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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk,
M.A. yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo
rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ
yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 4 f÷kf Mk{Þ
Vk¤ððku ykð~Þf Au.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe
ÃkheûkkLke íkiÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkk
sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su Mk{òu Aku, íku
ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke ÷¾u÷wt
MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k fhkðþku. suÚke
Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku.

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn,
MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 28/02/2018 Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku
MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au.
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku ÷økíke
fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ.
 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk suÚke
ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ.
 M.A. yÇÞkMk¢{Lkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 12 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke ykuAk økwý
nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo Lkðk MkºkLkwt {u¤ðeLku
VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu.
 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª.
 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt.
 yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh
÷økkððwt.
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અભ્યાસક્રમન ું નામ

:

MGT માસ્ટર ઓપ
આટટ સ(ગજરાતી)

ાઠ્યક્રમન ું નામ

:

___________

LkkUÄýeLktçkh :

yÇÞkMkfuLÿLkwt Lkk{ :

Lkk{ :

yÇÞkMkfuLÿ fkuz Lkt. :

MkhLkk{wt :

{kuçkkE÷ Lktçkh :
E-{uE÷ :

rðãkÚkeoLke Mkne :
íkkhe¾ :
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ક ગણ-30

ઉત્તીણટ થવાન ું ધોરણ-12 ગણ

વલબાગ-ક નીચે આેરા પ્રશ્નોના જલાફ 800 ળબ્દોભાાં આો.

(8X1=8)

1 ગુજયાતી નલરકથા વાહશત્મની વલકાવયે ખા વદૃષ્ાાંત દળાા લો.
અથલા
1 નલરકથાની વ્માખ્મા આી, નલરકથાના સ્લરૂ-રક્ષણોની વલગતે ચચાા કયો.
વલબાગ-ખ નીચે આેરા પ્રશ્નોના જલાફ 400 ળબ્દોભાાં આો. (કોઈ ણ ફે)

(4X2=8)

1 ‘ા્ણની પ્રભુતા’ને ઐવતશાવવક નલરકથા તયીકે મ ૂરલો.
2 પ્રાદે વળક નલરકથા તયીકે ‘ભાનલીની બલાઈ’ નલરકથા વલળે તભાયા ળબ્દોભાાં રખો.
3 ‘વયસ્લતીચાંદ્ર બાગ-1’ નલરકથાને આધાયે ગોલધાનયાભ વિાઠીની નલરકથાકાય
તયીકેની પ્રવતબાને મ ૂરલો.
વલબાગ-ગ નોંધ રખો.

(કોઈ ણ િણ)

(3X3=9)

1 ‘ભાનલીની બલાઈ’ નલરકથાના નામક-નાવમકા.
2 ‘ા્ણની પ્રભુતાનો આયાં બ અને અંત.
૩ ‘વયસ્લતીચાંદ્ર બાગ-1’ભાાં પ્રગ્ થત ાં ુ વભાજજીલન.
4 આધુવનક નલરકથા.
વલબાગ-ઘ ખારી જગ્મા  ૂયો.

(0.5X10=5)

1 ‘બદ્રાંબદ્ર’ ગુજયાતી વાહશત્મની ---------- નલરકથા છે .(કરુણ, શાસ્મ, પ્રણમ)
2 ‘ા્ણની પ્રભુતા’ ----------- યુગભાાં રખામે રી નલરકથા છે .(ાંહિત, ગાાંધી,

અનુગાાંધી)

૩ ‘આંગળમાત’ નલરકથાના રેખક ---------------- છે .(ભધુયામ, જોવે પ ભે કલાન, યઘુલીય
ચૌધયી)
4 ‘કુ ન્દવનકા કાહિમા’ની નાયીલાદી નલરકથા -------------- છે .(અખેાતય, કાં કુ, વાત
ગરા આકાળભાાં)
4

5 ‘રીલુિી ધયતી’ નલરકથાના વર્જક ________ છે .(જમાંવત દરાર, જમાંત ખિી, ચુવનરાર
ભહિમા)
6 ‘ભાનલીની બલાઈ’ ________ વભાજની લાત છે .(ગ્રાભીણ, ળશેયી, આધુવનક)
7 ‘ધ્રુલ બટ્ટ’ ળરળખત નલરકથા ________ છે .(આંધી ગરી, આગાંત ુક, અયણ્મ)
8 ‘વયસ્લતીચાંદ્ર’ નલરકથા ________ બાગભાાં રખામે રી છે .(4, 3, 2)
9 ‘ઝેય તો ીધા છે જાણી જાણી’ની નાવમકાનુાં નાભ ________ છે .(યાજુર, યોહશણી, ભીન)
10 સુયેળ જોી ________ યુગના વર્જક છે .(આધુવનક, અનુઆધુવનક, આધુવનકોત્તય)
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ક ગણ-30

ઉત્તીણટ થવાન ું ધોરણ-12 ગણ

વલબાગ-ક નીચે આેરા પ્રશ્નોના જલાફ 800 ળબ્દોભાાં આો.

