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નોટ
આ પ્રશ્નપત્રને બે વિભાગમાાં વિભાવિત કરિામાાં
આવ્યાં છે .
વિભાગ અ – િસ્તયવનષ્ઠ પ્રશ્નો (MCQ)
પ્રશ્ન 1,2,3 ના દર ેક ઉત્તર માટે 1-1 અાંક
વનર્ાાવરત છે .
કય લ ગયણ -૪૦
વિભાગ બ – િણાનાત્મક પ્રશ્નો.
આપેલી સૂચના પ્રમાણે આ વિભાગના પ્રશ્નોત્તર
લખિાના રહેશે.
લેખન કા્ામાાં આિતા પત્રલેખનના પ્રશ્નમાાં િો
પ્રેષકનયાં નામ આપિામાાં આવ્યાં ન હો્ તો
િિાબમાાં પત્ર લખતી િખતે વિદ્યાર્થીએ પોતાનયાં
નામ સરનામયાં કે પોતાની અને કોઇપણ શહે રની
આગિી ઓળખ આપિી નવહ. િો પ્રશ્ન પત્રમાાં
પ્રેષક અને પ્રવતનયાં નામ િણાવ્યાં હો્ તો િ તેનો
ઉલ્લેખ પત્રલેખનમાાં કરિો.
કય લ ગયણ-૪૦
પ્રશ્નનો ઉત્તર લખતા પહે લા તેનો વસવર્લ નાંબર
અચૂક લખિો.

Code No. 110

NOTE

This Question paper is divided in two parts.
Part A - Objective type questions. (MCQ).
Q.1, Q.2, Q.3 are of 1 mark each.
Total Marks - 40

Part B - Subjective, Descriptive questions.
As per the instructions given, the questions
and answers of this section have to be
written.
Do not mention your identity or the place
you reside in the answer to this letter writing
question. In case name or address is
mentioned in the question, you will have to
use the same in your answer.
Total Marks = 40
Please write down the serial number of the
question before attempting it.

ગયિરાતી
ર્ોરણ – XII (110)
સમય – 3 કલાક

Time: 3 hrs.

કુલ ગુણ -80

M.M.- 80

PART A
(Advanced Reading Skill)
પ્રશ્ન-1(A) નીચેનો ગદ્યખાંડ િાાંચી, તેની નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તરનો સાચો વિકલ્પ શોર્ીને લખો.

