
શ્રી ખવલિંદ ગરુૂ યવુનલવવિટી, 
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ગજુયાતી વલમ  

અભ્માવક્રભ  
૨૦૧૮-૧૯ 

 
ફી.એ. વેભેસ્ટય : ૫ અને ૬  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ફી.એ.વેભેસ્ટય - ૫ 
અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮-૧૯ 

ગજુયાતી 
પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ Core (CC)- ૩૦૧ 

                   અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ - બાખ- ૧ 
કુર ગણુ –  ૭૦                                                 ૩+૧=૪  વ્માખ્માન 
                                                                         Credit -  ૪ 
શતે ુ: વલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મના ઈવતશાવની અને વાહશત્મના યખુ, વજૉઔ અને કૃવતની 

     વલખતે ભાહશતી પ્રાપ્ત ઔયળે.   

એઔભ : ૧   સધુાયઔ યખુ :                                                                                                                                  14 ગણુ                                                                                       

(અ)  આ યખુને ગડનાયાાં વાભાજજઔ, યાજઔીમ, વાાંસ્કૃવતઔ હયફ, વાહશત્મકે્ષતે્ર થમેરા નલપ્રસ્થાન 

          અને પ્રદાન   

 (ફ)  નીચેના વજૉઔની વાહશત્મવેલાન અભ્માવ : 

                   (૧)  નભાદ     (૨)  દરતયાભ     (૩)  નલરયાભ  

એઔભ : ૨      વાક્ષય યખુ:                                                                                                                                        14 ગણુ 

(અ)  આ યખુને ગડનાયાાં વાભાજજઔ, યાજઔીમ, વાાંસ્કૃવતઔ હયફ, વાહશત્મકે્ષતે્ર થમેરાાં નલપ્રસ્થાન 

          અને  પ્રદાન 

(ફ)  નીચેના વજૉઔની વાહશત્મવેલાન અભ્માવ : 

           (૧)  ખલધાનયાભ વત્રાઠી   (૨)  ભણણરાર ન. દ્વિલેદી  (૩)  નયવવિંશયાલ  (૪)  ફલાંતયામ ઠાઔય  

એઔભ : ૩    ખાાંધીયખુ :                                                                                                                                           14 ગણુ 

(અ)  આ યખુને ગડનાયાાં વાભાજજઔ, યાજઔીમ, વાાંસ્કૃવતઔ હયફ, વાહશત્મકે્ષતે્ર થમેરાાં નલપ્રસ્થાન  

          અને પ્રદાન   

 (ફ)  નીચેના વજૉઔની વાહશત્મવેલાન અભ્માવ : 

                (૧) ઔ. ભા. મનુળી      (૨)  ધભુઔેત ુ  (૩)  ઉભાળાંઔય જળી   (૪)  ઝલેયચાંદ ભેગાણી  

એઔભ : ૪ નીચેની કૃવત વલળે મદુ્દાવય અભ્માવ :                                                                                             14 ગણુ 

                        ૧.  વભથ્માણબભાન - દરતયાભ                   ૪.  લૂાારા - ઔાન્ત 

              ૨.  ઔયણગેર  - નાંદળાંઔય ભશતેા                  ૫.  વત્મના પ્રમખ - ખાાંધીજી 

              ૩.  કુસભુભાા - નયવવિંશયાલ હદલેહટમા            ૬.  દણક્ષણામન - સુાંદયભ   
 

એઔભ : ૫  આ વાથે વાભેર હયવળષ્ટ ભાાંથી ચાયેમ એઔભને આલયીને ૧૪ ગણુના લૈઔલ્પઔ (શતેરુક્ષી)  14 ગણુ    

                   પ્રશ્ન છૂાળે.  
 

 



વાંદબાગ્રાંથ  : 

(૧)  અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મની વલઔાવયેકા : ધીરૂબાઈ ઠાઔય  

(૨) અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ : ડૉ. યભેળ વત્રલેદી  

(૩) ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ : પ્રઔાળઔ - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

(૪) ગજુયાતી વાહશત્મઔળ - પ્રઔાળઔ - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

(૫) અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ : ડૉ. ફશચેયબાઈ ટેર  

(૬) ગજુયાતી વાહશત્મની રૂયેકા - ૨  : વલજમયામ લૈદ્ય 

(૭) ઔાન્તનાાં કાંડઔાવ્મ : એઔ અધ્મમન : ડૉ.પ્રદી એવ. જી  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



હયવળષ્ટ 

MCQ  

ફી.એ. ગજુયાતી વેભેસ્ટય : ૫  

અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ બાખ -૧  
( નોંધ : યવુનલવવિટી અને ઔરેજ િાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના ફહવુલઔપ 

         (શતેરુક્ષી)   પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે.) 

(૧) સધુાયઔયખુના વાહશત્મની મખુ્મ વલળેતા ................. છે.  

 (અ)  વાભાજજઔ સધુાય      (ફ) ધાવભિઔ સધુાય      (ઔ) ળૈક્ષણણઔ સધુાય     (ડ)  યાજઔીમ સધુાય 

(૨) નીચેનાભાાંથી ............... અભરદાયએ ગજુયાતી વાહશત્મને વલઔવાલલાભાાં ભશત્લણૂણ ભવૂભઔા બજલી.  
        (અ) વય થભવ, યફર્ણ ક્રાઈલ, રડણ લેરેસ્રી      (ઔ)  પાફાવ વાશફે 

        (ફ) લર્ડઝણલથણ , ઔીટ્વ , ફામયન         (ડ)  ઔઈ જ નશીં  
(૩) સધુાયઔયખુના વાહશત્મના પ્રમકુ વાહશત્મઔાય ............. છે. 
        (અ) ઉભાળાંઔય - સનુ્દયભ     (ફ) યાજેન્ર - વનયાંજન    (ઔ)  દરત – નભાદ   (ડ)  નયવવિંશ -પે્રભાનાંદ  
(૪)  સધુાયઔયખુની વભમવીભા ................. છે.   
        (અ)  ઈ.વ. ૧૮૫૦ થી ઈ.વ. ૧૮૮૫                   (ઔ) ઈ.વ. ૧૮૮૫ થી ઈ.વ. ૧૯૧૫ 

             (ફ)  ઈ.વ. ૧૮૫૫ થી ઈ.વ. ૧૮૯૫                   (ડ)  ઈ.વ. ૧૯૧૫ થી ઈ.વ. ૧૯૫૦ 

(૫)  સધુાયઔયખુભાાં પ્રથભ આત્ભઔથા રકનાય વાહશત્મઔાય ........ છે.  
       (અ) દરતયાભ    (ફ) નાંદળાંઔય     (ઔ)  નભાદ             (ડ)  નલરયાભ 

(૬) ' વત્મપ્રઔાળ'  વાપ્તાહશઔના પ્રઔાળઔનુાં નાભ .............. છે.  
       (અ) નલરયાભ            (ફ) નભણદ         (ઔ) ઔયવનદાવ મૂજી  (ડ) પાફણવ વાશફે 

(૭)  પાફણવ વાશફેે ઔવલ દરતયાભને .................. નુાં  ણફરુદ આપ્યુાં.  
        (અ)  ઔવલશ્વય          (ફ) વેશનેી        (ઔ) ભશાઔવલ        (ડ) વલાઈ ગજુયાતી 

(૮)  ઔવલ દરતયાભની .............. ઔાવ્મયચનાભાાં અલાણચીન ઔવલતાન પ્રથભ અણવાય જલા ભે છે.  
       (અ) પાફણવવલયશ          (ફ) ફાાની ીંય   (ઔ) હનુ્નયકાનની ચડાઈ  (ડ) બાદયલાન બીંડ  

(૯)  દરતયાભને ગજુયાતીભાાં ઔાવ્મ વજૉલાની પે્રયણા ............ એ આી.  
      (અ) યવેર વાશફે         (ફ) શ વાશફે       (ઔ) પાફાવ વાશફે         (ડ) ઔનણર ર્ડ 

(૧૦)  'ઔાવ્મદશન' અને 'શયીરીરામતૃ' ઔાવ્મગ્રાંથના વજૉઔ ........... છે.  

       (અ) નભણદ               (ફ) દરતયાભ       (ઔ) નલરયાભ           (ડ) ભહશતયાભ 

(૧૧) દરતયાભના પ્રથભ ઔફૃણ પ્રળસ્સ્ત ઔાવ્મનુાં નાભ ........... છે.  
       (અ) પાફણવવલરાવ       (ફ) પાફાવવલયશ       (ઔ) ફાાની ીંય      (ડ) ઊંર્ અને વળમા  

(૧૨)  'અલાણચીનભાાં આદ્ય ' એવુાં ણફરુદ ............... વજૉઔ ભારે્ મજાયુાં છે. 
       (અ) દરતયાભ        (ફ) નયવવિંશયાલહદલેર્ીમા  (ઔ)  નભાદ           (ડ) ફલાંતયામ ઠાઔય  

(૧૩) ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ આત્ભઔથા ............. છે.  
 (અ) ભાયી શઔીઔત     (ફ) ભાયીદુવનમા        (ઔ) જીલનયાંખ           (ડ) વત્મના પ્રમખ 



(૧૪) નભણદના વનફાંધ ............ સુ્તઔભાાં વાંગ્રહશત થમેરાાં છે. 
 (અ) નભણદ્ય            (ફ) નભાખદ્ય          (ઔ) નભણઔળ         (ડ) નભણયાંખ  

(૧૫) ગજુયાતી વાહશત્મભાાં ખદ્યન વતા ........... છે.  
        (અ) દરતયાભ         (ફ) નભાદ         (ઔ)  નલરયાભ       (ડ)  યણછડબાઈ ઉદમયાભ 

(૧૬) 'રણરતા દુક: દળણઔ' નાર્ઔ ના રેકઔ ......... છે.  
        (અ) દરતયાભ        (ફ) નભણદ               (ઔ) નલરયાભ        (ડ)  યણછડબાઈ ઉદમયાભ 

(૧૭) 'ભતૂવનફાંધ' ના વજૉઔ ............ છે.  
       (અ) નભણદ                (ફ) દરતયાભ        (ઔ) નલરયાભ        (ડ) ભહશતયાભ 

 (૧૮) ગજુયાતીન પ્રથભ વનફાંધ અને તેના વજૉઔનુાં નાભ ............. છે. 
       (અ)  નભાદ - ભાંડી ભલાથી થતા રાબ        (ઔ) દુખાણયાભ - યજનીળી  

       (ફ)  ઔાન્ત - લૂાણરા            (ડ) ન્શાનારાર - કુફૃક્ષેત્ર  

(૧૯) નીચેનાભાાંથી  .............. વાહશત્ત્મઔ વાભવમઔ છે.  
       (અ) અણબમાન          (ફ) ણચત્રરેકા         (ઔ) ણચત્રરઔ     (ડ) બદુ્વિપ્રઔાળ 

(૨૦) 'ળબ્દસષૃ્ટર્' વાભવમઔ ............ વાંસ્થા પ્રઔાવળત ઔયે છે.  
       (અ) વાહશત્મ અઔાદભી, ખાાંધીનખય                 (ઔ) વાહશત્મ અઔાદભી, હદલ્શી 

       (ફ)  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ           (ડ) ગજૂયાત વલદ્યાીઠ  

(૨૧) ગજુયાતી વાહશત્મના પ્રથભ વલલેચઔ ........... છે.  
       (અ) ભહશતયાભ        (ફ) દરતયાભ         (ઔ) નલરયાભ         (ડ) ઔેળલશણદ ધ્રલુ 

(૨૨) આદ્ય વલલેચઔ નલરયાભના વલલેચનરેક ........ ગ્રાંથભાાં વાંગ્રહશત થમેરાાં છે.  
       (અ) ઔવલજીલન         (ફ) ગ્રાંથયીક્ષા          (ઔ) નભણઔવલતા       (ડ)  નલર ગ્રાંથાલણર 

(૨૩) વાક્ષયયખુના વાહશત્મની વભમવીભા ............. છે.  

       (અ) ઈ.વ. ૧૭૮૫ થી ઈ.વ. ૧૮૧૫               (ઔ) ઈ.વ. ૧૯૧૫ થી ઈ.વ. ૧૯૫૦ 
       (ફ)  ઈ.વ. ૧૮૮૫ થી ઈ.વ. ૧૯૧૫              (ડ) ઈ.વ. ૧૯૫૦ થી ઈ.વ. ૧૯૮૫ 

(૨૪) વાક્ષયયખુ ફીજા ............. નાભથી કામ  છે.  
      (અ) સધુાયાન યખુ     (ફ) ાંહડતયખુ            (ઔ) ખાાંધીયખુ           (ડ) વૌંદમણયખુ  

(૨૫) 'વાક્ષ્રયખુ' એવુાં નાભાણબધાન .......... ભારે્ આલાભાાં આવ્યુાં છે.  

      (અ) ઔેભઔે એ વભમના વજૉઔ ધભણલાદી શતા.            (ઔ) ઔેભઔે એ વભમના વજૉઔ પ્રમખલાદી શતા.        
      (ફ) ઔેભઔે એ વભમના વજૉઔ બણેરા અને વલિાન શતા.  (ડ) ઔેભઔે એ વભમના વજૉઔ ફૃઢીલાદી શતા.  

(૨૬) વાક્ષયયખુભાાં વાંયક્ષઔ વલચાયધાયાના આખેલાન ................. ન ક્ષ રે છે.  
      (અ) બાયતીમ વાંસ્કૃવતન                 (ઔ) ાશ્ચાત્મ વાંસ્કૃવતન   

      (ફ) બાયતીમ વાંસ્કૃવત અને ાશ્ચાત્મ વાંસ્કૃવતન       (ડ) એઔેમ નહશ 

(૨૭) વાક્ષયયખુભાાંાશ્ચાત્મ વાંસ્કૃવતન  ભહશભા ઔયનાય વાક્ષય .......... શતા.  
 (અ) ખલધણનયાભ વત્રાઠી   (ફ) ભણણરાર દ્વિલેદી    (ઔ) ઔરાી   (ડ)  યભણબાઈ નીરઔાંઠ 

 



(૨૮) વાક્ષયયખુના વજૉઔ .............. બાાળૈરી પ્રમજે છે.  
        (અ) વય              (ફ) બાયેકભ          (ઔ) શલી       (ડ) તદી  

(૨૯) નીચેનાભાાંથી નયવવિંશયાલ હદલેર્ીમાન ઔાવ્મવાંગ્રશ ............ છે.  
       (અ) લૂાણરા               (ફ) વનળીથ                 (ઔ) કુસભુભાા   (ડ) ઔાવ્મદશન 

 (૩૦) ગજુયાતીભાાં વોપ્રથભ કાંડઔાવ્મ વજૉનાય ઔવલ ........... છે.  
       (અ) ઔવલ ઔાન્ત              (ફ) ઔરાી                 (ઔ) ન્શાનારાર    (ડ) ફલાંતયામ ઠાઔય 

(૩૧)  .............. યખુના વજૉઔ ભાત્ર વભાજના ઉચ્ચલખણના રઔને જ પ્રાધાન્મ આે છે.  
      (અ) સધુાયઔયખુ      (ફ) વાક્ષયયખુ       (ઔ) ખાાંધીયખુ     (ડ) અનખુાાંધીયખુ 

(૩૨) 'ઔરાી' નુાં મૂનાભ ................. છે.  
       (અ) સયુવવિંશજી તખ્તવવિંશજી ખશરે                   (ઔ) ભણણળાંઔય યત્નજી બટ્ટ 

       (ફ) વત્રભલુનળાંઔય                  (ડ) ફારાળાંઔય ઔાંથાહયમા  

(૩૩) ગજુયાતી ખઝરના પ્રણેતા ......... છે.  
       (અ) ફારાળાંઔય ઔાંથાહયમા   (ફ) ઔાન્ત               (ઔ) ઔરાી (ડ) ભણણરાર દ્વિલેદી  

(૩૪) ઔવલ ઔાન્તના ઔાવ્મવાંગ્રશનુાં નાભ ....... છે. 
       (અ) બણઔાયા              (ફ) ખીતભાંજયી             (ઔ) નૂયૂ ઝાંઔાય    (ડ) લૂાારા 

(૩૫) ઔવલ ઔાન્તનુાં મૂ નાભ .............. છે.  

       (અ) સયુવવિંશજી તખ્તવવિંશજી ખશરે                 (ઔ) ખોયીળાંઔય ખલધણનયાભ જળી  
       (ફ) ભણણળાંઔય યત્નજી બટ્ટ                       (ડ) ફારાળાંઔય ઔાંથાહયમા 

(૩૬) ઔવલ ઔાન્ત વશ્ચભના ............ ધભણવલચાયના વલચાયથી પ્રબાવલત થમા શતા.  
       (અ) લર્ડઝણલથણ              (ફ) ર્લ્સ્ર્મ              (ઔ) સ્લીડનફખા         (ડ) વકે્રહર્વ 

(૩૭) ઔવલ ન્શાનારારનુાં ઉપ્નાભ ........... છે.  
      (અ) ળે                    (ફ) ગનશ્માભ             (ઔ) સ્લૈયવલશાયી      (ડ) પે્રભ- બક્તત 

(૩૮) વાક્ષયયખુભાાં ડરનળૈરીન પ્રમખ ........... વાહશત્મઔાયે ઔમો શત.  
     (અ) ફલાંતયામ ઠાઔય     (ફ) નયવવિંશયાલ     (ઔ) ન્શાનારાર           (ડ) ઔરાી 

(૩૯) ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ નલરઔથા અને એના ઔતાણન ુાં નાભ ................ જણાલ.  

      (અ) વયસ્લતીચાંર - ખલધણનયાભ                      (ઔ) બર ાં બર - યભણબાઈ નીરઔાંઠ  
      (ફ) ઔયણગેર - નાંદળાંઔય ભશતેા             (ડ) ભયણત્તય - સયેુળ જી  

(૪૦) ગજુયાતીની શાસ્મયવની પ્રથભ નલરઔથા ............ છે.  
      (અ) અભે ફધાાં             (ફ) બદ્રાં બદ્ર              (ઔ) નખદ નાયામણ   (ડ) ત્રણ ખરાાં ાતાભાાં  

(૪૧) 'યાઈન લણત' નાર્ઔના વજૉઔ .......... છે.  
      (અ) નલરયાભ            (ફ) ભણણરાર દ્વિલેદી      (ઔ) ન્શાનારાર        (ડ)  યભણબાઈ નીરઔાંઠ 

(૪૨) 'જમા - જમાંત' નાર્ઔના રેકઔ ........ છે.  
      (અ) ઔાન્ત                (ફ) ભણણરાર દ્વિલેદી       (ઔ)  ન્શાનારાર       (ડ) ઔરાી  

 



(૪૩) વાક્ષયયખુ ફીજા ............ નાભથી કામ છે. 
       (અ) નભણદયખુ        (ફ) ખલધાનયખુ          (ઔ) મનુળીયખુ           (ડ) સયેુળ જીયખુ  

(૪૪) આનદળાંઔય ધ્રલુ ........... વાહશત્મઔાય છે.  
       (અ) સધુાયઔયખુ     (ફ) વાક્ષયયખુ       (ઔ) ખાાંધીયખુ         (ડ) અનખુાાંધીયખુ 

(૪૫) યાભનાયામણ ાઠઔે ......... ઉનાભથી વનફાંધ રખ્મા. 
       (અ) ળે             (ફ) વલળે               (ઔ) દ્વિયેપ                 (ડ) સ્લૈયવલશાયી 

(૪૬) ખાાંધીયખુના વાહશત્મની વભમવીભા ............... છે.  

       (અ) ઈ.વ. ૧૮૫૦ થી ઈ.વ. ૧૮૮૫            (ઔ) ઈ.વ. ૧૯૫૦ થી ઈ.વ. ૧૯૮૫ 
       (ફ) ઈ.વ. ૧૯૧૫ થી ઈ.વ. ૧૯૫૦     (ડ) ઈ.વ. ૧૯૮૫ થી આજ સધુી 

(૪૭) 'જમ વભનાથ' નલરઔથાના રેકઔ ......... છે.  
       (અ) ઝલેયચાંદ ભેગાણી      (ફ) ન્નારાર રે્ર   (ઔ) ચવુનરાર ભહડમા     (ડ) ઔનૈમારાર મનુળી 

(૪૮) ' ઝેય ત ીધાાં છે જાણી જાણી' નલરઔથાના રેકઔ ............. છે.  
       (અ) દળાઔ           (ફ) ન્નારાર રે્ર    (ઔ) ઝલેયચાંદ ભેગાણીએ  (ડ) ધભૂઔેત ુ

(૪૯) જ્મવતન્ર દલે અને ધનસકુરાર ભશતેાની વાંયકુ્ત યીતે રકામેરી નલરઔથા ........... છે.  
       (અ) યાંખતયાંખ          (ફ) અભે ફધાાં           (ઔ) ખખનનાાં રખન      (ડ) જે ગય નાય સરુક્ષણા  

(૫૦) ન્નારાર રે્રની ............ નલરઔથાને જ્ઞાનીઠ એલડણ પ્રાપ્ત થમ છે.  
       (અ) વાચાાં ળભણાાં        (ફ) લાત્રઔને ઔાાંઠે        (ઔ) બાાંગ્માના બેરુાં        (ડ) ભાનલીની બલાઈ 

(૫૧) 'ાદયનાાં તીયથ' નલરઔથાના રેકઔ ......... છે.  
       (અ) ઝલેયચાંદ ભેગાણી   (ફ) ઔનૈમારાર મનુળી  (ઔ) જમાંવત દરાર  (ડ) જમાંત કત્રી 

(૫૨) ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ નલણરઔા અને તેના રેકઔ ............. છે.  
       (અ) ખલારણી - ઔાંચનરાર ભશતેા                 (ઔ) ભાયી ઔભરા - મનુળી  

       (ફ) ટર્ હપવ - ધભૂઔેત ુ           (ડ) ગશૃ પ્રલેળ - સયેુળ જી  

(૫૩) ધભૂઔેતનુીપ્રવવદ્ધ લાતાણન ુાં નાભ ........  છે.  
       (અ) ષ્ટ હપવ       (ફ) બૈમાદાદા            (ઔ) જુભ ણબસ્તી           (ડ) યજતૂાણી 

(૫૪) 'યખુમવૂતિ લાતાણઔાય' તયીઔે ................ વજૉઔ જાણીતા છે.  
       (અ) ઝલેયચાંદ ભેગાણી  (ફ) ઔનૈમારાર મનુળ    (ઔ) યભણરાર દેવાઈ     (ડ) ઉભાળાંઔય જળી  

(૫૫) ખાાંધીજીએ ગજુયાતભાાં ................ ની સ્થાના ઔયી શતી. 

       (અ) દણક્ષણામવૂતિ - બાલનખય                     (ઔ) વલશ્વ બાયતી  - ઔરઔત્તા 
       (ફ) ળાાંવતવનઔેતન - ઔરક્ત્તા                 (ડ) ગજૂયાત વલદ્યાીઠ  - અભદાલાદ 

(૫૬) ' ઔવળમ ણ વભજે એવુાં વાહશત્મ વજો '- એવુાં વલધાન .............. એ ઔયુું છે.  
       (અ) ઉભાળાંઔય જળીએ   (ફ) સુાંદયભે            (ઔ) ફલાંતયામ ઠાઔયે    (ડ) ખાાંધીજીએ 

(૫૭)  ખાાંધીયખુના ફે પ્રમકુ વજૉઔના નાભ .................... છે.  
         (અ) નભણદ - દરતયાભ                       (ઔ) ઉભાળાંઔય જળી - સુાંદયભ 

  (ફ) ઔાન્ત - ઔરાી                   (ડ) યાજેન્ર ળાશ - વનયાંજન બખત  



(૫૮) ઔનૈમારાર મનુળી ઉય વશ્ચભના ........... વજૉઔની વોથી લધ ુઅવય ડી શતી.  
 (અ) ફદરેય            (ફ) એરેતઝાાંડય ડભૂા     (ઔ) વલક્ર્ય હ્યખુ       (ડ) ચેકલ 

(૫૯)  ઉભાળાંઔય જળીના .......... વાંગ્રશને જ્ઞાનીઠ યુસ્ઔાય પ્રાપ્ત થમ શત.  
        (અ) વલશ્વળાાંવત     (ફ) ખાંખત્રી              (ઔ) પ્રાચીના          (ડ) વનળીથ 

(૬૦) સુાંદયભ એભના જીલનના ઉત્તયઔાભાાં .............. થી આઔાણમા શતા.  
        (અ) યલીન્રનાથ ર્ાખય  (ફ) ઔારણ ભાઔણવ          (ઔ) સ્લાવભ આનાંદ      (ડ) ભશવિ અયવલિંદ  

(૬૧) ઔવલ સુાંદયભન પ્રથભ ઔાવ્મવાંગ્રશ ........  છે.  
        (અ) લસધુા  (ફ) માત્રા  (ઔ) ઔાવ્મભાંખરા (ડ) ઔમા બખતની ઔડલી લાણી અને ખયીફના ખીત 

(૬૨)  સુાંદયભનુાં મૂ નાભ ............... છે.  
        (અ) યાભનાયામણાઠઔ  (ફ) ઝીણાબાઈ દયજી  (ઔ) યાધેશ્માભ ળભાણ      (ડ) વત્રભલુનદાવ લશુાય 

(૬૩) ખાાંધીયખુના ........... ઔવલને 'યાટરીમ ળામય' નુાં ણફફૃદ આલાભાાં આવ્યુાં છે.  
        (અ) ઉભાળાંઔય જળી     (ફ) સુાંદયભ            (ઔ) ઝલેયચાંદ ભેગાણી    (ડ) ઔાઔાવશફે ઔારેરઔય  

(૬૪)  'ગજુયાતન નાથ' નલરઔથાના વજૉઔ ............... છે.  
        (અ) ન્નારાર રે્ર    (ફ) ઔનૈમારાર મનુળી  (ઔ) ધભૂઔેત ુ             (ડ) ઝલેયચાંદ ભેગાણી  

(૬૫) ખાાંધીજીની આત્ભઔથાનુાં નાભ ............... છે.  
        (અ) ભાયી શઔીઔત      (ફ) સ્ભયણમાત્રા         (ઔ) વત્મના પ્રમખ      (ડ) સ્લપ્નવવદ્વદ્ધની ળધભાાં  

(૬૬) 'ઉત્તયા - અણબભન્ય'ુ કાંડઔાવ્મના ઔવલ ............. છે.  
        (અ)  નયવવિંશયાલ હદલેટીમા  (ફ) ઔાન્ત          (ઔ) ફલાંતયામ ઠાઔયે    (ડ) ઔરાી 

(૬૭) ' વમૂી ક્રાસ્ન્ત' ના રેકઔ .................. છે.  
        (અ) ઔાઔાવશફે ઔારેરઔય   (ફ) સ્લાવભ આનાંદ  (ઔ) ઔનૈમારાર મનુળી     (ડ) હઔળયરાર ભળરૂલાા 

(૬૮) 'જેર હપવની ફાયી' ................ વજૉઔન લાતાણ વાંગ્રશ છે.  
        (અ) યાભનાયામણ ાઠઔ   (ફ) ઉભાળાંઔય જળી   (ઔ) સુાંદયભ              (ડ) ઝલેયચાંદ ભેગાણી 

(૬૯)  ચન્રલદન ભશતેાએ તાના યેરજીલનના અનબુલ ............... નાર્ઔ િાયા અણબવ્મક્ત ઔમાણ છે.  
        (અ) આખખાડી           (ફ) ધયાગજુૉયી         (ઔ) ઔન્માવલદામ        (ડ) ઔયૂન દીલ  

(૭૦) ' વધયા જેવાંખન વા'  નલરઔથાના વજૉઔનુાં નાભ ............. છે.  
 (અ) યાભનાયામણ ાઠઔ  (ફ) ઉભાળાંઔય જળી   (ઔ) ન્નારાર રે્ર    (ડ) ચવુનરાર ભહડમા 

 

 

 
=====     =====     =====    =====     ===== 

 
 
 
 
 
 
 



ફી.એ.વેભેસ્ટય-   ૫ 

અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮-૧૯ 

ગજુયાતી 
પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ CORE  (CC) –  ૩૦૨ 

                           બાાવલજ્ઞાન અને ગજુયાતી બાાન હયચમ  બાખ -૧     

  કુર ગણુ –  ૭૦                                                                                                                          ૩+૧=૪  વ્માખ્માન 

                                                                                                                                                              Credit -  ૪ 

શતે ુ:  વલદ્યાથી  ગજુયાતી બાા અને તેની વાંયચના વલળે લાઔેપ થળે.  

એઔભ : ૧ બાાન વાભાન્મ હયચમ :                                                                                         14 ગણુ 

      અ .  બાાનુાં ભાનલ વ્મલશાયભાાં સ્થાન અને તેના ઉમખ  

      ફ.   બાાની વલવલધ વ્માખ્મા અને તેના મખુ્મ રક્ષણ   

      ઔ.   બાાના વાભાજજઔ, વાાંસ્કૃવતઔ, પ્રાવાંણખઔ સ્લરૂબેદ  

એઔભ : ૨                                                                                                                      14 ગણુ 

     અ.   બાા વ્મલસ્થાના વલવલધ સ્તય – ધ્લવનગટઔ, દ, લાક્ય, ઉક્તત 

     ફ.   ઉચ્ચાયણ પ્રહક્રમા  

     ઔ.   ગજુયાતી બાાના ધ્લવનગટઔ  

     ડ.   બાાની હયલતાનળીરતા   

એઔભ : ૩                                                                                                                     14 ગણુ 

    અ. ભાન્મ બાા અને ફરી  

    ફ. ગજુયાતી બાાની પ્રાદેવળઔ ફરી : 

         ઉત્તય ગજુયાતની , ભધ્મ ગજુયાતની , દણક્ષણ ગજુયાતની અને વોયાષ્રની ફરી ( એનાાં ઉચ્ચાયણ, 

         વ્માઔયણ અને ળબ્દબાંડ વલમઔ રક્ષણ વહશત ) 

એઔભ : ૪                                                                                                                      14 ગણુ 

   અ. બાયતનાાં બાાકુ  

   ફ. અભ્રાંળથી અલાાચીન ગજુયાતીની વલઔાવયેકાના વલવલધ તફક્કા – બેદઔ રક્ષણ વાથે હયચમ  

   ઔ. વાંયતુત વ્માંજનન ર અને લૂાસ્લય દીગાત્લ  

   ડ. ‘ અ-ઇ ’ અને ‘ અ-ઉ ‘ નુાં હયલતાન  

એઔભ : ૫                                                                                                                     14 ગણુ  

    આ વાથે વાભેર હયવળષ્ટ ભાાંથી ચાયેમ એઔભને આલયીને ૧૪ ગણુના લૈઔલ્પઔ (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂાળે. 

 

 



 

વાંદબાગ્રાંથ  :  

૧. ગજુયાતી બાા અને ગજુયાતી બાાનુાં સ્લરૂ : જ્માંત ઔઠાયી  

૨. ગજુયાતી બાાનુાં ધ્લવન સ્લરૂ અને ધ્લવન હયલતાન : પ્રફધ ાંહડત  

૩. ગજુયાતી બાાનુાં વ્માઔયણ : મખેન્દ્ર વ્માવ  

૪. વ્માઔયણ વલભળા : ઊવભિ દેવાઈ  

૫. ગજુયાતી બાાનુાં ઐવતશાવવઔ વ્માઔયણ : ડૉ. શહયલપરબ બામાણી  

૬. ગજુયાતી ધ્લવન વ્મલસ્થાની વલચાયણા : વિંઔી ળાશ  

૭. ફરી વલજ્ઞાન  : મખેન્દ્ર વ્માવ  

૮. ગજુયાતી લાઔમયચના : અયવલિંદ બાંડાયી  

૯. થડઔ વ્માઔયણ વલચાય : ડૉ. શહયલપરબ બામાણી  

૧૦. બાાનવુાંખ  : ઊવભિ દેવાઈ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

હયવળટર્ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી    વેભેસ્ર્ય : ૫ 

બાાવલજ્ઞાન અને ગજુયાતી બાાન હયચમ  બાખ-૧ 

( નોંધ :  યવુનલવવિટી અને ઔરેજ િાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના ફહવુલઔપ 

          (શતેરુક્ષી)   પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. )   

(૧)  બાા એ .......................... દ્ધવત છે.  
          (અ) વાશત્જઔ            (ફ) કુદયતી                (ઔ) ણફનવાશજજઔ           (ડ) નૈવણખિઔ  

(૨) બાાની મખુ્મ ઔાભખીયી ................. છે.  

         (અ) જ્ઞાનવાધના        (ફ) વાહશત્મનુાં ભાધ્મભ      (ઔ) હુ્રદમવાંલાદ            (ડ) વલચાયવલવનભમ 

(૩) ' બાા માદચ્ચ્છઔ લાણચઔ વાંઔેતની એઔ વ્મલસ્થા છે.' એવુાં ................ એ ઔહ્યુાં છે.  

         (અ) સ્ટહટિલન્ટ           (ફ) વવય                   (ઔ) વલણરમભ જન્વ        (ડ) યફર્ણ શર 

(૪) બાાના વાંઔેત મખુ્મત્લે .............. પ્રઔાયના છે.  
        (અ) લાચ્મ               (ફ) શ્રાવ્મ                   (ઔ) લાચ્મ - શ્રાવ્મ          (ડ) દૃશ્મ 

(૫) જે તે અથણ નથી ધયાલત ણ જેને અથણબેદઔ યીતે પ્રમજી ળઔામ તેને ........ ઔશલેામ.  
        (અ) ધ્લવનગટઔ           (ફ) ફૃગર્ઔ                (ઔ) લાક્યગર્ઔ              (ડ) ળબ્દગર્ઔ 

(૬) બાા .......... વાંઔેતની વ્મલસ્થા છે.  
       (અ) લાણચઔ               (ફ)  માદલ્ચ્છઔ              (ઔ) અણબવ્માંજનાત્ભઔ        (ડ) ણચત્રાત્ભઔ 

(૭) બાા ............. ભાાં અસ્સ્તત્લભાાં આલી.  

