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SET - # 

 

SERIES : ***   Code No. - 10 

 

Roll No.    Candidates must write the Code on 

     the title page of the answer-book. 

 

* � ������	 7 ��
� �� � ���� ����	. 

* � ������	 ���� ����� ����� к�� 
	�� �������  ���
� �!��"#��	 $�%& 

�х��
� �" ш�. 

* � ������	 ) ��� �� � ���� ����	. 

* ��
� �!� �х� �" �� �
� *�+�&� 
	�� $, -к �х��. 

* � ���� ��	.�� ��/  01 *�*
/
� ��& 2�3�����	 ��ш�. 04.01 к��к  ���� 

������	 ��ш�. 04.01 к��к 5� 04.64 7�8� *�9�5:; ��� � ���� ��	.ш� $
� 

� ��& ��*�&�
 �!� <�=>к��	 к�? �!� �х�� 
"@. 
* Please check that this question paper contains 7 printed pages. 

* Code number given on the right hand side of the question paper should be written on 

the title page of the answer-book by the candidate. 

* Please check that this question paper contains 5 questions. 
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* 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will 

be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m. the students will only read 

the question paper and not write any answer on the answer-book during this period. 
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SECTION – A  

(Advanced Reading Skill) 

(1) 
�.� ����� E9х	� ��	.�, �
� 
�.� ����� ���
� �!� ���� 

 шF����	 �х�.  10 

 માનવ�વનમા ં�ાર
ધ અને ��ુુષાથ�નો સઘંષ� સનાતન કાળથી ચા�યો આવે છે. એ 

સઘંષ�ને  પ#રણામે અનેક મહા&ભુાવો ( ૂઝંવણમા ં (કુાયા છે. ‘િવિધના લેખ પર કોઈ 

મેખ નથી માર/ શક1 ુ’ં,‘નસીબ િવના ન ફળે દ#રયો ક5 દરબાર’, માનવ�વનમા ંઆવતી 

ચડતી-પડતી, સફળતા-િન8ફળતા, 9ખુ-:ુઃખ એ નસીબને આધાર5 છે, એમ 

�ાર
ધવાદ/ઓ માને છે. ‘માનવી પોતે જ પોતાનો ભા>ય િવધાતા છે’ એવી 

િવચારસરણી ��ુુષાથ�વાદ/ઓ ધરાવે છે. તેઓ માને છે ક5 ‘��ુુષાથ� િવના �ાર
ધ 

પાગં@ં છે.’ ��ુુષાથ� કરવાથી જ માનવી 9ખુ, સપંિA ને સAાના સવBCચ િશખર સર કર/ 

શક5 છે. ��ુુષાથ� �વનની સફળતાનો રાજમાગ� છે. િવDની મહાન િસEFઓ ��ુુષાથ�& ુ ંજ 

પ#રણામ છે. જગતના મહાન નેતાઓ, વૈHાિનકો, તIવJચKતકો ��ુુષાથ�થી જ અમર ક/િતL 

મેળવી શMા છે. જગતની મહાન શોધો ��ુુષાથ�નો જ પ#રપાક છે. ગાધંી� ��ુુષાથ�& ુ ં

�વતં �તીક બNયા ને મહાસAાને નમાવી. મહાન િવOિૂતઓના �વન એટલે 

��ુુષાથ�ની તવાર/ખ. �ાર
ધને વધાર5 પડ1 ુ ંમહIIવ આપનાર મ&8ુય ��ુુષાથ� કરવા 

�ેરાતો નથી. માQ ��ુુષાથ� કરવાથી બR ુ મળ1ુ ં હોત તો  જગતમા ં સરખી મહ5નત 

કરનારા બધા જ સરખા હોત. પણ એમ બન1ુ ં નથી. ��ુુષાથ� સાથે દ/ઘ�દS8ટ હોવી 

જTર/ છે. કિવ રાUNV શાહના ‘આપણા ં ઘડવૈયા બાધંવ આપણે’ કાWયમા ં મહ5નતના 

(�ૂયની સાથે સાથે આપણામા ં પારસમJણ Uવી શXYતઓ છે, Uને બહાર કાઢવાની 

[�ુુચાવી પણ આપણે જ છ/એ એ સમ\વીને �વન ઘડતરની સીખ આપી છે. આમ, 

�ાર
ધ અને ��ુુષાથ� એક બી\ના �રૂક છે. આજનો ��ુુષાથ� આવતી કાલ&ુ ં�ાર
ધ 

બની શક5 છે. નસીબના ખ\નાને ખોલતી ચાવી પણ બની શક5. 

