
* ધોરણ 12  વિષય-કમ્પ્યટુર અધ્યયન * 
ક્રમ પ્રકરણનુું નામ અભ્યાસક્રમમાું રાખે મદુ્દાઓ અભ્યાસક્રમમાુંથી ચાલ ુિષષ માટે બાદ કરે મદુ્દાઓ  રીમાકષસ 

1 કમ્ોઝયનો ઉમોગ કયી HTML 
પોભમની યચના 

 પોભમ ના ઘટકો (ેજ નફંય 1) 

 નનલેળ ઘટક (ેજ નફંય 2) 

 ટેક્સ્ટ એયીમા ઘટક (ેજ નફંય 3) 

 નવરેક્સટ અને ઓપ્ળન ઘટક (ેજ નફંય 3) 

 કોમ્પ્યટુયનો રયચમ(ેજ નફંય 6) 

 નલી પાઈર ફનાલલી (ેજ નફંય 7) 

 શમાત પાઇર ખોરલી (ેજ નફંય 8) 

- - 

2 કે્કેરડિંગ ્ટાઈર ળીટ અને જાલા 
સ્ક્્િપ્ટ 

 CSS ની લાક્ય યચના (ેજ નફંય 25) 

 CSS ના પામદા (ેજ નફંય 32) 

 CSS ના ગેયપામદા (ેજ નફંય 32) 

 જાલાસ્ક્્િપ્ટ (ેજ નફંય 32) 

 Validate form નલધેમ (ેજ નફંય 36) 

 ઘટના (ેજ નફંય 36) 

 ચર (ેજ નફંય 37) 

 If નલધાન (ેજ નફંય 38) 

 focus દ્ધનત (ેજ નફંય 39) 
 isNaN() (ેજ નફંય 41) 

 ડોક્યભેુન્ટ ઓબ્જેક્સટ ભોડર (ેજ નફંય 38) 
 જાલા ્િીપ્ટ ની ભદદથી યજજ્રેળન પોભમ ભા ંલેરીડળેન 

(ેજ નફંય 43 થી 48) 

 

- 

3 કમ્ોઝયનો ઉમોગ કયી વય 
લેફવાઈટની યચના 

 લેફવાઈટ નુ ંઆમોજન (ેજ નફંય 52) 
 શતે ુ(ેજ નફંય 52) 

 પ્રેક્ષકગણ (ેજ નફંય 52) 

 નલમલ્ત ુ(ેજ નફંય 53) 

 ભાધ્મભ (ેજ નફંય 53) 

 કમ્ોઝયનો ઉમોગ કયી વય લેફવાઈટ ફનાલલી 
(ેજ નફંય 53) 

 લેફવાઈટ પ્રકાનળત કયલી (ેજ નફંય 65) 

લેફનલકાવ ભાટેના ંઅન્મ ઓનવોવમ ટલૂ્વ 

ેજ ન.ં 67 થી 69 

- 

4 ઈ-કોભવમનો રયચમ  ઈ કોભવમ ના નલનનમોગ (ેજ નફંય 72) 
 ઇન્ટયનેટ ય ુ્ તકની દુકાન (ેજ નફંય 72) 

ઇ કોભવમની વ્માલવાનમક પ્રનતકૃનતઓ 

- ગ્રાશક થી વ્મલવામી (ેજ નફંય 85) 
- 



 ઇરેક્સરોનનક લતમભાન ત્ર (ેજ નફંય 73) 
 ઓનરાઇન શયાજી (ેજ નફંય 74) 
 ભાકેરટિંગ અને લેચાણ (ેજ નફંય 75) 

 ઓનરાઇન બફબરિંગ (ેજ નફંય 76) 
 ભારશતી વેલા (ેજ નફંય 76) 

 વશામ વેલાઓ (ેજ નફંય 76) 

 નેટ ફેસ્ક્ન્કિંગ (ેજ નફંય 77) 

 યંયાગત વ્મલવામ નલરુદ્ધ ઇ-કોભવમ (ેજ નફંય 78) 
 બાયતભા ંઇ-કોભવમ (ેજ નફંય 78) 
 ઈ-કોભવમ ના પામદા (ેજ નફંય 79) 

 ઈ કોભવમ ની ભમામદાઓ (ેજ નફંય 81) 

 ઇ કોભવમની વ્માલવાનમક પ્રનતકૃનતઓ (ેજ નફંય 82) 
- વ્મલવામથી ગ્રાશક(ેજ નફંય 82) 

- વ્મલવામી થી વ્મલવામી(ેજ નફંય 85) 
- ગ્રાશક થી ગ્રાશક(ેજ નફંય 85) 