5×1=5

મણિલાલ નભુભાઈ ણિવેદીના શબ્દોમાાં કહીએ તો ‘આપિુાં વાચન એ આપિા જીવનનુાં ખરાં પ્રણતણબાંબ છે ’ વાચન એ
વ્યણિના વ્યણિત્વને ણનખારીને, કાં ડારીને પૂિણ અને ઉન્નત બનાવે છે . એમિે તો ત્યાાં સુધી કહ્ુાં છે કે કોઈ વ્યણિ કે વા પ્રકારનુાં
વાચન કરે છે એ મને કહો તો હુ ાં એ વ્યણિ કે વો છે તે કહી દઉાં. વાચનનો પ્રભાવ વ્યણિના માનસને, તેની ણવચારસરિીને
અને જીવનશૈલીને ધરમૂળથી બદલી નાખે છે એ મહાન ભાષાણવદોએ, ણવવેચકોએ અને સમથણ લેખકોએ ણસદ્ધ કરી દીધુાં છે .
આપિી શાળાઓ અને મહાશાળાઓમાાં જે ભિાવવામાાં આવે છે . એના િારા તો ણવદ્યાથીમાાં પલ્લવગ્રાહી પાાંણડત્ય જ
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કે ળવાય છે તેનુાં કારિ એ છે કે શાળાઓમાાં લગભગ બધાાં જ ણવષયોનુાં જ્ઞાન આપીને ણવદ્યાથીને ણડગ્રી આપવામાાં આવે છે .
ણવદ્યાથીઓએ સ્વણવકાસ માટે ઇતર વાચનની ટે વ પાડવી જ જોઈએ. ઇતર વાચન િારા જ પુસ્તકો સાથે મૈત્રી થાય છે .
પુસ્તકોની મૈત્રી જીવનઘડતરમાાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે . સારાાં પુસ્તકો જેવાાં કોઈ સાચા ણમત્ર નથી હોતા. તેઓ આપિા
સુખ-દુ ુઃખના સાથી છે . પુસ્તકો સત્યવિા અને સ્પષ્ટવિા છે . કડવુાં સત્ય પુસ્તકો જ કહે છે . સારાાં પુસ્તકો સુખદુ ુઃખમાાં
સમભાવ કે ળવવાની સીખ આપે છે . મહાન પુરષોના જીવનચણરત્રમાાંથી જીવન જીવવાની કલા શીખવા મળે છે . ધમણ પુસ્તકો
નૈણતકતા નીણતમત્તા શીખવે છે . ણવજ્ઞાન ણવષયક પુસ્તક વાાંચવાથી જગત સાથે તાલ મેળવીને ચાલી શકીએ છીએ. પ્રવાસવિણન
વાાંચવાથી દુ ણનયાની સેર કરવાનો આનાંદ મેળવી શકીએ છીએ. સારાાં પુસ્તકોના વાચનથી શ્રદ્ધા, ણહાં મત, બહાદુ રી, પ્રેમ, ક્ષમા
જેવાાં ગુિો ખીલે છે અને વહેમ, અાંધશ્રદ્ધા, કુ ણરવાજોથી દૂ ર રહી શકીએ છીએ. કે ટલાય લોકોના જીવનમાાં પુસ્તકોને લીધે
પણરવતણન આવ્યુાં છે . રણસ્કનના ‘unto the last’ નામના પુસ્તકમાાંથી ગાાંધીજીને સત્યાગ્રહ કરવાની પ્રેરિા મળી હતી જેને
કારિે જ ભારતનુાં ભાણવ બદલાયુાં અને ઇણતહાસમાાં સુવિણ અક્ષરોએ કાં ડારાયુાં. ભગવદગીતા, બાઈબલ, કુ રાન જેવા પુસ્તકોએ
લોકોને ઉમદા માગણદશણન આપયુાં છે . ઉત્તમ પુસ્તકોના વાચનથી દૃણષ્ટ ણવશાળ અને સમૃદ્ધ થાય છે . તેઓ આપિને કદી છે હ
દે તાાં નથી. બીજા બધાાં ણમત્રો સ્વાથણ પૂરો થતાાં કદીક આપિને ત્યજી દે છે પિ પુસ્તકોની મૈત્રી અતૂટ છે .
પ્રશ્નોI.વાચન વ્યણિના વ્યણિત્વને કે વુાં બનાવે છે ?
A. સરળ, સાંકુલ અને ધમાાંધ
B. ણનખારીને, કાં ડારીને પૂિણ અને ઉન્નત
C. ઉન્નત, અધોમુખ અને ઉર્ધવણમુખ
D. જણટલ, મુશ્કે લ અને ણશસ્તબદ્ધ
II. વાચનના પ્રભાવથી શુાં બદલાય છે ?
A. વ્યણિનુાં માનસ, ણવચારસરિી અને જીવનશૈલી
B. સમાજ, સાંસ્કૃ ણત અને રીતણરવાજ
C. જીવનધોરિ, એશોઆરામ અને સાંબાંધો
D. પહેરવેશ, વ્યવહાર અને ભાષાશૈલી
III. સારા પુસ્તકો વાચકને કે વી રીતે માગણદશણન આપે છે ?
A. સફળ ઉદ્યોગપણત, માગણદશણક અને ગણવણષ્ઠ નાગણરક
B. સાચો ણશક્ષક, અજ્ઞાની સલાહકાર અને ણવવેચક
C. જ્ઞાની મહાપુરષ, અણહતણચન્તક અને ણમત્ર
D. સાચા ણમત્રો, સુખદુ ુઃખના સાથી, સત્ય અને સ્પષ્ટ વિા
IV. સારા પુસ્તકોના વાચનથી કે વા ગુિો કે ળવાય છે ?
A. ધમાાંધતા, માનવતા અને ણદલાવરી
B. સ્વાથણ, સણહષ્િુતા અને ધાણમણકતા
2

