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STD – XII GUJARATI SAMPLE PAPER
સમય સીમા:3 કલાક

કુ લ અંક :100

Time allowed :3 hour

Maximum Marks:100

SECTION –A (Advanced Reading Skill)
(1)(અ)નીચે આપેલો ગદ્યખંડ વાંચી,તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર બે-ત્રણ વાક્યમાં લખો.10
મનષ્ુ ય એક સામાજજક પ્રાણી છે . એ કદી એકલો રહી શકતો નથી. એને કોઈને કોઈના
સહવાસની અવશ્ય જરૂરત પડે છે . કુ ટંુ બ, મમત્રો અને સગાસંબધ
ં ીઓની આસપાસ તે વીંટળાયેલો
રહે છે . મમત્રો માનવજીવનમાં અગત્યની ભ ૂમમકા મનભાવે છે . પણ પસ્ુ તકોની મૈત્રીને મમત્રતાની
શ્રેષ્ઠ શ્રેણીમાં મ ૂકી શકાય. ‘સંગ એવો રં ગ’ એ કહેવત માણસોની જેમ પસ્ુ તકોની બાબતમાં પણ
સાચી છે . મમત્રોની જેમ પસ્ુ તકો પણ માનવજીવનમાં મનણાા યક ભ ૂમમકા ભજવે છે . સારા મમત્રોની
ુ દુુઃખમાં સાથ, સહારો અને સાંત્વના આપે છે . કેટલાક લોકોના
જેમ સારં ુ પસ્ુ તક માનવીને સખ
જીવનમાં પસ્ુ તકોને લીધે મહાન પરરવતાન આવ્ ંુ છે . જ્હોન રસ્સ્કનના “Unto this last” નામના
ુ મસદ્ધ પસ્ુ તકમાંથી ગાંધીજીને સત્યાગ્રહ કરવાની પ્રેરણા મળી હતી. ગીતા અને બાઇબલ જેવા
સપ્ર
ધમા પસ્ુ તકોએ અસંખ્ય લોકોને માગા દશાન આપ્ ંુ છે . ઉત્તમ પસ્ુ તકોની મૈત્રી કરનાર માણસ
ુ વતા નથી. શ્રેષ્ઠ પસ્ુ તકો માણસનાં અજ્ઞાન,
પ્રમતકળ
ં ૂ વણ કે દુુઃખ અનભ
ૂ સંજોગોમાં પણ મઝ
ૃ અને મવશાળ બનાવે છે . સારા
અંધશ્રદ્ધા અને વહેમોને દૂ ર કરીને જીવનને જોવાની દૃસ્ષ્ટ સમદ્ધ
પસ્ુ તકો કદી છે હ દે તા નથી. પસ્ુ તકોની મૈત્રી રાખનારને કદી એકલતા સાલતી નથી. પસ્ુ તકોના
પાને પાને અક્ષરદે હ ે અમર થઈ ગયેલા મહાપરુ ુ ષો બબરાજે છે . જગતના મહાન દાશામનકો,
કમવઓ,

ુ ુ ષો વગેરે ઉત્તમ પસ્ુ તકો દ્વારા વાચકને પ્રસંગોબચત માગા દશાન આપે
લેખકો, મહાપર

ુ ાયને સદીઓથી દોરવણી
છે .રામાયણ અને ભાગવત જેવાં ઉચ્ચકોરટના પસ્ુ તકો મવશાળ જનસમદ
ુ મય બનાવવા ઉત્તમ પસ્ુ તકોની મૈત્રી
આપી રહ્યા છે . સમ ૃદ્ધ જીવન કેળવવા અને જીવનને સખ
કરવી એ જ શ્રેયસ્કર છે .

1

પ્રશ્નો
(1) માણસ કોની આસપાસ વીંટળાયેલો રહે છે ?
(2) પસ્ુ તકો માનવજીવનમાં કેવી ભ ૂમમકા ભજવે છે ?
(3) રસ્કીનના પસ્ુ તકે ગાંધીજીને શાની પ્રેરણા આપી?
(4) શ્રેષ્ઠ પસ્ુ તકોના વાચનથી કેવો દૃસ્ષ્ટકોણ કેળવાય છે ?
(5) જગતના મહામાનવો ઉત્તમ પસ્ુ તકો દ્વારા શંુ આપે છે ?

