
LLOOYYOOLLAA  CCOONNVVEENNTT  SSCCHHOOOOLL  
VVIIDDYYAALLAAYYAA  MMAARRGG,,  DDUUMMAARRDDAAGGAA,,  BBOOOOTTYY,,  RRAANNCCHHII  

SSEESSSSIIOONN--22002200--2211  

  
                        

SSuummmmeerr  VVaaccaattiioonn  HHoolliiddaayy  HHoommeewwoorrkk  ooff  CCllaassss  --  IIXX  

  

EENNGGLLIISSHH  

11))  „„OOuurrss  iiss  aa  wwoorrlldd  ooff  aaddvveerrttiisseemmeennttss‟‟  TThhee  eelleeccttrroonniicc  aanndd  pprriinntt  mmeeddiiaa  hhaass  aann  aaddvveerrttiisseemmeenntt  ggaalloorree..  MMoosstt  ooff  tthheessee  aaddddss  aarree  

mmiisslleeaaddiinngg  aanndd  ffaallssee..  SShhoouulldd  tthheerree  bbee  aa  cchheecckk  oonn  wwhhaatt  tthheeyy  ccllaaiimm??  DDrraafftt  aann  aarrttiiccllee  iinn  225500  --330000  wwoorrddss..    

22))  WWrriittee  aa  bbiioo  sskkeettcchh  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoomm  yyoouu  ccoonnssiiddeerr  aass  yyoouurr  rroollee  mmooddeell..  WWoorrdd  lliimmiittss  110000  ––  115500  wwoorrddss..    

33))  SSmmaarrtt  SSccoorree  ––  CCoommpplleettee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwoorrkksshheeeettss--  

  MMoodduullee  11  ((RReeaaddiinngg))  ::          ((aa))  PPrraaccttiiccee  AAssssiiggnnmmeenntt  ––  11  ttoo  55        ((bb))  HHoommee  AAssssiiggnnmmeenntt  ––  11  ttoo  55  

MMoodduullee  22  ((AArrttiiccllee  WWrriittiinngg))  ::        ((aa))  PPrraaccttiiccee  AAssssiiggnnmmeenntt  ––  11  ttoo  44        ((bb))  HHoommee  AAssssiiggnnmmeenntt  ––  11  ttoo  44  

MMoodduullee  44  ((DDiiaarryy  EEnnttrriieess))  ::        ((aa))  PPrraaccttiiccee  AAssssiiggnnmmeenntt  ––  11  ttoo  33        ((bb))  HHoommee  AAssssiiggnnmmeenntt  ––  11  ttoo  33  

MMoodduullee  66  ((GGrraammmmaarr  CCoonncceeppttss))  ::      ((aa))  DDiirreecctt  aanndd  IInnddiirreecctt                  ((bb))  CCllaauusseess  

MMoodduullee  88  ((LLiitteerraattuurree))  ::        ((aa))  BBeeee  HHiivvee  ––  UUnniitt  11  &&  22  ((PPooeemm--WWiinndd))        ((bb))  MMoommeennttss  ––  UUnniitt  11  &&  22  

44))  RReeaadd  tthhee  iinntteerreessttiinngg  eexxttrraacctt,,  LL--66  ((BBeeeehhiivvee))  MMYY  CCHHIILLDDHHOOOODD  ffrroomm  tthhee  lliiffee  ooff  tthhee  wwoorrlldd‟‟ss  ggrreeaatteesstt  sscciieennttiisstt  aanndd  oonnee  ooff    

          IInnddiiaa‟‟ss  mmoosstt  pprroommiinneenntt  PPrreessiiddeennttss,,  DDrr..  AA..PP..JJ  AAbbdduull  KKaallaamm  aanndd  aatttteemmpptt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquueessttiioonnss..    

            aa))  „„II  ffeelltt  vveerryy  ssaadd,,  aanndd  ssoo  ddiidd  RRaammaannaaddhhaa  SSaassttrryy..  HHee  llooookkeedd  uutttteerrllyy  ddoowwnnccaasstt  aass  II  sshhiifftteedd  ttoo  mmyy  sseeaatt  iinn  tthhee  llaasstt    

                      rrooww..‟‟    

        11))  WWhhoo  iiss  „„II‟‟  iinn  tthhiiss  eexxttrraacctt??  WWhhyy  ddiidd  hhee  ffeeeell  ssaadd??    

