
 

 

 

 

 

 

 

 

 

નોટ NOTE 

 આ પ્રશ્નપત્રને બે વિભાગમાાં વિભાવિત કરિામાાં 

આવ્યાં છે.  

 વિભાગ અ – િસ્તયવનષ્ઠ પ્રશ્નો (MCQ)  –  

 પ્રશ્ન 1 તથા 3 ના દરકે ઉત્તર માટે 1-1 અાંક 

વનર્ાાવરત છે.  

 પ્રશ્ન 2 ના દરકે ઉત્તર માટે 2-2 અાંક વનર્ાાવરત છે 

 ‘વિભાગ અ’ માાં પ્રશ્નોનાાં ઉત્તર માટે O.M.R 

પત્રકનો ઉપ્ોગ કરિો.   

 સાચા િિાબ માટે બ્લ્્ય કે બ્લલેક બૉલપેનથી િ ે

તે િતયાળને ઘટ્ટ કરિયાં.  

 This Question paper is divided in two parts. 

 Part A  -  Objective type questions.(MCQ).   

 Q.1 and Q.2 are of 1 mark each. 

 Q.3 are of 2 marks each.  

 Use O.M.R. Sheet for Part A. 

 For the answers darken the circle with blue or 

black ball point pen.  

 Total Marks - 40  

 વિભાગ બ – િર્ાનાત્મક પ્રશ્નો.  

 આપેલી સૂચના પ્રમાર્ે આ વિભાગના પ્રશ્નોત્તર 

લખિાના રહેશે.   

 Part B -   Subjective, Descriptive questions.  

 Total Marks = 40 

 પ્રશ્નનો ઉત્તર લખતા પહેલા તેનો વસવર્લ નાંબર 

અચૂક લખિો.  

 

 Please write down the serial number of the 

question before attempting it. 

  

 

ગજુરાતી  
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ક્રમ પ્રશ્ન ઉત્તરના મયદ્દા  ગયર્વિભાિન  

     PART A  

      (Advanced Reading Skill) 

 

પ્રશ્ન- 1 (A) નીચેનો ગદ્યખાંડ િાાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોનો ્ોગ્્ વિક્પ 

શોર્ીને િિાબ લખો. 

મનુષ્યનુું જીવન તેના વવચારોથી ઘડાય છે. તેના વલણો અને 

ભાવનાઓથી પણ સર્જાય છે. મનુષ્યે સ્વપ્નો જોવાના છે અને તેને સાકાર 

કરવા યત્નશીલ બનવાનુું છે. ઉન્નત જીવન જીવવાનો ખ્યાલ દરકેે 

વવકસાવવો રહ્યો. પણ જો માણસ વનષ્ફળ જવાના ડરને કારણે કે પોતાની 

ભીરુતાના કારણ ેસામાન્ય પ્રકારનાું કાયોમાું જ જીવનને વેડફી નાખે તો તે 

કદાવપ પ્રગવત ન કરી શકે. મળેલા ઉત્તમ અવસરો કુ્ષલ્લક બાબતોમાું 

5×1= 5 

     

Class : X 
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Code No. 010 



વેડફાઈ ર્જય. ઈશ્વર ેમનુષ્યને કમા કરવાની સ્વતુંત્રતા આપી છે. તે માટે બુવિ 

અને બળ આપ્યાું છે. હવ ેતેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે માણસે પોતે 

વવચારવાનુું છે. જો માણસ ઊું ચા વનશાન તાકે તો પવાતની ચોટી કે સમુદ્રનુું 

તવળયુું તેના હાથવેંતમાું છે. માટે જ કહ્યુું છે કે ભલ ેવનષ્ફળ જવાય, પણ ધ્યેય 

તો ઊું ચુું જ રાખવુું રહ્યુું. 

પ્રશ્નો:-(1)મનુષ્યનુું જીવન શેનાથી ઘડાય છે ? 

 (B) વિચારોથી  

(2)માણસ ક્યાર ેપ્રગવત ન કરી શકે ?  

 (D) પોતાની ભીરુતાના કારર્ે  

            (3) ઈશ્વર ેશેની સ્વતુંત્રતા આપી છે ? 

 (A) કમા કરિાની     

            (4)‘હાથવેંતમાું છે’ – એટલે શુું ?    

 (C) ખૂબ પાસે હોિયાં    

            (5)‘કુ્ષલ્લક’ – શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ લખો.   

