P  Q)  V P 
 

32. નીચે આપેલા જર્ટલ સાંયકુ્ત મિધાન માટેનો સત્યતાકોટટક રચો, અને તેની  

         સમજૂતી આપો. 
 
        (A & B)  ~ A 

 



गुजरात माध्यममक और उच्च माध्यममक मिक्षा बोर्ड 
गाांधीनगर 

कक्षा - 12  नदैाननक परीक्षण 
विषय - तत्िज्ञान (136)  

माध्यम – हिन्दी  समय - 3 घांटे    अांक - 80 
 

सूचनाऍ ां -  1. प्रश्न पत्र कुल 80 अांकों का िोता िै।  2. प्रश्न पत्र के दायीां ओर अांक दिाडए गए िैं। 
          3. प्रश्न पत्र में कुल पाांच विभाग (A,B,C,D,E) िैं। 4. नए पेज से नया विभाग िुरू करना। 

 

विभाग - A 
1. ननम्नमलखित I to XII प्रश्नों में हदए गए चार विकल्पो में से सिी विकल्प  
    चनुकर उत्तर मलखिए। (प्रत्येक प्रश्न का 1 अांक िै।)               (12) 
 

I.  तकड  में फमलतविधान की सांख्या ककतनी िोती िै? 
    (A) एक (B) दो (C) तीन (D) तीन से अधधक 
 

II. सत्य आधारविधान और असत्य फमलतविधान िाले तकड  िमेिा ककस प्रकार के िोत े    
    िै? 
    (A) प्रमाणभतू (B) अप्रमाणभतू (C) सांभवित (D) व्याप्ततलक्षी 
 

III. एकदेिी इयत्ताकारक के रूप में ककस िब्द का उपयोग िोता िै? 
     (A) सभी (B) कुछ (C) कोई भी (D) प्रत्येक 
 

IV.  सिडदेिी ननषधेिाचक विधान का प्रतीक क्या िै? 
     (A) िा (B) ि (C) ना (D) न 
 

V.  'ताजमिल सुांदर िै।' यि ककस प्रकार का विधान िै? 
     (A) सांयकु्त विधान (B) ननषधेक विधान (C) सादा विधान (D) िती विधान 
 

VI.  सत्यताफलनलक्षी सांयकु्त विधान के ककतने प्रकार िैं? 
     (A) पाांच  (B) चार  (C) तीन  (D) दो 
 

VII. 'आज छुट्टी निीां िै।' इस सांयकु्त विधान की प्रतीकात्मक प्रस्तुती ककस प्रकार की  
     िो सकती िै? 
     (A) P~ (B) P  (C) ~P  (D) ~~P 
 



VIII.'चीांटी को कण और िाथी को मण' यि ककस प्रकार का सांयकु्त विधान िै? 
     (A) िती विधान (B) िकैप्ल्पक विधान (C) द्ििती विधान (D) सामचु्चनयक  
      विधान 
IX.  या तो... अथिा'... के मलए ककस ताककड क कारक का प्रयोग िोता िै? 
       (A) 'V' (B) '&' (C) '’ (D) '<-->' 
X.   दो या दो से अधधक कारकों के उपयोग द्रारा रधचत विधान को क्या कित ेिै? 
     (A) सादा विधान (B) जहटल सांयकु्त विधान (C) सांयकु्त विधान (D) िती विधान 
 

XI. जहटल सांयकु्त विधान का प्रकार ककस आधार पर  ननधाडररत िोता िै? 
    (A) सिोपरी कारक (B) गौण कारक (C) ताककड क कारक (D) सत्यताफलनलक्षी  
    कारक 
 

XII. जहटल िती विधान में ककस सिोपरर कारक का उपयोग िोता िै? 
     (A) यहद... तब और तब िी...(B) या तो... अथिा...(C) यहद...तो...(D)...और... 

 

विभाग - B 
 

02. ननम्नमलखित I to XII प्रश्नो के उत्तर एक या दो िाक्यों में दीप्जए।  
    (प्रत्येक प्रश्न का 1 अांक िै।)                              (12) 
 

I.  अनमुान की िाप्ब्दक प्रस्ततुी को क्या कित ेिैं? 
 
II.  तकड  में आधारविधान की सांख्या ककतनी िोती िै? 
 
III. तकड  के प्रामाण्य का आधार ककस पर िै? 
 
IV.  ककसी ितड के बबना जानकारी दी जाए तो उसे ककस प्रकार का विधान कित ेिै? 
 
V.   इयता की दृप्टट से ननरुपाधधक विधान के प्रकारों के नाम बताइए। 
 

VI.  गणु की दृप्टट से ननरुपाधधक विधान के प्रकारों के नाम बताइए । 
 

VII. अिाडचीन तकड िास्त्र को दसूरे ककस नाम से जाना जाता िै? 
 



VIII.सांयकु्त विधान की रचना करन ेिाले िब्द या िब्दसमिू को क्या कित ेिै? 
 
