ુ રાતી (110)
ધોરણ- 11 ગજ
અભ્યાસક્રમ – 2021-22

Term-I (પ્રથમ સત્ર)
કાવ્યન ુંુ નામ

ક્રમ.

કવિન ુંુ નામ

પ્રકાર

1.

જાગને જાદિા

પદ

નરવસિંહ મહેતા

5.

વપતાની સેિા

ઊવમિકાવ્ય

દલપતરામ

11.

ભવિષ્યિેત્તા

ઊવમિકાવ્ય

ચું.ચી.મહેતા

પાઠન ુંુ નામ

ક્રમ

લેખકન ુંુ નામ

પ્રકાર

2.

ખરી મા

નિલલકા

રમણલાલ િ.દે સાઈ

4.

મારા રાહબર: અહેમદ જલાલદ્દુ ીન

આત્મકથા ખુંડ

ડો.એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

10.

ુ થાઓ: 1. ઠેસ
બે લઘક

ુ થા
લઘક

મોહનલાલ પટેલ,

2. ઘા

જનક વત્રિેદી
પ ૂરક િાુંચન
1.

વ્હાણ ુંુ િાય

ઊવમિગીત

વપ્રયકાુંત મલણયાર

પ ૂરક િાચનના પાઠ લેલખત પરીક્ષામાું લેિા નહીં તે શ્રિણ અને કથનની પ્રવ ૃવત્ત માટે છે .

Question Paper Design
Class XI- Gujarati (Code No. 110)
Term-I (પ્રથમ સત્ર) –Objectives
(Timing-90 Min)

Section

Details of Topics

Total Marks

Reading
(10 Marks)

Question from unseen prose passage
Question from unseen prose poetry

5
5

Literature
(15 Marks)
Grammar
(15 Marks)

Question from prose and poetry

15

Idioms (from the text book)
Proverbs (from the text book)
Correct the sentences (3 out of 4)
Sandhi (3 out of 5)

5
4
3
3
40 Marks

Theory Written Assessment – 40 Marks
Internal Exam-10 Marks – Assessment of Listening and Speaking Skill
(Listening Skill-5 Marks (Supplementary lessons) Speaking Skill -5 marks)

ુ રાતી (110)
ધોરણ- 11 ગજ
અભ્યાસક્રમ – 2021-22

Term-II-(દ્વિતીય સત્ર)
કાવ્યન ુંુ નામ

ક્રમ.

કવિન ુંુ નામ

પ્રકાર

13.

ુ રી ત ુંુ પાછો જા !
પજા

ઊવમિકાવ્ય

કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી

15.

એક જ દે લચનગારી

ઊવમિકાવ્ય

હરરહર ભટ્ટ

19.

રસ્તા િસુંતના

ગઝલ

મનોજ ખુંડેરરયા

21.

વિસામો

ઊવમિકાવ્ય

િેણીભાઈ પરુ ોરહત

પાઠન ુંુ નામ

ક્રમ

લેખકન ુંુ નામ

પ્રકાર

12.

કણણ- કુું તી સુંિાદ

નાટય ખુંડ

ુ ાઈ પુંચોળી
મનભ

16.

મૌન એ જ િીરતા

લચિંતન

ચુંન્દ્રકાુંત મહેતા

20.

રદલાિરી

લોકકથા

રાઘિજી માધડ

પ ૂરક િાુંચન
2.

બાબ ુ િીજળી

ચરરત્ર લેખ

અવનરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ

3.

બે મા

નિલલકા

અહેમદ નદીમ કાસમી

પ ૂરક િાચનના પાઠ લેલખત પરીક્ષામાું લેિા નહીં તે શ્રિણ અને કથનની પ્રવ ૃવત્ત માટે છે .

Question Paper Design
Class XI- Gujarati (Code No. 110)
Section
Literature
(20 Marks)

Writing
(20 Marks)

Term-II-Subjective
(Timing-2 Hrs.)
Details of Topics

Total Marks

Poetry:
Answer in two/three sentences (2 out of 3)
Answer in detail from the prescribed poems only (1 out of 3)
Prose :
(Essay, Travelogues, Novel, Short Story, Drama).
Answer in two/three sentences (2 out of 3)

4
3

Answer in detail (3 out of 5)

9

Essay of at least 200-250 words on current topics (1 out of 3)

4

8

Report Writing

6

Official Letter
Total

6
40-Marks

Prescribed Text Book : ‘Gujarati’ (Dwitiya Bhasha) for class XI (Ed.2016) published by Gujarat Rajya Shala Pathya
Pustak Mandal Vidhyayan, Sector 10A, Gandhinagar, Gujarat.
Theory Written Assessment – 40 Marks
Internal Exam-10 Marks – Assessment of Listening and Speaking Skill (Listening Skill-5 Marks (Supplementary lessons)
Speaking Skill -5 marks)

Class XII- Gujarati (Code No.110)
ુ રાતી (110)
ધોરણ- 12 ગજ
અભ્યાસક્રમ – 2021-22

Term-I (પ્રથમ સત્ર)
કાવ્યન ુંુ નામ

ક્રમ.

કવિન ુંુ નામ

પ્રકાર

1.

ક્રોધી સ્િભાિને

પદ

ગુંગાસતી

3.

એક સરખા રદિસ

ગીત

ુ ાલ દ્વિિેદી
પ્રભલ

9.