 (B) નકામયાં  

પ્રશ્ન- 1 (B) નીચેનો ગદ્યખાંડ િાાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોનો ્ોગ્્ વિક્પ 

શોર્ીને િિાબ લખો. 

પ્રશ્નો:-(1)માણસના પોતાના હાથમાું શુું છે ? 

     (A) ખયશવમજાિમાાં રહેિયાં કે ચીવડ્ા થઈ િિયાં    

             (2)કઈ વસ્તુ મહાદુ:ખરૂપ થઈ પડે ? 

     (B)  અસાંતોષનો િ અભ્્ાસ રાખીએ તો     

           (૩) વસ્તુમાત્ર શેનુું વમશ્રણ હોય છે ? 

     (C) સારુાં  અને નરસાનયાં    

          (4) જવેુું જનેુું મન -  

    (D) તેિી તેની પરીક્ષા 

          (5) આનુંદ ગ્રહણ કરવાની ટેવ ક્યાર ેપડે? 

    (A) આત્મસાં્મથી િ    

            (6) ફકરાને યોગ્ય શીર્ાક પસુંદ કરો. 

    (A) જીિનતાલીમ  

6×1=6 

પ્રશ્ન-1 (C)                                          Literature  
નીચેની કવિતા િાાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોનો ્ોગ્્ વિક્પ શોર્ીને  

િિાબ લખો.                 

પ્રશ્નો-(1) કવવ વફવનક્સ બનવાનુું કોને કહે છે? 

                 (A) આપર્ને    

        (2) જુંગ એટલે શુું ? 

5×1= 5 



     (B) ્યદ્ધ     

        (3) ‘ઊડવા દે ઊું ચ ેવકસ્મતનો પતુંગ’ એટલે શુું?  

      (C) પ્રગવત કરિી   

       (4) છેલ્લી પુંવિમાું કવવ કોને-કોને સલામ કર ેછે?  

     (D) કચ્છ, જાપાન, ્યિરાિવસાંઘ  

       (5) કવવતાને યોગ્ય શીર્ાક આપો. 

                (A) જીિન એટલે િાંગ   

પ્રશ્ન.2  નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાાંથી કોઈપર્ આઠ પ્રશ્નોના િિાબ માટે ્ોગ્્ વિક્પ 

પસાંદ કરીને લખો.   

 (1) ‘તે બેસે અહીું’ કાવ્ય કવવના ક્યા પુસ્તકમાુંથી લેવામાું આવ્યુું છે? 

  (B) ્દા તદા ગઝલ 

 (2) બીર્જ મુિકમાું ‘હવ ેતુું મુિ છે.’ એવુું કોણ ેકહ્યુું છે? 

  (A) માર્સે   

 (3) મોરલીનો નાદ ક્યાું ગાજ ેછે?   

  (B) ગગનમાાં 

 (4) ‘વૈશુંપાયન’ કોનુું ઉપનામ છે?   

  (D) કરસનદાસ માર્ેક 

 (5) વાનરસેનામાું કયા નારા સુંભળાય છે? 

  (A) દીપકની િ્  

 (6) જઠેીમાએ અરજી પર કોની સહીઓ લીધી? 

  (B) વહાંદય  ગૃહસ્થોની 

 (7) ‘વટવફન’ પાઠપાઠનો સાવહત્યપ્રકાર જણાવો. 

  (C) લઘયકથા 

 (8) નીચેનામાુંથી કઈ ઘટનાનો ઉલ્લેખ ‘પ્રયાણ’ પાઠમાું છે? 

  (D) આપેલ તમામ 

8×1= 8 

 

પ્રશ્ન-3 (A) (Applied Grammar) 

સૂચના પ્રમાર્ે નીચેના પ્રશ્નોનાાં ્ોગ્્ વિક્પ શોર્ીને િિાબ લખો.                                            

નીચેના પ્રશ્નોનાાં િિાબ લખો. (કોઈપર્ ચાર)          

(1) ‘આુંજી નાખવુું’ - રૂવિપ્રયોગનો અથા લખો.-  

       (D) આપેલા A) અને B) 

 (2) ઈચ્છા હોય તો બધુું થાય - અથા ધરાવતો રૂવિપ્રયોગ લખો.  

