
From early adopters of new technology in field of Under class 10th education and 10 to 12th Education. Plutus Academy has helped 
large number of students during their career. May it be for UPSC and Banking exams or Online tuition for class 6 to 12th. 
Video courses for class 6 to 12th constitutes Syllabus wise topics with about 300-500 Video lectures for each class, Sample Papers , 
Quiz , Sample Papers with solutions , Previous year question papers of board exam (applicable for class 10th and 12th)
Teaching of subjects according to Marking scheme and Blue print of CBSE.
We offer these courses in two variants 

1. Online
2. Pen drive

Online module is accessible through INTERNET where as Pen-drive module is accessible without Internet. In both these modules you 
also get to access doubt clearing classes conducted Online on every week end. Students also get a panel to ask question and eminent 
faculties reply them through that.
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ગજુરાતી 
STD – X GUJARATI SAMPLE PAPER 

 

                                                                                         Total Marks 80  

                       SECTION - A (Reading Comprehension) 

(1) (અ) નીચેનો ગદ્યખડં વાચંી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો તમારા શબ્દોમા ંલખો.   5  

પર્ાાવરણ અને વકૃ્ષ ઉછેર વવષે અનેક લેખકો અને કવવઓએ ઘણુ ં સાહિત્ર્ સર્જન કર્ુું છે.પણ 
ખરેખર જોવા જઈએ તો આ સમદૃ્ધ સાહિત્ર્નો વાસ્તવવક જીવનમા ંપ્રાર્ોગગક ધોરણે ઉપર્ોગ 
કરવાનો સમર્ આવી ગર્ો છે. દરેક વ્ર્ક્તતએ સમજવુ ંજ રહ્ુ ંકે જો પર્ાાવરણની સરુક્ષા કરવી 
િશે તો માત્ર ભણીને, સમજીને નિીં પણ અમલ દ્વારા બતાવવુ ંપડશે કે અમે પણ પર્ાાવરણને 
વિાલ કરીએ છીએ. શરૂઆત અત્ર્ારે જ કરીએ ચાલો સૌ પ્રથમ તો વકૃ્ષ વાવીએ, તેનો ઉછેર 
કરીએ, તેનો કદી નાશ ન કરીએ એવી પ્રવતજ્ઞા લઈએ. આ માટે વકૃ્ષારોપણ સપ્તાિ ઊજવીએ 
ઊગતા બાળકોના વસિંચનમા ંપર્ાાવરણની જાળવણીના સસં્કારો રેડીએ. જીવસષૃ્ટટમા ંવનસ્પવતનુ ં
ર્ોગદાન, જીવનને ટકાવી રાખવામા વરસાદને લાવવામા,ં જમીનનુ ં ધોવાણ અટકાવવામા,ં 
તેની ફળદ્રપુતા સાચવી રાખવામા, ધરતીને રગળર્ામણી બનાવવામા ં િવામાના ં  વાર્ઓુનુ ં 
પ્રમાણ જાળવી રાખવામા,ં જીવન જરૂરી વસ્તઓુની પ્રાપ્પ્ત માટે તેની અગત્ર્તા જોઈએ તો 
સમજાશે કે આપણે ઘણા ંમોડા પડયા છીએ. ‘જાગ્ર્ા ત્ર્ાથંી સવાર’ એ ન્ર્ારે્ આપણે બધાએ, 
સરકારે અને મદદ રૂપ થનારી સસં્થાઓએ ર્દુ્ધના ધોરણે કાર્ા કરવુ ંપડશે.   
ધોવાણ અટકાવવામા,ં તેની ફળદ્રપુતા સાચવી રાખવામા, ધરતીને રગળર્ામણી બનાવવામા,ં 
િવામાના ં વાર્ઓુનુ ંપ્રમાણ જાળવી રાખવામા,ં અને જીવન જરૂરી વસ્તઓુની પ્રાપ્પ્ત માટે તેની 
અગત્ર્તા જોઈએ તો સમજાશે કે આપણે ઘણા ંમોડા પડયા છીએ. ‘જાગ્ર્ા ત્ર્ાથંી સવાર’ એ 
ન્ર્ારે્ આપણે બધાએ, સરકારે અને મદદ રૂપ થનારી સસં્થાઓએ ર્દુ્ધના ધોરણે કાર્ા કરવુ ં
પડશે.              
પ્રશ્નો – 
 (1) સમદૃ્ધ સાહિત્ર્નો કેવો ઉપર્ોગ થવો જોઈએ?                                                                                 
(2) પર્ાાવરણની સરુક્ષા કેવી રીતે કરી શકાર્?                                                         
(3) ઊગતા બાળકોમા ંક્યા સસં્કારોનુ ંવસિંચન જરૂરી છે?                                                             
(4) પર્ાવારણ વવશે વવચારીએ તો કેવો અિસેાસ થાર્ છે?                                                               
(5) ‘જાગ્ર્ા ત્ર્ાથંી સવાર’ કિવેતનો  શો અથા થાર્? 
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(બ) નીચેનો ગદ્યખડં વાચંી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો તમારા શબ્દોમા ંલખો.      5     