હુંકારી જા

ઊવમિકાવ્ય

સદ
ુંુ રમ્

પાઠન ુંુ નામ

ક્રમ

લેખકન ુંુ નામ

પ્રકાર

2.

ુ ન ુંુ કઠણ તપ
કુ સમ

નિલકથા ખુંડ

ગોિધણનરામ વત્રપાઠી

4.

નારાયણ હેમચુંર

આત્મકથા ખુંડ

ગાુંધીજી

5.

થીંગડુું

નિલલકા

સરુ ે શ જોષી

8.

અખાનો સુંસારત્યાગ

નારટકા

ચું.ચી.મહેતા

નીચે આપેલા લેખક-કવિ વિશે અભ્યાસ કરિો.
ુ
1. સરુ ે શ જોશી 2. આનુંદશુંકર ધ્રિ

ુ શી
3. ઉમાશુંકર જોશી 4. કનૈયાલાલ મન

ુ રાતી સારહત્યની રૂપરે ખા – ધીરુભાઈ ઠાકર.
સુંદભણ પસ્ુ સ્તકા - અિાણ ચીન સારહત્યનો ઇવતહાસ (બોડણ આઉટલાઇન) ગજ

Question Paper Design
Class XII- Gujarati (Code No. 110)
Term-I (પ્રથમ સત્ર) -–Objectives
(Timinig-90 Min)

Section

Details of Topics

Total Marks

Reading
(10 Marks)

Question from unseen prose passage
Question from unseen prose poetry

5
5

Literature
(15 Marks)

Poem followed by question (from the text) (5 out of 6)
Question from the prose section (5 out of 6)
Question from the author section
(5 out of 6)
(1.સુરેશ જોશી 2. આનંદશંકર ધ્રુવ

5
5
5

ુ શી)
3. ઉમાશંકર જોશી 4. કનૈયાલાલ મન

Grammar
(15 Marks)

Idioms (from the text book) ( 5 out of 6)
Proverbs (from the text book) (4 out of 5)

5
4

Correct the sentence (3 out of 4)
Transformation of Sentences in respect to tenses (3 out of 4)
Total

3
3
40 Marks

Theory Written Assessment – 40 Marks
Internal Exam-10 Marks – Assessment of Listening and Speaking Skill
(Listening Skill-5 Marks (Supplementary lessons) Speaking Skill -5 marks)

Class XII- Gujarati (Code No.110)
ુ રાતી (110)
ધોરણ- 12 ગજ
અભ્યાસક્રમ – 2021-22

Term-II-(દ્વિતીય સત્ર)
કાવ્યન ુંુ નામ

ક્રમ.

કવિન ુંુ નામ

પ્રકાર

11.

િડલો ને પુંખીડા

પદ

દુલા ભાયા કાગ

13.

િતનનો તલસાટ

સૉનેટ

રમણીક અરાલિાળા

21.

બેટા! મને પાછી જિા દે

ુ ાદ)
ઊવમિકાવ્ય (અનિ

ઉમા મહેશ્વરમ (અન.ુ ) નીતા
રમૈયા

પાઠન ુંુ નામ

ક્રમ

લેખકન ુંુ નામ

પ્રકાર

12.

પજા
ું ૂ મેજરની લગની

ચરરત્ર

જોસેફ મેકિાન

14.

મોરના ઈંડા

નિલલકા

ઈશ્વર પેટલીકર

19.

સત્યિીર સૉક્રેરટસ

ચરરત્ર વનબુંધ

સુંકલલત

20.

ુ થાઓ
બે લઘક

ુ થા
લઘક

ઈશ્વર પરમાર/નરે ન બારડ

નીચે આપેલા લેખક-કવિ વિશે અભ્યાસ કરિો.
1. દલપતરામ

2. રામનારાયણ પાઠક 3.મલણશુંકર ભટ્ટ (કવિ કાન્દ્ત)

ુ રાતી સારહત્યની રૂપરે ખા – ધીરુભાઈ ઠાકર
સુંદભણ પસ્ુ સ્તકા - અિાણ ચીન સારહત્યનો ઇવતહાસ (બ્રોડ આઉટલાઇન) ગજ

Question Paper Design
Class XII- Gujarati (Code No.110)
Term-II-(દ્વિતીય સત્ર)- Subjective
(Timing-2 Hrs.)
Section
Literature
(20 Marks)

Details of Topics

Total Marks

Poetry:
Answer in two/three sentences (2 out of 3)
Answer in detail from the prescribed poems only (1 out of 3)
Prose :
(Essay, Travelogues, Novel, Short Story, Drama, author-

4
3

1. દલપતરામ 2. રામનારાયણ પાઠક 3.મલણશુંકર ભટ્ટ (કવિ
કાન્દ્ત)).

Writing
(20 Marks)

Answer in detail (3 out of 5)

9

Question based on History of modern literature. (1 out of 2)

4

Essay of at least 200-250 words on current topics (1 out of 3)

8

Report Writing
Official Letter

6
6

Total

40-Marks

Prescribed Text Book : ‘Gujarati’ (Dwitiya Bhasha) for class XII (Ed.2016,Ed.2017) published by Gujarat
Rajya Shala Pathya Pustak Mandal Vidhyayan, Sector 10A, Gandhinagar, Gujarat.
Theory -Written Assessment – 40 Marks
Internal Exam-10 Marks - Assessment of Listening and Speaking Skill
(Listening Skill-05 Marks, Speaking Skill -05 Marks)