     (C) મન હો્ તો માળિે િિા્  

(3) કાળર્જન ેકોરી ખાવુું  - રૂવિપ્રયોગનો અથા લખો. 

    (B) દય :ખની અનયભૂવત થિી         

4×1= 4 



(4) મરણ પામવુું - અથા ધરાવતો રૂવિપ્રયોગ લખો.  

    (D) આપેલા (B) અને (C)  

(5) સૂયા તપવો -  રૂવિપ્રયોગનો અથા લખો. 

    (B) પ્રગવતના વશખર પર હોિયાં                                                                                      

પ્રશ્ન–૩ (B) નીચે આપેલા શબ્લદ સમૂહ માટે એક શબ્લદ લખો. (કોઈપર્ ચાર)                                                                      

     (1) જ્ાું આજુ બાજુ વૃક્ષો વાવેલાું હોય તેવી ગલી. – (B) કય ાંિગલી     

     (2) કહી ન શકાય તેવુું. – (C) અકથ્્ 

     (3) ર્જણેલુું / ર્જણમાું આવેલુું. – (A) વિવદત            

     (4) હૃદયના ધબકારા થવા તે ... (B) સ્પાંદન 

     (5) ઘૂમરી લઈ ભાર ે વાતો પવન. – (A) િાંટોળ   

4×1= 4 

પ્રશ્ન–૩ (C) નીચેનામાાંથી પ્રશ્નોનાાં િિાબ લખો.  (કોઈપર્ ચાર)                                                                                       

  (1) 'ઝરણુું'નો સમાનાથી શબ્દ લખો. 

      (C) આપેલા (A) અને (B)  

 (2) 'ઉષ્મા'નો સમાનાથી શબ્દ લખો.  

       (B) હૂાં ફ              

  (3) નીચેનામાુંથી કયુું જોડકુું   સમાનાથી શબ્દની રીતે યોગ્ય છે લખો. 

      (A) કીવતા = નામના                

  (4) નીચેનામાુંથી કયુું જોડકુું   વવરોધી શબ્દની રીતે યોગ્ય છે લખો. 

      (B) શીતળ × ઉષ્ર્           

  (5) નીચેનામાુંથી કયુું જોડકુું   વવરોધી શબ્દની રીતે યોગ્ય છે લખો. 

     (B) સબળ × વનબાળ     

4×1= 4 

પ્રશ્ન–૩ (D)  સૂચના મિૂબ િિાબ આપો. (કોઈપર્ ચાર)                                                                                               

(1) કયુું વાક્ય ભાર્ાકીય રીતે સાચુું છે?  

   (C) હય  આ િ િાત કહેિાનો હતો.   

(2) કયુું વાક્ય ભાર્ાકીય રીતે સાચુું છે?  

   (C) કારર્ કે તમે કાલે આિિાના હતા. 

(3) અનુગ ઓળખો : 'રમણને બોલાવી લાવ.'- (B) ને    

(4) અનુગ ઓળખો : રમાથી આગળ અભ્યાસ ન થયો. – (B) થી           

(5) નામયોગી ઓળખો : પગની પાની પર પથરાની માફક વરસાદનાું ફોરાું વાગતાું 

હતાું. – (C) માફક 

4×1=4 

                                             PART B                                                                                     

                                         Literature 

(40)                       

પ્રશ્ન-4  નીચેની કાવ્પાંવિ િાાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના િિાબ લખો. (ગમે 

તે બે)   

2×1=2 



િિાબ-1) નાવ્કાએ Wall to wall કારપેટ કરાિી દીર્ી. 

િિાબ-2) નાવ્કાએ સોફા અને લેમ્પને નિયાં સ્થાન આપ્યાં. 

િિાબ-3) દીિાનખાનયાં સયશોવભત થ્ા પછી નાવ્કા પોતાના મનને પ્રશ્ન પૂછે 

છે કે‘આ બર્ામાાં મને ક્ાાં ગોઠિયાં?   

પ્રશ્ન.5  નીચે આપેલા પ્રશ્નોના બ-ેત્રર્ િાક્ોમાાં િિાબ લખો. (ગમે તે ચાર) 

 (1) બીજા મયિકમાાં મયિ થ્ેલયાં પાંખી વપાંિરામાાં પાછય ાં  કેમ ભરાઈ જા્ 

છે? 

