ુ રાતી
ગજ
STD – X GUJARATI SAMPLE PAPER
Total Marks 80
SECTION - A (Reading Comprehension)
(1) (અ) નીચેનો ગદ્યખંડ વાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો તમારા શબ્દોમાં લખો.

5

પર્ાાવરણ અને વ ૃક્ષ ઉછે ર વવષે અનેક લેખકો અને કવવઓએ ઘણંુ સાહિત્ર્ સર્જન કર્ું ુ છે .પણ
ખરે ખર જોવા જઈએ તો આ સમ ૃદ્ધ સાહિત્ર્નો વાસ્તવવક જીવનમાં પ્રાર્ોગગક ધોરણે ઉપર્ોગ
કરવાનો સમર્ આવી ગર્ો છે . દરે ક વ્ર્ક્તતએ સમજવ ંુ જ રહ્ં ુ કે જો પર્ાાવરણની સરુ ક્ષા કરવી
િશે તો માત્ર ભણીને, સમજીને નિીં પણ અમલ દ્વારા બતાવવ ંુ પડશે કે અમે પણ પર્ાા વરણને
વિાલ કરીએ છીએ. શરૂઆત અત્ર્ારે જ કરીએ ચાલો સૌ પ્રથમ તો વ ૃક્ષ વાવીએ, તેનો ઉછે ર
કરીએ, તેનો કદી નાશ ન કરીએ એવી પ્રવતજ્ઞા લઈએ. આ માટે વ ૃક્ષારોપણ સપ્તાિ ઊજવીએ
ઊગતા બાળકોના વસિંચનમાં પર્ાા વરણની જાળવણીના સંસ્કારો રે ડીએ. જીવસ ૃષ્ટટમાં વનસ્પવતન ંુ
ર્ોગદાન, જીવનને ટકાવી રાખવામા વરસાદને લાવવામાં, જમીનન ંુ ધોવાણ અટકાવવામાં,
ુ
તેની ફળદ્રપતા
સાચવી રાખવામા, ધરતીને રગળર્ામણી બનાવવામાં િવામાનાં

ુ ન ંુ
વાર્ઓ

ુ ની પ્રાપ્પ્ત માટે તેની અગત્ર્તા જોઈએ તો
પ્રમાણ જાળવી રાખવામાં, જીવન જરૂરી વસ્તઓ
સમજાશે કે આપણે ઘણાં મોડા પડયા છીએ. ‘જાગ્ર્ા ત્ર્ાંથી સવાર’ એ ન્ર્ાર્ે આપણે બધાએ,
ુ ના ધોરણે કાર્ા કરવ ંુ પડશે.
સરકારે અને મદદ રૂપ થનારી સંસ્થાઓએ ર્દ્ધ
ુ
ધોવાણ અટકાવવામાં, તેની ફળદ્રપતા
સાચવી રાખવામા, ધરતીને રગળર્ામણી બનાવવામાં,
ુ ન ંુ પ્રમાણ જાળવી રાખવામાં, અને જીવન જરૂરી વસ્તઓ
ુ ની પ્રાપ્પ્ત માટે તેની
િવામાનાં વાર્ઓ
અગત્ર્તા જોઈએ તો સમજાશે કે આપણે ઘણાં મોડા પડયા છીએ. ‘જાગ્ર્ા ત્ર્ાંથી સવાર’ એ
ુ ના ધોરણે કાર્ા કરવ ંુ
ન્ર્ાર્ે આપણે બધાએ, સરકારે અને મદદ રૂપ થનારી સંસ્થાઓએ ર્દ્ધ
પડશે.
પ્રશ્નો –
ૃ સાહિત્ર્નો કેવો ઉપર્ોગ થવો જોઈએ?
(1) સમદ્ધ
(2) પર્ાાવરણની સરુ ક્ષા કેવી રીતે કરી શકાર્?
(3) ઊગતા બાળકોમાં ક્યા સંસ્કારોન ંુ વસિંચન જરૂરી છે ?
(4) પર્ાવારણ વવશે વવચારીએ તો કેવો અિેસાસ થાર્ છે ?
(5) ‘જાગ્ર્ા ત્ર્ાંથી સવાર’ કિેવતનો શો અથા થાર્?
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(બ) નીચેનો ગદ્યખંડ વાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો તમારા શબ્દોમાં લખો.

