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Term-II
નોંધ

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.

➢ વવદ્યાર્થીઓ પ્રશ્નપત્રમાૂં આપેિી સચનાઓને

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

પ્રશ્નોના આધારીત છે .

ફાળવણી 2 કિાકની હશે.
ધ્યાનર્થી વાૂંચવ.ૂંુ

➢ પ્રશ્નપત્રને ત્રણ વવભાગમાૂં વવભાજિત કરવામાૂં

➢ The question paper is divided into three

આવ્ ૂંુ છે .

➢ સાહહત્ય વવભાગ- ગદ્ય- પદ્ય તેમિ પરકવાચન

sections.
➢ Literature-including purak vachan prose

ુ )
સાર્થે... (૧૫ ગણ

(15 Marks)

ુ )
➢ વયાકરણ. (૭ ગણ

ુ )
➢ િેિન કાયય.(૧૮ ગણ

➢ Grammar (7 Marks)

ુ - ૪૦
➢ કુ િ ગણ

➢ Question and answer should be written as
per the giver instructions.

➢ Writing Skill (18 Marks)

➢ આપેિી સચના પ્રમાણે પ્રશ્નોત્તર િિવાના રહેશે.

➢ Total Marks = 40

ુ રાતી
ગિ
ધોરણ-X (010)
સમય – ૨ કિાક
Time: 2 Hrs.
ક્રમ

ુ :૪0
કુ િ ગણ
M.M.

ઉત્તરના મદ્દુ ા

પ્રશ્ન

:40

ુ વવભાિન
ગણ

(Literature)

પ્રશ્ન- ૧

(અ)

નીચેન ૂંુ પદ્ય વાૂંચી, તેની નીચે આપેિા પ્રશ્નોનો યોગ્ય િવાબ િિો.
(કોઈપણ બે)

૧) નાયિકા દીવાનખાનામાાં કઈ કઈ વસ્તુઓ ગોઠવે છે ?

જવાબ-૧) નાયિકા દીવાનખાનાની અલગ-અલગ વસ્તુઓ

સોફા, લેમ્પ, બારીના પડદા, જૂના ગલીચા
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વગેરે ગોઠવે છે .

૨) ‘દીવાનખાના’ને અંગ્રેજીમાાં શુ ાં કહેવાિ છે ?
જવાબ-૨) દીવાનખાનાને અંગ્રેજીમાાં Drawing Room કહે છે .
૩) ‘રસ્તો’ શબ્દના બે સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો.

જવાબ-૩)‘રસ્તો’ શબ્દના સમાનાર્થી શબ્દ ‘વેટુાં’ અને ‘માગગ’.
(યવષિવસ્તુ – ૦.૫,

જોડણી, ભાષાશુદ્ધિ- ૦.૫)
પ્રશ્ન- ૧

(બ)

નીચેના પ્રશ્નોનાૂં બે- ત્રણ વાક્યોમાૂં િવાબ િાિો. (કોઈપણ બે)

જવાબ-૧) બીજાના દુ:ખે દુ:ખી ત્િારે ર્થઈ શકાિ, જ્િારે આપણને

બીજાના દુ:ખની જાણ ર્થાિ. બીજાના દુ:ખની જાણ ર્થતાાં જ આપણે તેનાાં
દુ:ખમાાં સહભાગી ર્થવાની પ્રક્રિિા શરૂ કરીએ, એને”તેનાાં આંસુ લ ૂછિાાં”

એમ આપણે કહી શકીએ અને અન્િના દુ:ખનુ ાં દદગ પણ આપણે અનુભવી
શકીએ, એટલે તેવી સ્સ્ર્થયત દશાગવવા કયવએ આ પાંસ્તતમાાં એવા ભાવને
દશાગવ્િો છે - “ને પછી છાતીમાાં દુખ્ુ ાં હોિ,...” આમ, કયવ આ પાંસ્તતઓ
દ્વારા બીજાના દુ:ખની સાંવેદના યવશેની વાત સરળતાર્થી સમજાવે છે .
(યવષિવસ્તુ – ૧.૫,