િિાબ-1) મયિ થ્ેલયાં પાંખી બહાર આિી માર્સ સામે િય એ છે અને પાછય ાં  

વપાંિરામાાં ભરાઈ જા્ છે. માર્સે પોતાના સયખ ખાતર િ પૂરલેયાં  તેથી હિે જ્યાર ે

પાંખીને મયિ કરિામાાં આિે છે છતાાં પાંખી સલામતી અનયભિતયાં નથી. માનિીના 

દાંભને અહી ાં ખય્લો કરિામાાં આવ્ો છે. 

(2) ‘મોરલી’ કાવ્ને આર્ાર ેશ્રીકૃષ્ર્ના પહેરિેશનયાં િર્ાન કરો. 

િિાબ-2) શ્રીકૃષ્ર્એ પીળયાં પીતાાંબર અને િરકસી જામો પહે્ાા છે. કૃષ્ર્ને કાાંડે 

કય ાંડળ, માથે મયગટ અને મયખ પર મોરલી વબરાિમાન છે. તેમને માથે પટકો શોભે 

છે. કૃષ્ર્નો આ શર્ગાર સૌને વપ્ર્ છે.  

(3) ‘હાથ મેળિીએ’ કાવ્ના આર્ાર ેમાનિીના હાથ ક્ા ક્ા કામો કર ે

છે? 

િિાબ-3) માનિીના બે હાથ અનેક કામ કર ે છે. દરકે માનિીના બાંને હાથ, 

પોતાની આજીવિકા મેળિિા વિવિર્ કામ કર ેછે. આિાાં કામોમાાં તેની ફાિટ કે 

આિડત હો્ તો પર્ કર ેઅને વબનઆિડતથી પર્ કર!ે કવિ આ કાવ્માાં 

િર્ાિે છે કે માનિી તેના બે હાથથી, વબનઆિડતથી સારાાં-નઠારાાં કામ કર ે

છે. 

(4) ‘જીિન અાંિવલ થાિો!’ કાવ્ના કવિ ક્ાાં ચાલિાનયાં કહે છે? 

િિાબ-4) કવિ સત્્ના માગે ચાલિાનયાં કહે છે. કેમ કે સત્્નો માગા કાાંટાળો છે 

પર્ એ માગા પર પયષ્પ બની પથરાિાનયાં કહે છે. સત્્નો માગા કઠીન છે, પર્ 

અઘરો નથી. એ મયશ્કેલીમાાંથી સફળતાપૂિાક પાર ઊતરી શકા્ છે અને સત્્નો 

િ િ્ થા્ છે. 

(5) ‘તે બેસે અહી ાં’’ કાવ્માાં બીજાના દય :ખે દય :ખી થિાની સાંિદેનાને કવિ 

શયાં કહીને સમજાિે છે? 

િિાબ-5) સાંિેદનશીલ વ્વિ બીજાનયાં દય :ખ દૂર કર ે છે, તેનાાં આાંસયાં લૂછે છે. 

સાંિેદનશીલ વ્વિ બીજાનયાં દય :ખ િોઇ દય :ખી થા્ છે, તેની છાતીમાાં દય :ખે છે. 

વિષ્િસ્તય : 1.5 ગયર્    

િોડર્ીદોષ : 0.5 ગયર્ 
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પ્રશ્ન-6  નીચેનો ગદ્યખાંડ િાાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. (ગમે તે 

ત્રર્)    

(1) લેવખકાએ વબ્લીનાાં બચ્ચાાં પ્રત્્ ેકેિયાં અનયમાન ક્યું? 

િિાબ-1) લેવખકાએ વબ્લીનાાં બચ્ચાાં પહેલાાં તો સાંતાઇ િશે, દોસ્તી બાાંર્તાાં 

વદિસો િશે એિયાં અનયમાન ક્યું. 

(2) ત્રર્માાંનયાં મોટયાં  બચ્ચયાં લેવખકા પાસે કેિી રીતે આવ્યાં? 

િિાબ-2) ત્રર્માાંનયાં મોટયાં  બચ્ચયાં લેવખકા પાસે ત્રાાંસયાં ત્રાાંસયાં ચાલતયાં, કોઇ પેંતરો હો્ 

એ ઢબે આવ્યાં. 

(3) લેવખકાએ બચ્ચાાંને ક્ાાં ક્ાાં હાથ ફેરવ્ો? 

િિાબ-3) લેવખકાએ બચ્ચાાંને ગાલે, દાઢીએ, ગરદન પર હાથે ફેરવ્ો. 

