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 આ પ્રશ્નત્રમાં કુ  6 ાના છે તે તાશી ેવ.ંુ
 આ પ્રશ્નત્રમાં જમણી ફાજુએ આેો કોડ નંફર ઉમેદળારે ોતાની ઉત્તરળષીમાં અળશ્ય ખળાનો રષેે.
 આ પ્રશ્નત્રમાં કુ  6 પ્રશ્નો છે તે તાશી ેવ.ંુ
 પ્રશ્નનો ઉત્તર ખતા ષેા તેનો સશરરય નંફર અચ ૂક ખળો.
 આ પ્રશ્નત્ર ળાંચળા માટે 15 સમસનટનો શમય પાલળળામાં આળે. (10-15 થી 10-30)
 ળાંચળાના શમય દરસમયાન કોઈણ સળદ્યાથી ઉત્તર ખી કે નષીં.

 Please check that this question paper contains 6 printed pages.
 Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the
title page of the answer-book by the candidate.
 Please check that this question paper contains 5 questions.
 Please write down the serial number of the question before attempting it.
 15 minute time has been allotted to read this question paper (10-15 to 10-30)
 Students will not write any answer on the answer-book during this period.

ુ રાતી
ગજ
ધોરણ-XII (110)
શમય – 3 કાક

ુ :80
કુ  ગણ

Time: 3 hrs.

M.M. – 80
Section A - Advanced Reading Skill

પ્ર.૧

નીચે આેો ગદ્યખંડ ળાંચી આેા પ્રશ્નોના જળાફ તમારા બ્દોમાં ખો.

[અ]
ભનુષ્મ ોતાના જીલનનો વલકાવ ોતે જ કયી ળકે છે . આણે જો ોતાના ભન ય કાબુ ભેવ્મોશોમ
તો ફધુજ કયલા વભથથ છીએ., આ જીલનરૂી વપયભાાં ઘણા ભદદ કયલાલાા ભળેણ અંતે કામથ તો
આણે જ કયવુ ાં યહ્ુ.ાં
બગલાને આ ભાનલરૂી દે શભાાં ફધીજ ળક્તતઓઆી છે, અને ભન એ તો આ ફધાને વાથે
રઈ આણને જીલનભાાં આગ લધલા પ્રેરયત કયે છે . કશેલામ છે કે ભાણવના જીલનભાાં અમુક
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રયક્થથવત એલી આલે છે કે ભન ડગભગી જામ છે . ણ જો એ વભમે થોડી ધીયજ યાખી આગનુ ાં ચિત્ર
વલિાયો તો કદાિકાંઈક નલો યથતો ભી ળકે. ભાણવ ધાયે તો જીલનભાાં ફધુ ાં જ ભેલી ળકે છે અને જો
ભક્કભતાના શોમ તો ગુભાલી ળકે છે . એટરે તો કશેલામ છે કે "સુખભાાં છરકાવુ ાં નરશ, દુુઃખભાાંગબયાવુ ાં
નરશ".
જેભ દરયમો ોતાના ેટાભાાં ફધુ ાં જ વભાલી રે છે છી એ વારુાં શોમકે ખયાફ ત્માયે જ તો
દરયમાની ફયાફયી કોઈ કયી ળકતુ ાં નથી. ણ જમાયે દરયમો ોતાનીભાજા મ ૂકે તો વલનાળ વજી દે છે .
તેલી જ યીતે જો આણે આણી ળક્તતઓનો અને બુદ્ધિનોવભજીને અને વલિાયીને વદઉમોગ કયીએ
તો દયે ક વળખય વય કયી ળકીએ છીએ અને મળ-કીવતિપ્રાપ્ત કયી ળકીએ છીએ, ણ જો એ ન વભજીએ
તો જીલનભાાં વલયીત રયક્થથવત ણ આલી ળકે છે .એટરે જ જીલન એ એક ભેદાન છે અને આણે
ફધા ખેરાડીઓ છીએ. જીતળે એ જ વભજળે અને છીયભળે. ભાટે જીલનભાાં જો ફધુ ાં ખોઈ ફેવો તો
ણ ભનની ભક્કભતા ક્યાયે ણ ના ખોલી જોઈએ, કેભકે વ્મક્તત ત્માયે જ શાયે છે જમાયે તે ભનથી શાયી
જામ છે . અને આના રીધે આણે એકઆદળથ જીલન જીલી ળકીએ છીએ, જીલનની યભત જીતી ળકીએ
છીએ.
(ક)

બગલાને આણાાં દે શભાાં શુ ાં આપ્યુ ાં છે?

