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ુ રાતી Gujarati (Class-X) Marking Scheme : 2019-20
ગજ
ક્રમ

ઉત્તરના મદ્દુ ા

પ્રશ્ન

ુ
ગણ
વિભાજન

Section- A (Advanced Reading Skill)
૧.

[અ]

ગદ્યસમીક્ષાના ઉત્તરો (િૈકલ્પિક)

Total :
20
1X5 = 5

જલાફ:
(1) ત્રણ અંકલાળું
(2) ગગલ્રીદું ડા અને ગેડીદડા
(3) યું ગરીરાભાું
(4) કભની ાુંખડી જેલા
(5) કડવુ ું ઝેય જેવુ
૧.

[આ]

ગદ્યસમીક્ષાના ઉત્તરો

1X5 = 5

જલાફ:
(1) પ્રાચીનકાભાું તોલનો આશ્રભોથી બયે રાું યશેતાું શતાું.
(2) વાુંદીની ઋષ અને ફીજા અનેક પ્રષવધ્ધ ષલદ્યાગુરુની ાવે અનેક
ષળષ્મો અભ્માવ અથે આલતાું શતાું.
(3) ષલધાથીઓ ષળક્ષણકા દયષભમાન ગુરુના ઘયભાું લવતા,કાષ્ટવુંચમ
કયતાું ,ગામો ચયાલતાું, ગબક્ષા ભાગતા અને ગૃશકામય કયતાું અને
તેભના ચયણે ફેવીને ષલનમ અને બાલ ૂલયક જ્ઞાન ગ્રશણ કયતાું શતા.
(4) ષળષ્મો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કમાય છીઅનુબલની કવોટીએ વાય થતાું શતાું.
(5) પ્રલાવ કયલો અથલા માત્રા કયલી અથલા ભ્રભણ કયવુ.ું

૧.

[ઇ]

િદ્યસમીક્ષાના ઉત્તરો (િૈકલ્પિક)

1X5 = 5

જલાફ:
(1) ભનના દયલાજા ફુંધ કયીએ ત્માયે
(2) ડુગ
ું ય જેવુ ું
(3) રૂઠે ત્માયે
(4) શોઠ ય પ્રેભ અને કરુણા શોમ ત્માયે
(5) તતા યણ જેવુ ું
1
P.T.O.

2

૧.

[ઈ]

િદ્યસમીક્ષાના ઉત્તરો

1X5 = 5

જલાફ:
(1) યસ્તાભાું ઘામર ડેરા ભાણવને વૌપ્રથભ શોસ્સ્ટર શોચાડલો જોઈએ.
(2) વ ૃક્ષો ોતાની ાુંદડીઓથી યાત-દદલવ એક રીલુું ગીત ગામ છે .
(3) કોઈ વ્મસ્તત ય હભ
ુ રો થમો શોમ તો કોટય ભાું જુફાની આતા અભથો
(વજ્જન) ભાણવ અચકાતો નથી.
(4) થોડોક અભથો ભાણવવ ૃદ્ધો ાવે ફેવતાું કુંટાતો નથી.
(5) આકાળ નક્ષત્રોના ઝગભગાટભાું એક દીપ્ત લાક્ય રખે છે,
ક્રમ

ઉત્તરના મદ્દુ ા

પ્રશ્ન

ુ
ગણ
વિભાજન

Section –B (Effective Writing Skill)

Total :
25

૨.

[અ]

કોઈ ણ એક ષલમ ય ૨૦૦ળબ્દોભાું ષનફુંધરેખન
-

પ્રસ્તાલના

૧

-

ષલમલસ્તુ

૩

-

બાા અગબવ્મસ્તત

૧

-

બાા શુદ્ધદ્ધ અને લાક્ય યચના

-

ઉવુંશાય

8X1 = 8

૨
૧

નીચેના મુદ્દાને ધ્માનભાું યાખીને ષનફુંધ રખલો.

૨.