5

આધવુ નક કાળમાં મનટુ ર્ને જીવનમાં ડગલે ને પગલે આત્મવવશ્વાસની જરૂરત પડે છે .
પોતાની જાતમાં, પોતાના જ્ઞાનમાં, પોતાના વતત ૃત્વમાં વવશ્વાસ િોવો એટલે આત્મવવશ્વાસ.
હિકેટની રમતમાં આત્મવવશ્વાસથી દડાને ફટકારનાર ચોગ્ગો અને છગ્ગો લગાવી લોકોની
તાડીઓનો ગડગડાટ મેળવી શકે છે . કબડ્ડીની રમતમાં પ્રવતસ્પધીના પગને આત્મવવશ્વાસથી
જકડી લેનાર વવજર્નો િકદાર બને છે . આત્મવવશ્વાસથી ભાષણ આપનાર વતતા શ્રોતાઓના
અગભવાદનનો અવધકારી બને છે . આત્મવવશ્વાસ વીરતાનો સાર છે . આત્મવવશ્વાસથી એક પગવથર્ ંુ
ઉપર ચડતા આત્મશ્રદ્ધાન ંુ દશાન થાર્ છે . આત્મશ્રદ્ધા એ આજાનબાહુ પરુ ુ ષાથાની ટચલી આંગળી
ુ ીબતનો સામનો કરી શકે છે . સ્વામી વવવેકાનંદે કહ્ં ુ છે , “આત્મશ્રદ્ધામાં એક
છે . જે કોઈ પણ મસ
એવી પ્રબળ અને અનન્ર્ શક્તત છે , જે પાણીને ઘીમાં અને રે તીને ખાંડમાં ફેરવી શકે છે .”
ુ ુ ષાથાને સીડી બનાવી આત્મવવશ્વાસથી પોતાના વનધાા હરત લક્ષ્ર્ને વસદ્ધ
માણસ જો ધારે તો પર
કરી શકે છે . એવ ંુ કિેવાર્ છે કે ‘કુ મળો છોડ જેમ વાળીએ તેમ વળે ’ બાળકમાં બચપણથી
આત્મવવશ્વાસ કેળવવા અથાગ પ્રર્ાસ કરવા જોઈએ. સમાજના ઘડતરમાં આત્મવવશ્વાસરૂપી
બીજન ંુ રોપણ કરવાની જરૂર છે
પ્રશ્નો – (1) મનટુ ર્ને જીવનમાં શાની જરૂર પડે છે ?
(2) આત્મવવશ્વાસ કેળવવા શંુ કરવ ંુ જોઈએ?
(3) આત્મવવશ્વાસ એ શેનો સાર છે ?
(4) આત્મશ્રદ્ધાના ક્યારે દશાન થાર્ છે ?
(5) લક્ષ્ર્ વસદ્ધદ્ધ માટે મનટુ ર્ે શંુ કરવ ંુ જોઈએ?
(ક) નીચેન ંુ કાવ્ર્ વાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોનાં ઉત્તરનો સાચો વવકલ્પ પસંદ કરી લખો. 5
ઝાડવાએ છાંર્ડાની માંડી દુકાન,
ધંધામાં રોકી છે પોતાની મ ૂડી બધી એટલે કે સઘળાર્ે પાન,
પોતાનો કારભાર ચલાવે છે ઝાડવ ંુ કોણ જાણે કેવા કેવા માપે?
આવનાર માગે જો ચપટીભર છાંર્ડો તો ખોબોભર છાંર્ડો આપે.
એનાથી વેપલો શંુ થાર્ જેને િોર્ નિીં ત્રાજવા કે કાટલાન ંુ ભાન!
સ ૂરજ વવદાર્ થતાં લાગે સંકેલવા એ આમતેમ પાથર્ાા પથારા,
માંડે હિસાબ પડી એકલ ં ુ તો વકરામાં કેટલાર્ િોર્ િાશકારા.
બાંધી લે ગાંઠ,ે ગણ્ર્ા વવના એ પરચ ૂરણ વસક્કા–જે પંખીના ગાન.
કોઈને થાર્ એને દે વાળં ફં કવાનો આવશે હદવસ આજકાલમાં,
2

