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નોટ NOTE 

 આ પ્રશ્નપત્રને બે વિભાગમાાં વિભાવિત કરિામાાં 

આવ્યાં છે.  

 વિભાગ અ – િસ્તયવનષ્ઠ પ્રશ્નો (MCQ)   

 પ્રશ્ન 1,2,3 ના દરકે ઉત્તર માટે 1-1 અાંક 

વનર્ાાવરત છે.  

 કય લ ગયણ -૪૦ 

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  

 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 શહેરની 

આગિી ઓળખ આપિી નવહ. િો પ્રશ્ન પત્રમાાં 

પ્રેષક અને પ્રવતનયાં નામ િણાવ્યાં હો્ તો િ તેનો 

ઉલ્લેખ પત્રલેખનમાાં કરિો. 

 કય લ ગયણ-૪૦ 

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 

 પ્રશ્નનો ઉત્તર લખતા પહેલા તેનો વસવર્લ નાંબર 

અચૂક લખિો.  

Please write down the serial number of the 

question before attempting it. 

  

ગયિરાતી 

ર્ોરણ – XII (110) 

સમય – 3 કલાક                                                                                                                        Time: 3 hrs.                                                                                         

કલુ 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  

પ્રશ્નો-   

       1.વાચન વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વ કેવ ું બનાવે છે? 

     B. વનખારીને, કાંડારીને પૂણા અને ઉન્નત.   

       2. વાચનના પ્રભાવથી શ ું બદલાય છે? 

     A. વ્વિનયાં માનસ, વિચારસરણી અને જીિનશૈલી.     
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૩. સારા પ સ્તકો વાચકને કેવી રીતે માર્ગદશગન આપે છે?  

    D. સાચા વમત્રો, સયખદય ુઃખના સાર્થી, સત્્ અને સ્પષ્ટ િિા.     

4. સારા પ સ્તકોના વાચનથી કેવા ર્ ણો કેળવાય છે? 

  C. શ્રદ્ધા, વહાંમત, બહાદયરી, પ્રેમ, ક્ષમા.        

5. રક્તસ્કનના ‘unto the last’ નામના પ સ્તકને કારણે શ ું થય ું?  

 A. ભારતનયાં ભાવિ બદલા્યાં અને ઇવતહાસમાાં સયિણા અક્ષરોએ કાંડારા્યાં.                                                                               

 

(B) નીચેનયાં કાવ્ િાાંચી, તેની નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તરનો સાચો વિકલ્પ શોર્ીને લખો.                                                            5   

પ્રશ્નો – 

1. કક્તવ સુંધ્યાકાશને કેવ ું કહે છે? 

C. પલ પલ નિલા પે્રમલ ચીર બદલતયાં    

2. સરોવર માટે કક્તવએ શી કલ્પના કરી છે? 

D. કોણ પોતાની કય મળી ઊવમા મોકલતયાં હશે?    

3. નદીના વહેતા જળમાું કક્તવને શ ું સુંભળાય છે? 

 A. કાંકણનો ખણકાર   

4. પ ષ્પ તણી પાુંદડીએ બેસી ......પુંક્તિ પૂણગ કરો.  

 B. હસતયાં કોણ વચરાંતન હાસ?    

 5.સારસની જોડના હ્રદયમાું શ ું ઊઠે છે?  

B.પ્રેમની ઝાંખનઝાળ    

(Literature) 

પ્રશ્ન-2 (A) નીચેના પ્રશ્નોના ્ોગ્્ વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ પાાંચ)                                                                5  

1. ‘ક્રોધી સ્વભાવને જીતવો ને’ કાવ્યમાું ર્ુંર્ાસતીએ શો સુંદેશ આપ્યો છે? 

C. માનિજાતને આદશાનો સાંદેશ              

2. ‘વતનનો તલસાટ’ કાવ્યનો પ્રકાર જણાવો.  

D. સોનેટ      

3. પ્રભ લાલ ક્તિવેદી કયા કાયગમાું સુંકોચ ન રાખવો અને શાનાથી ડરવાન ું કહે છે?   

B.  સત્કા્ા, દયષ્કા્ા     

4. માનવીએ ક્યારયે ર્વગ ન કરવો કારણ કે ..... વાક્ય પૂક્તતગ કરો.  

C. ભૂપવતમાાંર્થી વભખારી બનતાાં િાર નર્થી લાગતી.     

5. પોઢેલી પાુંપણના પડદા ઉપાડવા એટલે શ ું?  

A.અજ્ઞાનનો અાંર્કાર દૂર કરિો         

6.. શબરીના ઉદાહરણ િારા કક્તવ શ ું સમજાવે છે?   