-

ષલમની વુંદગી

-

ળરૂઆત : આકયક,સ્લાબાષલક અને વચોટ

-

કાવ્મુંસ્તત, સુબાષત કે અલતયણ આલકામય

-

ષલમાુંતય ન થામ તેની કાજી યાખલી

-

સુદય,
ું
સુલાચ્મ અક્ષય, જોડણી શુદ્ધ અને બાા ળૈરી પ્રત્મે કાજી

[આ]

આેરા મુદ્દાને આધાયે લાતાયરેખન :
-

ળીયક : રારચનુ ું દયણાભ (ઉગચત અને અથય ૂણય ળીયક સ્લીકામય)

-

ફોધ : ખયાફ કામયન ુ ું દયણાભ ખયાફ જ ભે છે .(લાતાયને આધાયે

6X1 = 6

ફોધ આલકામય છે .)
-

બાા ળૈરી અને બાા શુદ્ધદ્ધ

૧

-

ષલમલસ્તુ અને યવપ્રદ લણયન

૩

-

ળીયક

૧
2
P.T.O.

3
-

ફોધ

૧

આેરા મુદ્દાઓને આધાયે ોતાની ભૌગરકતાથી લાતાયનો ષલસ્તાય કયલો.

૨.

[ઇ]

-

લાતાય ભોટેબાગે ભ ૂતકાભાું જ રખલી.

-

લાતાય મુદ્દાને અનુરૂ જ રખલી.

-

બાા વય અને પ્રલાશી, યવપ્રદ રખાણ જરૂયી

-

મુખ્મ ાત્ર,પ્રવુંગ કે ઉદ્દે ળ યથી મોગ્મ ળીયક આવુ ું અને રખલો.

ઉનાાની યજાભાું ટ્રેકીંગ કેમ્ભાું જલા ભાટેની યલાનગી ભાગતો ત્ર તભાયા

6X1 = 6

ષતાને રખો.
-

વયનામુ ું અને તાયીખ

૧.૫

-

વુંફોધન અને અગબલાદન

૧

-

ષલમલસ્તુ અને બાા શુદ્ધદ્ધ

૨.૫

-

વભાન અને ગરગખતુંગ

૧

નીચેના મુદ્દાને ધ્માનભાું યાખીને ત્ર રખલો.
-

ત્રનુ ું વયનામુ,ું વુંફોધન અને ગરગખતુંગ એક જ ફાજુએ એટરે કે
ડાફી ફાજુએ રખવુ ું (internationalMethod) નલી ધ્ધષત પ્રભાણે
ત્રરેખન રખવુ.ું

-

ત્રરેખનભાું સ્લબાષલકતા જરૂયી

-

ત્રની બાા વય અને શુદ્ધ શોલી જરૂયી

-

ષલમનુ ું ભાદશતીપ્રદ લણયન આલશ્મક

-

વયનામુ,ું વુંફોધન અને ષલમની મોગ્મતા
અથિા

ચોભાવાને રીધે ળશેયના યસ્તાભાું ડેરા ખાડાઓની વભસ્મા દૂ ય કયલા
ભશાનગય વેલા વદનને ત્ર રખો.
-

વયનામુ ું અને તાયીખ

૧.૫

-

વુંફોધન અને અગબલાદન

૧

-

ષલમલસ્તુ અને બાા શુદ્ધદ્ધ

૨.૫

-

વભાન અને ગરગખતુંગ

૧

નીચેના મુદ્દાને ધ્માનભાું યાખીને ત્ર રખલો.
-

ત્રનુ ું વયનામુ,ું વુંફોધન અને ગરગખતુંગ એક જ ફાજુએ એટરે કે
ડાફી ફાજુએ રખવુ ું (internationalMethod) નલી ધ્ધષત પ્રભાણે
ત્રરેખન રખવુ.ું
3
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-

ત્રરેખનભાું સ્લબાષલકતા જરૂયી

-

ત્રની બાા વય અને શુદ્ધ શોલી જરૂયી

-

ષલમનુ ું ભાદશતીપ્રદ લણયન આલશ્મક

-

કામાયરમને રગતા ત્રોભાું તેભજ વ્માલવાષમક કે વયકાયી ત્રોભાું
ષલલેક ૂણય સ્ષ્ટ મુદ્દા અને વુંગક્ષપ્ત રખાણ જરૂયી છે.

૨.