       (અ) ઈશ્વયભાાં            (ફ)  બાાવલદભાાં           (ઔ) વાભાજજઔ જૂથભાાં  (ડ) એઔરદઔર વ્મસ્ક્તભાાં 

(૮) બાાભાાં પ્રમજાતા ધ્લવનના નાનાભાાં નાના ગર્ઔને ............. ઔશ ેછે.  
      (અ) ળબ્દ                 (ફ) અક્ષય                   (ઔ) ધ્લવનગટઔ              (ડ) ગર્ઔ 

(૯) અથણ ધયાલતા નાનાભાાં નાના એઔભને ............. ઔશ ેછે.  
      (અ) વ્માંજન               (ફ) અક્ષય                   (ઔ) ગર્ઔ                   (ડ) રૂગટઔ 

(૧૦) બાા વાંગર્નાની આકૃવત ............ બાાળાસ્ત્રીએ આી છે.  
      (અ) શૉહઔટ                 (ફ) વવય                  (ઔ) વલણરમભ જન્વ         (ડ) ઔે.ઔા.ળાસ્ત્રી 

(૧૧) બાાનુાં ............... ગર્ઔતત્ત્લ  અવાંગહર્ત છે.  

      (અ) ધ્લવનતાંત્ર             (ફ) ફૃતાંત્ર                 (ઔ) લાક્યતાંત્ર               (ડ) ળબ્દઔળ 

(૧૨) ધ્લવનગર્ઔની શે્રણી યચલા ભારે્ બાાભાાં જે વનમભ છે તેને ............ ઔશ ેછે.  
      (અ) ધ્લવનતાંત્ર            (ફ) ફૃતાંત્ર                 (ઔ) લાક્યતાંત્ર               (ડ) ળબ્દતાંત્ર 

(૧૩) બાાભાાં ફૃગર્ઔના સ્તયે જલા ભતી વ્મલસ્થાને ............ ઔશ ેછે.  
     (અ) ધ્લવનતાંત્ર             (ફ) રૂતાંત્ર                  (ઔ) લાક્યતાંત્ર               (ડ) ળબ્દતાંત્ર 

 



 

(૧૪) બાાભાાં લાક્યના સ્તયે જલા ભતી વ્મલસ્થાને ............ ઔશ ેછે.  
       (અ) ધ્લવનતાંત્ર       (ફ)  ફૃતાંત્ર                   (ઔ) લાક્યતાંત્ર               (ડ) ળબ્દતાંત્ર 

(૧૫) બાાભાાં ........... સ્તયે વ્મલસ્થા જલા ભતી નથી.  
      (અ) લાક્યગર્ઔના સ્તયે (ફ) ળબ્દબાંડના સ્તયે      (ઔ) ધ્લવનગર્ઔનાસ્તયે      (ડ) ફૃગર્ઔના સ્તયે 

(૧૬) બાા અને ફરી લચ્ચે કયેકય ............. બેદ યશરે છે.  
      (અ) ધ્લવનખત         (ફ) સ્લફૃખત               (ઔ) તાચ્ત્ત્લઔ                (ડ) વ્માલશાહયઔ 

(૧૭) 'ઔઇ ભર્ા વભાજભાાં જે ભશત્ત્લના પ્રાદેવળઔ- વાભાત્જઔ બાાસ્તય અસ્સ્તત્લ ધયાલતા શમ તેનુાં - 

       'વાહશત્ત્મઔ ભાન્મબાા','ફરચારની ભાન્મબાા','પ્રાાંતીમ ભાન્મબાા','ઉવળટર્ બાા' અને  

       'સ્થાવનઔ ફરી' એવુાં લખીઔયણ ............... બાા લૈજ્ઞાવનઔે ઔયુું છે. 
       (અ) એડલડણ વવય   (ફ) લઈુવ એચ. ગ્રે          (ઔ) યફર્ણ શર              (ડ) બ્લભૂહપપડ 

(૧૮) સ્ત્રીણરિંખભાાં વલળેણ અને કૃદાંતમરૂઔ હક્રમાદને ફહલુચનન '' પ્રત્મમ રખાલલાનુાં લરણ  

       ગજુયાતની ................. ફરીભાાં જલા ભે છે.  

         (અ) વોયાટરી અને ટ્ટણી ફરીભાાં              (ઔ) સયુતી અને ચયતયી ફરીભાાં  
         (ફ) ટ્ટણી અને ચયતયી ફરીભાાં              (ડ) વોયાટરી અને સયુતી ફરીભાાં 

(૧૯) ગજુયાતની ............. ફરીભાાં ફહલુચનન 'ઉ' પ્રત્મમ રખાડલાનુાં લરણ જલા ભે છે.        
        (અ) ટ્ટણી ફરીભાાં    (ફ) ચયતયી ફરીભાાં  (ઔ) સયુતી ફરીભાાં            (ડ) વોયાષ્રી ફરીભાાં 

(૨૦) પ્રાદેવળઔતા પ્રભાણે ભતા બાાબેદને ........ ઔશ ેછે.  
        (અ) વાભાત્જઔ બાાબેદ (ફ) વ્માલવાવમઔ બાાબેદ (ઔ) ઉવળટર્ બાાબેદ   (ડ) ફરી 

(૨૧) ઔૉરેજના વલદ્યાથીભાાં ભજાઔ - ભશ્ઔયી ભારે્ પ્રમજાતા બાાબેદને બાાળાસ્ત્રભાાં .......... ઔશ ેછે. 
        (અ) પ્રાદેવળઔ ફરી     (ફ) ગપુ્ત ફરી            (ઔ) સ્રેંખ                 (ડ) ધાંધાદાયી ફરી 

(૨૨) તારવ્મના હયવયભાાં ઔાંઠયનુાં તાલઔુયણ ......... ફરીનુાં રક્ષણ છે.  
       (અ) ટ્ટણી ફરી        (ફ) ચયતયી ફરી         (ઔ) સયુતી ફરી          (ડ) વોયાટરી ફરી 

(૨૩) તાણ,ે શેંડ, લાક, વઈયાક, લામય - લખેયે ............. ફરીના ળબ્દ છે.  
        (અ) ટ્ટણી              (ફ) ચયતયી               (ઔ) સયુતી                 (ડ) વોયાટરી  

(૨૪) ખભ, અખાડી, બશૂલુાં ,જેભણા, ધાખડી - લખેયે ........... ફરીના ળબ્દ છે.  
        (અ) ટ્ટણી             (ફ) ચયતયી                (ઔ) સયુતી                 (ડ) વોયાટરી 

(૨૫) વ્માંજનને ફેલડાલલાનુાં લરણ ................... ફરીભાાં જલા ભે છે.  
       (અ) ટ્ટણી             (ફ) ચયતયી                (ઔ) સયુતી                  (ડ) વોયાટરી 

(૨૬) શલાઔ, મય, ફી, તીલાયે - લખેયે .............. ફરીના ળબ્દ છે. 
      (અ) ટ્ટણી              (ફ) ચયતયી                (ઔ) સયુતી                  (ડ) વોયાટરી 

(૨૭) 'શ' શ્રવુતન અબાલ અને ભાન્મ ગજુયાતીના 'શ' ન ર ............. ફરીનુાં રક્ષણ છે.  
      (અ) ટ્ટણી             (ફ) ચયતયી                 (ઔ) સયુતી                 (ડ) વોયાટરી 
 

 



 

(૨૮) જે ધ્લવન અમઔુ વાંમખભાાં શ્રાવ્મતાની યાઔાટઠાનુાં લશન ઔયતા શમ અને અમઔુ વાંમખભાાં 
      શ્રાવ્મતાની યાઔાટઠાનુાં લશન ન ણ ઔયતા શમ એલા ધ્લવનને ............. ધ્લવનગર્ઔ તયીઔે  
      કલાભાાંઆલે છે.  
         (અ) સ્લય                      (ફ) વ્માંજન                (ઔ) અધાસ્લય       (ડ) અધણવ્માંજન 

(૨૯) નીચેનાભાાંથી ......... ધ્લવનગર્ઔ અનનુાવવઔ છે.  
        (અ) ઔ,ક,ખ,ગ                  (ફ) ણ,ન,ભ                (ઔ) ચ,છ, જ, ઝ    (ડ) ર્,ઠ,ડ,ઢ 

(૩૦) નીચેનાભાાંથી ........... ધ્લવન અલ્પ્રાણ છે.  
       (અ) ઔ, ખ, ચ,જ                  (ફ) ક,ગ,છ,ઝ             (ઔ) ઠ,ઢ, ણ, થ     (ડ) ધ, પ, બ, ભ  

(૩૧) નીચેનાભાાંથી ........... ધ્લવન ભશાપ્રાણ છે. 
       (અ) ક, ગ                       (ફ) ઔ,ખ                   (ઔ) ચ,જ            (ડ) ર્,ડ 

(૩૨) નીચેનાભાાંથી ........... ધ્લવન અગ છે. 
       (અ) ખ, ગ                       (ફ) ઔ, ક                  (ઔ) જ, ઝ           (ડ) ડ, ઢ 

(૩૩) નીચેનાભાાંથી ........... ધ્લવન ગ છે. 
       (અ) ખ, ગ                       (ફ) ઔ, ક                  (ઔ) ચ, છ           (ડ) ત, થ  

(૩૪) ધ્લવનવનભાણણ ઔયનાયા અંખ અને ધ્લવનવનભાણણની વભગ્ર પ્રહક્રમાન અભ્માવ ઔયતા વલજ્ઞાનને ..........  
      નાભે કલાભાાં આલે છે.  
      (અ) ધ્લવનવલજ્ઞાન                (ફ) ફૃવલજ્ઞાન             (ઔ) લાક્યવલજ્ઞાન    (ડ) ળબ્દાથણવલજ્ઞાન 

(૩૫) નાદતાંત્રી ઔાંન અનબુલે ત્માયે ............. ધ્લવન ભે છે.  
      (અ) ગ                        (ફ) અગ                 (ઔ) ભભણય           (ડ) ભશાપ્રાણ 

(૩૬) ઉચ્ચાયણ વભમે નાવવઔાવલલયભાાંથી શલા વાય થામ ત્માયે ....... ધ્લવન વનભાણણ ાભે છે.  
      (અ) વાંગી                     (ફ) પ્રઔાંી                  (ઔ) અનનુાવવઔ      (ડ) વનયનનુાવવઔ 

(૩૭) ઉચ્ચાયણ વભમે જીબનુાં રે્યવુાં આછ ઔાં અનબુલે ત્માયે વનભાણતા ધ્લવનને ...... ધ્લવન તયીઔે  
      કલાભાાં આલે છે.  
       (અ) તારવ્મ                   (ફ) પ્રઔાંી                 (ઔ) અનનુાવવઔ      (ડ) વાંગી 
(૩૮) ભાન્મ ગજુયાતી બાાભાાં વાદા સ્લય .......... છે.  
       (અ) આઠ                      (ફ) દવ                    (ઔ) ફાય            (ડ) વ 

(૩૯) નીચેનાભાાંથી ભધ્મ સ્થાનીમ સ્લય ............ છે.  
       (અ) ઈ-એ                    (ફ) અ-આ                  (ઔ) એ-ઑ           (ડ) ઉ- 

(૪૦) નીચેનાભાાંથી ગજુયાતી બાાભાાં અધણસ્લય .......... ને ખણલાભાાં આલે છે.  
      (અ) એ-આ                   (ફ) અં-                  (ઔ) મ-લ             (ડ) -ઓ 

(૪૧) વાનનુાવવઔ સ્લયની શે્રણીભાાં ............ સ્લય ન આલે.  
      (અ) ઈ-ઉ                    (ફ) અ-આ                  (ઔ) એ-ઑ            (ડ) એ- 

(૪૨) નીચેનાભાાંથી ............... ધ્લવન તાલસુ્થાનીમ છે.  
      (અ) ઔ-ક-ખ                 (ફ) ચ-છ-જ                 (ઔ) ર્-ઠ-ડ            (ડ) ત-થ-દ 

(૪૩) નીચેનાભાાંથી ........... ધ્લવન ઔાંઠય છે.  
       (અ) ઔ-ક-ખ                 (ફ) ચ-છ-જ                (ઔ) ર્-ઠ-ડ            (ડ) -પ-ફ 

(૪૪) નીચેનાભાાંથી ............ ધ્લવન વાંગી છે.  
       (અ) વ,ળ,શ                 (ફ) ચ,છ,જ                 (ઔ) મ, લ             (ડ) ણ, ન, ભ 

  



(૪૫) નીચેનાભાાંથી ............. ાવશ્વિઔ ધ્લવન છે.  
         (અ) ય                    (ફ) ર                    (ઔ) શ                       (ડ)  

(૪૬) નીચેનાભાાંથી .......... ધ્લવનને તાંત્રીવલલયત્થ ધ્લવન તયીઔે કલાભાાં આલે છે.  
        (અ) વ                    (ફ) અ                    (ઔ) શ                       (ડ) ળ 

(૪૭) બાાના સ્લફૃને ધ્માનભાાં યાકીને થતા લખીઔયણને ................ ઔશલેામ છે.  
       (અ) સ્લરૂરક્ષી લખીઔયણ (ફ) ઐવતશાવવઔ લખીઔયણ (ઔ) ક્ષેત્રીમ લખીઔયણ     (ડ) કુરક્રભ લખીઔયણ 

(૪૮) જન્મ-જનઔવાંફાંધે ઔે ઐવતશાવવઔ વલઔાવની દૃષ્ટર્એ વાંઔામેરી બાાના લખીઔયણને .......... લખીઔયણ  
      ઔશ ેછે. 
       (અ)ફૃરક્ષી લખીઔયણ  (ફ)સ્લફૃરક્ષી લખીઔયણ  (ઔ) પ્રાાંતરક્ષી લખીઔયણ (ડ) ાહયલાહયઔ લખીઔયણ 

(૪૯) બાાકુન અભ્માવ ઔયનાય પ્રથભ બાાલૈજ્ઞાવનઔ ........... શત.  
       (અ) સ્ર્હર્િલન્ર્           (ફ) વવય                 (ઔ) વલણરમભ જન્વ     (ડ) યફર્ણ શર 

(૫૦) બાયત અને યયુભાાં પેરામેલુાં બાાકુ ............. છે.  
       (અ) બાયીમ બાાકુ                         (ઔ) આફ્ર-એવળમન બાાકુ 

       (ફ) યયુારીમ બાાકુ                             (ડ) ચાયીનાઈર - કઈવન બાાકુ  
(૫૧) આહદભ બાયત- યયુીમ પ્રજાનુાં પ્રથભ જૂથ ................ ભાાં સ્સ્થય થયુાં.  
      (અ) એવળમા             (ફ) આમણલતણ              (ઔ) બાયત             (ડ) એવળમા- ભાઈનય 

(૫૨) બાયત- યયુીમ હયલાયની વોથી પ્રાચીન ળાકા .......... છે.  
       (અ) ઈરે્ણરઔ             (ફ) હશટાઈટ                (ઔ) તકાહયમન       (ડ) ઔેષ્લ્ર્ઔ 

(૫૩) 'ઔેન્તભુ' અને 'ળતભ' જૂથભાાં બાાના ............ જૂથને લશેંચલાભાાં આલે છે.  
       (અ) ઈરે્ણરઔ            (ફ) હશર્ાઈર્                (ઔ) યયુારીમ          (ડ) બાયત- યયુીમ 

(૫૪) બાયતીમ આમણબાાન જુનાભાાં જુન નમનૂ ............... ગ્રાંથભાાં ભે છે.  
       (અ) ઋગ્લેદ             (ફ) ભશાબાયત             (ઔ) યાભામણ          (ડ) ઉવનદ 

(૫૫) ઈયાની બાાન પ્રાચીન ગ્રાંથ ............ છે.  
      (અ) કુયાન              (ફ) ફાઈફર               (ઔ) અલેસ્તાની         (ડ) ઋગ્લેદ 

(૫૬) પ્રાચીન બાયતીમ - આમણબાા ભવૂભઔાન વભમખા ................... ખણલાભાાં આલે છે.  
       (અ) ઈ.વ. .ૂ ૧૫૦૦ થી ઈ.વ..ૂ૫૦૦          (ઔ) ઈ.વ..ૂ ૫૦૦ થી ઈ.વ.૧૦૦૦  
       (ફ) ઈ.વ.૧૦૦૦ થી ઈ.વ.૨૦૦૦                   (ડ) ઈ.વ. ૧૫૦૦ થી ઈ.વ. ૫૦૦  
(૫૭) ભધ્મભ બાયતીમ - આમણબાા ભવૂભઔાન વભમખા ................... ખણલાભાાં આલે છે.  
        (અ) ઈ.વ. .ૂ ૧૫૦૦ થી ઈ.વ..ૂ ૫૦૦      (ઔ) ઈ.વ..ૂ ૫૦૦ થી ઈ.વ.૧૦૦૦ 

        (ફ) ઈ.વ.૧૦૦૦ થી ઈ.વ.૨૦૦૦                 (ડ) ઈ.વ. ૧૫૦૦ થી ઈ.વ. ૫૦૦  
(૫૮) અલાણચીન બાયતીમ - આમણબાા ભવૂભઔાન વભમખા ................... ખણલાભાાં આલે છે.  
        (અ) ઈ.વ. .ૂ ૧૫૦૦ થી ઈ.વ..ૂ ૫૦૦           (ઔ) ઈ.વ..ૂ ૫૦૦ થી ઈ.વ.૧૦૦૦  
        (ફ) ઈ.વ.૧૦૦૦ થી આજ સધુીન                (ડ) ઈ.વ. ૧૫૦૦ થી ઈ.વ. ૫૦૦ 

(૫૯) ઔભણ -ઔમ્ભ - ઔાભ એ હયલતણન ............. પ્રઔાયનુાં હયલતણન છે.  
        (અ) ધ્લવન હયલતાન  (ફ) ફૃ  હયલતણન    (ઔ) ળબ્દ હયલતણન    (ડ) દ હયલતણન 

(૬૦) બાાનુાં વોથી હયલતણનળીર અંખ ............ છે.  
        (અ) ધ્લવન ગર્ઔ          (ફ) ફૃ ગર્ઔ          (ઔ) ળબ્દ ગટઔ         (ડ) લાક્ય ગર્ઔ 

 
 
 



(૬૧) નીચેનાભાાંથી ............ બાાભવૂભઔાભાાં ગજુયાતી બાા આલે છે.  
        (અ) પ્રાચીંબાયતીમ- આમણ                   (ઔ) આહદભ બાયતીમ- આમણ  
        (ફ) ભધ્મભ બાયતીમ- આમણ                      (ડ) અલાાચીન બાયતીમ- આમા 
(૬૨) વાંસ્કૃત બાાભાાંથી વીધુાં હયલતણન ાભી ............... બાા ઉદબલી.  
       (અ) લૈહદઔ વાંસ્કૃત  (ફ) પ્રાકૃત               (ઔ) અભ્રાંળ           (ડ) ગજુયાતી 
(૬૩) પ્રવળટર્ વાંસ્કૃત બાાન વભમખા .......... ભાનલાભાાં આલે છે.  
       (અ) ઈ.વ..ૂ ૧૫૦૦ થી ઈ.વ..ૂ ૫૦૦              (ઔ) ઈ.વ..ૂ૨૦૦૦ થી ઈ.વ..ૂ૧૫૦૦  
       (ફ) ઈ.વ..ૂ૩૦૦૦ થી ઈ.વ. .ૂ ૨૦૦૦             (ડ) ઈ.વ..ૂ૮૦૦ થી ઈ.વ..ૂ ૪૦૦ 

(૬૪) લૂણઔારીન પ્રાકૃતબાાના નમનૂા............ ગ્રાંથભાાંથી ભે છે.  
       (અ) યાભામણ            (ફ) ભશાબાયત            (ઔ) વત્રવટઔ           (ડ) વળરારેક 

(૬૫) વાંસ્કૃત બાાના વાંયકુ્ત વ્માંજન એઔલડા ફનલાની પ્રહક્રમા ............ બાાભાાં થઇ.  
        (અ) પ્રાકૃત              (ફ) ાણર                 (ઔ) અભ્રાંળ           (ડ) વાંસ્કૃત 

(૬૬) ગજુયાતી બાા ........... પ્રાકૃતભાાંથી ઉદબલી છે.  
        (અ) ળોયળેની            (ફ) ાણર                 (ઔ) ૈળાચી           (ડ) ભાખધી 
(૬૭) 'ગજુયાતી બાા' એલ ળબ્દપ્રમખ પે્રભાનાંદ તેના ........... આખ્માનભાાં ઔયે છે.  
       (અ) નાખ્માન          (ફ) દળભસ્ઔાંધ             (ઔ) સદુાભાચહયત્ર      (ડ) અણબભન્ય ુઆખ્માન  
(૬૮) બારણ ગજુયાતી બાાને ........... નાભથી કાલે છે.  
        (અ) ગજુૉય બાા          (ફ) ખોજૉય બાા          (ઔ) ગજુૉયી બાા     (ડ) ગજુય બાા  
(૬૯) ગજુયાતી બાાની પ્રથભ ભવૂભઔાને તેસ્સ્વતયી .......... નાભે કાલે છે.  
        (અ) પ્રાચીન વિભી યાજસ્થાની (ફ) અભ્રાંળ        (ઔ) ખોજૉય અભ્રાંળ   (ડ) ગજુૉય બાા  
(૭૦) પ્રાચીન ગજુયાતી બાાને ઉભાળાંઔય જળી ............... નાભથી કાલે છે.  
      (અ) ખોજૉય અભ્રાંળ    (ફ) પ્રાચીન ગજુયાતી         (ઔ) ભારુ- ગજુૉય        (ડ) જૂની ગજુયાતી  
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ફી.એ. વેભેસ્ટય -   ૫ 

અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮-૧૯ 

ગજુયાતી 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ CORE  (CC) –  ૩૦૩ 

                                                વાહશત્મ વલલેચનના વવિાાંત બાખ – ૧   

  કુર ગણુ –  ૭૦                                                                                                                       ૩+૧=૪   વ્માખ્માન 

                                                                                                                                                               Credit -  ૪ 

શતે ુ:  વલદ્યાથી  વાહશત્મના વવિાાંતન હયચમ ભેલળે જે તેને કૃવતને વભજલાભાાં ભદદરૂ  થળે. 

  એઔભ : ૧                                                                                            14  ગણુ  
           અ. રણરત ઔરાની વલબાલના : ઔરાની વલબાલના, અથા, વલવલધ રણરત અને રણરતેતય ઔરા,  

                                           શે્રષ્ઠ ઔરાની ચચાા 
             ફ. વાહશત્મઔરાની વલબાલના  : વાહશત્મઔરાન અથા,વલવલધ વાહશત્મઔરા, રણરત અને રણરતેતય 
                                            વાહશત્મ લચ્ચેન બેદ  
             ઔ.  ઔરાના વલણબન્ન પ્રઔાય 
 
એઔભ : ૨                                                                                             14  ગણુ 
        વાંસ્કૃત વાહશત્મની વલવલધ વલચાયધાયા : યવ, ધ્લવન, લક્રક્તત, યીવત, અરાંઔાય અને ઓણચત્મ આહદન 
                                                    હયચમ  
 એઔભ : ૩                                                                                            14  ગણુ 
         પ્રવળષ્ટ વાહશત્મ, ઔોતઔુયાખી વાહશત્મ, લાસ્તલદળી વાહશત્મ અને આધવુનઔ વાહશત્મની વલચાયધાયાન 
         હયચમ  
 એઔભ : ૪   નીચેના મદુ્દાન વગન અભ્માવ :                                                     14  ગણુ 
             ૧. ઔાવ્મની વ્માખ્મા ( લૂા અને વિભ વાંદબે )  
             ૨.  ઔાવ્મશતે ુ 
             ૩. ઔાવ્મનાાં પ્રમજન 
 એઔભ : ૫                                                                                            14  ગણુ 
આ વાથે વાભેર હયવળષ્ટ ભાાંથી ચાયેમ એઔભને આલયીને ૧૪ ગણુના લૈઔલ્પઔ (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂાળે. 
 
વાંદબાગ્રાંથ  :  
  ૧. બાયતીમ ઔાવ્મવવિાાંત  : જ્માંત ઔઠાયી  
  ૨. વાહશત્મ વલલેચનના વવિાાંત  : નખીનદાવ ાયેક  
  ૩. વાહશત્મવલલેચનના વવિાાંત  : વતીળ વ્માવ, વલજમ ળાસ્ત્રી  
  ૪. વાહશત્મ વલલેચનના વવિાાંત  : ભણણરાર શ. ટેર  
  ૫. બાયતીમ વાહશત્મવલચાય ભાંજૂા  :  ફેટાઈ - ઔાંવાયા  
  ૬. વાહશત્મ વલલેચન  :  ફશચેયબાઈ ટેર  
  ૭. વાહશત્મ ભીભાાંવા ( બાયતીમ અને ાિાત્મ )   : ડૉ. કુભાય જૈવભની ળાસ્ત્રી  



 

હયવળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી       વેભેસ્ટય : ૫ 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ CORE  (CC) –  303 

વાહશત્મ વલલેચનના વવિાાંત બાખ - ૧  
( નોંધ :  યવુનલવવિટી અને ઔરેજ િાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના 
          ફહુવલઔપ (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. ) 
(૧) ' ધાયેલુાં હયણાભ વનજાલલા ચઔવાઈ અને વલચાયલૂણઔ મજેલુાં ઔોળર તે ઔરા.' - ઔરાની આ વ્માખ્મા 

        ......... એ આી છે. 
          (અ) લડઝણલથણ           (ફ) એફયક્રમ્ફી          (ઔ) ભેથ્યઆુનોલ્ડ        (ડ) ઔારાણઈર 

(૨) ' ઔરા ભનખત અણબવ્મસ્ક્ત છે.' - એવુાં ........... એ ઔહ્યુાં છે.  
          (અ) એહયસ્ર્ર્ર         (ફ) ક્રોંચે                  (ઔ) ર્ાખય               (ડ) ઔરહયજ 

(૩) ઔરાના મખુ્મ ફે પ્રઔાય ............ છે.  
         (અ) વળલ્ - સ્થાત્મ    (ફ) ઔવલતા - વલલેચન    (ઔ) રણરત – રણરતેતય  (ડ) વાંખીત - વાહશત્મ 

(૪) જે ઔરા ભાનલજીલનભાાં ઉમખી ફને તે ઔરાને ......... ઔરા તયીઔે કલાભાાં આલે છે.  
         (અ) રણરતઔરા          (ફ) રણરતેતય ઔરા       (ઔ) વાહશત્મઔરા          (ડ) સ્થાત્મઔરા  

(૫) જે ઔરા ભાનલણચત્તને વલરક્ષણ પ્રઔાયન આનાંદ આે તે ઔરાને ..........  ઔરા તયીઔે કલાભાાં 

 આલે છે.  
       (અ) રણરતેતયઔરા      (ફ) ઉમખીઔરા           (ઔ) રણરતઔરા          (ડ) બયત - ગ ૂાંથણ 

(૬) બયતગ ૂાંથણ, ઔેળગ ૂાંપન, મ્શેંદી લખેયે ઔરાન ......... ઔરાભાાં વભાલેળ થામ છે.  
       (અ) રણરતેતયઔરા     (ફ) શ્રાવ્મઔરા               (ઔ) રણરતઔરા           (ડ) આનાંદઔરા 

(૭) સ્થાત્મ, વળલ્, ણચત્ર, વાંખીત અને વાહશત્મ ઔરાન વભાલેળ ........... ઔરાભાાં થામ છે.  
      (અ) રણરતેતયઔરા     (ફ) ઉમખીઔરા             (ઔ) રણરતઔરા           (ડ) જ્ઞાનઔરા 

(૮) ઉાદાનની સકૂ્ષ્ભતાને આધાયે ઔાની ઉચ્ચતાલચતાની ચચાણ ઔયનાય ઔરા ભીભાાંવઔ ........... શતા.  
      (અ) પ્રેર્              (ફ) શખેર                    (ઔ) રન્જાઈનવ          (ડ) બયત  

(૯) સ્થાત્મ ઔરાનુાં ઉાદાન અને હયભાણ ........... છે.  
     (અ) ત્થય અને દ્વિહયભાણીમ                        (ઔ) ત્થય અને વત્રહયભાણીમ 

     (ફ) ત્થય અને શનૂ્મહયભાણીમ                     (ડ) પરઔ અને વત્રહયભાણીમ 

(૧૦) વળલ્ઔરાનુાં ઉાદાન અને હયભાણ ........... છે.  
     (અ) ત્થય અને દ્વિહયભાણીમ                        (ઔ) ત્થય અને વત્રહયભાણીમ 

     (ફ) ત્થય અને શનૂ્મહયભાણીમ                     (ડ) પરઔ અને વત્રહયભાણીમ 

 
 
 



(૧૧) ણચત્રઔરાનુાં ઉાદાન અને હયભાણ ........... છે.  
     (અ) ઔાખ અને દ્વિહયભાણીમ                        (ઔ) ઔાખ અને વત્રહયભાણીમ 

     (ફ) ઔાખ અને શનૂ્મહયભાણીમ                     (ડ) ઔેનલાવ અને વત્રહયભાણીમ 

(૧૨) વાંખીતઔરાનુાં ઉાદાન અને હયભાણ ........... છે.  
       (અ) સયૂ અને દ્વિહયભાણીમ                       (ઔ) સયૂ અને વત્રહયભાણીમ 

       (ફ) સયૂ અને શનૂ્મહયભાણીમ                     (ડ) ળબ્દ અને શનૂ્મહયભાણીમ 

(૧૩) વાહશત્મઔરાનુાં ઉાદાન અને હયભાણ ........... છે.  

       (અ) ળબ્દ અને દ્વિહયભાણીમ                     (ઔ) ળબ્દ અને વત્રહયભાણીમ 

       (ફ) સયૂ અને શનૂ્મહયભાણીમ                    (ડ) ળબ્દ અને શનૂ્મહયભાણીમ 

(૧૪) રણરતઔરાભાાં શે્રટઠઔરા ........... ને ખણલાભાાં આલે છે.  
       (અ) વળલ્            (ફ) ણચત્ર                   (ઔ) વાંખીત            (ડ) વાહશત્મ 

(૧૫) ' ણરર્યેચય પ નરેજ' ને ગજુયાતીભાાં ......... ઔશ ેછે.  
       (અ) રણરતવાહશત્મ    (ફ) રણરતેતય વાહશત્મ     (ઔ) ઔથા વાહશત્મ      (ડ) ઔાવ્મ વાહશત્મ 

(૧૬) 'ણરર્યેચય પ ાલય' ને ગજુયાતીભાાં ........... ઔશ ેછે.  

       (અ) રણરતવાહશત્મ     (ફ) રણરતેતય વાહશત્મ     (ઔ) ઔથા વાહશત્મ      (ડ) ઔાવ્મ વાહશત્મ 

(૧૭) વજૉનાત્ભઔ યવરક્ષી વાહશત્મભાાં ......... પ્રઔાયના વાહશત્મન વભાલેળ થામ છે.  

      (અ) રણરતવાહશત્મ     (ફ) રણરતેતયવાહશત્મ     (ઔ) ઉમખી વાહશત્મ  (ડ) જ્ઞાનપ્રદ વાહશત્મ 

(૧૮) રણરત વાહશત્મભાાં ............ નુાં પ્રાધાન્મ છે.  