D. મોહમા્ાને ત્્ાગીને પરમતત્િ એટલે કે ઈશ્વરને પામિયાં   
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7. વડલાના હૈયામાું શ ું સમાયેલ છે? 

 C.પાંખીઓના મીઠા ટહય કા 

    (B) નીચેના પ્રશ્નોના ્ોગ્્ વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ પાાંચ)                                                                         5           

   1.ક સ મન ું મ ખકમળ શાથી નમી ર્ય ું? તેણે શ ું કય ું? 

   C.સયાંદરના શબ્દિૃવષ્ટના પ્રિાહર્થી – સયાંદરની પાછળ ચાલિા લાગી       

  2.નારાયણ હેમચુંદ્રને કયા કયા શોખ હતા? 

   D. પયસ્તકોનયાં ભાષાાંતર લોકો સયર્ી પહોાંચાડિાનો અને પ્રિાસપ્રીવત     

  3. ‘મોરના ઈું ડાું’ પાઠનો પ્રકાર જણાવી તે કયા પ સ્તકમાુંથી લેવાયો તે શોધો.   

   A. આત્મકર્થાખાંડ - સત્્ના પ્ર્ોગો       

 4. ‘અમારો એકનો એક રાજક માર સદા છે તેવો ને તેવો ફૂટડો અને જ વાન રહે એવી અમારી ઇચ્છા છે.’ આ વાક્ય કોણ, કોને 

કહે છે? 

C. રાણી, વસદ્ધપયરુષ   

5.રાજારાણીની સામે ક્તચરાય એ તરછોડેલી રાણીએ આત્મહત્યા કરી ત્યાર ેતેમણે શ ું ક્તવચાય ું? આ ઉક્તિ કઈ કૃક્તતની છે?  

B. આના કરતાાં િયિાની ન હો્ તો સારુાં  – ર્થી ાંગડયાં    

6. મન ષ્યના વેશ નક્તહ, ક્તકન્ત  તેના મન વૃક્તિ બદલવા, ... (ઉક્તિ પૂણગ કરો.) પાઠના લેખક કોણ છે?   

C. કેિળ નામ અન ેકામ બદલિા િોઈએ. -પ્રભયલાલ વિિેદી   

7. અખો ક્યાું અને કયા હોદ્દા પર કામ કરતો હતો? 

D. બાદશાહના મહેલમાાં - ટાંકશાળાના ઉપરી   

(Applied grammar) 

પ્રશ્ન-3 (A) સૂચના પ્રમાણે સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ પાાંચ)                                                             5  

 1.નીચેનામાુંથી ‘ત ુંબડીમાું કાુંકરા હોવા’ રૂક્તઢપ્રયોર્નો સાચો અથગ લખો.  

 A. કશી િ સમિ ન પડિી                

2. નીચેનામાુંથી ‘વારી જવ ું’ રૂક્તઢપ્રયોર્નો સાચો અથગ લખો.     

 C. વિદા ર્થઈ િિયાં                           

3. નીચેના રૂક્તઢપ્રયોર્ અને તેના અથગન ું કય  જોડક ું  યોગ્ય છે?     

 B. માઠયાં  લાગિયાં – ખરાબ લાગિયાં     

4. નીચેના રૂક્તઢપ્રયોર્ અને તેના અથગન ું કય  જોડક ું  યોગ્ય નથી?    

D. આાંચ ન આિિી – આગ લગાિી       

 5. નીચેનામાુંથી ‘બે પાુંદડે થવ ું’ રૂક્તઢપ્રયોર્નો સાચો અથગ લખો.    

 A. આવર્થાક પવરવસ્ર્થવત સયર્રિી    

6. નીચેનામાુંથી ‘ઠેકાણે પડવ ું’ રૂક્તઢપ્રયોર્નો સાચો અથગ લખો.      

 C. ર્ાંર્ે િળગિયાં     
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(B) સૂચના પ્રમાણે સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ ચાર)                                                                          4  

1. નીચેના કહેવત-જોડકાુંમાુંથી સમાન અથગવાળ ું જોડક ું  શોધો. 

  D. િર ેતે ચર ેને બાાંધ્યાં ભૂખે મર.ે – મહેનત કર ેતે િ િળ મેળિે.    

2. નીચેનામાુંથી ‘તારું  મારું  સક્તહયાર ને મારું  મારું  આર્વ ું. –આ કહેવતનો સાચો અથગ લખો.    

