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ુ રાતી Gujarati (Class-XII)Marking Scheme : 2019-20
ગજ
ક્રભ

પ્રશ્ન

ઉત્તયના મુદ્દા

ગુણ
વલબાજન

1.

Section- A (Advanced Reading Skill)

Total : 10

ગદ્યસમીક્ષાના ઉત્તરો (વૈકલ્પક)

1X5 = 5

[અ]
જલાફ:
(ક)

બગલાને આ ભાનલરૂી દે શભાાં ફધીજ ળક્તતઓઆી છે.

(ખ)

આણુ ાં ભન ડગભગી જામ ત્માયે ધીયજ યાખી આગનુ ાં ચિત્ર વલિાયવુ,ાં જેથી
કોઈ યસ્તો ભી ળકે.

(ગ)

જીલનના વળખય વય કયલા આણે આણી ળક્તતઓનો અને બુદ્ધિનોવભજીને
અને વલિાયીને વદઉમોગ કયલો જોઈએ.

(ઘ)

જેભ દરયમો ોતાના ેટાભાાં ફધુ ાં જ વભાલી રે છે છી એ વારુાં શોમકે
ખયાફ તેવ ુ ાં કોઈણ વ્મક્તત કયી ળકતુ ાં નથી એટરે જ દરયમાની ફયાફયી
કોઈ કયી ળકતુ ાં નથી.

(િ)

આ ગદ્ાાંળભાાંથી ફોધ ભે છે કે જીલનભાાં જો ફધુ ાં ખોઈ ફેવીએ તો ણ
ભનની ભક્કભતા ક્યાયે ણ ના ખોલી જોઈએ, કેભકે વ્મક્તત ત્માયે જ શાયે છે
જમાયે તે ભનથી શાયી જામ છે .

[આ]

દ્યસમીક્ષાના ઉત્તરો

1X5 = 5

જલાફ:
(ક)

કવલ કાા બમ્ભય લાદોભાાં શ્વેતા રકનાયી ળોધે છે .

(ખ)

કવલ ફિણ થી િન અથાાત ફાણ થી ઘડણ સુધી વજ્જનતાની
વોફતભાાં યહ્ાાં.

ક્રભ

(ગ)

કવલ ોતાના દ્વાયે જીલનભાાં આલતી આપતોનુ ાં સ્લાગત કયે છે .

(ઘ)

વનયાળાની ાછ એક ઠગાયી આળ છુામેરી છે .

(િ)

કવલ ોતાના વ્મસ્ત જીલનભાાં ભસ્ત ફની ગમા છે .
ઉત્તરના મદ્દુ ા

પ્રશ્ન

ગુણ
વલબાજન

Section –B (Effective Writing Skill)
2.

[અ]

કોઈ ણ એક વવષય ર ૨૦૦થી ૨૫૦ શબ્દોમાાં વનબાંધેખન


પ્રસ્તાલના

૧
1

Total : 20
8X1 = 8

2


વલમલસ્તુ

૩



બાા અચબવ્મક્તત



બાા શુદ્ધિ અને લાક્ય યિના



ઉવાંશાય

૧
૨
૧

નીિેના મુદ્દાને ધ્માનભાાં યાખીને વનફાંધ રખલો.


વલમની વાંદગી



ળરૂઆત : આકાક,સ્લાબાવલક અને વિોટ



કાવ્માંક્તત, સુબાવત કે અલતયણ આલકામા



વલમાાંતય ન થામ તેની કાજી યાખલી



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

[આ]

અહેવા ેખન

6X1 = 6



બાા ળૈરી અને બાા શુદ્ધિ

3



વલમલસ્તુ અને યવપ્રદ લણાન

૩

નીચેના મદ્દુ ાઓને ધ્યાનમાાં રાખી અહેવા ખવો.

[ઇ]



વલમના અનુવધ
ાં ાનભાાં વલમલસ્તુની યજૂઆત



જોડણી શુદ્ધિ અને બાાળૈરી પ્રત્મે કાજી.

અભ્માવનુ ાં ભશત્ત્લ વભજાલતો ત્ર તભાયી નાની ફશેનને રખો.


વયનામુ ાં અને તાયીખ

૧.૫



વાંફોધન અને અચબલાદન



વલમલસ્તુ અને બાા શુદ્ધિ

૨.૫



વભાન અને ચરચખતાંગ

૧

૧

નીચેના મદ્દુ ાને ધ્યાનમાાં રાખીને ત્ર ખવો.