(ખ)

આણુ ાં ભન ડગભગી જામ ત્માયે શુ ાં કયવુ ાં જોઈએ?

(ગ)

જીલનના વળખય વય કયલા શુ ાં કયવુ ાં જોઈએ?

(ઘ)

કોઈ દરયમાની ફયાફયી કેભ કયી ળકતા નથી?

(ચ)

આ ગદ્ાાંળભાાંથી તભને શુ ાં ફોધ ભળ્મો?

[આ]

નીચેન ંુ કાવ્ય ળાંચી, શમજી આેા પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારા બ્દોમાં ખો.
.
કાા બમ્ભય લાદભાાં એક શ્વેત રકનાયી ળોધુ ાં છાં
છૂાઈ યશી વનયાળાભાાં તે આળઠગાયી ળોધુ ાં છાં.
લો વલત્મા છે તો મ શજુ હુ ાં ભામો ભામો બટકુાં છાં
તભે રખી નથી જે કદીભને તે ચિઠ્ઠી તભાયી ળોધુ ાં છાં.
ફિનથી રઈને િનતક વજ્જનતાની વોફતભાાં યહ્યો,
શલે અન્ત તયપ આલી ળાને એક ટેલનઠાયી ળોધુ ાં છાં ?
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ઓ આપત તુ ાં આલી તો બરે થલાગત છે તારુાં મુજ દ્વાયે ,
વેશતથી બયે રા જીલનભાાં હએ
ુ ાં ક ચફભાયી ળોધુ ાં છાં.
વ્મથત જીલનભાાં ભથત ફની ભ ૂલ્મો છાં વઘી માદો, ણ…
‘ભન’ ના ખ ૂણાભાાં દૂ ફકેરીએક માદ ચફિાયી ળોધુ ાં છાં.
(ક) કવલ શ્વેત રકનાયી ક્યાાં ળોધે છે ?
(ખ) કવલ વજ્જનતાની વોફતભાાં ક્યાાં સુધી યહ્યાાં?
(ગ) કવલ ોતાના દ્વાયે કોનુ ાં થલાગત કયે છે?
(ઘ) વનયાળાની ાછ શુ ાં છાયુ ાં છે ?
(ચ) કવલ કેલા જીલનભાાં ભથત ફની ગમા છે ?
Section B –( Effective WritingSkill)
પ્ર.૨[અ] નીચે આેા સળવયમાંથી કોઈણ એક સળવય ર આરે 200 થી 250 બ્દોમાં સનફંધ ખો.
(ક)ભોફાઈરની જાભાાં પવામેરો આજનો યુલાન

(8)

(ખ) “જનનીની જોડ વખી નશીં જડે યે ......”

(ગ) ભાયા વનાનુ ાં બાયત
[આ]

તભાયી ળાાભાાં મોજામેર “યભતોત્વલ” વલળે આળયે 100 ળબ્દોભાાં અશેલાર રખો.

(6)

[ઇ]

‘અભ્માવનુ ાં ભશત્ત્લ’ વભજાલતો ત્ર તભાયી નાની ફશેનને રખો.

(6)

અથળા
ળશેયભાાં ટ્રારપકની વભથમાના વનલાયણ ભાટે મોગ્મ ગરાાં રેલા ભશાનગય વેલા વદનને ત્ર રખો.
Section C – Applied Grammar

પ્ર.૩
[અ]

નીચેનારૂરિ પ્રયોગોના અથથ ખી ળાક્ય ફનાળો . (કોઈણ ત્રણ)
(1) ધવતિંગ કયલા

[આ]

(3)

(2) ભોશી જવુ ાં (3) ઠયીઠાભ થઈ જવુ ાં (4) આંખ રાર થલી

નીચે આેી કષેળતોના અથથ ખો.

(3)

(1) દાઝયા ઉય ડાભ (2) એક વાાંધે ત્માાં તેય ત ૂટે (3) ઝાઝા શાથ યચમાભણા
[ઇ]

નીચેના બ્દોનો શંસધ સળગ્રષ કરો. (કોઈણ ત્રણ)
(1) પ્રત્યુત્તય

[ઈ]

(2) વ્માખ્માન

(3) વજ્જન (4) થલાલરાંફન

સ ૂચના પ્રમાણે ળાક્ય રરળતથન કરો.