[ઈ]

5X1 = 5
‘જીલનભાું યભતનુ ું ભશત્ત્લ’ ષલમ ય આળયે 100 ળબ્દોભાું આટીકર રખો.
-

ષલમલસ્તુ

3.5

-

બાા શુદ્ધદ્ધ

1.5

નીચેના મુદ્દાને ધ્માનભાું યાખીને આટીકર રેખન રખવુ.ું
-

ષલમના અનુવધ
ું ાનભાું ષલમલસ્તુની યજૂઆત

-

જોડણી શુદ્ધદ્ધ અને બાા ળૈરી પ્રત્મે કાજી
અથિા

‘ાણી ફચાલો’ય વગચત્ર જાશેયાત ફનાલો.
-

ગચત્રાત્ભક યજૂઆત

૧.૫

-

સ ૂત્રાત્ભક યજૂઆત

૧

-

વભગ્ર પ્રસ્તુષતકયણ

૨.૫

નીચેના મુદ્દાને ધ્માનભાું યાખીને જાશેયાત તૈમાય કયલી.

ક્રમ

-

ગચત્રાત્ભક યજૂઆત

-

ગુણલત્તારક્ષી મુદ્દાઓની વચોટ છણાલટ

-

ૂ ી અને આકયક યજૂઆત
ટુંક

-

દભદાય સ ૂત્ર દ્વાયા અવયકાયક યજૂઆત
ઉત્તરના મદ્દુ ા

પ્રશ્ન

ુ
ગણ
વિભાજન

Section –C (AppliedGrammar)

Total :
20

3

[અ]

રૂદઢપ્રમોગના અથય આી લાક્યપ્રમોગ

1X3 = 3

(1) જીલભાું જીલ આલલો – બમ જતાું સ્સ્થયતા અનુબલલી, ગચિંતા દૂ ય
થલી.
લા. : લયવાદ આલતાું જીલભાું જીલ આવ્મો.
(2) યસ્તો કાઢલો: ઉામ ળોધલો
4
P.T.O.

5
લા. : ષલધલા ફા મુશ્કેરીભાું યસ્તો કાઢતી શતી.
(3) ગગળું થઈ જવુ ું : યડુું યડુું થઈ જવુ.ું
લા. : દીકને જોઈને ભાતા ગગી થઈ ગઈ.
(4) આંખ ન ઉઘડલી: વાલધાન કે વતેજ થઈ જવુ,ું જાગવુ ું
લા. : જેઠીફાઈએ પ્રજાની આંખો ઉઘાડી નાખી શતી.
3

[આ]

1X2 = 2

નીચેના ળબ્દોનો વુંષધષલગ્રશ કયો :
(1) અત્મુંત : અષત + અંત
(2) યીક્ષા : દય + ઈક્ષા
(3) દુયાચાય : દુ:+ આચાય

3

[ઇ]

1X2 = 2

ફે વભાનાથીળબ્દો રખો :
(1) ઘોડો : અશ્વ, શમ
(2) પ્રળુંવા : સ્તુષત, લખાણ
(3) કષ્ટ : ીડા, દુ:ખ
(4) ડુગ
ું ય : શાડ, લયત

3

[ઈ]

સ ૂચના પ્રભાણે લાક્ય દયલતયન કયો.

1X2 = 2

(1) કોઈણ ક્ષેત્રે વોાનો વય કયલાનુ ું કાભ વશેલ ુું નથી. (ષલષધ લાક્ય)
જલાફ: કોઈ ણ ક્ષેત્રે વોાનો વય કયલાનુ ું કાભ અઘરુું છે .
અથલા
કોઈ ણ ક્ષેત્રે વોાનો વય કયલાનુ ું કાભ વશેલ ુું છે .
(2) કવયત કયલાથી ભને પામદો થમો. (ષનેધ લાક્ય)
જલાફ : કવયત કયલાથી ભને પામદો ન થમો.
અથલા કવયત કયલાથી ભને નુકવાન ન થયુ.ું
3

[ઉ]

નીચેના લાક્યોને રેખનરૂદઢ અને બાાશુદ્ધદ્ધની દૃષ્ષ્ટએ સુધાયી પયી રખો.

1X2 = 2

(1) સુયજ વલાડે ઊગે છે
જલાફ : સ ૂયજ વલાયે ઊગે છે .
(2) ભને ફધી બાળા આલડતો નથી.
જલાફ : ભને ફધી બાા આલડતી નથી.
3

[ઊ]

સ ૂચના મુજફ કા દયલતયન કયો.