- વયકાયથી વ્મલવામી (ેજ નફંય 86) 

- વયકાયથી નાગરયક (ેજ નફંય 86) 

- વયકાયથી વયકાય (ેજ નફંય 87) 

5 એભ-કોભવમનો રયચમ  એભ કોભવમ ના રાબ (ેજ નફંય 90) 
 ઇન્ટયનેટ સયુક્ષા ના બમ્થાનો (ેજ નફંય 101) 
 સયુક્ષાના ઉામો (ેજ નફંય 102) 

- એન્ટી લાઈયવ વોફ્ટલેય (ેજ નફંય 102) 
- પામયલોર (ેજ નફંય 103) 

- નવકમોય વૉકેટ રેમય (ેજ નફંય 104) 
 ઇ-કોભવમ અને એભ કોભવમ ભા ંકામદાકીમ પ્રશ્નો (ેજ 

નફંય 105) 

 ફૌદ્ધદ્ધક વંનિની સયુક્ષા (Securing Intellectual 

Property) (ેજ નફંય 105) 

 ફૌદ્ધદ્ધક વંનિની સયુક્ષા (Protecting Intellectual 

Property) (ેજ નફંય 106) 

- ્ટેગનોગ્રાપી (ેજ નફંય 106) 

- રડજીટર ઓખ બચન્શ (ેજ નફંય 106) 
 

 એભ કોભવમ ની ભમામદાઓ (ેજ નફંય 91) 

એભ કોભવમ ના નલનનમોગ (ેજ નફંય 91) 
ભોફાઇર ભાકેરટિંગ અને નલજ્ઞાન (ેજ નફંય 92) 
ભોફાઈર ય રટરકટ (ેજ નફંય 92) 

ભોફાઈર શયાજી (ેજ નફંય 94) 
ભોફાઈર દ્વાયા ભનોયંજન (ેજ નફંય 95) 
ભોફાઈર દ્વાયા ખયીદી (ેજ નફંય 95) 
ભોફાઈર દ્વાયા નાણાકીમ વેલાઓ (ેજ નફંય 96) 
ભોફાઈર દ્વાયા ભારશતી વેલા (ેજ નફંય 97) 
્થ અને ળોધ વેલા (ેજ નફંય 97) 
એર કોભવમ (ેજ નફંય 97) 

ઇ-કોભવમ અને એભ કોભવમ ભા ંસયુક્ષાની વભ્માઓ (ેજ 
નફંય 100) 

 સયુક્ષાના ઉામો     - રડજજટર વરટિરપકેટ (ેજ નફંય 104) 

- વાકેંનતકયણ (ેજ નફંય 104) 

 ઈ-કોભવમ / એભ-ંકોભવમભા ંચકુલણી ેજ ન.ં 107 થી 111 

 



6 ઓબ્જેક્સટ આધારયત ખ્મારો  રયચમ (ેજ નફંય 116) 

 ઓબ્જેક્સટ (ેજ નફંય 116) 

 ક્સરાવ (ેજ નફંય 117) 

 ઈનકેપ્્યરુેળન (ેજ નફંય 120) 
 ડટેા-એબ્જ્રેક્સટળન (ેજ નફંય 120) 

 ભેવેજજિંગ (ેજ નફંય 121) 

 ોબરભૉરપઝભ (ેજ નફંય 121) 

 એગ્રીગેળન અને કમ્ોબઝળન (ેજ નફંય 121) 

 એગ્રીગેળન અને કમ્ોબઝળનની તરુના (ેજ નફંય 
122) 

 ઈનશયેીટન્વ (ેજ નફંય 123) 

 કમ્ોબઝળન અને ઈનશયેીટન્વ ની તરુના (ેજ નફંય 
125) 

 ક્સરાવ - ડામાગ્રાભ નો રયચમ (ેજ નફંય 118 થી 119) 

 

- 

7 જાલાની મૂભતૂ ફાફતો  જાલા નો રયચમ (ેજ નફંય 127) 
 વાદા જાલા - નલનનમોગ નુ ંનનભામણ (ેજ નફંય 128) 
 SciTEનો ઉમોગ (ેજ નફંય 131) 

 જાલા પ્રોગ્રાભ નુ ંફધંાયણ (ેજ નફંય 132) 
 ડટેાપ્રકાયો (ેજ નફંય 133) 

 ચર (ેજ નફંય 134) 

 ચર નુ ંનાભ આલાની ભાગમદનળિકા (ેજ નફંય 135) 
 બરટયર (ેજ નફંય 137) 