આજ લગી તોર્ે એનો વેપલો તો ચાલે છે સમજણની બિારની કમાલમાં
એકલ ં ુ એ ઝાડ નથી લટૂં ાત ંુ આમ એન ંુ લટૂં ાત ંુ આખ ંુ ખાનદાન.
પ્રશ્નો –
(1) ઝાડવાએ શાની દુકાન માંડી છે ?
(2) ધંધામાં ઝાડવાએ કઈ મ ૂડી રોકી છે ?
(3) આવનારને ઝાડવ ંુ કેટલો છાંર્ડો આપે છે ?
(4) સ ૂરજ વવદાર્ થતાં ઝાડવ ંુ શંુ કરે છે ?
(5) ઝાડવાના વેપારની શી વવશેષતા છે ?

SECTION–B (Writing)
(અ) નીચે આપેલા વવષર્ોમાંથી કોઈ પણ એક પર આશરે 200 શબ્દોમાં વનબંધ લખો.
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(1) પહરશ્રમ એ જ પારસમગણ
(2) જીવનમાં રમત-ગમતન ંુ મિત્ત્વ
(3) આધવુ નક સાધનો – શાપ કે આશીવાા દ
(બ) નીચે આપેલા મદ્દુ ાઓને આધારે વાતાા રચો અને તેને ર્ોગ્ર્ શીષાક આપો.

6

ુ ાફર – ચાલતા ચાલતા થાકી જવ ંુ –એક આંબાના વ ૃક્ષ નીચે આરામ
મદ્દુ ા – એક મસ
કરવા રોકાવ ંુ – સ ૂતા સ ૂતા વવચારવ ંુ ‘આ ઇશ્વર તો મ ૂખા છે –આવડું મોટુ આંબાન ંુ વ ૃક્ષ ને
આટલી નાની કેરી, આવડો નાનો કોળાનો વેલો અને આટલ ં ુ મોટંુ ફળ’ – ઠં ડી િવાને કારણે
ઊંઘ આવી જવી – થોડા સમર્ પછી એક કેરી ત ૂટીને એના માથા પર પડાવી – ઝબકીને
જાગી જવ ંુ – વવચારવ ંુ ‘ઈશ્વર ખરે ખર બદ્ધુ દ્ધમાન છે , જો આંબાના વ ૃક્ષ પર કેરીને બદલે કોળં
િોત તો?’ – ઇશ્વરી ર્ોજનાન ંુ રિસ્ર્ સમજાવ ંુ - બોધ
(ક) વવદ્યાથીજીવનમાં વાચનન ંુ મિત્ત્વ સમજાવતો પત્ર તમારા નાનાભાઈને લખો.

6

અથવા
તમારા વવસ્તારમાં ફેલાર્ેલા પ્રદૂ ષણ વવશે મ્ર્વુ નવસપલ કવમશનરને પત્ર લખો.
(ડ) ‘બાળકને બળથી નહિ પણ કળથી જીતો’ વવષર્ પર આશરે 100 શબ્દોમાં આહટિકલ લખો. 5
અથવા
‘સ્વચ્છ ભારત’ વવશે જાિેરાત બનાવો.

3

SECTION-C (Grammar)
(3)(અ) નીચેના રૂહિપ્રર્ોગોનો અથા આપી વાક્યપ્રર્ોગ કરો

3

(1) ધ ૂળમાં મળી જવ ંુ
(2) તલપાપડ થવ ંુ
(3) લાગી આવવ ંુ
(બ) નીચેના શબ્દોનો સંવધવવગ્રિ કરો.