1X3 = 3

(1) ફરાઈએ તેની કાકીને ત્ર રખ્મો ( બષલષ્મકા)
જલાફ : ફરાઈ તેના કાકીને ત્ર રખળે.
(2) વીભા ટેફર-ટેષનવ યભલા ગઈ શતી.(લતયભાનકા)
5
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6
જલાફ : વીભા ટેફર –ટેષનવ યભલા ગઈ છે .
(3) અભે ફધાું તભાયી વાથે જ છીએ. (ભ ૂતકા)
જલાફ : અભે ફધા તભાયી વાથે જ શતાું.
3

[એ]

1X2 = 2

સ ૂચના પ્રભાણે કયો.
(1) દુષનમાભાું વાયા ભાણવોની ખ ૂફ જરૂય છે . ( અનુગ ળોધીને રખો.)
અનુગ: ભાું, ની
(2) હુ ું થોડા દદલવ ભાટે મુફ
ું ઈ જલાની છું. (નાભમોગી ળોધીને રખો.)
નાભમોગી : ભાટે

3

[ઐ]

નીચે આેરા ળબ્દ વમ ૂશ ભાટે એક ળબ્દ રખો.

1X3 = 3

(કોઈણ ત્રણ)
(1) ઘ ૂભયી રઈ લાતો બાયે લન : લુંટો
(2) ાણીભાું ઉત્ન્ન થતાું લરમો : લભ
(3) જાણલાની ઇચ્છા

: જીજ્ઞાવા

(4) વદાથી
ુંૃ
બયે લ ુું લન : વદાલન
ુંૃ
ક્રમ

ઉત્તરના મદ્દુ ા

પ્રશ્ન

ુ
ગણ
વિભાજન

Section – D (Literature)

Total :
15

4.

[અ]

નીચેનો ગદ્યખુંડ લાુંચી, તેની નીચે આેર પ્રશ્નોના જલાફ રખો.

1X3 = 3

(ક) દીકની ભાતાનુ ું નાભ ભેનાફેન અને ષતાનુ ું નાભ વય અભર દે યાવયી
શતુ.ું
(ખ) ઊષભિ દીકના ઓળીકાની ફીજી ફાજુએ રાઈને ઊબી શતી અને
બાઈના ભોઢા તયપ એકીટળે જોઈ યશી શતી.
4.

[આ]

નીચે આેરા પ્રશ્નોના જલાફ ત્રણ થી ચાય લાક્યોભાું રખો.(કોઈણ ફે )
- ષલમલસ્તુ
- જોડણી, બાા શુદ્ધી

2X2 = 4

1.5
0.5

(ક) ભજૂયો જે દદલવે ઘાવ કાલા આલે ત્માયે એ ફરાઈનો વૌથી લધુ
દુ:ખનો દદલવ ફનતો.ફરાઈ તેની કાકીને કશેતો ,‘ ેરા ભજૂયોને કશોને , ભાયા
આ વ ૃક્ષો ન કાે ! ’ ત્માયે કાકી કશેતી ,‘ફરાઈ, તુ ું કેલી ગાુંડા જેલી લાત કયે
છે ! આ ફધુ ું તો જગર
ું
છે, એ વાપ કમાય ષલના ચારળે કેલી યીતે ?’
6
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(ખ) ષવક્યોદયટી ઓદપવયે રેખક અને તેભના ષભત્રો ાવેથી ૫૦યુયોનો દું ડ
લસ ૂર કયીને છી કડક ળબ્દોભાું કહ્ુું ,‘તભને જોઈતુ ું શોમ તેટલુું જ , તભે ખાઈ
ળકતા શો તેટલુું જ ભુંગાલો. ૈવા તભાયા છે ણ વાધન-વાભગ્રી તો ફધી
વભાજની છે . દુષનમાભાું શજી એલા ઘણા રોકો છે જે આ ફધી વાધનવાભગ્રીના તીવ્ર અબાલથી ીડામ છે . ભાટે આ વાધન-વાભગ્રીનો જયામ
ફગાડ કયલાનો તભને કોઈ શક નથી.’

(ગ) તાજભશેર અદ્દભુત છે છતાું વલયજ્ઞબાઇએ તાજભશેર જોમો જ
નથી.તેભને તાજભશેરભાું ગજફ જેવુ ું કશુ ું જ રાગતુ ું નથી.તેઓ કશે છે કે “એક
ભાણવ ચૌદભી દડગરલયીભાું ભયી ગમેરી ોતાની ફૈયી ાછ આ યીતે ૈવા
ફયફાદ કયે એ લાત જ આણને વુંદ નથી. ફીજો કોઈ વભજુ ભાણવ શોમ
તો ફૈયી ાછ આખુું આગ્રા ળશેયને જભાડે કે છી તેની માદભાું તાજભશશેર
જેલી કોઈ ભોટી શોટેર ફાુંધે....રાખો રૂષમા ખયચીને તેણે ફાુંધી તો એક
કફય જ ને !”.
4.

