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NOTE

➢ આ પ્રશ્નપત્ર લિલિત સ્વરૂપે ટૂં કા અને િાૂંબા
ુ ન ૂંુ હશે.સમયની
➢ પ્રશ્નપત્ર કુ િ 40 ગણ

➢ This question paper is based on written
short and long questions.
➢ The question paper shall be of total 40
marks. Time provided shall be 2Hrs.

➢ વવદ્યાર્થીઓ પ્રશ્નપત્રમાૂં આપેિી સચનાઓને

➢ Students should read carefully the
instructions given in the question paper.

પ્રશ્નોના આધારીત છે .

ફાળવણી 2 કિાકની હશે.
ધ્યાનર્થી વાૂંચવ.ૂંુ

➢ પ્રશ્નપત્રને ત્રણ વવભાગમાૂં વવભાજિત કરવામાૂં

➢ The question paper is divided into three

આવ્ ૂંુ છે .

➢ સાહહત્ય વવભાગ- ગદ્ય- પદ્ય તેમિ પરકવાચન

sections.
➢ Literature-including purak vachan prose

ુ )
સાર્થે... (૧૫ ગણ

(15 Marks)

ુ )
➢ વયાકરણ. (૭ ગણ

ુ )
➢ િેિન કાયય.(૧૮ ગણ

➢ Grammar (7 Marks)

ુ - ૪૦
➢ કુ િ ગણ

➢ Question and answer should be written as
per the giver instructions.

➢ Writing Skill (18 Marks)

➢ આપેિી સચના પ્રમાણે પ્રશ્નોત્તર િિવાના રહેશે.

➢ Total Marks = 40

ુ રાતી
ગિ
ધોરણ-X (010)
સમય – ૨ કિાક
Time: 2 Hrs.

ુ :૪0
કુ િ ગણ
M.M.
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:40

(Literature)

પ્રશ્ન- ૧(અ) નીચેન ૂંુ પદ્ય વાૂંચી, તેની નીચે આપેિા પ્રશ્નોનો યોગ્ય િવાબ િિો. (કોઈપણ બે)

(૨)

સોફા અને લૅમ્પ ને નવય ું સ્થાન આપ્ય.ું
બારીના પડદા બદલી નાખ્યા
જૂના ગાલીચાની જગ્યાએ

Wall to wall કારપેટ નખાવી દીધી

સયશોભને પ્રસન્ન થાય છે દીવાનખાનય ું
સઘળું બરાબર થાય છે ત્યારે જ
છટકે છે મારયું મન-

આ બધામાું મને ક્ાું ગોઠવય?ું

કેન્દ્ર શોધયું છું જયાું હય ું સરખી બેસી શકયું...
-પણ બારી કનેથી રસ્તો નનહાળતી
હય ું ઊભી જ રહય ું છું.
પ્રશ્નો- ૧) નાનયકા દીવાનખાનામાું કઈ કઈ વસ્તયઓ ગોઠવે છે ?
૨) ‘દીવાનખાના’ને અંગ્રેજીમાું શય ું કહેવાય છે ?

૩) ‘રસ્તો’ શબ્દના બે સમાનાથી શબ્દ જણાવો.
પ્રશ્ન- ૧(બ) નીચેના પ્રશ્નોનાૂં બે- ત્રણ વાક્યોમાૂં િવાબ િાિો. (કોઈપણ બે)

૧) ‘તે બેસ અહીં’ કાવ્યમાું કનવ બીજાના દય:ખે દય:ખી થવાની સુંવેદનાને શય ું કહીને સમજાવે છે ?

(૪)

૨) ‘તે બેસ અહીં’ કાવ્યમાું કનવ દાનનો મહહમા કયા ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે છે ?
૩) ‘વાદળ ટોચે પહોંચી વેરાઈ ગ્ય’ું પુંક્તતમાું વ્યતત થતો સુંદેશ જણાવો.
૪) ‘પુંખી નપિંજરમાું ભરાઈ ગ્ય’ું પુંક્તતમાું વ્યતત થતી વેદના વણણવો?

પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચેનો ગદ્યાર્થય વાૂંચી તેની નીચેના પ્રશ્નોનાૂં િવાબ િિો. (કોઈપણ ત્રણ)

(૩)

વ્રત લીધય ું ને બીજે હદવસે ભાઈને દારય પીવા જવાની ઈચ્છા થઈ; પણ યાદ આવ્્યું દારય પીધા

પછી કેફમાું જૂઠયું બોલાઈ ગ્ય ું તો? તો તો સાચય ું બોલવાનય ું વ્રત લીધય ું છે એ તો ત ૂટે, જયગારની ઈચ્છા થઈ,મનને
થ્યું કે એ બધામાું સાચયું બોલીને આગળ આવવય ું મયશ્કેલ છે પણ ચોરી કરવા ગયા વગર કોઈ છૂટકો જ ન હતો.
ચોરી વગર ખાવયું શયું ? એણે ખ ૂબ નવચાર કરી જોયો. અંતે નક્કી ક્યું કે ચોરી કરવી પણ એવી કરવી કે

એમાુંથી આખી જજિંદગી ગયજારો થઈ શકે. એક વાર ચોરી કરી આવીને પછી ઘરમાું બેઠા બેઠા ખાવય,ું બહાર

નીકળીએ તો જયઠયું બોલવયું પાડે ને ? ચોરી પણ એવાને ઘરે કરવી જેની પાસે સૌથી વધય ધન હોય છે . એવો તો
કોણ હોય છે ? લાવ રાજાને ત્યાું ખાતર પાડય.ું એમ કરી એ નીકળ્યો.
પ્રશ્નો- ૧) વ્રત લીધા પછી બીજે હદવસે શય ું થ્ય?ું
૨) મનને શય ું થાય છે ?