2

ુ ેંદુ
(1) પણ
(2) વાતાવરણ
(ક) (1) કૌંસમાં આપેલ સ ૂચના પ્રમાણે રૂપાંતર કરો.

2

(1) શેઠ જગડુશા ઉદાર વેપારી િતા. (વનષેધવાક્ય)
(2) જેઠીમા આજે પ્રસન્ન ન િતા. (વવવધવાક્ય)
(2) કૌંસમાં આપેલ સ ૂચના પ્રમાણે રૂપાંતર કરો.

2

(1) નદી પોતે અભર્ અને અભર્દા પણ િતી. (ઉદ્દગાર)
(2) આપણંુ ગણતર િવે કાંઈ કામમાં આવવાન ંુ નથી. (પ્રશ્નવાક્ય)
ુ ારો.
(ડ) નીચે આપેલા વાકર્ોને લેખનરૂહિ અને ભાષાશદ્ધુ દ્ધની દૃષ્ટટએ સધ

2

(1) વિેલી સવારે થતાં સ ૂર્ાનો સ ૂર્ોદર્ માણવાની મજા પણ એક અલગ છે .
(2) રાજેશને પહરશ્રમની મહિમા સમજાઈ.
(ઇ) નીચેની કિેવતોનો અથા લખો.
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(1) પંચ ત્ર્ાં પરમેશ્વર
(2) અણીનો ચ ૂક્યો સો વરસ જીવે
(ઈ) નીચેના શબ્દસમ ૂિો માટે એક શબ્દ આપો.
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(1) ઘ ૂમરી લઈ ભારે વાતો પવન
(2) કામ કિાવી લેવાની કળા

SECTION–D (Literature)
(4)(અ) નીચેનો ગદ્યખંડ વાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોનાં ઉત્તર લખો.

3

ૂ ોન ંુ સશક્તતકરણ અને સંગઠન ડેરી ઉદ્યોગની સિકારી મંડળી મારફતે
ડોં. વગીસે ભારતના ખેડત
કર્.ું ુ ભારતની દૂ ધ સિકારી ચળવળના તેઓ સ્થાપક અને સંચાલક બન્ર્ા. આણંદમાં ‘ખેડા
જજલ્લા સિકારી દૂ ધ ઉત્પાદક મંડળી’ જે િવે અમ ૂલના નામે વવશ્વવવખ્ર્ાત છે તેની રચના કરી
વેગવંતી બનાવી. ‘આણંદ મોડેલ’ની સિકારી મંડળી એટલી સફળ નીવડી કે ભારત સરકારની
ુ નદાસ પટે લ અને અન્ર્ સંવનટઠ વ્ર્ક્તતઓના સિકારથી
વવનંતીને માન્ર્ રાખીને કુ હરર્ને વત્રભવ
4

‘નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોડા ’ની સ્થાપના કરી. તેના માધ્ર્મથી ભારતમાં આણંદની પ્રવતકૃવત
જેવી દૂ ધ સિકારી મંડળીઓ અક્સ્તત્વમાં આવી. આ બધી મંડળીઓના ઉત્પાદનોના માકે હટિંગ
ુ રાત કો-ઓપરે હટવ વમલ્ક માકે હટિંગ ફેડરે શન નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરી.
માટે કુ હરર્ને ‘ગજ

