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ગજુયાતી 

ધોયણ-X (010) 
વભમ – 3 કરાક                                                                            કુર ગણુ :80  
 Time: 3 hrs.                                                                               M.M.  – 80  

 Section A - Advanced Reading Skill  
પ્ર.૧ 

[અ] 

નીચે આેરો ગદ્યખડં લાચંી આેરા પ્રશ્નોના જલાફ તભાયા ળબ્દોભા ંરખો.  (5) 

 ળૈળલકા જગતની યંગભમૂભ યન જીલનના મિઅંકી નાટકન પ્રથભ અંક છે. અને એન  ંઆછ ંાતળં 

સ્ભયણ થતા ંઆંખન ખણૂ બીન થઈ જામ છે. ફાણભા ંકભની ાખંડી જેલા મ રામભ ગાર ય 

ભાના સ્નેશબીના ચ ફંનન અભબેક શજ  ણ માદ આલી જામ છે. મનળાે જલાન  ંકડવ  ંઝેય જેવ  ંરાગે. 

યજ ળાાન વભમ થામ અને ળયીયના ંમિંભા ંઅચાનક કઈ ફગાડ થામ. કેવ  ંબણ , લડીર 

 

     

Class: X 

Gujarati 

           Sample Question Paper  

      

 

      

   
 

 

 

 

Code No. 9 

 આ પ્રશ્નત્રભા ંકુર 7 ાના છે તે તાવી રેવુ.ં  
 આ પ્રશ્નત્રભા ંજભણી ફાજુએ આેરો કોડ નફંય ઉભેદલાયે ોતાની ઉત્તયલશીભા ંઅલશ્મ રખલાનો યશળેે.  
 આ પ્રશ્નત્રભા ંકુર 5 પ્રશ્નો  છે તે તાવી રેવુ.ં 
 પ્રશ્નનો ઉત્તય રખતા શરેા તેનો સવરયમર નફંય અચકૂ રખલો.  
 આ પ્રશ્નત્ર લાચંલા ભાટે 15 સભસનટનો વભમ પાલલાભા ંઆલળે. (10-15 થી 10-30) 
 લાચંલાના વભમ દયસભમાન કોઈણ સલદ્યાથી ઉત્તય રખી ળકળે નશીં.  
 Please check that this question paper contains 7printed 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.  
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ક્યાયેક ભાની ણ જામ. વાજંે ગાભના ાદયે જઈ રખટીની યભત , ભગલ્રીદંડા કે છી ગેડીદડાની 

યભત યભામ. દદલવ આથભી જામ તમા ંસ ધી યભત યૂી ન થામ. દીલાફત્તી ટાણ  ંથામ તમાયે મલશ્વનાથ 

ભશાદેલના ભદંદયની ઝારય લાગે અને ભા ળધતી ળધતી આલી ચડે , કાનટ્ટી કડીને ઘયે રઈ જામ. 

તે સ્નેશબીની ભાની બભૂ શજ  ણ માદ આલે છે. શીના દદલવભા ંગાડંીતયૂ યંગરીરા ભાણલાભાં , 

રાકડા ંચયલાભા ંઅને ઉત્તયામણ ય તગંના ેચ અને ભાજંાની લ ૂટંાલ ૂટંભા ંઅભે શાજય શઈએ જ. 

ક.  ‘મિઅંકી’ એટરે શ ?ં  

 (અ) િણ અંકલાળં  (ફ) િણ મલબાગલાળં (ક) િણ આંકડા વાથે જડામેલ    

ખ.  વાજંે કઈ યભત યભામ ?  

 (અ) અંતાક્ષયી (ફ) દિકેટ અને વતંાકકૂડી(ક) ભગલ્રીદંડા અને ગેડીદડા  

ગ. શીના દદલવ કેલી યીતે ભનાલામ ?  

 (અ) યાવરીરા કયલાભા ં(ફ) યંગરીરાભા ં (ક) ધ્માન કયલાભા ં  

ઘ.  ફાણભા ંફાકના ગર કેલા શમ છે?  