C. શ્રદ્ધા, ણહાં મત, બહાદુ રી, પ્રેમ, ક્ષમા
D. બુણદ્ધમત્તા, સમજિશણિ અને મનણસ્વતા
V. રણસ્કનના ‘unto the last’ નામના પુસ્તકને કારિે શુાં થયુ?ાં
A. ભારતનુાં ભાણવ બદલાયુાં અને ઇણતહાસમાાં સુવિણ અક્ષરોએ કાં ડારાયુાં.
B. દે શની પ્રગણત અને સ્વણવકાસની તક મળી.
C. અસ્વસ્થ સમાજરચના રચવાની પ્રેરિા મળી.
D. જગતમાાં ભારતની નામના અને ણસણદ્ધની સાંભાવના વધી
(B) નીચેનયાં કાવ્ િાાંચી, તેની નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તરનો સાચો વિકલ્પ શોર્ીને લખો.
પુષ્પ તિી પાાંદ ડીએ બેસી હસતુાં કોિ ણચરાં તન હાસ?
પૃથ્વી ઉરથી ઊઠે કોનો સુરણભત,પુલણકત,મુખણરત શ્વાસ?
કોિ બદલતુાં સાંર્ધ યાકાશે પલ પલ નવલા પ્રેમલ ચીર?
કોિ ઊછળતી મોકલતુાં ણનજ કુ મળી ઊણમણ સરવર તીર?
અહો!,ગૂાંથતુાં કોિ પૃથ્વીને સેંથે ઝાકળ-મોતી-માળ?
તરએ તરએ ફળતી કોની આશા કે રી શાખ રસાળ?
કોના કાં કિ બાજે એકલ સણરતા કે ર ે સૂને ઘાટ?
પવણતને ણશખરે ણસ્થર બેસી કોિ સનાતન જોતુાં વાટ?
આ સારસની જોડ ણવશે ઊઠી છે કોની ઝાં ખનઝાળ?
અહો, ફલાંગે કોિ અધીરાં વાદળ વાદળ માાંડી ફાળ?
અાંતરની એરિ પર કોની પડે હથોડી ચેતનરૂપ?
કાળ તિી ધરતીમાાં કોિ ખોદી રહ્ુાં જીવનના કૂ પ?
પ્રશ્નો –
I. કણવ સાંર્ધ યાકાશને કે વુાં કહે છે ?
A. જીવનના રાં ગ દશાણવતુ
B. પોતાની ખુશીમાાં મસ્ત રહેતુાં
C. પલ પલ નવલા પ્રેમલ ચીર બદલતુાં
D. અબીલ-ગુલાલના રાં ગ ઉડાડતુાં
II. સરોવર માટે કણવએ શી કલ્પના કરી છે ?
A. સહાનુભૂણતની ખેવના કોિે મૂકી?
B. પરોપકારની ભાવના ક્ાાંથી આવે?
C. પાંડમાાં સમાય એવી આરજૂ કોની હશે?
D. કોિ પોતાની કુ મળી ઊણમણ મોકલતુાં હશે?
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III. નદીના વહેતા જળમાાં કણવને શુાં સાંભળાય છે ?
A. કાં કિનો ખિકાર
B. પાંખીઓનો મધુર ટહુ કો
C. પાિીનો ખળખળ અસ્વર
D. માછલીઓનો તરવરાટ
IV. પુષ્પ તિી પાાંદ ડીએ બેસી ......પાંણિ પૂિણ કરો.
A. કોિ ગૂાંથતુાં પૃથ્વીને સેંથે ઝાકળ-મોતી-માળ?
B. હસતુાં કોિ ણચરાં તન હાસ?
C. કોની પડે હથોડી ચેતનરૂપ?
D. કોિ ખોદી રહ્ુાં જીવનના કૂ પ?
V. સારસની જોડના હ્રદયમાાં શુાં ઊઠે છે ?
A. ણવરહની અણનિ
B. પ્રેમની ઝાં ખનઝાળ
C. એકલતાની ઊણમણ
D. અિગમાનો ભાવ