      22))  WWhhoo  llooookkeedd  uutttteerrllyy  ddoowwnnccaasstt??    

      33))  WWhhyy  ddiidd  hhee  ffeeeell  uutttteerrllyy  ddoowwnnccaasstt??    

      44))  WWhhyy  wwaass  tthhee  sseeaatt  sshhiifftteedd??    

            bb))  WWhhyy  ddiidd  tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  ttaammaarriinndd  sseeeeddss  iinnccrreeaassee  ssuuddddeennllyy??  HHooww  ddiidd  iitt  hheellpp  KKaallaamm??  ((AAnnsswweerr  iinn  3300  --4400  wwoorrddss))    

            cc))  IInn  wwhhaatt  sseennssee  wwaass  SSiivvaassuubbrraammaanniiaa  IIyyeerr  „„ssoommeetthhiinngg  ooff  aa  rreebbeell‟‟??  ((AAnnsswweerr  iinn  3300  --4400  wwoorrddss))    

            dd))  HHooww  ddiidd  AAbbdduull  KKaallaamm  eeaarrnn  hhiiss  „„ffiirrsstt  wwaaggeess‟‟??  HHooww  ddiidd  hhee  ffeeeell  aatt  tthhaatt  ttiimmee??  ((AAnnsswweerr  iinn  8800  --110000  wwoorrddss))    

            ee))  TTeeaacchheerrss  ccaann  eeiitthheerr  „„mmaakkee‟‟  oorr  „„bbrreeaakk‟‟  tthheeiirr  ssttuuddeennttss‟‟  lliivveess..  CCiittee  ttwwoo  iinncciiddeennttss  ffrroomm  ““MMyy  CChhiillddhhoooodd””  ttoo  pprroovvee  tthhee    

                      ttrruutthh  ooff  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt..  ((AAnnsswweerr  iinn  8800  --110000  wwoorrddss))    

  

HHIINNDDII  

  



SSAANNSSKKRRIITT  

  

  

MMAATTHHEEMMAATTIICCSS  

  

  



  

  
  

  

  



  

PPHHYYSSIICCSS  

  

11))  SSttaattiinngg  ffoouurr  eexxaammpplleess  ooff  PPhhyyssiiccaall  QQuuaannttiittiieess,,  ddeeffiinnee  iitt..  

22))  IInn  aa  lloonngg  ddiissttaannccee  rraaccee,,  tthhee  aatthhlleetteess  wweerree  eexxppeecctteedd  ttoo  ttaakkee  ffoouurr  rroouunnddss  ooff  tthhee  ttrraacckk  ssuucchh  tthhaatt  tthhee  lliinnee  ooff  ffiinniisshh  wwaass  ssaammee  

aass  tthhee  lliinnee  ooff  ssttaarrtt..  SSuuppppoossee  tthhee  lleennggtthh  ooff  tthhee  ttrraacckk  wwaass  220000  mm..  

((ii))  WWhhaatt  iiss  tthhee  ttoottaall  ddiissttaannccee  ttoo  bbee  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  aatthhlleettee??  

((iiii))  WWhhaatt  iiss  tthhee  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  aatthhlleetteess  wwhheenn  tthheeyy  ttoouucchh  tthhee  ffiinniisshh  lliinnee??  

((iiiiii))  IIss  tthhee  mmoottiioonn  ooff  tthhee  aatthhlleetteess  uunniiffoorrmm  oorr  nnoonn--uunniiffoorrmm??  

((iivv))  IIss  tthhee  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  aann  aatthhlleettee  aanndd  tthhee  ddiissttaannccee  mmoovveedd  bbyy  hhiimm  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  rraaccee  eeqquuaall??  

33))  WWrriittee  tthhrreeee  eeqquuaattiioonn  ooff  mmoottiioonn..  AAllssoo  ddeerriivvee  iitt  ggrraapphhiiccaallllyy..  

44))  SSttaattee  NNeewwttoonn‟‟ss  ffiirrsstt  llaaww  ooff  MMoottiioonn..  AAllssoo  ddeeffiinnee  IInneerrttiiaa..  