  A. પોતાની િસ્તય પોતાની પાસે રાખિી અને બીજાની િસ્તયમાાં ભાગ પડાિિો.     

3. ઘણાું બધાું તાુંતણાું ભેર્ા થાય તો તે ખૂબ જ મજબૂત બને છે. - આ કઈ કહેવતનો અથગ છે?   

  B. બહય  તાંતય બળિાંત       

4. ‘જવેી દૃક્તિ એવી સૃક્તિ’ કહેવતનો સાચો અથગ શોધો.     

  C. િિેા પોતે હો્ તેિા િ અન્્ પણ લાગે.  

5. નીચેના કહેવત-જોડકાુંમાુંથી સમાન અથગવાળ ું જોડક ું  શોધો.   

  D. અતિ લોભ િ ેપાપનુું મળૂ. – લોભ ેલક્ષણ જાય.   

 

 (C) સૂચના પ્રમાણે સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર શોર્ો. (કોઈપણ ત્રણ)                                                                   3  

1. નીચેનામાુંથી લેખનરૂક્તઢ અને ભાષશ ક્તિની દૃક્તિએ સાચ ું વાક્ય લખો.   

 B. િ ેસત્્ મને િડ્યાં નર્થી તે સત્્ને શોર્િા માટે હય ાં  કોઈપણ િસ્તય ત્્ાગિા તૈ્ાર છય ાં .    

2.નીચેનામાુંથી લેખનરૂક્તઢ અને ભાષશ ક્તિની દૃક્તિએ કય ું વાક્ય અયોગ્ય છે?  

 D. કોઈપણ વનણા્ વનશ્ચ્ લેતા પહેલા કદી વિચાર નવહ કરિો િોઈએ.   

3. નીચેનામાુંથી પદક્રમ અને પદસુંવાદની દૃક્તિએ સાચ ું વાક્ય શોધો.  

B.પ્રભાતનાાં સયિણા વકરણોમાાં િેવનસ સયિણાનગરી સમી ઝળહળી ઊઠે છે.   

4. નીચેનામાુંથી લેખનરૂક્તઢ અને ભાષશ ક્તિની દૃક્તિએ સાચ ું વાક્ય શોધો.  

 A. ખેડૂતો પા્માલ ર્થ્ા અને કારીગરિગા બેકાર બન્્ો. 

    

(D) નીચેના િાક્યોના સૂચના પ્રમાણે કાળ ઓળખો. (કોઈપણ ત્રણ)                                3  

 1. નીચેના વાક્યોમાુંથી પૂણગ વતગમાનકાળન ું વાક્ય શોધો.  

 A. વશક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને જીિનમાાં સચ્ચાઈ મૂલ્્ સમજાવ્યાં છે.  

 2. નીચેના વાક્યોમાુંથી ચાલ  ભૂતકાળન ું વાક્ય શોધો.  

D. મીરાાં સાંસારરૂપી િૃાંદાિનની કય ાંિગલીઓમાાં વગવરર્રની લીલાના ગયણગાન કરી રહ્ાાં હતાાં. 

3. નીચેના વાક્યોમાુંથી પૂણગ ભક્તવષ્યકાળન ું વાક્ય શોધો.  

C. િૈજ્ઞાવનકોએ િસ્તયનયાં આત્મભયત સત્્ અનેક શોર્ો િારા સાવબત ક્યું હશે.  

4. નીચેના વાક્યોમાુંથી સાદા ભૂતકાળન ું વાક્ય શોધો.   

C. સયભાષચાંદ્ર બોઝે દેશની આઝાદી માટે પ્રાણની આહય વત આપી.  
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           PART B                                                             40 

(Literature) 

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

1. ર્ુંર્ાસતી કઈ આશા છોડીને શેમાું ધ્યાન ધરવાન ું કહે છે? 

ઉત્તર: આલોક અને પરલોકની આશા છોડીને ભવિમાાં અને ઈશ્વર સ્મરણમાાં મન પરોિિાનયાં કહે છે.     

િગતમાાં મળેલી વસવદ્ધઓને તરણા સમાન ગણિી. વસવદ્ધઓને કારણે અવભમાન ન આિે એની કાળજી  

લેિી. પોતાના િચનમાાં હાંમેશાાં મક્કમ રહેિયાં આમ િગતની મોહમા્ાને ત્્જીને ઈશ્વરમ્ રહેિાનય  

કહેિામા આવ્યાં છે.  

2.અજ ગનના દિાુંત િારા કક્તવ શો સુંદેશ આપે છે? 