      (અ) યવનુાં             (ફ) ભાહશતીનુાં              (ઔ) જ્ઞાનનુાં             (ડ) ફધનુાં  
(૧૯) રણરતેતય વાહશત્મભાાં ........... નુાં પ્રાધાન્મ છે.  
     (અ) યવનુાં             (ફ) ભાહશતીનુાં               (ઔ) આનાંદનુાં           (ડ) બાલનુાં 

(૨૦) રણરતવાહશત્મભાાં ........... વાહશત્મ સ્લફૃન વભાલેળ થામ છે.  
     (અ) ત્ર              (ફ) નલરઔથા              (ઔ) ડામયી              (ડ) ઈવતશાવ 

(૨૧) રણરતેતયવાહશત્મભાાં ........... વાહશત્મ સ્લફૃન વભાલેળ થામ છે.  
    (અ) ખઝર            (ફ) નલરઔથા              (ઔ) યેકાણચત્ર            (ડ) નાર્ઔ 

(૨૨) ' ળબ્દાથૌ વહશતો લક્રઔવલ વ્માાયળાણરવન , ફન્ધે વ્મલસ્સ્થતો ઔાવ્માં તદવલદાશરાદઔાહયણણ. ' -  

       ઔાવ્મ- વાહશત્મની  આ વ્માખ્મા ........... એ આી છે.  
       (અ) કુન્તઔ               (ફ) યાજળેકય          (ઔ)  બાભશ            (ડ) ભમ્ભર્  

(૨૩) કુન્તઔે ઔાવ્મ - વાહશત્મની વ્માખ્મા આી તે ગ્રાંથનુાં નાભ ............ છે.  
       (અ) શ્રાદ્ધવલલેઔ          (ફ) લક્રક્તતજીવલતભ    (ઔ) ઔાવ્મારાંઔાય       (ડ)ઔાવ્મપ્રઔાળ  

(૨૪) ' ળબ્દાથૌ વહશતો ઔાવ્મભ' - ઔાવ્મ- વાહશત્મની આ વ્માખ્મા ........... એ આી.  
       (અ) રુરર્               (ફ) બાભશ               (ઔ) યાજળેકય         (ડ) ભમ્ભર્ 

(૨૫) ' ળબ્દાથણમમણથાલત વશબાલેન વલદ્યા વાહશત્મવલદ્યા' - વાહશત્મ અંખેનુાં આ વલધાન ....... એ ઔયુું છે.  
      (અ) યાજળેકય           (ફ) કુન્તઔ               (ઔ) રુરર્              (ડ) ભમ્ભર્   

(૨૬) બાભશ ેઔાવ્મની વ્માખ્મા ............ ગ્રાંથભાાં આી.  
      (અ) ઔાવ્મારાંઔાય        (ફ) ઔાવ્મપ્રઔાળ          (ઔ) લક્રસ્ક્તજીવલતભ  (ડ) શ્રાદ્ધવલલેઔ  

 



(૨૭) 'તદદોો ળબ્દાથૌ વગણુાલનરાંકૃવત નુ: ક્લાડવ' -  ઔાવ્મ વલળેનુાં આ વલધાન ........ એ ઔયુું છે.  
     (અ) રુરર્               (ફ) બાભશ               (ઔ) યાજળેકય         (ડ) ભમ્ભટ 

(૨૮) ' યભણીમાથણ પ્રવતાદઔ : ળબ્દ : ઔાવ્મભ' - એ વાહશત્મની વ્માખ્મા આનાય ભીભાાંવઔ ......... શતા.  
          (અ) જખન્નાથ            (ફ) બાભશ               (ઔ) યાજળેકય         (ડ) ભમ્ભર્ 

(૨૯) 'Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge.' -  ઔાવ્મ અંખેનુાં આ વલધાન .......... નુાં છે.  
         (અ) લડઝાલથા            (ફ) ળેરી                (ઔ) ભેથ્યઆુનોલ્ડ      (ડ) ઔારાણઈર 

(૩૦) 'Poetry is the best word in their best order' - વાહશત્મની આ વ્માખ્મા ............. વલિાને આી છે.  
         (અ) રન્જાઈનવ         (ફ) ડ્રાઈડન             (ઔ) ઔરહયજ           (ડ) ળેરી  

(૩૧) ' Poet r y i s musi cal  t hought ' - ઔાવ્મ અંખેની આ વ્માખ્મા ........... એ આી.  
         (અ) લડઝણલથણ           (ફ) ળેરી                 (ઔ) ભેથ્યઆુનોલ્ડ      (ડ) ઔારાાઈર 

(૩૨) 'Poet r y i s at  bot t om a Cr i t i ci sm of  l i f e' - આ વ્માખ્મા ............ ભીભાાંવઔે આી.  
        (અ) પ્રેર્               (ફ) એહયસ્ર્ર્ર            (ઔ) ભેથ્ય ુઆનોપડ     (ડ) ઔરહયજ 

(૩૩) ' વત્મના ઔે વૌંદમણના તત્લનુાં ઔલ્નાયકુ્ત ઉણચત રેકન ઔે ઔથન તે વાહશત્મ.'- વાહશત્મ અંખેની આ 

       વ્માખ્મા .......... એ આી.  
         (અ) કફયદાય          (ફ) ઔાન્ત                  (ઔ) ઔરાી            (ડ) સયેુળ જળી  

(૩૪) અંગ્રેજી 'Cl assi cal '  ળબ્દની ફહ ુનજીઔન ગજુયાતી માણમ ......... છે.  
         (અ) વોષ્ઠલવપ્રમ       (ફ) ઔોતઔુવપ્રમ               (ઔ) યાંખદળી          (ડ) સ્લચ્છાંદતાલાદી 

(૩૫) અંગ્રેજી 'Romant i c' ળબ્દની ફહ ુનજીઔન ગજુયાતી માણમ ......... છે.  
         (અ) વોટઠલવપ્રમ      (ફ) ઔોતઔુવપ્રમ               (ઔ) ફૃદળી           (ડ) પ્રવળટર્તાલાદી 

(૩૬) વોટઠલવપ્રમ  વાહશત્મભાાં ............. ની ઉય બાય મઔૂલાભાાં આલે છે. 
         (અ) વભગ્ર ભાનલજીલન                            (ઔ) ઔઇ એઔ વ્મસ્ક્તના જીલન  

         (ફ) શજુીલન                                      (ડ) વજૉઔના વ્મસ્ક્તખતજીલન  

(૩૭) ઔોતઔુવપ્રમ વાહશત્મભાાં ............ ની ઉય બાય મઔૂલાભાાં આલે છે.  

        (અ) વભગ્ર ભાનલજીલન                            (ઔ) વભાજજીલન   
        (ફ) શજુીલન                                      (ડ) વજૉઔના વ્મક્તતખતજીલન 

(૩૮) વોટઠલવપ્રમ વાહશત્મ પ્રણાણરઔાખત શલાથી તેભાાં ......... ન અનબુલ થામ છે.  
       (અ) એઔવલધતા          (ફ) વલવલધતા              (ઔ) ભોણરઔતા             (ડ) ફહવુલધતા 

(૩૯) યમ્યા વાથે અનવુાંવધત વજૉઔને ............ વજૉઔ ઔશલેામ.  
       (અ) લાસ્તલલાદી        (ફ) વોષ્ઠલવપ્રમ              (ઔ) ઔોતઔુવપ્રમ            (ડ) અવતલાસ્તલલાદી   

(૪૦) પ્રમખળીરતા.......... વાહશત્ત્મઔ લરણ વાથે વાંઔામેરી વાંજ્ઞા છે.  
       (અ) વોટઠલવપ્રમ         (ફ) ઔોવતઔવપ્રમ            (ઔ) લાસ્તલલાદી        (ડ) આભાાંથી એઔણ નશીં  

(૪૧) લાસ્તલલાદ .......... સ્તયની પ્રજાને આઔાયે છે.  
        (અ) તભાભ સ્તય         (ફ) નીચરા સ્તય         (ઔ) ભધ્મભ સ્તય       (ડ) ઉચ્ચ સ્તય  

 



(૪૨) યવ ભીભાાંવાના આદ્ય પ્રલતણઔ ........ શતા.  
       (અ) બટ્ટ નામઔ          (ફ)  બટ્ટ રલ્રર્          (ઔ)  બયત મવુન        (ડ)    શ્રીળાંકુઔ 

(૪૩) બયત મવુનએ ......... સ્થામીબાલ ખણાવ્મા છે.  
         (અ) આઠ                (ફ) નલ                (ઔ) દવ                   (ડ) ફાય  

(૪૪) અણબનલ ગપુ્તે ........... સ્થામીબાલ ખણાવ્મા છે.  
        (અ) આઠ                (ફ) નલ                 (ઔ) દવ                   (ડ) ફાય 

(૪૫) વાંસ્કૃત ઔાવ્મળાસ્ત્રભાાં વ્મણબચાયીબાલની વાંખ્મા .......... ખણાલામ છે.  
        (અ) ૬૦                 (ફ) ૩૩                  (ઔ) ૩૬                   (ડ) ૪૦ 

(૪૬) યવત, શાવ, ળઔ, ક્રધ, બમ, ઉત્વાશ, જુગપુ્વા, વલસ્ભમ અને વનલેદ એ ........... છે.  
        (અ) સ્થામીબાલ         (ફ) વાંચાયીબાલ        (ઔ) વાત્ત્લઔબાલ          (ડ) યવ 

(૪૭) શૃાંખાય, શાસ્મ, ઔરુણ, યોર, લીય, બમાનઔ, ફીબત્વ, અદભતુ  એ .......... છે.    
        (અ) સ્થામીબાલ        (ફ) વાંચાયીબાલ        (ઔ) વાત્ત્લઔબાલ           (ડ) યવ 

(૪૮) 'ળઔ' - જેલા સ્થામીબાલ ભાાંથી ........... યવ જન્ભે .  
        (અ) શૃાંખાય              (ફ)  ઔરુણ               (ઔ) શાસ્મ                  (ડ) બમાનઔ  

(૪૯) 'જુગપુ્વા' ભાાંથી ........... યવ જન્ભે.  
        (અ) ફીબત્વ            (ફ) બમાનઔ             (ઔ) લીય                   (ડ) અદભતુ 

(૫૦) રોહઔઔ વ્મલશાયભાાં આણે જેને 'ઔાયણ','શતે'ુ ઔે 'વનવભત્ત' ઔશીએ છીએ તેને યવળાસ્ત્રની હયબાાભાાં 

       ...............  ઔશલેામ.  
        (અ) બાલ             (ફ) વલબાલ             (ઔ) સ્થામીબાલ             (ડ) વ્મણબચાયીબાલ  

(૫૧) વલબાલના ફે પ્રઔાય ............. છે.  
        (અ) સ્થામી અને વાંચાયી  (ફ) યવ અને બાલ (ઔ) આરાંફન અને ઉદ્દીન  (ડ) વલબાલ અને અનબુાલ  

(૫૨) ' વલબાલાનબુાલ વ્મણબચાયી વાંમખાદ યવવનટવત્ત:' - યવનુાં આ સતૂ્ર ........... એ આપ્યુાં.  
        (અ) બયત મવુન            (ફ) આનાંદલધણન  (ઔ) ભમ્ભર્                  (ડ) અણબનલગપુ્ત  

(૫૩) 'Ar t  t hen r epr esent at i on of  t he r eal  i n i t s ment al  aspect .' - ઔરાની આ વ્માખ્મા ........એ 

આી. 
        (અ) શખેર                (ફ) લવાપપડ       (ઔ) ર્લ્વર્મ               (ડ) એફયક્રમ્ફી   

(૫૪) ' યાંખ, ફૃ, યેકા,આકૃવત ઔે લાણીભાાં ભનના આલેખની ઔે બાલની અણબવ્મસ્ક્ત એર્રે ઔરા'- એવુાં ...... એ 

        ઔહ્યુાં.  
        (અ) બત ૃણ શહય             (ફ) લવણપલ્ડ       (ઔ) ર્લ્વર્મ               (ડ) શફાટા  યીડ 

(૫૫) વાહશત્મના 'શદુ્ધ વાહશત્મ' અને 'પ્રમત્જત વાહશત્મ' એલા  વલબાખ ........  એ ાડયા છે. 
       (અ) એફયક્રમ્ફીએ        (ફ) શખેરે           (ઔ) ક્રચેએ                 (ડ) લવણપલ્ડ ે  

(૫૬) બયતના ........... ગ્રાંથભાાં 'નાર્ઔભાાં યવ ઔેલી યીતે ેદા થામ છે ?' તેની ચચાણ થઇ છે.  
       (અ) એહટતવ            (ફ) ઔાવ્મપ્રઔાળ      (ઔ) લક્રસ્ક્તજીવલતભ       (ડ) ધ્લન્મારઔ 

(૫૭)  બયતના સ્થામીબાલના લખીઔયણભાાં અણબનલગપુ્તે ........ નાભે નલભ યવ ઉભેમો.  



        (અ) બસ્ક્તયવ           (ફ) લાત્વલ્મયવ      (ઔ) ળાાંતયવ                (ડ) યોરયવ  

(૫૮) ' બાલના અનબુલનુાં ળાયીહયઔ ફૃ એર્રે જ ......... ' 
       (અ) વલબાલ             (ફ) અનબુાલ          (ઔ) વ્મણબચાયીબાલ        (ડ) વાત્ત્લઔ બાલ 

(૫૯) યવવનટવત્તની પ્રહક્રમાને બટ્ટ રલ્રર્ .......... ફૃે વભજાલે છે.  
        (અ) અનવુભવતલાદ     (ફ) ભસુ્ક્તલાદ           (ઔ) ઉત્વત્તલાદ            (ડ) અણબવ્મસ્ક્તલાદ 

(૬૦) ' યવ ઉત્ન્ન ણ થત નથી અને યવ અનવુભત ણ થત નથી, ણ યવ ત બખલામ છે.' - એવુાં ........ 

        ઔહ્યુાં.   
        (અ) બટ્ટ રલ્રર્       (ફ) શ્રી ળાંકુઔ            (ઔ) બટ્ટ નામઔ            (ડ) અણબનલ ગપુ્ત  

(૬૧) અણબવ્મસ્ક્તલાદના પ્રણેતા ......... છે.  
        (અ) બટ્ટ રલ્રર્       (ફ) શ્રી ળાંકુઔ            (ઔ) બટ્ટ નામઔ            (ડ) અણબનલ ગપુ્ત 

(૬૨) ધ્લવન વવદ્ધાાંતના પ્રણેતા .......... છે. 
       (અ)  બયત             (ફ) આનાંદલધાન         (ઔ) જખન્નાથ             (ડ)  ભમ્ભર્  

(૬૩) આનાંદલધણને ધ્લવનના ......... પ્રઔાય ખણાવ્મા છે.  
       (અ) ફે                 (ફ) ત્રણ                 (ઔ) ચાય                  (ડ) છ  

(૬૪) કુન્તઔે તાના ગ્રાંથભાાં લક્રતાના .......... પ્રઔાય દળાણવ્માાં છે.  
       (અ) ત્રણ               (ફ) ચાય                (ઔ) ાાંચ                  (ડ)  છ 

(૬૫) યીવતવવદ્ધાાંતના પ્રણેતા ........... છે.  
       (અ) રુરર્               (ફ) લાભન              (ઔ) બાભશ                (ડ) ક્ષેભેન્ર  

(૬૬) લાભનની યીવતવલચાયણા તેભના .......... ગ્રાંથભાાં જલા ભે છે.  
       (અ) યભણણમતાવલચાય  (ફ) લક્રસ્ક્ત વલચાય    (ઔ) ઔાવ્મદળણ              (ડ) ઔાવ્મારાંઔાય સતૂ્રવવૃત્ત 

(૬૭) ઓણચત્મન વવદ્ધાાંત  ......... એ આપ્મ.  
       (અ) દાંડી               (ફ) કે્ષભેન્દ્ર              (ઔ) લાભન               (ડ) ભમ્ભર્   

(૬૮) ' ઔવલતા એર્રે  આત્ભાની અમતૃઔરા' -   એવુાં વલધાન .......... એ ઔયુું છે. 
       (અ) દરતયાભ       (ફ) યભણબાઇ નીરઔાંઠ   (ઔ) સુાંદયભ              (ડ) આનાંદળાંઔય ધ્રલુ 

(૬૯) ઔવલતા એર્રે રાખણીભમ વલચાય' - એવુાં વલધાન ........... એ ઔયુું છે.  
       (અ) નભણદ             (ફ) યા.વલ.ાઠઔ           (ઔ) સુાંદયભ             (ડ) ઉભાળાંઔય જળી  

(૭૦) ભમ્ભરે્ તાના ........... ગ્રાંથભાાં ઔાવ્મના પ્રમજનની ચચાણ ઔયી છે.  
       (અ) ઔાવ્મપ્રઔાળ       (ફ) ઔાવ્મદળણ              (ઔ) ઔાવ્મવનભજ્જન     (ડ) ઔાવ્મદણણ  

 
=====     =====     ===== 

 

 
 

 



 
 

ફી.એ.વેભેસ્ટય -   ૫ 
અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮-૧૯ 

ગજુયાતી 
પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ CORE  (CC) –  ૩૦૪/A  

'ચેશયા' - ભધયુામ   
 

  કુર ગણુ –  ૭૦                                                                    ૩+૧=૪   વ્માખ્માન 
                                                                                         Credit -  ૪ 
  શતે ુ:  કૃવતના અભ્માવથી વલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મના ઔથાવાહશત્મથી હયણચત થળે.  
 
  એઔભ : ૧   વજૉઔના જીલન - વભમ અને વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ                          14  ગણુ 
 
  એઔભ : ૨   કૃવતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ                                                            14  ગણુ 
 
  એઔભ : ૩   કૃવતન  લસ્તરુક્ષી અભ્માવ ( આ એઔભભાાં ટૂાંઔનોંધ છૂી ળઔાળે. )                     14  ગણુ 
 
  એઔભ : ૪ ઔાવ્મનુાં યવદળાન                                                                         14  ગણુ  
 
  એઔભ : ૫ આ વાથે વાભેર હયવળષ્ટ ભાાંથી ઉયના ત્રણ  એઔભને આલયીને ૧૪ ગણુના           14  ગણુ                                                                                                     
             લૈઔલ્પઔ (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂાળે 
વાંદબાગ્રાંથ  :  
  ૧.  ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ   : પ્રઔાળઔ - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

  ૨. ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ   : ડૉ. યભેળ વત્રલેદી  

  ૩. ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ   : ધીરૂબાઈ ઠાઔય  

  ૪. આસ્લાદ અષ્ટાદળી  :  જમાંત ઔઠાયી  

  ૫. ગજુયાતી ઔવલતાન આસ્લાદ  :  સયેુળ જી  

  ૬. ઔાવ્માસ્લાદ : પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ  

  ૭. ઔાવ્મ વાંલાદ : યાધેશ્માભ ળભાા  

  ૮. ઔાવ્મયવ     :  વલજમ ળાસ્ત્રી   

  ૯.  ઔાવ્મફાની  :  નીવતન ભશતેા  

 ૧૦. ઔાવ્મદ    :  સભુન ળાશ   

 
 
 
 



 
 
 

હયવળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતીવેભેસ્ટય : ૫ 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ CORE  (CC) –  304/ A 

                         'ચશયેા ' -   ભધયુામ  

 ( નોંધ :  યવુનલવવિટી અને ઔરેજ િાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના  ફહવુલઔપ 

           (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. )  

(૧) ભધયુામનુાં મૂ નાભ ................. છે.  
         (અ) ભધસુદૂન લપરબદાવ ઠાઔય          (ઔ) ભધસુદૂન ઔાીદાવ ઠાઔય 

         (ફ) ભધસુદૂન ઔેળલદાવ ઠાઔય            (ડ) ભધસુદૂન નયબેયાભ ઠાઔય  

(૨) ભધયુામન જન્ભ . ............ તાયીકે  થમ શત.   
        (અ) ૧૬ - ૦૭ - ૧૯૪૨   (ફ) ૧૮ - ૦૭ - ૧૯૪૨   (ઔ) ૨૧ - ૦૭ - ૧૯૪૫ (ડ) ૨૨ - ૦૭ - ૧૯૪૫ 

(૩) ભધયુામનુાં જન્ભસ્થ ................. છે.  
       (અ) ઔરઔત્તા              (ફ) િાયઔા                 (ઔ) અભદાલાદ         (ડ) જાભ કાંબાણમા 

(૪) ભધયુામે પ્રાથવભઔ અને ભાધ્મવભઔ વળક્ષણ .............. ભાાંથી રીધુાં.  
      (અ) િાયઔા                (ફ) અભદાલાદ             (ઔ) ઔરઔત્તા            (ડ) જાભકાંબાીમા  

(૫) ભધયુામે સ્નાતઔની હડગ્રી ................... ભાાંથી ભેલી.  
      (અ) ઔરઔત્તા - યેવવડને્ટ ઔરેજ                         (ઔ) અભદાલાદ - ગજુયાત ઔરેજ 

      (ફ) ઔરઔત્તા - રૉ ઔરેજ                              (ડ) અભદાલાદ - એચ. ઔે. ઔરેજ  

(૬) ભધયુામ અભેહયઔા ............. ની તારીભ રેલા ખમા શતા.  
      (અ) રેકન                (ફ) અણબનમ              (ઔ) ણચત્રઔરા          (ડ) યાંખભાંચ અને હદગ્દળાન 

(૭) અભેહયઔાભાાં ભધયુામે ................ વાપ્તાહશઔન પ્રાયાંબ ઔમો .  

       (અ) ગજુયાતી             (ફ) હશન્દી                 (ઔ) ફાંખાી           (ડ) ભયાઠી  

(૮)  શારભાાં ભધયુામ ............. દેળભાાં યશ ેછે.  
      (અ) આહફ્રઔા               (ફ) અભેહયઔા              (ઔ) ઔેનેડા             (ડ) રાંડન  

(૯) ભધયુામ યણચત 'ઔલ્તરુ' કૃવતનુાં સ્લફૃ ........... છે.  
     (અ) નલરઔથા             (ફ) રઘનુલર            (ઔ) નાર્ઔ              (ડ) નલણરઔા  

(૧૦) નીચેનાભાાંથી ............. એ ભધયુામન લાતાણવ ાંગ્રશ છે. 
      (અ) વાફાજી            (ફ) વબા                (ઔ) ઔેહપમત           (ડ) ફાાંળી નાભની એઔ છઔયી 
 

 

 



(૧૧)  ............... એ ભધયુામ યણચત નાર્ઔ છે.  

      (અ) ઔઈ ણ એઔ ફૂરનુાં નાભ ફર ત            (ઔ) ભેયે વમા ખમે યેગનૂ  

      (ફ) ફાાંળી નાભની એઔ છઔયી                       (ડ) નીરે ખખન ઔે તરે  

(૧૨) ભધયુામ યણચત 'અશ્વત્થાભા' કૃવતનુાં સ્લફૃ ............ છે.  
          (અ) એઔાાંઔીવાંગ્રશ              (ફ) નાર્ઔ               (ઔ) વનફાંધ           (ડ) ટૂાંઔીલાતાણ   

(૧૩) ભધયુામની .......... નલરઔથા ઉયથી 'લટ્વ મય યાળી' નાભનુાં હશન્દી ચરણચત્ર ફન્યુાં.  
         (અ) ચશયેા                    (ફ) વબા                 (ઔ) મકુસકુ         (ડ) હઔમ્ફર યેલન્વ વડૂ 

(૧૪) મખેળનુાં  ાત્ર .............. નલરઔથાભાાં આલે છે.  
        (અ) હઔમ્ફર યેલન્વ વડૂ       (ફ) વબા                  (ઔ) ચશયેા           (ડ) મકુસકુ  

(૧૫) તતી નાભનુાં સ્ત્રીાત્ર ભધયુામની ............... નલરઔથાભાાં આલે છે.  
       (અ) ઔાવભની                  (ફ) વબા                   (ઔ) ચશયેા            (ડ) વાફાજી  

(૧૬) ' ધ રાઈર્ ઈન ધ પયેસ્ર્' કૃવતનુાં સ્લફૃ ............. છે.  
       (અ) અનલુાદ                 (ફ) નાર્ઔ                  (ઔ) વનફાંધ           (ડ) નલરઔથા 

(૧૭) નીચેનાભાાંથી .................. એ ભધયુામન એઔાાંઔીવાંગ્રશ છે.  

      (અ) અશ્વત્થાભા               (ફ) વાંત ુયાંખીરી            (ઔ) કુભાયની આખાળી (ડ) હદર ઔી ખરી 

(૧૮) ઈ.વ. ૧૯૯૯ ભાાં ભધયુામને ............ ચાંરઔ પ્રાપ્ત થમ.  
      (અ) યણજજતયાભ સલુણાચાંદ્રઔ (ફ) નભણદ ચાંરઔ            (ઔ) કુભાય સલુણણ ચાંરઔ (ડ) પે્રભાનાંદ ચાંરઔ 

(૧૯) 'ઔાન્તા ઔશ'ે કૃવતનુાં વાહશત્મ સ્લફૃ ............ છે. 
      (અ) એઔાાંઔીવાંગ્રશ            (ફ) લાતાણવ ાંગ્રશ             (ઔ) વનફાંધવાંગ્રશ        (ડ) ઔાવ્મવાંગ્રશ  

(૨૦) ભધયુામ યણચત 'ચશયેા' ની પ્રથભ આવવૃત્ત ઈ.વ. ........... પ્રઔાવળત થઈ .  
      (અ) ૧૯૬૩                  (ફ) ૧૯૬૪                 (ઔ) ૧૯૬૫              (ડ) ૧૯૬૬ 

(૨૧) " અનતુય તાંખતાના ભોનન લાાંઔ આીને જાણીતી ણરવના અક્ષયભાાંથી 'ચશયેા' એ તાની ઔાભની 

        ણરવ ફનાલી રીધી છે. " 'ચશયેા' નલરઔથા વલળેનુાં આ વલધાન ............ એ ઔયુું છે.  
      (અ) વવતાાંશ ુમળિન્દ્ર         (ફ) ભધયુામ              (ઔ) યાધેશ્માભ ળભાણ      (ડ) સયેુળ જી 

(૨૨) 'ચશયેા' નલરઔથાભાાં ................ તીથણધાભની સષૃ્ટર્નુાં લણણન છે.  
      (અ) િાયઔા                   (ફ) ખકુ                (ઔ) ભથયુા                (ડ) ડાઔય 

(૨૩) નીચેનાભાાંથી ................. એ ભધયુામન વનફાંધવાંગ્રશ  છે.  
     (અ) નીરે ખખન ઔે તરે      (ફ) ફરે ઝીણાાંભય       (ઔ) દૂયના એ સયૂ        (ડ) નાંદ વાભલેદી 

(૨૪) ભધયુામની 'હઔમ્ફર યેલન્વ વડૂ' નલરઔથા યથી ........... રે્ણરહપલ્ભ ફની શતી.  
      (અ) મખેળ ટેરનુાં લેવલળા                          (ઔ) ઔઇ ણ એઔ ફૂરનુાં નાભ ફર ત  

      (ફ) કુભાયની અખાળી                                  (ડ) ાનઔય નાઔે જઇ  

(૨૫) ભધયુામના ............. નાર્ઔના ચોદ બાાભાાં અનલુાદ થમા છે.  
      (અ) ઔઇ ણ એઔ ફૂરનુાં નાભ ફર ત               (ઔ) કુભાયની અખાળી  

      (ફ) આણે ઔરફભાાં ભળ્મા શતા                      (ડ) ાનઔય નાઔે જઇ 



(૨૬) ભધયુામની 'હઔમ્ફર યેલન્વ વડૂ' નલરઔથા યથી ............ ર્ી.લી. વવહયમર ફની.  
      (અ) વભ. મખી            (ફ) વભસ્ર્ય એન્ડ વભવવવ    (ઔ) શ્રીભાન - શ્રીભવત        (ડ) વભસ્ર્ય એક્વ  

(૨૭) ભધયુામના ભાતાનુાં નાભ .............. શતુાં.  

       (અ) વલજમાફશને      (ફ) ભભતાફશને           (ઔ) જમાફશને              (ડ) લાણફશને 

(૨૮) ઈ.વ. ૧૯૭૨ ભાાં ભધયુામને .............. સલુણણચાંરઔ ભળ્મ.  
       (અ) નભાદ સલુણાચાંદ્રઔ                              (ઔ) ધનજીઔાનજી સલુણણચાંરઔ 

       (ફ) યણત્જતયાભ સલુણણચાંરઔ                       (ડ) નયવવિંશ ભશતેા સલુણણચાંરઔ 

(૨૯) ભધયુામને ભેૂન કખ્કય એલડણ ઈ. વ. ........... ભાાં ભળ્મ.  
       (અ) ૨૦૦૨             (ફ)  ૨૦૦૩               (ઔ) ૨૦૦૪                 (ડ) ૨૦૦૬ 

(૩૦) ભધયુામના ફાણના પ્રવાંખ વલળેણે .............. ળશયે વાથે વાંઔામેરાાં છે.  
       (અ) િાયઔા              (ફ) ઔરઔત્તા               (ઔ) અભદાલાદ             (ડ) મુાંફઈ  

(૩૧)  ‘ ફવ , શલે અભને કાયી દા ને ઔાચાાં ળાઔ ઔણ કલડાલળે ?‘– આ લાક્ય ........... ફરે છે.  
      (અ) રેકઔ               (ફ) રેકઔની ફશને        (ઔ) રેકઔના વતા          (ડ) રેકઔની ભાતા 

(૩૨) ભધયુામે ટૂાંઔીલાતાણક્ષેતે્ર ઔયેર પ્રમખ ............... છે.  
      (અ) શાભોવનઔા           (ફ) ગર્નાશાવ            (ઔ) ગર્નાર              (ડ) યચનાયીવત  

(૩૩) ‘ચશયેા’નલરઔથાભાાં રેકઔના ભર્ાબાઈનુાં નાભ ............... છે.  
      (અ) પ્રભદબાઈ         (ફ) લુ ુ                  (ઔ) ની                    (ડ) દોરત  

(૩૪) નલરઔથાભાાં રેકઔના વભત્ર લુ ુવાથેની કાણ .............. સ્થે થઈ શતી. 
     (અ) રાઈબે્રયીભાાં         (ફ) મુાંફઈભાાં              (ઔ) ફજાયભાાં                (ડ) અભદાલાદભાાં 

(૩૫) “ જ અના બાવા ઠીઔ વે નશીં જાનતા  શી અંગ્રેજીભેં ફરતા શૈ.” – નલરઔથાભાાં આ લાક્ય ....... 

       ફરે  છે.  
       (અ) પ્રભદ           (ફ) ભશાયાજ              (ઔ) ીલ ુ                    (ડ) યસુપુ  

(૩૬) રેકઔ ઔરઔત્તાભાાં વોપ્રથભ ............. ના ગયે યશ ેછે.  
      (અ) લુ ુ            (ફ) યસુપુ                  (ઔ) ળેઠ ભશનરારજી        (ડ) વયરા  

(૩૭) ળેઠ ભશનરારજીના ભશાયાજનુાં નાભ .......... શતુાં.  
      (અ) જભનાપ્રવાદ     (ફ) યભણ                 (ઔ) યામ પ્રવાદ              (ડ) રારજી  

(૩૮) ળેઠ ભશનરારજીના ............. તુ્ર શતા.  
      (અ) એઔ              (ફ)  ફે                   (ઔ) ત્રણ                     (ડ) ચાય 

(૩૯) ાંહડતજી નીરઔાંઠે ઔરઔત્તાભાાં તાનુાં ઉનાભ ......... યાખ્ય ુશત ુાં.  
       (અ) વદૃમ            (ફ) ગનશ્માભ            (ઔ) શ્માભ                    (ડ) પ્રવાદ 

(૪૦) રેકઔ ......... ની ચડી લાયતા.  
       (અ) બાંલયરાર      (ફ) હઔળયીભર            (ઔ) લુ ુ                     (ડ) યાંજના  

(૪૧) રેકઔ .......... ના લયામેરાાં ઔડાાં અને જડાાં શયેતાાં શતાાં.  
       (અ) હઔળયીભર     (ફ) બાંલયભર             (ઔ) દોરત                    (ડ) યસુપુ  



(૪૨) રેકઔ વાભે રગ્નન પ્રસ્તાલ .......... મઔેૂ છે.  
      (અ) વયરા          (ફ) મદુૃ                    (ઔ) યાંજના                    (ડ) શ્રીરેકા  

(૪૩) ‘ ત ુાં આ ચેઔ રઈ ર,ે અને જેને જફૃય શમ એને ભાયી લતી ાાંચવ ફૃવમા આજે.’– આ લાક્ય .......ફર ે

        છે.  
          (અ) યસુપુ        (ફ) ળેઠ ભશનરારજી     (ઔ) જભનાપ્રવાદ              (ડ) લુ ુ  

(૪૪) લુનુી ત્નીનુાં નાભ ...... છે.  
         (અ) તતી       (ફ) વયરા                 (ઔ) યાંજના                     (ડ) શ્રીરેકા 

(૪૫) લુ ુમૂ ............ ળશયેન લતની શત.  
        (અ) ફનાયવ      (ફ) ઔરઔત્તા               (ઔ) મુાંફઈ                      (ડ) િાયઔા 

(૪૬) ભાભાના ફાફાને વનાની ચેઈન ......... એ આી શતી.  
       (અ) વભવયાજી      (ફ) ળેઠ ભશનરારે       (ઔ) ાંડાજીએ                   (ડ) દોરતે   

(૪૭) ‘ તભે ભને ભતૂ ખણ છ ?’– આ લાક્ય રેકઔ .......... ને ઔશ ેછે.  
      (અ) તતીને       (ફ) વયરાને               (ઔ) શ્રીરેકાને                  (ડ) યાંજનાને  

(૪૮) લુ ુઅને તતીના ાડળીનુાં નાભ ........... શતુાં.  
      (અ) વાશાફાબ ુ    (ફ) ભશનરાર             (ઔ) જભનાપ્રવાદ              (ડ) વભવયાજી  

(૪૯) નલરઔથાભાાં રેકઔની ભાનેરી ફશનેનુાં નાભ ............ છે.  
      (અ) યાંજના         (ફ) ભધ ુ                  (ઔ) તતી                     (ડ) મદુૃ  

(૫૦) “ છઔયા, આજના યખુભાાં ભાણવનુાં જીલન ફહ ુઔમ્રેક્ષ થઈ ખયુાં છે, એભ તને નથી રાખતુાં ?“- આ 

        વલધાન  ............... ફરે છે. 
        (અ) ચેટજી ફાબ ુ (ફ) ળેઠ ભશનરારજી    (ઔ) જભનાપ્રવાદ              (ડ) ાંડાજી 

(૫૧) “ ભેં યાણી ઉાડી ત્માયે ત ફુલ્રીની જ શતી. છીથી જ એ ઔાીની થઈ ખઈ. ....” આ વલધાન .......  