જોડણી, ભાષાશુદ્ધિ- ૦.૫)
જવાબ-૨) દાન અલગ- અલગ પ્રકારનાાં છે . ધનનુ ાં દાન, ચીજવસ્ત ુનુ ાં

દાન, યવદ્યાનુ ાં દાન, કન્િાદાન વગેરે ઘણાાં દાન જાહેરમાાં કરવા પડે તેવાાં
છે , જ્િારે ઘણાાં દાન આવે છે , જે યવશે ગુપ્તતા જાળવી શકાિ. ગુપ્ત

દાનનો મક્રહમા અયધક છે . દાન કરનાર,દાન કિાગ પછી તેના યવશે કોઈને
જાણ નર્થી કરતો. કરે લા દાનની વાહ વાહ નર્થી કરતો/કરાવતો. આવા

ગુપ્ત દાનનાાં ઉદાહરણ તરીકે કાવ્િમાાં કયવ જણાવે છે કે, એક હાર્થે કરે લા
દાનની જાણ બીજા હાર્થને પણ ર્થવી ન જોઈએ. – આટલી બધી ગુપ્તતા
જો રાખીએ, તો એવા દાનનો મક્રહમા વધી જાિ છે .
(યવષિવસ્તુ – ૧.૫,

જોડણી, ભાષાશુદ્ધિ- ૦.૫)
જવાબ-૩) વાદળ ઉપર જઈને વરસાદ સ્વરૂપે વેરાઈ જાિ છે . વાદળ
ટોચ પર પહોંચતા પોતાના અસ્સ્તત્વનુ ાં અભભમાન ના રાખતા ભાર

વગરનુ ાં ર્થઈ જાિ છે . વ્િસ્તત ઉચ્ચ હોદ્દો મેળવે તો તેનામાાં ઉચ્ચતાનુ ાં
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અભભમાન ન આવવુાં જોઈએ. પણ તેનામાાં નમ્રતા, બીજાના દરકારની

ભાવના આવવી જોઈએ. ‘ત્િાગીને ભોગવે’ એમ એટલે જ કહેવા્ુ ાં છે .
(યવષિવસ્તુ – ૧.૫,

જોડણી, ભાષાશુદ્ધિ- ૦.૫)
જવાબ-૪) પાંખીને યપિંજરનુ ાં બારણુ ાં ખોલીને કહેવામા આવ્્ુ ાં કે ‘હવે ત ુાં

મુતત છે .’ પાંખીએ બહાર આવીને માણસ સામે જો્ુ ાં અને ર્થ્ુ ાં કે માણસે

પોતાના સુખ, શોખ ખાતર મને આજ સુધી યપિંજરમાાં પાછાં ભરાઈ જાિ છે .
મનુષ્િે દરે ક પશુ, પક્ષી. પ્રકૃયતને પોતાના સ્વાર્થગ માટે ન વાપરવુ ાં જોઈએ
પણ તેન ુ ાં રક્ષણ કરવુાં જોઈએ.
(યવષિવસ્તુ – ૧.૫,

જોડણી, ભાષાશુદ્ધિ- ૦.૫)
પ્રશ્ન-૨

(અ)

નીચેનો ગદ્યાર્થય વાૂંચી તેની નીચેના પ્રશ્નોનાૂં િવાબ િિો.
(કોઈપણ ત્રણ)
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જવાબ-૧) વ્રત લીધુ ાં ને બીજે ક્રદવસે ભાઈને દારુ પીવા જવાની ઈચ્છા
ર્થઈ.

જવાબ-૨) મનને ર્થ્ુ ાં કે એ બધામાાં સાચુાં બોલીને આગળ આવવુ ાં મુશ્કેલ
છે પણ ચોરી કરવા ગિા વગર કોઈ છૂટકો જ ન હતો.

