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Code No.
110
NOTE

નોંધ
 આ પ્રશ્નપત્ર માત્ર વસ્તનુ નષ્ઠ

 The question paper shall be
MCQs based only.

(MCQ) પ્રશ્નો પર આધારરત હશે.

 Each MCQ shall carry 1 mark.

 દરે ક ઉત્તર (MCQ) માટે 1 અંક

 The question paper shall be of
total 40 marks. Time provided
shall be 90 minutes.

નનધાારરત છે .
ુ ન ુંુ હશે અને
 પ્રશ્નપત્ર કુ લ 40 ગણ

 The students would attempt 40
questions out of the total 50
questions in the question
paper.

90 નમનનટનો સમય હશે
 નવદ્યાર્થીઓએ 50માુંર્થી 40 પ્રશ્નોના
ઉત્તર લખવાના હશે.

 Please use the blue or Black
ball pen for O.M.R Sheet.

 સાચા જવાબ માટે બ્લ્ય ુ કે બ્લલેક
બૉલપેનર્થી જે તે વતળ
ા ુ ને ઘટ્ટ

 There shall be 3 sections

કરવ.ુંુ

-

Reading Comprehension

-

Literature

-

Grammar

 પ્રશ્નપત્રને ત્રણ નવભાગમાું
નવભાજજત કરવામાું આવય ુંુ છે .
-

વાચન નવભાગ

-

સારહત્ય નવભાગ (પાઠયપસ્ુ તક)

-

વયાકરણ નવભાગ

ુ રાતી
ગજ
ધોરણ – XII (110)
સમય – ૯૦ નમનનટ

ુ 40
કુ લ ગણ

Time: 90 min.

M.M : 40
(Reading Comprehension)

(ક) નીચેનો ગદ્યખુંડ વાુંચી, તેની નીચેના પ્રશ્નોનોના ઉત્તરનો સાચો નવક્પ શોધીને લખો.
પ્રશ્નોત્તર :
1. સાહસ શાન ુંુ પ્રતીક છે ?
A. મનષ્ુ યના દ્દઢનવશ્વાસ
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2. સુંઘર્ષો અને સમસ્યાઓનો સામનો કરવાર્થી શાન ુંુ ઘડતર ર્થાય છે ?
C. વયક્તતના વયક્તતત્વન ુંુ
૩.સમજી નવચારીને સાહસ કરનારને શ ુંુ મળે છે ?
B. જ્વલુંત નસદ્ધિ
4. સાહસ મનષ્ુ યના જીવનને કેવ ુંુ બનાવે છે ?
D. સ્વર્ણિમ અને સાર્થાક
5. આપણી કુ નેહ શાર્થી ઉદાહરણીય બની છે ?
C. સાહસ અને સુંસ્કારોર્થી
(ખ) નીચેન ુંુ કાવય વાુંચી, તેની નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તરનો સાચો નવક્પ શોધીને લખો.
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પ્રશ્નોત્તર
6. આ કાવય કોને ઉદે શીને લખાય ુંુ છે ?
B. હર એક રહિંદવાસીને
7. સ્વતુંત્ર ભારતમાું કનવને ક્યા દોર્ષો દે ખાય છે ?
C. લાુંચરુશ્વત, કાળાબજારો, મોંઘવારી
8. સ્વાતુંત્ર્યની રકિંમત ચ ૂકવવી હર પળ .....પુંક્તત પ ૂણા કરો.
D.સ્વાતુંત્ર્યના ગઢકાુંગરા : કરવત ગળે .
9. ત ુંુ રદનરાત નનજ સૌભાગ્યને શ ુંુ નનિંદશે? -આ પુંક્તતમાું કનવ ક્યા સૌભાગ્યની વાત કરે છે ?
A.સ્વગાર્થી દુલાભ માત ભૂ ૂનમ
10. કનવ સ્વાતુંત્ર્યરદને શી બુંદગી કરે છે ?
B. કમળની જેમ રહિંદુસ્તાનની ખ્યાનત પ્રસરે

(Literature)
(ક) નીચેના પ્રશ્નોના યોગ્ય નવક્પ પસુંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ પાુંચ)
11. મનની દ્ધિધા ટાળવા કવનયત્રી કેવો વયવહાર સ ૂચવે છે ?
B. સવા સાર્થે સમાનભાવે વતાવાનો
ુ
12. આપણા ધમાશાસ્ત્રોમાું કયા કયા મહાભયુંકર શત્રઓ
ગણાવયા છે ?
A કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર
ુ ાલ દ્ધિવેદીના મતે કોણ બળવાન છે ?
13. પ્રૂલ
A. સમય
14. કનવના મતે મ ભત્યુ પછી શ ુંુ સાર્થે આવત ુંુ નર્થી?
D. ધન, જન, સુંપત કે સાહ્યબી
15. કનવની દષ્ષ્ટએ કોણ શ ૂરા છે ?
ુ ીબતર્થી મઝ
B. મસ
ું ૂ ાય નરહ એ
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16.. નીચેનામાુંર્થી કયાું પ્રતીક ‘હુંકારી જા’ કાવયનાું નર્થી?
D. દરરદ્ર અને નારાયણ
17. ‘હુંકારી જા’ કાવયનો પ્રકાર જણાવો.