55))  OObbttaaiinn  aa  rreellaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddiissttaannccee  ttrraavveelllleedd  bbyy  aann  oobbjjeecctt  mmoovviinngg  wwiitthh  aa  uunniiffoorrmm  aacccceelleerraattiioonn  iinn  tthhee  iinntteerrvvaall  bbeettwweeeenn  44
tthh

  

aanndd  55
tthh

  sseeccoonnddss..  

66))  WWhhaatt  iiss  tthhee  QQuuaannttiittyy  wwhhiicchh  iiss  mmeeaassuurreedd  bbyy  tthhee  aarreeaa  ooccccuuppiieedd  bbeellooww  tthhee  vv--tt  ggrraapphh  aanndd  ssllooppee  ooff  vv--tt  ggrraapphh??      

  

CCHHEEMMIISSTTRRYY  

  

11))  WWrriittee  ffiivvee  tthhiinnggss  wwhhiicchh  yyoouu  uussee  iinn  hhoommee  aanndd  oonn  yyoouurr  bbooddyy  oorr  ttaakkee  iinn  ddiieett  ttoo  iinnccrreeaassee  iimmmmuunniittyy  aaggaaiinnsstt  ppaannddeemmiicc  

ccoorroonnaa  ccoovviidd--1199..WWrriittee  tthhee  cchheemmiiccaallss  pprreesseenntt  iinn  tthheemm  wwhhiicchh  hheellppss  ttoo  ffiigghhtt  oorr  pprrootteecctt  aaggaaiinnsstt  vviirraall  iinnffeeccttiioonnss..    

22))  WWrriittee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  ssoolliidd  lliiqquuiiddss  aanndd  ggaasseess  oovveerr  mmoolleeccuullaarr  ffoorrccee  ooff  aattttrraaccttiioonn,,  mmoolleeccuullaarr  ssppaaccee,,  ccoommpprreessssiibbiilliittyy,,  

rriiggiiddiittyy  aanndd  kkiinneettiicc  eenneerrggyy  ooff  mmoolleeccuulleess..    

33))  WWhhaatt  iiss  llaatteenntt  hheeaatt??  AAllssoo  ddeeffiinnee  llaatteenntt  hheeaatt  ooff  vvaappoorriissaattiioonn  aanndd  llaatteenntt  hheeaatt  ooff  ffuussiioonn..    

44))  WWhhaatt  iiss  eevvaappoorraattiioonn??  WWrriittee  tthhee  ffaaccttoorrss  oonn  wwhhiicchh  eevvaappoorraattiioonn  ccaauusseess  ccoooolliinngg  aanndd  eexxppllaaiinn  tthheemm..    

55))  BBrriieeffllyy  eexxppllaaiinn  aabboouutt  ppllaassmmaa  ssttaattee  aanndd  BBoossee  ––EEiinnsstteeiinn  ccoonnddeennssaattee  ooff  mmaatttteerr..    

66))  EExxppllaaiinn  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ppuurree  ssuubbssttaanncceess  aanndd  mmiixxttuurreess  bbyy  ggiivviinngg  eexxaammpplleess..    

77))  WWrriittee  tteenn  tthhiinnggss  wwhhiicchh  yyoouu  sseeee  iinn  yyoouurr  hhoommee  aanndd  ssuurrrroouunnddiinnggss  aanndd  ccllaassssiiffyy  tthheemm  aass  ssoolluuttiioonn,,  ccoollllooiiddss  aanndd  ssuussppeennssiioonn..    

88))  DDiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  ssoolluuttiioonnss,,  ssuussppeennssiioonnss  aanndd  ccoollllooiiddaall  ssoolluuttiioonnss  oovveerr  55  ppooiinnttss..    

99))  WWrriittee  mmeetthhoodd  aanndd  pprriinncciippllee  oonn  wwhhiicchh  wwee  ccaann  sseeppaarraattee  ttwwoo  mmiisscciibbllee  lliiqquuiiddss  wwhhoossee  bbooiilliinngg  ppooiinntt  ddiiffffeerreennccee  iiss  lleessss  tthhaann  

2255  kk..  EExxppllaaiinn  tthhee  SStteeppss  ooff  mmeetthhoodd  aalloonngg  wwiitthh  ddiiaaggrraamm..    

1100))  GGiivvee  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  ffoolllloowwiinngg..    