(8X1=8)

1 આખ્માન સ્લરૂની ચચાા કયી, તે ના વલકાવના તફક્કાઓ સ્ષ્ કયો.
અથલા
1 ‘સુદાભાચહયિ’ આખ્માનનો આધાય રઇ પ્રે ભાનાંદની આખ્માનકાય તયીકેની પ્રવતબાને
મ ૂરલો.
વલબાગ-ખ નીચે આેરા પ્રશ્નોના જલાફ 400 ળબ્દોભાાં આો. (કોઈ ણ ફે)

(4x2=8)

1 ‘અખેગીત’ કૃવતની વવદ્ધિ-ભમાા દા વવલસ્તાય વભજાલો.
2 ‘વપ્તદી’ કાવ્મવાંગ્રશના ળીાકની મથાથાતા સ્ષ્ કયી, કાવ્મવાંગ્રશ વલળે વલસ્ત ૃત નોંધ
રખો.
3 ‘ ૂલાા રા’ કાવ્મવાંગ્રશનુાં વભગ્રરક્ષી મ ૂલમાાંકન કયો.
વલબાગ-ગ નોંધ રખો. (કોઈ ણ િણ)

(3X3=9)

1 ‘ધ્લવન’ કાવ્મવાંગ્રશના ગીતો.
2 ‘વછન્ન-ળબન્ન છાં’ કાવ્મભાાં આધુવનક ચેતના.
૩ ‘સુદાભાચહયિ’ભાાં તત્કારીન વભાજનુાં ળચિણ.
4 ‘વાગય અને ળળી’ કાવ્મનુાં યવદળાન.
વલબાગ-ઘ ખારી જગ્મા  ૂયો.

(0.5X10=5)

1 ‘ળોધ’ કાવ્મભાાં ________ ઋત ુનુાં વનરૂણ છે .
6

2 ‘આયુષમને અલળેે’ ________ પ્રકાયનુાં કાવ્મ છે .
૩ ‘અખો’ ________ કવલ તયીકે ઓખામ છે .
4 કવલ કાન્તનુાં  ૂરાં ુ નાભ ________ છે .
5 આખ્માનની ળરૂઆત ________ થામ.
6 ‘ઉશાય’ કાવ્મ ________ છાં દભાાં યચાયુાં છે .
7 સુદાભા અને શ્રીકૃષણના ગુરુ ________ શતા.
8 ‘મ ૃત્યુક્ષણ’ ________ કાવ્મવાંગ્રશની યચના છે .
9 ‘ધ્લવન’ કાવ્મવાંગ્રશના વર્જન ________ છે .
10 ________ કાવ્મભાાં હદનયાતનુાં ઈશજીલન વતત ુનયાલતા ન ાભત ાં ુ યશે છે .
________________________________________________________________
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ક ગણ-30

ઉત્તીણટ થવાન ું ધોરણ-12 ગણ
__________

વલબાગ - ક

વલબાગ – ખ

વલબાગ – ગ

વલબાગ – ઘ

:

નીચે આેરા પ્રશ્નનો જલાફ 800 ળબ્દભાાં આો.

(8X1=8)

(1)

ગુજયાતી બાાનો ઉદ્ બલ અને વલકાવની વવલગત રૂયે ખા આો.

:

નીચે આેરા ફન્ને પ્રશ્નોના જલાફ 400 ળબ્દભાાં આો.

(1)

બાા વાભાજજક પ્રવ ૃવત્ત છે – વભજાલો.

(2)

બાા : એક વ્મલસ્થા.

:

નીચેની િણ ટૂાંકનોંધ રખો.

(1)

વલા નાભ

(2)

વશામકાયી ધાત ુઓ

(3)

બાાનાાં રક્ષણો

:

ભાાંગ્મા પ્રભાણે રખો.