B. ઊનમિકાવય
(ખ) નીચેના પ્રશ્નોના યોગ્ય નવક્પ પસુંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ પાુંચ)
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ુ ન ુંુ કઠણ તપ’ પાઠ કયા પસ્ુ તકમાુંર્થી લેવાયો છે ?
18. ‘કુ સમ
C. સરસ્વતીચુંદ્ર
ુ ના મન પર શાની અમીટ છાપ હતી?
19 કુ સમ
C. પનિમના આચાર-નવચાર અને સુંસ્કારની

20. નારાયણ હેમચુંદ્રને શો શોખ હતો?
ુ ી જ્ઞાન પહોંચાડવાનો
A.પસ્ુ તકો વાુંચી ભાર્ષાુંતર કરી લોકો સધ
21. લેખક સરુ ે શ જોશીની દષ્ષ્ટએ કોને ર્થીગડુું દઈ શકાત ુંુ નર્થી?

C. વ ભિાવસ્ર્થા અને જીણાતા
ુ ુંુ રે શમી વસ્ત્ર શાર્થી સાુંધી ન શકાય?ુંુ
22. ર્ચરાયન
C. એટલા પાપ નવનાના વર્ષા કોઈની પાસે ન હતા.
23.માનવજીવન કેટલ ું ુ સડેલ ું ુ .........વાક્ય પ ૂનતિ કરો.
D. માયાના આવરણ કેવાું લાલ-પીળાું રું ગ દે ખાડે છે !
24. અખાનો સુંસારત્યાગ નાટકના કોણે લખ્ય ુંુ છે ?
B. ચુંદ્રવદન મહેતા
(ગ) નીચના પ્રશ્નોના સ ૂચના પ્રમાણે ઉત્તર શોધો.
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ુ શીન ું ઉપનામ જણાવો.
25. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મન
ુ શી
A. ક. મા. મન
26.કનૈયાલાલ માણેકલાલ------------- બુંધારણના ઘડવૈયા હતા.
ુ રાતી સારહત્ય પરરર્ષદના
C. ગજ
27. ઉમાશુંકર જોશીને કયા કાવયસુંગ્રહ માટે ભારતીય જ્ઞાનપીઠન ુંુ પારરતોનર્ષક મળય?ુંુ
C. નનશીર્થ
ુ ના સર્જક –નવવેચક છે ?
28. સારહત્યના નવનવધ સ્વરૂપોમાું નોંધપાત્ર પ્રદાન કરનાર ઉમાશુંકર કયા યગ
ુ ના
A. ગાુંધીયગ
29. આનુંદશુંકર કનવતા નવશે શ ુંુ કહે છે ?
A. અમ ભતસ્વરૂપ આત્માની કલા
ુ ગજ
ુ રાતી સારહત્ય જગતમાું --------તરીકે પ્રનસિ છે .
30. આનુંદશુંકર ધ્રવ
ુ ક્ષ
ુ ,ુ સારહત્યમીમાુંસક, ગદ્યકાર
B. મમ
3

31. આધનનક ગજરાતી સાહહત્યના નિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે ?
C. સરુ ે શ જોશી