જવાબ-૩) આ ગદ્યાર્થગ સત્િવ્રત કૃયતમાાંર્થી લેવામાાં આવ્િો છે તેમજ તેના
કતાગ ઉમાશાંકર જોશી છે .

જવાબ-૪) ‘મુશ્કેલ’ના બે સમાનાર્થી : અઘરુાં, કક્રઠન
(યવષિવસ્તુ – ૦.૫,

જોડણી, ભાષાશુદ્ધિ- ૦.૫)
પ્રશ્ન-૨

(બ)

નીચેના પ્રશ્નોનાૂં સવવસ્તાર િવાબ િિો. (કોઈપણ બે)
જવાબ-૧) ‘સ ૂરજ તો બધે જ સરખો’ પાઠમાાં લેખકે આ હળવી શૈલીમાાં
રજૂ કરે લી વાતો આમ તો પ્રવાસને લગતી વાતો છે ; મનુષ્િ એકધારા

જીવનર્થી કાંટાળો અનુભવે છે , તેર્થી વષગમાાં એકવાર કે બે વષે એકવાર નાના મોટા પ્રવાસે જાિ છે – આ સ્વભાવગત જરૂક્રરિાત છે . માણસનો
સ્વભાવ પણ એક પક્રરબળ છે ! પ્રવાસ નક્કી ર્થાિ, તે પછી, હરવા -

ફરવાની સગવડ; ખાવા-પીવાની સુયવધા તેમજ રહેવાની સુયવધા – આ

તમામ બાબતો માણસ પોતાના સ્વભાવ,સમિ અને સાધન મુજબ નક્કી
કરે છે . સ્ર્થળની આજુબાજુ મળતી સ્વાક્રદષ્ટ વાનગી અંગેની ચચાગ

ખાવાના શોખીનો કરતા હોિ છે . ક્ાાં રબડી સારી મળે છે , ક્ાાં દાળવડાાં
સારા બને છે , ક્ાાં સ્વાક્રદષ્ટ દાળભાત ખાવા મળી શકે છે ? આ બધી
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યવગત જાણનારા ‘તાજમહેલની યવશેષતા, તેની કલાકારીગરી ને જોવાજાણવાની એટલી તસ્દીનર્થી લેતા, જે તેમનો આગવો યવભચત્ર સ્વભાવ
સ્પષ્ટ કરે છે .
(યવષિવસ્તુ – ૨,

જોડણી, ભાષાશુદ્ધિ- ૧)
જવાબ-૨) દીપકના યપતા અંગ્રેજ સરકારના અયધકારી છે . તેમનો આઠ

વષગનો પુત્ર દીપક દે શદાઝના જુસ્સામાાં ર્થનગનાટ પામી ચ ૂક્ો છે . દીપક

વાવટાને મકાનની અગાશી પર લહેરાવવા જાિ છે અને બાપુ આવી જશે

તો ? તેની આ બીક દીપકને ઉતાવળ કરાવે છે ને ઉતાવળમાાં તે પટકાઈ
પડે છે . માથુ ાં વધેરાિ છે . દીપક ઘવાિ છે ને તાવ ચડે છે . તેર્થી તેની

હાલત ગાંભીર ર્થાિ છે . અહીં યપતા ને માતાના હૃદિમાાં વ્િાકુળ ર્થવાની
હોડ જાણે લાગી. મા દોડદોડ કરી મન હળવુ ાં કરવા પ્રિાસ કરે , જ્િારે

યપતાના મનમાાં દીપકની વેદના, દીપકનુ ાં શૌિગ અને સાર્થે સાર્થે તેમના
યવચારોમાાં એક પ્રકારના પક્રરવતગનનો પ્રવાહ ચાલુ ર્થવા માાંડયો.
દીપકની દે શદાઝ, દીપકની સ્વસ્ર્થતા, સાાંિફેરી જોવાની