(Literature)
પ્રશ્ન-2 (A) નીચેના પ્રશ્નોના ્ોગ્્ વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ પાાંચ)
I. ‘ક્રોધી સ્વભાવને જીતવો ને’ કાવ્યમાાં ગાંગાસતીએ શો સાંદેશ આપયો છે ?
A. કોઈપિ ભોગે લક્ષ્ય ણસદ્ધ કરવાનો
B. પણરણસ્થણતને અનુકૂળ બનાવાનો
C. માનવજાતને આદશણનો સાંદેશ
D. સત્યની રાહ પર જીવન અસાથણક કરવાનો
II. ‘વતનનો તલસાટ’ કાવ્યનો પ્રકાર જિાવો.
A. ભજન
B. ઊણમણકાવ્ય
C. લોકગીત
D. સોનેટ
III. પ્રભુલાલ ણિવેદી કયા કાયણમાાં સાંકોચ ન રાખવો અને શાનાથી ડરવાનુાં કહે છે ?
A. અનુણચત, ઉણચત
B. સત્કાયણ, દુષ્કાયણ
4
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C. ધમણકાયણ, સેવાકાયણ
D. અપકૃ ત્ય, લોકસેવા
IV. માનવીએ ક્ારેય ગવણ ન કરવો કારિ કે ..... વાક્ પૂણતણ કરો.
A. શાિા સજ્જનતા ત્યજતા નથી.
B. શૂરા મુસીબત જોઈ ભયભીત નથી થતાાં.
C. ભૂપણતમાાંથી ણભખારી બનતાાં વાર નથી લાગતી.
D. સમય જીવનમાાં મહત્ત્વની ભૂણમકા ભજવે છે .
V. પોઢે લી પાાંપિના પડદા ઉપાડવા એટલે શુાં?
A. અજ્ઞાનનો અાંધકાર દૂ ર કરવો
B. જીવનની એકલતા દૂ ર ન કરવી
C. વાસ્તણવક જ્ઞાન મેળવવુાં
D. અન્યયીઓને ન્યાય આપવો
VI.. શબરીના ઉદાહરિ િારા કણવ શુાં સમજાવે છે ?
A. ઇચ્છાઓ પૂિણ કરનારનો ઉપકાર માનવો
B. જીવનની વાસ્તણવકતા અને જીવનઘડતરનુાં મૂલ્ય જાિવુાં
C. મોહમાયાને પામીને પરમતત્વ એટલે કે ઈશ્વરને પામવુાં
D. મોહમાયાને ત્યાગીને પરમતત્વ એટલે કે ઈશ્વરને પામવુાં
VII. વડલાના હૈયામાાં શુાં સમાયેલ છે ?
A. ફળ-ફૂલ અને પાાંદ ડાાં
B. લોકોના આણશષ
C. પાંખીઓના મીઠા ટહુ કા
D. ઘટાદાર છાાંયડો
(B) નીચેના પ્રશ્નોના ્ોગ્્ વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ પાાંચ)
I.કુ સુમનુાં મુખકમળ શાથી નમી ગયુ?ાં તેિે શુાં કયુાં?
A. કુ મુદના દુ ુઃખ અને વેદનાથી – તે ચૂપ રહી
B. માલિની મીઠી ટકોરથી -તેની વાત ન માની
C. સુાંદરના શબ્દવૃણષ્ટના પ્રવાહથી – સુાંદરની પાછળ ચાલવા લાગી
D. ણવદ્યાચતુરના આકરા વેિથી – સામો ઉત્તર ન આપયો
II.નારાયિ હેમચાંદ્રને કયા કયા શોખ હતા?
A. ગરીબોને મદદ કરીને પુણ્ યનુાં ભાથુાં બાાંધવાનો
B. જુ દા જુ દા લોકોને મળીને તેમની સેવા કરવાનો
5
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C. પુસ્તકો લોકો સુધી પહોાંચાડવાનો અને પ્રવાસપ્રીણત
D. પુસ્તકોનુાં ભાષાાંતર લોકો સુધી પહોાંચાડવાનો અને પ્રવાસપ્રીણત
III. ‘મોરના ઈાંડાાં’ પાઠનો પ્રકાર જિાવી તે કયા પુસ્તકમાાંથી લેવાયો તે શોધો.
A .આત્મકથાખાંડ - સત્યના પ્રયોગો
B .નવલકથાખાંડ - ગાાંધીજીનો અક્ષરદે હ
C .નવણલકા - માનતા
D. ટૂાં કીવાતાણ - ખરી કે ળવિી
IV. ‘અમારો એકનો એક રાજકુ માર સદા છે તેવો ને તેવો ફૂટડો અને જુ વાન રહે એવી અમારી ઇચ્છા છે .’ આ વાક્
કોિ, કોને કહે છે ?
A .રાજરાિી, પ્રભાશાંકર
B .ણસદ્ધપુરષ, રાજારાિી
C .રાિી, ણસદ્ધપુરષ
D .ણચરાયુ, ણસદ્ધપુરષ
V.રાજારાિીની સામે ણચરાયુએ તરછોડેલી રાિીએ આત્મહત્યા કરી ત્યારે તેમિે શુાં ણવચાયુાં? આ ઉણિ કઈ કૃ ણતની