(4) લેવખકાએ કોની સાથે વમત્રતા કેળિી? 

િિાબ-4) લેવખકાએ વસ્ામીઝ માજાાર વત્રપયટી (વબલાડીનાાં બચ્ચાાં) સાથે 

વમત્રતા કેળિી. 

3×1=3 

પ્રશ્ન.7  નીચે આપેલા પ્રશ્નોના સવિસ્તર િિાબ લખો. (ગમે તે ત્રર્)   

 (1) ભૂલ કરનારાએ દાં ડની વટવકટની ફોટોસ્ટેટ નકલ કરી ઘરની દીિાલ 

પર કેમ રાખી હતી? 

િિાબ-1) ભૂલ કરનાર ેિમાનીના હેમ્બગાના એક રસે્ટોરાાંમાાં એક પાટી ગોઠિી 

હતી. રસે્ટોરાાંમાાં વગરદી નવહ હોિાથી ખાર્યાં ઝટ આવ્યાં અને તેઓએ બીજા 

કામ હોિાથી ખાર્યાં ઝટ પતાવ્યાં. તેઓએ માંગાિેલા ભોિનમાાંથી ત્રીજા ભાગનયાં 

તેઓની ડીશમાાં છાાંડલેયાં હતયાં. હેમ્બગાની કેટલીક િૃદ્ધ સ્ત્રીઓએ આ િો્યાં. તેઓને 

આ ન ગમ્્યાં. તેઓએ આ બાબતે ધ્્ાન દોરતાાં ભૂલ કરનારા વમત્રોએ એમને કહી 

વદર્યાં – અમે િ ેમાંગાિેલયાં તેના પૂરપૂેરા પૈસા અમે ચૂકિી દીર્ાાં છે. અમે કેટલયાં ખાર્યાં 

અને કેટલયાં છાાંડ્યાં તેની તમાર ેશી વનસબત? પેલી િૃદ્ધ સ્ત્રીઓમાાંની એકે ફોન 

કરીને સોશ્્લ વસક્ોવરટીને બોલાવ્ો. િ ે બન્યાં તે જાર્ીને તેર્ે ભૂલ 

કરનારાઓને 50 ્યરોનો દાં ડ ક્ો અને કડક અિાિમાાં કહ્યાં – તમને િોઇતયાં હો્ 

તેટલયાં િ, તમે ખાઇ શકતા હો તેટલયાં િ માંગાિો. પૈસા તમારા છે, પર્ સાર્ન-

સામગ્રી તો બર્ી સમાિની છે........તેને બગાડિાનો તમને કોઇ અવર્કાર નથી. 

આથી પોતાને આ બાબતે કા્મ ઢાંઢોળિા દાં ડ ભરનારાએ દાં ડની ફોટોસ્ટેટ 

નકલ કરી ઘરની દીિાલ પર રાખી. 

(2) ‘સૂરિ તો બર્ે િ સરખો’ પાઠમાાં આિતાાં માનિસ્િભાિ અને સૌ ાંદ્ા 

માર્િાને બદલે ખાર્ીપીર્ીમાાં વિશષે રસ લેતાાં પ્રિાસીઓ વિશે નોાંર્ 

લખો. 

િિાબ-2) ‘સૂરિ તો બર્ે િ સરખો’ પાઠમાાં માાંિસ્િભાિની વિવચત્રતાઓ અને 

એની ટેિો તરફ લેખકે આપર્યાં ધ્્ાન દો્યું છે. માર્સ િોિાલા્ક, હિાખાિાનાાં 

3×3=9 



સ્થળોના પ્રિાસે જા્ છે. માર્સે આિાાં સ્થળોની ખાવસ્તો િર્ાિી િોઇએ. 

આિાાં સ્થળોનયાં સૌ ાંદ્ા માર્િયાં િોઇએ. આિાાં સ્થળોની ઐવતહાવસક માવહતી 

મેળિિી િોઇએ, પરાંતય માનિસ્િભાિ વિવચત્ર છે. આિાાં સ્થળોએ તે 

ખાર્ીપીર્ીની િ િાત કર ેછે. ક્ા સ્થળે કઇ િાનગીનો ટેસ્ટ કરિો િોઇએ 

એની િ િાતો કહે છે. આગ્રામાાં તેને દાળિડાાંિાળો દેખા્ છે, માથેરાનમાાં તેને 

પયરોવહતિાળાની હોટલ દેખા્ છે, દાવિાવલાંગમાાં તેને દહી ાંિડાાંિાળો દેખા્ છે. 

