
 

iz’u&i= dh ;kstuk  

 
d{kk & 12 
fo"k; & xqtjkrh lkfgR;         
vof/k & 3 ?k.Vs 15 feuV                     iw.kkZad & 80 
 

1- mn~ns'; gsrq vadHkkj & 

Ø-l-a mn~ns'; vadHkkj izfr'kr 

1- Kku 16 20 

2- vocks/k  32 40 
3- vfHkO;fDr  24 30 
4- ekSfydrk 08 10 

;ksx 80 100 
 

2- iz'uksa ds izdkjokj vadHkkj & 

Ø-
la- 

iz'uksa dk izdkj iz'uksa dh 
la[;k 

vad izfr 
iz'u 

dqy vad 
izfr'kr 

izfr'kr 
iz'uksa dk 

laHkkfor  
le; 

1- oLrqfu"B 12 1 12 (15.10) 25 24 

2- vfry?kwÙkjkRed 6+12 1 18 (22.50) 37.50 41 

3- y?kwÙkjkRed  11 2 22(27.50) 22.92 50 

4- nh?kZmRrjh; iz’u  04 3 12(15.00) 8.33 40 
5- fuca/kkRed 03 5+5+6 16(20.00) 6.25 40 
 ;ksx 48  80(100%) 100.00 195 

             

 fodYi ;kstuk % vkUrfjd          

3- fo"k; oLrq dk vadHkkj & 

Ø-l-a fo"k; oLrq vadHkkj izfr'kr 
1 x| foHkkx 22 27.50 

2 i| foHkkx 22 27.50 

3 O;kdj.k 14 17.50 

4 ys[ku 14 17.50 

5 x| leh{kk 8 10.00 

 dqy ;ksx 56 100 



iz'u&i= CY;w fizUV 
d{kk &12        fo"k; %&  xqtjkrh lkfgR;         iw.kkZad &80 

Ø-
la- 

mÌs'; bdkbZ@mi bdkbZ Kku vocks/k Kkuksi;ksx@vfHkO;fDr dkS'ky@ekSfydrk ;ksx 

oL
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B 
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kq m

Rr
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ed
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jh;
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fu
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/kk
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1 x| foHkkx 2(2) 2(2)    2(2) 2(2) 4(2) 3(1)  1(1) 2(2) 4(2)        22(16) 

2 i| foHkkx 2(2) 2(2)    2(2) 2(2) 4(2)   1(1) 2(2) 4(2) 3(1)       22(16) 

3 O;kdj.k 1(1) 2(2) 2(1)   1(1) 2(2) 2(1)    2(2) 2(1)        14(11) 

4 ys[ku     2(-)    3(1) 3(-)          6(2) 14(3) 

5 x| leh{kk    1(-)      2(-)    2(1) 1(-)     2(1) 8(2) 

    5(5) 6(6) 2(1) 1(-) 2(-) 5(5) 6(6) 10(5) 6(2) 5(-) 2(2) 6(6) 10(5) 5(2) 1(-)     8(3) 80(48) 

  16(12) 32(18) 
24(15) 

8(3) 80(48) 
 

fodYiksa dh ;kstuk %& iz-la- ------------------ esa ,d vkarfjd fodYi gSA    uksV%& dks"Bd esa ckgj dh la[;k vadksa dh rFkk Hkhrj iz'uksa dh |ksrd gSA 
               
  
           
 

            gLrk{kj 
  
 



મા યિમક ૫રી ા મોડલ ન૫  -૨૦૨૩ 

િવષય :- ગુજરાતી સાિહ ય 

ઘોરણ :- ૧૨ 

સમય : ૩:૧૫ કલાક                                                                                                                                                      કુલ ગુણ :- ૮૦ 

૫રી ાથ ઓ માટ ેસામા ય િનદશ :  

GENERAL  INSTRUCTION TO THE EXAMINEES :  

(૧) ૫રી ાથ  સૈા થમ ન૫  ૫ર પોતાનો નામાકં જ રથી લખ.ે 

(ર) દરેક ન કરવા ફર યાત છે. 

(૩) દરેક પ નના જવાબ આપલેી પુ તીકામા ંજ લખો. 

        (૪) જે ન૫ મા ંઆંત રક ખંડ છે ત ેદરેકના ઉ ર એક સાથે જ લખો. 

(૫) યેક નમા ંમા યા માણે ઉ ર લખવાના છે. 