 (અ) ગ રાફની ાખંડી જેલા  (ફ) કભની ાખંડી જેલા   (ક) ગરગટા જેલા   

ચ. ફાકને મનળાે જલાન  ંકેવ   ંરાગ?ે  

 (અ) ભીઠ ં ભધ જેવ (ંફ) કડલા ંકાયેરા ંજેવ  ં (ક) કડવ  ંઝેય જેવ    
પ્ર.૧ 

[આ] 

નીચે આેરો ગદ્યખડં  લાચંી આેરા પ્રશ્નોના જલાફ તભાયા ળબ્દોભા ંરખો. (5) 

 પ્રાચીન તલન મલમલધ આશ્રભથી બય યૂ શતા. કેટરાક આશ્રભભા ંએક-ફે મળષ્મને અધ્મમન 

કયાલતા, લી વાદંીનીઋમના જેલા ફીજાં કેટરાક આશ્રભભા ંએક પ્રમવધ્ધ મલધાગ ર ની આવાવ 

અનેક મલધાથી એકઠા ંથતા.ં આ ફનેં પ્રકાયભા ંગશૃન  ંજ લાતાલયણ પ્રલતત  ંશત  .ં આ મળક્ષણકા 

દયમભમાન મલધાથી ગ ર ના ઘયભા ંલવતા ,કાષ્ટવચંમ કયતા ં ,ગામ ચયાલતાં , ભબક્ષા ભાગતા અને 

ગશૃકામય કયતા ંઅને તેભના ચયણે ફેવીને મલનમ અને બાલલૂયક જ્ઞાન ગ્રશણ કયતા ંશતા. આ ગ ર ને 

એભના મળક્ષણ કામયભા ંલડા મલ દ્યાથી ગ ર ને મગ્મ બેટ આતા. એ તાના ગાભ કે ળશયેભા ંાછા 

પયતા.ં મળક્ષણના વભાપ્તતકાે મલ દ્યાથી દેળભા ંમયટન કયત અને ગ ર  ાવે પ્રાતત કયેરી મલદ્યા 

અન બલની કવટીએ ચઢાલત શત.  
 

 

(ક) પ્રાચીન તલન ળેનાથી બયેરા ંશતા ં?  
(ખ) ક્યા ઋમ ાવે અનેક મળષ્મ અભ્માવ અથે આલતા ંશતા ં?  
(ગ) મલદ્યાથી મળક્ષણકા દયમભમાન કઈ કઈ પ્રવમૃત કયતા ંશતા ં?  



3 P.T.O  

 

(ઘ) મળષ્મ જ્ઞાન પ્રાતત કમાય છી કઈ કવટીથી વાય થતા ંશતા ં?   
(ચ) ‘મયટન કયવ ’ંએટરે શ  ં?  
[ઇ] નીચેનુ ંકાવ્મ લાચંી, તેની નીચે આેરા પ્રશ્નોના ંઉત્તયનો વાચો સલકલ્ વદં કયી રખો.  (5) 

 
ઘણ  ંફધ  ં છે આ દ મનમાભા,ં રેલા  જેવ  ં ને  દેલા  જેવ  ં

ડ ે દ ુઃખ ત તલા  જેવ ,ં  ભે સ ખ ત લયવલા જેવ  ં

થમા  તભે  જ ઉડતા ખંી, ભત  ં ગગન  ઉડલા  જેવ  ં

ફધં  કમાય ભનના દયલાજા, ત ખણૂે ફેવી યડલાજેવ .ં. 

ઘણ  ંફધ  ંછે આ દ મનમાભા.ં. 

 ડ ગંય જેલા થા વજ્જન, વવંાયે  એ વયલાા જેવ  ં

દ ર્જનતા દ ગયણની ખીણ, જીલન જાણે ફાદફાકી જેવ  ં

ક દયતના ંણ ફબ્ફે રૂ, લાદ લયવે અમતૃ જેવ  ં

રૂઠે  પ્રકૃમત તાડંલ કયતી, રાગત  ંકડવ  ંઝેય જેવ …ં 

ઘણ  ંફધ  ંછે આ દ મનમાભા.ં. 

પે્રભ ને કરૂણા જ શૈમે શઠે,લડરા  કેયી  છામા  જેવ  ં

પ્રગટે  દશિંવા  નપયત શૈમ,ે સકૂા  તતા  યણ  જેવ  ં
ઘણ ફંધ છેંઆદ મનમાભા ં

 

(ક) આણે ખણૂે ફેવી ક્યાયે યડવ  ંડ ેછે? 

