
    માઘ્યમમક ૫રીક્ષા મોડલ પ્રશ્ન૫ત્ર -૨૦૨૨ 

મિષય :- ગજુરાતી સાહિત્ય 

                                           ઘોરણ :- ૧ર                         કુલ ગણુ :- ૮૦ 

સમય : 2:45 કલાક 

૫રીક્ષાર્થીઓ માટે સામાન્ય નિરે્દશ :  

GENERAL  INSTRUCTION TO THE EXAMINEES :  

(૧) ૫રીક્ષાર્થી સ ાપ્રર્થમ પ્રશ્ન૫ત્ર ૫ર પોતાનો નામાાંક જરૂરર્થી લખે. 

(ર) દરેક પ્રશ્ન કરિા ફરજીયાત છે. 

(૩) દરેક પશ્નાના જિાબ આપેલી પસુ્તીકામાાં જ લખો. 

    (૪) જે પ્રશ્ન૫ત્રમાાં આંતહરક ખાંડ છે તે દરેકના ઉત્તર એક સાર્થ ેજ લખો. 

(૫) પ્રત્યેક પ્રશ્નમાાં માગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર લખિાના છે. 

(૬) પ્રશ્નોના ગણુભાર મનમ્નાનસુરા છે. 

ખાંડ પ્રશ્નોના પ્રકાર પ્રશ્ન ક્રમાાંક પ્રશ્નોની 
સાંખયાાં 

ગણુ 

દરેક 

પ્રશ્ન 

કુલ 

ગણુભાર 

ખાંડ-અ (A) 

બહ ુમિકલ્પી પ્રશ્ન ૧(૧ર્થી૧૨) ૧૨ ૧ ૧૨ 

પ્રશ્ન હરકત સ્ર્થાન પમૂતિ ર(૧ર્થી૬) ૬ ૧ ૬ 

અમત લઘ ુઉત્તરાત્મક પ્રશ્ન ૩(૧ર્થી૧૨) ૧૨ ૧ ૧૨ 

ખાંડ-બ (B) લઘ ુઉત્તરાત્મક પ્રશ્ન (ઉત્તર શબ્દ સીમા લગભગ ૫૦ 

(૫ચાસ) શબ્દ 

૪ ર્થી ૧૪ ૧૧ ૨ ૨૨ 

ખાંડ-ક(C) દીઘઘ ઉત્તરીય પ્રશ્ન/મનબાંઘાત્મક પ્રશ્ન શબ્દ સીમા લગભગ 

૧૦૦ શબ્દપ્રમત પ્રશ્ન (પ્રત્યેક પ્રશ્ન એક મિકલ્પ સિીત) 

૧૫ ર્થી ૧૮ ૪ ૩ ૧૨ 

ખાંડ-ડ (D) દીઘઘ ઉત્તરીય પ્રશ્ન/મનબાંઘાત્મક પ્રશ્ન શબ્દ સીમા લગભગ 

25૦ શબ્દપ્રમત પ્રશ્ન (પ્રત્યેક પ્રશ્ન એક મિકલ્પ સિીત) 

૧૯ ર્થી ૨૧ ૩ ૫+૫+૬ ૧૬ 

   ૪૮  ૮૦ 

 

  



મિભાગ : અ (A) 

પ્રશ્ન : ૧ નીચે આપેલ બહમુિકલ્પ ઘરાિતા પ્રશ્નોના ઉત્તર સાચો મિકલ્પ શોઘી લખો. (પ્રત્યેકનો ૧ ગણુ) 