        ફરે છે.  
         (અ) લુ ુ         (ફ) યસુપુ               (ઔ) ની                      (ડ) ળેઠ ભશનરારજી 

(૫૨) લુ-ુ તતીના તુ્રનુાં નાભ ..... શતુાં.  
       (અ) ઔાજર         (ફ) ખવલિંદ              (ઔ) દોરત                    (ડ) ની 

(૫૩) “રાાંફી ત્જિંદખીન આક વલચાય જ જૂનલાણી છે.”-  નલરઔથાભાાં આ વલધાન ......... ફરે છે.  
       (અ) લુ ુ           (ફ) તતી              (ઔ) યસુપુ                     (ડ) શ્રીરેકા 

(૫૪) નલરઔથાભાાં યસુપુની ત્નીનુાં નાભ ............ શતુાં.  
      (અ) વઔીના          (ફ) ફેખભ               (ઔ) આમેળા                   (ડ) નઝભા 

(૫૫) ભધયુામના ‘ ઔઇણ એઔ ફૂરનુાં નાભ ફર ત’ નાર્ઔ યથી ફનેર નલરઔથા .............  છે.  
      (અ) ઔાવભની         (ફ) વબા                 (ઔ) વાફાજી                (ડ) હઔમ્ફર યેલન્વ વડૂ  

(૫૬) “ તાયે જરદી ઔાંઈઔ ઔયી વેર્ર થઈ જલાની જફૃય છે, ઔઇ છૂલાલાફૄાં નહશિં, ઔઇ ઔાંઈ ઔયલાલાફૄાં નહશિં, આ 

      યીતે ન યશલેામ.” – આ વલધાન ............ ફરે છે. 
       (અ) યસુપુ          (ફ) ની                 (ઔ) લુ ુ                     (ડ) તતી 



(૫૭) “ આદળણ વોથી ઉય છે, એનાથી ઉય ઔાંઈ નથી , પે્રભ ણ નથી.” – આ વલધાન રેકઔ ...... ને ઔશ ેછે.  
      (અ) ઋત ુ           (ફ) શ્રીરેકા              (ઔ) મદુૃ                       (ડ) વયરા  

(૫૮) “ હુાં પે્રભ ઔયી ળકુાં નશીં, પે્રભ ભને વામ નશીં.” – આ વલધાન રેકઔ ......... ને ઔશ ેછે.  
         (અ) ઋત ુ             (ફ) શ્રીરેકા           (ઔ) મદુૃ                        (ડ) વયરા 

(૫૯) “ ા શરેીલાય જ થામ છે, ા ઔયલાભાાં યીઢા થઈ જલામ છી એ ભાત્ર એઔ વનત્મક્રભ થઇ જામ 

        છે.” - નલરઔથાભાાં આ વલધાન ........... ફરે છે.  
        (અ) રેકઔ            (ફ) યસુપુ              (ઔ) દોરત                      (ડ) લુ ુ 

(૬૦) “ હુાં ભાનવવઔ યીતે અાંખ છાં, ળાયીહયઔ યીતે નશીં.” – આ વલધાન .......... ફરે છે.  
        (અ) રેકઔ           (ફ) યસુપુ               (ઔ) લુ ુ                       (ડ) દોરત 

(૬૧) “ ત્જિંદખી સ્થામી ફનલા ભારે્ ઢતી જ શમ છે. રગ્ન જ એન ઉામ છે, ત ુાં યણી જા.” – આ  

       વલધાન.....  ફરે છે.  
        (અ) લુ ુ           (ફ) જભનાપ્રવાદ        (ઔ) ળેઠ ભશનરાર            (ડ) તતી  

(૬૨) “આકયે હુાં ઔણ છાં ? અને ળાથી ળબ્દનાાં લખણ રઇને પરુાં છાં ? ભાયે શુાં ઔયવુાં જઈએ ?” – આ ણચિંતન  

       ............ ઔયે છે.  
        (અ) રેકઔ          (ફ) યસુપુ               (ઔ) લુ ુ                       (ડ) તતી  

(૬૩) “ ત્જિંદખીન એઔ જ  ઉદે્દળ છે – જીલવુાં.” – આ લાક્ય ........ ના ત્રભાાં આલે છે.  
        (અ) વન ુ          (ફ) લુ ુ               (ઔ) રેકઔ                      (ડ) યસુપુ  

(૬૪) “ળબ્દ ફહ ુાંગ ુશમ છે, અને ળબ્દ લાયલાન ભશ ફહ ુબમાંઔય શમ છે.” – આ લાક્ય ....... ના ત્રભાાં  

       આલે છે.  
        (અ) વન ુ         (ફ) રેકઔ                (ઔ) યસુપુ                      (ડ) શ્રીરેકા 

(૬૫) “ હુાં તભને ચાશતી નશતી, શલે ણ ચાશતી નથી.” – આ લાક્ય ......... ના ત્રનુાં છે.  
        (અ) વયરા       (ફ) ઋત ુ                 (ઔ) શ્રીરેકા                    (ડ) મદુૃ 

(૬૬) “ ભતને ઔડલા જેર્ર હુાં ફશાદુય નથી.” – આ લાક્ય .......... ફરે છે.  
        (અ) રેકઔ       (ફ) વન ુ                 (ઔ) યસુપુ                      (ડ) લુ ુ

(૬૭) નલરઔથાના અંતે રકામેરા ત્રભાાં રેકઔ તાનુાં ઉનાભ ........... યાકે છે. 
        (અ) વનાદ     (ફ) વલાદ                (ઔ) વનટપ                    (ડ) વલયશ   

(૬૮) “ એલા વલવધવલરાવભાાં ભને ફૃહઢચસુ્તતાની અને અભાયા વાંફાંધની ઔચાવની લાવ આલે છે.” – આ વલધાન  

       ........ ના વાંદબે રકાયુાં છે.  
        (અ) યાંજના     (ફ) શ્રીરેકા               (ઔ) તતી                     (ડ) વયરા 

(૬૯) નલરઔથાભાાં યાંજનાના બાઇનુાં નાભ ........ છે. 
        (અ) દી ુ      (ફ) પ્રદી                (ઔ) દી                       (ડ) ભીન ુ  

(૭૦) “ ભાણવ ભાલાન ખજ ભાય આર્ર ટૂાંઔ નથી.”- આ લાક્ય નલરઔથાના ......... મઔૂાયુાં છે.  
       (અ) આયાંબભાાં   (ફ) ભધ્મભાાં              (ઔ) અંતભાાં                     (ડ) ત્રભાાં  

 



 

ફી.એ.વેભેસ્ટય -   ૫ 
અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮-૧૯ 

ગજુયાતી 
પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ CORE  (CC) –  ૩૦૪/ B  

'શજાય ચમાાવીની  ભા' - ભશાશે્વતાદેલી અનલુાદઔ : વનસ્શૃા દેવાઈ  
 

  કુર ગણુ –  ૭૦                                                                     ૩+૧=૪   વ્માખ્માન                                                                                                                                      
                                                                                          Credit -  ૪ 
  શતે ુ:  કૃવતના અભ્માવથી વલદ્યાથી ભાતબૃાા ઉયાાંત અન્મ બાાની કૃવતથી હયણચત થામ.  
 
  એઔભ : ૧    અ. અનલુાદનુાં સ્લરૂ - ભશત્લ- ઉમણખતા                                           14  ગણુ 
                ફ.  અનલુાદભાાં ધ્માનાત્ર ફાફત  - પ્રમજન  
 
  એઔભ : ૨   કૃવતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ                                                            14  ગણુ 
 
  એઔભ : ૩   કૃવતન  લસ્તરુક્ષી અભ્માવ ( આ એઔભભાાં ટૂાંઔનોંધ છૂી ળઔાળે. )                     14  ગણુ 
 
  એઔભ : ૪   ઔાવ્મનુાં યવદળાન                                                                       14  ગણુ  
 
  એઔભ : ૫   આ વાથે વાભેર હયવળષ્ટ ભાાંથી ઉયના ત્રણ  એઔભને આલયીને ૧૪ ગણુના         14  ગણુ                                                                                                     
               લૈઔલ્પઔ  (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂાળે  
 
વાંદબાગ્રાંથ  :  
  ૧.  અનલુાદઔા   : અન.ુ નલનીત ભદ્રાવી  

  ૨.  અનલુાદ - વવિાાંત અને વભીક્ષા :  વાંાદઔ - યભણ વની  

  ૩.  અનલુાદની વભસ્મા - એઔ વાંખષ્ષ્ઠ :  ભશનબાઈ ટેર  

  ૪. આસ્લાદ અષ્ટાદળી  :  જમાંત ઔઠાયી   

  ૫. ગજુયાતી ઔવલતાન આસ્લાદ  :  સયેુળ જી    

  ૬. ઔાવ્માસ્લાદ  : પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ   

  ૭. ઔાવ્મ વાંલાદ : યાધેશ્માભ ળભાા  

  ૮. ઔાવ્મયવ     :  વલજમ ળાસ્ત્રી   

  ૯.  ઔાવ્મફાની  :  નીવતન ભશતેા  

 ૧૦. ઔાવ્મદ    :  સભુન ળાશ     

 
 
 



હયવળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી      વેભેસ્ટય : ૫ 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ CORE  (CC) –  304/ B  

   'શજાય ચમાાવીના ભા' -   અનલુાદઔ : વનસ્શૃા દેવાઈ  

 ( નોંધ :  યવુનલવવિટી અને ઔરેજ િાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના  ફહવુલઔપ 

           (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. )  

(૧) ભશાશ્વતેાદેલીન જન્ભ ........... તાયીકે થમ શત.  
      (અ) ૧૪ - ૦૧ – ૧૯૨૬  (ફ) ૧૭ – ૦૧ – ૧૯૨૬  (ઔ) ૧૮ - ૦૧ – ૧૯૨૬   (ડ) ૧૯ – ૦૧ – ૧૯૨૬ 

(૨) ભશાશ્વતેાદેલીનુાં જન્ભસ્થ ............ છે.  
      (અ) ઢાઔા                (ફ) ાંજાફ                 (ઔ) ઔરઔત્તા              (ડ) મુાંફઈ  

(૩) ભશાશ્વતેાદેલીના વતાનુાં નાભ ............. શતુાં.  

     (અ) ભની ગટઔ ઔાપરર (ફ) ફાંખાીફાબ ુ        (ઔ) હદનાનાથ ચેર્યજી     (ડ) ભશળે ગર્ઔ ઔાલ્રર  

(૪) ભશાશ્વતેાદેલીના ભાતાનુાં નાભ ...........  શતુાં. 
     (અ) ધાયીત્રી  દેલી        (ફ) ધાહયણી દેલી          (ઔ) ધયતી દેલી           (ડ) ધયી દેલી 

(૫)  ભશાશ્વતેાદેલીના વળલ્ઔાય બાઈનુાં નાભ ........... શતુાં.  
     (અ) ભવન ચોધયી       (ફ) તુાય ચોધયી         (ઔ) વાન્કા ચોધયી         (ડ) મઔેુળ ચોધયી 

(૬)  ભશાશ્વતેાદેલીએ ઔરેજવળક્ષણ ......... ભાાંથી પ્રાપ્ત ઔયુું.  
     (અ) ઔરઔત્તા વલશ્વવલદ્યારમ– વલશ્વબાયતી યવુનલવવિટી  (ઔ) યાજઔર્ –વોયાટર યવુનલવવિર્ી  

     (ફ) એભ.એવ.યવુનલવવિર્ી – લડદયા                 (ડ) સયુત – દણક્ષણ ગજુયાત યવુનલવવિર્ી  

(૭) ભશાશ્વતેાદેલીએ ........ વલમ વાથે સ્નાતઔ અને અનસુ્નાતઔ અભ્માવ ઔમો.  
      (અ) અંગે્રજી             (ફ) હશન્દી                  (ઔ)    ફાંખાી            (ડ) ભયાઠી 

(૮)  ભશાશ્વતેાદેલીના વતનુાં નાભ .......... શતુાં. 
      (અ) ણફજન બટ્ટાચામા   (ફ) ણચનમ બટ્ટાચામણ      (ઔ) સધુીય બટ્ટાચામણ       (ડ) સફુધ બટ્ટાચામણ 

(૯)  ઈ.વ ૧૯૬૪ભાાં ભશાશ્વતેાદેલીએ .............. ઔરેજભાાં વળક્ષણ આલાનુાં ળફૃ ઔયુું. 
      (અ) ફીજમખઢ ઔરેજ  (ફ) એષ્લ્પન્સ્ર્ન ઔરેજ    (ઔ) એભ.ર્ી.ફી. ઔરેજ    (ડ) ગજુયાત ઔરેજ  

(૧૦)  ભશાશ્વતેાદેલીનુાંભર્ાબાખનુાં વાહશત્મ ......... ઔભ ભારે્ પે્રયણાસ્ત્રત ફની યહ્યુાં.  
      (અ) આહદલાવી        (ફ) ફાહયમા                (ઔ) ફાંખાી             (ડ) ગજુયાતી 

(૧૧) 'શજાય ચમાણવીની ભા' કૃવત મૂ ............. બાાભાાં રકામેરી છે.  
      (અ) ફાંખાી          (ફ) હશન્દી                   (ઔ) ભયાઠી              (ડ) ાંજાફી 

(૧૨) ' શજાય ચમાણવીની ભા'કૃવત  ભારે્  ભશાશ્વતેાદેલીને ............. યુસ્ઔાય ભળ્મ શત.  

      (અ) નફર અુયસ્ઔાય                            (ઔ) નભણદ સલુણણ ચાંરઔ  

      (ફ) જ્ઞાનીઠ યુસ્ઔાય                             (ડ) ગજુયાત ખહયભા એલડણ  



(૧૩) ભશાશ્વતેાદેલીને વભાજવેલા ભારે્ .......... એલડણ ભળ્મ.  
          (અ) દ્મશ્રી           (ફ) દ્મભૂણ         (ઔ) દ્મ વલભૂણ          (ડ) બાયત યત્ન 

(૧૪)  ભશાશ્વતેાદેલીને વાહશત્મ અને વળક્ષણ ભારે્ ................. એલડણ  ભળ્મ.  
         (અ) દ્મશ્રી           (ફ) દ્મભૂણ          (ઔ) દ્મ વલભૂણ          (ડ) બાયત યત્ન 

(૧૫) ઈ.વ. ૨૦૦૬ ભાાં બાયતભાાં મજામેરા સુ્તઔભેાભાાં ભશાશ્વતેાદેલીએ તાના બાણભાાં ...... ની 

      હપલ્ભભાાંથી ળબ્દ રીધાાં શતાાં.  
        (અ) યાજઔયૂ         (ફ) ઔેતન ભશતેા        (ઔ) મળ ચયા            (ડ) વાંજમરીરા બણવાણી 

(૧૬)ભશાશ્વતેાદેલી  વાહશત્મ, વળક્ષણ, વભાજવેલા ઉયાાંત.......... ક્ષેતે્ર ણ ઔામણયત શતાાં.  
       (અ) ત્રઔાય           (ફ)  વભાચાય લાાંચન   (ઔ) સ્લૈચ્ચ્છઔ વાંસ્થા વાથે (ડ) અણબનમ ક્ષેતે્ર  

(૧૭)  ભશાશ્વતેાદેલી ાવેથી ........... નુાં જીલનચહયત્ર ભે છે.  
       (અ) ધી તલીન ઑપ ઝાાંવી                       (ઔ) ધી ક્લીન ઑપ ઈંગ્રેન્ડ 

       (ફ) ધી ક્લીન ઑપ આહફ્રઔા                     (ડ) ધી ક્લીન ઑપ અભેહયઔા   

(૧૮) ' શજાય ચમાણવીની ભા' કૃવતનુાં સ્લફૃ ................ છે.  

       (અ) નલરઔથા        (ફ)    રઘનુલર         (ઔ) વનફાંધ                (ડ) જીલનચહયત્ર  

(૧૯) ' શજાય ચમાણવીની ભા' .......... વાપ્તાહશઔભાાં ધાયાલાહશઔ સ્લફૃે પ્રખર્ થઈ શતી.  

        (અ) ભાતબૃાયતી       (ફ)    કુભાય             (ઔ) ગજુયાત              (ડ) બદુ્વદ્ધપ્રઔાળ 

(૨૦) ભશાશ્વતેાદેલીને ઈ.વ. ............... ભાાં  બાયતીમ જ્ઞાનીઠ યુસ્ઔાયથી વન્ભાવનત ઔયલાભાાં આવ્મા શતાાં. 
       (અ) ૧૯૭૦           (ફ) ૧૯૮૧                (ઔ) ૧૯૯૬                (ડ) ૧૯૯૭  

(૨૧)  ઈ.વ. ૧૯૯૭ ભાાં ભશશ્વતેાદેલીને .......... નાભન વલોચ્ચ એલડણ ભળ્મ.  
       (અ) ભેગ્વેવે એલડા   (ફ) વાહશત્મ અઔાદભી એલડણ  (ઔ) જ્ઞાનીઠ એલડણ   (ડ) દ્મશ્રી એલડણ 

(૨૨) ભશાશ્વતેાદેલીનુાં અલવાન  ............... તાયીકે થયુાં.  

      (અ) ૧૩ - ૦૭ - ૨૦૧૬  (ફ) ૧૪ - ૦૭ - ૨૦૧૬   (ઔ) ૨૫ - ૦૭ – ૨૦૧૬ (ડ) ૨૮ - ૦૭ - ૨૦૧૬ 

(૨૩) ફાંખાભાાં ઈ.વ. ૧૯૬૦ થી ૧૯૭૦ ના ખાાને .................. નાભથી કલાભાાં આલે છે.  
      (અ) મકુ્તતદળઔ     (ફ)    મકુ્તદળઔ                (ઔ) ભતીદળઔ          (ડ) સલુણણદળઔ  

(૨૪) ' શજાય ચમાણવીની ભા' .............. પ્રઔાયની કૃવત છે.  

      (અ) ઐવતશાવવઔ    (ફ) વાભાત્જઔ                   (ઔ) વાભાજજઔલાસ્તલલાદ  (ડ) એબ્વડણ  

(૨૫) ' શજાય ચમાણવીની ભા' કૃવતનુાં મખુ્મ નાયીાત્ર ............. છે. 
       (અ) સજુાતા       (ફ) ણફની                       (ઔ) નીા                  (ડ) તરુી  

(૨૬) સજુાતાના વતનુાં નાભ .......... છે.  
       (અ) હદવ્મનાથ    (ફ) હદનાનાથ                   (ઔ) હદનદમા             (ડ) હદનેળકુભાય 

(૨૭) સજુાતાના વપ્રમ તુ્રનુાં નાભ ........... છે.  
       (અ) વ્રતી         (ફ) જ્મવત                       (ઔ) વમ ુ                   (ડ) અવભત 

(૨૮) ' શજાય ચમાણવીની ભા' કૃવત ............... બાખભાાં લશેંચામેરી છે.  
       (અ) ફે           (ફ) ત્રણ                          (ઔ) ચાય                    (ડ) ાાંચ  



(૨૯) સજુાતાની તુ્રીનુાં નાભ ............... છે.  
        (અ) વના       (ફ) ણફની                     (ઔ)    નાંહદની               (ડ) શભે  

(૩૦) સજુાતાના હદઔયાની રાળ ............. થી ભે છે. 
       (અ) ઔાાંટાયકુુય   (ફ) ભનમકુુય                  (ઔ) વવનેનકુુય               (ડ) ભોનકુય 

(૩૧) " તભે જ આ ગડીએ ચાલ્મા નશીં જા ત હુાં ગયભાાંથી નીઔી જઈળ અને ક્યાયેમ ાછી નશીં પરુાં." -  

         નલરઔથાભાાં આ વલધાન .............. ફરે છે.  
         (અ) સજુાતા     (ફ) ણફની                      (ઔ) વના                   (ડ) તરુી  

(૩૨) " તુાં આક હદલવ ક્યાાં ખઈ શતી એ ણ હુાં ના છેૂ ળકુાં ?" - આ વલધાન ............ ફરે છે. 
        (અ) હદવ્મનાથ    (ફ) જ્મવત                   (ઔ) અવભત                  (ડ) ર્ની  

(૩૩) વ્રતી અને એના વભત્ર વાથે ............ એ દખ ઔમો.  
       (અ)  અવનદ્ય       (ફ) વમ ુ                     (ઔ) અવભત                  (ડ) ફાફલ ુ 

(૩૪) વ્રતી એના વભત્ર  વાથે .............. ઔવલની જમાંવત ઉજલે છે.  
       (અ) યવલન્દ્રનાથ    (ફ) સુાંદયભ                  (ઔ) ઉભાળાંઔય                (ડ) ભેગાણી  

(૩૫) ' વ્રતી.... ઔેભ એઔ શજાય ચમાણવીની  રાળ ફની ખમ ?' - નલરઔથાભાાં આ વલધાન......... ના વાંદબણભાાં 

        મઔુાયુાં છે. 
       (અ) સવુભત્રા       (ફ) શભે                      (ઔ) વમનુી ભાતા            (ડ) નાંહદની  

(૩૬) નાંહદનીની ભાતા નાંહદનીના રગ્ન ............. વાથે ઔયાલલા ઈચ્છે છે.  
       (અ) વાંદી       (ફ) વમ ુ                     (ઔ) અવભત                  (ડ) ર્ની 

(૩૭) " ના, હુાં ફશાય નહશ આલી ળકુાં , ગયભાાં જ નજયઔેદ છાં." - નલરઔથાભાાં આ વલધાન ......... ફરે છે.  
       (અ) નાંહદની      (ફ) વમનુી ભાતા             (ઔ) સજુાતા                  (ડ) શભે 

(૩૮) સજુાતા વવલામ વ્રતી ગયભાાં ફીજા .............. ની ઔાજી યાકે છે.  
        (અ)  શભે        (ફ)  ણફની                  (ઔ) વના                     (ડ) તરુી  

(૩૯) વ્રતી........... ને પે્રભ ઔયત શત.  
        (અ) નાંહદની      (ફ) વલજ્મા                 (ઔ) યભા                      (ડ) શભેા  

(૪૦) ણફનીન જન્ભ ............... દેળભાાં થમ શત. 
       (અ) ઈંગ્રેન્ડ      (ફ) ણિર્ન                 (ઔ) ઔેનેડા                     (ડ) અભેહયઔા  

(૪૧) સજુાતાની નઔયાણીનુાં નાભ ................ શતુાં.  
      (અ) શભે           (ફ) શભેા                   (ઔ) શતે                       (ડ) હશય  

(૪૨) સજુાતા ................ ભાાં નઔયી ઔયતી શતી.  

      (અ) ફેંઔભાાં       (ફ) સ્કુરભાાં                 (ઔ) ઔૉરેજભાાં                  (ડ) ઔાંનીભાાં  

(૪૩) " હુાં તને એઔ વવિંશ - વળઔાયી છાલાી વાડી કયીદી આીળ." - આ લાત સજુાતાને ........... ઔશી શતી.  
      (અ) વ્રતી        (ફ) હદવ્મનાથ              (ઔ)   જ્મવત                    (ડ) સજુાતાના વતા 
 

 

 



(૪૪) " શા, રઔળાશીના ળયીયભાાં ઔેન્વયન વડ , નહશ વભસ્ર્ય ચેર્યજી, ઔઈ છાાભાાં નહશ છાલા દઈએ." - 

        આ વલધાન ............. ફરે છે.  
              (અ) વયજાર      (ફ) ત્રઔાય            (ઔ) રીવ            (ડ) તાંત્રી  

(૪૫) " ફેન, વ્રતીન ભરઔાર્ શજી અભાયી આંક વાભે છે. વનાના સયૂજ જેલ શત તભાય દીઔય." - આ 

        વલધાન .................. ફરે છે.  
             (અ) વમનુી ભા       (ફ) શભે                (ઔ) નાંહદની             (ડ) વભવવવ ઔાહડઆ  

(૪૬) ણફનીના રગ્ન ........... વાથે નક્કી થામ છે.  
            (અ) ટની ઔાહડમા   (ફ) ચેર્યજી             (ઔ) અવભત             (ડ) ળયદ  

(૪૭) સજુાતાએ ફીજ વલરશ ............... યીતે ઔમો.  
           (અ) નઔયી નહશ છડીને (ફ) નઔયી છડીને     (ઔ) ગય છડીને         (ડ) ગય નહશ છડીને  

(૪૮) "દૂગ ીત છઔય ! છઔયી જેલ છઔય. ન નનરીનેવ." - આ લાક્ય .......... ફરે છે.  
           (અ) હદવ્મનાથ          (ફ) જ્મવત             (ઔ) અવભત            (ડ) ર્ની 

(૪૯) વભરી વભત્રા અને જીસ ુવભત્રાના તુ્રનુાં નાભ ............ છે.  
          (અ) યન ુ                (ફ) વમ ુ               (ઔ) રારટુ             (ડ) ાથણ  

(૫૦) " વભમ ળઔથી ણ ફલાન છે. વળઔ હઔનાય છે ત વભમ શાંભેળાાં લશતેી ખાંખા." આ લાક્ય ......... 

        ફરે છે.  
          (અ) સજુાતા સ્લમાં      (ફ) વમનુી ભા           (ઔ) શભે                (ડ) નાંહદની  

(૫૧) " એઔાએઔ ફધુાં જ ગભુાલી ફેઠી છાં, એઔ યખુ - એઔ ઔલ્ કયેકય કતભ થઈ ખમ. તે હદલવની એ 'હુાં'  

        શલે ભયી ચઔૂી છાં" નલરઔથાભાાં આ લાક્ય ............ ફરે છે.  
          (અ) નાંહદની            (ફ) સજુાતા              (ઔ) શભે               (ડ) વમનુી ભા  

(૫૨) 'શજાય ચમાણવીની ભા' ની પ્રથભ આવવૃત્ત ઈ.વ. .......... ભાાં પ્રખર્ થઈ.  
         (અ) ૧૯૯૯            (ફ) ૨૦૦૦               (ઔ) ૨૦૦૧            (ડ) ૨૦૦૨ 

(૫૩) જ્મવત અને ણફનીના તુ્રનુાં નાભ ................ છે.  
         (અ) સભુન             (ફ)   ફફલ ુ            (ઔ) યાભ              (ડ) ફરાઈ  

(૫૪) " સજુાતા ણફરકુર રાખણીશીન લાઈપ છે. એણે જ એના તુ્રને ફખાડમ છે......... " નલરઔથાભાાં આ 

        લાક્ય  ............ ફરે છે.  
         (અ) ભોરી વભત્રા       (ફ) હદવ્મનાથ           (ઔ) વભવવવ ઔાહડમા   (ડ) જીસ ુવભત્રા  

(૫૫) ભશાશ્વતેા દેલીના તુ્રનુાં નાભ ............ છે. 

        (અ) નફારુન બટ્ટાચામા (ફ)  વારભર મકુયજી   (ઔ) ળયદચાંર          (ડ) જતીનફાબ ુ  

(૫૬) ભશાશ્વતેા દેલીના ણરર્ીઔર વલઔરીના સ્થાઔ અને વાંાદઔ બાઈનુાં નાભ ......... છે.  
        (અ) વચીન ચોધયી   (ફ)    નફારુન બટ્ટાચામણ   (ઔ)    ળયદચાંર      (ડ) જતીનફાબ ુ

(૫૭) ણફનમ બટ્ટાચામણ ............... રેકન ભારે્ પ્રવવદ્ધ  શતા. 
        (અ) નાટય રેકન     (ફ) ઔર્ાય રેકન           (ઔ)  વનફાંધરેકન     (ડ) ઔાવ્મરેકન  
 



(૫૮) ભશાશ્વતેા દેલીનુાં અલવાન .............. ના ઔાયણે થયુાં.  
          (અ) હુ્રદમયખન  હભુર   (ફ) તાલ                   (ઔ) ઔૉરેયા           (ડ) ઔેન્વય  

(૫૯) ભશાશ્વતેા દેલીએ હશન્દી બાાભાાં રકેરી કૃવત ............ છે.  
         (અ) અક્ગ્નખબા             (ફ) ખદાન                  (ઔ) ભૈરી ચાદય     (ડ) ગયે ફાહશયે 

(૬૦) ભશાશ્વતેાદેલીની કૃવત યથી ............... હપલ્ભ ફની.  

        (અ) રુદારી                 (ફ) ધ ક્લીન પ ઝાાંવી     (ઔ) ધલરી         (ડ) ડસ્ર્ ન ધી યડ 

(૬૧) 'અનલુાદ' મૂ .......... બાાન ળબ્દ છે.  
        (અ) વાંસ્કૃત                (ફ) અંગ્રેજી                    (ઔ) ફાંખાી        (ડ) હશન્દી  

(૬૨) યલીંરનાથ ર્ાખયની ......... કૃવતન અંગ્રેજીભાાં અનલુાદ થમ.  
        (અ) ખીતાાંજણર            (ફ) ળઔાાંજણર                 (ઔ) બાલાાંજણર       (ડ) ળબ્દાાંજણર  

(૬૩) ફે્રન્ચ  નાર્ઔ યથી અંગ્રેજાભાાં યચામેર 'ભઔ ડૉક્ર્ય' નુાં ગજુયાતી ફૃાાંતય .......... નાભે થયુાં છે. 
       (અ) બટ્ટનુાં બાળાં          (ફ) વભથ્માણબભાન           (ઔ) જારઔા           (ડ) હનુ્નયકાનની ચડાઈ 

(૬૪) 'Somebody` ` 's Dar l i ng'  ન ભેગાણીએ........... નાભે અનલુાદ ઔમો.  
      (અ) ઔઇન રાડઔલામ      (ફ) ઔઇની રાડઔી         (ઔ) ભાયી વ્શારી        (ડ) રાડરી ફેફ 

(૬૫) ભશાશ્વતેા દેલીના ભતે ........ રઔ િાયા ઈવતશાવ વજાણમ છે.  
      (અ) વાભાન્મ                (ફ) ભધ્મભ                (ઔ) ઉચ્ચ               (ડ) બચુ્ધ્ધજીલી  

(૬૬) 'શજાય ચમાણવીની ભા' નલરઔથાના મૂભાાં ............... આંદરન છે.  
      (અ) નઔવરલાદ            (ફ) વભાજલાદ            (ઔ) બાાલાદ           (ડ) જ્ઞાવતલાદ 

(૬૭) ભશાશ્વતેા દેલીની 'ઝાાંવીઔી યાની' કૃવતન વાખાયી અને ભાંહદયાવેન ગપુ્તાએ  ........... બાાભાાં અનલુાદ 

      ઔમો.  
        (અ) અંગે્રજી               (ફ) હશન્દી                 (ઔ) ભયાઠી              (ડ) ાંજાફી 

(૬૮) ભશાશ્વતેા દેલીના વતા વ્મલવામે ................. શતા.  
        (અ) રેકઔ                (ફ) ઑહપવય              (ઔ) ડૉઔર્ય              (ડ) એચ્ન્જવનમય 

(૬૯) ભશાશ્વતેાદેલીએ લાયાણવી ળશયે વાંદબે યચેર કૃવત .......... છે.  
       (અ) વાંગા               (ફ) શજાય ચમાણવીની ભા   (ઔ) રુદારી              (ડ) ક્ુાંહઔ ક્ુાંહઔ રડઔી ? 

(૭૦) વનસ્શૃા દેવાઈ િાયા અનલુાહદત કૃવત ' શજાય ચમાણવીની ભા' ની પ્રથભ આવવૃત્ત ઈ.વ. ........... ભાાં પ્રખર્ 

      થઇ.  
     (અ)  ૧૯૯૬               (ફ) ૧૯૯૯                (ઔ) ૨૦૦૦               (ડ) ૨૦૦૧ 

 

 
=====     =====     ===== 

 

 

 
 



ફી.એ.વેભેસ્ટય -   ૫ 
અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮-૧૯ 

ગજુયાતી 
પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ CORE  (CC) –  ૩૦૫/ A 

'પે્રભ ચીવી' - વલશ્વનાથ જાની  
 
  કુર ગણુ –  ૭૦                                                                     ૩+૧=૪   વ્માખ્માન                                                                                                                                      
                                                                                         Credit -  ૪ 
  શતે ુ:  કૃવતના અભ્માવથી વલદ્યાથી ભધ્મઔાના ગજુયાતી વાહશત્મની કૃવતઅને સ્લરૂની જાણઔાયી પ્રાપ્ત ઔયળે 
         અને એઔ વજૉઔની કૃવતન વગન અભ્માવ ઔયળે.  
 
  એઔભ : ૧   વજૉઔનુાં જીલન - વભમ અને વભગ્ર વાહશત્મવજૉન                                       14  ગણુ 
 
  એઔભ : ૨   કૃવતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ                                                            14  ગણુ 
 
  એઔભ : ૩   કૃવતન  લસ્તરુક્ષી અભ્માવ ( આ એઔભભાાં ટૂાંઔનોંધ છૂી ળઔાળે. )                     14  ગણુ 
 
  એઔભ : ૪   વલચાયવલસ્તાય                                                                          14  ગણુ  
 
  એઔભ : ૫   આ વાથે વાભેર હયવળષ્ટ ભાાંથી ઉયના ત્રણ  એઔભને આલયીને ૧૪ ગણુના         14  ગણુ                                                                                                     
               લૈઔલ્પઔ  (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂાળે. 
 
વાંદબાગ્રાંથ  : 
 
૧.  ભધ્મઔારીન ગજુયાતી વાહશત્મ : અનાંતયામ યાલ   

૨.  ભધ્મઔારીન ગજુયાતી વાહશત્મ :  યભેળ વત્રલેદી  

૩. વલશ્વનાથ જાની– એઔ અધ્મમન : ભશને્દ્ર દલે  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

હયવળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી       વેભેસ્ટય : ૫ 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ CORE  (CC) –  305/ A 

' પે્રભ ચીવી'   - વલશ્વનાથ જાની 
( નોંધ :  યવુનલવવિટી અને ઔરેજ િાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના 
          ફહુવલઔપ (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. )  
(૧) વલશ્વનાથ જાની ........... યખુના ઔવલ છે.  
        (અ) ભધ્મઔારીન        (ફ) સધુાયઔયખુ          (ઔ) વાક્ષયયખુ           (ડ) આધવુનઔ 

 (૨) વલશ્વનાથ જાની તાની બાાને ............ તયીઔે કાલે છે.  
        (અ) ગજુયાતી          (ફ) ભારુ ગજુૉય            (ઔ) ગજુૉય બાા         (ડ) ગજુ્જય બાા  

(૩) વલશ્વનાથ જાની મખુ્મત્લે .............. ઔવલ છે.  

        (અ) ઔથાઔાય           (ફ) આખ્માનઔાય         (ઔ) લાતાણઔાય             (ડ) ખયફીઔાય  

(૪) વલશ્વનાથ જાની મખુ્મત્લે ........... બસ્ક્તનુાં વનફૃણ ઔયનાય ઔવલ છે.  
       (અ) પે્રભરક્ષણા બક્તત  (ફ)  શ્રલણબસ્ક્ત          (ઔ) ગફુૃબસ્ક્ત            (ડ) દાસ્મબસ્ક્ત 

(૫) વલશ્વનાથ જાની મખુ્મત્લે જ્ઞાવતએ ......... િાહ્મણ શતા.  
       (અ) પ્રશ્નયા            (ફ) ઓહદચ્મ               (ઔ) વવદ્ધયુા             (ડ) લડનખયા  

(૬) વલશ્વનાથ જાની તાની કૃવતભાાં ............ ળબ્દન લાયાંલાય ઉલ્રેક ઔયે છે. 
       (અ) જમાની           (ફ) જાની                  (ઔ) વની                (ડ) લૈટણલ 

(૭) વલશ્વનાથ જાનીએ ‘ભવા ચહયત્ર’ ની યચના .......... ભાાં ઔયી છે.  