(1)

બાા ભાનલભનની વનજ છે – વલધાન ખરાં ુ કે ખોટુાં ?

(2)

બાા – એક આધ્માજત્ભક પ્રવ ૃવત્ત છે – વલધાન ખરાં ુ કે ખોટુાં ?

(3)

ધ્લવનવાંકેતો અને અથા લચ્ચેનો વાંફધ
ાં ___________ શોમ છે .

(4X2=8)

(3X3=9)

(0.5X10=5)

(માદ્દે ચ્ચ્છક / ગોઠલે રો)
(4)

, પ, ફ, બ ___________ ધ્લવનઓ છે . (દાં ત્મ / ઓષઠમ)

(5)

ચ,જ,છ અને ઝ___________ ધ્લવનઓ છે . (દાં ત્મ, તારવ્મ)

(6)

વાંજ્ઞા વાથે આલતો પ્રત્મમ વવલામનો ઘ્ક એ્રે ___________અવ્મમ.
(કભા મોગી / નાભમોગી)

8

(7)

જે

વલળેણ

દાથાના

ખ્મારભાાં

વાંખ્માના

અથાનો

ઉભે યો

___________ વલળેણ કશેલામ છે . (અથાલાચક / વાંજ્ઞાલાચક)
(8)

વાંજ્ઞાને સ્થાને જે પ્રમોજામ તે ___________ (વલા નાભ / પ્રત્મમ)

(9)

ફે હયસ્સ્થવતને જોિતા લાક્યઘ્કોને વાંમોજકો કશેલામ છે .
– વલધાન ખરાં ુ કે ખોટુાં ?

(10)

પ્ાપ્, ___________ પ્રકાયનો ળબ્દ છે . (યલાનુકાયી / હદ્દરુક્ત)

9
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ઉત્તીણટ થવાન ું ધોરણ-12 ગણ
__________

વલબાગ - ક

વલબાગ - ખ

વલબાગ - ગ

વલબાગ - ઘ

:

નીચે આેરા પ્રશ્નનો જલાફ 800 ળબ્દભાાં આો.

(8X1=8)

(1)

– ’આદળા વલશાથઆ‘ એ વલમ ય વનફાંધ રખો.

:

નીચેના ફન્ને વલચાયવલસ્તાય 400 ળબ્દભાાં આો.

(1)

જગની વૌ કિીઓભાાં સ્ને શની વલા થી લિી.

(2)

ફૂરને ભાયગ વૌ કોઈ ચારે, કાં ્ક ભાયગ કોઈ.

:

િણ ટૂાંકનોંધ રખો (300 ળબ્દોભાાં).

(1)

ભાહશતીપ્રધાન વભાજ

(2)

સ્લાતાંત્ર્મમ ૂરક વલચાયવયણી

(3)

ભાધ્મભની ભાઠી અવયો

:

નીચે આેરાાં લાક્યોની ખારી જગ્માભાાં કૌંવભાાંથી મોગ્મ ળબ્દ મ ૂકો.

(4X2=8)

(3X3=9)

(0.5X10=5)
(1)

રજ્જજાને કાયણે ળકુાં તરા__________ આંખે જોતી શતી. (િાવી, િાાંવી)

(2)

એની__________ વપતાની ખાતયી શોલાથી યીક્ષા આપ્મા છી
તે __________ થઈને ઊંઘ્મો. (વનવચિંત, વનવચત)

(3)

કોરાંફવે એક અગત્મના__________ ની ળોધ કયી શતી. (ખિ, ખાંિ)

(4)

એક તો તે નળાભાાં શતો અને લી ાછો__________ ભાાંગતો શતો.
(બાગ, બાાંગ)

(5)

ઈન્દ્રનો__________ જોઈને એની આંખો આચમા થી શોી થઈ ગઈ.
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(પ્રવાદ, પ્રાવાદ)
(6)

એ ગીત વારાં ુ ગામ છે ણ __________ ભાાં એને યવ નથી. (લાદ, લાશ)

(7)

ભે ળ આંખભાાં __________ તો ફે છે . (આજે, આંજે)

(8)

એ__________ તો ફવ જોમા જ કયીએ જાણે ! (આંખો, આખો)

(9)

એ __________ની ળોબાનુાં લણાન કયો. (તયાં ગ, ત ુયાં ગ)

(10)

કીવતિદેલે કહ્ુ,ાં ઉત્તયભાાંથી__________ ઝિબેય આલે છે . (લનો, મલનો)
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