 (૧) ‘’ મન નો ડગે ‘ કમિતાના કિમયત્રી છે...        ૧ 
     (અ) રેિા બિને (બ) ગીતા ૫રીખ   (ક) કુન્દમનકા કા૫ડીયા (ડ) ગાંગા સતી 
 (ર) દ્રિ એટલે ?           ૧ 
     (અ) ઘન (બ) દાઢ (ક) દિા (ડ) જળ. 
 (૩) કમિ અને ઇલા એક સમયે કયાાં રમતાાં િતા ?        ૧ 
     (અ) બગીચામાાં (બ) નદી કીનારે (ક) ચોતરા ઉ૫ર (ડ) દહરયા હકનારે    
 (૪) કેિા લોકો દુ:ખમાાં ૫ણ સખુનો અનભુિ કરે છે.       ૧ 
      (અ) આત્માજ્ઞાની (બ) અમીર (ક) ગરીબ (ડ) દુ:ખી     
 (૫) કાંસારીને તેના કામમાાં કોણ મદદ નિોત ુાં કરત ુાં       ૧ 
      (અ) બબલાડી   (બ) કતૂરો  (ક) પો૫ટ (ડ) કરોળીયો 
 (૬  મીનુાં કોનુાં નામ છે ?         ૧ 
      (અ) ગાયનુાં   (બ) બબલાડીનુાં   (ક) કુતરીનુાં (ડ) બકરીનુાં 
 (૭) જેસલમેરની રિણેીકરણી કઇ સદીના હિિંદનો ખયાાંલ આપે છે.     ૧ 
     (અ) ૧૮મી સદીનો   (બ) ૨૦મી સદીનો   (ક) ૧૫મી સદીનો   (ડ) ૧૪મી સદીનો    
 (૮) ‘તેજલી ‘ કમિતાનો કાવ્ય પ્રકાર છે..        ૧ 
      (અ) ગઝલ   (બ) ઉામમિકાવ્ય   (ક) ગીત (ડ) લોકગીત 
 (૯) આંગળી ઝાલીને દોરજે પાઠનો પ્રકાર છે..       ૧ 
       (અ) ટુાંકી િાતાઘ (બ) ૫ત્ર  (ક) લોક કર્થા (ડ) વ્યહકતબચત્ર 
 (૧૦) નીચેના માાં સાચી જોડણી કઇ છે..        ૧ 
        (અ) પ્રમતષ્ઠા (બ) પ્રતીષ્ઠા (ક) પ્રમતસ્ઠા (ડ) પ્રતીસ્ઠા 
 (૧૧) ‘ બપોર એક મોટુ મશકારી કતૂરુાં છે ‘ માાં અલાંકાર છે..     ૧ 
        (અ) ઉ૫મા બ) રૂ૫ક  (ક) ઉત્પ્રેક્ષા (ડ) ઘ્ષ્ટાાંત 
 (૧૨) ‘ તમે કાયર નર્થી ’ િાકય નો પ્રકાર છે..       ૧ 
       (અ) મનષેઘિાકય (બ) મિમઘિાકય  (ક) ઉદગારિાકય (ડ) પ્રશ્નિાકય 
પ્રશ્ન : ૨ નીચે આપેલ ખાલી જગ્યા પરૂો (પ્રત્યેકનો ૧ ગણુ ) 
 (૧) .....................જોઇ ને માણસનુાં મન ડગી જાય છે.      ૧ 
 (ર) તેજલી ના દાદાનુાં નામ..........છે.        ૧ 
 (૩) ‘આયનો’’ પાઠમાાં..........નામની છોકરી યિુકને જોઇને શનૂ્યમનસ્ક બની જાય છે.  ૧ 
 (૪) નાન૫ણ ર્થી જ કાંસારીની..........બનિાની ઇચ્છા િતી.      ૧ 



 (૫) ‘ પ્રાચીન’’ નો મિરોઘી  શબ્દ..............ર્થાય       ૧ 
 (૬) ‘રૂહઢને ચસુ્ત૫ણે િળગી રિનેાર ‘’ શબ્દસમિુ માટે એક શબ્દ..............છે.    ૧ 
પ્રશ્ન : ૩ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક િાકયમાાં જિાબ લખો. )પ્રત્યેકનો ૧ ગણુ(  
 (૧) ગાંગાસતી કોના િચનમાાં મિશ્વાસ રાખિાનુાં કિ ેછે ?      ૧ 
 (ર) દાદાજી કયાાં અને કયારે િાતો કિતેા િતા ?       ૧ 
 (૩) જેસલમેરના દેરાસરમાાં કયુાં એક માંહદર આિેલ ુછે.?      ૧ 
 (૪) મીન ુમાટે ‘’ આ બબલાડી છે કે િાાંદરી એિો પ્રશ્ન કોણે કયો ?     ૧ 
 (૫) પ સો જોઇને માણસનુાં મન શા માટે ડગી જાય છે ?      ૧ 
 (૬) માનિીન ેઆખ ુજગત મળી ગયાની લાગણી કયારે ર્થાય ?     ૧ 
 (૭) કાંસારીના ત્રણ મમત્રો કયાાં િતા ?        ૧ 
 (૮) રેિતી એ બાળકને ચીંર્થરામાાં શા માટે િીંટાવ્યુાં ?      ૧ 
 (૯) ‘ એણે મનણઘય લઇ લીઘો‘ કતઘહર િાકયને કમઘબણિાકયમાાં ફેરિો.    ૧ 
 (૧૦) ‘ બાપજુી જમ્યા નિી ‘ મનષેદ િાકયને મિમઘ િાકયમાાં ફેરિો     ૧ 
 (૧૧) ઉ૫માાં અલાંકારનુાં એક ઉદાિરણ જણાિો.       ૧ 
 (૧૨) મિશેષણની ૫હરભાષા લખો.        ૧ 
 

મિભાગ –બ (B) 
   નીચે આપેલા પ્રશ્નોના બ ેર્થી ત્રણ િાકયમાાં ઉત્તર લખો. (પ્રત્યકેનો ર ગણુ) 

