
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.



SAMPLE PAPER 2017-18          
STD-XII GUJARATI 

M. Marks ‐ 100

SECTION – A (Advanced Reading Skill) 

(1) નીચે આપેલો ગ ખડં વાચંી, તેની નીચે આપેલા ોના ંઉ ર તમારા શ દોમા ંલખો. 10

    ભારતીય સં ૃિત શ દ નજર સમ  આવતા જ િવિવધતામા ંએકતા, ધમસ હ તુા,

સવધમ સમભાવ વગેર વા ભારખમ શ દો જ િૃતપટ પર કાય છે. ખરખર આપણી 

સં ૃિત કવી અને કટલી અજોડ છે એનો અ યાસ કર એ તો જ  એના િવશે કઈક મતં ય ર ૂ 

કર  શક એ. ાચીનકાળની ર તભાત, રહણીકરણી પર નજર નાખંી ુ ંતો યાલ અવ ય આવશે 

ક લોકો ુ ં વનધોરણ કટ ુ ંસરળ હ ુ,ં જ રત કટલી ઓછ  હતી. છતા ં કટલા ખુી અને 

સતંોષી હતા. લોભ, લાલચ, વાથ, કપટ વગેર વા શ દો કદાચ એમના શ દકોશમા ંજ ન 

હતા.તેઓ પોતાના બાળકોમા ંસદ ણુો ુ ં િસચન કરતા ંઅને એક સારો માનવી બનાવવાની 

કોિશશ કરતા.ં ખાસ કર ને પોતે અમલ કર ને સદ ણુો ુ ંપાલન કરવાની ટવ પાડતા.ં આ 

વધાર અસરકારક િશ ણ છે એવી સમજ તેઓ ધરાવતા. ાચીન કાળમા ં ાનને વધાર મહ વ 

આપ ુ ં તેથી જ ઋિષ િુનઓને બૂ માન અપા ુ ં અને ટ ુ ં મેળવી શકાય એટ ુ ં ાન 

મેળવતા. દરક ે મા ંસમજ વૂક આગળ વધતા ંઆ  સાચી સમજ એ સં િૃતની ધરોહર છે. 

સવધમ સમભાવ અને ધમસ હ તુા પણ આ સમજને  કારણે જ જ મે છે. ઉમાશકંર જોશીની 

િસ  પં ત ‘ ું  માનવી, માનવ થા  તોય ઘ ુ’ં ખરા અથમા ંયથાથ થશે.

ો 

(1) ભારતીય સં િૃત શાના ારા સ ૃ  બની છે?

(2) ાચીન સમયના લોકો કવા ંહતા?ં

(3) બાળકોના ંિશ ણ અને સં કારો માટ લોકો ુ ંકરતા?ં

(4) ાચીનકાળમા ંલોકો શાને મહ વ આપતા?

(5) ‘ ું માનવી, માનવ થા  તો ઘ ુ’ં- પં તનો અથ સમ વો.
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SECTION –B (Effective Writing Skill)

(2) (અ) નીચે આપેલા િવષયોમાથંી કોઈ પણ એક િવષય પર 250 શ દોમા ંિનબધં લખો.     8

(1) ૃ ો વાવો વન બચાવો

(2) જગતને આ  ુ ની જ ર છે ક ુ ની

(3) મ યમવગની ુ કલીઓ

(બ) નીચે આપેલા ુ ાઓને આધાર વાતા રચો અને તેને યો ય શીષક આપો.                       6  