પ્રશ્નો
ૂ ોન ંુ સશક્તતકરણ અને સંગઠન કેવી રીતે કર્?
(1) વગીસે ભારતના ખેડત
ું ુ
(2) વગીસે અમ ૂલ ડેરીની શરૂઆત કેવી રીતે કરી?
(3) ભારત સરકારની વવનંતીને માન્ર્ રાખીને વગીસે શંુ કર્?
ું ુ
(બ) નીચેનામાંથી કોઈ પણ બે વવધાનો માટે કારણ આપો.
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(1) દાદમાં મળે લા પૈસા રમઝુ મીરે ગવરીને આપી દીધા.
(2) સ ૂરજને જોવા માટે મિાબળે શ્વર કરતાં આબ ુ જવ ંુ એમ લેખક કિે છે .
(3) છોકરાઓને ઝાડ પર પથ્થર ફેંકતા જોઈને બલાઈને વેદના થતી.
(ક) નીચેનામાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોનાં ત્રણ-ચાર વાકર્ોમાં ઉત્તર લખો.
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(1) શરણાઈ વગાડતી વખતે રમઝું મીર સકીનાને કેવી રીતે સાચવતો?
(2) અંબારામ ભદ્રંભદ્રના વેગ માટે કઈ ઘટના ર્ાદ કરાવે છે ?
(3) વ ૃદ્ધ સ્ત્રીઓએ ખોરાક છાંડનાર માટે શંુ કર્?
ું ુ
(ઇ) નીચેનામાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો વવસ્ત ૃત ઉત્તર લખો.
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(1) દીપકના વપતાન ંુ હ્રદર્ પહરવતાન તમારા શબ્દોમાં આલેખો.
(2) જેઠીબાઈન ંુ પાત્રાલેખન કરો. .
(5) (અ) નીચેન ંુ કાવ્ર્ વાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોનાં ઉત્તર લખો.
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કોઈન ંુ પણ આંસ ુ લ ૂછર્ ંુ િોર્ તે બેસે અિી
ને પછી છાતીએ દુખ્ર્ ંુ િોર્, તે બેસે અિી.
સ ૂર્ા તપતો િોર્ એનો મધ્ર્માં ને તે છતાં
કોઈના ચરણોમાં ઝૂકર્ ંુ િોર્, તે બેસે અિી.
િાથ પોતાનો ર્ બીજો જાણવા પામે નિીં,
કીહડર્ારં ુ એમ પ ૂર્ું ુ િોર્ તે બેસે અિી.
પ્રશ્નો
(1) ‘સ ૂર્ા તપતો િોર્ એનો મધ્ર્માં’ નો અથા સમજાવો.
(2) કવવ કઈ રીતે આપેલ દાનને શ્રેટઠ ગણે છે ?
(બ) (1) નીચેની કાવ્ર્પંક્તતઓ વાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોનાં ઉત્તર લખો.
5
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જે જન પામે પ ૂણાતા, તે કદી ન ફલાર્,
પ ૂરો ઘટ છલકાર્ નહિ, અધ ૂરો ઘટ છલકાર્.
પ્રશ્નો
(1) કેવો માણસ કદી ફલાતો નથી?
(2) ‘અધ ૂરો ઘડો છલકાર્’ દ્વારા કવવ શંુ કિે છે ?
(ક) નીચેનામાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્નોનો બે-ત્રણ વાકર્ોમાં ઉત્તર લખો.
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(1) વરસાદ વરસવાથી પ્રકૃવત પર એની શી અસર થઈ?
(2) ધન, સત્તા અને કીવતિન ંુ કામ નથી એમ કવવ શાથી કિે છે ?
(ડ) નીચેનામાંથી કોઈ પણ ચાર પ્રશ્નોનાં એક એક વાકર્માં ઉત્તર લખો.
(1) કવવ ભ ૂખ્ર્ા અને તરસ્ર્ા માટે શંુ બનવાન ંુ ઈચ્છે છે ?
ુ વે છે ?
(2) કવવ ખાલી િાથમાં શંુ િોવાન ંુ અનભ
ુ કેવી રીતે ગોઠવે છે ?
(3) નાવર્કા દીવાનાખનામાં વસ્તઓ
(4) મોરલીના સાદની ગોપીના મન પર કેવી અસર થાર્ છે ?
(5) જજિંદગીની આગને કવવ શેમાં ફેરવી નાખવાન ંુ કિે છે ?

--------------------------------
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