     આધવુનક કાળમા ં મનટુર્ને જીવનમા ં ડગલે ને પગલે આત્મવવશ્વાસની જરૂરત પડે છે. 

પોતાની જાતમા,ં પોતાના જ્ઞાનમા,ં પોતાના વતતતૃ્વમા ં વવશ્વાસ િોવો એટલે આત્મવવશ્વાસ. 

હિકેટની રમતમા ં આત્મવવશ્વાસથી દડાને ફટકારનાર ચોગ્ગો અને છગ્ગો લગાવી લોકોની 

તાડીઓનો ગડગડાટ મેળવી શકે છે. કબડ્ડીની રમતમા ં પ્રવતસ્પધીના પગને આત્મવવશ્વાસથી 

જકડી લેનાર વવજર્નો િકદાર બને છે. આત્મવવશ્વાસથી ભાષણ આપનાર વતતા શ્રોતાઓના 

અગભવાદનનો અવધકારી બને છે. આત્મવવશ્વાસ વીરતાનો સાર છે. આત્મવવશ્વાસથી એક પગવથર્ુ ં

ઉપર ચડતા આત્મશ્રદ્ધાનુ ંદશાન થાર્ છે. આત્મશ્રદ્ધા એ આજાનબાહુ પરુુષાથાની ટચલી આંગળી 

છે. જે કોઈ પણ મસુીબતનો સામનો કરી શકે છે. સ્વામી વવવેકાનદેં કહ્ુ ંછે, “આત્મશ્રદ્ધામા ંએક 

એવી પ્રબળ અને અનન્ર્ શક્તત છે, જે પાણીને ઘીમા ં અને રેતીને ખાડંમા ં ફેરવી શકે છે.” 

માણસ જો ધારે તો પરુુષાથાને સીડી બનાવી આત્મવવશ્વાસથી પોતાના વનધાાહરત લક્ષ્ર્ને વસદ્ધ 

કરી શકે છે. એવુ ં કિવેાર્ છે કે ‘કુમળો છોડ જેમ વાળીએ તેમ વળે’ બાળકમા ં બચપણથી 

આત્મવવશ્વાસ કેળવવા અથાગ પ્રર્ાસ કરવા જોઈએ. સમાજના ઘડતરમા ં આત્મવવશ્વાસરૂપી 

બીજનુ ંરોપણ કરવાની જરૂર છે   

પ્રશ્નો – (1) મનટુર્ને જીવનમા ંશાની જરૂર પડે છે?                                                     
  (2) આત્મવવશ્વાસ કેળવવા શુ ંકરવુ ંજોઈએ?                                                                                              
  (3) આત્મવવશ્વાસ એ શેનો સાર છે?                                                                                                    
  (4) આત્મશ્રદ્ધાના ક્યારે દશાન થાર્ છે?                                                                                 
  (5) લક્ષ્ર્ વસદ્ધદ્ધ માટે મનટુરે્ શુ ંકરવુ ંજોઈએ?                                                                               
(ક) નીચેનુ ંકાવ્ર્ વાચંી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ંઉત્તરનો સાચો વવકલ્પ પસદં કરી લખો. 5  

ઝાડવાએ છારં્ડાની માડંી દુકાન, 

ધધંામા ંરોકી છે પોતાની મડૂી બધી એટલે કે સઘળારે્ પાન, 

પોતાનો કારભાર ચલાવે છે ઝાડવુ ંકોણ જાણે કેવા કેવા માપે? 