(અ) ખંીની જેભ ઉડીએ તમાયે  (ફ)ભનના દયલાજા ફધં કયીએ તમાયે (ક)સ ખ લયવાલીએ તમાયે  

 

(ખ) આણે કના જેવ  ંવજ્જન થવ  ંજઈએ? 

(અ૧) વાધ  જેવ  ં  (ફ) ભશાતભા જેવ  ં  (ક) ડ ગંય જેવ  ં

 

(ગ) પ્રકૃમત કડલી ઝેય જેલી ક્યાયે રાગે છે ? 

(અ) રૂઠે તમાયે     (ફ) અમતૃ લયવાલે તમાયે      (ક) દ કા ડ ેતમાયે  

 

(ઘ) જીલન લડરાની છામંા જેવ  ંક્યાયે રાગે છે? 

(અ) શઠ ય ગ સ્વ શમ તમાયે (ફ) મ ખ ય મ સ્કાન શમ તમાયે    (ક)  શઠ ય પે્રભ અને કર ણા શમ 
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તમાયે  

(ચ) દશિંવા અને નપયત જીલનને કેવ  ંફનાલે છે ? 

(અ) આનદંદામક   (ફ) તતા યણ જેવ  ં     (ક) લડરાની છામંા જેવ  ં 

 

[ઈ] નીચેનુ ંકાવ્મ લાચંી, વભજી આેરા પ્રશ્નોના ઉત્તય એક-એક લાક્યભા ંરખો. (5) 
 જ ફચી ળકે, ત તે જ ફચળ ે

આણા ફધાભાથંી થડક અભથ ભાણવ. 
જે યપ વાભે નથી કયગયત, 

તાના ંવતંાનના ભાકયવ લધાયલા નથી જત ભાસ્તયના ઘયે, 
જે યસ્તે ડરેા ઘામરને ફધા ંકાભ છડી વહ થી 
શરેા ંશસ્સ્ટરે શોંચાડલાની વબંા રે છે. 

જે તાની શાજયીભા ંથમેરા હ ભરાની જ ફાની આતા ં
નથી અચકાતતે જ થડક અભથ ભાણવ. 

જે વદૃ્ધ ાવે ફેવતા ંનથી કંટાત, 
જે તાના ઘયને ગદાભ ફનતા ંફચાલે છે 
આ દ મનમાને નયક ફનાલી દેલા ભાટે ફીજાને 
નથી બાડંત તે જ થડક અભથ ભાણવ 

જેને ખફય છે કે 
વકૃ્ષ તાની ાદંડીથી ગામ છે યાતદદલવ એક રીલ  ંગીત 
આકાળ રખે છે નક્ષિના ઝગભગાટભા ંએક દદતત લાક્ય 

આંગણાભા ંમલખેયી જામ છે એક અજ્ઞાત વ્માકયણ 
તે જ થડક અભથ ભાણવ 
જ ફચી ળકે ત તે જ ફચળે. 

 

 

(ક) યસ્તાભા ંઘામર ડરેા ભાણવ ભાટે વોથી શરેા શ  ંકયવ  ંજઈએ?  
(ખ) વકૃ્ષ તાની ાદંડીથી શ  ંકયે છે ?  
(ગ) થડક અભથ ભાણવ શ  ંકયતા ંઅચકાત નથી?  
(ઘ) થડક અભથ ભાણવ કની વાથે ફેવતા નથી કંટાત?  
(ચ) આકાળ ક્યા ંઅને શ  ંરખે છે?  

 Section B –( Effective  WritingSkill)  
પ્ર.૨[અ] નીચે આેરા સલમભાથંી કોઈણ એક સલમ ય આળયે 200  ળબ્દોભા ંસનફધં રખો. (8) 

 (ક) વોના ભાનીતા પ્રધાનભિંી  (ખ) જ ભને બગલાન ભી જામ ત....  
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(ગ) જીલનભા ંપ્રકૃમતન  ંભશતતલ (ઘ)    દદયમા દકનાયે એક વાજં 

 
[આ] નીચે આેરા મદુ્દાઓને આધાયે લાતાા યચો અને તેને મોગ્મ ળીાક આો. (6) 

 ચાય ચય----- નગયળેઠને ઘયે ચયી કયલી------ જગંરભા ંનાવી જવ -ં--- ફે ચયન  ંભીઠાઈ ખયીદલા 

ળશયેભા ંજવ -ં---- ભીઠાઈભા ંઝેય બેલવ -ં----- ફીજા ફે ચયની ણ દાનત ફગડલી----- ભીઠાઈ 

ખયીદીને આલેરા ફે ચયને કલૂાભા ંપેંકલા----- ભીઠાઈ ખાલી-----ઝેય ચડવ -ં---ભયણ----- ફધ.  