 

 

 

  



 

િવભાગ : અ (A) 

ન : ૧ નીચ ેઆપેલ બહુિવક પ ઘરાવતા નોના ઉ ર સાચો િવક પ શોઘી લખો. ( યેકનો ૧ ગુણ) 

 (૧) ગગંાસતી કોના વચનોમાં િવ વાસ રાખવાનું કહે છે ?     ૧ 

     (અ) ગુ ના ં  (બ) કિવના   (ક) ભકતના (ડ) ગગંાસતીના 
  

(ર)  શેના કારણે ય કત મેલોઘેલો રહે છે ?      ૧ 

     (અ) ઘનના(બ) ભ કતના  (ક) દવાના (ડ) જળના. 
  

(૩) ‘ના હઠવું ‘’ કિવતાના કિવનું નામ શુ ંછે?      ૧ 

     (અ) શામળ(બ) નરસ હ મહેતા  (ક) મીરા (ડ) નમદ    
  

(૪)  ક યાણ કિવતામાં શનેી કથા આવે છે.      ૧ 

      (અ) આ મા ાની (બ) અમીર  (ક) ક યાણની (ડ) ઇલાની     
  

(૫) ‘’ચાલ ફરીએ ‘’ કિવતાના કિવનું નામ શુ ંછે ?      ૧ 

      (અ) હાનાલાલ   (બ) િનરંજનભગત (ક) સુ દરમ (ડ) રાજે શાહ 
  

(૬) ‘ચહેરો’’ પાઠનો સાિહ ય કાર જણાવો.      ૧ 

      (અ) ટુંકીવાતા   (બ) નવલકથા  (ક) િનબંઘ (ડ) કિવતા 
  

(૭)  આંગળી ઝાલીને એને દોરજે પાઠમાં લેખક ેકોની વાત કરી છે?    ૧ 

     (અ) િશ ક-િવઘાથ    (બ) િપતા- પુ   (ક) ભાઇ-બહેન (ડ) માતા-િપતા 
  

(૮) કંસારીને નાન૫ણ થી શુ ંબનવાની ઇ છા હતી ?     ૧ 

      (અ) વેપારી   (બ) કારીગર   (ક) ખેડુત (ડ) લેખક 
  

(૯) રેતીના હાથમાં ક૫ડામાં વટાઇેલું શુ ંહતું ?      ૧ 

       (અ) બાળક (બ) ક૫ડા  (ક) લાકડંુ (ડ) પૈસા 
  

(૧૦) રા  રોગ પાઠમાં રા  રોગ કોને કહેવામાં આ યો છે ?     ૧ 

        (અ) કામચોરી(બ) નફાખોરી (ક) યાજખોરી  (ડ) િબમારી 
  

(૧૧) ‘તમ ેકાયર નથી‘ વાકયનો કાર જણાવો      ૧ 

        (અ) િનષેઘ વાકય (બ) િવિઘવાકય (ક) ઉદગારવાકય (ડ) નવાકય 
  

(૧૨) નીચનેા માથી સાચી જોડણી જણાવો.      ૧ 

       (અ)સહાનુભુિત(બ) સહાનભુૂતી (ક) સહાનભુૂતી (ડ) સહાનભુૂિત 
 

ન : ૨ નીચ ેઆપેલ ખાલી જ યા પુરો. 
 (૧)  .....................માણ, ર ેમન , મળે એટલુ ંમાણ       ૧ 

(ર) કિવ નદીની રેતીમા.ં..........ન મળવાની વાત કરે છે.     ૧ 

 (૩) ‘મીન’ુ પાઠમાં મીનુ ં................નુ ંનામ હતુ ં      ૧ 

 (૪) એક સમયનુ ંજેસલમેર પાઠના લેખકનું નામ............છે     ૧ 

 (૫) આકાશનો િવરોઘી શ દ ...........................થાય.      ૧ 

 (૬) રા ની ની વળગેલો રોગ ‘’ શ દન ેશ દસમુહ માટ ેએક શ દ.........છે   ૧ 



ન : ૩ નીચ ેઆપેલા નોના એક વાકયમા ંજવાબ લખો. 
 