ુ ા – એક સુાફર – ચાલતા ચાલતા થાક  જ ુ ં–એક બાના ૃ  નીચે આરામ 

કરવા રોકા ુ ં– તૂા તૂા િવચાર ુ ં‘આ ઇ ર તો ખૂ છે –આવ ું મો ુ બા ુ ં ૃ  ને આટલી 

નાની કર , આવડો નાનો કોળાનો વેલો અને આટ ુ ંમો ું ફળ’ – ઠંડ  હવાને કારણે ઘ આવી 

જવી – થોડા સમય પછ  એક કર  ટૂ ને એના માથા પર પડાવી – ઝબક ને ગી જ ુ ં– 

િવચાર ુ ં‘ઈ ર ખરખર ુ માન છે, જો બાના ૃ  પર કર ને બદલે કો ં હોત તો?’ – 

ઇ ર  યોજના ુ ંરહ ય સમ ુ ં- બોધ    

(ક) તમારા િવ તારમા ં ૂષણને કારણે ફલાયેલા રોગચાળા િવશે આરો યમં ીને પ  લખો.  6 

      અથવા      

વનમા ંવાચન ુ ં ૂ ય સમ વતો પ  તમારા નાનાભાઈને લખો. 

SECTION –C (Applied grammar) 

(3) (અ) ચૂના માણે પ રવતન કરો.   3 

(1) આ ાસની રમતમા ંહાર  ગયો ં. (િનષેધવા )

(2) ુદરતની શ ત આગળ માણસ લાચાર છે.  ( વા )

(3) ડૉકટર ભુાઈની અહ  ઘણી બોલબાલા છે.  (ઉ ગારવા )

(બ) નીચેના વાકયોને લેખન ઢ અને ભાષા ુ ની દ ટએ ધુારો.     3 

(1) આ  તમાર  વગ લાગણી ું સમ ુ લેવાનો ં નથી

(2) વાદ ગર બોને ઈ છા ભમા ંછે વ મુા ંપકવા  ન હ ખાવાની પણ થાય જ

(3) ખ નો ુદરતનો લૂી વસતંમા ંછે અણમોલ ધરતીને ગણે ય
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(ક) નીચેના વાકયોના ચૂના માણે કાળ બદલો.                                            3  

 (1) આકાશમા ંમેઘધ ષુના રંગો પથરાયા હતા. (ચા  ુવતમાનકાળ)  

 (2) પાણીકળાએ ુ ુગમની ચાવી નાનાભાઈને બતાવી. (સામા ય ભિવ યકાળ) 

 (3) સમયનો સ ુપયોગ કર ને મહા ુ ુષોએ લ ય િસ  કયા છે. ( ણૂ તૂકાળ)  

(ડ) નીચેની કહવતોનો એક વા મા ંઅથ લખો.                                3                

 (1) િવના સહકાર ન હ ઉ ાર                                                               

 (2) મા યા િવના તો મા પણ ન પીરસે.                                                                                                   

 (3) કાકંર કાકંર પાળ બધંાય, ટ પે ટ પે સરોવર ભરાય.   

(ઇ) નીચે આપેલા ઢ યોગોનો અથ લખી વા યોગ કરો.                                 3  

 (1) ૂવંાં ૂવંા ંથ ુ ં                                                                                

 (2) ઘા લગાવો  

 (3) પાણીની મ પૈસા વેરવા                                                                           

(2) નીચે આપેલા શ દોના સમાનાથ  શ દ લખો                              2                 

(1) િતિમર   (2) મશ રૂ  (3) ાિંત  (4) િત ૃિત                                                        

(ઈ)(1) નીચેના શ દોના િવરોધી શ દ આપો.                               1                 

(1) દ ઘ   (2) િવિશ ટ    

(2) નીચેના શ દોનો સિંધ િવ હ કરો.                                      2                 

 (1) ો સાહન (2) ૃ વી            

 
SECTION –D (Literature) 

 

(4) (અ) નીચેનામાથંી કોઈ પણ ચાર િવધાનો માટ વૂાપર સબંધં આપો.            8              

     (1) કાચંનને ગે ુની અદખાઈ આવી.                                                                    

 (2) લેખકના પ ની લેખક પર નારાજ થઈ ગયા.                                      

 (3) ગોરબાપાએ ક નેુ ઘર છોડવા ભલામણ કર .                                                       

 (4) લોક ાિંત ુ ં મરણ લેખકને આનદં અને લાિનનો અ ભુવ કરાવે છે.                                