 

[ઇ] ઉનાાની યજાભા ંટે્રકીંગ કેમ્ભા ંજલા ભાટેની યલાનગી ભાગત િ તભાયા મતાને રખ.  
અથલા 

ચભાવાને રીધે ળશયેના યસ્તાભા ંડરેા ખાડાની  વભસ્મા  દૂય કયલા ભશાનગય વેલા વદનને  િ 

રખ. 

(6) 

[ઈ] ‘જીલનભા ંયભતન  ંભશતતલ’ મલમ ય આળયે 100 ળબ્દભા ંઆટીકર રખ. 
અથલા 

‘ાણી ફચાલ’ય વભચિ જાશયેાત ફનાલ.  

(5) 

પ્ર.૩ Section C – Applied Grammar  
[અ] નીચેનાભાથંી રૂરિ પ્રમોગોના અથા રખી લાક્ય ફનાલો . (કોઈણ ત્રણ) (3) 

 (1) જીલભા ંજીલ આલલ   (2) યસ્ત કાઢલ (3) ગગળં થઈ જવ  ં(4) આંખ ન ઉઘડલી   

[આ] નીચેના ળબ્દોનો વસંધ સલગ્રશ કયો. (કોઈણ ફે) (2) 

 (1) અતમતં     (2) યીક્ષા  (3) દ યાચાય   

[ઇ] નીચે આેરા ળબ્દો ભાટે ફે-ફે વભાનાથી ળબ્દો રખો. (કોઈણ ત્રણ) (3) 

 (1) ઘડ  (2) પ્રળવંા (3) કષ્ટ (4) ડ ગંય   

[ઈ] સચૂના પ્રભાણે લાક્ય રયલતાન કયો. (2) 

 કઈણ ક્ષેિે વાન વય કયલાન  ંકાભ વશલે  ંનથી. (મલમધ લાક્ય)  

 કવયત કયલાથી ભને પામદ થમ.    (મનેધ લાક્ય)  

[ઉ] નીચેના લાક્યોને રેખનરૂરિ અને બાાશદુ્ધિની દૃષ્ટટએ સધુાયી પયી રખો.  (2) 

 સ યજ વલાડ ેઊગે છે.   

 ભને ફધી બાળા આલડત નથી.   

[ઊ] સચૂના મજુફ કા રયલતાન કયો. (3) 

 ફરાઈએ તેની કાકીને િ રખ્મ ( બમલષ્મકા)  

 વીભા ટેફર-ટેમનવ યભલા ગઈ શતી. (લતયભાનકા)  
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 અભે ફધા ંતભાયી વાથે જ છીએ. (ભતૂકા)  

   

[એ] સચૂના પ્રભાણે કયો.  (2) 

 દ મનમાભા ંવાયા ભાણવની ખફૂ જરૂય છે. ( અન ગ ળધીને રખ.)  

 હ  ંથડા દદલવ ભાટે મ ફંઈ જલાની છ.ં (નાભમગી ળધીને રખ.)   

[ઐ] નીચે આેરા ળબ્દ વમશૂ ભાટે એક ળબ્દ રખો. (કોઈણ ત્રણ) (3) 

 (1) ઘભૂયી રઈ લાત બાયે લન (2) ાણીભા ંઉતન્ન થતા ંલરમ  (3) જાણલાની ઇચ્છા        

(4) વ ૃદંાથી બયેલ  ંલન  

 

 Section D  

Literature -Text Book 

 

 

પ્ર.૪ 

[અ] 

નીચે આેરો ગદ્યાળં લાચંી આેરા પ્રશ્નોના જલાફ એક-એક લાક્યભા ંરખો.  (2)  