છે ?
A. હવે પછી ણચરાયુના લનિ નણહ કરાવે - નારાયિ હેમચાંદ્ર
B. આના કરતાાં જુ વાની ન હોય તો સારાં – થીાંગડુાં
C. ણસદ્ધપુરષને ણવનાંતી કરીને રાિીને પુનુઃજીણવત કરવાનુાં - મોરના ઈાંડાાં
D. આના કરતાાં જુ વાની હોય તો સારાં – થીાંગડુાં
VI. મનુષ્યના વેશ નણહ, ણકન્તુ તેના મન વૃણત્ત બદલવા.. (ઉણિ પૂિણ કરો.) પાઠના લેખક કોિ છે ?
A. કે વળ નામ નણહ, કામ બદલવા જોઈએ.

- જૉસેફ મેકવાન

B. સમય નણહ, સાંજોગ બદલવા જોઈએ. - અખો
C. કે વળ નામ અને કામ બદલવા જોઈએ.

- પ્રભુલાલ ણિવેદી

D. મનની વૃણત્ત અને ણવચારોને બદલવા જોઈએ. – ચાંદ્રવદન મહેતા
VII. અખો ક્ાાં અને કયા હોદ્દા પર કામ કરતો હતો?
A. રાજાના દરબારમાાં - શાળાના ઉપરી
B. બાદશાહના મહેલમાાં - સેનાના ઉપરી
C. મહાજનના મહેલમાાં - ટાં કશાળાના ઉપરી
D. બાદશાહના મહેલમાાં - ટાં કશાળાના ઉપરી
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(Applied grammar)
પ્રશ્ન-3 (A) સૂચના પ્રમાણે સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ પાાંચ)
I.નીચેનામાાંથી ‘તુાંબડીમાાં કાાંકરા હોવા’ રૂણઢપ્રયોગનો સાચો અથણ લખો.
A. કશી જ સમજ ન પડવી
B. ખૂબ હોણશયાર હોવુાં
C. તક ઝડપવી
D. મુશ્કે લ પણરણસ્થણતમાાંથી પસાર થવુાં
II. નીચેનામાાંથી ‘વારી જવુ’ાં રૂણઢપ્રયોગનો સાચો અથણ લખો.
A. મન મક્કમ કરવુાં
B. સમય પારખવો
C. ણફદા થઈ જવુાં
D. અવાક્ બની જવુાં
III. નીચેના રૂણઢપ્રયોગ અને તેના અથણનુાં કયુ જોડકુાં યોનય છે ?
A. કસોટીએ ચડાવવુાં – ખાતરી ન કરવી
B. માઠુાં લાગવુાં – ખરાબ લાગવુાં
C. કાન દે વા – ર્ધયાનથી ન સાાંભળવુાં
D. જીવને ટાઢક વળવી – અસાંતોષ થવો
IV. નીચેના રૂણઢપ્રયોગ અને તેના અથણનુાં કયુ જોડકુાં યોનય નથી?
A. પાછા પડવુાં – ણનષ્ફળ જવુાં
B. ઉચાળા ભરવા – સમાન લઈને એક જનયાએથી બીજી જનયાએ જવુાં
C. જોખમ ખેડવુાં – સાહસ કરવુાં
D. આાંચ ન આવવી – આગ લગાવી
V. નીચેનામાાંથી ‘બે પાાંદ ડે થવુાં’ રૂણઢપ્રયોગનો સાચો અથણ લખો.
A. આણથણક પણરણસ્થણત સુધરવી
B. અવળા પાસા પડવા
C. કાળજીપૂવણક કામ કરવુાં