 ���  

 (1) માનવ�વનમા ંકયો સઘંષ� ચાલી ર]ો છે? શા માટ5?  

 (2) લેખકને મતે નસીબને આધાર5 કઈ કઈ વ^1ઓુ છે? કઈ ર/તે? 

 (3) ��ુુષાથ�વાદ/ઓની િવચારસરણી ક5વી છે? શા માટ5? 

 (4) ‘��ુુષાથ� �વનની સફળતાનો રાજમાગ� છે.’ – સમ\વો.  

 (5) �ાર
ધ અને �રુષાથ� એકબી\ના �રૂક ક5વી ર/તે બની શક5? 
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SECTION – B 

(Writing Skill) 

(2) ($) ���# ш�3���	 &�H&��� >�I�� $JK&�
 *�ш� �ш�  

  100 шF����	$" ��� �х�. 6  

 (�) ���# ����&/#
� ����� �х��	 �L�;
� ��� *�ш�  

  MN�*
*��� к*�ш
�
� �� �х�. 6 

$5�� 

  ���� 
�
�K�?
� ��.
O�	 �"PP� ��H�� �� �х�.  

 

 (к) 
�.� ����� *�Q&���	5� к�? �� �к *�Q& �� 250 шF����	  

  *
�	8 �х�.  8  

  (1)  એ અિવ^મરણીય �સગં _ુ ંકદ/ નહ` Oલૂી શaંુ........... 

  (2) aુદરતના હા^ય અને રૌV Tપો                                                                           

  (3)  આજના dવુાનોને eુ ંથdુ ંછે? 

 

SECTION –C 

(Applied grammar) 

(3) ($) 7 -.
� ����� �+��R
 к��. 3 

  (1) હ5મચVંને પોતાની લેખનશXYત પર જોઈએ તેના કરતા ંવR ુ 

   િવDાસ હતો. (િનષેધવાM)                                                         

  (2) વg હોય ક5 શર/ર તેની �ણ�તાને િનવાર/ શકાતી  

   નથી. (�hવાM) 

  (3) મા1ભૃાષા&ુ ંતેમને jબૂ ગૌરવ હ1 ુ.ં (ઉlગારવાM)                                                          

 (�)  
�.�
� шF��
� �	*8 *�S" к��. 3 

  (1)  િનઃ^ત
ધ  

  (2)  9�ુિતS8ઠત  

  (3)  સnજન  

 (к) 
�.�
� ��к&�
� ��х
T+U $
� K�Q�L�VW
� �XY/� 7�8���. 3 

  (1)  રાજન#ંદનીના �aૃિતનો શરમાવે શણગારને તેવો શણગાર આ !                                                  

  (2)  સIયની છે પરમાIમાની શોધ �સાદ/ કસોટ/ અને એમાનવીની                                                           

  (3)  પાચં પાચં િનમકહલાલ બ\વી 9બેૂદારના અિવDાસ વરસ સેવા 

   તોયે મનમા ંમાટ5 મારા  
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 (�) (1) 
�.� ����� T+U�&�E�
� $5R �х� ��[��	 �&�E  

   к��.                    3 

    (1)   મp ફ5રવી લેqુ ં           (2)   બે પાદંડ5 થqુ ં 

   (3)   #દલમા ંમેલ રાખવો  

  (2)  
�.�
� к" ��
� �к ��[��	 $5R �х�. 3                  

   (1) ચોર કોટવાળને દંડ5            (2) પાણી પહ5લા પાળ બાધંવી  

   (3) પારક/ મા જ કાન વ`ધે 

 (\) 
�.�
� ��к&�
� 7 -.
� ����� к�3 ����.  3 

  (1)  મીરાનંો aૃ8ણ�ેમ #દWય હતો. (સાદો વત�માનકાળ) 

  (2)  આકાશમાથંી અX>ન વરસે છે. (ચાr ુવત�માનકાળ) 

  (3)  શહ5રમા ંઠ5ર ઠ5ર પાણી ભરાયા. (સાદો Oતૂકાળ)  

 (?) (1) � х�	+к $O�E
� >5�
� 
��&�E� ] -к�.  2 

   સાજં પડતા ંપsીઓ માળામા ંપાછા ફયા�. 