[ઇ]

નીચે આેરા પ્રશ્નોભાુંથી કોઈણ એક પ્રશ્નનો વષલસ્તય જલાફ રખો.
- ષલમલસ્તુ

2

- જોડણી, બાા શુદ્ધી

1

1X3 = 3

(ક) ‘ળયણાઈના સ ૂય’ લાતાયભાું રેખક શ્રી.ચુનીરાર ભદડમાએ યભઝૂ ભીયના
ાત્ર દ્વાયા એક ષતાની લેદનાનુ ું હૃદમસ્ળી આરેખન કયુું છે .
યભઝૂ ભીય એક ળયણાઈલાો શતો. તેની ુત્રી વકીના નાની શતી
ત્માયે જ તેની ત્નીનુ ું મ ૃત્યુ થયુ.ું યભઝુએ વ કીનાને ભાતા-ષતાનો પ્રેભ આી
ખ ૂફ જ રાડકોડથી ભોટી કયી. ોતાની ુત્રીને જયાણ ઓછું ન આલે તેન ુ ું તે
ખાવ ધ્માન યાખતો શતો. વકીના ભોટી થઈ, તેને યણાલી. યું ત ુ વાવયે ગમા
છી આઠભે દદલવે જ તેન ુ ું મ ૃત્યુ થયુ.ું જેનુ ું કાયણ તે જાણી ળક્યો નશીં.
દદલવો સુધી તો તે અલાક જ યહ્યો.
જ્માયે

ગલયીના રગ્ન શતા ત્માયે તે ળયણાઈ લગાડલા ગમો.

ગલયીની ષલદામ લેાએ ણ તેને વતત વકીનાનુ ું જ સ્ભયણ થતુ ું શતુ.ું
ળયણાઈના સ ૂયભાું તે ોતા ના હૃદમની લેદના વ્મતત કયતો શતો. કબ્રસ્તાન
આલતા જ ોતાને દાદભાું ભે રી ફધી જ બેટ ગલયીને

આીને ોતે
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કફયસ્તાનભાું જતો યશે છે .
(ખ) ‘પ્રમાણ’નલરકથા ખુંડ ગુજયાતીની પ્રષવદ્ધ શાસ્મનલરકથા ‘બદ્ર ુંબદ્ર’ભાુંથી
રેલાભાું આવ્મો છે . બદ્ર ુંબદ્ર અને તેભના ષળષ્મને મુફ
ું ઈ જલાનુ ું થામ છે તે
ઘટનાભાુંથી બદ્ર ુંબદ્રની ષલગચત્રતાઓ , જૂનલાણી ખ્મારો અને વુંસ્કૃતપ્રધાન
બાાના પ્રમોગથી યમ ૂજ ષનજે છે .
જ્માયે બદ્ર ુંબદ્ર તેભના ષળષ્મ મુફ
ું ઈ જલા પ્રમાણ કયે છે ત્માયે ોતાના ઉભુંગ
અને ઉલ્રાવને વયખાલલા લૈદદક ગ્રુંથોના ાત્રોના જે ઉદાશયણ આે છે તે
યમ ૂજ ઉજાલે છે . યે લ્લે સ્ટેળને દટદકટ કઢાલલા ગમા ત્માયે તેભણે કહ્ુું

,“શ્રી

ભોશભમીની ફે મ ૂલ્મષત્રકા આો ” તેભજ મલન, અજ્ઞ, ષલતયણ, તલ, કતયવ્મ
જેલા વુંસ્કૃત ળબ્દોનો પ્રમોગ કયે છે જ્માયે ફે પ્રલાવીઓ ોતાનો દયચમ
આે છે અને તેભના ઘયના નાભ ષલે કશે છે કે ઘયભાું તેભના નાભ
નખોદીઓ અને ઘયખો દીઓ છે . છોકયાઓ ન જીલે તેથી ભાફાે એલા નાભ
ાડેરા. એ ઘટના ણ શાસ્મ ઉજાલે છે .
(ગ)વશકાયી ક્ષેત્રે ક્ાુંષત રાલલા ભાટે

