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ફર�યાતટ�ગે� 
Q-1 :- write a critical appreciation of the poem “on his Blindness “ OR the poem “success is counted 
sweetest “ 
Q-2 :- Discuss Hopes and Expectations for the younger Generations. 

ફર�યાતટ�હન્દ 

घनुष भंग 

Q-1 :- खडंकाव् के ल�ण� के आधार पर ‘धनुष भंग’ खडंकाव् का मूल्ांकन क�िजए | 

Q-2 :- ‘धनुष भंग’ खडंकाव् का कथानक बतात ेहुए उसके उदेद पर पकाद डा�लए |  

અથર્ાાટિેિર-8 

સમગ્રલટઅથર્ાા-2 

Q-1:- પ્.�.એમ.ક�ઈન્સ્ ર્જગાર�સ્ િ્દાધા ્મ�વ્. 

Q-2:- આિથ�ક પ�રવારસ્સા પકાર્ ્મ�વ્. 

�ખુયટઅથર્ાાટિેિર-9 

ના�ુટં,બ��પ�ગટઅનેટરાષ્દયટ

અથરોવવાનટ– 2 

Q-1 :- �હ�ર જમાખચરસ્ અથર સપપષ કર� ખાસગી જમાખચર અસે �હ�ર જમાખચર વચચેસ્ ાફાવા 

્મ�વ્. 

Q-2 :- કરદાસ કમાા એષલે �ુધ ? કરદાસ કમાાસે અ્ર કરાા પ�રબળ્ જણાવ્. 

�ખુયટઅથર્ાાટિેિર-10 (સહપારટ

-2) 

Q-1 :- ભારામાધ ્હકાર� પ્ રિાસી ્ફળાા માષ� િશકણ,ાાલીમ અસે પચારસા ્ાધસ્�ુધ મહતવ 

્મ�વ્. 

Q-2 :- ‘�ક�તુ્’ િવશે ્િવસાાર ્મ�વ્. 

�ખુયટ ુુ રાતલટિેિર-8 

ઉમા્પંર ુટ્લ  

Q-1 :- ‘ઉમા્પંર ુટ્લનલ શેષે વાતાર્’ �ુ ંસમગ્રલ �લૂયાપંન પરટ. 

Q-2 :- ‘ઉમા્પંર ુટ્લનલ શેષે વાતાર્’નલ િાત ��ૄષ્નટ િ�રચય પરાવટ. 

�ખુયટ ુુ રાતલટિેિર-9 

(રાગાવલનમ) 

Q-1 :- “રાગાવલનમ” ગલત સગંહ�ુ ંસમગ્રલ �લૂયાપંનટપરટો 

Q-2 :- “રાગાવલનમ” ના ંઅધયાામગલતટ નલ ોવગતે ચચાર પરટ.  

�ખુયટ ુુ રાતલટિેિર-10 

મધયપાા્ન  ુુ રાતલ સા�હાય- ૨ 

Q-1:- મલરાનંા પેમ્રલ ભ�કતના િ્ટનલ સમલરા પરટ. 
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 Q-2:- “્ામળ એ એપ ઉ�મ િદવાતારપાર છે.”- આ ોવવાનનલ ચચાર પરટ. 

�ખુયટ�હન્દટ િેિર-८ 

छा्ावादोतर काव् वैभव 
 

Q-1 :- नागाजुरन के व्िित्व एवं कॄ�त्व पर पकाद डा�लए | 

Q-2 :- एक च�रत पधान काव् के रप म� ‘मोचीराम’ का मूल्ांकन क�िजए | 

�ખુયટ�હન્દટ િેિર-९ 

सारा आकाद 

Q-1 :- उपन्ास कला के आधार पर ‘सारा आकाद’ उपन्ास का मूल्ांकन क�िजए | 

Q-2 :- राजेन् ्ादव के व्िित्व एवं कॄ�त्व पर पकाद डा�लए | 

�ખુયટ�હન્દટ િેિર-१० 

भिितकाल- र��तकाल 
 

Q-1 :- राममाग� काव्धारा क� �वदषेताओं ्ा पवॄ�त्� पर पकाद डा�लए | 

Q-2 :-  र��तकाल के नामकरण पर पकाद डालते हुए, उसक� पमुख पवॄ�त्� पर पकाद डा�लए | 

પથમ ગૌલ �હન્દટ િેિર- ८ 

�हनद�क� द�लत चेतना संपनन 
काव् 

 

Q-1 :- ओमपकाद वालमीीक के व्िित्व एव ंकॄ�त्व पर पकाद डा�लए | 

Q-2 :-  ‘वणरवाद का पहाडा’  क�वता म� व्ित द�लत चतेना को सपपष क�िजए | 

પથમ ગૌલ �હન્દટ િેિર- ९ 

गंगामै्ा 

Q-1 :- उपन्ासकला के आधार पर ‘गंगामै्ा’ उपन्ास क� समी�ा क�िजए | 

Q-2 :-  ‘गंगामै्ा’ उपन्ास के आधार पर ‘गोपीचंद’ अथवा भाभी का च�रत �चतण क�िजए | 

English Paper No. 8 
 

Q-1 :- Draw a character sketch of Raju as a protagonist of the novel “The Guide “ by R K Narayan 

Q-2 :- Draw a character sketch of Padmini as a heroine of the play ‘Hayvadana’ by Girish Karnad 

English Paper No. 9 
Q-1 :- Analyse the character of Maggie Tulliver in the novel “Mill on the Floss” by George Eliot 

Q-2 :- Evaluate “In Memoriam “ as an elegy. 

English Paper No. 10 
 Q-1. Discuss Novel as a pocket Theatre 

Q-2 Write a detailed note on the features of Dramatic Design 
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સસં્તટિેિર-૮ 

ર�વું્   

Q-1 :- મહાપોવ પાા્્ાસના �વન અને �ૄોત્નટ િ�રચય આિટ.  

Q-2 :- ‘ર�વું્ ’ ના બલ� સગર�ુ ં�લૂયાપંન પરટ. 

િેિર-૯ 

મમમ્ 

Q-1 :- મમમ્ ના મતે ‘સપં�ત’ ોવષય ચચાર પરટ.  

Q-2 :-્રલાનલ વયાખયા આિલ, તેના પપારટ ્્ારવટ. 

મનટોવજાનટિેિર-૮ 

વૈયપોતપ સમાયટુન 

Q-1 :- સમાયટુનનટ અથર આિલ, તેના ્રલટ અને અભયાસરેત ચચ�. 

Q-2 :- �ુ�ંુબ એ્્ે �ુ?ં �ુ�ંુબના પાય� સોવસતાર ુલાવટ. 

મનટોવજાન િેિર-૯ 

સમાુ્રલ મનટોવજાન 

Q-1 :- �ૂથ એ્્ે �ુ?ં �ૂથના ોવોવવ પપારટ સોવસતાર સમ�વટ. 

Q-2 :- ને�ાૄવ એ્્ �ુ?ં નેતાના પાય� ચચ�..  

 