  (2) 
��&�E�
� >5�
� $O�E ] -к�.  

   મ#ંદર #કનારાના એક tચા ટ5કરા પર આવેrુ ંછે.  

 

SECTION –D 

(Literature) 

(4) ($) 
�.�
� E9х	� ��	.� �
� 
�.� ����� ���
� �!� ���� 

  шF����	 �х�.           5  

  જો િનશાળ ન હોત તો બધાનંા બાળપણનો કાળ 9ખુમા ંજ ગયો હોત. ર\ઓ 

ફરuજયાત અને િશsણ મરuજયાત હોqુ ંજોઈએ. એનો એવો જરાય અથ�ન#હ ક5 

મને ભણવાની હpશ નહોતી. પણ ક5ર/ પીળ/ કઈ ર/તે થાય? નાJળયેરમા ંમીvંુ 

પાણી કોણ ર5ડ5? ગર ભર5લી આમલી ઝાડ પર કઈ ર/તે તૈયાર થાય?આખો 

#દવસ આપણે ગીત ગાતા ં રહ/એ તો eુ ં થાય?આqુ ં આqુ ં િશsણ આપવા&ુ ં

છોડ/ને બી\ જ િવષયો ભણાવવામા ં આવે છે? રોજ �ાથ�ના કરવા છતા ં

ભગવાન આપવામા ંઆપણા ંપર આટલો wર ક5મ થાય છે? આ સવાલનો જવાબ 

મને િનશાળમા ંMાર5ય મxયો નથી. એટrુ ંવળ/ ઠ/ક હ1 ુ ંક5 મારા નાનપણમા ં

yૂ&ુ ં ગJણત જ હ1 ુ.ં પણ yૂ&ુ ં ગJણત ભણેલા ભગવાનને મૌJખક #હસાબના 

જવાબ મારા કાનમા,ં ધીમેથી આવીને કહ/ જવામા ં શો વાધંો હતો? મારા 
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વગ�માનંા િવનાયક દ5સાઇને, દ/& ુઅને મોહન વાગળેને તો ચો{સ એ જ જવાબ 

કહ/ જતો હશે. હક/કતે તો અમે Qણેય જણ જોગેDર/ના રામેDર મ#ંદરમા ંઘટં 

વગાડ/ને, ભગવાન&ુ ં બરાબર |યાન ખ}ચીને, સા8ટાગં દંડવ1 ્ �ણામ 

કર/ને,‘ભગવાન મને ગJણતમા ંપાસ કર. �રુવણી પર શાહ/ ઢોળવા દઈશ ન#હ, 

એવી એવી માગણીઓ કરતા.ં  

  �hો:  

  (1)  બા�યકાળના 9ખુની લેખક શી ક�પના કર5 છે? 

  (2)  કયા સવાલનો જવાબ લેખકને િનશાળમા ંMાર5ય મxયો નથી? 

  (3) લેખકના મતે ક5qુ ંિશsણ આપqુ ંજોઈએ? 

  (4)  લેખક  ભગવાન િવશે eુ ંિવચાર5 છે? 

  (5)  લેખક ભગવાનને શી �ાથ�ના કર5 છે? 

 (�) 
�.�
���	5� к�? �� .�� *�8�
� ��/  < -��R�� �	�	8 ���. 8 

  (1) ‘aુ9મુ હા�ંલીને અડવા બાબતે 9ુદંરને અટકાવે છે’.                                                          

  (2)  ‘નારાયણ હ5મચVં કા#ડ�નલ મેિનKગને મળવા ગયા.’                                    

  (3)  જણસો ઉતાર/ને દાબડામા ં(કૂ/ દ5વાની વાત વUસગં અને 

    દલભાઈને અપમાન Uવી લાગી. 

  (4) ‘JબX^મ�લાખાનેં મામાએ jબૂ માયા�.’                            

  (5)  Jચરાd&ુ ુ ંર5શમી વg સાધંી શકાdુ ંન#હ.  