ઉત્તર:અિય ાનના દષ્ટાાંત િારા કવિ કહે છે કે સમ્ની ગવત કોઈ જાણી શક્યયાં નર્થી. મનયષ્્ બળિાન નર્થી   

 પણ સમ્ બળિાન છે.મહાભારતનયાં ્યદ્ધ પૂરુાં  ર્થ્ા પછી અિય ાન ભગિાન કૃષ્ણને મળિા ગ્ો, પણ   

 ભગિાન‘એકલા આવ્ા હતા અને એકલા િ િિાનયાં’એમ કહી સ્િર્ામ ગ્ા. તેર્થી તે ઉદાસ ર્થ્ો અને  

 પાછો િ્ો. રસ્તામાાં અિય ાનને મનમાાં વિચાર આવ્ો કે એના િિેય કોઈ બળિાન નર્થી. ભગિાને કાબાનો     

 િેશ ર્ારણ કરીને અિય ાનને લૂાંટી લીર્ો. અિય ાન પાસે ર્નયષબાણ હતાાં છતાાં તે હારી ગ્ો. ત્્ાર ેતેને  

સમજા્ છે કે સમ્ર્થી િર્ય  કોઈ બળિાન નર્થી.  

3. ‘હોડી’ અને ‘સુંસાર’ના પ્રતીકો સ્પિ કરો. 

ઉત્તર: ‘હોડી’ એટલે માનિજીિન. કવિ મનયષ્્ના જીિનન ેસમયદ્રમાાં તરતી હોડી સાર્થે સરખાિે છે. ‘સાંસાર’   

એ મોહમા્ાના સાંબાંર્ો છે. ભગિાનને કવિ વિનાંતી કર ેછે કે મારી જીિનરૂપી હોડીનો તારણહાર બનીને,  

મા્ાના બાંર્નમાાંર્થી મયકત કરીને સાંસારરૂપી સાગરની સેર કરાિ. પરમતત્િને પ્રાપ્ત કરિામાાં મદદરૂપ   

બન. આમ, કહીન ેપ્રભયદશાનની તીવ્રતા કવિએ વ્િ કરી છે.  

 

(વિષ્િસ્તય : 1.5    

િોડણીદોષ : 0.5) 

(B) નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. (કોઈપણ એક)                                                                             3  

  1.’વડલો ને પુંખીડાું’ કાવ્યનો મધ્યવતી ક્તવચાર સ્પિ કરી કાવ્યન ું હાદગ  સમજાવો.   

ઉત્તર: કવિ કાગે આ કાવ્માાં િડલા અને પાંખીઓના રૂપક િારા માનિસાંબાંર્ોનો મવહમા સમજાવ્ો છે. િનમાાં 

આગ લાગી ત્્ાર ે િડલો, પોતાની ઉપર માળો બાાંર્ીને રહેતાાં પાંખીઓને માળો છોડીને દૂર દૂર ચાલ્્ા િિા કહે છે. 

પાંખીઓ પાસે પાાંખો છે માટે તેઓ ઊડીને દૂર િઈ શકશે, પણ િડલાને તો આગમાાં બળીને ખાક ર્થિાનયાં િ છે. 

પાંખીઓના મીઠાાં ટહય કા તે પોતાના હૈ્ામાાં સાચિી રાખશે, પણ પાંખીઓ િડલાની આ િાત માનિા તૈ્ાર નર્થી. 

પાંખીઓને લાગે છે કે ‘િણેે આિ સયર્ી આશરો આપ્્ો તેને આમ કપરી પવરવસ્ર્થવતમાાં એકલા મૂકીને ચાલ્્ા િિયાં એ 

તો માત્ર સ્િાર્થા િ કહેિા્. એનાર્થી કલાંક િ લાગે.’ એર્થી પાંખીઓ સાર્થે મરિાનયાં, સાર્થે ઉચાળા ભરિાનયાં અને સાર્થે 

િ િરીર્થી િન્મ લઈને િડલા પર માળો બાાંર્િાનયાં કહે છે. કાવ્નો કેંદ્રિતી વિચાર ‘કપરી પવરવસ્ર્થવતમાાં પણ અતૂટ 

લાગણી અને સ્નેહબાંર્ન એકબીજાને  બાાંર્ી રાખે છે. એ મૂલ્્િાન શીખ અહી ાં કવિ આપે છે.  
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 2. ‘વતનાનો તલસાટ’ કાવ્યમાું આલેખાયેલો કક્તવનો કલ્પાુંત આલેખો. 

