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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.

➢ વવદ્યાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્રમાૂં આપેિી સચનાઓને

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

પ્રશ્નો પર આધારરત છે .

ફાળવણી 2 કિાકની હશે.
ધ્યાનર્થી વાૂંચવી.

➢ પ્રશ્નપત્રને ત્રણ વવભાગમાૂં વવભાજિત કરવામાૂં

➢ The question paper is divided into two

આવ્ ૂંુ છે .

➢ સારહત્ય વવભાગ- ગદ્ય-પદ્ય તેમિ કવવ/િેિક

sections.
➢ Literature-including Poet/Author

ુ )
પરરચય સાર્થે... (૨૦ ગણ

introduction (20 Marks)

ુ )
➢ િેિનકાયય.(૨૦ ગણ

➢ આપેિી સચના પ્રમાણે પ્રશ્નોત્તર િિવાના રહેશે.

➢ Writing Skill (20 Marks)

ુ - ૪૦
➢ કુ િ ગણ

➢ Question and answer should be written as
per the giver instructions.
➢ Total Marks = 40

ુ રાતી
ગિ
ધોરણ-XII (110)
સમય – ૨ કિાક
Time: 2 Hrs.

ુ :૪0
કુ િ ગણ
M.M.

:40

(Literature)
1. (અ) નીચેના પ્રશ્નોના બે-ત્રણ વાક્યોમાૂં િવાબ િિો. (કોઈપણ બે)
1. પૂંિીઓ વડને શો િવાબ આપે છે ?
2. કોની સ્મ ૃવતર્થી કવવ વવહ્વળ બને છે ? શા માટે?
ુ વે છે ? શા માટે?
3. બા ક્યારે રોમાૂંચ અનભ

1

4

(બ) નીચેના પ્રશ્નોના સવવસ્તાર િવાબ િિો. (કોઈપણ એક)

૩

1. ‘વડિો ને પૂંિીડાૂં’ કાવયનો મધ્યવતી વવચાર સ્પષ્ટ કરો.
2. ‘વતનાનો તિસાટ’ કાવયમાૂં આિેિાયેિો કવવનો કલપાૂંત.
3. ગ્રામ અને નગર સૂંસ્કૃવતનો ભેદ કાવયના સૂંદભયમાૂં સમજાવો.
2. (અ) નીચેના પ્રશ્નોના સવવસ્તાર િવાબ િિો. (કોઈપણ ત્રણ)
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1. આંબા ઉછે રની પજા
ૂં ની િગની તમારા શબ્દોમાૂં વણયવો.
2. મહીજીએ દીકરાની નેકી અને મદાયનગીની પરીક્ષા કેવી રીતે કરી?
3. સ્વતૂંત્ર વવચારક તરીકે સૉક્રેરટસન ૂંુ ચરરત્ર આિેિો.
4. ‘ડાઘ’ િઘકુ ર્થામાૂં પ્રગટતી સૂંવેદના આિેિો.
5. ‘ઢોરાૂં’ િઘકુ ર્થામાૂં શી માવમિકતા પ્રગટાવે છે ?
(બ) નીચેનામાૂંર્થી કોઈપણ એક સરહત્યકારનો આશરે દસ-બાર વાક્યોમાૂં પરરચય આપો.
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1. દિપતરામ
2. મલણશૂંકર રત્નજી ભટ્ટ

(Effective writing Skill)
3. નીચે આપેિા વવષયોમાૂંર્થી કોઈપણ એક પર આપેિા મદ્દુ ાને આધારે ૨૫૦ શબ્દોમાૂં વનબૂંધ િિો.
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1. વયક્તત મટી બન ૂંુ વવશ્વમાનવી : પ્રસ્તાવના – વવશ્વની આિની ક્સ્ર્થવત – માનવીની અનૂંત
ઇચ્છાઓ – સામાન્ય માનવીની ક્સ્ર્થવત – વવશ્વમાનવી – ઉપસૂંહાર.
2. નારી ત ૂંુ નારાયણી : પ્રસ્તાવના – પરતૂંત્રતા અને સ્વચ્છૂંદતા વચ્ચે અટવાત ૂંુ નારીન ૂંુ જીવનચડતી-પડતી – સ્ત્રીશક્તતની જાગૃવત પાશ્ચાત્ય સૂંસ્કૃવતન ૂંુ આંધળૂં અનકુ રણ – ભારતની નારી તો
નારાયણી - ઉપસૂંહાર.
3. િનતા િોકશાહીન ૂંુ સાચ ૂંુ બળ : પ્રસ્તાવના – િોકશાહીમાૂં િનતાન ૂંુ સ્ર્થાન – મતની તાકાત
– પ્રજાની જાગૃવત અને વવવેકબદ્ધુ િન ૂંુ મહત્ત્વ - ઉપસૂંહાર.
4. (અ) તમારી શાળામાૂં યોજાયેિા રમતોત્સવનો અહેવાિ આશરે 100 શબ્દોમાૂં િિો:
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ુ વવી પડતી મશ્ુ કેિીઓ વવશે મ્્વુ નવસપિ
(બ) તમારા વવસ્તારમાૂં આવેિા પાટીપ્િોટોને કારણે અનભ
કવમશનરને પત્ર િિો.
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