 મિભના ઝરૂખા ાવે એક રગંભા ંઆઠ લયન દીક તાલથી ધગધગે છે. એના ભાથા ઉય અડધા 

કાને ઢાકંી દેત વપેદ ાટ ફાધં્મ છે. ાટાભા ંરશીના ડાઘ છે. લચરા ઉઘાડા બાગભાથંી અને 

કાનની આવાવથી એના રાફંા વનેયી લાની રટ ડદકમા કયે છે. દીકની ભાતા ભેના દીકના 

મળકા ાવે તેના ફીડામેરા ચા ંવાભે તાકતી નીચી દૃષ્ષ્ટએ મ્રાન લદને ફેઠી છે. દીકની નલ 

લયની ફશને ઊમભિ ળીકાની ફીજી ફાજ એ રાઈને ઊબી છે અને બાઈના ભઢા તયપ એકીટળે જઈ 

યશી છે. આવાવ ખ યળી ય દીકના મતા અભર દેયાવયી , ડૉક્ટય , રીવ ઉયી નદંયામ અને 

અન્મ રક વ્માક  ભચત્તે ફેઠા છે.  

 

(ક)  દીકના ભાતા-મતાન  ંનાભ શ  ંશત  ?ં  

(ખ)  ઊમભિ શ  ંકયી યશી શતી ?  

[આ] નીચે આેરા પ્રશ્નોના જલાફ ત્રણ થી ચાય લાક્યોભા ંરખો.(કોઈણ ફે ) (4) 

(ક)  ભજૂય ઘાવ કાલા આલતા ંતમાયે ફરાઈ અને કાકી લચ્ચે ળી લાત થતી ?  

(ખ) મવક્યદયટી ઑદપવયે રેખક અને તેભના મભિને શ  ંવભજાવ્ય ?ં  

(ગ) તાજભશરે મલળે વલયજ્ઞબાઈ શ  ંકશ ેછે?  

[ઇ] નીચે આેરા પ્રશ્નોભાથંી કોઈણ એક પ્રશ્નનો  વસલસ્તય જલાફ રખો.  (3) 

(ક)  ‘ળયણાઈના સયૂ’ ાઠને આધાયે મતાની લેદનાન  ંલણયન કય.  

(ખ) બદ્રબંદ્રન  ંલતયન ક્યાયે ક્યાયે શાસ્મ જન્ભાલે છે ?  

(ગ) વશકાયી ક્ષેિે િામંત રાલલા ભાટે ક દયમને આેર પા ાઠને આધાયે લણયલ.   
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પ્ર.૫ 

[અ] 

નીચે આેરી કં્તતઓ લાચંી આેરા પ્રશ્નોના ંજલાફ રખો. (2) 

 સમૂય તત શમ એન ભધ્મભા ંને તે છતા ં 

કઈના ચયણભા ંઝૂકય  ંશમ,તે ફેવે અશીં. 
 

શાથ તાન મ ફીજ જાણલા ાભે નશીં  

કીદડમાર ં એભ યૂ ું શમ તે ફેવે અશીં  

 

 

(ક) સમૂય તત શમ એન ભધ્મભા ંદ્વાયા કમલ શ  ંકશલેા ભાગે છે ?  

(ખ)  કમલ કઈ યીતે આેરા દાનને ઉત્તભ દાન ગણે છે ? 

 

 

[ઇ] નીચે આેરા પ્રશ્નોભાથંી કોઈણ એક પ્રશ્નનો જલાફ ફે થી ત્રણ લાક્યોભા ંરખો. (2) 

(ક)  કમલ ક્યા ંચારલાન  ંકશ ેછે? ળા ભાટે?  

(ખ) લયવાદ લયવલાથી પ્રકૃમત ય તેની ળી અવય થઈ? 

 

 

[ઈ] નીચે આેરા પ્રશ્નોભાથંી કોઈણ ફે  પ્રશ્નોના ંજલાફ એક-એક લાક્યભા ંરખો. (2)  

(ક) ‘શાથ ભેલીએ’ કમલતાના કમલ કણ છે?  

(ખ) કડલા રીભડાની છામા કેલી શમ છે ?  

(ગ) જજિંદગીની આગને ળેભા ંપેયલી નાખલાની કમલએ લાત કયી છે?  

(ઘ) કૃષ્ણ ક્યા ંઅને કેલી યીતે નાચે છે ? 

 

 

   

 

 

 

 
 


