
ધોરણ- 11 ગજુરાતી (110) 

2019-20 

ક્રમ.  કાવ્યનુું નામ  પ્રકાર  કવિનુું નામ  
1. જાગને જાદિા   પદ  નરવ િંહ મહતેા  
5. વપતાની  ેિા  ઊવમિકાવ્ય  દલપતરામ  
7. ગિતરી  લોકગીત   ુંકલલત  
9. હરરના દર્શન  ભક્તતગીત   ન્હાનાલાલ  
11. ભવિષ્યિેત્તા  ઊવમિકાવ્ય ચું.ચી.મહતેા  
13. પજૂારી ત ુું પાછો જા ! ઊવમિકાવ્ય કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી  
15. એક જ દે લચનગારી  ઊવમિકાવ્ય હરરહર ભટ્ટ  
17. મારુું ઘર ઊવમિકાવ્ય રાજેન્ર ર્ાહ  
19. રસ્તા િ ુંતના  ગઝલ  મનોજ ખુંડરેરયા  
21. વિ ામો ઊવમિકાવ્ય િેણીભાઈ પરુોરહત  
23.  હિા   ઊવમિકાવ્ય અવિની પાન ે  
ક્રમ  પાઠનુું નામ પ્રકાર  લેખકનુું નામ  
2.  ખરી મા નિલલકા  રમણલાલ િ.દે ાઈ  
3.  સદુામાચરરત્ર  આખ્યાન ખુંડ  પે્રમાનુંદ  
4.  મારા રાહબર: અહમેદ જલાલદુ્દીન  આત્મકથા ખુંડ  ડો.એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ  
6. આંટી  નિલલકા  પન્નાલાલ પટેલ   
10.  બે લઘકુથાઓ: 1. ઠે     2. ઘા   લઘકુથા  મોહનલાલ પટેલ,      

જનક વત્રિેદી  
12.  કણશ- કુુંતી  ુંિાદ  નાટય ખુંડ   મનભુાઈ પુંચોળી  
14.  દાદાજી  નિલલકા  કુુંદવનકા કાપરડયા  
16.  મૌન એ જ િીરતા  લચિંતન  ચુંન્રકાુંત  મહતેા  
18.  અણદો ચરરત્ર લેખ  રદલલપ રાણપરુા  
20.  રદલાિરી  લોકકથા  રાઘિજી માધડ  
22. મચ્ુું-વપચછું પ્રિા  વનબુંધ  રમણલાલ ચી.ર્ાહ   
24. કેટલી જમીન જોઈએ  નિલલકા  લીયો ટોલ્સસ્ટોય 

પરૂક િાુંચન  
1. વ્હાણુું િાય  ઊવમિગીત  વપ્રયકાુંત મલણયાર  
2. બાબ ુિીજળી  ચરરત્ર લેખ  અવનરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ 

3. બે મા નિલલકા  અહમેદ નદીમ કા મી  
પરૂકિાચનના પાઠ લેલખત પરીક્ષામાું લેિા નહીં, તે શ્રિણ અને કથનની  પ્રવવૃત્ત માટે લેિાના છે.  



Question Paper DesignClass XI- Gujarati (Code No. 110) 

 

Section Details of Topics  Type of 

Questions 

No.of 

Questions  

Total 

Marks  

Section –A  

Reading 

(05 Marks) 

An unseen prose passage of 150 words 

followed by questions 

S.A. 05 5×1=5 

Section-B 

Writing  

(20 Marks) 

Article writing  S.A. 01 1×6=6 

Letter (Official – Personal), Choice will be 

provided.  

S.A. 01 1×6=6 

Essay of at least 200-250 words on current 

topics (1 out of 3) 

L.A. 01 1×6=8 

Section-C 

Grammar  

(15 Marks) 

Transformation of Sentences- 

Positive,Negative, Exclamatory  

V.S.A. 03 3×1=3 

Correct the Sentences V.S.A. 02 2×1=2 

Idioms (from the text book) V.S.A. 03 3×1=3 

Proverbs (from the text book) V.S.A. 02 2×1=2 

Transformation of Sentences in respect to 

tenses.  