પ્રશ્ન : ૪ . ‘’ મન નો ડગ’ે’ કાવ્યના આઘારે સાચા િહરજનના લક્ષણો િણઘિો .    ૨ 
પ્રશ્ન : ૫. દ્વિ ને કરણે શુાં લાભ ર્થાય ?         ૨ 
પ્રશ્ન : ૬. કલ્યાણની માતા દીકરો ગમુાિિા છતાાંય િષઘઘલેી શા માટે બને છે ?    ૨ 
પ્રશ્ન : ૭. માનિીને આખ ુજગત મળી ગયાની લાગણી કયારે ર્થાય છે ?     ૨ 
પ્રશ્ન : ૮. તેજલી ના દાદા ચોરે બેસીનેજાિરેમાાં શા માટે રડ ેછે ?      ૨ 
પ્રશ્ન : ૯. સાજા નરિા નિ જિાને જનરલન ેશી મિનાંતી કરી ?      ૨ 
પ્રશ્ન : ૧૦. ૫ત્ર લખેકના મતે આ જગતના લોકો કેિા કેિા છે ?      ૨ 
પ્રશ્ન : ૧૧. રાજાએ દીકરીની માફી શા માટે માગી િતી  ?      ૨ 
પ્રશ્ન : ૧૨. મશખહરણી છાંદનુાં બાંઘારણ લખી ઉદાિરણ આપો      ૨ 
પ્રશ્ન : ૧૩. ‘’ કાંસારી’’ શહકતશાળી રાજાની દીકરી િતી. િાકયનુાં મિશ્લેષણ કરો.    ૨ 
પ્રશ્ન : ૧૪. નીચેના િાકયોનો માતભૃાષામાાં અનિુાદ કરો.       ૨ 

 (૧) હુાં શાળામાાં જાઉં છુ. 
 (ર) આજે રમિિાર છે.  
      



મિભાગ – ક (C) 
નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ત્રણર્થી ચાર િાકયોમાાં જિાબ આપો.  )પ્રત્યેકનો ૩ ગણુ( 

પશ્ન : ૧૫ નીચેની કાવ્ય પાંહકતઓનો ભાિાર્થઘ સમજાિો       ૩ 
     લ  લ  દે તે ખોબ ેખોબે ભરી રતનની ખાણ ુ
     (અર્થિા) 

             દ્રિે કરયે ન ેદ્રિે દાતાર, દ્રિે ઉગાર ને દ્રિ ેમાર. 
પ્રશ્ન : ૧૬ નીચેના ગઘાાંશની સપ્રસાંગ વ્યાાંખયા કરો       ૩ 
  ‘’ ઇન્દ્ર એ પછૂયુાં , રાજાએ દીકરીની માફી માાંગી અને તેને મિલેમાાં પાછા ફરિા મિનાંતી કરી , 
કાંસારી એ મપતાને માફી આપી૫ણ મિલેમાાં પાછી ન ગઇ તે તેના મમત્રોની સાર્થ ેઝુ૫ડીમાાં જ આનાંદપિૂઘક રિી ૫છી 
ર્થી તે ખેડુત રાજ કુિરી તરીકે જાણીતી ર્થઇ. 
    (અર્થિા ) 
   રેિતી ના િાર્થમાાં એક નાનુાં બાળક ચીંર્થરામાાં િીંટાયેલ ુતાિર્થી લાલલાલ ર્થઇ ગયેલુાં , જાણ્ય ુકે 
સિારર્થી તાિ આવ્યો છે ૫ણ મજુરીએર્થી પાછાાં આિે ત્યારે જ દિાખાને તો આિી શકે ને  
 
પ્રશ્ન : ૧૭ નીચ ેઆપલે કાવ્ય પાંહકતનો મિચાર મિસ્તાર કરો .      ૩ 
  ‘’ સ્િદેશે પજૂયતે રાજા , મિદ્રાન સિઘત્ર પજૂયતે , 
    (અર્થિા ) 
    જાિિા નહિ તો મરિા કોઇ ભવ્ય પ્રસાંગ ત ુદે , 
પ્રશ્ન : ૧૮ નીચેનો ૫હઠત ગઘાાંશ િાાંચી પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. )પ્રત્યેકનો ૧ ગણુ( 
              િ ેજગત , મારા પતુ્રને આંગળી જાલીને દોરજે, આજે એ ણે શાળાએ જિાનો આરાંભ કયો છે. અત્યાર 
સઘુી એ પોતાનો રાજા િતો. આજુબાજુના આંગણાનો સરદાર િતો ,િળી એની ઇચ્છાઓ સાંતોષિા હુાં િાર્થિગો 
િતો., 
 ૫ણ .... િિે બહ ુ બદલાઇ જશે આજે સિારે એ ઘરના ૫ગમર્થયા ઉાતરશે ,િાર્થ િલાિશે અન ે મિાન 
સાિસનો આરાંભ કરશે.  
  