‘અમ ૂર ડેયી ’ના સ્થાક ષત્રભુલનદાવ

ટેર સ્લપ્નદૃષ્ટા શતા, તો ડો.કુદયમન સ્લપ્નષળલ્ી શતા.
આ ફુંને પ્રણેતાઓએ એકફીજાના વાથ-વશકાયથી ડેયીનો ખ ૂફ ષલકાવ કમો.
ૂ ોએ ોતાનાું
ડો.કુદયમને ખેડત

ઢોયના દૂ ધ લેચાણભાું અન્મ લેાયીઓ કે

દરારો ય ષનબયય ન યશેતા વશકાયી દ્ધષત અનાલલાની પ્રવ ૃષત્તને લેગ
આપ્મો. આણુંદ અમ ૂર ડેયીની પ્રગષત જોઈને વયકાયના વશકાયથી કુદયમાને
આણુંદ ભોડેર મુજફ ભાત્ર ગુજયાતભાું જ નશીં બાયતભાું ઘણાું ફધા યાજ્મોભાું
દૂ ધ એકત્રીકયણની મોજના ળરૂ કયી. આ વપતા ફાદ બાયત વયકાયની
ષલનુંતી ભાન્મ યાખીને ડો. કુદયમને ષત્રભુલનદાવ ટેર અને અન્મ વ્મસ્તતઓના
વશકાયથી ‘નેળનર ડેયી ડેલરભેન્ટ ફોડય ’ ની સ્થાના કયી.
આભ એન.ડી.ડી.ફી. વુંસ્થાના સ્થાક અને ચેયભેન તયીકે ડો. કુદયમને 33 લય
સુધી વેલાઓ આી.
૫.

[અ]

નીચે આેરી ુંસ્તતઓ લાુંચી આેરા પ્રશ્નોનાું જલાફ રખો.

1X2 = 2

(ક)ોતાની ઉત્તયોત્તય પ્રગષત થતી શોમ છતાું તે પ્રગષતથી છકી ન જતો શોમ,
ષલલેકી ફનીને લતયન-વ્મલશાય કયનાય ભાણવ વબાભાું ફેવલાને રામક છે
એભ કષલ કશેલા ભાુંગે છે .
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(ખ)દાન અરગ અરગ પ્રકાયના શોમ છે . એક શાથે કયે ર દાનની જાણ ફીજા
શાથને ણ ન થલી જોઈએ આ પ્રકાયના ગુપ્તદાનને કષલ ઉત્તભ ભાને છે .
૫.

[ઇ]

નીચે આેરા પ્રશ્નોભાુંથી કોઈણ એક પ્રશ્નનો જલાફ ફે થી ત્રણ લાક્યોભાું

1X2 = 2

રખો.
- ષલમલસ્તુ
- જોડણી, બાા શુદ્ધી

1.5
0.5

(ક)જે વત(વત્મની) કુંટાી કેડી ઉય ચારી યહ્યા છે . એભના ભાટે કષલ ુષ્
ફનીને થયાલલા ભાુંગે છે .
(ખ) લયવાદ લયવલાથી વભગ્ર પ્રકૃષતભાું નલવુંચાય થઈ જામ છે . લયવાદ
ડલાથી પ્રકૃષતના ફધાું જીલોભાું જીલ આલી જામ છે . લયવાદના
પોયાું ડલાથી લન-ડભયી ઠયીઠાભ થઈ જામ છે . શાુંપી ગમેરાું
ક્ષીઓ આનુંદભાું આલી જામ છે . તાભાું યાપડાભાું ખદફદી યશેરી
કીડીઓ આનુંદબેય વ ૃક્ષના થડે ચઢલા રાગે છે . આભ લયવાદ
લયવલાથી પ્રકૃષત ઉય નલવુંચાય થમો શોમ એવુ ું રાગે છે .
૫.

[ઈ]

નીચે આેરા પ્રશ્નોભાુંથી કોઈણ ફે પ્રશ્નોનાું જલાફ એક-એક લાક્યભાું રખો.

1X2 = 2

(ક) ‘શાથ ભેલીએ’ કષલતાના કષલનુ ું નાભ ષનયું જન બગત છે .
(ખ) કડલા રીભડાની છામા ળીત શોમ છે .
(ગ) જજિંદગીની આગને ફાગભાું પેયલી નાખલાની કષલ લાત કયે છે .
(ઘ)કૃષ્ણ વદાલનની
ુંૃ
કુુંજગરીઓભાું થનક થનક થૈ નાચે છે .
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