
ધોરણ- 11 ગુજરાતી (110) 

અ યાસ મ – 2021-22 

મ.  કા યનુ ંનામ  કાર  કિવનુ ંનામ  
1. ગન ે દવા   પદ  નર સહ મહેતા  
5. િપતાની સવેા  ઊ મકા ય  દલપતરામ  
7. ગવતરી  લોકગીત  સકંિલત  
9. હ રના દશન  ભિ તગીત   હાનાલાલ  

11. ભિવ યવે ા  ઊ મકા ય ચં.ચી.મહતેા  
13. પુ રી તુ ંપાછો  ! ઊ મકા ય કૃ ણલાલ ીધરાણી  
15. એક જ દે િચનગારી  ઊ મકા ય હ રહર ભ ટ  
17. મા  ંઘર ઊ મકા ય રાજે  શાહ  
19. ર તા વસતંના  ગઝલ  મનોજ ખડંે રયા  
21. િવસામો ઊ મકા ય વણેીભાઈ પુરોિહત  
23. સહવાસ  ઊ મકા ય અિ વની પાનસે  
મ  પાઠનંુ નામ કાર  લખેકનું નામ  

2.  ખરી મા નવિલકા  રમણલાલ વ.દેસાઈ  
3.  સદુામાચ ર   આ યાન ખડં  મેાનદં  
4.  મારા રાહબર: અહમેદ જલાલુ ીન  આ મકથા ખડં  ડો.એ.પી.જે. અ દુલ કલામ  
6. આટંી  નવિલકા  પ નાલાલ પટલે   

10.  બ ેલઘકુથાઓ: 1. ઠસે    2. ઘા   લઘકુથા  મોહનલાલ પટલે,      જનક 

િ વદેી  
12.  કણ- કુતંી સવંાદ  ના ય ખડં   મનુભાઈ પચંોળી  
14.  દાદા   નવિલકા  કુદંિનકા કાપ ડયા  
16.  મૌન એ જ વીરતા  ચતન  ચં કાતં  મહતેા  
18.  અણદો ચ ર  લખે  દિલપ રાણપુરા  
20.  દલાવરી  લોકકથા  રાઘવ  માધડ  
22. મ ચુ-ંિપ છંુ વાસ િનબધં  રમણલાલ ચી.શાહ   
24. કટેલી જમીન જોઈએ  નવિલકા  લીયો ટો ટોય 

નીચ ેઆપલેા લખેક-કિવ િવષે અ યાસ કરવો. 

1. સરુશે જોશી  2. આનદંશકંર વુ 3. ઉમાશકંર જોશી 4. કનૈયાલાલ મુનશી  5. દલપતરામ  

સદંભ પિુ તકા - અવાચીન સાિહ યનો ઇિતહાસ ( ોડ આઉટલાઇન)    ગુજરાતી સાિહ યની પરખેા – ધી ભાઈ ઠ કર  

  



 

Question Paper Design – 2021-22 

Class XI- Gujarati (Code No. 110) 

Section Details of Topics  Type of 
Questio

ns. 

No.of  
Questions  

Total 
Marks  

Section –A  
Reading 

(10 Marks) 

An unseen prose passage  followed by questions 
An unseen poem followed by questions 

S.A. 
 
     S.A. 

05 
 
       05 

5×1=5 
 

5×1=5 
 

Section-B 
Writing  

(20 Marks) 

Report Writing  S.A. 01 1×6=6 
Official Letter  S.A. 01 1×6=6 
Essay of at least 200-250 words on current topics 
(1 out of 3) 
 

L.A. 01 1×8=8 

Section-C 
Grammar  

(15 Marks) 

Transformation of Sentences- Positive,Negative, 
Exclamatory  

V.S.A. 03 3×1=3 

Correct the Sentences V.S.A. 02 2×1=2 
Idioms (from the text book) V.S.A. 03 3×1=3 
Proverbs (from the text book) V.S.A. 02 2×1=2 
Transformation of Sentences in respect to tenses.  V.S.A. 02 2×1=2 
Sandhi   V.S.A. 03 3×1=3 

Section-D 
Literature 

(20+15 
Marks) 

Prose : 
(Essay,Travelogues,Novel,Short Story,Drama).  

   

Prose Comprehension                V.S.A. 03 3×1=3 
Explanation with reference to context  (who said 
to whom,When or why,name of the lesson) (2 out 
of 4) 

S.A. 02 2×2=4 

Answer in detail (2 out of 3) L.A. 02 2×4=8 
Answer in two/three sentences (2 out of 3) S.A. 02 2×2=4 
Poetry:   
 

   

Poetry Comprehension (From the text) V.S.A. 03 3×1=3 
Questions from the prescribed poems               (2 
out of 3) 

S.A. 02 2×2=4 

Answer in two/three sentences  
(2 out of 3)  

S.A. 02 2×2=4 

One question based on History of modern 
Literature 

L.A. 01 1×5=5 

Total  80-Marks 

Internal 20 Marks 

Prescribed Text Book : ‘Gujarati’ (Dwitiya Bhasha) for class XI (Ed.2016) published by Gujarat Rajya Shala 
Pathya Pustak Mandal Vidhyayan, Sector 10A, Gandhinagar, Gujarat.  