   ઉત્તર: રમણીક અરાલિાળા વલવખત ‘િતનાનો તલસાટ’ સૉનેટ કાવ્માાં કવિને િતનવિરહનો કારમો ઘા હૈ્ે     

    લાગ્્ો છે. તેની િેદના દેહને નવહ પણ આત્માને વિહ્વળ બનાિે છે. િન્મભૂવમ િિા માટે કવિનો પ્રાણ પછાડા    

    નાાંખે છે. મા િછો્યાં બાળક અને ર્ણ િછો્યાં પશય િિેો તલખાટ અનયભિે લગભગ તેિો િ તલખાટ કવિ  

   અનયભિે છે. જીરિી જીરિા્ નવહ, કોઈને કહેિા્ નહી ાં, િરાપણ સહેિા્ નવહ એિી િેદનાર્થી કવિ વ્ગ્ર  

   બન્્ા છે. ખયદની ત્િચા જાણે પોતાની જાત િડે ઉતરડાતી હો્ એિી િેદના તેમના તન-મનને બાળી રહી છે.  

િન્મભૂવમમાાં પાણી ભરીને િતી પવનહારીઓ, પાકર્થી લહેરાતા ખેતરો, ખેડૂતોનાાં મર્યર ગીતો, ગાંભીર િડલાનયાં 

ઝાડ, શાંભયનયાં જીણા દેરુાં , િાગોળતાાં પશયઓ, માંવદરો પર લહેરાતી ભગિા રાંગની ર્જા, િહાલી બહેન, લાંગોવટ્ા વમત્રો િગેર ે

બર્ય િ છે પણ તેમની મમતામ્ી કાલગાંગામાાં વિલીન ર્થ્ેલી મા િ નર્થી, એ વિચાર ેકવિની િેદના ચરમસીમાએ પહોચે 

છે. િનનીરવહત િન્મભૂવમર્થી અસાંતયષ્ટ કવિને િનનીસવહતની વિદેશભૂવમમાાં પૂણા પવરતોષ પામિાની ઝાંખના છે.  

(વિષ્િસ્તય : 2.5    

િોડણીદોષ : 0.5) 

પ્રશ્ન-5 (A) નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર િિાબ લખો. (કોઈપણ ત્રણ)                               9    

1.‘પૂુંજા મજેરની લર્ની’ ચક્તરત્ર ક્તનબુંધને આધાર ેપૂુંજાની ક્તનિઃસ્વાથગપરાયણતા ચચો.  

 ઉત્તર: િૉસેિ મેકિાન વલવખત ‘પૂાંજા મિેરની લગની’ ચવરત્ર વનબાંર્માાં મનયષ્્ના િેશ નવહ, વકન્તય તેના મન િૃવત્ત બદલિા,  

   કેિળ નામ નવહ, કામ બદલિા િોઈએ. એ પૂાંજા મિેરના પાત્ર િારા આલેખા્યાં છે. ઈશ્વર પ્રત્્ે એમને અપાર શ્રદ્ધા હતી.  

  ‘મોહે લાગી લગન’ પાંવિ હાંમેશાાં ગાતા રહેતા. એના ગીતમાાં મસ્તી ટપકતી રહેતી.પૂાંજાન ેકોઈપણ ચીિિસ્તયનો મોહ ન  

   હતો. એમના મતે નોકરીના આટલા િષોમાાં એકઠી ર્થ્ેલી ઘરિખરી એમને લિિતી હતી, માટે બર્ી િ ઘરિખરી િનેે   

   િોઈતી એને આપી દીર્ી. તેઓ દઢપણે માનતા હતા કે એને કાાંઈ િોઈતયાં હશે તો ચોક્કસ ઈશ્વર આપશે િ.પૂાંિો અને  

   તેના પત્ની બે િણ, કોઈ િાંજાળ નહી ાં. િાંશિેલાનો કોઈ િલોપાત નહી ાં. શયાં ખા્ કે શયાં પીએ કોઈને કશી ખબર  નહી ાં. પૂરો  

   સાંત માણસ. આકાશના પાંખી િિેો. િાિિયાં, લણિયાં, એકઠા કરિાની કોઈ પરોિણ નહી ાં. સાાંિ ેછોકરાઓને ભેગા કર ે  

  સયિાતાા સાંભળાિે. કોઈની વનાંદાની િાત આિે ત્્ાર ેકોદાળીના ઘાર્થી ઘાસનયાં મૂવળ્યાં ખોદી કાઢે, ક્યાાં તો િાાંસીર્થી    

  િાડોલામાાં  પેસતી ર્રો ખેંચી કાઢે. અન ેકહે આ કૂર્થલીના અપલક્ષણને ર્રમૂળર્થી કાઢી નાાંખિામાાં ભલાઈ છે. ભવિમાાં       

  એને ભરોસો. બાઈબલમાાં કહેલાાં મમાિચન પ્રમાણે િતાિયાં એિયાં તેઓ હ્રદ્પૂિાક માનતા. માાંદાની માિિત કર,ે એને િોઈતી   

  મદદ કરિા હાંમેશાાં તત્પર રહે. આમ, કોઈની તર્થામાાં ક્યાર ે્  ન પડે િ ેકર ેએને પણ રોકે. 