                  ((aa))  WWaatteerr  kkeepptt  iinn  eeaarrtthheenn  ppoott  bbeeccoommeess  ccooooll..                                                                                ((bb))  EEvvaappoorraattiioonn  ccaauusseess  ccoooolliinngg..    

                  ((cc))  WWee  ccaann  eeaassiillyy  mmoovvee  oouurr  hhaanndd  iinn  aaiirr  tthhaann  oonn  wwooooddeenn  ppllaannkk..                    ((dd))  IIrroonn  aallmmiirraahh  iiss  ssoolliidd..                                                                

                ((ee))  NNaapphhtthhaalleennee  bbaallllss  ddiissaappppeeaarr  wwhheenn  kkeepptt  iinn  ooppeenn  ffoorr  ffeeww  wweeeekkss..  

  

  

  

  

  



BBIIOOLLOOGGYY  

  

11))  DDiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  mmaaccrroonnuuttrriieennttss  aanndd  mmiiccrroonnuuttrriieennttss..    

22))  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  uunnddeerrssttaanndd  bbyy  ccoommppoossiittee  ffiisshh  ccuullttuurree??  WWrriittee  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  ccoommppoossiittee  ffiisshh  ccuullttuurree..    

33))  WWhhaatt  aarree  tthhee  bbiioollooggiiccaall  ccoonnttrrooll  mmeetthhooddss  ffoorr  ppeessttss  aanndd  ppaatthhooggeennss??    

44))  DDiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  pprrookkaarryyoottiicc  aanndd  eeuukkaarryyoottiicc  cceellll..    

55))  DDiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  ddiiffffuussiioonn  aanndd  oossmmoossiiss..    

66))  DDrraaww  aa  wweellll  --  llaabbeelllleedd  ddiiaaggrraamm  ooff  aa  pprrookkaarryyoottiicc  cceellll..    

77))  DDrraaww  aa  wweellll  --  llaabbeelllleedd  ddiiaaggrraamm  ooff  aa  ppllaanntt  cceellll  aanndd  aann  aanniimmaall  cceellll..  

  

HHIISSTTOORRYY  &&  GGEEOOGGRRAAPPHHYY  

  

11))  HHooww  wwoouulldd  yyoouu  eexxppllaaiinn  tthhee  rriissee  ooff  NNaappoolleeoonn??  

22))  WWhhaatt  ttyyppeess  ooff  ffrreeeeddoommss  wweerree  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  cciittiizzeennss  ooff  FFrraannccee  aafftteerr  FFrreenncchh  rreevvoolluuttiioonn??  

33))  EExxppllaaiinn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ccaauusseess  ooff  tthhee  FFrreenncchh  RReevvoolluuttiioonn..  

44))  DDeessccrriibbee  tthhee  FFrreenncchh  SSoocciieettyy  dduurriinngg  tthhee  llaattee  1188
tthh
  cceennttuurryy..  

55))  EExxppllaaiinn  tthhee  aaggee  ooff  ssoocciiaall  cchhaannggee  iinn  RRuussssiiaa  dduurriinngg  eeaarrllyy  1188
tthh
  CCeennttuurryy..  

66))  WWhhiicchh  eevveennttss  lleedd  ttoo  tthhee  OOccttoobbeerr  rreevvoolluuttiioonn  ooff  11991177  iiss  RRuussssiiaa??  

77))  DDeessccrriibbee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssttrraatteeggiicc  cceennttrraall  llooccaattiioonn  ooff  IInnddiiaa  iinn  AAssiiaa..  

88))  OOnn  tthhee  oouuttlliinnee  mmaapp  ooff  IInnddiiaa  llaabbeell  iittss  ddiiffffeerreenntt  pphhyyssiiooggrraapphhiicc  uunniittss..  

99))  OOnn  tthhee  oouuttlliinnee  mmaapp  ooff  IInnddiiaa  llaabbeell  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

((aa))  TThhee  KKaarraakkoorraamm          ((bb))  TThhee  ZZaasskkaarr        ((cc))  TThhee  PPaattkkaaii  BBuumm        ((dd))  TThhee  JJaaiinnttiiaa        ((ee))  TThhee  VViinnddhhyyaass  RRaannggee      ((ff))  TThhee  AArraavvaallii  

((gg))  KK22          ((hh))  KKaanncchheennjjuunnggaa          ((ii))  WWeesstteerrnn  GGhhaattss            ((jj))  EEaasstteerrnn  GGhhaattss    

1100))  EExxppllaaiinn  iinn  ddeettaaiill  aabboouutt  tthhee  ppoossiittiivvee  ––iimmppaacctt  ooff  LLoocckk--DDoowwnn  ttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthh  ssuuiittaabbllee  ppiiccttuurreess,,  ddrraawwiinnggss  aanndd  

PPrrooooffss..  

