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Ukkekadk                 Roll No. 

       

 

No. Of Questions -     11     S–73–Gujarati (T.L.) 

No.  Of Printed Pages -  03 

Ekk/;fed ijh{kk]Ekk/;fed ijh{kk]Ekk/;fed ijh{kk]Ekk/;fed ijh{kk]    2016201620162016    
SECONDARY  EXAMINATION - 2016 

�જુરાતી 

 (GUJARATI) 

 
(THIRD LANGUAGE) 

 

le; % 3
4

1 ?k.Vs 

 
iw.kkZad % 80 

 

  પર	
ાથ�ઓ માટ� સામા�ય િનદ�શ : 

1 પર��ાથ� સૌ �થમ �પ� પર, પોતાનો નામાકં જ�રથી લખ.ે 

2 દર�ક � કરવા ફર�યાત છે. 

3 �!યેક �નો જવાબ આપલેી જવાબ $&ુ'તકામા ંજ લખો. 

4 ( �ોમા ંઆ)તર�ક ખડં છે, તે દર�કના ઉ,ર એક સાથ ેજ લખો. 

5 �!યેક �મા ંમા.ંયા અ0સુાર ઉ,ર આપવાના છે. 

6 �!યેક �નો જવાબ 1જુરાતી ભાષામા ંલખવાનો છે.  
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�-1 નીચેનો અપ5ઠત ગ8ાશં વાચંી તેની નીચે આપેલા �ોના જવાબ લખો. 

િવ8ાથ�0ુ ં �થમ કત;<ય પોતાના મગજન ે 'વત�ં રાખવા0ુ ં છે. પ5ર$ણૂ; 'વત�ંતાનો સૌથી વ? ુ અિધકાર 

િવ8ાથ�નો છે. ABધા િવના િવ8ા સભંિવત નથી. Cાનનો આરંભ ABધા થી થાય છે. પરંD ુ પ5રસમાEFત  

'વGચ)તનથી થાય છે. િવ8ાથ�0ુ ંબીHુ ંકત;<ય Iત પર કાJ ુરાખવા0ુ ંછે. જો િવ8ાથ� સ!ય સકંKપ કરતો થઇ 

Iય તો િવMની કોઈપણ તાકાત તેને અટકાવી સક� નહQ. �ીHુ ં કત;<ય સેવા-ભાવના0ુ ં છે. સેવા િવના Cાન 

નથી. મહાભારતના ય� પવ; મા ં‘RBૃધો ની સેવા કરવાથી Cાન �ાFત થાય છે.’ તે �કારની કથા છે. િવ8ાથ�0ુ ં

ચોTુ ંકત;<ય સાવધાન રહ�R ુ ંતે છે. Uુિનયાની તમામ બાબતો0ુ ંતટ'થ JEુBધથી અવલોકન કરRુ ંજોઈએ. JEુBધ 

સVુંGચત ન જોઈએ અને 5દલ તથા 5દમાગ િવશાળ કરવા જોઈએ.   

-િવનોબા ભાવ ે

�ો :- 
(i) િવ8ાથ�0ુ ં�થમ કત;<ય કZુ ંછે?        (2) 
(ii) િવ8ાથ�0ુ ંબીHુ ંકત;<ય કZુ ંછે?         (2) 
(iii) િવ8ાથ�ઓ એ Uુિનયાની તમામ બાબતો0ુ ંઅવલોકન ક�વી ર�ત ેકરRુ ંજોઈએ?   (2) 
(iv) મહાભારતના ય� પવ;મા ંકયા �કારની કથા છે.       (2) 
(v) આ ગ8-ખડંન ેયો.ય શીષ;ક આપો.        (2) 

�-2 નીચેનામાથંી ગમ ેત ેએક િવષય પર િનબધં લખો.       (8)
 (i) 'વ^છતા !યા ં�_તુા 

(ii) પ5રAમ એ જ પારસમGણ 

(iii) માD�ૃેમ 

(iv) આદશ; િવ8ાથ�  

(v) રા`a�ય તહ�વાર : ૨૬ મી I)Zઆુર� 

�-3  તમાર� શાળામાથંી ઉનાળાની રIઓમા ંએક �વાસ0ુ ંઆયોજન થZુ ંછે. એ �વાસમા ંજવા પરવાનગી માગતો 

પ� િપતા�ને લખો.           (7) 

�-4  નીચેનો પ5ઠત ગ8ખડં વાચંી, તેની નીચે આપેલા �ોના જવાબ લખો.  