Theory Written Assessment – 80 Marks 

Internal Exam-20 Marks –Assessment of Listening and Speaking Skill -10Marks 

Art Integrated Project – 10 Marks  

 



Class XII- Gujarati (Code No.110) 

ધોરણ- 12 ગજુરાતી (110) 

અ યાસ મ – 2021-22 

મ.  કા યનંુ નામ  કાર  કિવનુ ંનામ  
1. ોધી વભાવન ે પદ  ગંગાસતી  
3. એક સરખા દવસ  ગીત  ભલુાલ િ વવદેી  
7.  વીડી વાઢનારા  લોકગીત  અ ાત  
9.  હંકારી   ઊ મકા ય  સુદંરમ ્

11.  વડલો ન ેપખંીડા  પદ  દલુા ભાયા કાગ  
13.  વતનનો તલસાટ  સૉનટે  રમણીક અરાલવાળા  
15.  આ ર તાઓ  સૉનટે ઉશનસ  
17.  મેળો આપો તો  ગીત  હ ર  દવે  
21.  બટેા! મન ેપાછી જવા દે  ઊ મકા ય (અનવુાદ)  ઉમા મહે વરમ (અનુ.) નીતા રમૈયા 
મ  પાઠનું નામ કાર  લખેકનંુ નામ  

2.  કુસમુનંુ કઠણ તપ  નવલકથા ખડં  ગોવધનરામ િ પાઠી  
4.  નારાયણ હમેચં   આ મકથા ખડં  ગાધંી   
5.   થ ગડુ ં નવિલકા  સરુશે જોષી  
6.  િબિ મ લાખા ં મુલાકાત  લાભબુહને મહતેા  
8.  અખાનો સસંાર યાગ  ના ટકા  ચં.ચી.મહતેા  

10.  જળનગરી વિેનસ  વાસ િનબધં  મદૃલુાબહને મહેતા  
12.  પૂં  મજેરની લગની  ચ ર   જોસફે મેકવાન  
14.  મોરના ડા નવિલકા  ઈ વર પટેલીકર  
16. સખુનો કાળ બાળપણનો  મરણકથા  પ.ુ લ. દશેપાડંે  
18.  અઘરો દવસ (દયારામ)  આ વાદ લેખ  વણેીભાઈ  પુરોિહત  
19.  સ યવીર સૉ ે ટસ  ચ ર  િનબધં  સકંિલત  
20.  બ ેલઘકુથાઓ  લઘકુથા  ઈ વર પરમાર/નરેન બારડ  

 
નીચ ેઆપલેા લખેક-કિવ િવષે અ યાસ કરવો. 

1. રામનારાયણ પાઠક  2. ગોવધનરામ િ પાઠી 3.પ નાલાલ પટલે 4.મિણશકંર ભ ટ (કિવ કા ત) 

સદંભ પિુ તકા - અવાચીન સાિહ યનો ઇિતહાસ ( ોડ આઉટલાઇન)    ગુજરાતી સાિહ યની પરખેા – ધી ભાઈ ઠ કર  

  



 

Question Paper Design- 2021-22 

Class XII- Gujarati (Code No.110) 

Section Details of Topics  Type of 
Questions

. 

No.of  
Questions  

Total 
Marks  

Section –A  
Reading 

(10 Marks) 

Question from unseen prose passage    S.A. 05 5×1=05 

 Question from unseen poetry S.A. 05 5×1=05 

Section-B 
Writing  

(20 Marks) 

Report  writing  S.A. 01 1×6=6 
Official Letter S.A. 01 1×6=6 
Essay of at least 200-250 words on current 
topics (1 out of 3) 
 

L.A. 01 1×8=8 

Section-C 
Grammar  

(15 Marks) 

Correct the Sentences  V.S.A. 03 3×1=3 
Idioms (from the text book) V.S.A. 03 3×1=3 
Proverbs (from the text book) V.S.A. 03 3×1=3 
Transformation of Sentences in respect to 
tenses.  

V.S.A. 03 3×1=3 

Sandhi   V.S.A. 03 3×1=3 
Section-D 
Literature 

 

Prose : 
(Essay,Travelogues,Novel,Short Story,Drama).  

   

Critical Appreciation,Comprehension                V.S.A. 03 3×1=3 
Explanation with reference to context  (who 
said to whom,When or why,name of the lesson) 
(2 out of 4) 

S.A. 02 2×2=4 

Answer in detail (2 out of 3) L.A. 02 2×4=8 
Answer in two/three sentences (2 out of 3) S.A. 02 2×2=4 
Poetry:   
 

   

Poetry Comprehension (From the text) V.S.A. 03 3×1=3 
Questions from the prescribed poems      (2 out 
of 3) 

S.A. 02 2×2=4 

Answer in two/three sentences  
(2 out of 3)  

S.A. 02 2×2=4 

One question based on History of modern 
Literature 

L.A. 01 1×5=5 

Total  80 Marks 

Internal 20 Marks 

Prescribed Text Book : ‘Gujarati’ (Dwitiya Bhasha) for class XII (Ed.2016,Ed.2017) 
published by Gujarat Rajya Shala Pathya Pustak Mandal Vidhyayan, Sector 10A, 
Gandhinagar, Gujarat.  

Written Assessment – 80 Marks 

Internal Exam-20 Marks - Assessment of Listening and Speaking Skill - 10 Marks  

Art Integrated Project – 10 Marks  

 