(વિષ્િસ્તય : 2.5    

િોડણીદોષ : 0.5) 

2.મહીજીએ દીકરાની નેકી અને મદાગનર્ીની પરીક્ષા કેવી રીતે કરી? 

ઉત્તર: ઈશ્વર પેટલીકર વલવખત ‘મોરના ઈાં ડાાં’ િાતાામાાં મહીજીનયાં પાત્ર એક અનોખય વ્વિત્િ ર્રાિે છે. કબયને આણાંદર્થી 

ખાંભાત પહોચડિા મયનીમ અને ગાડીિાન િિસેાંગ અન ેદલભાઈ નીકળ્્ા. પડોળીની ભાગોળે આિતા િ સૂ્ાાસ્ત ર્થઈ 

ગ્ો. મયનીમજીએ મહીજીના દીકરાને િળાવિ્ા તરીકે લઈ િિાનયાં નક્કી ક્યું. પયત્રની કસોટી કરિા પોતે ડાકય  બનીને પયત્ર 

બયર્ો િ ેગાડાનયાં રક્ષણ કરિા ગ્ો હતો એ િ ગાડાને લૂાંટિા રસ્તો રોકીને ઊભો રહ્ો,  તેણ ેબયર્ાને ખસી િિા પડકાર ક્ો. 

બયર્ાએ પણ સામો પડકાર કરીને ચાલ્્ા િિા કહ્યાં. એમ પણ કહ્યાં કે ‘અલ્્ા બાપય ! મારુાં  માની જા  
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 અત્્ાર ેતયાં મારો બાપ નર્થી, હજી શરમ રાખયાં છય ાં  ત્્ાાં સયર્ી. નહી ાં તો િો્ા િિેી ર્થશે.’ પણ મહીજી ખડગની પેઠે અડીખમ 

રહ્ો. ત્્ાર ેબયર્ાએ પોતાની િરિની િચ્ચે આિતા વપતા પર તલિારર્થી પ્રહાર ક્ો. પરાંતય મહીજી તો પયત્રની નેકીની કસોટી 

કરતો હતો. તેણે પયત્રને શાબાશી આપતાાં કહ્યાં કે ‘શાબાશ દીકરા હિે મને ખાતરી ર્થઈ ગઈ છે કે તયાં મારુાં  નામ નહી ાં બોળે.’ 

આમ મહીજીએ પોતાના પયત્રની નેકી અને ઇમાનદારીની પરીક્ષા કરી. 

(વિષ્િસ્તય : 2.5    

િોડણીદોષ : 0.5) 

3.સ્વતુંત્ર ક્તવચારક તરીકે સૉકે્રક્તટસન ું ચક્તરત્ર આલેખો. 

ઉત્તર: સૉકે્રવટસ દય વન્ાનો મહાન વિચારક હતો. તે બહય  બયવદ્ધશાળી હતો. લોકોને સદાચાર તરિ િળિા સમજાિિા લોકો 

સાર્થે અલકમલકની િાતો કરતો. લોકોને એની િાતોમાાં રસ પડતો, મર્માખીઓની િમે લોકો એની આસપાસ િી ાંટાળતા. 

સૉકે્રવટસ તે િારા તેમને સાચો ર્મા સમજાિતો. આચાર અને વિચારમાાં તે પવિત્ર અન ેસદાચારી હતો. તે એિયાં માનતો હતો 

કે ‘પોતાની આિડત કેળિીને પોતાની િરિ અદા કર ેતે િ ઉત્તમ માણસ.’ એર્થેન્સના રાિિહીિટમાાં પડેલા લોકોમાાં પણ 

સૉકે્રવટસ ભળતો. તેમની સાર્થે ર્મા, રૂવઢ, રીતવરિાિ વિશે ચચાામાાં ઊતરતો. તે સ્િતાંત્ર અને ઊાં ડો વિચારક હતો. 