IX.  अमकु ननप्श्चत विधान के मलए उपयोगमें आन ेिाल ेप्रतीक को क्या किते िैं? 
 
X.   योग दिडन के प्रणेता कौन िैं? 
 
XI.  जैन दिडन के प्रथम और चौबीसिें तीथकंर कौन िैं? 
 
XII. प्रकृनत के तीन गणु कौन-कौन स ेिैं? 
 

विभाग - C 
 

ननम्नमलखित प्रश्न क्रमाांक 03 से 14 तक के प्रश्नों में से ककसी आठ प्रश्नों के सांक्षक्षतत 
में उत्तर मलखिए। (प्रत्येक प्रश्न के 2 अांक िैं।)                             (16) 
 

03. ननम्नमलखित तकड  में आधारविधान और फमलतविधान की पिचान करें। 
    (i) समदु्र में बाढ आएगी। (ii) क्योंकक आज पनूम िैँ। 
 

04. तकड  के आिश्यक अांग ककतन ेिैं ? कौन-कौन से ? 
 

05. प्रमाणभतू तकड  और अप्रमाणभतू तकड  की पररभाषा दीप्जए। 
 

06. ननम्नमलखित विधानो में उदे्दश्यपद और विधेयपद पिचाननए । 
    (i)  सभी व्यापारी सािसी िैं। 
    (ii) कुछ यिुक आिािादी िैं। 
 

07. ननम्नमलखित ननरुपाधधक विधान के प्रकार पिचाननए । 
    (i) सभी कारीगर उद्यमी व्यप्क्त िैं। 
    (ii)कुछ फूल सगुांधधत निीां िैं। 
 

08. ननम्नमलखित ननरुपाधधक विधान के पदो की व्याप्तत बताइए। 
    (i) कोई प्रोफेसर अनपढ़ व्यप्क्त निीां िै। 
    (ii) कुछ सांत पजू्यनीय व्यप्क्त िैं। 
 

09. अनमुान अथाडत ्क्या ? उसका उदािरण हदजीए। 



10. ननम्नमलखित विधान सादा िैं या सांयकु्त पिचाननए। 
      (i) सापतुारा ििा िान ेका स्थल िै। 
      (ii)यहद आप सबुि जल्दी उठें गे तो आपका स्िास््य अच्छा रिेगा। 
 

11. ''(िरती) कारक के सत्यता कोटठक की रचना कीप्जए। 
 

12. ननम्नमलखित विधान के प्रकार के अनरुूप जहटल सांयकु्त विधान की प्रातीक प्रस्तुती 
    में आिश्यक कोटठक लगाइए। 

    (i) દ્વિशर्ती  विधान     P & R  Q V S 

     (ii) शर्ती विधान           P V Q  R & S 

 

13. भारतीय दिडन कुल ककतने िै? प्रत्येक के नाम मलखिए। 
 

14. न्यायदिडन ककतने प्रमाणों का स्िीकार करता िै? कौन कौन से ? 
 

विभाग - D 
 

ननम्नमलखित प्रश्न क्रमाांक 15 से 26 तक के प्रश्नों में से ककसी आठ प्रश्नो का उत्तर 
मलखिए। (प्रत्येक प्रश्न के 3 अांक िैं।)                               (24) 
 

15. आधारविधान और फमलतविधान को उदािरण सहित समझाइए। 
 

16. ननरुपाधधक विधान के अांगो को बताकर उसे उदािरण सहित समझाइए। 
 

17. व्याततपद और अव्याततपद को उदािरण सहित समझाइए। 
 

18. एकमिुी कारक और દ્વિमिुी कारक को उदािरण सहित समझाइए । 
 

19. सादा और सांयकु्त विधान की व्याख्या समझाइए । 
 

20. विधानपरक अचल और विधानपरक पररिती के बीच अांतर स्पटट कीप्जए। 
 

21. ननम्नमलखित सांयकु्त विधानो के प्रकारों को पिचानें और प्रतीको का उपयोग करके  
     प्रत्येक की प्रातीक प्रस्ततुी कीप्जए। 
    (i) सत्य की पराजय िोती िै यि सच निीां िै । 
    (ii)या तो विनयन प्रिाि पसांद कीप्जए अथिा विज्ञान प्रिाि पसांद कीप्जए । 