SECTION –B (Effective Writing Skill)
(2) (અ) નીચે આપેલા મવષયોમાંથી કોઈ પણ એક મવષય પર 250 શબ્દોમાં મનબંધ લખો. 8
ુ ાકાતે
(1) એક ઐમતહામસક સ્થળની મલ
(2) ચટૂં ણીનાં મતદાન મથકે
(3) વ ૃક્ષો વાવો જીવન બચાવો
(બ) તમારી શાળામાં યોજાયેલ રક્તદાન મશબબરનો અહેવાલ આશરે 100 શબ્દોમાં લખો.

6

(ક) તમારા મવસ્તારમાં મવલંબમાં પડેલા રસ્તાના સમારકામને કારણે મવકટ બનેલી વાહન
વયવહારની સમસ્યા અંગે યોગ્ય અમધકારીને પત્ર લખો.
અથવા
જીવનમાં મશસ્તપાલનની અગત્યતા મવશે તમારા નાનાભાઈને પત્ર લખો.

2

6

SECTION –C (Applied grammar)
(3) (અ) સ ૂચના પ્રમાણે પરરવતાન કરો.

3

(1) એક રદવસમાં આખ ંુ ખેતર ખેડી નાખ્્.ંુ (ઉદ્દગારવાક્ય)
(2) વીજળી થાય છે એટલે વરસાદ પડશે. (પ્રશ્નવાક્ય)
(3) કવ
ૂ ામાં સરવાણી નથી તો પાણી ક્યાંથી આવે? (મનષેધવાક્ય)
(બ) નીચેના શબ્દોનો સંમધ મવગ્રહ કરો.

3

(1) પ ૃથ્વી (2) દૃષ્ટાંત (3) મનશ્ચેષ્ટ
ુ ારો.
(ક) (1) નીચેના વાકયોને લેખનરૂરિ અને ભાષાશદ્ધુ દ્ધની દૃસ્ષ્ટએ સધ

3

(1) એ નોટો નીચે મ ૂક્યા પછી મતજોરીમાં ગયા.
(2) વષાાબેન સ્વભાવે ખ ૂબ જ સારા અને પ્રમાબણક હતા.
ુ મ.
(3) ઈટાલીન ંુ વેમનસ અને કદાચ જગતન ંુ લાવણ્યભ્ું ુ શહેર તે અનપ
(2) નીચે આપેલા રૂરિપ્રયોગોનો અથા આપી વાક્યપ્રયોગ કરો.

3

(1) પી જવ ંુ
(2) તબ
ંુ ડીમાં કાંકરા હોવા
(3) પેંગડામાં પગ ઘાલવો
(ડ)(1) નીચેની કહેવતોનો એક વાક્યમાં અથા લખો.

3

(1) કુ મળો છોડ વાળીએ તેમ વળે
(2) મોરનાં ઈંડા ચીતરવા ન પડે
(3) એક સાંધીએ ત્યાં તેર ત ૂટે
(2) નીચેના વાકયોના સ ૂચના પ્રમાણે કાળ બદલો.

3

(1) આ મશયાળામાં બહુ ઠં ડી પડશે. (પ ૂણા વતામાનકાળ)
(2) અમન ્રુ ોપ ગયો હતો. (સામાન્ય ભમવષ્ય કાળ)
(3) બાળકો બચત્રમાં રં ગ પ ૂરી રહ્યા હતા. (પ ૂણા ભ ૂતકાળ)
ુ ને સ્થાને નામયોગી વાપરીને વાક્ય ફરીથી લખો.
(ઇ) નીચેના વાક્યમાં અનગ

3

2

(1) સાંજ પડતાં પક્ષીઓ માળામાં પાછા ફયાા.
ુ વાપરીને વાક્ય ફરીથી લખો.
નીચેના વાક્યમાં નામયોગીને સ્થાને અનગ
(2) માની મમતાને કારણે જ બાળકન ંુ જીવન ઘડાય છે .