પ્રામાવણકપણે િ ેસાચયાં લાગે તે કહેતો. તે હાં મેશાાં નમ્રપણે કહેતો કે, ‘હય ાં  અજ્ઞાની છય ાં  જ્ઞાન મેળિિા મર્થયાં છય ાં .ખાસ કરીન ે

્યિાિગા સૉકે્રવટસ પર ખૂબ ખયશ હતો. સૉકે્રવટસના વિચારોની એમના પર ખૂબ અસર પડી હતી. આ િોઈ એર્થેન્સના  

રાિકતાા ખૂબ અકળા્ા. એનેટસ નામના આગેિાનનો િયિાન છોકરો સૉકે્રવટસ સારે્થ બેસતો હતો. િ ેએમને ગમતયાં નહી ાં. 

છેિટે સૉકે્રવટસ પર ્યિાનોને ભડકિિાનો અને નગરદેિતાને ન માનિાનો આરોપ મૂક્યો. તેના પર કેસ ચાલ્્ો અને 

રાિદ્રોહના કા્દા હેઠળ સૉકે્રવટસને મોતની સજા ર્થઈ. 

(વિષ્િસ્તય : 2.5    

િોડણીદોષ : 0.5) 

 4. ‘ડાઘ’ લઘ કથામાું પ્રર્ટતી સુંવેદના આલેખો. 

 ઉત્તર: નરને બારડ વલવખત ‘ડાઘ’ લઘયકર્થામાાં સમાિની િરિી િાસ્તવિકતા રિૂ ર્થઈ છે. સમાિમાાં કહેિાતા ડાહ્ા અને 

સમિય  લોકો લગ્ન િિેા પવિત્ર સાંબાંર્ને કેટલા સાંકય વચત દૃવષ્ટકોણર્થી િય એ છે. િનેે કારણે સ્ત્રીઓને ઘણયાં સહન કરિયાં પડે છે. 

ડૉક્ટર સયનીતા શાહના િ ેવદિસે લગ્ન ર્થ્ા એ વદિસે િ તેના કપાળમાાં ચાાંદલો કરિાની િગ્્ાએ િનમર્થી ર્થ્ેલાાં કોઢના 

સિેદ ડાઘને કારણે તેના પવતએ  તેનો ત્્ાગ ક્ો. આ અપમાન ડૉક્ટર સયનીતાને જીિનભર દય ુઃખી કરી દે છે.  

         સયનીતા શાહના દિાખાને એક બાળકીને લઈને એની માતા આિી. બાળકીના આખા શરીર ેસિેદ છાાંટણાાં ઊપસી 

આવ્ા હતા. બાળકીની મા ખૂબ વચાંવતત હતી. તે બોલી ‘ગમે તેમ તો્ે દીકરીની જાત !’ સાિ સાચયાં કહેિો બેન ! વચાંતાનયાં 

કોઈ કારણ નર્થી ને? સયનીતા શાહે કહ્યાં, ‘ડરિાનયાં કોઈ કારણ નર્થી માત્ર વિટાવમન-‘એ’ની ખામીને કારણે સિેદ છાાંટા 

ઊપસી આવ્ા છે.’ આ ગોળી લખી આપયાં છય ાં .’ આ િિાબ સાાંભળીને બાળકીની મા પર જાદયઈ અસર ર્થઈ અને આભારસૂચક 

નિરે ેતે દિાખાનાની બહાર નીકળી ગઈ.   

       સયનીતા ટેબલ પર માર્થયાં ઢાળીને આાંખો મી ાંચીને પોતાના ભૂતકાળની દય ુઃખદ ઘટનામાાં સરી પડી.  

(વિષ્િસ્તય : 2.5    

િોડણીદોષ : 0.5) 
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(B) નીચેના સવહત્્કારનો આશર ેદસ-બાર િાક્યોમાાં પવરચ્ આપો. (કોઈપણ એક)                                               4 

  1.  ઉમાશુંકર જોશી  

  2. દલપતરામ   

      વિદ્યાર્થીઓ પોતાની રીતે સિાકની માવહતી આપીને લખશે. (વિષ્િસ્તય : 3.5, િોડણીદોષ : 0.5) 

(Effective writing Skill)  

પ્રશ્ન-6 નીચે આપેલ વિષ્ પર આપેલા મયદ્દાને આર્ાર ે૨૫૦ શબ્દોમાાં વનબાંર્ લખો. (કોઈપણ એક)                           8   

-પ્રસ્તાિના – 1 

-વિષ્િસ્તય – 2 

-ભાષા અવભવ્વિ – 2 

-ભાષા શયવદ્ધ અન ેિાક્યરચના- 2 

-ઉપસાંહાર -1  

નીચેના મયદ્દાને ધ્ાનમાાં રાખીને વનબાંર્ તપાસિો... 