 પ્રશ્ન : ૧ . લખેક કોને ઉદેશીને ૫ત્ર લખે છે ?        ૧ 
 ૨. લેખક કોને આંગણી જાલીને દોરિાનુાં કિ ેછે ?       ૧ 
 ૩. લેખકનો પતુ્ર મિાન સાિસનો આરાંભ કઇ રીતે કરશે ?      ૧ 
 
 
 
 
 



 
મિભાગ- ડ ( D) 

પ્રશ્ન : ૧૯ નીચ ેઆપલેા અ૫હઠત ગઘાાંશને િાાંચી તનેી નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો.  )પ્રત્યેકનો ૧ ગણુ( 

 
    જે પ્રેમ વ્યહકતમાાં ૫ડલેો છે , તેનુાં સાંિઘઘન ર્થિાનુાં પ્રાર્થમમક ક્ષેત્ર કુાંટુાંબ છે. વ્યહકતમાાં આ 
પે્રમ કેિળ દાં૫તી પરૂતો કે સાંતાનો પરૂતો સીમીત રિ ે તેિો અલ્પ નર્થી વ્યહકત ના જીિનના દરેક પાસામાાંતે 
પ્રગટિો જોઇએ .૫રાંત ુ મિકસે તેિી આબોિિા નાન૫ણમાાં કે દામ્પત્ય જીિનમાાં પ્રાપ્ત ર્થતી નર્થી એટલ ેઠીંગરાઇ 
જાય છે જીિનમાાં બઘ ુિોય ૫ણ જો પે્રમ ન િોય તો એ જીિન અલલુ ુબની જાય છે પે્રમ એ જીિનમાાં એકડો છે 
અને તે ૫છી બીજા પાસા તેની સમઘૃ્ઘ્ઘમાાં િઘારો કરનારા મીંડા છે એ એકડો ન િોય તો બાકીના મીંડા બિારની 
સમઘૃ્ઘ્ઘ રૂપી શોભા િઘારનારા િોય તો ૫ણ સિુાસ નિોિાર્થી સખુ શાાંમત નર્થી.  
   પ્રશ્નો :  
 (૧) કુટુાંબ શેનુાં પ્રર્થમમક ક્ષેત્ર છે ?        ૧ 
 (ર) પ્રેમ કયાાં પ્રગટિો જોઇએ ?         ૧ 
 (૩) પે્રમ શા માટે ઠીંગરાઇજાય છે ?        ૧ 
 (૪) જીિનમાાં એકડા મિનાના મીંડાનુાં શ ુમલૂ્ય છે ?      ૧ 
 (૫) ગઘખાંડને યોગ્ય શીષઘક આપો .        ૧ 
પ્રશ્ન : ૨૦. નીચ ેઆપેલ મઘુ્દાઓને આઘારે િાતાઘ લખો        ૫ 
   રાજાનુાં ગપુ્ત િેશે નગરમાાં ફરિા જવુાં ---- મસપાિીને માગઘ પછૂિો---- મસપાિીનો સભ્ય 
જિાબ ---- સાર્થે આિિાનો આગ્રિ ---- લાલચ આ૫િી ---- લાલચને િશ ન ર્થવુાં----- બીજે હદિસે મસપાિીને 
દરબારમાાં તેડુાં – િફાદારીનો બદલો. 
      (અર્થિા ) 
  એક ગામડાના માણસનુાં શિરેમાાં જવુાં --- મીઠાઇની દુકાને ઉભા રિવે ુાં --- લચુ્ચો દુકાનદાર --- મીઠાઇની 
સગુ ાંઘ લીઘી તેની હકિંમત ચકૂિો ---- ગામહડયાની મજુિણ ----- ડાિયા માણસની સલાિ --- બખસ્સામાાંન ુાં ૫રચરૂણ 
ખખડાિવ ુ, પ સા િસલુ કરી લો ‘’ --- દુકાનદારનુાં ભોંઠા ૫ડવુાં ---- સાર . 
  
પ્રશ્ન : ૨૧ નીચેના આપલેા મિષય માાંર્થી કોઇ ૫ણ એક મિષય ૫ર મનબાંઘ લખો.     ૬ 
 (૧) મા તે મા 
 (ર) જીિનમાાં મશસ્તનુાં મિત્િ  
 (૩) પસુ્તકોની મ ત્રી  
 (૪) વકૃ્ષ િાિો, ૫યાઘિરણ બચાિો. 
 (૫) આઘમુનક સાઘનના લાભા લાભ. 
...............................................................સમાપ્ત.................................................................................. 