       (અ) ણખયનાય         (ફ) વભનાથ               (ઔ) ાટણ                (ડ) ઔચ્છ  

(૮) વલશ્વનાથ જાનીની .......કૃવત પે્રભાનાંદના ’ભાભેયા’ની શયભાાં ઊબી યશી ળઔે એલી ક્ષભતા ધયાલે છે. 
       (અ) ભવા ચહયત્ર   (ફ) વખા ચહયત્ર          (ઔ) પે્રભ ચીવી          (ડ) ચાતયુી ચારીવી  

(૯) વલિાનએ વલશ્વનાથ જાનીન જીલનઔા ઈ.વ. ............ ન વનવશ્ચત ઔમો છે.  
       (અ) ૧૬૨૪ થી ૧૬૪૨ (ફ) ૧૬૦૯ થી ૧૬૮૦    (ઔ) ૧૬૩૦ થી ૧૬૬૮     (ડ) ૧૬૫૨ થી ૧૬૮૫ 

(૧૦) ડૉ. બખીરાર વાાંડવેયા વલશ્વનાથ જાનીને ........... જ્ઞાવતના શલાનુાં સ્લીઔાયે છે.  
       (અ) ઓહદચ્મ િાહ્મણ  (ફ) વત્રલેદી ભેલાડા િાહ્મણ (ઔ) પ્રશ્નયા િાહ્મણ       (ડ)  નાખય બ્રાહ્મણ 

(૧૧) શ્રી ઔે. ઔા. ળાસ્ત્રી વલશ્વનાથ જાનીને ............ િાહ્મણ શલાન ભત ધયાલે છે.  
       (અ) ઓહદચ્મ           (ફ) વવદ્ધયુા              (ઔ) ભેલાડા               (ડ) પ્રશ્નયા 

(૧૨) વલશ્વનાથ જાનીએ કૃટણ – ખીન બસ્ક્તશૃાંખાય યવ .......... ભાાં ખામ છે.  
      (અ) ચાતયુી ચારીવી    (ફ) પે્રભ ચીવી          (ઔ) વખાર ચહયત્ર        (ડ) ભવા ચહયત્ર  

(૧૩) વલશ્વનાથ જાનીના ઈટર્દેલ ........... શલાનુાં વાંબલ છે.  
      (અ) વળલ               (ફ)  શ્રીકૃષ્ણ              (ઔ) ખણવત             (ડ) વલટણ ુ



 

(૧૪) નીચેનાભાાંથી ......... કૃવત વલશ્વનાથ જાનીના નાભે ચઢાલેરી છે.  
        (અ) પે્રભ ચીવી        (ફ) ચાતયુચારીવી      (ઔ) વખાચહયત્ર       (ડ) ખનીભન લાડ 

(૧૫) વલશ્વનાથ જાનીએ નયવવિંશના જીલનન ભાભેયાન પ્રવાંખ .............. કૃવતભાાં લણણવ્મ છે.  
         (અ) વખા ચહયત્ર     (ફ) ભવા ચહયત્ર       (ઔ) શાયભાા           (ડ) ચાતયુ ચારીવી 

(૧૬) વલશ્વનાથ જાની યણચત ‘પે્રભચીવી’ નુાં ઔથાલસ્ત ુબાખલતના ‘દળભસ્ઔાંધ’ ના ૪૬ – ૪૭ અધ્મામભાાં  
      વનફૃવત .............. વાંદેળની ઔથાન આશ્રમ રઇને યચ્યુાં છે. 
          (અ) ઉિલ વાંદેળ      (ફ) વલદુય વાંદેળ          (ઔ) જળદા વાંદેળ      (ડ) ખી વાંદેળ  
(૧૭) ‘પે્રભચીવી’ ભાાં .......... દ  વનફૃામા છે. 
          (અ) ચ્ચીવ          (ફ) છવ્લીવ               (ઔ) ખણત્રીવ       (ડ) ચારીવ 
(૧૮) ‘પે્રભચીવી’ ભાાં ભથયુાલાવી થમેરા શ્રીકૃટણ ........ વાથે નાંદ – જળદાને, ખીને વાંદેળ ભઔરે છે.  
          (અ) દૂત               (ફ) ઉિલ                 (ઔ) વલદુય             (ડ) દેલઔી   
(૧૯) વલશ્વનાથ જાની યણચત ‘પે્રભચીવી’નુાં પ્રથભ દ ........... યાખભાાં મઔુાયુાં છે.  
          (અ) ખડી              (ફ) ભારુ                  (ઔ) યાભગ્રી            (ડ) યાભઔરી  
(૨૦) ‘પે્રભચીવી’ ન આયાંબ ............. થી થામ છે.  
          (અ) ભાંખરાચયણ      (ફ) દેલઔીની કૃષ્ણ પ્રત્મેની ઉક્તતથી  (ઔ) ગરુુસ્તલન (ડ) ઈટર્દેલની સ્તવુત  
(૨૧) ‘પે્રભચીવી’ ના ફીજાથી છઠ્ઠા દ સધુીના દભાાં .......... યાખ મઔુામ છે.  
          (અ) ખડી              (ફ) ભારુ                 (ઔ) યાભગ્રી            (ડ) યાભઔરી 
(૨૨) ‘પે્રભચીવી’ ના પ્રથભ દભાાં ......... ના ભાતહૃૃદમના બાલને ઔવલએ પ્રખર્ ઔમાણ છે.  
           (અ) ભાતા દેલઔીના   (ફ) ભાતા જળદાના     (ઔ) લાસદેુલના         (ડ) નાંદના 
(૨૩) ‘પે્રભચીવી’ ના ત્રીજા દભાાં ......... ના ભનબાલને ઔવલએ અણબવ્મસ્ક્ત આી છે.  
           (અ) ભાતા દેલઔી      (ફ) ભાતા જળદા        (ઔ) લાસદેુલ            (ડ) નાંદ 
(૨૪) ‘પે્રભચીવી’ ના ાાંચભા દભાાં ........... િાયા પે્રભનુાં ભશાત્મ્મ દળાણલલાન પ્રમાવ થમ છે.  
           (અ) લાસદેુલ          (ફ) નાંદ                  (ઔ) દેલઔી               (ડ) જળદા 
(૨૫) ‘ જેણે પે્રભ ઔમો નથી ઔે પે્રભની યીતબાતની જેને કફય નથી એ પે્રભની ખત ળી યીતે જાણી ળઔે.’– આ 
        લાત લાસદેુલ .............. ને ઔયે છે.  
           (અ) ઉદ્ધલને          (ફ) કૃટણને                (ઔ) દેલઔીને              (ડ) વ્રજલાવીને 
(૨૬) ' ભાયા ઔશાનજી, તભાયા ભનનુાં જે ઔઇ ઔાયણ શમ ત તભે ભને ઔશ' - એભ .......... ઔશ ેછે.  
           (અ) લાસદેુલ - નાંદને (ફ) લાસદેુલ - દેલઔીને   (ઔ) લાસદેુલ - કૃષ્ણને   (ડ) લાસદેુલ - જળદાને 
(૨૭) લાસદેુલ કૃટણને ભયમખુર્તણી ભામાને ભનથી ઉતાયી પે્રભથી ચયાંખી સુાંદય .............. વળય ય ધાયણ 
       ઔયલા ઔશ ેછે.  
            (અ) ર્ી            (ફ) વાપ                  (ઔ) મખુટ               (ડ) ાગડી  
(૨૮) લાસદેુલ કૃટણને ખલાણુાં ત્મજી .............. ફનલાની લાત ઔયે છે.  
            (અ) ાટલીકુાંલય      (ફ) યાજકુાંલય             (ઔ) યાજા                (ડ) યાજલીય   
(૨૯) 'પે્રભ ચીવી' ના નલભાાં દભાાં વનળહદન તાની લાર્ જતાાં નાંદ - જળદાને અને વ્રજલધૂના  
        ઉચાર્ને વભાલલા શ્રીકૃટણ ............ વાથે વાંદેળ ભઔરલાનુાં વલચાયે છે.  
            (અ) ઉિલ             (ફ) નાયદ                 (ઔ) દૂત                 (ડ) વ્રજલાવી  
 



(૩૦) શ્રીકૃટણ ઉદ્ધલને વાંદેળ ાઠલતાાં ઔશ ેછે ઔે, ભાયા ભનને ળાતા આનારુાં સ્થાન ત ............. છે.  
           (અ) દેલઔીજી           (ફ) જળદાજી             (ઔ) ખી             (ડ) વ્રજલાવી  
(૩૧) ફીજાાં ફાઔ ભાતા ાવે ............... ભાાંખળે ત ભાને સનૂ ુાંસનૂ ુ ાં રાખળે.  
           (અ) સકુડી            (ફ) યફડી                   (ઔ) ભાકણ            (ડ) દશીં  
(૩૨) શ્રીકૃટણને ભથયુાભાાં વલવલધ ઔલાન ઔયતાાંમ વ્રજનુાં ............ લધ ુલશાલુાં  છે.  
           (અ) દૂધ              (ફ) દશીં                     (ઔ) છાળ              (ડ) ભાકણ 
(૩૩) ' થડ ેનીય જ્મભ ભાછરી,ત્મભ મજુ વલના ભાડી એઔરી.' એલી સુાંદય ............... િાયા ભાતાના ભનની  
        વ્મથાને વભજાલી છે. 
           (અ) ઉભા            (ફ) ફૃઔ                    (ઔ) દૃટર્ાાંત            (ડ) ઉત્પે્રક્ષા  
(૩૪) શે્રકૃટણને લૈકુાંઠથી ણ ભને વલળે લશાર છે ............ ન હઔનાય.  
            (અ) વયસ્લતીન      (ફ) ખાંખાજીન               (ઔ) જમનુાજીન       (ડ) હશભારમન  
(૩૫) શ્રીકૃટણ ઉદ્ધલજીને વ્રજની નાયી, ખવઔાના વલાર - ભનનુાં વભાધાન તેભના .........જઇને ઔયલા  
      ઔશ ેછે. 
            (અ) ખાભ              (ફ) ગેય                     (ઔ) પણમાભાાં          (ડ) ળશયેભાાં  
(૩૬) નાંદ - મળદા ઉદ્ધલજીને તુ્રની જેભ આલઔાય આીને ઔશ ેછે ઔે .......એ અભાયાાં ભારે્ ઔાાંઇ ઔશલેડાવ્યુાં  છે. 
            (અ) શ્માભે             (ફ) ઔભરનમને              (ઔ) ઔારાએ            (ડ) ઔાન્શાએ   
(૩૭) 'પે્રભ ચીવી' ભાાં શ્રીકૃટણન વાંદેળ રઈને ઉદ્ધલજી .............. ભાાં આલે છે.  
            (અ) ખકુ             (ફ) ભથયુા                   (ઔ) િાયઔા             (ડ) વભનાથ  
(૩૮) શ્રીકૃટણ ભથયુાભાાં યાજબખ, ખભતી યવઈ અને અનેઔ જાતનાઅથાણાજભતા શલાાં છતાાં તેભને ત 
      ખકુન  ............... લધ ુલશાર છે.  
            (અ) કીચડી             (ફ) બાત                    (ઔ) દશીં                (ડ) છાળ  
(૩૯) ભથયુાભાાં ફધુાં જ શલાાં છતાાં કૃટણને ભાતાના શાથનુાં ીયવેલુાં ............... ભતુાં ન શલાનુાં દુ:ક છે.  
            (અ) દૂધ                 (ફ) બાત                    (ઔ) દશીં               (ડ) ભાકણ 
(૪૦) ભથયુાથી કૃટણન વાંદેળ રઈને આલેરા ઉદ્ધલજી વભક્ષ શ્રીકૃટણનાાંસ્ભયણ લણણલતાાં ભાતા મળદા 
      તાની .............. ણ પ્રખર્ ઔયે છે.  
            (અ) લેદના              (ફ) વલયશ - વ્મથા           (ઔ) ીડા               (ડ) માદ 
(૪૧) ' ભાજી ! સકુડી મજુને આ ' એભ ઔશનેાયની ભામાને હુાં ઔેભ ઔયીને ઉતાયી - ભરૂી ળકુાં ?' = આ  
        ............ ઔશ ેછે.  
            (અ) મળદા              (ફ) કૃટણ                    (ઔ) દેલઔી             (ડ) ખી  
(૪૨) મળદા કૃટણની ' ભાજી ................. મજુને આ' એ લાતને ભરૂી ળઔત નથી.  
            (અ) બાત                (ફ) કીચડી                  (ઔ) ભાકણ            (ડ) સકુડી 
(૪૩) કૃટણ મળદાને .............. ઔશીને ફરાલે એલી ભાતહૃૃદમની તીવ્ર ઝાંકના છે.  
             (અ) ભા                  (ફ) ભાડી                    (ઔ) ભમ્ભી             (ડ) ફા  
(૪૪) 'પે્રભ ચીવી' ભાાં તુ્રવલયશની અયાંાય લેદના અનબુલતા નાંદ - મળદાના હૃદમના ............. બાલને  
       લાચા ભી છે.  
             (અ) લત્વર               (ફ) મદુૃ                     (ઔ) યમજૂી             (ડ) વલસ્ભમ  
(૪૫) શ્રીકૃટણન વાંદેળ રઈને આલેરા ઉદ્ધલ વાથે લાત ઔયતા નાંદના ........... ન હયચમ ભે છે.  
            (અ) વત ૃહૃદમન         (ફ) બગ્ન હૃદમન           (ઔ) આરણ હૃદમન      (ડ) ઔફૃણ હૃદમન  
 



(૪૬) તુ્રવલયશની લેદનાથી મળદાનુાં ણચત્ત જાણે ઔે .......... ફની ખયુાં છે.  
             (અ) ફાલરુાં               (ફ) વ્માકુ                  (ઔ) આકુ             (ડ) ણકન્ન 
(૪૭) 'ભયતાાં જાણીને આલળ' - આ ાંસ્ક્તભાાં ................ ગયેી ફનીને આલે છે.  
            (અ) વ્મથા              (ફ) ઔરૂણતા                  (ઔ) શૃાંખાય              (ડ) લેદના  
(૪૮) કૃટણના પે્રભને ઔાયણે અઔામેરી આ વગી ખી ............ ને ઔાયણે ઔટુલચન ઉચ્ચાયે છે.  
            (અ) પે્રભ                (ફ) ઈાા                     (ઔ) વલયશ              (ડ) વલમખ   
(૪૯) ભાનબાંખ થમેરી ખકુની ખીને ........... આીને ળાાંત ઔયલાન પ્રમત્ન ઉદ્ધલજીઔયે છે.  
             (અ) વાંદેળ             (ફ) વરાશ                     (ઔ) વાાંત્લના          (ડ) જ્ઞાનદેળ 
(૫૦) વ્રજલાવીને ઉદ્ધલજી કૃટણના ........... વભજાલલા ભારે્ અનેઔ દૃટર્ાાંત આે છે.  
            (અ) પે્રભ                (ફ) ભશાનતા                  (ઔ) દૂયતા             (ડ) વાભીપ્મ 
(૫૧) ઉદ્ધલજીન જ્ઞાનદેળ વાાંબી યશરેી ખી ઉદ્ધલજી વભક્ષ તાના ભનની ......ઔાઢતી જલા ભે છે.  
             (અ) દાઝ               (ફ) યીવ                       (ઔ) પહયમાદ          (ડ) ફડાળ  
(૫૨) ' દી ન જાણે તાંખ તણી વ્મથા' - એલા ફૃઔ િાયા ખી તાના .......... ને વ્મક્ત ઔયે છે.  
             (અ) વભરનને           (ફ) વલયશને                    (ઔ) વાંસ્ભયણને       (ડ) ભનખતને 
(૫૩) ' ઉદ્ધલ ! ઔાર એભ ખમ ઔયી, તન ભન પ્રાણ અભાયા વાંગ્મે શયી.' - આ ાંસ્ક્ત ............... ઉચ્ચાયે છે.  
              (અ) ખી              (ફ) નાંદ                        (ઔ) જળદા          (ડ) વ્રજલાવી  
(૫૪) 'પે્રભ ચીવી' ના ............. દભાાં ખી કૃટણની વલવલધ રીરા લણણલે છે.  
             (અ) દવભા              (ફ) ાંદયભા                    (ઔ) અઢાયભા         (ડ) લીવભા 
(૫૫) ખી ઉદ્ધલજી વભક્ષ કૃટણ પ્રત્મેના અાય .............. નુાં લણણન ઔયે છે.  
              (અ) દુ:કનુાં              (ફ) પે્રભનુાં                     (ઔ) વલયશનુાં           (ડ) લેદનાનુાં   
(૫૬) કૃટણ ........... ય ભશી ડમાન આય ખી રખાલે છે.  
              (અ) કુબ્જા               (ફ) સુણણકા                  (ઔ) હશહડમ્ફા           (ડ) ભાંજુણરઔા  
(૫૭) ખી કૃટણની ............. ઔથા ઔશતેાાં ત જન્ભ ણ લીતી જામ એભ ઔશ ેછે.  
             (અ) ફારીરાની        (ફ) યાવરીરાની               (ઔ) ઔારાની          (ડ) દાણરીરાની 
(૫૮) આ ઊબી દીવે ............ તેશને ુ ાં દૂધ ીતા શ્રીશહય.  
             (અ) ઔાફયી               (ફ) ચાાંદયલી                   (ઔ) ખીય              (ડ) ઔાી  
(૫૯) ઉદ્ધલજી ............... ભાખણને શ્રીટઠ ભાખણ વભજે છે.  
              (અ) જ્ઞાનભાખા           (ફ) બસ્ક્તભાખણ                  (ઔ) લૈયાગ્મભાખણ      (ડ) ષુ્ટર્ભાખણ  
(૬૦) ખકુભાાં આલીને ઉદ્ધલન ................ ખલણ ખી જામ છે.  
              (અ) જ્ઞાન                (ફ) બદુ્વદ્ધ                         (ઔ) ફૃ              (ડ) ધન  
(૬૧) ઉદ્ધલજીને જતા જાણીને મળદાનુાં ભાતહૃૃદમ ............. થી યડી ઊઠે છે.  
              (અ) કૃટણપે્રભથી         (ફ) કૃટણરીરાથી               (ઔ) કૃટણરીરાથી  (ડ) કૃષ્ણ વલમખથી 
(૬૨) 'પે્રભ ચીવી' ના છેલ્રા દભાાં નાંદ - મળદાની ........ ની અવ્મક્ત લેદના ઉદ્ધલ વભક્ષ પ્રખર્ થામ છે.  
               (અ) તુ્ર વલયશની      (ફ) તુ્ર વભરનની               (ઔ) તુ્ર પે્રભની     (ડ) તુ્ર ઝાંકના 
(૬૩) શ્રીકૃટણ અને ફરયાભ ફને્ન બાઈ .............. ના ગફુૃકુભાાં વળક્ષાથે જામ છે.  
        (અ) રણાચામણ        (ફ) કૃાચામણ        (ઔ) વાાંદીની          (ડ) ખવલિંદાચામણ  
(૬૪) નાંદયામને આંખે ............... ન યથ ઊબેર જઈને ખાાંખના જાતજાતની ઔલ્ના ઔયે છે.  
         (અ) વનાન          (ફ) ચાાંદીન         (ઔ) ફૃાન            (ડ) ઔાટઠન  
 



(૬૫) 'ઔભરનેણે ઔશાવ્યુાં છે ઔાાંઇ ?' - એવુાં ઉદ્ધલજીને ............. છેૂ છે.  
         (અ) નાંદજી             (ફ) જળદાજી      (ઔ) ખી          (ડ) વ્રજલાવી 
(૬૬) ઉદ્ધલજી ઉદેળથી વ્રજલાવીને હદરાવ આીને .............. ન ભહશભા વભજાલે છે.  
           (અ) જ્ઞાનન          (ફ) બસ્ક્તન        (ઔ) પે્રભન          (ડ) વલયશન  
(૬૭) ' આલ જી એઔલાય આતા ! આલ જી એઔલાય :  
        હદન .......યશીને ચારજ્મજી, પ્રાણતણા આધાય.' 
           (અ) ફે               (ફ) ત્રણ             (ઔ) દવ             (ડ) વ  
(૬૮) 'પે્રભ ચીવી' જે ખાળે, વાાંબળે તેના ઉય ............. નેશ યાકળે એલી પરશ્રવુત અંતે ઔવલ આે છે.  
           (અ)  નાંદ             (ફ) જળદા          (ઔ) જદુવત         (ડ) ઉદ્ધલ  
(૬૯) 'પે્રભ ચીવી' યચનાન આયાંબ ................ થી  થામ છે.  
            (અ) દેલઔી વલરા   (ફ) જળદા વલરા  (ઔ) નાંદ વલરા     (ડ) ખી વલરા 
(૭૦) 'પે્રભ ચીવી' યચનાન અંત ................. થી થામ છે.  
            (અ) દેલઔી વલરા  (ફ) જળદા વલરા   (ઔ) નાંદ વલરા     (ડ) ખી વલરા 
(૭૧) 'પે્રભ ચીવી' ભાાં ................. યવનુાં જ વનફૃણ મખુ્મત્લે આણુાં ધ્માન કેંચે છે.  
             (અ) લત્વર         (ફ) લીય              (ઔ) શૃાંખાય           (ડ) શાસ્મ 
(૭૨) 'પે્રભ ચીવી' ના અંતભાાં ............... ન વલરા હૃદમરાલઔ ફને છે.  
             (અ) જળદાન      (ફ) નાંદન           (ઔ) ખીન        (ડ) વ્રજલાવીન 
(૭૩) વલશ્વનાથ જાનીની  ........... કૃવત આખ્માન વળયભણી પે્રભાનાંદને 'કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરુાં' વજૉલાભાાં ફહ ુ
      કભાાં રાગ્યુાં છે.   
             (અ) ભવાા ચહયત્ર  (ફ) વખા ચહયત્ર  (ઔ) ચાતયુી ચારીવી    (ડ) શાયભાા 
(૭૪) વલશ્વનાથ જાનીએ ............... યચનાભાાં દુઔાનુાં લણણન ઔયુું છે.  
             (અ) વખા ચહયત્ર   (ફ) ભવા ચહયત્ર  (ઔ) ચાતયુી ચારીવી    (ડ) શાયભાા 
(૭૫) નાંદ - જળદાન શ્રીકૃટણ પ્રત્મેન અખાધ પે્રભ જઇને ............. ખદ ખદ થઇ જામ છે. 
             (અ) વાાંદીની        (ફ) ઉિલ           (ઔ) દેલઔી             (ડ) ખી    
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ફી.એ.વેભેસ્ટય -   ૫ 
અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮-૧૯ 

ગજુયાતી 
પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ CORE  (CC) –  ૩૦૫/ B 

'નયવવિંશ ભશતેાનાાં દ' - વાંા : અનાંતયામ યાલ  
 
 
  કુર ગણુ –  ૭૦                                                                     ૩+૧=૪   વ્માખ્માન                                                                                                                                      
                                                                                         Credit -  ૪ 
  શતે ુ:  કૃવતના અભ્માવથી વલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મના ઔથાવાહશત્મથી હયણચત થળે.   
 
  એઔભ : ૧   વજૉઔના જીલન - વભમ અને વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ                          14  ગણુ 
 
  એઔભ : ૨   કૃવતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ અને વાભાન્મ પ્રશ્ન                                        14  ગણુ 
 
  એઔભ : ૩   કૃવતન  લસ્તરુક્ષી અભ્માવ ( આ એઔભભાાં ટૂાંઔનોંધ છૂી ળઔાળે. )                     14  ગણુ 
 
  એઔભ : ૪    વલચાય વલસ્તાય                                                                        14  ગણુ  
 
  એઔભ : ૫   આ વાથે વાભેર હયવળષ્ટ ભાાંથી ઉયના ત્રણ  એઔભને આલયીને ૧૪ ગણુના         14  ગણુ                                                                                                     
               લૈઔલ્પઔ  (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂાળે  
વાંદબાગ્રાંથ  :  
 
૧.ભધ્મઔારીન ગજુયાતી વાહશત્મ : અનાંતયામ યાલ    

૨. ભધ્મઔારીન ગજુયાતી વાહશત્મ :  યભેળ વત્રલેદી    

૩. ‘નયવવિંશ અધ્મમનગ્રાંથ’  : પ્રઔાળન ફશાઉદ્દીન ઔરેજ   

૪.નયવવિંશ– સ્લાધ્મામ અને વભીક્ષા : વાંા. : યઘલુીય ચોધયી  

૫. નયવવિંશની ઔાવ્મકૃવત : વળલરાર જેવરયુા  

૬. નયવવિંશ : જમાંત ઔઠાયી    

 
 
 
 
 



 
 

'નયવવિંશ ભશતેાનાાં દ' ભાાંથી વાંદ ઔયેરા ૨૬ દની માદી 
 

૧.ભયભ - લચન ઔહ્ાાં બાબીએ હુાં ને.   
૨. ઉવભમા-ઈંળની મજુને હઔયા શલી.   
૩. ળયદનૂભ તણ હદલવ આવ્મ વતશાાં.   
૪. 'ધન્મ, બાબી ! તભ, ધન્મ ભાતા - વતા. 
૫. ણખહયતાટી ને કુાંડ દાભદય.  
૬. એલા યે અભ એલા યે, લી ત્ભ ઔશ છ તેલા યે.  
૭. ' ેર ચાાંદણરમ ભા ! ભને યભલાને આર.' 
૮. 'જળદા ! તાયા ઔાનડુાને વાદ ઔયીને લાય યે.' 
૯. આલડ ળ આવાંખ, ફાઈ ! તાયે ળાભણમાની વાથે ? 
૧૦. જાખને જાદલા ! કૃષ્ણ ખલાણમા !  
૧૧. ' જઔભ છાાંડી જા યે, ફાા ! સ્લાભી અભાય જાખળે. 
૧૨. ભેહરુ ખાજે ને ભાધલ નાચે. 
૧૩. રુભઝભ રુભઝભ નેયૂ લાજે, તાી ને લી તાર યે.  
૧૪. શલે શલે શલે શયજી ભાયે ભાંહદય આવ્મા યે.  
૧૫. બી યે બયલાડણ શહયને લેચલા ચારી.  
૧૬. ચાર યભીએ વશી ! ભેર ભથવુાં ભશી.  
૧૭. વકી ! આજની ગડી યણમાભણી યે.  
૧૮. ચાણરમ લાટભાાં, જ્ઞાનના ગાટભાાં . 
૧૯. ભતૂ બક્તત દાયથ ભટુાં , બ્રહ્મરઔભાાં નાશીં યે.  
૨૦. પે્રભયવ ાને , ત ુાં ભયના વચ્છધય !  
૨૧. લૈષ્ણલજન ત તેને ઔશીએ  
૨૨. જે ખભે જખતગરુૂ દેલ જખદીળને.  
૨૩. જ્માાં રખી આતભાતત્ત્લ ચીન્મ નશીં.  
૨૪. અણકર બ્રહ્માાંડભાાં એઔ ત ુાં શ્રીશહય. 
૨૫. જાખીને જૌં ત જખત દીવે નશીં.  
૨૬. વનયકને ખખનભાાં ઔણ ઘભૂી યહ્.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

હયવળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી       વેભેસ્ટય : ૫ 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંઔ   CORE  (CC) –  305/B 

' નયવવિંશ ભશતેાનાાં દ ' - વાંા : અનાંતયામ યાલ 

( નોંધ :  યવુનલવવિટી અને ઔરેજ િાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના  

          ફહુવલઔપ (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. ) 
(૧) નયવવિંશ ભશતેાન આયટુમઔા  ઈ.વ. ............ છે.  
           (અ) ૧૪૬૯ થી ૧૫૩૬   (ફ) ૧૪૧૪ થી ૧૪૮૦   (ઔ) ૧૪૩૩ થી ૧૪૭૦    (ડ) ૧૪૫૧ થી ૧૪૭૨  

(૨) નયવવિંશ ભશતેાનુાં મૂ લતન ................ શતુાં.  
        (અ) જૂનાખઢ            (ફ) તાજા              (ઔ) ફખવયા             (ડ) બાલનખય  

(૩) નયવવિંશ ભશતેા જ્ઞાવતએ ............... િાહ્મણ શતા.  
      (અ) શ્રીભાી              (ફ) લડનખયા            (ઔ) વાઠદયા             (ડ) ઓહદચ્મ 

(૪) નયવવિંશ ભશતેાના વતાનુાં નાભ ............... શતુાં.  

       (અ) દાભદયદાવ             (ફ) કૃષ્ણદાવ                     (ઔ) વલટણદુાવ                    (ડ) કૃટણયાભ 

(૫) નયવવિંશની ભાતાનુાં નાભ ............... શતુાં.  

         (અ) દમાઔય            (ફ) ફૃકુાંલય              (ઔ) યાજકુાંલય            (ડ) ઈરાફા  

(૬) ળાભળા ળેઠના નાભે નયવવિંશ ે................. ફૃવમાની હ ૂાંડી રકી શતી.  
         (અ) ૭૦૦               (ફ) ૮૦૦                  (ઔ) ૯૦૦                (ડ) ૧૦૦૦  

(૭) નયવવિંશની ઔવલતા ................ નાભથી કામ છે.  
        (અ) આખ્માન           (ફ) દ- પ્રબાવતમાાં       (ઔ) ખયફ- ખયફી       (ડ) છપ્ા  

(૮) નયવવિંશના દાદાનુાં નાભ ............ શતુાં.  

       (અ) જીલણયાભ           (ફ) રુૂત્તભદાવ         (ઔ) દાવી જીલણ         (ડ) યાભદાવ  

(૯) નયવવિંશની ળાંઔાસ્દકૃવત .................. છે.  

       (અ) યાવવશસ્ત્રદી      (ફ) સદુાભાચહયત્ર          (ઔ) ખવલિંદખભન         (ડ) ચાતયુી  

(૧૦) 'ભતૂબસ્ક્ત દાયથ ભટુાં િહ્મરઔભાાં નાાંહશ યે' - એ ાંસ્ક્ત ............... ઔવલની છે.  
       (અ) નયવવિંશ             (ફ) ભીયાાં                  (ઔ) અક                 (ડ) દમાયાભ  

(૧૧) ભધ્મઔારીન આખ્માન સ્લફૃનાાં ફીજ નયવવિંશની ............... કૃવતભાાં ભે છે.  
       (અ) ચાતયુી          (ફ) સદુાભાચહયત્ર          (ઔ) યાવવશસ્ત્રદી        (ડ) સ્લખણની વનવયણી  

(૧૨) નયવવિંશ ભશતેાના જીલનપ્રવાંખ તેભના ...............ના દભાાં યજૂ થમા છે.  
       (અ) યાવરીરા          (ફ) આત્ભચહયત્રાત્ભઔ      (ઔ) ફારીરા             (ડ) પ્રબાવતમા 



(૧૩) નયવવિંશ ભશતેા જૂનાખઢભાાં ................. ના આશ્રમે યશતેા શતા.  
       (અ) બાઈ- બાબી        (ફ) ઔાઔા - ઔાઔી           (ઔ) ભાભા - ભાભી          (ડ) યાજ્માશ્રમે  

(૧૪) નયવવિંશ ભશતેાની તુ્રીનુાં નાભ ............... શતુાં.  

        (અ) કુાંલયફાઇ         (ફ) યભાફાઇ               (ઔ) બાંલયફાઇ              (ડ) તૂીફાઇ  

(૧૫) નયવવિંશ.ે................ વાથે ગશૃવાંવાય ભાાંડમ શત.  
        (અ) યાજઔોય          (ફ) ભાણેઔભશતેી            (ઔ) ભનયભા ભશતેી         (ડ) અનુભાઔોય 

(૧૬) નયવવિંશના વાંતાન ............ શતાાં.  

         (અ) કુાંલયફાઇ - ળાભળા                          (ઔ)  કુાંલયફાઇ - ભદારાળા 

         (ફ) કુાંલયફાઇ - વખાળા                          (ડ)  કુાંલયફાઇ - વતીળાશ 

(૧૭) નયવવિંશ ેયચેરા દની વાંખ્મા ................ છે.  

          (અ) ૮૯૬             (ફ) ૭૭૭                   (ઔ) ૭૬૮                     (ડ) ૮૮૬  

(૧૮) 'વનયકને, ખખનભાાં ઔણ ઘભૂી યહ્ય ! ' - એ દ ............... ન હયચમ ઔયાલે છે.  
          (અ) તત્લદળાન        (ફ) બસ્ક્તફધ              (ઔ) યાવરીરા                (ડ) આત્ભદળણન 

(૧૯) શ્રી અનાંતયામ યાલ નયવવિંશન આયટુમઔા ઇ.વ. .................... ખણાલે છે.  
          (અ) ૧૪૧૪ - ૧૫ થી ૧૪૮૦                        (ઔ) ૧૪૧૦ - ૧૧ થી ૧૪૭૦  

          (ફ) ૧૪૮૪ થી ૧૫૫૦                              (ડ) ૧૪૮૪ થી ૧૫૨૦  

(૨૦) શાય, હ ૂાંડી - નયવવિંશની .................. સ્લફૃની કૃવત છે.  
           (અ) આત્ભવતૃ્ત          (ફ) યાવરીરા            (ઔ) ફારીરા                (ડ) તત્લદળણન  

(૨૧) નીચેનાભાાંથી નયવવિંશની આખ્માનઔલ્ કૃવત ............... છે.  
            (અ) હૂાંડી               (ફ) ભાભેરુાં                (ઔ) ચાતયુી               (ડ) સદુાભાચહયત્ર  

(૨૨) નીચેનાભાાંથી નયવવિંશનુાં જ્ઞાનલૈયાગ્મનુાં દ ............... છે.  
            (અ) જ્માાં રખી આત્ભાતત્લ ણચન્મ નશીં            (ઔ) ઉવભમા-ઈળની મજુને હઔયા શલી  

            (ફ) ભેહરુ ખાજે ને ભાધલ નાચે                   (ડ)  પે્રભયવ ાને ત ુાં ભયના વચ્છધય  

(૨૩) 'નયવવિંશ મખુ્મત્લે બક્ત, તેનુાં ઔવલણુાં આનુાંાાંણખઔ જ, છતાાં ઔવલ તયીઔે તે ભર્ છે.' -આ વલધાન 

        .............. એ ઔયુું  છે.  
           (અ) ઔનૈમારાર મનુળી   (ફ) ફ.ઔ.ઠાઔયે          (ઔ) અનાંતયામ યાલે      (ડ) વલજમયામ લૈદ્ય  

(૨૪) નયવવિંશની ઔવલતાને 'ત્રીજા નેત્રની પ્રવાદી' તયીઔે ............એ કાલી છે.  

