
 
 
 

પેપર કોડ : CCDPP-103          પેપરન ું નામ : પ્રકૃતિની સમીપે (પ્રાયોગિક) 
(કે્રડડટ – 3) 

 

એકમ મ દ્દો 
તિષય સામગ્રી / મળૂભિૂ 

સમજો 
હતે  ઓ કલાક 

1. આંબાન ું પાન અને વકૃ્ષની સકૂી ડાળ 

1.1 રેખ ાંકન  
1.2 છ ય  – પ્રક શ  
1.3 વ સ્તવવક રાંગપરૂણી  
1.4 આક રોની સર્જન ત્મક    
      રીતે રજૂઆત  

 કુદરતમ ાં રહલે ાં સૌંદયય અન ેતને  
વભૈવન ેનજીકથી વનહ ળશ ેઅને તને ુાં 
યથ દશયન રેખ ાંકન કરી પ દયશયક રાંગો વડે 
વ સ્તવવક રાંગપરૂણી કરશ ેઅન ેતે 
આક રનુાં સર્જન ત્મક સ્વરૂપ આપશ.ે  
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2. 
 

ફળ અને ફૂલ  

2.1 રેખ ાંકન  
2.2 છ ય  – પ્રક શ  
2.3 વ સ્તવવક રાંગપરૂણી  
2.4 આક રોની સર્જન ત્મક        
      રીતે રજૂઆત 

 કુદરતમ ાં રહલે ાં સૌંદયય અન ેતને  
વભૈવન ેનજીકથી વનહ ળશ ેતેમજ તનેી 
સપ ટી અન ેરાંગોની વમલ વટન ેસમજશ ે
અન ેતને ુાં યથ દશયન રેખ ાંકન કરી 
પ દયશયક રાંગો વડે વ સ્તવવક રાંગપરૂણી 
કરશ ેઅન ેત ેઆક રનુાં સર્જન ત્મક સ્વરૂપ 
આપશ.ે 
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3. શાકભાજી અને કુંદમળૂ  

3.1 રેખ ાંકન  
3.2 છ ય  – પ્રક શ  
3.3 વ સ્તવવક રાંગપરૂણી  

 3.4 આક રોની સર્જન ત્મક રીત ે 
      રજૂઆત 

 કુદરતમ ાં રહલે ાં સૌંદયય અન ેતને  
વભૈવન ેનજીકથી વનહ ળશ ેતેમજ તનેી 
સપ ટી અન ેરાંગોની વમલ વટન ેસમજશ ે
અન ેતને ુયથ દશયન રેખ ાંકન કરી 
પ રદશયક રાંગો વડે વ સ્તવવક રાંગપરૂણી 
કરશ ેઅન ેત ેઆક રનુાં સર્જન ત્મક સ્વરૂપ 
આપશ.ે 
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4. 
ક દરિના કોઇ પણ પાુંચ િત્ત્વોનો સમહૂ  
(કમ્પોગિશન-૧) 

4.1 રેખ ાંકન  
4.2 છ ય  – પ્રક શ  
4.3 વ સ્તવવક રાંગપરૂણી  

 4.4 આક રોની સર્જન ત્મક  
     રીત ે રજૂઆત 

 કુદરતન ાં અલગ અલગ પ ાંચ પ્રક રન ાં 
સર્જનો અન ેતેન  સમહૂન ેપ્રત્યક્ષ ર ખી 
તને ુાં વનદશયન કરત ાં કરત ાં યથ દશયન 
રેખ ાંકન કરી પ રદશયક રાંગો વડે 
વ સ્તવવક રાંગપરૂણી કરશ ેઅન ેતે 
આક રનુાં સર્જન ત્મક સ્વરૂપ આપશ.ે 
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5. 
ક દરિના કોઇ પણ પાુંચ િત્ત્વોનો સમહૂ  
(કમ્પોગિશન-૨) 

5.1 રેખ ાંકન  
5.2 છ ય  – પ્રક શ  
5.3 વ સ્તવવક રાંગપરૂણી  

 5.4 આક રોની સર્જન ત્મક  
      રીત ે રજૂઆત 

 કુદરતન ાં અલગ અલગ પ ચ પ્રક રન  
સર્જનો અન ેતેન  સમહુન ેપ્રત્યક્ષ ર ખી 
તને ુવનદશયન કરત ાં કરત ાં યથ દશયન 
રેખ ાંકન કરી પ દયશયક રાંગો વડે વ સ્તવવક 
રાંગપરૂણી કરશ ેઅન ેત ેઆક રનુાં 
સર્જન ત્મક સ્વરૂપ આપશ.ે 

32   

ક લ કલાક 96  

 
સુંદભભ સાડહત્ય :  
1. “રૂપપ્રદકલ ”” (ભ ગ ૧,૨ અન ે૩)  – શ્રી મ કંડ ભટ્ટ (મ દ્રક  :ડકશનતસહહ ચાિડા ,ચેિનાપે્રસ પ્રા  .ગલ.. , નિા બજાર- િડોદરા) 
2. “રૂપકલ્પન” – ભ ગ – ૧ અન ે૨  – શ્રી જેર મ પટેલ )મ દ્રક  :લોટસટટભ– નિસારી(  

3. યવુનવવસિટી દ્વ ર  આપવ મ ાં આવતુાં સ હહત્ય.  