     (iii)हिमालय पिडत िैं और गांगा पवित्र नदी िै। 
 

22. ननषधेात्मक विधान अथाडत ्क्या? उसका सत्यतामलू्य का ननयम सत्यताकोटठक  
    द्िारा समझाइए। 
23. ननम्नमलखित जहटल सांयकु्त विधान के मलए सत्यताकोटठक की रचना कीप्जए   
    और उनकी व्याख्या कीप्जए। 
    A v ~ A 
24.  जहटल सांयकु्त विधान अथाडत ्क्या? उसके प्रकारों के नाम मलखिए। 
 

25. सिोपरर कारक अथाडत ्क्या? इसे उदािरण द्िारा स्पटट कीप्जए। 
 

26. कोटठकों के उपयोग से सांबांधधत ननयम तथा उसके लाभ बताइए। 
 

विभाग - E 
 

नीच ेहदए गए प्रश्न सांख्या 27 से 32 में ककन्िीां चार प्रश्नों के विस्ततृ उत्तर मलखिए। 
(प्रत्येक प्रश्न के 4 अांक िैं।)                                     (16) 
 

27. िगड अथाडत ्क्या? िगड समािेिन के सांबांध की चार सांभािनाएँ बताइए। 
 

28. ननरुपाधधक विधान  के चार प्रकारों को आकृनत द्िारा समजाइए। 
 

29. समचु्चय अथाडत ्क्या? उसका उदािरण, प्रातीक प्रस्तुती, सत्यतामलू्य का ननयम 
     सत्यताकोटठक द्िारा समझाइए। 
 

30. विकल्प अथाडत ्क्या? उसका उदािरण, प्रातीक प्रस्ततुी, सत्यतामलू्य का ननयम 
    सत्यताकोटठक द्िारा समझाइए। 
         
 

31. ननम्नमलखित जहटल सांयकु्त विधान के मलए सत्यताकोटठक की रचना कीप्जए   
    और उनकी व्याख्या कीप्जए। 

        ( P  Q)  V P 
 

32. ननम्नमलखित जहटल सांयकु्त विधान के मलए सत्यताकोटठक की रचना कीप्जए   
    और उनकी व्याख्या कीप्जए। 

        (A & B)  ~ A 
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Section – A 

 

01. Choose the correct option from the four options A, B, C, D in  

   the questions number given below and write the answer.  

   (Each question has 1 mark.)                              12       (12) 

 

I.  What is the number of conclusions in an argument? 

    

    (A) One (B) Two (C) Three (D) More than three 

 

II. of Which type is an argument with a true premise and a false  

    conclusion? 

    

     (A) Valid (B) Invalid (C) probeble D) Inductive  

       

III. Which word is used as a quantifier in particulare categorical 

     proposition? 

      

     (A) All  (B) Some  (C) No ( D) Every 

 

IV. What is the symbol of the universal negative categorical 

    proposition? 

  

    (A) A   (B) I   (C) E   (D) O 
 

V. What type of proposition is ‘The Taj Mahal is beautiful’? 

 

   (A) Compound proposition  (B) Negative proposition      

   (C) Simple proposition    (D) Conditional proposition 

 

VI. How many types of truth-functional Compound proposition exist? 

 

    (A) Five  (B) Four ( C) Three  D) Two 

 

VII.‘Today is not a holiday.’ What is the symbolic representation  

     of this proposition? 

 

     (A) P~  (B) P  (C) ~P  (D) ~~P 



 

VIII.‘A little for an ant and lot for an elephant’ What kind of  

      Compound proposition  is this? 

 

     (A) Conditional proposition (B) Disjunctive proposition  

     (C) Bi-Conditional proposition (D) Conjuctive proposition 

 

IX.  Which logical operator is used for ‘Either... or...’? 

     (A) ‘~’  (B) ’&’ (D) ‘’  (C) ‘V’ 

 

X.   What is the proposition that is formed with use of two or  

     more operators known as? 

   

    (A) Simple proposition    (B) Complex Compound proposition   

    (C) Compound proposition  (D) Conditional proposition 

 

XI. On what is the type of a complex Compound proposition decided? 

 

    (A) Major operator   (B) secondary operator  

    (C) logical operator (D) truth-functional operator 

 

XII. Which major operator is used in a complex conditional  

     proposition ? 

 

     (A) If...then and then only...   (B) either...or...  

     (C) If...then...                 (D) ... and ... 