4

SECTION –D (Literature)
(4) (અ) નીચે આપેલો ગદ્યખંડ વાંચી,તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો.

5

ુ માં ગયો હોત.રજાઓ ફરજજયાત અને
જો મનશાળ ન હોત તો બધાના બાળપણનો કાળ સખ
મશક્ષણ મરજજયાત હોવ ંુ જોઈએ. એનો અથા એવો જરાય નહીં કે મને ભણવાની હોંશ નહોતી.પણ
કેરી પીળી કઈ રીતે થાય? નાબળયેરમાં મીઠું પાણી કોણ રે ડે? ગર ભરે લી આંબલી ઝાડ પર કઈ
રીતે તૈયાર થાય?આખો રદવસ આપણે ગીતો ગાતા રહીએ તો શંુ થાય? આવ ંુ આવ ંુ મશક્ષણ
આપવાન ંુ છોડીને બીજા જ મવષયો ભણાવવામાં આવે છે ! રોજ પ્રાથાના કરવા છતાંય ભગવાન
ગબણતમાં માકા આપવામાં આપણાં પર આટલો ક્રૂર કેમ થાય? આ સવાલનો જવાબ મને
મનશાળમાં ક્યારે ય મળ્યો નથી. એટલ ં ુ વળી ઠીક હત ંુ કે મારા નાનપણમાં જૂન ંુ ગબણત હત.ંુ પણ
જૂન ંુ ગબણત ભણેલા ભગવાને મૌબખક રહસાબના જવાબ મારા કાનમાં,ધીમેકથી આવીને કહી
જવામાં શો વાંધો હતો? મારા વગામાંના મવનાયક દે સાઈ, દીન ંુ અને મોહન વાગળે ને તો ચોક્કસ
જવાબ કહી જતો હશે. હકીકતે તો અમે ત્રણેય જણ જોગે શ્વરીના રામેશ્વરના મંરદરમાં ઘંટ
વગાડીને, ભગવાનન ંુ બરાબર ધ્યાન ખેંચીને, સાષ્ટાંગ દં ડવત ્ પ્રણામ કરીને, ‘ભગવાન મને
ગબણતમાં પાસ કર, પ ૂરવણી પર શાહી િોળાવા દઇશ નહીં’ એવી એવી માગણીઓ કરતાં.
–પરુ ુ ષોત્તમ દે શપાંડે

પ્રશ્નો -ુ ની શી કલ્પના લેખક કરે છે ?
(1) બાલ્યકાળના સખ
(2) લેખકના મતે કેવ ંુ મશક્ષણ આપવ ંુ જોઈએ?
(3) લેખક ભગવાનને શી પ્રાથાના કરતાં?
(4) ગબણતના જવાબ અંગે લેખકની બાળસહજ કલ્પના કેવી હતી?
(5) રામેશ્વર મંરદરમાં લેખક અને તેના મમત્રો શંુ કરતાં?

5

(બ) નીચેનામાંથી કોઈ પણ ચાર મવધાનો માટે પ ૂવાા પર સંબધ
ં આપો.

8

(1) ‘‘મહાપરુ ુ ષો કોઈના પોશાક સામે નથી જોતાં.તેઓ તો તેમના હ્રદયને તપાસે છે .’
(2) ‘ભઈ, હવે મારે તો છોરાં ઈ િોરાં ને િોરાં ઈ છોરાં’
ુ ંુ રે શમી વસ્ત્ર સાંધી શકા્ ંુ નહીં.
(3) બચરા્ન
(4) ‘શાબાશ દીકરા મને હવે ખાતરી થઈ ગઈ કે ત ંુ મારં ુ નામ નહીં બોળે !’
ુ સામે જોશો નહીં,હું જેવો છં એવો તમે મને મનભાવી લેજો’
(5) ‘મારા અવગણ
(ક) નીચેનામાંથી કોઈપણ બે પ્રશ્નોનાં સાત-આઠ વાકયોમાં ઉત્તર લખો.