તલાવેલી, વાતાવરણમાાં રાષ્ર- ધ્વજના સાંભારણા વગેરે વાતો યપતાના

મનને હડસેલે છે . દીપકતો તેણે નક્કી કરે લાાં સમિે નવ વાગ્િે- અનાંતની
િાત્રાએ ચાલી નીકળ્િો. દીપક બુઝાઈ ગિો; પરાં ત ુ તેના યવચારોના

તેજપજ
ાં ૂ માાં તેના યપતાને ભેળવતો ગિો. યપતાસર અમલ દે રાસરીએ
પુત્રના અવસાન પછી, દીપકે આદરે લા આઝાદીના િજ્ઞને અયવરતપણે
ચાલુ રાખવા તરફ લીધેલા યનણગિની જાણ ટે ભલફોન દ્વારા તેમના

કમગચારીને કરી દીધી.આમ દીપકના યપતાની હૃદિ પક્રરવતગન ર્થાિ છે .
(યવષિવસ્તુ – ૨,

જોડણી, ભાષાશુદ્ધિ- ૧)

જવાબ-૩) દીવમાાં પોટગ ુ ગીઝોએ પોતાનુ ાં શાસન સ્ર્થાપ્્ુ ાં તે અરસામાાં

ભારતમાાં ભિસ્તી ધમગના પ્રસાર માટે પાદરીઓએ ખ ૂબ મહેનત કરતા

હતા. અજ્ઞાન તેમજ ભોળા ભારતીિોને લાલચ આપીને તેમને ભિસ્તી ધમગ
અપનાવવા તરફ વાળવા. ઘણા કાિદાઓ પણ એવા પ્રકારના કરવામાાં

આવતા, જેના વડે વટાળપ્રવ ૃયિને ઉિેજન મળી રહે. આમાાંનો એક કાિદો
એવો હતો, કે જેના ર્થકી કોઈ પણ બાળક યનરાધાર હોિ, તો તેને માલ સામાન, ઘર – વખરી તમામ વસ્ત ુ પાદરીઓ લઈ લેતા.

આ પ્રકારના અમિાગદ કાિદાઓના સહારે પાદરીઓની સિા અને

જોહુકમી ઉિરોિર વધી ગઈ હતી અને લાચાર, અજ્ઞાન ને ભોળી પ્રજા
એનો ભોગ બનતી જતી હતી.
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(યવષિવસ્તુ – ૨,

જોડણી, ભાષાશુદ્ધિ- ૧)
જવાબ-૪) ‘ક્રટક્રફન’ લઘુકર્થામાાં એક માયમિક ઘટના આલેખાઈ છે . અમર્થી
માનો પશુ પ્રેમ અને પરોપકારવ ૃયિનુ ાં સુદ
ાં ર આલેખન અહીં કરવામાાં
આવ્્ુ ાં છે . અહીં મનુષ્િના સાંબધ
ાં સચોટ રીતે પ્રગટ ર્થિા છે .

એક વખત જમણવાર પ્રસાંગે વાતાગનાિક અમર્થી માને ક્રટક્રફન આપવા
આવે છે . એક ક્રદવસ પ ૂરતાાં તો ધ ૂમાડાર્થી બચે, પણ આવીને જો્ુ ાં તો
અમર્થી મા રોટલા ઘડતાાં તો ધુમાડાર્થી વાતાગનાિક આજોઈ કહે છે કે

તમને ક્રટક્રફન આપવા આવવાનો હતો તો તમે આ રોટલાનુ ાં વૈતરુાં કેમ

કરો?’ અમર્થી મા આ સાાંભળી કહે છે કે ‘હુ ાં ક્રટક્રફન જમી લઈશ પણ આ
કાળવી કૂતરી અને ગોરવી ગાિ – બે મગ
ાં ૂ ા પશુઓના જીવ યનસાસા

નાાંખે. જો એમને ખાવાનુ ાં ન મળે તો?’ ને એમને મ ૂકીને અમર્થી મા પોતે
પણ જમે નક્રહ.