આવનાર માગે જો ચપટીભર છારં્ડો તો ખોબોભર છારં્ડો આપે.  
એનાથી વેપલો શુ ંથાર્ જેને િોર્ નિીં ત્રાજવા કે કાટલાનુ ંભાન! 
સરૂજ વવદાર્ થતા ંલાગે સકેંલવા એ આમતેમ પાથર્ાા પથારા, 
માડંે હિસાબ પડી એકલુ ંતો વકરામા ંકેટલાર્ િોર્ િાશકારા. 
બાધંી લે ગાઠેં, ગણ્ર્ા વવના એ પરચરૂણ વસક્કા–જે પખંીના ગાન. 
કોઈને  થાર્ એને દેવાળં ફંકવાનો આવશે હદવસ આજકાલમા,ં  
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આજ લગી તોરે્ એનો વેપલો તો ચાલે છે સમજણની બિારની કમાલમા ં 
એકલુ ંએ ઝાડ નથી લ ૂટંાત ુ ંઆમ એનુ ંલ ૂટંાત ુ ંઆખુ ંખાનદાન.                                             
પ્રશ્નો – 

(1) ઝાડવાએ શાની દુકાન માડંી છે?  
(2) ધધંામા ંઝાડવાએ કઈ મડૂી રોકી છે?                                                                     
(3) આવનારને ઝાડવુ ંકેટલો છારં્ડો આપે  છે?                                                
(4) સરૂજ વવદાર્ થતા ંઝાડવુ ંશુ ંકરે છે?                                                                       
(5) ઝાડવાના વેપારની શી વવશેષતા છે?                                                                      
      
 

SECTION–B (Writing)                                                                      
(અ) નીચે આપેલા વવષર્ોમાથંી કોઈ પણ એક પર આશરે 200 શબ્દોમા ંવનબધં લખો.    8 

(1) પહરશ્રમ એ જ પારસમગણ  
(2) જીવનમા ંરમત-ગમતનુ ંમિત્ત્વ  
(3) આધવુનક સાધનો – શાપ કે આશીવાાદ  

(બ) નીચે આપેલા મદુ્દાઓને આધારે વાતાા રચો અને તેને ર્ોગ્ર્ શીષાક આપો.               6                        
 મદુ્દા – એક મસુાફર – ચાલતા ચાલતા થાકી જવુ ં –એક આંબાના વકૃ્ષ નીચે આરામ 
કરવા રોકાવુ ં – સતૂા સતૂા વવચારવુ ં ‘આ ઇશ્વર તો મખૂા છે –આવડંુ મોટુ આંબાનુ ં વકૃ્ષ ને 
આટલી નાની કેરી, આવડો નાનો કોળાનો વેલો અને આટલુ ંમોટંુ ફળ’ – ઠંડી િવાને કારણે 
ઊંઘ આવી જવી – થોડા સમર્ પછી એક કેરી તટૂીને એના માથા પર પડાવી – ઝબકીને 
જાગી જવુ ં– વવચારવુ ં ‘ઈશ્વર ખરેખર બદુ્ધદ્ધમાન છે, જો આંબાના વકૃ્ષ પર કેરીને બદલે કોળં 
િોત તો?’ – ઇશ્વરી ર્ોજનાનુ ંરિસ્ર્ સમજાવુ ં- બોધ                                                                                            

(ક) વવદ્યાથીજીવનમા ંવાચનનુ ંમિત્ત્વ સમજાવતો પત્ર તમારા નાનાભાઈને લખો.            6                              
     અથવા                                                                                                                             
તમારા વવસ્તારમા ંફેલારે્લા પ્રદૂષણ વવશે મ્ર્વુનવસપલ કવમશનરને પત્ર લખો. 
 