D. એકની એક વાત પકડી રાખવી
VI. નીચેનામાાંથી ‘ઠે કાિે પડવુ’ાં રૂણઢપ્રયોગનો સાચો અથણ લખો.
A. એક જનયાએ ણસ્થર ન રહેવુાં
B. મન ઉદાર રાખવુાં
7
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C. ધાંધે વળગવુાં
D. ણવજય મેળવવો
(B) સૂચના પ્રમાણે સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ ચાર)
I. નીચેના કહેવત-જોડકાાંમાાંથી સમાન અથણવાળુાં જોડકુાં શોધો.
A. ભલાઈ કરતાાં ભૂત વળગે – ન બોલ્યામાાં નવ ગુિ
B. ભૂખ યુાં એને કાાંઈ ન દુખ યુાં. – ખાધુાં ખભે આવે.
C. સત્તા પાસે શાિપિ નકામુાં – હોય શાન તો જગમાાં માન
D. ફરે તે ચરે ને બાાંર્ધ યુાં ભૂખે મરે. – મહેનત કરે તે જ ફળ મેળવે
II. નીચેનામાાંથી ‘તારાં મારાં સણહયાર ને મારાં મારાં આગવુાં. –આ કહેવતનો સાચો અથણ લખો.
A. પોતાની વસ્તુ પોતાની પાસે રાખવી અને બીજાની વસ્તુમાાં ભાગ પડાવવો
B. બીજાની વસ્તુ પોતાની પાસે રાખવી અને પોતાની વસ્તુમાાં ભાગ પડાવવો.
C. બીજાની વસ્તુ વહેચવીને અને પોતાની વસ્તુ વેચવી.
D. પોતાની વસ્તુનુાં મૂલ્ય સમજવુાં અને બીજાની વસ્તુને ણનમૂણલ્ય ગિવી.
III. ઘિાાં બધાાં તાાંતિાાં ભેગા થાય તો તે ખૂબ જ મજબૂત બને છે . - આ કઈ કહેવતનો અથણ છે ?
A. બણળયાના બે ભાગ
B. બહુ તાંતુ બળવાંત
C. જીવતો હાથી લાખનો, મૂએ સવા લાખનો.
D. કણજયો વેચાતો લેવો
IV. ‘જેવી દૃણષ્ટ એવી સૃણષ્ટ’ કહેવતનો સાચો અથણ શોધો.
A. અસત્ય લાાંબો સમય ટકતુાં નથી.
B. દૃણષ્ટ અને નજર બીજા પર આધાર રાખે છે .
C. જેવા પોતે હોય તેવા જ અન્ય પિ લાગે.
D. સમયને સાચવી જાિે તે જ ખરો નર.
V. નીચેના કહેવત-જોડકાાંમાાંથી સમાન અથણવાળુાં જોડકુાં શોધો.
A. વાડ ણવના વેલો ન ચડે – સમયને સાચવે તે સાચો.
B. રૂપ ડૂ બાડે ગુિ તારે. – ઝે રનુાં મારિ ઝે ર .
C. નમયુાં તે પ્રભુને ગમયુાં. – દગલબાજ બમિુાં નમે.
D. અણત લોભ તે પાપનુાં મૂળ. – લોભે લક્ષિ જાય.
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(C) સૂચના પ્રમાણે સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર શોર્ો. (કોઈપણ ત્રણ)