ત્રનુ ાં વયનામુ,ાં વાંફોધન અને ચરચખતાંગ એક જ ફાજુએ એટરે કે
ડાફી ફાજુએ રખવુ ાં (InternationalMethod) નલી ધ્ધવત પ્રભાણે
રખવુ.ાં



ત્રરેખનભાાં સ્લબાવલકતા જરૂયી



ત્રની બાા વય અને શુિ શોલી જરૂયી



વલમનુ ાં ભારશતીપ્રદ લણાન આલશ્મક



વયનામુ,ાં વાંફોધન અને વલમની મોગ્મતા
અથવા

ળશેયભાાં ટ્રારપકની વભસ્માના વનલાયણ ભાટે મોગ્મ ગરાાં રેલા ભશાનગય
2

6X1 = 6

3
વેલા વદનને ત્ર રખો.


વયનામુ ાં અને તાયીખ

૧.૫



વાંફોધન અને અચબલાદન



વલમલસ્તુ અને બાા શુદ્ધિ

૨.૫



વભાન અને ચરચખતાંગ

૧

૧

નીચેના મદ્દુ ાને ધ્યાનમાાં રાખીને ત્ર ખવો.


ત્રનુ ાં વયનામુ,ાં વાંફોધન અને ચરચખતાંગ એક જ ફાજુએ એટરે કે
ડાફી ફાજુએ રખવુ ાં (InternationalMethod) નલી ધ્ધવત પ્રભાણે
રખવુ.ાં



ત્રરેખનભાાં સ્લબાવલકતા જરૂયી



ત્રની બાા વય અને શુિ શોલી જરૂયી



વલમનુ ાં ભારશતીપ્રદ લણાન આલશ્મક



કામાારમને રગતા ત્રોભાાં તેભજ વ્માલવાવમક કે વયકાયી ત્રોભાાં
વલલેક ૂણા સ્ષ્ટ મુદ્દા અને વાંચક્ષપ્ત રખાણ જરૂયી છે.

ક્રમ

ઉત્તરના મદ્દુ ા

પ્રશ્ન

ુ
ગણ
વવભાજન

Section –C (AppliedGrammar)
3

[અ]

રૂઢિપ્રયોગના અથથ આી વાક્યપ્રયોગ

Total : 15
1X3 = 3

1. ધવતિંગ કયલા – ઢોંગ કે ફનાલટ કયલા
લાક્ય: ધભાના નાભે ધવતિંગ કયનાય ઘણા વાધુઓ કડામા.
2. ભોશી જવુ ાં - આવતત થવુ.ાં
લાક્ય: નૈવનતારની રદરકળ જગ્મા જોઈ ભારુાં ભન ભોશી ગયુ.ાં
3. ઠયીઠાભ થઈ જવુ ાં – ગોઠલાઈ જવુ ાં
લાક્ય: જીલનભાાં ખ ૂફ બટક્યા, શલે તો ક્યાાંક ઠયીઠાભ થઈ જવુ ાં છે .
4. આંખ રાર થલી –ગુસ્વો આલલો
લાક્ય: વતાજીની આંખ રાર થતી જોઈ ફાકો ધ્રુજી ઉઠયા.
[આ]

કહેવતોના અથથ

1X3 = 3

1. દાઝયા ઉય ડાભ -દુ:ખ શોમ અને લધાયે દુ:ખ આવુ.ાં
2. એક વાાંધે ત્માાં તેય ત ૂટે - એક મુશ્કેરીભાાંથી ઊગયે ત્માાં ફીજી મુશ્કેરી
આલી ડે.
3

4
3. ઝાઝા શાથ યચમાભણા - લધુ ભાણવે ઝડી અને વારુાં કાભ થામ.
[ઇ]

સાંવધ વવગ્રહ
પ્રવત + ઉત્તય

[ઈ]

1X3 = 3
વલ + આખ્માન

વત્ + જન

સ્લ + અલરાંફન

સ ૂચના પ્રમાણે વાક્ય ઢરવતથન કરો.