V.S.A. 02 2×1=2 

Sandhi V.S.A. 03 3×1=3 

Section-D 

Literature 

(22+18 

Marks) 

Prose : 

(Essay,Travelogues,Novel,ShortStory,Drama).  
   

Critical Appreciation,Comprehension               

(4 Short ques.)   

V.S.A. 04 4×1=4 

Explanation with reference to context  (who 

said to whom,When or why,name of the lesson) 

(3 out of 4) 

S.A. 03 3×2=6 

Answer in detail (2 out of 3) L.A. 02 2×4=8 

Answer in two/three sentences (2 out of 3) S.A. 02 2×2=4 

Poetry: 

Poetry Comprehension(From the text) 

V.S.A. 04 4×1=4 

Answer in detail from the prescribed poems 

only (2 out of 3)  

L.A. 02 2×4=8 

Answer in two/three sentences (3 out of 4) S.A. 03 3×2=6 

Total  80-Marks 

 

Prescribed Text Book : ‘Gujarati’ (DwitiyaBhasha) for class XI (Ed.2016) published by Gujarat 

RajyaShalaPathyaPustakMandalVidhyayan, Sector 10A, Gandhinagar, Gujarat.  

 

Theory Written Assessment – 80 Marks 

Internal Exam-20 Marks  

Listening Skill-10 (Supplementary lesson 2 and 3) 

Speaking Skill -10  

Topics for the Speaking Skills  -   (1) Parishram e j parasmani (2) Vidyarthijivana ma Shista nu mahatv(3) 

SamayanoSadupayog (4) VrukshoApanaMitro (5) PravasVaran (6) MaroMitra(7) Dharati no chhedoghar (8) 

SwadeshPrem (9) Jivana ma ramatgamat nu mahatv  (10) maroPriyaTahevar 

 

  



Class XII- Gujarati (Code No.110)ધોરણ- 12 ગજુરાતી (110) 

ક્રમ.  કાવ્યનુું નામ  પ્રકાર  કવિનુું નામ  
1. ક્રોધી સ્િભાિને  પદ  ગુંગા તી  
3. એક  રખા રદિ   ગીત  પ્રભલુાલ દ્વિિેદી  
7.  િીડી િાઢનારા  લોકગીત  અજ્ઞાત  
9.  હુંકારી જા  ઊવમિકાવ્ય  સુુંદરમ ્
11.  િડલો ને પુંખીડા  પદ  દુલા ભાયા કાગ  
13.  િતનનો તલ ાટ   ૉનેટ  રમણીક અરાલિાળા  
15.  આ રસ્તાઓ  સૉનેટ  ઉર્ન   
17.  મેળો આપો તો  ગીત  હરરન્ર દિે  
21.  બેટા! મને પાછી જિા દે  ઊવમિકાવ્ય (અનિુાદ)  ઉમા મહિેરમ (અન.ુ) નીતા રમૈયા 
ક્રમ  પાઠનુું નામ પ્રકાર  લેખકનુું નામ  
2.  કુસમુનુું કઠણ તપ  નિલકથા ખુંડ  ગોિધશનરામ વત્રપાઠી  
4.  નારાયણ હમેચુંર  આત્મકથા ખુંડ  ગાુંધીજી  
5.   થીંગડુું નિલલકા  સરેુર્ જોષી  
6.  લબક્સ્મલ્સલાખાું મલુાકાત  લાભબુહને મહતેા  
8.  અખાનો  ું ારત્યાગ  નારટકા  ચું.ચી.મહતેા  
10.  જળનગરી િેવન   પ્રિા  વનબુંધ  મદુૃલાબહને મહતેા  
12.  પ ૂુંજા મેજરની લગની  ચરરત્ર  જો ેફ મેકિાન  
14.  મોરના ઈંડા નિલલકા  ઈિર પેટલીકર  
16. સખુનો કાળ બાળપણનો  સ્મરણકથા  પ.ુ લ. દેર્પાુંડ ે 
18.  અઘરો રદિ  (દયારામ)  આસ્િાદ લેખ  િેણીભાઈ પરુોરહત  
19.   ત્યિીર  ૉકે્રરટ   ચરરત્ર વનબુંધ   ુંકલલત  
20.  બે લઘકુથાઓ  લઘકુથા  ઈિર પરમાર/નરેન બારડ  