- ન્યભુરયક બરટયર (ેજ નફંય 137) 

- બબુરમન બરટયર (ેજ નફંય 138) 
- સ્ક્્રિંગ બરટયર(ેજ નફંય 139) 

 કોભેન્ટ (ેજ નફંય 139) 

 દાલરી (ેજ નફંય 139) 

 પ્રરિમક (ેજ નફંય 140) 

- અંકગબણતીમ પ્રરિમક (ેજ નફંય 140) 

- ઇન્િીભેન્ટ અને રડરિભેન્ટ પ્રરિમક (ેજ નફંય 142) 

- તરુનાત્ભક પ્રરિમક (ેજ નફંય 143) 

 બરટયર  

- કેયેક્સટય બરટયર (ેજ નફંય 138) 

 ટાઈકા્ટ (ેજ નફંય 146) 

 જાલા પ્રરિમકોના નપ્રનવડન્વ અને એવોનવએરટનલટી (ેજ 
નફંય 146) 

 ને્ટેડ લૂ (ેજ નફંય 153) 

 રેફર કયેરા લૂ અને રેફર કયેરા break (ેજ નફંય 
154) 

- 



- તારકિક પ્રરિમકો (ેજ નફંય 144) 

- ળોટમવરકિરટિંગ (ેજ નફંય 144) 

- ળયતી પ્રરિમક (ેજ નફંય 144) 

 એવાઈન્ભેન્ટ (ેજ નફંય 145) 

 ળોટમશેંન્ડ એવાઈભેન્ટ પ્રરિમક (ેજ નફંય 145) 

 કંરોર ્રકચય (ેજ નફંય 147) 

 બ્જરોક (ેજ નફંય 147) 

 if નલધાન (ેજ નફંય 149) 

 સ્્લચ ્ટેટભેન્ટ (ેજ નફંય 151) 

 યીીરટરટલ કંરોર ્રકચય (ેજ નફંય 152) 

 while લૂનો ઉમોગ (ેજ નફંય 153) 
 do...while લૂનો ઉમોગ (ેજ નફંય.153) 

 break અને continue નલધાન નો ઉમોગ (ેજ નફંય 
153) 

8 જાલાભા ંક્સરાવ અને ઓબ્જેક્સટ  રયચમ (ેજ નફંય 158) 

 જાલાભા ંક્સરાવ (ેજ નફંય 160) 

 ઓબ્જેક્સટ ફનાલલા (ેજ નફંય 161) 

 ઈન્્ટન્વ લેરયમેફર એક્સવેવ કયલા (કામમ કયલા ભાટે 
ભેલલા) અને ઈન્્ટન્વ ભેથડ કોર કયલી (ેજ નફંય 
163) 

 કરાવ લેરયમેફર અને ક્સરાવ ભેથડ (ેજ નફંય 164) 
 ક્સરાવભા ંઘોનત કયેરા ચર (લેરયમેફર) નુ ંલગીકયણ 

(ેજ નફંય 167) 

 ોરીભોરપિઝભ (ભેથડ ઓલયરોરડિંગ) (ેજ નફંય 167) 
 કન્્રક્સટવૅ (ેજ નફંય 168) 

 એકવેવ કંરોર ભાટેના નલબઝબફબરટી 
 ભોડીપામય (ેજ નફંય 170) 

 એકવેવય અને મ્યટેુટય ભેથડ (ેજ નફંય 174) 

 ઇનશયેીટન્વ (ેજ નફંય 176) 

 સુય ક્સરાવના પ્રાઇલેટ ભેમ્ફય (ેજ નફંય 180) 

 ભેથડ ભા ંપ્રાચર તયીકે ઓબ્જેકટ વાય કયલો (ેજ 
નફંય 175) 

 

- 



 સુય ક્સરાવના પ્રોટેક્સટેડ ભેમ્ફય (ેજ નફંય 180) 
 કોમ્ોબઝળન અને એગ્રીગેળન (ેજ નફંય 180) 

9 એયે અને સ્ક્્રિંગનો ઉમોગ  એયે નો રયચમ (ેજ નફંય 186) 

 એક - રયભાણીમ એયે (ેજ નફંય 186) 

 2-D એયે (ેજ નફંય 191) 

 સ્ક્્રિંગ (ેજ નફંય 194) 

 સ્ક્્રિંગ કરાવ ભેથડ (ેજ નફંય 196) 

 Date કરાવ (ેજ નફંય 198) 

 Calendar કરાવ (ેજ નફંય 199 થી 200) 

- 

10 જાલાભા ંઅલાદરૂ રયસ્્થનતનુ ં
વ્મલ્થાન 

-  અલાદ ના પ્રકાયો (ેજ નફંય 203) 