(3)

તે ભાણવ અવતળમ ભશેનત કયી યહ્યો શતો.. (ઉદગાય લાક્ય )
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(3)

હુ ાં વલાયે લશેરો ઉઠુાં છાં.

(વનેધ લાક્ય)

ગોવલિંદ ળાાએ ગમો.

(પ્રશ્ન લાક્ય)
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[ઊ]

ુ ફ કાલ રરળતથન કરો.
સ ૂચના મજ

(3)

અભે ભાનવયોલય જલા નીકળ્મા. ( બવલષ્મકા)
યાધાનો પ્રેભ અયાં ાય શતો. (વાદો લતથભાનકા )
યાજમભાાં ખ ૂફ લયવાદ ડયો. (વાદો ભ ૂતકા)
Section D
Literature -Text Book
પ્ર.૪

નીચે આેો ગદ્યખંડ ળાંચી આેા પ્રશ્નોના જળાફ એક-એક ળાક્યમાં ખો.

(4)

[અ]
દે લ આગ દીલો કયલા ને પાનવ વગાલલા પ્રબાળાંકયે દીલાવી ળોધી

, ણ જડી નશીં , ણ

દીલાવી ળોધતાાં એક દાફડાભાાંથી વોમદોયો જડયાાં. એ રઈને પ્રબાળાંકય ઓટરે ગમાાં. ળેયીના દીલાને
અજલાે એભણે કેટલુાં થીગ ડુાં ભાયવુ ાં ડળે તેનો અંદાજ કાઢી રીધો. ોતાની ફેવલાની ગાદી નીિે
વાંઘયે રાાં ગાબાિીંથયાભાાંથી ભાવયનો એક ટુકડો કાઢયો. એનો યાં ગ કોટના યાં ગને ભતો નશોતો
આલતો, ણ એવુ ાં કડુાં ક્યાાંથી રાલવુ?ાં આ કોટનેમ શવમુખ જેટરાાં લયવ થમાાં. વભચરટયીના વથતે બાલે
કાઢી નાખેરાાં કડાભાાંથી ભચણળાંકય એ રઈ આલેરો.
દીલાને અજલાે પ્રબાળાંકયે આંખ ઠેયલીને વોમભાાં દોયો યોલલાનો પ્રમત્ન કમો. દોયીને થકાં ૂ થી બીની
કયીને છે ડે લ િઢાવ્મો, ઘણા પ્રમત્નો કમાથ ણ વોમનુ ાં નાકુાં દે ખામ તો ને!
એટરાભાાં ળેયીના દીલા આગ યભતા એક રકળોયની એ ના તયપ નજય ગઈ , થોડી લાય સુધી તો એણે
પ્રબાળાંકયના વનષ્પ પ્રમત્નોને કુત ૂશરથી જોમાાં કમાથ. છી એ ાવે આલીને ફેઠો અને બીંતના ોડા
ઊખેડતો ઊખેડતો પ્રબાળાંકયના પ્રમત્નોને જોઈ યહ્યો.
પ્રબાળાંકયનુ ાં એના તયપ ધ્માન ગયુ ાં એટરે એભણે કહ્ુાં

, ‘કોણ છો ફેટા ? દમાળાંકયનો ભનુ કે ?’ ેરા

રકળોયે કહ્ુ,ાં ‘શા દાદા.’
રકળોયના ભાનલાિક વાંફોધનથી પ્રોત્વાશન ાભીને પ્રબાળાંકયે કહ્ુાં , ‘બાઈ, ભને જયા આ વોમભાાં દોયો
યોલી આ ને!’
ભનુએ કહ્ુ,ાં ‘દાદા, એક ળયત, તભાયે લાતાથ કશેલી ડળે.’
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(ક)

આ ગદ્ાાંળના રેખકનુ ાં નાભ તથા ાઠનુ ાં નાભ રખો.

(ખ)

‘પ્રબાળાંકય કેવ ુ ાં જીલન જીલતા શતાાં?