એને તાિમહેલનયાં સૌ ાંદ્ા િોિામાાં રસ નથી, મહાબળેશ્વરનો ગાાંડો કરી મૂકે 

એિો સૂ્ોદ્ િોિામાાં રસ નથી. આિા પ્રિાસીઓને માટે બર્ાાં સ્થાન સરખાાં 

િ હો્ છે. 

(3) ‘વટવફન’ લઘયકથાનયાં હાદા  સમજાિો. 

િિાબ-3) િમર્િારનો પ્રસાંગ છે. પ્રૌઢો માટે વટવફન ઘેર આિિાનયાં છે. વટવફન 

આપિા આિનાર િય એ છે કે અમથીમા રોટલા ઘડી રહ્ા છે. તે અમથીમાને તેના 

વિશે પૂછે છે ત્્ાર ે અમથીમા કહે છે, હય ાં  ર્રાઈ જાઉાં  પર્ આ કાળિી અને 

ગોરિીનયાં શયાં? કાળી કૂતરી અને ગોરી ગા્ અમથીમાનાાં પોતીકાાં છે, એમનાાં 

કયટયાંબી છે. આમ, મનયષ્્નો પ્રાર્ીઓ સાથેનો સાંબાંર્ કેિો ઉષ્માભ્ો હો્ છે તે 

ભાિ આ ઘટનામાાં સચોટ રીતે પ્રગટ થા્ છે.  

(4) ‘િઠેીબાઇ’નયાં પાત્રાલેખન કરો. 

િિાબ-4) રાંગાટ અને િર્ાટકામનયાં કારખાનયાં દીિ બાંદર ે ઊભયાં કરનાર 

િઠેીબાઇનયાં િતન કચ્છ-માાંડિી હતયાં. દીિ બાંદરથેી એમનાાં કારખાનાનો પયષ્કળ 

માલ પરદેશ િતો અને િેચાતો. ઉચ્ચ કક્ષાની રાંગાટકળાને લીરે્ એમના 

કારખાનાનો ખૂબ વિકાસ થ્ો હતો. િઠેીબાઇ કારખાનાના તમામ કામદારો 

પર માતા િટેલયાં િ િહાલ રાખતાાં હતાાં. મરર્પથારીએ પડલેા કાનજીને એના 

દીકરાની વચાંતા કોરી ખાતી હતી. િઠેીબાઇએ એના દીકરાની િિાબદારી 

લીર્ી. િઠેીબાઇએ કાનજીના અાંતરના ઉત્પાતને શમાિી દીર્ો. કાનજીનયાં મૃત્્ય 

થતાાં સમ્સૂચકતા િાપરીને િઠેીબાઇએ કાનજીના મૃત્્યની િાત પર પડદો 

પાડી દીર્ો. એ િ રાત્રે કાનજીના પયત્ર પમાનાાં લગ્ન એક બીજા કામદારની પયત્રી 

સાથે કરાિી દીર્ાાં. પછી પોલીસપાટીને સાથે લઈને આિેલા પાદરીઓનો એક 

િીરાાંગના બની સામનો ક્ો કે કાનાનો પયત્ર વનરાર્ાર નથી, એ તો ક્ારનો 

પરર્ી બેઠો છે. િઠેીબાઇનયાં રર્ચાંડી િિેયાં રૂપ િોઈ સૌ પાછા ફ્ાા. િઠેીબાઇએ 

પોટયાગીઝ સરકારનો કા્દો રદ કરાિિા તેના િયલમની કહાર્ી પોટયાગીઝ 

ભાષામાાં હ્રદ્દ્રાિક શબ્લદોમાાં લખાિીને તૈ્ાર કરાિી. તેને મોટી રશેમી 

ઓઢર્ી પર મોટા અક્ષરોમાાં છપાિી. તેઓ પોટયાગલ ગ્ાાં, પોટયા ગલની રાર્ી 

ડૉન ્્ૂઝાને મળ્ાાં, હ્રદ્ ખોલીને બર્ી હકીકત રિૂ કરી અને ભારતી્ કળાની 

ઓઢર્ી રાર્ીને ભેટ કરી. રાર્ીએ અરજી િાાંચી. એમર્ે િઠેીબાઇને કલામ્ 



કૃવત અને વહાંમત માટે ર્ન્િાદ આપ્ા અને પોટયાગીઝ સત્તાનો િય લમી કા્દો 

પોતાનાાં ખાસ ફરમાનથી રદ કરાવ્ો. તે વદિસથી િઠેીબાઇની ઓઢર્ી ‘પાન 

– દ – િઠેી’નયાંિ નામ વિખ્્ાત બની ગ્યાં.  