-વિષ્ની પસાંદગી  

-શરૂઆત : આકષાક,સ્િાભાવિક અને સચોટ  

-કાવ્ પાંવિ, સયભાવષતો કે અિતરણો આિકા્ા છે. 

-વિષ્ાાંતર નવહ ર્થા્ તેની કાળજી રાખિી. 

-સયાંદર,સયિાચ્્ અક્ષર, િોડણીશયવદ્ધ અને ભાષા શૈલી વિશે કાળજી રાખિી.      

 પ્રશ્ન-7 પ્ાાિરણની જાળિણી અાંગે ્ોજા્ેલા એક કા્ાવશવબરની સાર્થ ેઉિિા્ેલા િૃક્ષારોપણ વદનની માવહતી 

આપતો અહેિાલ િતામાનપત્રના તાંત્રીને લખો.                                                                                                       6 

-શરૂઆત : 1  

-વિષ્િસ્તય – 2  

-ભાષા અવભવ્વિ – 2 

-ભાષા શયવદ્ધ અન ેિાક્યરચના- 1 

નીચેના મયદ્દાને ધ્ાનમાાં રાખીને અહેિાલ તપાસિો... 

-શરૂઆત : શીષાક, વિષ્,સ્ર્થળ,તારીખ  

- ઘટનાનયાં સાચયાં, સચોટ અને સાંવક્ષપ્ત િણાન- 
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- કા્ાક્રમ િિેો બનીગ્ેલો હો્ તે પ્રમાણે િ િણાિો, કોઇપણ બાબતની અવતશ્ોવિ ર્થિી ન િોઈએ. 

- ઘટનાના િળાાંક કે તબક્કા મયિબ ્ોગ્્ િકરા હોિા િોઈએ.  

- ભાષા શયદ્ધ, સરળ અને સચોટ હોિી િોઈએ તેમિ િોડણીશયવદ્ધ અન ેભાષા શૈલી વિશે કાળજી રાખિી.       

પ્રશ્ન-8 દૂર્સાગર ડેરીની મયલાકાત માટે માંિૂરી માગતો પત્ર ડેરીના મેનિેરન ેલખો.                                          6  

           સરનામયાં અન ેતારીખ- 1 

 સાંબોર્ન અને અવભિાદન – 1 

 વિષ્િસ્તય અન ે ભાષા શયવદ્ધ – 3 

 સમાપન અને વલવખતાંગ – 1 

નીચેના મયદ્દાને ધ્ાનમાાં રાખીને પત્ર લખિો. 

 પત્રનયાં સરનામયાં, સાંબોર્ન અન ેવલવખતાંગ એક િ બાિય એ એટલે કે ડાબી બાિય એ લખિયાં (International   

            Method) નિી પદ્ધવત પ્રમાણે પત્ર લેખન લખિયાં.  

 પત્રલેખનમાાં સ્િાભાવિકતા િરૂરી છે. 

 પત્રની ભાષા સરળ અને શયદ્ધ હોિી િરૂરી. 

 વિષ્નયાં માવહતીપ્રદ િણાન આિશ્્ક. 

 કા્ાાલ્ને લગતા પત્રોમાાં તેમિ  વ્િસાવ્ક કે સરકારી પત્રોમાાં વિિેકપૂણા સ્પષ્ટ મયદ્દા અને સાંવક્ષપ્ત લખાણ    

            િરૂરી છે. 

(નોાંર્ : પ્રશ્ન પત્રમાાં િો પ્રેષક કે પ્રવતમાાંર્થી  કોઈનયાં પણ નામ આપ્્યાં ન હો્ તો વિદ્યાર્થીએ પોતાની આગિી ઓળખ  

ર્થા્ એિા કોઇપણ પ્રકારનયાં સરનામયાં તેમિ વલખીતનમાાં પોતાનયાં કે કોઇપણ જાણકારનયાં નામ અને સરનામાનો ઉલ્લેખ 

કરિો નવહ. િમેકે –  

અ-સોસા્ટી,  

બ- વિભાગ. 

ક- શહેર. 

તા-________ 

પ્રવત, 

આચા્ા સાહેબ શ્રી, 

ક- શહેર. 
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           વિષ્ :-હોવશ્ાર વિદ્યાર્થીને અપાતી સ્કોલરશીપ મેળિિા બાબત. 

માનની્ આચા્ા સાહેબ શ્રી, 

          િણાિિાનયાં કે,......................................... 

આપનો આજ્ઞાાંવકત વિદ્યાર્થી  

મ,સ,ડ)  

(તેમિ ક્યાાં પણ લીટી  છોડાિી નવહ) 
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