 

Section – B 

 

02. Write the answer in one or two sentences of question number   

   given below. (Each question has 1 mark.)   (12) 

 

I.   What is the verbal expression  of inference known as? 

 

II.  What is the number of premises in an argument? 

 

III. On What does the validity of an argument depend? 

 

IV.  What is a proposition that gives information without any  

     condition known as? 

 

V.   State the Name of the types of categorical Propositions based 

on quantity?  

 

VI.  State the Name of the types of categorical Propositions based 

     on quality? 

 

VII. what is the other name of modern logic? 

 

VIII. What are the words or phrases that make a Compound 

      proposition known as ? 



 

IX.   What is the known symbol that is used for a specific 

      proposition? 

 

X.   Who is the constructer of Yoga Darshan? 

 

XI.  Who are the first and twenty-fourth Tirthankar of Jain  

     Religion? 

 

XII. Which are the three gunas of prakriti? 

 

Section – C 

 

Write short answers to any of the eight questions from question 

number 03 to 14 given below. (Each question has 2 marks.)  (16) 

 

03. Identify the premise and the conclusion in the following 

    argument. 

     

    (i)The tide will come in the sea.(ii)Because, today is Poonam. 

 

04. How many necessary parts does an argument have? Which are  

    they ? 

 

05. Define valid argument and invalid argument. 

 

06. Indicate the subject term and  the predicate term in the 

    following Propositions. 

 

    (i) All businessmen are brave. 

    (ii)Some young people are hopeful. 

 

07. state the types of the following categorical Propositions. 

 

    (i)  All workmen are industrious people. 
    (ii)Some flowers are not fragrant. 

 

08. State the distribution of the terms of the following  

    categorical Propositions.     

 

    (i) No professor is an illiterate person. 

    (ii)Some saints are revered persons. 

 

09. What is meant by Inference ? Give an example. 

 

10. State whether the given Propositions are simple or compound. 

 

     (i) Saputara is a hill station. 

     (ii)If you wake up early, your health will be good. 

 

11. Construct the truth table of the ‘’.(Conditional) 



 

12. the type shown against the following Propositions. Add the   

    required brackets to the symbolic representation of a 

    complex compound Propositions,  

 

     (i)  Bi-Conditional proposition  :     P & R  Q V S 
     (ii) Conditional proposition       :      P V Q    R & S 

 

13. What is the total number of Indian Darshans? Write 

    Each one's name. 

 

14. How many means of valid knowledge are accepted by Nyaya 

    Darshans ?   Which are they ?   

  

 

Section – D 

 

Write to the point answers to any of the eight questions from  

question number 15 to 26 given below. (Each question has 3 marks)         (24) 

                24 

15. Explain ‘Premise’ and ‘Conclusion’ with examples. 

 

16. state the components of a categorical Propositions and explain  

    with example. 

 

17. Explain with an example of Distributed term and 

    Undistributed term. 
 

18. Explain Monadic operator and Dyadic operator with example. 

 

19. Explain simple and Compound proposition. 

 

20. Explain the difference between Propositional constant and  

    Propositional variable. 

 

21. Identify the types of Compound proposition given below and 

    using symbols for their component propositions represent them 

    symbolically. 

 

    (i)  It is not true that truth is defeated. 

    (ii) Either select the Arts stream Or select the science 

         stream. 

    (iii)The Himalaya is a mountain And the Ganga is a holy river.  

 

22. What is meant by negative statement? Explain the rules of its  

    truth value with the help of a truth-value table. 

 

23. Construct the truth-table for the complex compound Proposition 

    given below and explain it. 

 

     A v ~ A 
 



24. What is meant by complex compound Proposition? State its 

    types. 

 

25. What is meant by major operator? Explain with example. 

 

26. State the rules for brackets and Explain their advantages. 

 

 

 

Section – E 

 

Write detailed answers to any of the four questions from question 

number 27 to 32 given below. (Each question has 4 marks.)   (16)   

 

27. What is a class? State the four possibilities of the relation  

    of class inclusion. 

 

28. Explain the four types of categorical Propositions with the  

    help of a diagram 

. 

29. what is meant by  ‘Conjuctoin’ ? give example and state its 

    symbolic representation and truth-functional rules with the  

    help of a truth-value table. 

 

30. what is meant by  ‘Disjunction’ ? give example and state its 

    symbolic representation and truth-functional rules with the  

    help of a truth-value table. 

 

31. Construct the truth-table for the complex compound Proposition 

    given below and explain it. 

 

                ( P  Q)  V P 
 

32. Construct the truth-table for the complex compound Proposition 

    given below and explain it. 

 

              (A & B)  ~ A 
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