અમર્થી માને મન એ કૂતરી ને ગાિ નર્થી પણ ઘરના

કુટુાંબીજનો છે . આપણી ભારતીિ સાંસ્કૃયતમાાં જમતાાં પહેલાાં ગાિ, કૂતરુાં,
અસ્ગ્ન ને ઇષ્ટદે વ એમ ચાર કોભળિા જુદા કાઢવામાાં આવતાાં હતાાં.

‘ક્રટક્રફન’ લઘુકર્થા દ્વારા આપણી આસપાસ પશુ-પક્ષી હોિ તેમને ચણખાવાનુ ાં આપવાનુ,ાં પાણી યપવડાવવાની વ્િવસ્ર્થા પણ કરવાની વાત
આપણને આ લઘુકર્થા શીખવે છે .
(યવષિવસ્તુ – ૨,

જોડણી, ભાષાશુદ્ધિ-૧)
પ્રશ્ન-૩

(અ)

(Applied Grammar)

૧X૧=૩

નીચે આપેિા રૂહિપ્રયોગનો અર્થય આપીને વાક્યમાૂં પ્રયોગ કરીને ફરીર્થી
િાિો.
૧) માથુ ાં વધેરવુ ાં – બલિદાન આપવ.ૂંુ

વાક્ય – દીપકે વાવટો ફરકાવતા પોતાન ૂંુ માથ ૂંુ વધે્.ું ુ

ુ વત ર્થવી.
૨) કાળજાને કોરી ખાવુાં – દુુઃિની અનભ

વાક્ય – દીપકની હાિત િોઈને મેનાબેનન ૂંુ કાળજુ ૂં કોરી િવા્.ૂંુ

૩) ધમણ ઉપડવી – િોરભેર શ્વાસ ચાિવો.

વાક્ય- દીપકની ધમણ ઉપડવા િાગી.

પ્રશ્ન–૩

(બ)

નીચે આપેિા વાક્યોમાૂંર્થી ભાષાકીય અને િોડણીની દૃષ્ટટએ યોગ્ય છે

તો તેને યોગ્ય કરીને ફરીર્થી િિો.

૧) મારુાં ઘર તારા જેવુ ાં છે . - મારૂં ુ ઘર તારા ઘર જેવ ૂંુ છે .
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૨) ઉપયનષદ એ પ્રાર્થગના યવશ્વમા વીખિત છે .- ઉપવનષદની એ પ્રાર્થયના
વવશ્વમાૂં વવખ્યાત છે .

૩) કૂતરા ભસતા હતા. - કતરાૂં ભસતાૂં રહ્ાૂં.

૪) લગ્નમાાં સહકુટુાંબ સાર્થે પધારજો. - િગ્નમાૂં સહકુ ટૂંુ બ પધારિો.
પ્રશ્ન-૪

(Effective writing Skill)

નીચે આપેિા વવષયના મદ્દુ ા પરર્થી કોઈપણ એક વવષય પર ૨૦૦

૧X૭=૭

શબ્દોમાૂં વનબૂંધ િિો.

-પ્રસ્તાવના – ૧

-વવષયવસ્ત ુ – ૨

-ભાષા અલભવયક્તત – ૧

-ભાષા શદ્ધુ િ અને વાક્યરચના- ૨
-ઉપસૂંહાર -૧

નીચેના મદ્દુ ાને ધ્યાનમાૂં રાિીને વનબૂંધ તપાસવો...
-વવષયની પસૂંદગી

-શરૂઆત : આકષયક,સ્વાભાવવક અને સચોટ

ુ ાવષતો કે અવતરણો આવકાયય છે .
-કાવય પૂંક્તત, સભ
-વવષયાૂંતર નહહ ર્થાય તેની કાળજી રાિવી.
રાિવી.
પ્રશ્ન-૫