 કંાઈર કયતી લખતે ઉદબલતી ભરુો (ેજ નફંય 203) 
 પ્રોગ્રાભના અભર દયમ્માન ઉદબલતી ભરુો (ેજ નફંય 

204) 

 અલાદરૂ રયસ્્થનતનુ ંવ્મલ્થાન (ેજ નફંય 206) 
 Try નલબાગ (ેજ નફંય 207) 

 Catch નલબાગ (ેજ નફંય 208) 
 એક કયતા લધ ુcatch નલબાગ (ેજ નફંય 210) 

 Finally નલબાગ (ેજ નફંય 211) 

 Throw નલધાન (ેજ નફંય 213) 

 throws ઉલાક્ય (ેજ નફંય 214) 

 જરૂરયમાત મજુફના અલાદો નુ ંવર્જન (ેજ નફંય 215) 
 અલાદરૂ રયસ્્થનતના વ્મલ્થાન ના પામદા (ેજ 

નફંય 217) 

- 

11 પાઈર વ્મલ્થાન -  કમ્પ્યટુય પાઈરને વભજીએ (ેજ નફંય 220) 
 જાલાભા ંપાઈર ક્સરાવ (ેજ નફંય 221) 
 પાઈર ક્સરાવના વર્જકો (ેજ નફંય 221) 
 પાઈર ક્સરાવ ની દ્ધનતઓ (ેજ નફંય 222) 
 સ્ક્્રભ (Stream) નો રયચમ (ેજ નફંય 224) 

 જાલાભા ંસ્ક્્રભ ક્સરાવ (ેજ નફંય 224) 
 કેયેક્સટય સ્ક્્રભ ક્સરાવ (ેજ નફંય 225) 
 Writer ક્સરાવ (ેજ નફંય 226) 
 યીડય ક્સરાવ (ેજ નફંય 228) 

 ફાઈટ સ્ક્્રભ ક્સરાવ (ેજ નફંય 230) 

- 



 FileOutputStream (ેજ નફંય 231) 

 FileInputStream (ેજ નફંય 231) 

 કી-ફોડમ યથી ભતા ઇનટુ ની પ્રરિમા (ેજ નફંય 
233) 

 ્કેનય ક્સરાવ (ેજ નફંય 233) 
 કોન્વોર ક્સરાવ (ેજ નફંય 237) 

12 રેટેક્સવની ભદદથી દ્તાલેજોનુ ં
પ્રકાળન 

-  રેટેકવ નો ઉમોગ (ેજ નફંય 241) 
 રેટેક્સવ બાા (ેજ નફંય 242) 
 રેટેક્સવ દ્તાલેજ નુ ંભાખુ ં(ેજ નફંય 244) 
 પ્રા્તાનલક બાગ (ેજ નફંય 244) 

 દ્તાલેજ એન્લામનૅભેન્ટ (ેજ નફંય 246) 

 ઉદાશયણ (ેજ નફંય 247) 

 રખાણ પોભેરટિંગ (ેજ નફંય 249) 

 પકયા ની ગોઠલણી (ેજ નફંય 250) 

 ષૃ્ઠ રે-આઉટ (ેજ નફંય 250) 
 રેટેક્સવ ભા ંગબણત ળાસ્ત્ર ની વાભગ્રીનુ ંટાઇવેરટિંગ (ેજ 

નફંય 251) 

 ગાબણનતક બચન્શો (વજં્ઞા) નો ઉમોગ (ેજ નફંય 252) 
 ગાબણનતક પ્રરિમકોનો ઉમોગ (ેજ નફંય 253) 
 વભીકયણો નો ઉમોગ (ેજ નફંય 255) 
 રેટેક્સવ ના પામદાઓ (ેજ નફંય 256) 

- 

13 અન્મ ઉમોગી નન:શલુ્ક ટુલ્વ અને 
વેલાઓ 

 VLC ભીરડમાપ્રેમય (ેજ નફંય 263) 

 ગગુર નકળો (ેજ નફંય 265) 
 'આય' વોફ્ટલેય (ેજ નફંય 267) 
 યેળનર પ્રાન (ેજ નફંય 271) 

 ભારશતી વકંોચન (ેજ નફંય 260) 

 આબચિઁલ ભેનેજય (ેજ નફંય 262 થી 263 ) 

 અક્ષય નકળો (ેજ નફંય 267) 

 'આય' ભા ંઆરેખ દોયલા (ેજ નફંય 269 થી 270) 

 ્કાઈ (ેજ નફંય 271) 

- 
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