1X3 = 3

1. તે ભાણવ અવતળમ ભશેનત કયી યહ્ો શતો.. (ઉદ્દગાય લાક્ય ).
જલાફ: લાશ! તે ભાણવ અવતળમ ભશેનત કયી યહ્ો છે !
2. હુ ાં વલાયે લશેરો ઉઠુાં છુાં.

(વનેધ લાક્ય)

જલાફ : હુ ાં વલાયે ભોડો ઊઠતો નથી.
અથલા

- હુ ાં વલાયે લશેરો ઊઠતો નથી.

3. ગોવલિંદ ળાાએ ગમો.

(પ્રશ્ન લાક્ય)

જલાફ: ગોવલિંદ ક્યાાં ગમો?
અથલા
[ઊ]

- ગોવલિંદ ળાાએ ગમો?

સ ૂિના મુજફ કા રયલતાન કયો.

1X3 = 3

(1) અભે ભાનવયોલય જલા નીકળ્મા. ( બવલષ્મકા)
જલાફ : અભે ભાનવયોલય જલા વનકીશુ.ાં
(2) યાધાનો પ્રેભ અયાં ાય શતો. (વાદો લતાભાનકા )
જલાફ : યાધાનો પ્રેભ અયાં ાય છે .
(3) યાજમભાાં ખ ૂફ લયવાદ ડયો. (વાદો ભ ૂતકા)
જલાફ : યાજ્મભાાં ખ ૂફ લયવાદ ડયો શતો.
ક્રભ

પ્રશ્ન

ઉત્તયના મુદ્દા

ગુણ
વલબાજન

Section – D (Literature)
4.

અ

નીચેનો ગદ્યખાંડ વાાંચી, તેની નીચે આે પ્રશ્નોના જવાબ ખો.

Total : 35
1X4 = 4

પ્રશ્ન વભજી  ૂયા લાક્યભાાં જલાફ - દયે ક જલાફનો 1-1 ગુણ
[આ]

આેા વવધાનો માટે પ ૂવાથ ર સાંબધ
ાં આો.
આ પ્રશ્નના જલાફભાાં નીિેના મુદ્દાઓ શોલા જરૂયી છે .


લાક્ય ક્યાાં ાઠભાાંથી રેલાભાાં આવ્યુ ાં છે?



રેખકનુ ાં નાભ



કોણ કોને કશે છે ?
4

2 X2 =4

5

[ઇ]

ળા ભાટે કશે છે ?

સવવસ્તર જવાબ

2X4 = 8

વવલસ્તય જલાફ ભાટે નીિેના મુદ્દા ધ્માનભાાં યાખલા.

[ઈ]



રેખક તથા ાઠનુ ાં નાભ –

1 ગુણ



વલમ-લસ્તુ -

2 ગુણ



બાાશુદ્ધિ -

½ ગુણ



ઉવાંશાય -

½ ગુણ

ત્રણ-ચાર વાક્યોમાાં જવાબ

2 X2 =4

ૂ ત્રણ થી િાય લાક્યો – 2 ગુણ
 ૂછે રા પ્રશ્નને અનુક
5.

[અ]

નીચે આેી ાંક્તતઓ વાાંચી આેા પ્રશ્નોનાાં જવાબ ખો.

1 X3 =3

કવલતા વભજી  ૂયા લાક્યભાાં મોગ્મ જલાફ - દયે ક જલાફનો 1-1 ગુણ
[આ]

નીચે આેા પ્રશ્નોના વવસ્ત ૃત જવાબ ખો.

2 X2 =4

નીિેના મુદ્દા ધ્માનભાાં યાખલા

[ઇ]



કવલનુ ાં નાભ -

½ ગુણ



કવલતાને અનુરક્ષીને સ્ષ્ટ મુદ્દાઓ – 1½ગુણ

નીચે આેા પ્રશ્નોના બે થી ત્રણ વાક્યમાાં જવાબ ખો.


કવલતાનો બાલ વભજી ભાગ્મા મુજફ ફે થી ત્રણ લાક્યો રખલા -

2 X2 =4
2

ગુણ
6.

નીચે આેા સાઢહત્યકારોનો ઢરચય આશરે 100 શબ્દોમાાં ખો.


પ્રસ્તાલના – પ્રાયાં ચબક રયિમ



વારશત્મ ક્ષેત્રે પ્રદાન

2



ઉવાંશાય

½

5

1½ ગુણ

1 X4 =4