 (к)  
�.�
���	5� к�?�� �� ���
� ��-�_ ��к&���	 �!� �х�. 8 

  (1) અખો શા માટ5 સસંાર Iયાગ કર5 છે? એની મનઃX^થિત વણ�વો.                               

  (2)  ‘� ૂ\ં મેજરની િનઃ^વાથ� પરાયણતા િવશે �ૂંકનpધ લખો. 

  (3)  ^વતQં િવચારક તર/ક5 સૉ�5#ટસ&ુ ંચ#રQ આલેખો.  

 (�)  
�.�
���	5� к�?�� �� ���
� ��-�� ��[��	 �!� �х�. 4 

  (1)  વેિનસમા ંકયા કયા રમણીય ^થાનો છે? 

  (2)  બા�યકાળના 9ખુની શી ક�પના લેખક કર5 છે? 

  (3) શા કારણથી રા�માએ દ/કરાને કાગળ લખવાનો િનણ�ય માડં/  

   વાxયો? 
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(5) ($) 
�.�O�	 к�`& ��	.�, �
� 
�.� ����� ���
� �!� ���� шF����	  

  �х�.  4  

  �ોધી ^વભાવને �તવો ને, 

   રાખવો નહ` �તરમા ં�ોધ ર5, 

  સમાનપણે સવ�મા ંવરતqુ ંને, 

   ટાળ/ દ5વો મનનો િવરોધ ર5. 

  હ5 � રામ, િનરમળ થઈને કામને �તવો ને, 

   રાખવો �તરમા ંવેરાગ ર5, 

  જગતના વૈભવને િમ�યા \ણી ને, 

   ટાળ/ દ5વો :ુ�નનો રાગ.  

  હ5 � રામ,આ લોક ને પરલોકની આશા તજવી ને, 

   રાખqુ ંઅ�યાસમા ં|યાન ર5, 

  તરણા ંસમાન સ_ુ િસEFઓને ગણવી ને, 

   મેલqુ ં�તર&ુ ંમાન ર5. 

  હ5 � રામ, [�ુુ(ખુી હોય તેણે એમ જ રહ5qુ ંને, 

   વરતqુ ંવચનની માયં ર5,ગગંાસતી એમ બોJલયા ંર5 

  પાનબાઈ,એને નડ5 નહ` જગતમા ંકોઈ.                                                                      

  �hો : 

  (1) કવિયQી ક5વી ર/તે વત�વા&ુ ંકહ5 છે? શા માટ5? 

  (2) જગતનો વૈભવ ક5વો છે? તેને ટાળવા eુ ંકરqુ?ં 

  (3) િસEFઓ �ગે કવિયQી eુ ંમાને છે? 

  (4) કાWયમા ંકવિયQીએ શો બોધ આ�યો છે.  

 

 (�) 
�.�
���	5� к�?�� �� ���
� *�>a b �!� �х�.   8 

  (1)  ‘એક સરખા #દવસ 9ખુના...’કાWયમા ંમાનવીય પ#રX^થિત અને 

   પ#રવત�ન �ગે શો સદં5શ સમ\Wયો છે? 

  (2)  ‘આ ર^તાઓ’ કાWયના શીષ�કની યથાથ�તા ચચB.  

  (3) ‘હકંાર/ \’કાWયનો ક5NVવત�ભાવ ^પ8ટ કરો.                  
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 (к) 
�.�
���	5� к�?�� .�� ���
� ��-�� ��[��	 �!� �х�. 8  

  (1) કિવ કોની ^(િૃતથી િવ�ળ બને છે? શા માટ5? 

  (2) ‘વીડ/ વાઢનારા’ કાWયમા ંનાયકનો ^વાથ� અને નાિયકાની 

   િનઃ^વાથ� ભાવના વણ�વો.   

  (3) મેળો આપો તો કાWયમા ંકિવ શી અકળામણ અ&ભુવે છે? 

  (4)  વનરાઈમા ંઆગ&ુ ંદ�ય ક5qુ ંછે? 

  (5)  ‘ટોળા વCચે એકલતા’ સમજ ^પ8ટ કરો.  

(6) 
�.�
���	5� к�?�� �к ��хк
� �+�.& �ш�  100 шF����	 к���. 5 

 (1) ગોવધ�નરામ િQપાઠ/                                                                                      

 (2)  9ુદંર( ્

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