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ફર�યાતટ�ગે� 
Q-1 :- Write a detailed critical note on the story ‘The Signal’. 

Q-2 :- Discuss the various themes presented in The man with the scar by Somerset Maugham. 

ફર�યાતટ�હન્દ 

�कसी दो के उत्त �ल�खए 

Q-1 :- एक सफल खडंककाव के रु म� ‘ुंचवट� खडंककाव कक मूलवकंकक क�िजए | 

Q-2 :- ‘ुंचवट�’ खडंककाव के आधकत ुत ल�मण अथवक शूुरणखकं कक च�तत �चतण क�िजए | 

Q-३ :- ‘हकत क� जी्’ कहककी कक कथककक ब्क् ेहुए इसके उदेदव ुत पककश डक�लए | 

Q-४ :- कहककी के ्तवव के आधकत ुत ‘ुुतसककत’ कहककी क� समी�क क�िजए | 

ફર�યાતટસસં્�તટ 

भ्ॄह�त ‘की�्श्क’ 

Q-1 :- ભ�હૄ�રના �વન અને ્ૄોતઓનટ િ�રચય આિટ. 

Q-2 :- ‘નીોતશતપ’�ુ ં�કુતપ પાવય તરદપ�� ુ ં�લૂયાપંન પરટ. 

�ખુયટઅઅથશાશટિેિર-૩ 

(અઅથશાશનાટોસસાતંટ-૨) 

Q-1:- સર�રાશ ખચથ અને સીમાતં ખચથ વચચેનટ �તરસબધં સમ�વટ. 

Q-2:- ઘ્તા મળતરનટ ોનયમ ઉ્ાહરણ દારા સમ�વટ. 

�ખુયટઅઅથશાશટિેિર-૪ 

(ભારતીયટઅઅથતંં નીટિાયાનીટ

સમસયાઓટ– ૨) 

Q-1 :- હ�રયાળદ કાોંતનટ અઅથ આિી,હ�રયાળદ કાોંતની ોસ�સઓ ચચ�. 

Q- 2 :-  બારમી િચંવષ�ય યટજના�ુ ં�લૂયાપંન પરટ. 

�ખુયટ જુરાતીટિેિર-૩ 

્લિતરામના શેરે પાવયટ 

Q-1 :- ‘્લિતરામના શેરે પાવયટ’ પાવય સગંહની ોસ�ધધ તઅા મયાથ્ાઓ જણાવટ. 

Q-2 :- ્લિતરામના ંવણથનરદોતના ંતઅા ગેયપાવયટની ત્સઅ સમીકા પરટ. 

�ખુયટ જુરાતીટિેિર-૪ 

સાચા ંસમણા 

Q-1 :- ‘સાચા ંસમણા’ લ�નુવલપઅા�ુ ંસમગલકી �લૂયાપંન પરટ. 

Q-2 :- “સાચા ંસમણા”ં લ�નુવલપઅામા ંપઅાનાયપ મ�રુનટ મનટસઘંષથટજણાવટોટ 

�ખુયટ�હન્દટ િેિર-३ 

शबत�- कतेश महे्क 

Q-1 :- ‘भकवु� एव ंकलकु� क� दिरट स े‘शबत�’ खडंककाव क� समी�क क�िजए | 

Q-2 :- ‘शबत�’ खडंककाव के आधकत ुत शबत� कक च�तत �चतण क�िजए | 
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�ખુયટ�હન્દટ િેિર-४ 

दौड- मम्क कक�लवक 

Q-1 :- उुनवकस के ्तवव के आधकत ुत ‘दौड’ उुनवकस क� समी�क क�िजए | 

Q-2 :- ‘दौड’ उुनवकस के आधकत ुत ुवक अथवक सटेलक कक च�तत �चतण क�िजए | 

પઅમ ગૌણ- �હન્દ- િેિર- ३ 

कहूष – मै�थल�शतण गुप् 

Q-1 :- खडंककाव के ल�णव के आधकत ुत ‘कहूष’ खडंककाव कक मूलवकंकक क�िजए | 

Q-2 :- ‘कहूष’ खडंककाव के आधकत ुत कहूष अथवक शची कक च�तत �चतण क�िजए | 

પઅમ ગૌણ – �હન્દ િેિર- ४ 

आुकक बंट�- मनकु भंडकत� 

Q-1 :- उुनवकस कलक के आधकत ुत ‘आुकक बंट�’ उुनवकस कक मूलवकंकक क�िजए | 

Q-2 :- ‘आुकक बंट�’ उुनवकस के आधकत ुत बंट� अथवक शकुक कक च�तत �चतण क�िजए | 

CCE-3 
English Paper NO.3 

Q-1 :- Evaluate “The Merchant of Venice “ as a Shakespearean comedy 

Q-2 :- Write a detailed critical note on Renaissance 

CCE-4 
English Paper NO.4 

Q-1 :- Critically evaluate the poem “To His Coy Mistress “ 

Q-2 :- Evaluate John Donne as a Metaphysical Poet 

મનટોવજાનટિેિર-3 

મનટોવજાનની �ળૂ�તૂ 

પ�કયાઓ 

Q-1 :- ોશકણ એ્લે �ુ?ં ોશકણની ોવોવધ િધધોતઓ સોવસતાર સમ�વટ.  

Q-2 :- સમરણ એ્લે �ુ?ં સમરણ ઘ્પટ જણાવી, સારદ સ�ોૄતના લકણટ જણાવટ. 

મનટોવજાન િેિર-4 

બાળ મનટોવજાન 

Q-1 :- માં્ ગી એ્લે �ુ?ં માં્ ગીના પપારટ જણાવી, લાબંી માં્ ગીની મનટ વૈજાોનપ અસરટ જણાવટ. 

Q-2 :- બાળપમા ંજટવા મળતી ોવોવધ ખામીઓ સોવસતર સમ�વટ.  

સસં્�ત િેિર-3 

વાલમી�પરામાયણ- બાલપાડં 

Q-1 :- વાલમી�પના �વન- ્ૄોત અને સમયનટ િ�રચય આિટ. 

Q-2 :- ્શરઅ રા� દારા અ�મેધ યજ�ુ ંઅ�રુેાન.  

સસં્�ત િેિર-4 

�હતટિ �્શ 

Q-1 :- પાણી પઅા ના ઉ્ભવ અને ોવપાસ ોવશે સમીકાષમપ ન�ધ લખટ. 

Q-2 :- �હતટિ �્શ’ માઅંી પારત અતટ વયવહા�રપ બટધ ્શાથવટ.  
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