  

EECCOONNOOMMIICCSS  

  

11))  TThheerree  aarree  ffoouurr  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  pprroodduuccttiioonn  ooff  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess..  WWhhaatt  aarree  tthheeyy??  EExxppllaaiinn..    

22))  WWhhaatt  iiss  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  mmuullttiippllee  ccrrooppppiinngg  aanndd  mmooddeerrnn  ffaarrmmiinngg  mmeetthhoodd??    

33))  DDeessccrriibbee  tthhee  mmaaiinn  pprroodduuccttiioonn  aaccttiivviittyy  iinn  PPaallaammppuurr..  WWhhaatt  aarree  tthhee  ffeeaattuurreess??    

44))  HHooww  iiss  LLaanndd  ddiissttrriibbuutteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  ffaarrmmeerrss  ooff  PPaallaammppuurr??    

55))  HHooww  ddiidd  tthhee  sspprreeaadd  ooff  eelleeccttrriicciittyy  hheellpp  ffaarrmmeerrss  iinn  PPaallaammppuurr??    

66))  WWhhyy  aarree  tthhee  llaabboouurreerrss  iinn  PPaallaammppuurr  iiss  lleessss  tthhaann  tthhee  mmiinniimmuumm  wwaaggeess??    

77))  WWhhaatt  aarree  ddrraawwbbaacckkss  ooff  mmooddeerrnn  ffaarrmmiinngg  mmeetthhooddss??    

88))  EExxppllaaiinn  tthhee  iissssuueess  ffaarrmm  llaabboouurreerrss  ffaaccee  iinn  tteerrmmss  ooff  uunneemmppllooyymmeenntt..  MMeennttiioonn  tthhrreeee  iissssuueess..    

  

  

  



CCIIVVIICCSS  

11))  HHooww  mmaannyy  ffoorrmmss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  aarree  tthheerree..  MMeennttiioonn  aallll  tthhee  ffoorrmmss  iinn  rreelleevvaanntt  ttoo  ffiivvee  ccoouunnttrriieess??  

22))  SSttaattee  tthhrreeee  ffeeaattuurreess  ooff  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  lliikkee  ::  

  MMoonnaarrcchhyy        AArriissttooccrraaccyy            OOlliiggaarrcchhyy            DDiirreecctt  DDeemmooccrraaccyy  

33))  DDeeffiinnee  CCoonnssttiittuuttiioonnss..  WWhhaatt  aarree  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  CCoonnssttiittuuttiioonnss??  

  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  

11))  WWhhaatt  iiss  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSkkiillll??  EExxppllaaiinn  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  CCyyccllee..  

22))  WWhhaatt  iiss  tthhee  vveerrbbaall  aanndd  nnoonn--vveerrbbaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn??  

33))  WWrriittee  sshhoorrtt  nnootteess  oonn  VViissuuaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn??  

44))  WWhhaatt  iiss  sseellff  mmaannaaggeemmeenntt  sskkiillll??  

55))  EExxppllaaiinn  tthhee  ffaaccttoorr  tthhaatt  ppllaayyss  aa  vviittaall  rroollee  iinn  bbuuiillddiinngg  sseellff  ccoonnffiiddeennccee..  

66))  WWhhaatt  iiss  TTiimmee  mmaannaaggeemmeenntt??  EExxppllaaiinn..  

77))  EExxppllaaiinn  tthhee  ffuunnccttiioonn  aanndd  ccoommppoonneennttss  ooff  CCPPUU..  

88))  WWhhaatt  iiss  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  RRAAMM  aanndd  RROOMM??  

99))  WWhhaatt  iiss  MMootthheerrbbooaarrdd??  EExxppllaaiinn..  

1100))  EExxppllaaiinn  wwoorrkkiinngg  ooff  MMIICCRR  ((MMaaggnneettiicc  IInnkk  CChhaarraacctteerr  RReeaaddeerr))..  