૩) આ ગદ્યાથણ કઈ કૃનતમાુંથી લેવામાું આવ્યો છે ? તેમજ તેના કતાણ પણ જણાવો.
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૪) ‘મયશ્કેલ’ના બે સમાનાથી શબ્દ જણાવો.

પ્રશ્ન-૨ (બ) નીચેના પ્રશ્નોનાૂં સવવસ્તાર િવાબ િિો. (કોઈપણ બે)

(૬)

૧) ‘સ ૂરજ તો બધે જ સરખો’ પાઠમાું આવતા માનવસ્વભાવ નવશે તેમજ ‘સૌંદયણ માણવાને બદલે
ખાણી-પીણીમાું’ નવશેષ રસ લેતા પ્રવાસીઓ નવશેની નોંધ લખો.

૨) દીપકના નપતાનય ું હૃદયપહરવતણન તમારા શબ્દોમાું વણણવો.

૩) પોર્ણ ય ગલના પાદરીઓ ખ્રિસ્તી ધમણ ફેલાવવા માટે કેવી રીતો અપનાવતા હતા?
૪) ‘હટહફન’ લઘયકથાનય ું હાદણ સમજાવો.

(Applied Grammar)
પ્રશ્ન-૩(અ) નીચે આપેિા રૂહિપ્રયોગનો અર્થય આપીને વાક્યમાૂં પ્રયોગ કરીને ફરીર્થી િાિો.

(૩)

૧) માથયું વધેરવયું
૨) કાળજાને કોરી ખાવયું
૩) ધમણ ઉપડવી

પ્રશ્ન–૩ (બ) નીચે આપેિા વાક્યોમાૂંર્થી ભાષાકીય અને િોડણીની દૃષ્ટિએ અયોગ્ય છે તો તેને યોગ્ય કરીને
ફરીર્થી િિો.

૧) મારયું ઘર તારા જેવય ું છે .

(૪)

૨) ઉપનનષદ એ પ્રાથણના નવશ્વમા નવખ્યત છે .
૩) કૂતરા ભસતા હતા.

૪) લગ્નમાું સહકયર્યુંબ સાથે પધારજો.

(Effective writing Skill)

પ્રશ્ન-૪ નીચે આપેિા વવષયના મદ્દુ ા પરર્થી કોઈપણ એક વવષય પર ૨૦૦ શબ્દોમાૂં વનબૂંધ િિો.
૧) “િનતા : િોકશાહીન ૂંુ સાચ ૂંુ બળ”

(૭)

મદ્દુ ા:- ૧. પ્રાસ્તનવક ૨. લોકશાહીની સુંકલ્પના ને અથણ ૩. લોકશાહીનય ું સાચય ું બળ – પ્રજા યાને જનતા !
૪. લોકશાહીમાું જનતાની જવાબદારી– ૫. લોકશાહીમાું જાગૃત નાગહરકોની અનનવાયણતા ૬.
લોકશાહીની સફળતાના ચાર પાયા ૭.ઉપસુંહાર.

૨) “જીવનમાૂં વવદ્યાધનન ૂંુ મહત્ત્વ”

મદ્દુ ા:- ૧. પ્રાસ્તનવક ૨. મનયષ્ય એટલે ઈચ્છાઓનય ું પોટલયું ૩. નાણાું ની જરૂર ૪-૫. નવદ્યાધનનય ું મ ૂલ્ય
અને ઉપસુંહાર.

૩) “જિિંદગી એિિે લ િંદાહદિી”
મયદ્દા:- ૧. પ્રાસ્તનવક ૨. જીવનમાું નવનવધ ક્ષેત્રોમાું ખ્ર િંદાહદલી ૩. સુંતો-મહુંતો અને મહાપયરયષોની
ખ્ર િંદાહદલી ૪. ખ્ર િંદાહદલી માણસ કેવો હોય ? – ૫. મયદાણહદલ માણસો ૬. ઉપસુંહાર.
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પ્રશ્ન-૫ નીચે આપેિા મદ્દુ ા પરર્થી બોધ અને શીષયક સાર્થે વાતાયિેિન િિો.

(૬)

મદ્દુ ા- એક નશલ્પી- મ ૃત્્યની આગાહી- પોતાના જ જેવાું છ પ ૂતળાું બનાવવાું- યમદૂ તનય ું આગમન-

મ ું ૂ વણ- ્યક્તત-‘હા, એક ભ ૂલ કરી છે ’ એમ બોલવય ું – નશલ્પીનો પ્રશ્ન, ‘કઈ ભ ૂલ?’- ‘બસ આ જ ભ ૂલ’નશલ્પી પકડાઈ જવો.

પ્રશ્ન-૬ નીચે આપેિા વવષય પરર્થી પત્ર િેિન અર્થવા તો જાહેરાત િેિન કરો.
૧) ‘બેંક ઓફ બરોડા’ બેંકમાું બચત ખાત યું ખોલાવવા માટે ન ય ું ફોમણ મેળવવા શાખા મેનેજરને અરજી
લખો.

૨) “પલાસ્સ્ટક બેગ બુંદી” ભારતના આ પ્રોજેકટ નવશે સખ્રચત્ર જાહેરાત લેખન લખો.
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(૫)