      કચ્છ-માાંડિીનાાં એક અભર્ િઠેીબાઇ એક અદ્ભયત કા્ા કરીને અમર બની 

ગ્ાાં. 

(5) સર અમલ દેરાસરીના બાંગલાના ત્રીજા માળના દીિાનખાનાનયાં 

િર્ાન કરો.  

િિાબ-5) સર અમલ દેરાસરીના બાંગલાના ત્રીજા માળનયાં દીિાનખાનયાં આકષાક 

છે. ઉત્તર અને દવક્ષર્ની દીિાલોમાાં બાિયના ઓરડામાાં િિાનાાં સામસામાાં 

બારર્ાાં છે. પૂિા તરફ અગાશીમાાં િિાની ચાલ છે અને પછી બાગમાાં ઊતરિાની 

સીડી છે. પવિમે ઝરૂખો છે. ઓરડાની લાદી ઉપર કાશ્મીરી ગાલીચો છે. 

ખૂર્ાઓની ઘોડીઓ ઉપર ગ્રીક પૂતળાાં ગોઠિેલાાં છે. ભી ાંતને અઢેલીને 

મલમલના સોફા મૂકેલા છે. િચ્ચે એક મોટયાં  ટેબલ છે, તેની ઉપર વપત્તળના 

ફલૂદાન છે. કાચનાાં ઝય મ્મરો ચે, તેમાાં વિિળીના દીિા છે. દીિાલો ઉપર ગિનારો 

અને િાઇસરો્ોની છબીઓ છે. પવિમની દીિાલમાાં મહારાર્ી વિક્ટોવર્ાનો 

ઝભ્ભો ઉપાડીને ચાલતા રાજાઓનયાં મોટયાં  તૈલવચત્ર છે. એની નીચે સોનાની ફે્રમમાાં 

મઢેલો નાઇટહૂડનો ઇલકાબખત િીિળીના પ્રકાશમાાં ચળકે છે. 

 

વિષ્િસ્તય : 2.5    

િોડર્ીદોષ : 0.5 

પ્રશ્ન-8  (Effective writing Skill) 

નીચે આપેલા વિષ્ના મયદ્દા પરથી કોઈપર્ એક વિષ્ પર ૨૦૦ 

શબ્લદોમાાં વનબાંર્ લખો.            

-પ્રસ્તાિના – 1 

-વિષ્િસ્તય – 1.5 

-ભાષા અવભવ્વિ – 1.5 

-ભાષા શયવદ્ધ અને િાક્રચના- 2 

-ઉપસાંહાર -1  

નીચેના મયદ્દાને ધ્્ાનમાાં રાખીને વનબાંર્ તપાસિો... 

-વિષ્ની પસાંદગી  

-શરૂઆત : આકષાક,સ્િાભાવિક અને સચોટ  

-કાવ્ પાંવિ, સયભાવષતો કે અિતરર્ો આિકા્ા છે. 

-વિષ્ાાંતર નવહ થા્ તેની કાળજી રાખિી. 

1×7=7 



-સયાંદર,સયિાચ્્ અક્ષર, િોડર્ીશયવદ્ધ અને ભાષા શૈલી વિશે    

કાળજી રાખિી.       

પ્રશ્ન-9  નીચે આપેલા મયદ્દા પરથી  બોર્ અને શીષાક સાથ ેિાતાાલેખન લખો.                               

શીષાક- ઉવચત અને અથાપૂર્ા શીષાક સ્િીકા્ા છે. 

બોર્ – િાતાાને આર્ાર ેબોર્ આિકા્ા છે. 

- ભાષા શૈલી અને ભાષા શયવદ્ધ -1 

- વિષ્િસ્તય અને રસપ્રદ િર્ાન – 3 

- શીષાક – 1 

- બોર્ – 1 

આપેલા મયદ્દાઓને આર્ાર ેપોતાની મૌવલકતાથી િાતાાનો વિસ્તાર      

કરિો.  