(ડ) ‘બાળકને બળથી નહિ પણ કળથી જીતો’ વવષર્ પર આશરે 100 શબ્દોમાં આહટિકલ લખો. 5 

અથવા  
   ‘સ્વચ્છ ભારત’ વવશે જાિરેાત બનાવો.  
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SECTION-C (Grammar) 
(3)(અ) નીચેના રૂહિપ્રર્ોગોનો અથા આપી વાક્યપ્રર્ોગ કરો                              3                                 
 (1) ધળૂમા ંમળી જવુ ં                                                                  
 (2) તલપાપડ થવુ ં                                                                                      
 (3) લાગી આવવુ ં
(બ) નીચેના શબ્દોનો સવંધવવગ્રિ કરો.                                                     2     
 (1) પણુેંદુ                                                                                          
 (2) વાતાવરણ                                                                                            
(ક) (1) કૌંસમા ંઆપેલ સચૂના પ્રમાણે રૂપાતંર કરો.                                        2                                              
 (1) શેઠ જગડુશા ઉદાર વેપારી િતા.  (વનષેધવાક્ય)                                      
 (2) જેઠીમા આજે પ્રસન્ન ન િતા.  (વવવધવાક્ય)                                                     
(2) કૌંસમા ંઆપેલ સચૂના પ્રમાણે રૂપાતંર કરો.                                            2  
 (1) નદી પોતે અભર્ અને અભર્દા પણ િતી. (ઉદ્દગાર) 
 (2) આપણુ ંગણતર િવે કાઈં કામમા ંઆવવાનુ ંનથી. (પ્રશ્નવાક્ય)                                                                                                                                          
(ડ) નીચે આપેલા વાકર્ોને લેખનરૂહિ અને ભાષાશદુ્ધદ્ધની દૃષ્ટટએ સધુારો.                  2    

 (1) વિલેી સવારે થતા ંસરૂ્ાનો સરૂ્ોદર્ માણવાની મજા પણ એક અલગ છે.                 

 (2) રાજેશને પહરશ્રમની મહિમા સમજાઈ.                                                                         

(ઇ) નીચેની કિવેતોનો અથા લખો.                                                        2      

 (1) પચં ત્ર્ા ંપરમેશ્વર                                                                                

 (2) અણીનો ચકૂ્યો સો વરસ જીવે                                                                                 

(ઈ) નીચેના શબ્દસમિૂો માટે એક શબ્દ આપો.                                             2   

 (1) ઘમૂરી લઈ ભારે વાતો પવન                                                                  

 (2) કામ કિાવી લેવાની કળા  

SECTION–D (Literature) 
(4)(અ) નીચેનો ગદ્યખડં વાચંી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ંઉત્તર લખો.                       3    

ડોં. વગીસે ભારતના ખેડતૂોનુ ંસશક્તતકરણ અને સગંઠન ડેરી ઉદ્યોગની સિકારી મડંળી મારફતે 

કર્ુું. ભારતની દૂધ સિકારી ચળવળના તેઓ સ્થાપક અને સચંાલક બન્ર્ા. આણદંમા ં ‘ખેડા 

જજલ્લા સિકારી દૂધ ઉત્પાદક મડંળી’ જે િવે અમલૂના નામે વવશ્વવવખ્ર્ાત છે તેની રચના કરી 

વેગવતંી બનાવી. ‘આણદં મોડેલ’ની સિકારી મડંળી એટલી સફળ નીવડી કે ભારત સરકારની 

વવનતંીને માન્ર્ રાખીને કુહરર્ને વત્રભવુનદાસ પટેલ અને અન્ર્ સવંનટઠ વ્ર્ક્તતઓના સિકારથી 
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‘નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોડા ’ની સ્થાપના કરી. તેના માધ્ર્મથી ભારતમા ંઆણદંની પ્રવતકૃવત 

જેવી દૂધ સિકારી મડંળીઓ અક્સ્તત્વમા ંઆવી. આ બધી મડંળીઓના ઉત્પાદનોના માકેહટિંગ 

માટે કુહરર્ને ‘ગજુરાત કો-ઓપરેહટવ વમલ્ક માકેહટિંગ ફેડરેશન નામની સસં્થાની સ્થાપના કરી.  