            (અ) ફ.ઔ.ઠાઔયે          (ફ) ઔનૈમારાર મનુળી  (ઔ) વલજમયામ લૈદ્ય     (ડ) યાભનાયામણ ાઠઔ  

(૨૫) નયવવિંશને 'આહદઔવલ' તયીઔેનુાં ણફરુદ ............... એ આપ્યુાં.  
            (અ) અનાંતયામ યાલે    (ફ) ઔનૈમારાર મનુળી  (ઔ) ફ.ઔ.ઠાઔયે         (ડ) વલજમયામ લૈદ્ય    

(૨૬) નયવવિંશ ભશતેાના ભાતા-વતાનુાં નાભ ................ શતુાં.  

            (અ) યાભદાવ - દભમાંતી                            (ઔ) કૃષ્ણદાવ - દમાઔય  

            (ફ) ળાભદાવ - દાવભનીફા                        (ડ) રુત્તભદાવ - જીજીફા 
 



(૨૭) નયવવિંશ ભશતેાના રગ્ન ............. વાથે થમા શતા.  
             (અ) ઔભાફેન          (ફ) કુાંલયીફાઇ             (ઔ) ભાણેઔભશતેી       (ડ) તાીફેન 

(૨૮) નયવવિંશ ભશતેાને 'ભયભ લચન' .................. એ ઔહ્યા.  

            (અ) વતાજીએ           (ફ) દાદાએ               (ઔ) બાબીએ           (ડ) ગરુુજીએ  

(૨૯) શહયજનલાવભાાં જીને બજન ઔયલા ફદર ............. જ્ઞાવતએ નયવવિંશને જ્ઞાવતફશાય ઔમાણ શતા.  
           (અ) જૈન                   (ફ) નાખયી               (ઔ) લણણઔ             (ડ) આભાાંની ઔઇ નશીં   

(૩૦) ' ળાભળાન વલલાશ' એ નયવવિંશની ............ પ્રઔાયની કૃવત છે.  

           (અ) આત્ભચહયત્રાત્ભઔ      (ફ) ફારીરા             (ઔ) પ્રબાવતયુાં         (ડ) આખ્માન 

(૩૧) નયવવિંશ ભશતેા કૃત 'ખવલિંદખભન' અને 'સયુતવાંગ્રાભ' કૃવત ......... પ્રઔાયની છે.  

           (અ) પ્રબાવતમાાં             (ફ) આખ્માનાત્ભઔ       (ઔ) કૃટણરીરાનાાં દ  (ડ) આભાાંનુાં ઔાાંઇ નશીં  

(૩૨) નયવવિંશ ેતેનાાં દભાાં મખુ્મત્લે ............... ન શૃાંખાય જ વલળે ખામ છે.  
           (અ) યાભ - વીતા          (ફ) અજુ ણન - ઉલણળી      (ઔ) કૃષ્ણ - યાધા         (ડ) અજુ ણન - રોદી  

(૩૩) 'જાખીને જઉં ત જખત દીવે નહશિં, ઊંગભાાં અર્ર્ા બખ બાવે' - એ ............ પ્રઔાયની યચના છે.  

           (અ) આત્ભચહયત્રાત્ભઔ   (ફ) કૃટણ ફારીરાનુાં દ (ઔ) જ્ઞાનલૈયાગ્મનુાં દ (ડ) આખ્માનાત્ભઔ દ  

(૩૪) બક્ત ઔવલ નયવવિંશ ભશતેા ............... યખુભાાં થઇ ખમેરા ઔવલ છે.  
           (અ) ભધ્મઔારીન          (ફ) સધુાયઔયખુ             (ઔ) વાક્ષયયખુ           (ડ) ખાાંધીયખુ 

(૩૫) કુાંલયફાઇ વાથે નયવવિંશ ભશતેાનુાં વખણ .................. શતુાં.  
          (અ) વવયા - લહ ુ         (ફ) વતા - તુ્રી             (ઔ) વત - ત્ની        (ડ) બાઈ - ફશને 

(૩૬) નયવવિંશ ભશતેા જૂનાખઢના ........... યાજાના ળાવનભાાં થમા શલાનુાં ભનામ છે.  
          (અ) યા' નલગણ          (ફ) યા' કેંખાય                (ઔ) યા'ભાાંડણરઔ           (ડ) યા' ભાણેઔ  

(૩૭) નીચેનાભાાંથી ................... કૃવત નયવવિંશ ભશતેાની નથી.  

          (અ) ઝાયીનાાં દ         (ફ) નયવવિંશઔા ભાહ્યા         (ઔ) ચાતયુી            (ડ) હૂાંડી   

(૩૮) અનાંતયામ યાલ વાંાહદત 'નયવવિંશ ભશતેાનાાં દ' ની પ્રથભ આવવૃત્ત  ઈ.વ. .......... ભાાં પ્રઔાવળત  થઇ.  
           (અ) ૧૯૮૪               (ફ) ૧૯૮૫                    (ઔ) ૧૯૮૬              (ડ) ૧૯૮૭ 

(૩૯) અનાથના નાથને લેચે આશીયની નાયી, ળેયીએ ળેયીએ વાદ ાડ ે:  ...................  

           (અ) લ્મ ઔઇ દૂધ        (ફ) લ્મ ઔઇ દશીં             (ઔ) લ્મ ઔઇ  છાળ   (ડ) પમ ઔઇ મયુાહય 

(૪૦) નયવવિંશ ભશતેાનુાં 'લૈટણલજન  ત તેને ઔશીએ' દ ................ ને ખફૂ જ વપ્રમ શત ુાં. 
           (અ) ભયાયજી દેવાઇ      (ફ) નાયામણ દેવાઇ           (ઔ) ભશાદેલદેવાઇ     (ડ) ખાાંધીજી 

(૪૧) નયવવિંશ ભશતેાનાાં 'ફારીરાનાાં દ' ભાાં .............. યવનુાં વનફૃણ થમેલુાં છે.  
           (અ) શૃાંખાય                (ફ) લીય                      (ઔ) ઔફૃણ              (ડ) લાત્વપમ 

(૪૨) ભધ્મઔાના ................ ઔવલને નયવવિંશન અલતાય ભાનલાભાાં આલે છે. 
        (અ) ળાભ             (ફ) પે્રભાનાંદ                  (ઔ) દમાયાભ              (ડ) ભીયાાંફાઈ  
 

 

 



 

 

 

(૪૩) નાખણ અને શ્રીકૃટણના વાંલાદાત્ભઔયીવતભાાં રકામેલુાં નયવવિંશ ભશતેાનુાં ફારીરાનુાં દ .............. છે.  

         (અ)  ેર ચાાંદણરમ, ભા ! ભને યભલાને આર 
          (ફ) જઔભ છાાંડી જા યે, ફાા ! સ્લાભી અભાય જાખળે.  

          (ઔ) જાખને જાદલા ! શ્રીકૃટણ ખલાણમા !  

          (ડ) જળદા ! તાયા ઔાનડુાને વાદ ઔયીને લાય યે  

(૪૪) 'કૃટણ- સદુાભા' ના દની ઔથા ........ ગ્રાંથભાાં જલા ભે છે.  
           (અ) યાભામણ           (ફ) ભશાબાયત              (ઔ) બાખલત             (ડ) ફાઈફર 

(૪૫) નયવવિંશ ભશતેાએ ..................... યાખ ખાઈ લયવાદ લયવાવ્મ શત.   
           (અ) ઔેદાય               (ફ) ભપશાય                  (ઔ) તાનાયીયી            (ડ) બૈયલી  

(૪૬) ભધ્મઔારીન ગજુયાતી વાહશત્મના બસ્ક્તઆંદરનના ઉદખાતા ............ શતા.  
           (અ) નયવવિંશ              (ફ) ભીયાાં                    (ઔ) અક                (ડ) પે્રભાનાંદ  

(૪૭) ' ેર ચાાંદણરમ ભા ! ભને યભલાને આર' દ કૃટણની ............ રીરાનુાં છે.  
           (અ) યાવરીરા            (ફ) ફારીરા              (ઔ) દાણરીરા    (ડ) આભાાંનુાં એઔણ નશીં  

(૪૮) 'એલા યે અભે એલા' એ નયવવિંશનુાં ............... પ્રઔાયનુાં દ છે.  

            (અ) આત્ભવતૃ્ત             (ફ)  ફારીરા            (ઔ) યાવરીરા           (ડ) બસ્ક્તફધ  

(૪૯) નયવવિંશ ઉય ............ ઔવલની અવય જલા ભે છે.  
             (અ) જમદેલ               (ફ) દમાયાભ               (ઔ) પે્રભાનાંદ            (ડ) અક  

(૫૦) 'વકી ! આજની ગડી યણમાભણી' એ .......... નુાં દ છે.  

            (અ) યાવરીરા              (ફ) ખીબક્તત             (ઔ) કૃટણ - સદુાભા     (ડ) ફારીરા   

(૫૧) વભમની દૃષ્ટર્એ નશીં ણ ગણુલત્તા અને ળસ્ક્તની દૃષ્ટર્એ નયવવિંશને ............. ઔવલ ભાનલ ડ.ે  
             (અ) આદ્ય                  (ફ) ભશા                     (ઔ) આહદ              (ડ) યાજ 

(૫૨) નયવવિંશનાાં ................ નાાં દનુાં ઔત ૃણત્લ ળાંઔાસ્દ ભનામ છે.  

             (અ) કૃટણ - સદુાભા         (ફ) આત્ભવતૃ્ત               (ઔ) બસ્ક્તફધ         (ડ) સયુતવાંગ્રાભ   

(૫૩) નયવવિંશ ેતાના વલળે રકતાાં એવુાં ઔહ્યુાં છે ઔે , 'સવૂત ઊઠી ભાયી .............. લાણી '  

              (અ) ઉત્તભ                  (ફ) ભધ્મભ                 (ઔ) અધભ             (ડ) આદ્ય 

(૫૪) નયવવિંશ ભશતેાની શૃાંખાયબસ્ક્તની ઔવલતા ય લધભુાાં લધ ુઅવય ............... ની ડી છે.  
              (અ) યાભામણ               (ફ) બાખલત               (ઔ) ભશાબાયત         (ડ) યુાણ  

(૫૫) શ્રીકૃટણની કૃા ાભીને ગયે આલેરા નયવવિંશ ેતેભના ................ ન આબાય ભાન્મ.  
               (અ) બાઈ                   (ફ) બાબી                  (ઔ) ગફુૃ               (ડ) જ્ઞાવતજન  

(૫૬) નયવવિંશ ભશતેા યજ વલાયે .............. કુાંડભાાં સ્નાન ઔયલા ભારે્ જતા શતા.  
                (અ) તરુવીદાવ            (ફ) દાભદય                (ઔ) શલન             (ડ) મખૃી   
 



(૫૭) ................. છાંદન પ્રમખ એ નયવવિંશની ઔવલતાની કાવ વલળેતા છે.  
                (અ) ચાઈ               (ફ) દશય                  (ઔ) ઝૂરણાાં            (ડ) ભનશય  

(૫૮) જાખને જાદલા, કૃટણ ખલાણમા, તજુ વલના ............ ભાાં ઔણ જાળે ? '  

            (અ) વીભ               (ફ) ગેન                    (ઔ) ખાભ                 (ડ) લન  

(૫૯) નયવવિંશ ભશતેાએ ................ દ યચલાન વાંઔલ્ ઔમો શત.  
            (અ) વલાવ             (ફ) ફે શજાય               (ઔ) એઔ રાક            (ડ) વલા રાક 

(૬૦) 'ઔીડી હ ુત તે ............ થઇ ઊહઠમ, યૂણિહ્મ -શુાં ધ્માન ચોંર્યુાં .' 
            (અ) શાથી                (ફ) ભાંઔડ                  (ઔ) કુાંજય                (ડ) વવિંશ         

(૬૧) નયવવિંશ ેરકેરાાં .............. નાાં દ આખ્માન- વદૃળ યચના છે.  
            (અ) કૃટણ - ફારીરા    (ફ) કૃટણ - યાવરીરા      (ઔ) કૃષ્ણ - સદુાભા       (ડ) બસ્ક્તફધ   

(૬૨) નયવવિંશ ભશતેાનાાં ............. દ ઔવલ નયવવિંશ ેનશીં ણ ઔઇ ફીજાએ રખ્માાં શલાનુાં ઔશલેામ છે.  
            (અ) આત્ભવતૃ્ત            (ફ) યાવરીરા            (ઔ) કૃટણ - સદુાભા   (ડ) શૃાંખાયભાાનાાં દ 

(૬૩) નયવવિંશ ભશતેાનુાં ણચયાંજીલ પ્રદાન ................ છે.  

          (અ) આત્ભવતૃ્તનાાં દ (ફ) ફારીરાનાાં દ  (ઔ) આખ્માનાત્ભઔ કૃવત (ડ) જ્ઞાન લૈયાગ્મનાાં દ 

(૬૪) જૂનાખઢભાાં આલેલુાં નયવવિંશનુાં ગય આજે ............ નાભથી કામ છે.  
          (અ)  નયવવિંશની શલેરી  (ફ) નયવવિંશન ચૉય    (ઔ)    નયવવિંશનુાં ડશલેુાં     (ડ)    નયવવિંશનુાં કયડુાં  

(૬૫) નયવવિંશ ભશતેાને 'ઉજ્જલર લાણીન ઔવલ' ................... એ ઔહ્યા છે.  

        (અ) અનાંતયામ યાલે  (ફ) ઔનૈમારાર મનુળીએ (ઔ) બખીરાર વાાંડવેયાએ    (ડ) ઉભાળાંઔય જળીએ 

(૬૬) નયવવિંશ ભશતેાના ઔાઔાનુાં નાભ .......... શતુાં.  

        (અ) યણછડદાવ       (ફ) વલટણદુાવ              (ઔ) યફતદાવ             (ડ) ળાભદાવ   

(૬૭) શ્રી ઉભાળાંઔય જળી નયવવિંશના ............. દને 'ગજુયાતી બાાનુાં ગયેણુાં' ખણાલે છે.  

        (અ) એલા યે અભે એલા                             (ઔ)  ેર ચાાંદણરમ ભા  
        (ફ)  જઔભ છાાંડી જા ને ફાા                   (ડ) જાખને જાદલા કૃટણ ખલાણમા  

(૬૮) નયવવિંશને કૃટણન પ્રથભ વાક્ષાત્ઔાય ............. ફૃે થમ.  
        (અ) યાવરીરા          (ફ) ફારીરા               (ઔ) દાણરીરા           (ડ) આભાાંથી ઔઇ નશીં     

(૬૯) ભાાંખયભાાં એઔ સ્થને .................. ના નાભે કલાભાાં આલે છે.  
          (અ) નયવવિંશન ચૉય  (ફ) નયવવિંશ ઉદ્યાન          (ઔ) નયવવિંશ હક્રડાાંખણ      (ડ) નયવવિંશનુાં સ્ભળાન   

(૭૦) તાજાની રે્ઔયીભાાં ........... નાભે કાતી ગપુા ભે છે.  
       (અ) નયવવિંશ ભશતેાની વનળા  (ફ) ખફાખોયની વનળા (ઔ) નયવૈમાની ગપુા  (ડ) નયવૈમા ચા સ્લાભી   
 

 

 

 

=====     =====     =====     =====     ===== 
 

 



 
ફી.એ.  વેભેસ્ટય - ૬ 

અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮ -૧૯ 

ગજુયાતી 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક CORE  (CC) - ૩૧૧ 

અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈતતશાવ – બાગ – ૨ 

 કુર ગણુ –  ૭૦                                                                       ૩+૧=૪  વ્માખ્માન 
                                                                                                                                                      Credit -  ૪ 

શતે ુ:  તલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મના ઈતતશાવની અને વાહશત્મના યગુ, વજૉક અને કૃતતથી  

       ભાહશતગાય થઇ ળકળે.  

એકભ : ૧   અનગુાાંધીયગુનુાં વાહશત્મ  :                                                                14 ગણુ 

                           (અ)  આ યગુને ઘડનાયાાં વાભાજજક, યાજકીમ, વાાંસ્કૃતતક હયફ, વાહશત્મકે્ષતે્ર થમેરા 
                                     નલપ્રસ્થાન અને પ્રદાન   

                  (ફ)  નીચેના વજૉકની વાહશત્મવેલાન અભ્માવ :   
                       (૧) યાજેન્દ્ર ળાશ      (૨) તનયાંજન બગત     (૩) ઉળનવ    (૪) તપ્રમકાન્દ્ત ભણણમાય  
એકભ : ૨  અનગુાાંધીયગુની ભશત્લની કૃતતન  મદુ્દાવય અભ્માવ :                                   14 ગણુ 

 

                          ૧.  ફાયી ફશાય –  પ્રશરાદ ાયેખ  

                  ૨.  હયક્રભા     –  ફારમકુુાંદ દલે  

                 ૩.  ભયનાાં ઈંડા – કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી  

                 ૪.  સ્લપ્ન પ્રમાણ – શહયશ્ચાંર બટ્ટ   

એકભ : ૩ આધતુનક યગુનુાં વાહશત્મ :                                                                   14 ગણુ 

 

                      (અ)  આ યગુને ઘડનાયાાં વાભાજજક, યાજકીમ, વાાંસ્કૃતતક હયફ, વાહશત્મકે્ષતે્ર થમેરાાં 
                   નલપ્રસ્થાન અને પ્રદાન   
              (ફ)  નીચેના વજૉકની વાહશત્મવેલાન અભ્માવ :   

                     (૧) સયેુળ જી    (૨) યઘલુીય ચોધયી    (૩) ભધયુામ   (૪) રાબળાંકય ઠાકય  

એકભ : ૪   આધતુનક યગુની ભશત્લની કૃતતન  મદુ્દાવય અભ્માવ :                                  14 ગણુ 

 

                          ૧.  ેયેણરતવવ    –  ચાંરકાાંત ફક્ષી   

               ૨.  પેય           -  યાધેશ્માભ  ળભાા 

               ૩.  નાઈટભેય     –  વયજ ાઠક   

               ૪.  અંગત        –  યાલજી ટેર           

               ૫.  દૂયના એ સયૂ –  હદગીળ  ભશતેા    

એકભ : ૫  આ વાથે વાભેર હયતળષ્ટ ભાાંથી ચાયેમ એકભને આલયીને ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક           14 ગણુ    

            (શતેરુક્ષી)  પ્રશ્ન છૂાળે.  
 

 



 

વાંદબાગ્રાંથ  : 

૧.  અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મની તલકાવયેખા : ધીરૂબાઈ ઠાકય  

૨.  અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈતતશાવ : ડૉ. યભેળ તત્રલેદી  

૩.  ગજુયાતી વાહશત્મન ઈતતશાવ : પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

૪.  આધતુનક કતલતા :  બાબાઈ ટેર  

૫.  આધતુનક  કતલતાપ્રલાશ  : જમાંત ાઠક  

૬. આધતુનક કતલતાભાાં બાાકભા : વતીળ વ્માવ 

૭. ગજુયાતી કતલતા : ફૂર અને પયભ  :  ડૉ. ઈણરમાવ આખરી  

૮. યાજેન્દ્ર- તનયાંજન યગુની કતલતા : પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ 

૯. સયેુળ જીથી સયેુળ જી : સભુન ળાશ  

૧૦. રાબળાંકય ઠાકયનાાં એકાાંકી : ડૉ. ઇણરમાવ આખરી  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

હયતળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી વેભેસ્ટય : ૬ 
અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈતતશાવ બાગ -૨ 

( નોંધ :  યતુનલતવિટી અને કરેજ દ્વાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના 
          ફહુતલકપ (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. ) 
(૧) અનગુાાંધીયગુના  વાહશત્મની વભમવીભા ............. છે.  
       (અ) ઈ.વ.૧૯૧૫ થી ઈ.વ.૧૯૪૫            (ક) ઈ.વ.૧૯૫૬ થી ઈ.વ.૧૯૭૫    
       (ફ) ઈ.વ.૧૯૪૦ થી ઈ.વ.૧૯૫૬           (ડ) ઈ.વ.૧૯૭૫ થી  આજસધુી  
(૨) અનગુાાંધીયગુને ફીજા ............. નાભથી ઓખલાભાાં આલે છે.  
       (અ) નભમદયગુ        (ફ) ગલધમનયગુ      (ક) મનુળીયગુ            (ડ) વૌંદમા યગુ 
(૩) ઉભાળાંકય જળીએ ............ ની કવલતાને ‘ આંખ,કાન ને નાકની કવલતા’ કશી છે.  
       (અ) પ્રશરાદ ાયેખ  (ફ) યાજેન્દ્ર ળાશ      (ક) વિમકાન્દ્ત ભણણમાય    (ડ) નણરન યાલ  
(૪)  યાજેન્દ્ર ળાશના વ કાવ્મવાંગ્રશન વાંકણરત વાંગ્રશ ........... નાભે િકાવળત થમ.  
      (અ) વભગ્ર કવલતા     (ફ) વાંકણરત કતલતા  (ક) વકર કવલતા         (ડ) વભસ્ત કવલતા  
(૫) વિમકાન્દ્ત ભણણમાયન ભયણત્તય કાવ્મવાંગ્રશ ............ છે.  
      (અ) િતીક            (ફ) અળબ્દયાવિ      (ક) િફગવત         (ડ) વ્મભણરત 
(૬) ‘નભેરી વાાંજ’ એ ................કવલની કૃવત છે. 
     (અ) વનયાંજન બગત    (ફ) શવમખુ ાઠક    (ક) વિમકાન્દ્ત ભણણમાય   (ડ) નણરન યાલ  
(૭) અનગુાાંધીયગુના િમખુ વર્જક ............... છે.  
        (અ) કાન્દ્ત, કરાી, ન્દ્શાનારાર                      
        (ફ) ઉભાળાંકય જળી, સુાંદયભ, ન્નારાર ટેર      
        (ક) યાજેન્દ્ર ળાશ, તપ્રમકાન્દ્ત ભણણમાય, શવમખુ ાઠક             
        (ડ) રાબળાંકય ઠાકય, વવતાાંશ ુમળશ્ચાંર , ભધયુામ 
(૮) ભશનરાર ટેરની ............ લાતામઓ જીલનની માાંવિકતાની છફીને ઝીરે છે.  
       (અ) આંધી ભાન કાગ  (ફ) ણરણખતના ામરાગણ    (ક) ઈંટના વાત યાંગ    (ડ) વમડુી  
(૯) ‘ એક છાાની શજાય િત વભા વહ ુઆણ’ે – એ ાંક્તત ...................... કવલએ યચી છે.  
       (અ) વિમકાન્દ્ત યીખ     (ફ) વનયાંજન બગત           (ક) તપ્રમકાન્દ્ત ભણણમાય (ડ) શ્માભ વાધ ુ 
(૧૦)  વવતાાંશ ુમળશ્ચન્દ્ર ........... કાવ્મ રખે છે.  
       (અ) ઈરા કાવ્મ         (ફ) ભગન કાવ્મ            (ક) મણૃાર કાવ્મ      (ડ) રઘયા 
કાવ્મ  
(૧૧) ‘ કાવ્મત્વગમ એ ભત્વગમ છે.’ – એવુાં વલધાન ............... એ કયુું છે.  
       (અ) વનયાંજન બગત      (ફ) યાલજી ટેર             (ક) રાબળાંકય ઠાકય  (ડ) વવતાાંશ ુ
મળશ્ચાંર  
(૧૨) ગરુાભ ભશાંભદ ળેખ ાવેથી ................ નાભન કાવ્મવાંગ્રશ ભે છે.  
       (અ) વછન્ન ણબન્ન છાં       (ફ) અંગત                    (ક) અથલા           (ડ) વભી 
(૧૩) વનયાંજન બગતે ............ નાાં કાવ્મન અનલુાદ આપ્મ છે.  



       (અ) ઑડનનાાં કાવ્મ   (ફ) લૉલ્ટ વ્વ્શટભન            (ક) ફદરેય           (ડ) હયલ્કે  
 

(૧૪) આધવુનક ગજુયાતી વાહશત્મન આયાંબ ઈ.વ. ............... થી થમેર ભનામ છે. 
              (અ) ૧૯૩૫                        (ફ) ૧૯૪૫                                       (ક) ૧૯૫૫                        (ડ) ૧૯૭૫ 

(૧૫) ગજુયાતીભાાં આધવુનક નલરકથાના િણેતા .......... છે.  
               (અ) યાધેશ્માભ ળભામ           (ફ) મકુુાંદયીખ                         (ક) સયેુળ જી            (ડ) ભધયુામ  

(૧૬)  આધવુનક વર્જક ........... ને વોથી લધ ુભશત્લ આે છે.  
              (અ) વભાજને                       (ફ) વાંસ્કૃવતને                              (ક)  કરાકૃતતને             (ડ) ગાાંધીવલચાયને 

(૧૭) ગજુયાતીભાાં 'શહયમાશે્રણી'ની લાતામઓ વર્જનાય રેખક .......... છે.  
             (અ) ચન્દ્રકાન્દ્ત ફક્ષી         (ફ) યાધેશ્માભ ળભામ                (ક) ભધયુામ                      (ડ) રાબળાંકય ઠાકય  

(૧૮) ' ભયણત્તય' નલરકથાના રેખક ............ છે. 
             (અ) હકળય જાદલ              (ફ)  ધીરૂફશને ટેર                (ક) સયેુળ જી                (ડ) ભધયુામ 

(૧૯) 'ેયેણરવવવ' નલરકથાના રેખક ............. છે. 
            (અ) ભધયુામ                        (ફ)  સયેુળ જી                   (ક) હકળય જાદલ          (ડ) ચન્દ્રકાન્દ્ત ફક્ષી 
(૨૦) 'સ્લપ્નતીથમ' નલરકથાના રેખક ............... છે.  
            (અ) યાધેશ્માભ ળભાા            (ફ)  ભધયુામ                             (ક) હકળય જાદલ          (ડ) સયેુળ જી  

(૨૧) ' લડલાનર' નલરકથાના રેણખકા ............... છે.  
            (અ) વયજ ાઠક               (ફ) ધીરૂફશને ટેર                   (ક) લામ અડારજા         (ડ) હશભાાંળી ળેરત  

(૨૨) નીચેનાભાાંથી .................. દણરત નલરકથાકાય છે.  

            (અ) ભધયુામ                        (ફ)  જવેપ ભેકલાન                   (ક) ભણણરાર ટેર        (ડ) કાનજીટેર 

(૨૩) નીચેનાભાાંથી ..................  કવલને જ્ઞાનીઠ યુસ્કાય િાપ્ત થમ છે.  
             (અ) યાજેન્દ્ર ળાશ                (ફ)  યાજેન્દ્રશતુર                        (ક)  યાલજી ટેર        (ડ) યાજેન્દ્ર ટેર 

(૨૪) નીચેનાભાાંથી ..................   નલરકથા િવતકયાગી છે.  
            (અ) દહયમારાર                (ફ) જનભટી                               (ક) તછન્નત્ર                      (ડ) કાચની ફાયી 
(૨૫) નીચેનાભાાંથી ..................    નલરકથા અક્સ્તત્લલાદી છે.  
           (અ) ભેરા  જીલ          (ફ) િેભધયા                                  (ક) આકાય                  (ડ) કાચની ફાયી 
(૨૬) 'ચશયેા' નલરકથાના રેખક ............ છે.  
            (અ) ભધયુામ                    (ફ) ચન્દ્રકાન્દ્ત ફક્ષી                    (ક) સયેુળ જી             (ડ) યઘલુીય ચોધયી  

(૨૭) નીચેનાભાાંથી ............... આધવુનક નલરકથાકાયને જ્ઞાનીઠ યુસ્કાય િાપ્ત થમ છે. 
            (અ) ભધયુામ              (ફ) યઘલુીય ચોધયી                       (ક) સયેુળ જી            (ડ) ચન્દ્રકાન્દ્ત ફક્ષી  
(૨૮) 'અમતૃા' નલરકથાના વર્જક ............... છે.  
            (અ) યાધેશ્માભ ળભામ    (ફ) સભુન ળાશ                               (ક) વત્મજીત ળભામ            (ડ) યઘલુીય ચોધયી 
(૨૯) 'ભાધલ ક્ાાંમ નથી' .............. વલમ ય આધાહયત નલરકથા છે.  
            (અ) ઐવતશાવવક            (ફ) વાભાજજક                                  (ક) ોયાણણક                     (ડ) ધાવભિક 

(૩૦) ભધયુામની નાટકભાાંથી નલરકથાભાાં રૂાાંતહયત થમેરી કૃવત .......... છે.  
           (અ) ચશયેા                       (ફ) વનળાચક્ર                                 (ક) કાવભની          (ડ) એક ફૂરનુાં નાભ ફર ત 
(૩૧) મકુુાંદ યીખની ..................... નલરકથા આંતયિલાશને કેન્દ્ર ફનાલે છે.  
           (અ) ગાાંધીની કાલડ       (ફ) ભશાણબતનષ્ક્રભણ                 (ક) ખેતયને ખે              (ડ) ભાલતય 

(૩૨) 'બાલ-અબાલ' નલરકથાના રેખક ....... છે.  
           (અ) ણચન ુભદી               (ફ) રાબળાંકય ઠાકય                (ક) હકળય જાદલ              (ડ) યાલજી ટેર 



(૩૩) 'વભમદ્વિ'  અને 'ઉર્ધલમમરૂ' કૃવતના વર્જક .......... છે.  

          (અ) યાધેશ્માભ ળભામ     (ફ) બગલતીકુભાય ળભાા               (ક) વત્મજીત ળભામ           (ડ) જમાંત ગાડીત  

 
 

(૩૪) 'આણ ઘહડક વાંગ' કૃવતના વર્જક ....... છે.  

              (અ) વનતીન ભશતેા            (ફ) શયહકળન ભશતેા       (ક) હદગીળભશતેા              (ડ) યવવક ભશતેા  

(૩૫) ' ઝાંઝા ' નલરકથાના રેખક .......... છે.  
            (અ) રાબળાંકય ઠાકય       (ફ) યાલજી ટેર               (ક) સભુન ળાશ          (ડ) કાનજી ટેર 

(૩૬) ' ચાખહડમે ચડીને ચાલ્મા શવમખુયામ'કૃવતના વર્જક ....... છે.  

            (અ) શવમખુ જાની             (ફ) જ્મતત જાની           (ક) ફલાંત જાની       (ડ) હકળય જાની 
(૩૭) નીચેનાભાાંથી..... નલરકથા દણરત નલરકથાનુાં આયાંબણફિંદુ છે.  
            (અ) ભેરા જીલ          (ફ) ભાલતય                        (ક) ધીમ ુઅને વલબા        (ડ) આંગણમાત 

(૩૮) ' જટાય ુ' વાંગ્રશના વર્જકનુાં નાભ ................ છે.   
            (અ) તવતાાંશ ુમળશ્ચાંર      (ફ) ણચન ુભદી                   (ક)  ભનશય ભદી              (ડ) વલનદ જળી  
(૩૯) રાબળાંકય ઠાકય કૃત ' ભાણવની લાત' કૃવતનુાં સ્લરૂ ........... છે. 
           (અ) કાવ્મવાંગ્રશ            (ફ) વનફાંધ                           (ક) નાટક                      (ડ) જીલનચહયિ  

(૪૦)  નીચેનાભાાંથી..........  એ યાલજી ટેરની કૃવત છે. 
           (અ) અશ્રઘુય                    (ફ) ફાંદીઘય                          (ક) તેડાગય                   (ડ) દહયમારાર 

(૪૧) િશરાદ ટેરના કાવ્મવાંગ્રશનુાં નાભ ............. છે.  
          (અ) ફાયીએથી               (ફ) ફાયી ફશાય                   (ક) ઉઘાડી ફાયી                  (ડ) જેર ઓહપવની ફાયી 
(૪૨) ભપત ઓઝાએ રખેરી કૃવત .............. છે.  
          (અ) રીરા વાગય         (ફ) બલવાગય                    (ક) આકાળન એક ટકૂડ   (ડ) ઘઘુલતા વાગયના ભોન 

(૪૩) વલનેળ અંતાણીની .............. કૃવત રકવિમ ફનેરી.  
          (અ) તપ્રમજન                 (ફ) ચશયેા                            (ક) વભયથ                           (ડ) રીરાવાગય 

(૪૪) નીચેનાભાાંથી .............. કૃવત નાયી વાંલેદનાને કેન્દ્રભાાં યાખીને રખામેરી છે.  
          (અ) લડલાનર            (ફ) કહકરા                          (ક) ખેતેયને ખે                 (ડ) વાત ગરાાં આકાળભાાં 
(૪૫) ફારમકુુાંદ દલે ાવેથી ........ કાવ્મવાંગ્રશ ભે છે.  
          (અ) વવિંજાયલ         (ફ) હયક્રભા                   (ક) િવતક                          (ડ) રીરેય ઢા  
(૪૬) ઉળનવનુાં  મૂ નાભ ............. છે.  
         (અ) ઝીણાબાઈ દેવાઈ (ફ) નટલયરાર ાંડમા    (ક) ભકયાંદ દલે                   (ડ) નાથારાર દલે  

(૪૭) 'લગડાન શ્વાવ' કાવ્મવાંગ્રશના રેખક .......... છે.  
        (અ) ઉળનવ                  (ફ) જમાંત ાઠક               (ક) શહયન્દ્ર દલે                   (ડ) સયેુળ દરાર 

(૪૮) સયેુળ દરારના કાવ્મવાંગ્રશનુાં નાભ .......... છે.  
        (અ) ચશયેાઓના લનભાાં (ફ) ભજાાંને ચીંધલાાં વશરેાાં નથી  (ક) શસ્તાક્ષય         (ડ) ભાટીની ભભતા 
(૪૯) 'યાનેયી'કાવ્મવાંગ્રશના વર્જક .......... છે. 
        (અ) યાલજી  ટેર     (ફ) અમતૃ ઘામર           (ક) ભણણરાર દેવાઈ         (ડ) ભણણરાર ટેર  
(૫૦) 'નાંદ વાભલેદી' ઉનાભ ધાયણ કયીને ................... વર્જકે વાહશત્મ વર્જન કયુું છે.  
         (અ) ચન્દ્રલદન ભશતેા  (ફ) ચન્દ્રકાન્દ્ત ફક્ષી        (ક) ચન્દ્રકાન્દ્ત ળેઠ                (ડ) ચન્દ્રકાન્દ્ત ટીલાા 
(૫૧) 'ભીયાાં વાભે ાય'કાવ્મવાંગ્રશના રેખક .......... છે. 
          (અ) નયવવિંશ                  (ફ) ભીયા                            (ક) યભેળ ાયેખ              (ડ) અવનર જળી  
(૫૨) નીચેનાભાાંથી ............ કાવ્મવાંગ્રશ અવનર જળીન  છે. 