8

ુ ન ંુ કઠણ તપ’ શીષાકની યથાથાતા ચચો.
(1) ‘કુ સમ
(2) બબસ્સ્મલ્લાખાંને મન પોતાના યાદગાર પ્રસંગો કયા કયા છે ?
(3) સ્વતંત્ર મવચારક તરીકે સોક્રેટીસન ંુ ચરરત્ર આલેખો.
(ડ) નીચેનામાંથી કોઈપણ બે પ્રશ્નોનાં બે-ત્રણ વાક્યમાં ઉત્તર લખો.

4

(1) કોટને થીગડું દે વામાં પ્રભાશંકરને શી મશ્ુ કેલીઓ પડી?
(2) વેમનસમાં ક્યાં ક્યાં રમણીય સ્થાનો છે ?
ુ ીમનો શો આશય હતો?
(3) જણસો ઊતરીને દાબડામાં મ ૂકી દે વા પાછળનો મન
(5)(અ) નીચેન ંુ કાવય વાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોનાં ઉત્તરો લખો.
મારી બંસીમાં બોલ બે વગાડી ત ંુ જા,
મારી વીણાની વાણી જગાડી ત ંુ જા.
ઝંઝાના ઝાંઝરને પહેરી પધાર મપયા.
કામના કમાડ મારા િં િોળી જા.
પોિેલી પાંપણના પડદા ઉપાડી જરા
સોનેરી સોણલ ંુ બતાડી ત ંુ જા, મારી.
સ ૂની સરરતાને તીર પહેરી પીતાંબરી,
રદલનો દડૂલો રમાડી ત ંુ જા,
ભ ૂખી શબરીનાં બોર બેએક આરોગી,
જનમભ ૂખીને જમાડી ત ંુ જા, મારી.
ઘાટે બંધાણી મારી હોડી વછોડી ત ંુ જા,
સાગરની સેરે ઉતારી ત ંુ જા,
મનના માબલક તારી મોજને હલેસે,
ફાવે ત્યાં એને હંકારી ત ંુ જા,મારી.
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પ્રશ્નો

(1) કમવ કોની વાણી જગાડવાન ંુ કહે છે ?
(2) કમવ ઈશ્વરને કેવી રીતે પધારવાન ંુ કહે છે ?
(3) ‘સ ૂની સરરતા’ એટલે શ?ંુ
(4) મનના મબલકને કમવ શંુ કહે છે ?
(બ) નીચેનામાંથી કોઈપણ બે પ્રશ્નોનાં મવસ્ત ૃત ઉત્તર લખો.
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ુ ો જણાવી તેને દૂ ર કરવાના ઉપાયો સ ૂચવે છે ?
(1) ગંગાસતી માનવ સ્વભાવના કયા કયા દુગાણ
(2) ‘વતનનો તલસાટ’ કાવયમાં વયક્ત થતો કમવનો કલ્પાંત તમારા શબ્દોમાં આલેખો.
(3) ગ્રામ અને નગર સંસ્કૃમતનો ભેદ કાવયના સંદભામાં સમજાવો.
(ક) નીચેનામાંથી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નોનાં બે-ત્રણ વાક્યમાં ઉત્તર લખો.
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(1) ‘ટોળાં વચ્ચે એકલતા’આ સમજ સ્પષ્ટ કરો.
(2) પંખીઓ વડને શો જવાબ આપે છે ? ભમવષ્ય મવશે તેમની શી કલ્પના છે ?
(3) અજુ ાનના દૃષ્ટાંત દ્વારા કમવ શો સંદેશ આપે છે ?
(4) નાયકનો સ્વાથા અને નામયકાની મનુઃસ્વાથા ભાવના શી રીતે આલેખન પામી છે ?
(5) ઝાડની ડાળી પર શંુ રહેલ ં ુ છે ? તેને હલાવતા શી સ્સ્થમત થાય છે ?
(6) નીચેનામાંથી કોઈપણ એક લેખકનો આશરે દશ-બાર વાકયોમાં પરરચય કરાવો.
(1) ઝવેરચંદ મેઘાણી
(2) ગાંધીજી
(3) ઉમાશંકર જોશી

----------x-----------x-----------
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