(ગ)

પ્રબાળાંકય શુ ાં ળોધતા શતા?તેભને દાફડીભાાંથી શુ ાં ભળ્યુ?ાં
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(ઘ)

પ્રબાળાંકયે વોમભાાં દોયો યોલલા ભાટે કોને કહ્ુ?ાં તેણે કઈ ળયતે શા ાડી?

[આ]

નીચે આેા સળધાનો માટે પ ૂળાથ ર શંફધ
ં આો.(કોઈણ ફે)

(ક)

“એ તો ફહુ ભોટા ભાણવ યહ્યા. તભને કેભ ભળે?”

(ખ)

“હુ ાં અશીં કાાંઈ રેલા નથી આવ્મો, ભને તો ભાચરકને આવુ ાં શળે તો તે આી યશેળે.”

(ગ)

“ફીજા અન્મામ કયે તેથી આણે ણ અન્મામ કયલો, એ ન્મામયુતત નથી.”

[ઇ]

નીચે આેા પ્રશ્નોનાં શસળસ્તર જળાફ ખો. (કોઈણ ફે)

(ક)

અખો ળા ભાટે વાંવાયત્માગ કયે છે ? એની ભન:ક્થથવત લણથલો.

(ખ)

‘ભોયના ઇંડા’ ળીથક વભજાલો.

(ગ)

નાયામણ શેભિાંદ્રનુ ાં િરયત્ર ચિત્રણ કયો.

[ઈ]

નીચે આેા પ્રશ્નોનાંત્રણ-ચાર ળાક્યોમાં જળાફ ખો. (કોઈણ ફે)

(ક)

ભાભાએ ફાક ચફક્થભલ્રાખાાંને ળા ભાટે ખ ૂફ ભામો? છી કઈ વળખાભણ આી?

(ખ)

લેવનવભાાં ક્યાાં ક્યાાં યભણીમ થથાનો છે?

(ગ)

રેખક ફાલ્મકાના સુખની ળી કલ્ના કયે છે?

પ્ર.૫

નીચે આેી ંક્તતઓ ળાંચી આેા પ્રશ્નોનાં જળાફ ખો.

(4)

(8)

(4)

(3)

[અ]
ભેો આો તો એક ભાનલીની વાંગ
અને એકરતા આો તો ટોે ,
જીલતય આો તો એવુ ાં આો કે
શ્વાવ એના કેપના કસુફાને
ાં
ઘોે !
તયતાાં ન આલડે રગાય અને તગતગતા
તડકાનો દરયમો રરકાયે .
થાકેરી આંખો અંજાતી નથી, તોમ
થોડા મ ૃગજ િકે છે ભઝધાયે.
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(ક)

ઉયોતત કવલતાના કવલ કોણ છે?

(ખ)

કવલ કેવ ુ ાં જીલન ઇચ્છે છે?

(ગ)

કવલ કોનો વાંગાથ ઇચ્છે છે?

[આ]

નીચે આેા પ્રશ્નોના સળસ્ત ૃત જળાફ ખો. (કોઈણ ફે)

(ક)

યથતાની આગલી વલવળષ્ટતા ‘આ યથતાઓ’ કાવ્મને આધાયે તાયલો.

P.T.O

(4)

(ખ)

ગાંગાવતી ભાનલ થલબાલના ક્યા ક્યા દુગુથણો જણાલી તેને દૂ ય કયલાના ઉામો સ ૂિલે છે?

(ગ)

‘એક વયખા રદલવ સુખના કોઈના જાતા નથી’કાવ્મનો ભભથ તભાયા ળબ્દોભાાં રખો.

[ઈ]

નીચે આેા પ્રશ્નોના ફે થી ત્રણ ળાક્યમાં જળાફ ખો. (કોઈણ ફે)

(ક)

લીડી ન લાઢલા ાછ નાવમકાનો ળો શેત ુ છે?

(ખ)

ળફયીના ઉદાશયણ દ્વાયા કવલ શુ ાં વભજાલે છે?

(ગ)

કોની થમ ૃવતથી કવલ વલશલ ફને છે?ળા ભાટે?

પ્ર.6

નીચે આેા શારષત્યકારોનો રરચય આરે 100 બ્દોમાં ખો. (કોઈણ એક)

ઉભાળાંકય જોળી
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2. ઝલેયિાંદ ભેઘાણી 3. સુદયભ
ાં

P.T.O

(4)

(4)