         (અ) અભે ફયપનાાં ાંખી (ફ) છાતીભાાં ફાયવાખ (ક) ગગન ખરતી ફાયી   (ડ) વનનન 

 

(૫૩) અદ્યતન ગઝરના િણેતા .......... છે.  
         (અ) ળમદા                (ફ) અમતૃ ઘામર         (ક) ભયીઝ                              (ડ) આહદર ભન્દ્સયૂી 
(૫૪) ણચન ુભદીએ ત્નીના અલવાન છી યચેરાાં અંજણરકાવ્મ .......... વાંગ્રશભાાં આપ્માાં છે.  
              (અ) દેળલટ                    (ફ) વૈમય                       (ક) ઈળામદગઢ                     (ડ) ઈનામત 

(૫૫) 'ગઝર વાંહશતા' ગઝરવાંગ્રશના વર્જક ........... છે.  
            (અ) આહદર ભન્દ્સયૂી       (ફ) ભયીઝ                      (ક) ણચન ુભદી                      (ડ) યાજેન્દ્ર શકુ્ર 

(૫૬) 'અચાનક','અટક',' શસ્તિત' - કાવ્મવાંગ્રશનાાં વર્જક ....... છે.  
            (અ) અવનર જળીન     (ફ) ભનજ ખાંડહેયમા       (ક) લીરુ યુહશત              (ડ) સધુીય દેવાઈ 

(૫૭) ' ઘાવની નદી' કાવ્મવાંગ્રશના રેખક .............. છે.   
           (અ) જમાંત ાઠક          (ફ) ઉળનવ            (ક) સયેુળ દરાર                  (ડ) જમતત જાની 
(૫૮) ' રશીની વગાઈ ' નલણરકાવાંગ્રશના વર્જક ............... છે.  

          (અ) ન્નારાર ટેર    (ફ)  વતાાંફય ટેર    (ક) ઈશ્વય ેટરીકય                (ડ) જમાંત ખિી  

(૫૯) 'પયાાં','લશતેાાં ઝયણાાં','ખયાાં ફય' - કૃવતઓના વર્જક ............... છે.  
          (અ) જમાંવત દરાર       (ફ) જમાંત ખત્રી             (ક) જમાંત ભશતેા                   (ડ) યવલન્દ્ર ાયેખ  

(૬૦) 'યાંગદા','વલ વલભચન' અને 'યતતવતરક' એકાાંકીવાંગ્રશના રેખક ............ છે.  

          (અ) ચાં.ચી. ભશતેા          (ફ) ચતુનરાર ભહડમા (ક) વળલકુભાય જી               (ડ) જમાંત ખિી 
(૬૧) ચવુનરાર ભહડમાએ ...........  નલરકથા રખી.  
       (અ) ધયતી આબના છેટાાં    (ફ) ઘઘૂલતાાં યૂ (ક) બલવાગય                         (ડ) રીલડુી ધયતી 
(૬૨) વળલકુભાય જળી ાવેથી ......... નાભે એકાાંકીવાંગ્રશ ભે છે.  
           (અ) ાાંખ તલનાના ાયેલાાં   (ફ) કાંચકુીફાંધ      (ક) ગરાાં ડી ગમાાં             (ડ) કનકકટય 
(૬૩) 'યેતીની યટરી' વનફાંધવાંગ્રશના રેખક .............. છે.  
          (અ) જમાંવત દરાર             (ફ) જમાંત ખિી   (ક) જ્મતીન્દ્ર દલે                      (ડ) વલનદ બટ્ટ  
(૬૪) હકળનવવિંશ ચાલડાએ 'જજપ્વી' ઉનાભથી ............. કૃવત રખી.  
          (અ) અભાવના તાયા      (ફ) ધયતી આબનાાં છેટાાં  (ક) આ ઘયે ેરે ઘયે  (ડ) ભાણવનાાં ભન 

(૬૫) િશરાદ ાયેખનુાં વૉનેટકાવ્મ ............. છે.  
          (અ)  ણફન્દ્દુ                  (ફ) ફતાાં ાણી     (ક) દામ્ત્મ                             (ડ) તલદામ 

(૬૬) 'આધવુનક અયણ્મ' અને 'મુાંફઈ નગયી' ............ વર્જકની વૉનેટ યચનાઓ છે.  
         (અ) યાજેન્દ્ર ળાશ             (ફ) યાજેન્દ્ર શતુર       (ક) તનયાંજન બગત              (ડ) નીતા બગત  

(૬૭) 'જૂનુાં ઘય ખારી કયતાાં' વૉનેટકાવ્મના કવલનુાં નાભ ................ છે.  

         (અ) ભકયન્દ્દ દલે         (ફ) શયીન્દ્ર દલે             (ક) ફારમકુુન્દ્દ દલે            (ડ) નરીન યાલ 

(૬૮) અમતૃ ઘામર, શનૂ્દ્મ ારનયૂી, ગની દશીંલારા,ગાહપર લગેયે કવલઓએ .....સ્લરૂભાાં શે્રષ્ઠિદાન કયુું છે. 
      (અ) વૉનેટ                      (ફ) શાઈકુ                      (ક) ગીત                                 (ડ) ગઝર 

(૬૯) ગજુયાતીભાાં 'ગઝરવમ્રાટ' નુાં ણફરૂદ ............ ને ભળયુાં છે.  
          (અ) ણચન ુભદી              (ફ) અમતૃ ઘામર     (ક) ભનજ ખાંડહેયમા           (ડ) આવવભ યાાંદેયી 

(૭૦) ઈ.વ. ૨૦૧૮ ના આયાંબે ગજુયાતી વાહશત્મના નોંધાિ ગઝરકાય .............. નુાં અલવાન થયુાં.  
          (અ) આહદર ભન્દ્સયૂી   (ફ) ભનશય ભદી      (ક) ણચન ુભદી                        (ડ) જરન ભાતયી 
 

 



=====     =====     =====     =====     ===== 
 

ફી.એ. વેભેસ્ટય - ૬ 

અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮ -૧૯ 

ગજુયાતી 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક CORE  (CC) –  ૩૧૨ 

                          બાાતલજ્ઞાન અને ગજુયાતી બાાન હયચમ -  બાગ – ૨  
   કુર ગણુ –  ૭૦                                                                     ૩+૧=૪  વ્માખ્માન 
                                                                                          Credit -  ૪ 

શતે ુ:  તલદ્યાથી  ગજુયાતી બાાના તલતલધ ઘટકન અભ્માવ કયી તેના કામાવાધક ઉમગ તલળે જ્ઞાત થળે.   

એકભ : ૧ બાાન વાભાન્દ્મ હયચમ :                                                                 14 ગણુ 

                અ .  ગજુયાતી બાાનુાં ળબ્દબાંડ  :  
                   તત્વભ, તદબલ, દેશ્મ અને અલાાચીન બાાના તલતલધ ઉપરેખ વાથે     

                ફ.  અંગવાધક પ્રત્મમ :  

                  ૧. લૂા પ્રત્મમ : કુ, દુય, વભ, અ, અન  

                  ૨. ય પ્રત્મમ : 
                      (નાતભક) વાંજ્ઞાવાધક  :  અ, મ, તા, ત્લ, આળ, આઈ, ણ, ઈ, ગી, ગીયી  
                      (તલળેણ વાધક)     :  ઈ, ઈમ, તલન, આળુ, ગય, ખય, દાય, ફાજ  
                      (આખ્માતતક –વાંજ્ઞાવાધક) : અન-અના, અણ-અણા, આઈ, આણ, વક, આલય, તય,આભણ  

                      (આખ્માતતક તલળેણ વાધક)  : આઉ, ઉ  

                 ૩. અંગ તલસ્તાયક પ્રત્મમ  :  અ, ક, ડ, ર, ઈમ   

એકભ : ૨                                                                                              14 ગણુ 

          અ.   યલાનકુાયી અને દ્વદ્વરૂકત ળબ્દપ્રમગ  
          ફ.   વભાવ યચના   
          ક.   ગજુયાતી બાાના વાંમજક, તનાત અને ઉદગાયલાચક      
એકભ : ૩                                                                                              14 ગણુ 

         અ. ગજુયાતી બાાની લચન વ્મલસ્થા  
         ફ. ગજુયાતી બાાની ણરિંગ વ્મલસ્થા  
         ક. ગજુયાતી બાાની તલબક્ક્ત વ્મલસ્થા 
         ડ. કૃદાંતના પ્રકાય અને અથો           
એકભ : ૪                                                                                              14 ગણુ 

        અ.  કતાહય - કભાણણ - બાલે પ્રમગ   
        ફ.  વાંયકુ્ત હક્રમાદ   
        ક. તલકાયી અને અતલકાયી વાંજ્ઞા અને તલળેણ  
        ડ. લાક્યનાપ્રકાય    
એકભ : ૫                                                                                              14 ગણુ  

    આ વાથે વાભેર હયતળષ્ટ ભાાંથી ચાયેમ એકભને આલયીને ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂાળે. 



 

 

 

વાંદબાગ્રાંથ  :  

૧. ગજુયાતી બાા અને ગજુયાતી બાાનુાં સ્લરૂ : જ્માંત કઠાયી  

  ૨. ગજુયાતી બાાનુાં ધ્લતન સ્લરૂ અને ધ્લતન હયલતાન : પ્રફધ ાંહડત  

  ૩. ગજુયાતી બાાનુાં વ્માકયણ : મગેન્દ્ર વ્માવ  

  ૪. વ્માકયણ તલભળા : ઊતભિ દેવાઈ  

  ૫. ગજુયાતી બાાનુાં ઐતતશાતવક વ્માકયણ : ડૉ. શહયલપરબ બામાણી  

  ૬. ગજુયાતી લાકમયચના : અયતલિંદ બાંડાયી 
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હયતળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી  વેભેસ્ટય : ૬ 

બાાતલજ્ઞાન અને ગજુયાતી બાાન હયચમ  બાગ- ૨ 

( નોંધ :  યતુનલતવિટી અને કરેજ દ્વાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના ફહતુલકપ 

        (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. )  
(૧)  અમકુ ળબ્દની વલવળષ્ટ ર્ધલવન યચનાથી અલાજની, દૃશ્મની, સ્ળમની કે ફીજી કઈ હક્રમાઓ મતૂમ કયલાન 

      િમાવ થત શમ એલા ળબ્દને .............. કશ ેછે.  
          (અ) ર્ધલવન             (ફ) યલાનકુાયી        (ક) ણરવ             (ડ) ણચિ   

(૨) ર્ધલવન-એકભ કે અથમ-એકભ એના એ સ્લરૂે કે થડા પેયપાય વાથે ફેલડાત શમ ત તેને ......... કશ ેછે.  
         (અ) દ્વદ્વરુક્ત ળબ્દ       (ફ) ળબ્દ             (ક)  ર્ધલવનઘટક       (ડ) રૂઘટક 

(૩) નીચેનાભાાંથી વલળેણની દ્વિરુક્તત .............. છે.  
         (અ) શવાશવ            (ફ) અડખેડખે      (ક) ભાાંડભાાંડ          (ડ) ગયભાગયભ 

(૪) નીચેનાભાાંથી અથમએકભની દ્વિરુક્તત ............... છે. 
        (અ) ખાંખવુાં            (ફ) ૈવટક         (ક) ગાભેગાભ         (ડ) ચકયડીબભયડી 

(૫) દ્વિરુક્તત ............ વભાવનુાં ઉદાશયણ ફની યશ ેછે.  
        (અ) ફહવુ્રીહશ           (ફ) ઉદ           (ક) દ્વન્દ્દ્વ               (ડ) ઉવભત 

(૬) 'ઠેયઠેય''ભાાંડભાાંડ' જેલા દ્વિરુતત ળબ્દભાાં .......... એકભનુાં નુયાલતમન થયુાં છે.  
       (અ) અથમએકભ          (ફ) ધ્લતનએકભ       (ક) રૂએકભ           (ડ) લાક્એકભ 

(૭) 'ધન-દરત''ખનૂા-ભયકી' જેલા દ્વિરુતત ળબ્દભાાં ............ એકભનુાં નુયાલતમન થયુાં છે.  
        (અ) અથાએકભ         (ફ) ર્ધલવનએકભ     (ક) રૂએકભ           (ડ) લાક્એકભ 

(૮) 'ટટ' યલાનકુાયી ળબ્દભાાં ................ નુાં અનકુયણ થયુાં છે.  
        (અ) દૃશ્મ              (ફ) અલાજ         (ક) સ્ળમ                (ડ) યીતબાત 

(૯) 'દડાંદડ' ભાાં ............ િકાયની દ્વિરુક્તત છે.  
       (અ) વાંમજક 'અં' લાી વાંણૂા દ્વદ્વરુક્ક્ત       (ક) વાંમજક 'આ' લાી વાંણૂમ દ્વિરુક્તત                       

       (ફ) વાંમજક 'એ' લાી વાંણૂમ દ્વિરુક્તત       (ડ) વાંમજક 'અં' વાથેની િથભ વ્માંજનના આલતમન યતુત  
                                                         આંવળક રલાી દ્વિરુક્તત  
(૧૦) િથભ સ્લય-વ્માંજન બેદલાી િવતર્ધલવનરૂ દ્વિરુક્તતનુાં દૃષ્ટાાંત .............. છે.  
        (અ) ઘારભેર         (ફ) તડપડ         (ક) વાપસપૂ            (ડ) ભાનાન 
(૧૧) વાંસ્કૃતભાાંથી લણમવલકાય વલના ગજુયાતીભાાં ઊતયી આલેરા ળબ્દને ............ ળબ્દ તયીકે ઓખલાભાાં  
     આલે છે. 
        (અ) તત્વભ           (ફ) તદબલ          (ક) દેશ્મ              (ડ) અભ્રાંળ 



 
 
 
(૧૨) વાંસ્કૃતભાાંથી િાકૃત - અભ્રાંળની ભવૂભકાએ હયલતમન ાભી ગજુયાતીભાાં ઊતયી આલેરા ળબ્દને ......... 
       ળબ્દ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 
        (અ) તત્વભ           (ફ)  તદબલ            (ક) દેશ્મ             (ડ) અભ્રાંળ 
(૧૩) ગજુયાતી ળબ્દબાંડભાાં યશલે્ર કેટરાક અક્ષાતમૂના ળબ્દને ......... ળબ્દ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 
       (અ) તત્વભ           (ફ)  તદબલ             (ક) દેશ્મ             (ડ) અભ્રાંળ 
(૧૪) જજલ્ર, તાકુ, લજીય, કાજી, ળભળેય, મ્માન, વભનાય લગેયે ળબ્દ મૂ ........ બાાભાાંથી ગજુયાતીભાાં 
       ઊતયી આવ્મા છે.  
       (અ) વાંસ્કૃત           (ફ)  પાયવી               (ક) હશન્દ્દી           (ડ) અંગ્રેજી 
(૧૫) કપ્તાન, કૉપી, તભાકુ, ફટાટા, આફૂવ, ામયી, ભવાંફી, ાદયી, રટણ  લગેયે ળબ્દ મૂ ........  
       બાાભાાંથી ગજુયાતીભાાં ઊતયીઆવ્મા છે. 
       (અ) વાંસ્કૃત           (ફ)  અંગ્રેજી              (ક) હશન્દ્દી           (ડ) રુ્ાગીઝ 
(૧૬) મૂઅંગની લેૂ રાગી તેના અંગ અને અથમભાાં વલળેતા રાલનાય િત્મમને ......... િત્મમ તયીકે 
      ઓખલાભાાં આલે છે.  
       (અ) લૂા પ્રત્મમ     (ફ) યિત્મમ             (ક) અંત:િત્મમ     (ડ) અવધિત્મમ 
(૧૭) મૂ અંગની શ્ચાદરાગી તેના અંગને અથમભાાં વલળેતા રાલનાય િત્મમને ......... િત્મમ તયીકે  
      ઓખલાભાાં આલે છે.  
       (અ) લૂમિત્મમ     (ફ) યપ્રત્મમ             (ક) અંત:િત્મમ      (ડ) અવધિત્મમ 
(૧૮) 'ખયાફ','-થી ઉરટુાં','-ના વલનાનુાં','મશુ્કેર' - એલ અથમ દળામલનાયા િત્મમ ............ છે. 
       (અ) અ,અલ,કુ,દુવ,તનવ,તલ                   (ક) અવત, િ, હય, વલ, વભ, સ ુ 
       (ફ) અન,ુ િવત, ઉત, ઉ, વભ,સ ુ            (ડ) અ, અં, અણ, ક, લણ  
(૧૯) 'ઘણુાં','અભમામદ','વલળેણ'ે,' વાયીેઠે' - એલ અથમ દળામલનાય િત્મમ ......... છે. 
       (અ) અ, અલ, કુ, દુવ, વનવ, વલ             (ક) અતત, પ્ર, હય, તલ, વભ, સ ુ
       (ફ) અન,ુ િવત, ઉત, ઉ, વભ,સ ુ            (ડ) અ, અં, અણ, ક, લણ  
(૨૦) 'અનકુયણ' ભાાં 'અન'ુ િત્મમ ......... અથમ દળામલે છે.  
       (અ) 'અન-ુ' લૂાપ્રત્મમ છે અને '-ની જેભ' એલ અથા દળાાલે છે.  
       (ફ) 'અન-ુ' લૂમિત્મમ છે અને '-ની વાભે' એલ અથમ દળામલે છે.           
       (ક) 'અન-ુ' યિત્મમ છે અને '-ની જેભ' એલ અથમ દળામલે છે.           
       (ડ) 'અન-ુ'  યિત્મમ છે અને '-ની વાભે' એલ અથમ દળામલે છે. 
(૨૧) 'ઉનાભ' ભાાં 'ઉ' િત્મમ .............. અથમન લાચક છે.  
       (અ) 'ઉ-' લૂાપ્રત્મમ અને ગોણાથા લાચક 

       (ફ) 'ઉ-' લૂમિત્મમ અને 'ની વાથે'ન લાચક  

       (ક) 'ઉ-' યિત્મમ  અને ગોણાથમ લાચક                            
       (ડ) 'ઉ-' યિત્મમ અને 'ની વાથે'ન લાચક    
(૨૨) 'લદન','નમન','ચયણ' લગેયેભાાં .............. િત્મમ યશરે છે.  
       (અ)  '-અન'  આખ્માતતક ય પ્રત્મમ           (ક) '-અન'  આખ્માવતક લૂમ િત્મમ                       
       (ફ)  '-મન'  આખ્માવતક ય િત્મમ            (ડ) '-મન'  આખ્માવતક લૂમ િત્મમ    
 
 



 
 
 
 

(૨૩) 'ભાધમુમ','વૌંદમમ' લગેયે ળબ્દભાાં યશરે િત્મમ મૂઅંગને રાગીને .......... વાંજ્ઞા ફનાલે છે.  
       (અ) 'મ' નાતભક યપ્રત્મમ અને બાલલાચક વાંજ્ઞા ફનાલે છે.  

       (ફ) 'મ' નાવભક લૂમિત્મમ અને બાલલાચક વાંજ્ઞા ફનાલે છે.                       
       (ક) 'મ' નાવભક યિત્મમ અને કતતૃ્લલાચક વાંજ્ઞા ફનાલે છે.              
       (ડ) 'ઉ -'લૂમિત્મમ અને કતતૃ્લલાચક વાંજ્ઞા ફનાલે છે.  
(૨૪) 'તાજગી','વાંદગી',' ભાાંદગી' લગેયે ળબ્દભાાં યશરે િત્મમ ..........વાંજ્ઞા ફનાલે છે.   
       (અ) 'ગી' પાયવી યપ્રત્મમ તલળેણ યથી બાલલાચક વાંજ્ઞા ફનાલે છે.              
       (ફ) 'ગી' પાયવી લૂમિત્મમ વલળેણ યથી બાલલાચક વાંજ્ઞા ફનાલે છે 

       (ક) 'ગી' હશન્દ્દી યિત્મમ વલળેણ યથી બાલલાચક વાંજ્ઞા ફનાલે છે 

       (ડ) 'ગી'  ભયાઠી યિત્મમ વલળેણ યથી બાલલાચક વાંજ્ઞા ફનાલે છે 

(૨૫) 'પાલટ','વભજાલટ','ગબયાટ','ફનાલટ','કચલાટ','છડાટ' - લગેયેભાાં ........ િત્મમ છે.  
        (અ) "ટ' યપ્રત્મમ     (ફ) 'આટ' યિત્મમ   (ક) 'ટ' લૂમિત્મમ     (ડ) 'આટ' લૂમિત્મમ 

(૨૬) 'િન્દ્િ ' વભાવ ............. િકાયન વભાવ છે. 
        (અ) વલાદપ્રધાન     (ફ) અન્દ્મદિધાન    (ક) એકદિધાન      (ડ) એકેમ નશી  
(૨૭) તત્રુુ, કભમધાયમ,દ્વિગ,ુ ભર્ધમભદરી વભાવન ......... િકાયના વભાવભાાં વભાલેળ થામ છે. 
       (અ) વલમદિધાન     (ફ) અન્દ્મદિધાન    (ક) એકદપ્રધાન       (ડ) એકેમ નશી 
(૨૮) ફહવુ્રીહશ, ઉદ, અવ્મમીબાલ વભાવન ......... િકાયના વભાવભાાં વભાલેળ થામ છે. 
      (અ) વલમદિધાન     (ફ) અન્દ્મદપ્રધાન    (ક) એકદિધાન        (ડ) એકેમ નશી 
(૨૯) .............. વભાવના વલગ્રશ લખતે વાભાન્દ્મ યીતે ફે દ લચ્ચે 'અને' મકુલાભાાં આલે છે. 
      (અ) ઈતયેતય દ્વન્દ્દ્વ     (ફ) વભાશાય િન્દ્િ      (ક) લૈકલ્લ્કિન્દ્િ          (ડ) દ્વિગ ુ  
(૩૦) ગજુયાતી બાાભાાં ......... ણરિંગ છે.  
      (અ) એક              (ફ) ફે                  (ક) ત્રણ                  (ડ) ચાય  
(૩૧) લુ્લ્રિંગ ભાટે વાભાન્દ્મ યીતે ............. િત્મમ િમજામ છે.  
     (અ) આ               (ફ) ઈ                  (ક)                     (ડ) ઉં  
(૩૨) સ્ત્રીણરિંગન િત્મમ ............. છે.  
     (અ) આ              (ફ) ઓ                   (ક) ઉં                    (ડ) ઈ 
(૩૩) નુાંવકણરિંગન િત્મમ ............... છે.  
    (અ) ઓ               (ફ) આ                  (ક) ઈ                     (ડ) ઉં 
(૩૪) અવનવશ્ચત (કઈ) કે િશ્નાથમ (કણ ?) વલમનાભ વાભાન્દ્મ યીતે  .......... ણરિંગભાાં આલે છે.  
       (અ) લુ્લ્રિંગ       (ફ) સ્ત્રીણરિંગ             (ક) નુાંવકણરિંગ            (ડ) એકેમ નશી 
(૩૫) ણરિંગણચહ્ન વલનાના નાભનુાં ણરિંગ જાણલા ભાટે તેને ............ રગાડી તેનુાં ણરિંગ જાણી ળકામ.  
      (અ) કેલ, કેલી, કેવુાં  (ફ) કણ ?            (ક) કઈ                    (ડ) શુાં ? 
(૩૬) વનજીલ સવૃ્ષ્ટને રગતી વાંજ્ઞાઓભાાં 'લુ્લ્રિંગ'(ચભચ) અને નુાંવકણરિંગ(તૂળાં) વાંજ્ઞાઓ ......... અથમ 
       દળામલે છે.  
       (અ) રઘ ુહયભાણ  (ફ) બશૃદ હયભાણ   (ક) અન્દ્મ હયભાણ         (ડ) એકેમ નશી  
(૩૭) વનજીલ સવૃ્ષ્ટને રગતી વાંજ્ઞાઓભાાં 'સ્ત્રીણરિંગ'(ચભચી) વાંજ્ઞાઓ ......... અથમ દળામલે છે.  
       (અ) રઘ ુહયભાણ   (ફ) બશૃદ હયભાણ  (ક) અન્દ્મ હયભાણ         (ડ) એકેમ નશી   



 
 
(૩૮) સ્ત્રીણરિંગ નાભ - 'રીંબડુી','નાીમેયી',' ફયડી' લગેયે ............ ન અથમ દળામલે છે.  
       (અ) પઝાડ         (ફ) પફૂર         (ક) પ                     (ડ) પાન  
(૩૯) નુાંવકણરિંગ નાભ - રીંબ,ુ નાીમેય, ફય, ચીકુ લગેયે ...... ન અથમ દળામલે છે.  
      (અ) પઝાડ       (ફ) પફૂર           (ક) પ                     (ડ) પાન 
(૪૦) આંખ, કાન, નાક - અનકુ્ર્ભે ............ ણરિંગની વાંજ્ઞાઓ છે.  
       (અ) સ્ત્રીણરિંગ - પુરીંગ - નુાંવકણરિંગ           (ક) લુ્રીંગ - સ્ત્રીણરિંગ - નુાંવકણરિંગ 
       (ફ) નુાંવકણરિંગ - સ્ત્રીણરિંગ - લુ્રીંગ          (ડ) લુ્રીંગ – નુાંવકણરિંગ - સ્ત્રીણરિંગ 
(૪૧) ગજુયાતીભાાં લચન ................ છે.  
       (અ) એક         (ફ) ફે                 (ક) િણ                    (ડ) ચાય  
(૪૨) ફહલુચન વ્મતત કયલા ભાટે વાભાન્દ્મ યીતે ............. િત્મમ લયામ છે.  
       (અ)  એ         (ફ) ઈ                  (ક)                      (ડ) ઉ  
(૪૩) '-ન-''ને' અનગુ લેૂ 'તે','એ','જે','આ' વલમનાભનુાં 'ભ' ( તેભનુાં / એભનુાં /જેભનુાં / આભનુાં ) લાળાં રૂ  
       ............... લચન દળામલે છે.  
       (અ) એકલચન   (ફ) દ્વિલચન          (ક) ફહલુચન               (ડ) એકેમ નશી  
(૪૪) ાછ અનગુ ન શમ ત્માયે વાંફધન વવલામના િમગભાાં લુ્લ્રિંગ વલકાયી વાંજ્ઞાઓ અને વલળેણનુાં 
'આ' 
      કાયાન્દ્ત રૂ (છકયા / વાયા) ................ લચન દળામલે છે.  
       (અ) એકલચન   (ફ) દ્વિલચન         (ક) ફહલુચન                (ડ) એકેમ નશી 
(૪૫) લુ્લ્રિંગ વલકાયી કૃદાંતમરૂક હક્રમાદનુાં 'આ'કાયાન્દ્ત રૂ ......... લચન દળામલે છે.  
      (અ) એકલચન    (ફ) દ્વિલચન         (ક) ફહલુચન                (ડ) એકેમ નશી  
(૪૬) નુાંવકણરિંગ વલકાયીવાંજ્ઞાઓ (ાાંદડાાં), વલળેણ (વાયાાં) અને કૃદાંત (ભાંગાવ્માાં) નુાં 'આં' કાયાન્દ્તરૂ 
      ............  લચન દળામલે  છે.   
       (અ) એકલચન    (ફ) દ્વિલચન       (ક) ફહલુચન                 (ડ) એકેમ નશી 
(૪૭) 'અળક ફે કરાકથી રેળન કયે છે' - આ લાક્ભાાં ફહતુ્લલાચક વલળેણ ........... છે.  
      (અ) અળક         (ફ) ફે                  (ક) કરાક               (ડ) રેળન  
(૪૮) કતામ (િથભા) વલબક્તતના અનગુ .......... છે.  
      (અ) એ, થી        (ફ) ને, ભાટે, વારુાં       (ક) ને                   (ડ) ન,ની,નુાં,ના  
(૪૯) કભમ (દ્વિતીમા) વલબક્તતન અનગુ ........... છે.  
      (અ) થી           (ફ) ને                   (ક) ભાટે                  (ડ) ન 
(૫૦) કયણ (તતૃીમા) વલબક્તતના અનગુ ........... છે.  
      (અ) થી, લડ,ે લતી  (ફ) ને, ભાટે, વારુાં     (ક) થી, ને               (ડ) ન, ની, નુાં, ના  
(૫૧) વાંિદાન (ચતથુી) વલબક્તતના અનગુ ........... છે.  
      (અ) થી, લડ,ે લતી  (ફ) ને, ભાટે, વારુાં    (ક) થી, લડ ે             (ડ) ન, ની, નુાં, ના 
(૫૨) અાદાન (ાંચભી) વલબક્તતના અનગુ ................. છે.  
      (અ) થી, લડ,ે લતી  (ફ) ને, ભાટે, વારુાં    (ક) થી, થકી              (ડ) ન, ની, નુાં, ના 
(૫૩) વાંફાંધ (ષ્ઠી) વલબક્તતના અનગુ .......... છે. 
      (અ) ન, ની, નુાં, ના  (ફ) ને, ભાટે, વારુાં   (ક) થી, લડ,ે લતી        (ડ) થી, થકી  
(૫૪) અવધકયણ (વપ્તભી) વલબક્તતના અનગુ ............ છે.  



      (અ) ભાાં, એ          (ફ) ને, ભાટે, વારુાં   (ક) થી, લડ,ે લતી         (ડ) થી, થકી  
 
 
(૫૫) ‘અળકે યાજેળને એક સુ્તક બેટ આપ્યુાં’ – આ લાક્ભાાં ‘અળકે’ ન ‘એ’ ............દળામલે છે.  
      (અ) કતાા            (ફ) કયણ            (ક) કભમ                    (ડ) અવધકયણ  
(૫૬) હક્રમાના અથમભાાં વલળેતા રાલનાય દને ............. દ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે.  
      (અ) હક્રમા તલળેણ  (ફ) વાંજ્ઞા            (ક) કૃદાંત                  (ડ) હક્રમાદ 
(૫૭) આગ, ાછ, અગાઉ લગેયે ........... િકાયના વલળેણ છે.  
       (અ) ક્રભલાચક હક્રમાતલળેણ           (ક) વભમલાચકહક્રમાવલળેણ 
       (ફ) સ્થલાચક હક્રમાવલળેણ          (ડ) યીવતલાચક હક્રમાવલળેણ 
(૫૮) ક્ાયે, અત્માયે, જ્માયે લગેયે .......... િકાયના હક્રમાવલળેણ છે.  
       (અ) ક્રભલાચક હક્રમાવલળેણ           (ક) વભમલાચક હક્રમાતલળેણ 
       (ફ) સ્થલાચક હક્રમાવલળેણ          (ડ) યીવતલાચક હક્રમાવલળેણ 
(૫૯) જરૂય, અલશ્મ, ખયેખય લગેયે .......... િકાયના હક્રમાવલળેણ છે.  
       (અ) ક્રભલાચક હક્રમાવલળેણ          (ક) તનશ્ચમલાચક હક્રમાતલળેણ 
       (ફ) સ્થલાચક હક્રમાવલળેણ         (ડ) યીવતલાચક હક્રમાવલળેણ 
(૬૦) લાક્, દવમશૂ અને દને જડલાનુાં કાભ કયનાય દને ............ કશ ેછે.  
       (અ) વાંમજક       (ફ) વનાત      (ક) હક્રમાવલળેણ             (ડ) ઉદગાયલાચક 
(૬૧) ‘જ્માાંતભે જલાના છે, ત્માાં હુ ાં આલલાન છાં’ – આ લાક્ભાાં લયામેરા ‘જ્માાં- ત્માાં’ એ દ અિે .........  
      દ તયીકે કામમ કયે છે.  
       (અ) વાંમજક       (ફ) વનાત      (ક) હક્રમાવલળેણ             (ડ) ઉદગાયલાચક   
(૬૨) ‘તભે વારુાં જ કયુું.’ – િસ્તતુ લાક્ભાાં ‘જ’ ........... છે.  
        (અ) તનાત       (ફ) હક્રમાવલળેણ (ક)વાંમજક                    (ડ) વલળેણ  
(૬૩) ‘તભે આલળને ?’ – આ લાક્ભાાં િમજામેર ‘ને’ વનાત ........... ન અથમ દળામલે છે.  
        (અ) આગ્રશન     (ફ) આદયન     (ક) અન્દ્મવનયેક્ષતાન         (ડ) અંતબામલ  
(૬૪) ‘ભાણવ’ ......... વાંજ્ઞા છે.  
        (અ) વલકાયી લુ્લ્રિંગ (ફ) અતલકાયી લુ્પરિંગ  (ક)અવલકાયી નુાંવકણરિંગ  (ડ) વલકાયી નુાંવકણરિંગ 
(૬૫) ‘ઘડ’………… વાંજ્ઞા છે.  
       (અ) તલકાયી લુ્પરિંગ  (ફ) અવલકાયી લુ્લ્રિંગ  (ક)અવલકાયી નુાંવકણરિંગ  (ડ) વલકાયી નુાંવકણરિંગ 
(૬૬) ‘વવુાં’……… વાંજ્ઞાછે.  
      (અ) વલકાયી લુ્લ્રિંગ (ફ) અવલકાયી લુ્લ્રિંગ   (ક)અવલકાયી નુાંવકણરિંગ   (ડ) તલકાયી નુાંવકણરિંગ 
(૬૭) વલળેષ્મના અથમભાાં લધાય કયનાય દને ............ કશ ેછે.  
      (અ) તલળેણ         (ફ) કૃદાંત                (ક) વાંજ્ઞા                   (ડ) વલમનાભ  
(૬૮) વાંજ્ઞાને ફદરે લયાતા – તે, એ, જે, આ – લગેયે દને........... કશ ેછે.  
      (અ) વલળેણ    (ફ) કૃદાંત             (ક) વાંજ્ઞા                  (ડ) વલાનાભ  
(૬૯) મૂ અંગ અને વાવધતઅંગ એ ....... ના િકાય છે.  
       (અ) આખ્માતતક અંગના  (ફ) વલળેણના     (ક) વાંજ્ઞાના                 (ડ) વલમનાભના 
(૭૦) ‘િેયકઅંગ’ અને ‘ કભમણણઅંગ’ ......... ના િકાય છે.  
       (અ) વાતધતઅંગ          (ફ) વાદુઅંગ        (ક) મૂઅંગ                (ડ) વ્માંજનાન્દ્તઅંગ   
(૭૧) લતમભાન કૃદાંતન િત્મમ ........... છે.  