(Applied grammar)
(ક) સ ૂચના પ્રમાણે સાચો નવક્પ પસુંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ પાુંચ)
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32.‘ધનતિંગ કરવા’ રૂરઢપ્રયોગનો સાચો અર્થા લખો.
C. ઢોંગ કરવો
33.‘આભા બની જવ’ુંુ – રૂરઢપ્રયોગનો સાચો અર્થા લખો.
D. આિયાચરકત ર્થવ ુંુ
34. નીચેના રૂરઢપ્રયોગ અને તેના અર્થાન ુંુ કય ુ જોડકુું યોગ્ય છે ?
B. કાન ભુંભેરવા - ઉશ્કેરણી કરવી
35. નીચેના રૂરઢપ્રયોગ અને તેના અર્થાન ુંુ કય ુ જોડકુું યોગ્ય નર્થી?
D. આંખ લાલ ર્થવી - ગસ્ુ સો ન આવવો
36. ‘આંખ ઠેરવવી’ રૂરઢપ્રયોગનો સાચો અર્થા લખો.
C. ક્સ્ર્થર નજરે જોવ ુંુ
37. નીચેનામાુંર્થી ‘પોરસાવવ’ુંુ રૂરઢપ્રયોગનો સાચો અર્થા લખો.
B. વખાણ કરવા
(ખ) સ ૂચના પ્રમાણે સાચો નવક્પ પસુંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ ચાર)
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38. નીચેના કહેવત-જોડકાુંમાુંર્થી સમાન અર્થાવાળું જોડકુું શોધો.
C. ઝાઝી કીડીઓ સાપને તાણે. – ઝાઝા હાર્થ રર્ળયામણા.
39. ‘દુ:ખે પેટ અને કટ
ૂ ે માથ’ુંુ –આ કહેવતનો સાચો અર્થા લખો.
C. એક વાતન ુંુ દુ:ખ બીજી વાતમાું વયતત કરવ ુંુ
40. અપ ૂણા કે અધકચરું ુ જ્ઞાનવાળો જ્ઞાની હોવાન ુંુ અર્ભમાન કરે . - આ કઈ કહેવતનો અર્થા છે ?
A. અધ ૂરો ઘડો છલકાય ઘણો.
41. ‘કાુંકરે કાુંકરે પાળ બુંધાય, ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય’. – કહેવતનો સાચો અર્થા લખો.
D. ર્થોડુુંર્થોડુું કરતાું મોટુંુ કામ પણ પાર પડે.
42. નીચેના કહેવત-જોડકાુંમાુંર્થી સમાન અર્થાવાળું જોડકુું શોધો.
A. જેવ ુંુ કરો એવ ુંુ પામો - ખાડો ખોદે તે પડે
(ગ) સ ૂચના પ્રમાણે સાચો નવક્પ પસુંદ કરી ઉત્તર લખો. (કોઈપણ ત્રણ)
43. નીચેનામાુંર્થી લેખનરૂરઢ અને ભાર્ષશદ્ધુ િની દષ્ષ્ટએ સાચ ુંુ વાક્ય લખો.
B.ચૌદ નનરાધાર સ્ત્રીઓને નભાવવાન ુંુ મારે માર્થે આવય ુંુ છે .
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44.નીચેનામાુંર્થી લેખનરૂરઢ અને ભાર્ષશદ્ધુ િની દષ્ષ્ટએ સાચ ુંુ વાક્ય શોધો.
A. દરરયાએ મને સ્વપ્ન આપ્ય ુંુ કે મેરિક પાસ કરી અમેરરકા ભણવા ચા્યો જા.
45. નીચેનામાુંર્થી પદક્રમ અને પદસુંવાદની દષ્ષ્ટએ સાચ ુંુ વાક્ય શોધો.
ુ રાતનો નાર્થ નવલકર્થા વાુંચી.
C. રકરણે સત્યના પ્રયોગો, દીપનનવાાણ અને ગજ
46. નીચેનામાુંર્થી લેખનરૂરઢ અને ભાર્ષશદ્ધુ િની દષ્ષ્ટએ સાચ ુંુ વાક્ય શોધો.
C. હુું રરસેસમાું દસેક નમનનટ એને મળવા જતો.
(ઘ) નીચેના વાક્યોના સ ૂચના પ્રમાણે કાળ ઓળખો. (કોઈપણ ત્રણ)
47. નીચેના વાક્યોમાુંર્થી ચાલ ુ વતામાનકાળન ુંુ વાક્ય શોધો.
A. અનતશય ગરમીમાું પણ પરીક્ષા ચાલી રહી છે .
48.નીચેના વાક્યોમાુંર્થી સાદા ૂ ૂતકાળન ુંુ વાક્ય શોધો.
ુ ીબતના વખતમાું સગી બહેનની જેમ મદદ કરી.
B. સમષ્ષ્ટએ સત્યને મસ
49.નીચેના વાક્યોમાુંર્થી પ ૂણા ભનવષ્યકાળન ુંુ વાક્ય શોધો.
A॰આપણે લોકોને સ્વચ્છતાન ુંુ મ ૂ્ય સમજાવીશ.ુંુ
50. નીચેના વાક્યોમાુંર્થી પ ૂણા ૂ ૂતકાળન ુંુ વાક્ય લખો.
B. વાસણ સાફ કરી રસોડાના પ્લેટફોમા પર ગોઠવયા હતા.
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