 (૧) તડકાનું આગમન કયાર ેઅને કયાંથી થાય છે?      ૧ 

 (ર) તેજલીના દાદાનું નામ શુ ંહતું ? એ કેવી રીત ેખબર ૫ડી ?     ૧ 

 (૩) િવપદ પડે ૫ણ વણસે નહી નો અથ જણાવો.      ૧ 

 (૪) દાદા  કયા ંઅને કયાર ેવાતો કરતા હતા?      ૧ 

 (૫) વષાના િપતા શમા ની ખાંસી શા ંકારણે વઘી ગઇ હતી?     ૧ 

 (૬) ‘પેટ‘ પાઠમાં લેખક કોન ેમળવા ગયા હતા?      ૧ 

 (૭) મ મી અન યાન ેમોબાઇલ લવેાની શા માટ ેના પાડતી હતી?    ૧ 

 (૮) લેખકને મનુકાકાએ કય ુકામ સો ય ુહતું?      ૧ 

 (૯) ઉ પે ા અલંકારનુ ંએક ઉદાહરણ જણાવો.      ૧ 

 (૧૦) ‘એનાથી િનણય લઇ લેવાયો’’ વાકયને કતરી વાકય બનાવો    ૧ 

 (૧૧) િવશષેણ ની ૫ રભાષા જણાવો.        ૧ 

 (૧૨) ‘ત ેખરાબ માણસ નથી ‘વાકયન ેિવિઘ વાકયમા ંફેરવો     ૧ 
 

 

િવભાગ –બ (B) 

નીચ ેઆપેલા નોના બે થી ણ વાકયમાં ઉ ર લખો. 
ન : ૪ કા યના આઘાર ેસાચા હરીજન ના લ ણો જણાવો.      ૨ 

ન : ૫ ક યાણ ચોરો શા માટ ેચણાયો હતો?       ૨ 

ન : ૬ કિવ ર ત ેમળતી ય કતને શુ ંશુ ંઆ૫વા ઇ છે છે ?      ૨ 

ન : ૭ કિવ આંખમાં શુ ંશુ ંભરી લેવાની વાત કરે છે?      ૨ 

ન : ૮ ઘરના ૫ગિથયા ઉતરતા જ બાળકને કવેા કવેા અનભુવો થશ?ે     ૨ 

ન : ૯ રા એ દીકરીની માફી શા માટ ેમાગંી હતી?      ૨ 

ન : ૧૦ બાળકન ેિચ મા ંશા માટ ેવ ટા યુ ંહતું બે કારણો આપો.     ૨ 

ન : ૧૧ કામ ન કરે તવેાને તરત જ નોકરી માંથી કાઢી મકેુ એવો િનયમ કયા કયા દેશોમા ંછે?   ૨ 

ન : ૧૨ શીખ રણી છંદનું બંઘારણ લખી ઉદાહરણ આપો         ૨ 

ન : ૧૩ ઉ૫મા અલંકારની યા યા આપી ઉદાહરણ આપો?     ૨ 

ન : ૧૪ નીચનેા વાકયો નુ ંવાકય િવ લેષણ કરો.       ૨ 

 (૧) કંસારી એક શ કતશાળી રા ની દીકરી હતી. 
 (૨) એ રાજકુવરી હતી છતા ંનાન૫ણથી જ તેન ેખેડુત બનવું હતુ ં
 
 

િવભાગ – ક (C) 

નીચ ેઆપેલા  નોના ણથી ચાર વાકયોમાં ઉ ર આપો. 
 

પ ન : ૧૫ નીચનેી કા ય પં કતઓનો ભાવાથ સમ વો.      ૩ 

  ‘’ સમદરની જલહરી જેવી અખુટ તૃ ણામાળા, 
    એક સમય ે યા ંઅનેક ગી બાંઘે જલની ળ’’ 

                           (અથવા) 

‘’ ભરેલો વાસમાં એની સગુંઘનો દ રયો, ૫છી આ માટીની ભીની અસર મળે ન મળે’’ 
 

ન : ૧૬ આ૫ણી આશાઓના બીજ વારા લેખક આ૫ણને શુ ંસંદશેો આપ ેછે ?    ૩ 

   (અથવા ) 

 જેસલમેરનુ ં ાચીન ઐિતહાિસક મહ વ જણાવો. 
 
 
 



ન : ૧૭ નીચ ેઆપેલ કા ય પં કતનો િવચાર િવ તાર કરો.      ૩ 

 ‘’ વદેશ ેપજૂયતે રા  , િવ ાન સવ  પૂજયતે ‘’ 
    (અથવા ) 

 ‘’ સુખ સમય ેછકી નવ જવું ,દુ:ખમાં ન હમત હારવી ‘’ 
 

ન : ૧૮ નીચ ેઆપેલા ૫ ઠત ગઘાંશને વાંચી તેની નીચ ેઆપેલા નોના ઉ ર લખો. 
 