(ઠ માસ વહ� જતો હતો, છતા ંવરસાદના ં કશા ંએધાણં દ�ખાતા ન હતા.ં કિપલવ'Dનુા શાકયો અન ે

તેમના પાડોશી કોGલયdામના કોGલયો eુઝંવણમા ંપડgા હતા.ં તેમની ખેતી hકુાઈ રહ� હતી. 

કિપલવ'D ુઅન ેકોGલયdામ વ^ચ ેરો5હણી નદ� વહ�તી હતી. બનં ેગામના લોકો બધં બાધંીન ેનદ�0ુ ં

પાણી ખેતીના ઉપયોગમા ંલેતા પણ આ વળેા વરસાદના અભાવ ેપાણીનો �વાહ પાતળો થઇ ગયો હતો એટલ ે

બનંે ગામને તે $iંુૂ પડ� શક� તેમ ન હD ુ.ં પ5ર&'થિત િવકટ બનતા ંબનં ેગામના ખેjતૂો એકઠા ંથયા. 

�ો :- 

(i) શાકયો અન ેકોGલયો શા માટ� eુઝંવણમા ંપડgા ંહતા?ં       (1)

 (ii) રો5હણી નદ� કયા બ ેગામો વ^ચેથી વહ�તી હતી?       (1) 

(iii) બનં ેગામના લોકો નદ�ના પાણીનો ઉપયોગ કઈ ર�ત ેકરતા ંહતા?ં     (1) 

(iv) બનંે ગામના લોકો શા-માટ� એકઠા ંથયા હતા?ં        (1) 

(v) નદ� શkદના બે પયા;યવાચી શkદ લખો?        (1) 
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�-5  નીચેના �ોના મા.યા �માણે જવાબ આપો. 

[અ] (i) નીચેના વાlન ેનકાર-વાl બનાવો.       (2) 

   આકાશમા ંવાદળા હતા.ં 

  (ii) નીચેના વાlન ેહકાર વાl બનાવો.       (2) 

   બધા ંિવ8ાથ� સરખા ન હોય. 

[બ] (i) િવiુBધાથ� શkદો લખો.          (2) 

   (1) સવાર    (2) �!ય� 

  (ii) નીચેના વાlમાથંી સCંા અને િવશેષણ ઓળખાવો.     (2) 

   માયાmં ડોશીમા ંઆ<યા.ં 

 [ક] (i) વાl hધુારો.          (2) 

   nબા ઉ,ર 1જુરાતની એ છે સાબરમતી. 

 ` (ii) �વાચક વાl બનાવો.        (2) 

   આવતી કાલે િમ`ટાo છે. 

     [ડ] (i) Gલpગ બદલો.          (2) 

   �પાળો છોકરો રમ ેછે. 

  (ii) વચન બદલો.          (2) 

(1)  $'ુતક    (2) qી 

(iii) �5ઢ �યોગોનો અથ; આપી વાl �યોગ કરો.      (4) 

(1) મtમા ંપાણી આવRુ.ં (2) ?ળૂ કાઢ� નાખવી. 
 

નીચેના ગ8 �ોના જવાબ લખો.                        (15) 

�-6 ‘uગળ� ઝાલીને એન ેદોર( !’ પાઠમા ંપ�લખેકના બાળક0ુ ંશાળામા ંદાખલ થતા ંપહ�લા0ુ ં િવM ક�R ુ ંહD ુ ંતે0 ુ ં

વણ;ન કરો. 

�-7 નાનાભાઈ0ુ ંશkદGચ� તમારા શkદોમા ંઆલેખો. 

�-8 ‘પચંપટરાણીની સેવામા ંઘરકામ’ પાઠમા ંલેખકને મન ઘર એટલે wુ ંત ેવણ;વો. 
 

નીચેના પ8 �ોના જવાબ લખો.                        (15) 

�-9 AીVૃ`ણ0ુ ંદશ;ન કરવા માટ�ના કયા કયા માગ; મીરાબંાઈ એ દશા;<યા છે તે જણાવો. 

�-10 ‘મન ેજોઇને ઊડ� જતા ંપ�ીઓન’ે કિવતામા ંકિવ ઊડ� જતા ંપખંીઓને wુ ંકહ� છે? 

�-11 ‘એ લોકો’ કિવતામા ંકિવનો ‘એ લોકો’ �!યે આyોશ થવાના ંકારણો જણાવો. 

 

--------------------------- 
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