 

પ્રશ્નો  
(1) વગીસે ભારતના ખેડતૂોનુ ં સશક્તતકરણ અને સગંઠન કેવી રીતે કર્ુું? 
(2) વગીસે અમલૂ ડેરીની શરૂઆત કેવી રીતે કરી? 
(3) ભારત સરકારની વવનતંીને માન્ર્ રાખીને વગીસે શુ ંકર્ુું? 
 (બ) નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે વવધાનો માટે કારણ આપો.                                   4  

 (1) દાદમા ંમળેલા પૈસા રમઝુ મીરે ગવરીને આપી દીધા.  
 (2) સરૂજને જોવા માટે મિાબળેશ્વર કરતા ંઆબ ુજવુ ંએમ લેખક કિ ેછે.   
 (3) છોકરાઓને ઝાડ પર પથ્થર ફેંકતા જોઈને બલાઈને વેદના થતી.                                             
(ક) નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના ંત્રણ-ચાર વાકર્ોમા ંઉત્તર લખો.                      4                                                 
(1) શરણાઈ વગાડતી વખતે રમઝુ ંમીર સકીનાને કેવી રીતે સાચવતો?                                         
(2) અંબારામ ભદ્રભંદ્રના વેગ માટે કઈ ઘટના ર્ાદ કરાવે છે?  
(3) વદૃ્ધ સ્ત્રીઓએ ખોરાક છાડંનાર માટે શુ ંકર્ુું?                                                                                                                          
(ઇ) નીચેનામાથંી કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો વવસ્તતૃ ઉત્તર લખો.                                 4      
(1) દીપકના વપતાનુ ંહ્રદર્ પહરવતાન તમારા શબ્દોમા ંઆલેખો.                                                
(2) જેઠીબાઈનુ ંપાત્રાલેખન કરો. .                                                                                  
(5) (અ) નીચેનુ ંકાવ્ર્ વાચંી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ંઉત્તર લખો.                       2                                                                         

 કોઈનુ ંપણ આંસ ુલછૂર્ુ ંિોર્ તે બેસે અિી  

 ને પછી છાતીએ દુખ્ર્ુ ંિોર્, તે બેસે અિી. 

 સરૂ્ા તપતો િોર્ એનો મધ્ર્મા ંને તે છતા ં 

 કોઈના ચરણોમા ંઝૂકર્ુ ંિોર્, તે બેસે અિી. 

 િાથ પોતાનો ર્  બીજો જાણવા પામે નિીં, 

 કીહડર્ારંુ એમ પરૂ્ુું િોર્ તે બેસે અિી.  

પ્રશ્નો 
(1) ‘સરૂ્ા તપતો િોર્ એનો મધ્ર્મા’ં નો અથા સમજાવો. 
(2) કવવ કઈ રીતે આપેલ દાનને શે્રટઠ ગણે છે? 

 (બ) (1) નીચેની કાવ્ર્પકં્તતઓ વાચંી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ંઉત્તર લખો.             2   
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 જે જન પામે પણૂાતા, તે કદી ન ફલાર્, 
 પરૂો ઘટ છલકાર્ નહિ, અધરૂો ઘટ છલકાર્.  
પ્રશ્નો  

(1) કેવો માણસ કદી ફલાતો નથી? 
(2) ‘અધરૂો ઘડો છલકાર્’ દ્વારા કવવ શુ ંકિ ેછે? 

(ક) નીચેનામાથંી કોઈ પણ એક પ્રશ્નોનો બે-ત્રણ વાકર્ોમા ંઉત્તર લખો.                      2              
(1) વરસાદ વરસવાથી પ્રકૃવત પર એની શી અસર થઈ? 
(2) ધન, સત્તા અને કીવતિન ુ ંકામ નથી એમ કવવ શાથી કિ ેછે? 
(ડ) નીચેનામાથંી કોઈ પણ ચાર પ્રશ્નોના ંએક એક વાકર્મા ંઉત્તર લખો.                     4   
(1) કવવ ભખૂ્ર્ા અને તરસ્ર્ા માટે શુ ંબનવાનુ ંઈચ્છે છે?                                                   
(2) કવવ ખાલી િાથમા ંશુ ંિોવાનુ ંઅનભુવે છે?                                                     
(3) નાવર્કા દીવાનાખનામા ંવસ્તઓુ કેવી રીતે ગોઠવે છે?  
(4) મોરલીના સાદની ગોપીના મન પર કેવી અસર થાર્ છે? 
(5) જજિંદગીની આગને કવવ શેમા ંફેરવી નાખવાનુ ંકિ ેછે?                                                    
 

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