 

નીચે આપેલા લેખક વિષે અભ્યા  કરિો. 

1.મહાત્મા ગાુંધી     2. ગોિધશનરામ વત્રપાઠી  

3. ઝિેરચુંદ મેઘાણી     4. ઉમાર્ુંકર જોર્ી  

5. સુુંદરમ  

આધવુનક  ારહત્યનો ઇવતહા  (બ્રોડ આઉટલાઇન)    ગજુરાતી  ારહત્યની રૂપરેખા – ધીરુભાઈ ઠક્કર  

 



Question Paper Design Class XII- Gujarati (Code No.110) 

Section Details of Topics  Type of 

Questions 

No.of 

Questions  

Total 

Marks  

Section –A  

Reading 

(10 Marks) 

Question from unseen prose passage    S.A. 05 1×5=05 

 Question from unseen poetry S.A. 05 1×5=05 

Section-B 

Writing  

(20 Marks) 

Report  writing for Newspaper  S.A. 01 1×6=6 

Letter (Official – Personal) S.A. 01 1×6=6 

Essay of at least 200-250 words on current 

topics (1 out of 3) 

L.A. 01 1×8=8 

Section-C 

Grammar  

(15 Marks) 

Transformation of Sentences- (Interrogative, 

Positive,Negative, Exclamatory)  

V.S.A. 03 3×1=3 

Idioms (from the text book) V.S.A. 03 3×1=3 

Proverbs (from the text book) V.S.A. 03 3×1=3 

Transformation of Sentences in respect to 

tenses.  

V.S.A. 03 3×1=3 

Sandhi V.S.A. 03 3×1=3 

Section-D 

Literature 

(20+15 

Marks) 

Prose : 

(Essay,Travelogues,Novel,ShortStory,Drama).  
   

Critical Appreciation,Comprehension               (  L.A. 01 1×4=4 

Explanation with reference to context  (who 

said to whom,When or why,name of the lesson) 

(2 out of 4) 

S.A. 02 2×2=4 

Answer in detail (2 out of 3) L.A. 02 2×4=8 

Answer in two/three sentences (2 out of 3) S.A. 02 2×2=4 

Poetry: 

Poetry Comprehension 

(From the text) 

L.A. 01 1×3=3 

Long questions from the prescribed poems      

(2 out of 3) 

L.A. 02 2×2=4 

Answer in two/three sentences  

(2 out of 3)  

L.A. 04 2×2=4 

One question based on History of modern 

Literature 

L.A. 01 1×4=4 

Total  80 Marks 

 

Prescribed Text Book : ‘Gujarati’ (DwitiyaBhasha) for class XII (Ed.2017) published by Gujarat 

RajyaShalaPathyaPustakMandalVidhyayan, Sector 10A, Gandhinagar, Gujarat. 

  

Prescribed Text Book : ‘Gujarati’ (DwitiyaBhasha) for class XII (Ed.2016) published by Gujarat 

RajyaShalaPathyaPustakMandalVidhyayan, Sector 10A, Gandhinagar, Gujarat.  

 

Theory Written Assessment – 80 Marks 

Internal Exam-20 Marks  

Listening Skill-10Speaking Skill -10  