- િાતાા મોટેભાગે ભૂતકાળમાાં િ લખિી  

- િાતાા મયદ્દાન ેઅનયરૂપ િ લખિી  

- ભાષા સરળ અને પ્રિાહી, રસપ્રદ લખાર્ િરૂરી. 

- મયખ્્ પાત્ર,પ્રસાંગ  કે ઉદે્દશ પરથી ્ોગ્્ શીષાક કે બોર્ 

આપીને લખિો.  

1×6=6                                                                                                                                                   

પ્રશ્ન-10  નીચે આપેલા વિષ્ પરથી પત્ર લેખન અથિા તો જાહેરાત લખેન લખો.  

(1) ‘તમારી શાળા તરફથી હોવશયાર વવદ્યાથીને સ્કોલરશીપ અપાય છે. તે 

માટે તમે તમારી શાળાના આચાયાને સુંબોધીને અરજી લેખન લખો.   

 સરનામયાં અન ેતારીખ- 1 

 સાંબોર્ન અને અવભિાદન – 1 

 વિષ્િસ્તય અને  ભાષા શયવદ્ધ – 2 

 સમાપન અને વલવખતાંગ – 1 

નીચેના મયદ્દાને ધ્્ાનમાાં રાખીને પત્ર લખિો. 

 પત્રનયાં સરનામયાં, સાંબોર્ન અને વલવખતાંગ એક િ બાિય એ એટલે 

કે ડાબી બાિય એ લખિયાં (International Method) નિી પદ્ધવત પ્રમાર્ ે

પત્ર લેખન લખિયાં.  

 પત્રલેખનમાાં સ્િાભાવિકતા િરૂરી છે. 

 પત્રની ભાષા સરળ અને શયદ્ધ હોિી િરૂરી. 

 વિષ્નયાં માવહતીપ્રદ િર્ાન આિશ્્ક. 

 કા્ાાલ્ને લગતા પત્રોમાાં તેમિ  વ્િસાવ્ક કે સરકારી 

પત્રોમાાં વિિકેપૂર્ા સ્પષ્ટ મયદ્દા અને સાંવક્ષપ્ત લખાર્ િરૂરી છે. 

1×5=5 



(નોાંર્ : પ્રશ્ન પત્રમાાં િો પ્રષેક કે પ્રવતમાાંથી  કોઈનયાં પર્ નામ આપ્યાં ન 

હો્ તો વિદ્યાથીએ પોતાની આગિી ઓળખ  થા્ એિા કોઇપર્ 

પ્રકારનયાં સરનામયાં તેમિ વલખીતનમાાં પોતાનયાં કે કોઇપર્ જાર્કારનયાં 

નામ અને સરનામાનો ઉ્લેખ કરિો નવહ. િમેકે –  

અ-સોસા્ટી,  

બ- વિભાગ. 

ક- શહેર. 

તા-________ 

પ્રવત, 

આચા્ા સાહેબ શ્રી, 

ક- શહેર. 

           વિષ્ :-હોવશ્ાર વિદ્યાથીને અપાતી સ્કોલરશીપ મેળિિા   

                        બાબત. 

માનની્ આચા્ા સાહેબ શ્રી, 

          િર્ાિિાનયાં કે,......................................... 

આપનો આજ્ાાંવકત વિદ્યાથી  

મ,સ,ડ)  

(તેમિ ક્ાાં પર્ લીટી  છોડાિી નવહ) 

(2) તમારા શહેરમાું યોર્જયલે “વમલકત મેળો” પ્રોજકેટ વવશે સવચત્ર ર્જહેરાત 

લેખન લખો.   

વચત્રાત્મક રિૂઆત- ૧.૫ 

સૂત્રાત્મક રિૂઆત – ૧ 

સમગ્ર પ્રસ્તયવતકરર્- ૨.૫ 

નીચેના મયદ્દાને ધ્્ાનમાાં રાખીને જાહેરાત તૈ્ાર કરિી. 

 વચત્રાત્મક રિૂઆત  

 ગયર્િત્તાલક્ષી મયદ્દાઓની સચોટ છર્ાિટ.  

 ટૂાંકી અને આકષાક રિૂઆત 

દમદાર સૂત્ર દ્વારા અસરકારક રિૂઆત.  

 

 

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