3×1= 3

I. નીચેનામાાંથી લેખનરૂણઢ અને ભાષશુણદ્ધની દૃણષ્ટએ સાચુાં વાક્ લખો.
A. તમે જ કહો છો જીવન સાંકુલ છે . તમારે દુ ુઃખી હ્રદયે મારો ત્યાગ કયો.
B. જે સત્ય મને જડયુાં નથી તે સત્યને શોધવા માટે હુ ાં કોઈપિ વસ્તુ ત્યાગવા તૈયાર છુાં.
C. આપિી આસપાસ ઘિુાં બન્યા કરે છે અવલોકનથી ઘિુાં ન શીખી શકાય.
D. પોતે શીખવેલા સાચા સાંસ્કારનુાં અવમૂલ્યન થતાાં માતાની આત્મા દુ ુઃખી થઈ.
II.નીચેનામાાંથી લેખનરૂણઢ અને ભાષશુણદ્ધની દૃણષ્ટએ કયુાં વાક્ અયોનય છે ?
A. જેમ આપિે ઘરમાાં વસીએ છીએ તેમ ઘર આપિામાાં વસે છે .
B. ધીમે ધીમે નયનને લાનયુાં કે આ લક્ષ્યને ણસદ્ધ નણહ કરી શકાય.
C. જો તમે સખત મહેનત કરશો તો જીવનમાાં અવશ્ય સફળ થશો.
D. કોઈપિ ણનિણય ણનશ્ચય લેતા પહેલા કદી ણવચાર નણહ કરવો જોઈએ.
III. નીચેનામાાંથી પદક્રમ અને પદસાંવાદની દૃણષ્ટએ સાચુાં વાક્ શોધો.
A. ઝળહળી ઊઠે છે પ્રભાતનાાં સુવિણ ણકરિોમાાં વેણનસ સુવિણનગરી સમી.
B. પ્રભાતનાાં સુવિણ ણકરિોમાાં વેણનસ સુવિણનગરી સમી ઝળહળી ઊઠે છે .
C. પ્રભાતનાાં વેણનસ સુવિણનગરી સમી ઝળહળી ઊઠે છે સુવિણ ણકરિોમાાં.
D. ણકરિોમાાં વેણનસ સુવિણનગરી પ્રભાતનાાં સુવિણ સમી ઝળહળી ઊઠે છે .
IV. નીચેનામાાંથી લેખનરૂણઢ અને ભાષશુણદ્ધની દૃણષ્ટએ સાચુાં વાક્ શોધો.
A. ખેડૂતો પાયમાલ થયા અને કારીગરવગણ બેકાર બન્યો.
B. સતીશ ‘માનવીની ભવાઈ’, ‘ણહમાલયનો પ્રવાસ’ અને ‘કુ રક્ષેત્ર’ વાાંચી.
C. ઑણફસમાાં સફાઈકામ કરતા કમણચારીઓ એકઠા થવાના છે .
D. એક ગૌતમ નામના ઋણષ હતા.
(D) નીચેના િાક્યોના સૂચના પ્રમાણે કાળ ઓળખો. (કોઈપણ ત્રણ)
I. નીચેના વાક્ોમાાંથી પૂિણ વતણમાનકાળનુાં વાક્ શોધો.
A. ણશક્ષકે ણવદ્યાથીઓને જીવનમાાં સચ્ચાઈ મૂલ્ય સમજાવ્યુાં છે .
B. રમિભાઈ દૂ ધના ણહસાબ માટે ભીાંત પર પથ્થરથી લીટીઓ દોરી રહ્ા છે .
C. ભારતવાસીઓ માટે મતદાન કરવુાં મરણજયાત હશે.
D. તેિે પગણથયાાં પાસેનો થાાંભલો પકડયો અને ત્યાાં જ બેસી ગયો.
II. નીચેના વાક્ોમાાંથી ચાલુ ભૂતકાળનુાં વાક્ શોધો.
A. પત્રકારો ગયા એ વાતની મેં ભદ્રાં ભદ્રને જાિ કરી એટલે તેમિે ચક્ષુ ખોલ્યા.
B. કણવ માત્ર કલ્પનાના ધોડા જ નથી દોડાવતા કુ દરતના તત્વને પિ માિે છે .
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C. ગુલાબના નયનમધુર સૌાંદયણનુાં પ્રગટવુાં એ સુખદ અનુભવ હતો.
D. મીરાાં સાંસારરૂપી વૃાંદાવનની કુાં જગલીઓમાાં ણગણરધરની લીલાના ગુિગાન કરી રહ્ાાં હતાાં.
III. નીચેના વાક્ોમાાંથી પૂિણ ભણવષ્યકાળનુાં વાક્ શોધો.
A. હુ ાં આ પૈસા તારી અાંગત જરૂણરયાત અને જરૂણરયાતમાંદોને સહાય માટે આપુાં છુાં.
B. નીલાને જતી રોકવાનુાં એને મન થયુાં પિ ઉપકારના બોજથી તેના હોઠ ણબડાઈ ગયા.
C. વૈજ્ઞાણનકોએ વસ્તુનુાં આત્મભુત સત્ય અનેક શોધો િારા સાણબત કયુાં હશે.
D. સાચી સમજિ ણવના વ્યણિના શબ્દોનુાં રહસ્ય સમજી શકવુાં દુષ્કર બનશે.
IV. નીચેના વાક્ોમાાંથી સાદા ભૂતકાળનુાં વાક્ શોધો.
A. સત્યના પૂજારીને સ્વતાંત્ર સત્યની ઝાાંખી દુ લણભ હતી.
B. વીિામાાંથી એવુાં તો ણદવ્ય સાંગીત નીકળતુાં હતુાં કે હુ ાં તો પીતો જ રહ્ો.
C. સુભાષચાંદ્ર બોઝે દે શની આઝાદી માટે પ્રાિની આહુ ણત આપી.
D. હુ ાં મુસાફરીના મધુર સાંસ્મરિોમાાં ખોવાઈ ગયો હતો.