‘’આ વનમા ંવસવા માટ ે વા, ેમ અને હમત જોઇએ એથી હે જગત ,ત ુતેની કોમળ આગંળી ૫કડી ન ેદરરોજ એને ણવા જેવુ ંબઘું 
જ શીખવજે. બની શક ેતો આ બઘાં જ પાઠ મૃદાતાથી શીખવજે એણે શીખવું તો ૫ડશે જ હુ ં ં છંુ કે આ દુિનયામા ંબઘા ંજ માણસો 
યાયી નથી હોતા કે સાચા નથી હોતા૫ણ એને શીખવજે કે એક બાજુ દુ  લોકો છે. તો બી  બાજુ સંત લોકો ૫ણ છે.‘’ 

  

 ન : ૧ . આ જગતમાં વસવા માટ ેશેની જ ર છે ?      ૧ 

 ૨. લેખક ેજગતન ેશુ ંકરવાનુ ંકહે છે?       ૧ 

 ૩. લેખકના મત ેદુિનયાના લોકો કેવા કેવા હોય  છે ?      ૧ 
 

િવભાગ- ડ ( D) 
 

ન : ૧૯ નીચ ેઆપેલા અ૫ ઠત ગઘાંશને વાંચી તનેી નીચ ેઆપેલા નોના ઉ ર લખો. 
વૃ ો અ યના સુખને માટ ેછાંયડો આપ ેછે પોત ેતા૫મા ંતપીન ેઅને અસહય ગરમી વેઠીને બી ન ેપોતાના ફળ આપ ેછે. ૫રો૫કારી મનુ યો 
૫ણ વૃ ો જેવા હોય છે સુખડ જેમ વઘારે ઘસાય તેમ વઘારે સુવાસ આપ.ે શેરડી  જેમ વઘારે િપલાય તેમ વઘારે રસ આપ ેસોનું જેમ વઘાર ે
તપ ેતેમ વઘારે ચળકાટ માર ે. ઉદાર મનુ યો ાણા ત ે૫ણ પોતાના સદગુણો તજતા નથી તેઓ ગમ ેત ેિ થિતમા ંહોય ૫રંત ુતેઓ પોતાના 
માગ માંથી ચિલત થશ ેનહી જે બી ન ેમાટ ે વતો નથી તનેું વન  િનરથક છે જેઓ સૃિ ના ક યાણમાં ાણ પાથરે છે  તેઓ 

પોતાનું વન સાથક કરે છે. 

   નો :  
 (૧) ૫રો૫કારી મનુ યો કોના જેવા હોય છે ?      ૧ 

 (ર) સુખડ શેરડી અને સોનાની શી િવશેષતા છે ?      ૧ 

 (૩) કોનુ ં વન િનરથક છે ?        ૧ 

 (૪) ઉદાર મનુ ય શુ ંકરે છે ?        ૧ 

 (૫) ગઘાંશને યો ય શીષક આપો .       ૧ 
 

ન : ૨૦ નીચ ેઆપેલા િવષયમાથંી કોઇ એક િવષય ઉ૫ર િનબંઘ લખો     ૬ 

  (૧) માતૃ ેમ 

  (૨) હાય ર ેમોઘવારી 
  (૩) મારો િ ય તહવેાર 
  (૪) ાચાર ભગાવો દેશ બચાવો.  
  

ન : ૨૧ નીચનેા આપેલા મુ ાઓના આઘાર ેવાતા લખો.      ૫ 

એક ગામડાના માણસનુ ંશહેરમા ંજવ-ુમીઠાઇની દુકાને ઉભા રહેવુ-ંલુ ચો દુકાનદાર – મીઠાઇની સુગંઘ લીઘી તેની કમત ચૂકવો – 

ગામ ડયાની મઝુવણ – ડાહયા માણસની સલાહ – િખ સાનુ ં૫રચૂરણ ખખડાવવું –પૈસા વસુલ કરીલો – દુકાનદાર ભોઠો ૫ડવો – સાર. 
. 
 

...............................................................સમા ત.................................................................................. 
  

 
     
   
 
 
   



    