ુ ાચ્ય અક્ષર, િોડણીશદ્ધુ િ અને ભાષા શૈિી વવશે કાળજી
-સદ
ૂંુ ર,સવ

નીચે આપેિા મદ્દુ ા પરર્થી બોધ અને શીષયક સાર્થે વાતાયિેિન િિો.
શીષયક- કિાકારની ભિ (ઉલચત અને અર્થયપણય શીષયક સ્વીકાયય છે .)
બોધ – માણસ કેટિો પણ હોવશયાર કે ચતરુ હોય પણ દે વતાઓના

ુ સામે ભિો પડી જાય છે ./મોહનની આગળ પડતી હોવશયારી (Or/
ચાતયય
અર્થવા તેનો વધારાનો આત્મવવશ્વાસ તેના પર ભારે પડયો.) તેના પર
ભારે પડી ગઈ. (વાતાયને આધારે બોધ આવકાયય છે .)
- ભાષા શૈિી અને ભાષા શદ્ધુ િ -૧
- વવષયવસ્ત ુ અને રસપ્રદ વણયન – ૩
- શીષયક – ૧
- બોધ – ૧
કરવો.

આપેિા મદ્દુ ાઓને આધારે પોતાની મૌલિકતાર્થી વાતાયનો વવસ્તાર
-

વાતાય મોટેભાગે ભતકાળમાૂં િ િિવી

-

ભાષા સરળ અને પ્રવાહી, રસપ્રદ િિાણ િરૂરી.

-

વાતાય મદ્દુ ાને અનરૂુ પ િ િિવી
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પ્રશ્ન-૬

ુ ય પાત્ર,પ્રસૂંગ કે ઉદ્દે શ પરર્થી યોગ્ય શીષયક કે બોધ
મખ્
આપીને િિવો.

નીચે આપેિા વવષય પરર્થી પત્ર િેિન અર્થવા તો જાહેરાત િેિન
લખો.
૧) ‘બેંક ઓફ બરોડા’ બેંકમાાં બચત ખાત ુાં ખોલાવવા માટે ન ુ ાં ફોમગ મેળવવા
શાખા મેનેજરને અરજી લખો.

સરનામ ૂંુ અને તારીિ- ૧

સૂંબોધન અને અલભવાદન – ૧

વવષયવસ્ત ુ અને ભાષા શદ્ધુ િ – ૨
સમાપન અને લિલિતૂંગ – ૧

નીચેના મદ્દુ ાને ધ્યાનમાૂં રાિીને પત્ર િિવો.

પત્રન ૂંુ સરનામ,ૂંુ સૂંબોધન અને લિલિતૂંગ એક િ બાજુએ એટિે કે

ડાબી બાજુએ િિવ ૂંુ (International

Method) નવી પિવત પ્રમાણે પત્ર િેિન િિવ.ૂંુ

પત્રિેિનમાૂં સ્વાભાવવકતા િરૂરી છે .

ુ હોવી િરૂરી.
પત્રની ભાષા સરળ અને શિ
વવષયન ૂંુ માહહતીપ્રદ વણયન આવશ્યક.

કાયાયિયને િગતા પત્રોમાૂં તેમિ વયવસાવયક કે સરકારી પત્રોમાૂં

વવવેકપણય સ્પટટ મદ્દુ ા અને સૂંલક્ષપ્ત
િિાણ િરૂરી છે .

૨) “પ્લાસ્સ્ટક બેગ બાંદી” ભારતના આ પ્રોજેકટ યવશે સભચત્ર જાહેરાત
લેખન લખો.

લચત્રાત્મક રજઆત- ૧.૫
સત્રાત્મક રજઆત – ૧

સમગ્ર પ્રસ્તવુ તકરણ- ૨.૫

નીચેના મદ્દુ ાને ધ્યાનમાૂં રાિીને જાહેરાત તૈયાર કરવી.
લચત્રાત્મક રજઆત

ુ વત્તાિક્ષી મદ્દુ ાઓની સચોટ છણાવટ.
ગણ
ટૂં કી અને આકષયક રજઆત

દમદાર સત્ર દ્વારા અસરકારક રજઆત.
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