PART B

40

(Literature)
પ્રશ્ન-4 (A) નીચેના પ્રશ્નોના બે-ત્રણ િાક્યોમાાં ઉત્તર લખો. (કોઈપણ બે)

2×2= 4

I. ગાંગાસતી કઈ આશા છોડીને શેમાાં ર્ધયાન ધરવાનુાં કહે છે ?
II. અજુ ન
ણ ના દષ્ટાાંત િારા કણવ શો સાંદેશ આપે છે ?
III. ‘હોડી’ અને ‘સાંસાર’ના પ્રતીકો સ્પષ્ટ કરો.
(B) નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. (કોઈપણ એક)

3×1= 3

I. ‘વડલો ને પાંખીડાાં’ કાવ્યનો મર્ધયવતી ણવચાર સ્પષ્ટ કરી કાવ્યનુાં હાદણ સમજાવો.
II. ‘વતનાનો તલસાટ’ કાવ્યમાાં આલેખાયેલો કણવનો કલ્પાાંત આલેખો.
પ્રશ્ન-5 (A) નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર િિાબ લખો. (કોઈપણ ત્રણ)

3×3=9

I. ‘પૂજા
ાં મેજરની લગની’ ચણરત્ર ણનબાંધને આધારે પૂજા
ાં ની ણનુઃસ્વાથણ પરાયિતા ચચો.
II. મહીજીએ દીકરાની નેકી અને મદાણનગીની પરીક્ષા કે વી રીતે કરી?
III. સ્વતાંત્ર ણવચારક તરીકે સૉક્રે ણટસનુાં ચણરત્ર આલેખો.
IV. ‘ડાઘ’ લઘુકથામાાં પ્રગટતી સાંવેદના આલેખો.
(B) નીચેના સવહત્્કારનો આશર ે દસ-બાર િાક્યોમાાં પવરચ્ આપો. (કોઈપણ એક)
I. ઉમાશાંકર જોશી
II. દલપતરામ
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(Effective writing Skill)
પ્રશ્ન-6 નીચે આપેલ વિષ્ પર આપેલા મયદ્દાને આર્ાર ે ૨૫૦ શબ્દોમાાં વનબાંર્ લખો. (કોઈપણ એક)

8×1=8

I. મોાંઘિારીના સાંદભે મધ્્મિગાના માનિીની હાડમારીઓ:
મયદ્દા : પ્રસ્તાવના - વતણમાન પણરણસ્થણત – મોાંઘવારી વધવાનાાં કારિો – મોાંઘવારીની સામાન્ય લોકો પર અસર –
મોાંઘવારીના ણવષચક્રથી અથણતાંત્રને બચાવવાના ઉપાયો – ઉપસાંહાર.
II. જીિનમાાં ઉત્સિોનયાં મહત્ત્િ:
મયદ્દા : પ્રાસ્તાણવક – પરાં પરાગત ઉત્સવો - ઉત્સવોનુાં જીવનમાાં મહત્ત્વ – ઉત્સવોની ઉજવિીમાાં અણવવેક – ઉપસાંહાર.
3.કય દરતના હાસ્્ અને તાાંડિ:
મયદ્દા : પ્રાસ્તાણવક - કુ દરતના રમિીય રૂપો – કુ દરતના રૌદ્ર રૂપો – સજીવસૃણષ્ટ પર અસર – ઉપસાંહાર.

પ્રશ્ન-7 પ્ાાિરણની જાળિણી અાંગે ્ોજા્ેલા એક કા્ાવશવબરની સાર્થે ઉિિા્ેલા િૃક્ષારોપણ વદનની માવહતી
આપતો અહે િાલ િતામાનપત્રના તાંત્રીને લખો.

𝟔 ×1=6

પ્રશ્ન-8 દૂ ર્સાગર ડેરીની મયલાકાત માટે માંિૂરી માગતો પત્ર ડેરીના મેનિ
ે રને લખો.

𝟔 ×1=6

************************************************
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