 (5) ઘરના બધા નોકરની ફર  આવવાની રાહ જોવા લા યા.                                             
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(બ) નીચેનામાથંી કોઈપણ બે ોના ંસાત-આઠ વાકયોમા ંઉ ર લખો.                           8    

 (1) લેખકના પ રવારના ુદા ુ દા સ યો પહ ુ ંકામ કોને ગણાવતા હતા?                              

 (2) સોનીમહાજન અને બી ઓએ ચં વદન યે કયા કયા કટા  કયા?                                

 (3) જયતં અને આનદં વ ચે કઈ બાબતે પધા હતી? તે ુ ં ુ ંપ રણામ આ ુ?ં 

(ક) નીચેનામાથંી કોઈપણ બે ોના ંબે- ણ વા મા ંઉ ર લખો.                               4       

 (1) લેખકને અમદાવાદ ટશને શો અ ભુવ થયો?                                                      

 (2) ‘ઠ ક જ થ ુ ં- હુાસભાઈ ટ  ગયા’ –આ વા મા ંકયો ભાવ ગટ થાય છે ?    

 (3) લેખક આથમણી દશામા ં ુ ંજોઈ દંગ રહ  ગયા?                            

(5)(અ) નીચે ુ ંકા ય વાચંી, તેની નીચે આપેલા ોના ંઉ ર તમારા શ દોમા ંલખો.   6 

   તગ તગ કરતો તડકો .... 

 અહ  અડકો ક યા ંઅડકો, બસ ણે વટનો કટકો .... 

   જરા ધરા પર પગ કૂો યા ં 

    કાળઝાળ થઈ બટક; 

   છાયં મહ  યા ંસ ુ ચાલેને  

    ના કોઈ એને અડક.  

 એક તરાપે િશકારને બસ બાઝી પડતો ભડકો ...... 

   એ જ િશયાળે પીઠ શેકતો  

    ુંફ આપતો નીકળે ; 

   હમની ચાદર એના પરશે 

    હળવે હળવે પીગળે.  

 સોનાવરણી કાય કર  દ સમય મહ  જઈ અડકો ..... 

   તગ તગ તગતો  તડકો---- 

ો (1) કિવને તડકો કવો લાગે છે? 

(2) ઉનાળામા ંબપોર ધરતી પર પગ કૂતા ંતડકો ુ ંકર છે? 

(3) છાયંડ ચાલતા લોકો તડકાને કવી ર તે ુએ છે? 

(4) કિવ તડકાને િશકાર  શા માટ કહ છે? 

(5) િશયાળાના તડકાના પશ િવશે કિવ ુ ંકહ છે?  

(6) કિવએ તડકાના કયા કયા પો ુ ંઆલેખન ક  ુછે? 
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 (બ) નીચેનામાથંી કોઈપણ ણ ોના ંબે- ણ વા મા ંઉ ર લખો.                  6          

 (1) નરિસહ મહતા પોતાને ભા યશાળ  ગણે છે?                                                         

 (2) વાદળ વર યા પછ  ખેતર અને હવામા ં ુ ંપ રવતન આ ુ ં                                        

 (3) ‘ ુબં ુ ં નકા ુ ંપડ ુ ંછે’ એમ કિવ શા માટ કહ છે?                                                   

 (4) શમણાનેં ુ ંજોઈ ુ ંહ ુ?ં એ તેને કોણે આ ુ?ં                                                       

(ક) નીચેનામાથંી કોઈપણ બે ોના ંિવ તૃ લખો.                                                   8   

 (1) ‘ લ િવણ સખે !’ કા યનો સદંશ તમારા શ દોમા ંલખો.                                  

 (2) સમાજમા ંચાલતો અવળો યાય દશાવવા કિવએ ા ા દ ટાતંો આ યા છે?           

 (3) ‘અઢળક ઢળયો ર શામળયો’ કા ય ુ ંવ ત ય પ ટ કરો.  

                                                                                                         

(6) નીચેનામાથંી કોઈપણ એક લેખકનો પ રચય આશર 200 શ દોમા ંકરવો.               10         

 (1) ઉમાશકંર જોશી                                                                                     

 (2) કલાપી                                                                                              

 (3) દલપતરામ    

             ----------x-----------x----------- 
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