       (અ)  ‘ત’          (ફ)  ‘લ’       (ક)  ‘ઈ’                    (ડ) ’મ’  
 
 
(૭૧) મખુ્મત્લે હક્રમાની કઈણ કાની ચા ુઅલસ્થા ........... કૃદાંત દળામલે છે.  
      (અ) લતાભાન કૃદાંત       (ફ) બવલષ્મ કૃદાંત    (ક) ભતૂકૃદાંત                 (ડ) વલર્ધમથમ કૃદાંત 
(૭૨) ભતૂ કૃદાંતના િત્મમ ........... છે.  
      (અ) ‘મ’ અને ‘-એર- ‘   (ફ) ‘-નાય’-‘          (ક) ‘ત’                       (ડ) ‘ત’ ‘તા’   
(૭૩) હક્રમાની કઇણ કાની ણૂામ અલસ્થા .......... કૃદાંત દળામલે છે.  
      (અ) લતમભાન કૃદાંત      (ફ) બવલષ્મ કૃદાંત    (ક) ભતૂકૃદાંત                  (ડ) વલર્ધમથમ કૃદાંત 
(૭૪) બવલષ્મ કૃદાંતન િત્મમ ........... છે. 
        (અ)  ‘-નાય-‘            (ફ)  ‘ત’               (ક)  ‘-મ-‘        (ડ) ‘-લ-‘  
(૭૫) .......... કૃદાંત કઇણ કાની અેણક્ષત હક્રમા દળામલે છે.  
       (અ) લતમભાન કૃદાંત     (ફ) બતલષ્મ કૃદાંત       (ક) ભતૂકૃદાંત     (ડ) વલર્ધમથમ કૃદાંત  
(૭૬) વલર્ધમથમ કૃદાંતન િત્મમ ........ છે.  
       (અ) ‘લ’                (ફ) ‘-મ-‘               (ક)  ‘ત’          (ડ) ‘-નાય-‘  
(૭૭) ........... કૃદાંત હક્રમાની વલવધ દળામલે છે.  
      (અ) લતમભાન કૃદાંત    (ફ) બવલષ્મ કૃદાંત        (ક) ભતૂકૃદાંત     (ડ) તલધ્મથા કૃદાંત  
(૭૮) જે કૃદાંત શતેનુ અથમ આતુાં શમ તેને ............ કૃદાંત કશ ેછે.  
      (અ) લતમભાન કૃદાંત    (ફ) બવલષ્મ કૃદાંત        (ક) ભતૂકૃદાંત     (ડ) શતે્લથા કૃદાંત 
(૭૯) ‘ઈ’ અથલા ‘ઇ’ ને ........... કૃદાંતના િત્મમ છે.  
      (અ) લતમભાન કૃદાંત   (ફ) બવલષ્મ કૃદાંત         (ક) ભતૂકૃદાંત     (ડ) વાંફાંધક ભતૂકૃદાંત 
(૮૦) ......... કૃદાંત કઇણ કાની મખુ્મ હક્રમાની લૂાલતી હક્રમા દળાાલે છે.  
     (અ) લતમભાન કૃદાંત    (ફ) બવલષ્મ કૃદાંત         (ક) ભતૂકૃદાંત     (ડ) વાંફાંધક ભતૂકૃદાંત 
(૮૧) ગજુયાતીલાક્યચનાભાાં દન વળષ્ટ ક્રભ ........ છે.  
    (અ) કતાા – કભા – હક્રમાદ                         (ક) હક્રમાદ- કતામ-કભમ  
    (ફ) કભમ – કતામ – હક્રમાદ                        (ડ) હક્રમાદ –કભમ – કતામ  
(૮૨) લાક્યચના વલળેણ – વલળેષ્મન વાભાન્દ્મ ક્રભ ......... છે.  
     (અ) પ્રથભ તલળેણ છી તલળેષ્મ                  (ક) િથભ વલળેષ્મ છી વલળેણ 
     (ફ) કઇ ક્રભ નથી                                 (ડ) આભાાંથી કઇ નશીં   
(૮૩) લાક્ભાાં એકથી લધ ુવલળેણ લયામા શમ ત્માયે વોથી શરેા ક્ર્ભે ......... વલળેણ આલે.  
       (અ) વાંખ્માલાચક તલળેણ    (ફ) યીવતલાચકવલળેણ   (ક) ગણુલાચક વલળેણ   (ડ) એકેમ નશીં  
(૮૪) જે લાક્ભાાં કતામન ુાં િાધાન્દ્મ શમ તેને .......... લાક્યચના તેયીકે ઓખલાભાાં આલે છે.  
       (અ) કતાહય                    (ફ) કભમણણ                 (ક) બાલે                 (ડ) િેયક 
(૮૫) ‘સયેુળજળીએ ઉત્તભ વનફાંધ રખ્મા’ આ ............. લાક્યચના છે.  
      (અ) કતાહય                     (ફ) કભમણણ                (ક) બાલે                  (ડ) િેયક  
(૮૬) જે લાક્ભાાં કભમનુાં િાધાન્દ્મ શમ તેને .......... લાક્યચના તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે.  
      (અ) કતમહય                     (ફ) કભાણણ               (ક) બાલે                  (ડ) િેયક 
(૮૭) ‘યાલજી ટેરની કવલતા વાયી યીતે રખાઇ’ – આ ........... લાક્યચના છે.  
      (અ) કતમહય               (ફ) કભાણણ               (ક) બાલે                  (ડ) િેયક 
(૮૮) જે લાક્ભાાં િેયનાય િધાન શમ તેને ......... કશ ેછે.  



      (અ) કતમહય              (ફ) કભમણણ                (ક) બાલે                 (ડ) પે્રયક લાક્યયચના 
 
 
(૮૯) ‘અર્ધમાકે વલદ્યાથી ાવે ભશનેત કયાલડાલી’ – આ .......... લાક્યચના છે.  
      (અ) કતમહય                     (ફ) કભમણણ               (ક) બાલે                 (ડ) પે્રયક લાક્યયચના 
(૯૦) જે લાક્ભાાં હક્રમાનુાં ભશત્લ શમ તેને ............ લાક્યચના કશ ેછે.  
       (અ) કતમહય                    (ફ) કભમણણ                (ક) બાલે                  (ડ) િેયક 
(૯૧) ‘જયદાય લયવાદ આ લયવે ડમ’ – આ............ લાક્યચના છે.  
        (અ) કતમહય                  (ફ) કભમણણ                (ક) બાલે                  (ડ) િેયક 

=====     =====     ===== 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ફી.એ. વેભેસ્ટય - ૬ 

અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮-૧૯ 

ગજુયાતી 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક CORE  (C C) –  ૩૧૩ 

વાહશત્મ તલલેચનના તવદ્ાાંત બાગ – ૨  

કુર ગણુ –  ૭૦                                                                     ૩+૧=૪  વ્માખ્માન 

                                                                                       Credit -  ૪ 

  શતે ુ:  તલદ્યાથી  વાહશત્મના તવદ્ાાંતન હયચમ ભેલળે જે તેને કૃતતને વભજલાભાાં ભદદરૂ  થળે. 

  એકભ : ૧                                                                                           14  ગણુ  

           (અ)  ળબ્દની ળક્ક્ત  : અણબધા, રક્ષણા, વ્માંજના ( ભાત્ર રક્ષણાના પ્રકાય અેણક્ષત છે. ) 

           (ફ)  પ્રેટ - એહયસ્ટટરની અનકુયણ તલબાલના 

એકભ : ૨                                                                                             14  ગણુ 

          વજૉનપ્રહક્રમા વાથે વાંકામેરા તત્લ  

            ૧. અરાંકાય   ૨. છાંદ - ગેમતા- રમ   ૩. કપન   ૪. પ્રતીક   ૫. યુાકપન  

 એકભ : ૩                                                                                            14  ગણુ 

          (અ) વાહશત્મના પ્રકાય :  નલરકથા, ર્ૂાંકીલાતાા , નાટક,  ગઝર , વૉનેટ સ્લરૂહયચમ 

          (ફ) વાહશત્મભાાં યમ્યા અને પ્રમગ    

 એકભ : ૪   વજૉન , બાલન , તલલેચન                                                               14  ગણુ 

          (અ)  કાયતમત્રી અને બાલતમત્રી પ્રતતબા  

          (ફ)  અણબવ્મક્ક્ત અને પ્રત્મામન   

          (ક)   વજૉનની પ્રહક્રમા : અનભુતૂત, કપના, ળૈરી, વાહશજત્મક રુણચ  

          (ડ)   ૧. તલલેચનની તલબાલના  

                ૨. તલલેચનના પ્રકાય : તવદ્ાાંતરક્ષી તલલેચન, પ્રત્મક્ષ તલલેચન - લણાન , અથાઘટન, મપૂમાાંકન  

                ૩. તલલેચનની તલતલધ દ્તત : ઐતતશાતવક, તરુનાત્ભક, લણાનાત્ભક  

 એકભ : ૫                                                                                            14  ગણુ 



       આ વાથે વાભેર હયતળષ્ટ ભાાંથી ચાયેમ એકભને આલયીને ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂાળે. 

 

વાંદબાગ્રાંથ  :  

  ૧. વાહશત્મ તલલેચનના તવદ્ાાંત  : વતીળ વ્માવ, તલજમ ળાસ્ત્રી  

  ૨. વાહશત્મ તલલેચનના તવદ્ાાંત  : નગીનદાવ ાયેખ   

  ૩. વાહશત્મ તલલેચનના તવદ્ાાંત  : ભણણરાર શ. ટેર 

  ૪. વાહશત્મ તલલેચન  :  ફશચેયબાઈ ટેર 

  ૫.  વાહશત્મ ભીભાાંવા ( બાયતીમ અને ાશ્ચાત્મ )   : ડૉ. કુભાય જૈતભની ળાસ્ત્રી    

  ૬.  સ્લરૂ વતન્નધાન : વમ્ાદન - સભુન ળાશ  

  ૭.  ર્ૂાંકીલાતાા અને ગજુયાતી ર્ૂાંકીલાતાા : જમાંત કઠાયી  

  ૮.  ર્ૂાંકીલાતાા : તલજમ ળાસ્ત્રી  

  ૯.  ફાય વાહશત્મ સ્લરૂ :પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ  

  ૧૦. આણાાં વાહશત્મ સ્લરૂ : ડૉ.ઇણરમાવ આખરી  

  ૧૧. ગજુયાતી ગઝરની વૌંદમા ભીભાાંવા : યળીદ ભીય  

  ૧૨. વૉનેટ : તલનદ જળી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

હયતળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી  વેભેસ્ટય : ૬ 

િશ્નિ ક્રભાાંક  CORE  (CC) –  313  

વાહશત્મ વલલેચનના વવદ્ાાંત બાગ – ૨  

( નોંધ :  યતુનલતવિટી અને કરેજ દ્વાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના 
         ફહતુલકપ (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. ) 
(૧) ળબ્દ ફરતા, લાાંચતા કે વાાંબતાની વાથે જે િથભ અથમ િાપ્ત થામ તેને ............. અથમ કશ ેછે.  
        (અ) મખુ્માથા            (ફ) રક્ષ્માથમ         (ક) વ્માંગ્માથમ       (ડ) તાત્મામથમ  

(૨) ળબ્દન લાચ્માથમ િગટાલતી ળબ્દળક્તતને .......... નાભે ઓખલાભાાં આલે છે.  
        (અ) અણબધા            (ફ) રક્ષણા          (ક) વ્માંજના        (ડ) તાત્મમ  

(૩) મખુ્માથમફાધ થતાાં રૂહઢ અથલા િમજનથી િેયાઈ જે ફીજ અથમ રેલાભાાં આલે તેને .......... અથમ કશ ેછે.  
       (અ) મખુ્માથમ            (ફ) રક્ષ્માથા          (ક) વ્માંગ્માથમ      (ડ) તાત્મામથમ 

(૪) મખુ્માથમન ફાધ થતાાં ફીજ અથમ આનાય ળક્તતને .......... ળબ્દળક્તત કશ ેછે.  
       (અ) અણબધા            (ફ) રક્ષણા           (ક) વ્માંજના       (ડ) તાત્મમ 

(૫) 'યભેળ ગધેડ છે' - આ લાક્ .............. ળબ્દળક્તતનુાં ઉદાશયણ છે.  
       (અ) અણબધા            (ફ) રક્ષણા           (ક) વ્માંજના       (ડ) તાત્મમ 

 (૬) રક્ષણાના મખુ્મ ફે બેદ ............ છે.  
      (અ) મગ અને રૂહઢ                             (ક) શદુ્ારક્ષણા અને ગોણીરક્ષણા 
      (ફ) ઉાદાન રક્ષણા અને રક્ષણ રક્ષણા      (ડ) વાયારક્ષણા અને વાદ્યલવાના રક્ષણા   
(૭) 'નભમદ વવિંશ છે.' - આ વલધાનભાાં લાચ્માથમ અને રક્ષ્માથમ લચ્ચે ............... વાંફાંધ યશરે છે.  
      (અ) વાદૃશ્મન        (ફ) વાભીપ્મન         (ક) આશ્રમાવશ્રતન    (ડ) લૈરૂપ્મન  

(૮) 'શહયજન આશ્રભ વાફયભતી ય આલેર છે.' - આ વલધાનભાાં લાચ્માથમ અને રક્ષ્માથમ લચ્ચે ....... વાંફાંધ     

      યશરે છે. 
      (અ) વાદૃશ્મન       (ફ) વાભીપ્મન          (ક) આશ્રમાવશ્રતન     (ડ) લૈરૂપ્મન  

(૯) ઉાદાન રક્ષણાને ફીજા .......... નાભથી ઓખલાભાાં આલે છે.  
     (અ) જશત સ્લાથામરક્ષણા                        (ક) અજશત  સ્લાથાારક્ષણા 
     (ફ) વાયા રક્ષણા                            (ડ) વાદ્યલવાના રક્ષણા  
(૧૦) રક્ષણ રક્ષણાને ફીજા .......... નાભે ઓખલાભાાં આલે છે. 
     (અ)  જશત સ્લાથાારક્ષણા                       (ક) અજશત  સ્લાથામરક્ષણા 
     (ફ) વાયા રક્ષણા                            (ડ) વાદ્યલવાના રક્ષણા 
(૧૧) વલમ ય વલમીનુાં આયણ થયુાં શમ અને ફાંનેને અરગ અરગ દળામલલાભાાં આવ્મા શમ તેભજ 

       લાચ્માથમ અને રક્ષ્માથમ લચ્ચે વાદૃશ્મન વાંફાંધ શમ ત્માયે તે રક્ષણાને ............ રક્ષણા કશ ેછે.  
         (અ) વાયા શદુ્ા રક્ષણા                   (ક) વાદ્યલવાના શદુ્ા રક્ષણા 



         (ફ)  વાયા ગોણી રક્ષણા                  (ડ) વાદ્યલવાના ગોણી રક્ષણા  
 

(૧૨) વલમ ય વલમીનુાં આયણ થયુાં શમ અને ફાંનેને અરગ અરગ નદળામલતાાં એકરૂ દળામલલાભાાં 
      આવ્મા શમ, તેભજ લાચ્માથમ અને રક્ષ્માથમ લચ્ચે વાદૃશ્મન વાંફાંધ શમ ત્માયે તે રક્ષણાને ............ 
       રક્ષણા કશ ેછે. 
          (અ) વાયા શદુ્ા રક્ષણા                  (ક) વાદ્યલવાના શદુ્ા રક્ષણા  
          (ફ) વાયા ગોણી રક્ષણા                 (ડ) વાદ્યલવાના ગોણી રક્ષણા 
(૧૩) ' આ ળીળીભાાંન ુાં ઔધ એ એનુાં જીલન છે.' - આ દૃષ્ટાાંત ........... રક્ષણાનુાં છે. 
          (અ) વાયા શદુ્ા રક્ષણા                  (ક) વાદ્યલવાના શદુ્ા રક્ષણા  
          (ફ) વાયા ગોણી રક્ષણા                 (ડ) વાદ્યલવાના ગોણી રક્ષણા 
(૧૪) વ્માંજનાના મખુ્મ ફે િકાય .................. છે.     
          (અ) ળાબ્દી અને આથી                    (ક) ઉભા અને ઉભેમ  
          (ફ) ઉાદાન અને  રક્ષણ                (ડ) શદુ્ા અને ગોણી  
(૧૫) અંગ્રેજી ' Symbol'ના મામમ તયીકે ગજુયાતીભાાં ................ ળબ્દ િમજામ છે. 
          (અ) ગણુ            (ફ) કલ્ન         (ક) યુાકલ્ન           (ડ) પ્રતીક  

(૧૬) અંગ્રેજી ' Image 'ના મામમ તયીકે ગજુયાતીભાાં ................ ળબ્દ િમજામ છે.  
         (અ) ગણુ             (ફ) કપન          (ક) યુાકલ્ન           (ડ) િતીક  

(૧૭)  અંગ્રેજી ' Myth'ના મામમ તયીકે ગજુયાતીભાાં ................ ળબ્દ િમજામ છે.  
         (અ)  ગણુ            (ફ) કપન         (ક) યુાકલ્ન            (ડ) િતીક 

(૧૮) કલ્નનુાં વ્માલતમક રક્ષણ ........... છે.  
         (અ) ઈન્દ્ન્દ્રમગ્રાહ્યતા   (ફ) અરાંકાય       (ક) બાલ                 (ડ) અથમ  
(૧૯) ' યાશ જઇ કઇ ફેઠુાં શમ છે ? જેની ાવે ફય એંઠુાં શમ છે.' - આ ાંક્તતભાાં ......... વાહશજત્મક િયકુ્તતન 
       િમગ થમેર છે.  
        (અ) કલ્ન           (ફ) યુાકપન     (ક) અરાંકાય              (ડ) ઉભા 
(૨૦) 'અંત: સ્તલ' ભાટે અંગ્રેજીભાાં ........ ળબ્દ લયામ છે.  
        (અ) Contend     (ફ) Method    (ક) Form             (ડ) Image 

(૨૧) 'આકૃવત' ભાટે અંગ્રેજીભાાં ........... ળબ્દ લયામ છે.  
        (અ) Contend     (ફ) Matter      (ક) Form             (ડ) Image 

(૨૨) કૃવતની આકૃવતભાાં ............... ન વભાલેળ થામ છે.  
        (અ) સ્લરૂ અને ળૈરીના તત્ત્લન (ફ) બાલ, વલચાય, કલ્નાન   (ક) અનભુવૂતન  (ડ) અંત:સ્તત્લન  

(૨૩) કૃવતભાાં સ્લરૂ અને ળૈરી ભીને ................. ફને છે.  
       (અ) અનભુવૂત             (ફ) આકૃતત        (ક)  અણબવ્મક્તત          (ડ) અંત:સ્તત્લ 

(૨૪) બાલ, વલચાય, કલ્ના એ ............ ના તત્લ છે.  
       (અ) સ્લરૂના            (ફ) આકૃવતના     (ક) અંત:સ્તત્લના           (ડ) ળૈરીના  

(૨૫) કાવ્મસવૃ્ષ્ટનુાં વનભામણ ............. થી થામ છે.  
        (અ) ળબ્દ અને અથા     (ફ) કલ્ના અને તયાંગ   (ક) બાલના અને લાસ્તલ    (ડ) ભન અને બદુ્વદ્  

(૨૬) વાહશત્મભાાં આલતીકારની યાંયા ........... લડ ેયચામ છે.  

      (અ) ળબ્દસવૃ્ષ્ટ            (ફ) િાચીન ગ્રાંથ         (ક) પ્રમગ                   (ડ) લાસ્તલ જગત 

 



 

 

(૨૭) પ્રેટન કવલતા ય ............. આક્ષે શત.  
      (અ) કલ્નાનુાં અનકુયણ  (ફ) વભાજનુાં અનકુયણ   (ક) કુદયતનુાં અનકુયણ   (ડ) અનકુયણનુાં અનકુયણ 

(૨૮) િવતવનધાન એટરે ...............  . 
        (અ) વજૉકની અનભુતૂતનુાં અનકુયણ                 (ક) કુદયતનુાં અનકુયણ 

        (ફ) વભાજનુાં અનકુયણ                            (ડ) અનકુયણનુાં અનકુયણ 

(૨૯) કાવ્મરુુ ............. જન્દ્ભે છે.  

       (અ) રમવશ           (ફ) છાંદવાથે               (ક) વારાંકાય           (ડ) વનયારાંકાય 

(૩૦) કાવ્મભાાં અરાંકાયનુાં સ્થાન ............. છે.  

      (અ) આલશ્મક          (ફ) અવનલામમ              (ક) પયજીમાત         (ડ) એકેમ નશીં  

(૩૧) 'અરાંકાય' ળબ્દ .............. ધાત ુયથી ઉતયી આવ્મ છે.    
      (અ) અરભ + કૃત      (ફ) અરાંકૃ + ત            (ક) અર + ભ + કૃત  (ડ) અર + કૃત 

(૩૨) 'અરાંભ કયતીવત અરાંકાય' - સિૂભાાં 'અરાંભ' ન અથમ ............ થામ છે.  

      (અ) અથમભાાં લધાય કયલ                     (ક) ળબ્દભાાં લધાય કયલ  
      (ફ) સ્લરૂભાાં લધાય કયલ                    (ડ) ળબાભાાં લધાય કયલ 

(૩૩) અણબનલગપુ્ત ............ ને કાવ્મન આત્ભા કશ ેછે.  
      (અ) યવ               (ફ) ર્ધલવન              (ક) લક્રક્તત            (ડ) યભણીમતા  

(૩૪) અરાંકાયના મખુ્મ ફે િબેદ ................. છે.  
      (અ) ઉભા અને રૂક                           (ક) ળબ્દારાંકાય અને અથાારાંકાય 

      (ફ) રૂક અને અનન્દ્લમ                        (ડ) ઉભા અને અનન્દ્લમ  

(૩૫) અરાંકાય કાવ્મભાાં.............. ભાટે િમજામ છે.  
       (અ) કાવ્મની ળબાભાાં અણબવદૃ્વદ્ કયલા ભાટે     (ક) કાવ્મ ભાટે અવનલામમ છે ભાટે  

       (ફ) અરાંકાય વલના કાવ્મ ન ફને ભાટે          (ડ) કવલના ળખ ભાટે  

(૩૬) 'કાવ્મરુુ વારાંકાય જ જન્દ્ભે છે.' - કાવ્મભાાં અરાંકાયના સ્થાન અંગે કયેુાં આ વલધાન ............. નુાં છે.  
        (અ) યા.તલ. ાઠક     (ફ)  વલષ્ણિુવાદ વિલેદી  (ક) ન્દ્શાનારાર                 (ડ) કરાી 

(૩૭) 'અરાંકાય એ કાવ્મનુાં ઈષ્ટાથમ આભૂણ નથી, કે મથેચ્છ શયેાલીને કાઢી ળકામ.અરાંકાય એ આગાંતકૂ નથી 

       ણ કવલ વાંલેદનન જ અંળ છે.' કાવ્મભાાં અરાંકાનામ સ્થાન અંગે કયેુાં આ વલધાન ............ નુાં  છે.  
       (અ) યા.વલ. ાઠક    (ફ) તલષ્ણપુ્રવાદ તત્રલેદી     (ક) ન્દ્શાનારાર                 (ડ) કરાી 

(૩૮) કાવ્મભાાં િમજામેરા અરાંકાયની વયખાભણી ............ ની વાથે કયી ળકામ.  

       (અ) સ્ત્રીના સલુણમ આભૂણ વાથે                 (ક) ભાનલના સલુણમ અરાંકાય વાથે  
       (ફ)  કણાના કલચ અને કુાંડ                     (ડ) રુુના સલુણમ આભૂણ વાથે  

(૩૯) છાંદના મખુ્મ ફે િબેદ ........... છે.  
       (અ) થૃ્લી અને ભાંદાક્રાન્દ્તા                       (ક) અક્ષયભે અને ભાત્રાભે 

       (ફ) છાાંદવ અને અછાાંદવ                        (ડ) ગીત અને વૉનેટ 

 



 

 

(૪૦) ' છાંદ એ વર્જનની િેયણાન જ એક આવલબામલ છે.' - છાંદના વાંદબે કયેુાં આ વલધાન ............ નુાં  છે.  
        (અ) સુાંદયભ              (ફ) ઉભાળાંકય         (ક) ઉળનવ           (ડ) યાજેન્દ્ર ળાશ   

(૪૧) છાંદને કાયણે કાવ્મભાાં ............... િાપ્ત થામ છે.  
       (અ) વનવશ્ચત અથમ    (ફ) તનતશ્ચત રમ           (ક) વનવશ્ચત કવલ          (ડ) વનવશ્ચત વાંલેદન 

(૪૨) વાહશત્મના મખુ્મ ફે િકાય ............. છે.  

      (અ) નાટક અને ખાંડકાવ્મ              (ક) ગદ્ય અને દ્ય 

      (ફ) ભશાકાવ્મ અને નાટક             (ડ) ખાંડકાવ્મ અને ભશાકાવ્મ  

(૪૩) ‘Novel’ ળબ્દ ............ યથી ઊતયી આવ્મ છે.  

      (અ) Novelયથી                      (ક) It Novellinoયથી 
      (ફ) Cento NovelieAnticheયથી    (ડ) Novus ધાત ુયથી 

(૪૪) ‘વૉનેટ’ ભાટે ફ.ક.ઠાકયે ............ ળબ્દિમગ કમો .  
      (અ) ચતદુાળી             (ફ) ચતદુમળક            (ક) ર્ધલવનત                (ડ) સ્લવનત 

(૪૫) ‘િત્મામન નશીં ત વાહશત્મ નશીં’– એવુાં વલધાન .............. એ કયુું છે.  
     (અ) એ.વી. બ્રેડરી        (ફ) ટી.એવ. એણરમટ    (ક) લડર્ઝલમથમ              (ડ) એફયક્રમ્ફી 

(૪૬) ભયાઠીભાાં નલરકથા ભાટે ............ ળબ્દ િમજામ છે.  
     (અ) કાદાંફયી              (ફ) ઉન્દ્માવ            (ક) ફડાગલ્              (ડ) વાંવાયણચિ   

(૪૭) ‘ નલરકથા એ ભાનલજીલનની કાલ્વનક કથા છે.’– એલી વ્માખ્મા ............ એ આી.  
      (અ) ઈ.એભ. પસ્ટય     (ફ)  થભવ શાડી         (ક) એડલીન મ્યયૂ           (ડ) ભેયી ભેકાથી  

(૪૮) નાંદળાંકય ભશતેાએ ‘નલેર’ન મામમ ............. નાભે કમો.  
     (અ) નલરકથા           (ફ) લાતાા                 (ક) વાંવાયણચિ              (ડ) વાંવાયકથા 

(૪૯) ‘નલેર’ ભાટે ‘નલરકથા’ ળબ્દ ........... એ િમજમ, જે છીથી વલમસ્લીકૃત ફન્દ્મ.  
      (અ) નાંદળાંકયે          (ફ) ભણણરાર દ્વિલેદીએ     (ક) ગલધમનયાભે            (ડ) મળલાંત શકુ્રએ 

(૫૦) ‘ નલરકથા એટરે ગદ્યભાાં રખામેર એક દદાય સુ્તક, જે આણને વાચા જીલનની કથા કશ ેછે.’– આ 
       વ્માખ્મા ............. એ આી. 
       (અ) ભેયી ભેકાથી        (ફ) એફેર ળેલેર         (ક) ઈ.એભ. પસ્ટય           (ડ) કે્રપડમ 
(૫૧) ‘Novel  i s a Pocket  Theat r e.’ – એવુાં .......... એ કહ્ુાં.  
        (અ) ભેયી ભેકાથી      (ફ) એફેર ળેલેર         (ક) ઈ.એભ. પસ્ટય            (ડ) કે્રપડા 

(૫૨) ‘ નલરકથાભાાં એક લસ્ત ુખડકની જેભ ક્સ્થય છે – ભાણવ. શજુ સધુી અને શલે ત લધભુાાં લધ ુભાણવની 
        લાતામ રખામ છે.’–આ વલધાન ............ એ કયુું છે. 
         (અ) ચાંરકાન્દ્ત ટીલાાએ    (ફ) ચાંરકાન્દ્ત ફક્ષીએ   (ક) સયેુળ દરારે    (ડ) સભુન ળાશ ે
(૫૩) ‘ કઈણ વનળાીમાની થીભાાંથી નલરકથાનાાં ઘટકતત્લની માદી તભને ભી યશળેે.’– એવુાં ..........  
        એ કહ્ુાં. 
         (અ) સયેુળ દરારે            (ફ) સયેુળ  જળીએ       (ક) વતીવ વ્માવે   (ડ) િલીણ દયજીએ  
(૫૪) વૉનેટ વાહશત્મ સ્લરૂન આયાંબ ......... ભાાં થમ.  
         (અ) ઈટારી                   (ફ) ઈંગ્રેન્દ્ડ              (ક) જાાન         (ડ) યવળમા  



 
 
(૫૫) ‘ વાચા વલલેચકે કવલનાાં વછર ન જતાાં તેના ગણુનુાં લણમન કયવુાં જઈએ.’– આ વલધાન ......... એ કયુું 
છે.  
          (અ) શયેવ                   (ફ)                  (ક) એહડવન         (ડ) શડવન 
(૫૬) ' ટૂાંકીલાતામ એટરે ગદ્યદેશ ેવલચયતુાં ઊવભિકાવ્મ' - આ વ્માખ્મા ............. એ આી.  
         (અ) ઉભાળાંકય જળી         (ફ) તલશ્વનાથ બટ્ટ        (ક) સયેુળ જળી       (ડ) ધભૂકેત ુ 
(૫૭) ઉભાળાંકય જળીએ ટૂાંકીલાતામને ................. કશીને ઓખાલી છે.  
          (અ) અનભુતૂતકણ            (ફ) ગણબિત ક્ષણ         (ક) તણખ            (ડ) યશસ્મ  
(૫૮) 'ટૂાંકીલાતામભાાં ઓછાભાાં ઓછાાં ાિ શલાાં જઇએ.' - એલ ભત .............. એ ઉચ્ચામો છે.  
         (અ) મળલાંત શતુર           (ફ) ઉભાળાંકય           (ક) યા.તલ. ાઠક       (ડ) સયેુળ જળી 
(૫૯) તેયભી વદીભાાં .............. ના શાથે વૉનેટન જન્દ્ભ થમ.   
         (અ) ગ્લીતની                (ફ) ેટ્રાકમ              (ક) વભલ્ટન             (ડ) ળેકવવઅય 
(૬૦) ' વૉનેટભાાં એક જ વલચાયકણ, એક જ યાગણફિંદુ, એક જ અનબુલઅંળ િગટ થઇ ળકે.'- આ વલધાન......એ 
        કયુું છે. 
          (અ) ઉભાળાંકય જળી         (ફ) સુાંદયભ             (ક) સયેુળજળી         (ડ) ફલાંતયામ ઠાકય 
(૬૧) બાલકભાાં અેણક્ષત િવતબાને 'બાલવમિી િવતબા' કશીને .............. એ ઓખાલી છે.  
         (અ) ભમ્ભટ                   (ફ) યાજળેખયે          (ક) શહયલલ્રબ બામાણી  (ડ) બયત મવુન 
(૬૨) કૃવતરક્ષી વલલેચનભાાં ભાિ ................ ને જ ર્ધમાનભાાં યાખલાભાાં આલે છે.  
         (અ) વાહશત્મ કૃતતને           (ફ) વર્જકને            (ક) સ્લરૂને             (ડ) કૃવતની બાાને  
(૬૩) ગજુયાતીભાાં ભપતા ઓઝાએ રખેુાં ' યાલજી ટેર' સુ્તક એ ............. વલલેચન  દ્વતનુાં ઉદાશયણ છે.  
        (અ)  કૃવતરક્ષી વલલેચન              (ક) વજૉકતારક્ષી તલલેચન  
        (ફ) તરુનાત્ભક વલલેચન             (ડ) ઐવતશાવવક વલલેચન  
(૬૪) કૃવતની બાાના અભ્માવભાાંથી કૃવતની વલળેતાઓ તાયલી ફતાલલાની યીતને ......... વલલેચન દ્વત 
      તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 
       (અ) કૃવતરક્ષી વલલેચન                (ક) વર્જકતારક્ષી વલલેચન  
       (ફ) તરુનાત્ભક વલલેચન               (ડ) બાાલૈજ્ઞાતનક તલલેચન 
(૬૫) ગઝરન જન્દ્ભ ............. ભાાં થમ. 
         (અ) અયફસ્તાનભાાં        (ફ) ઇયાનભાાં                (ક) બાયતભાાં            (ડ) જભમનીભાાં  
(૬૬) વોિથભ ગઝરનુાં 'વિંગળાસ્ત્ર' ........... એ યચ્યુાં.  
        (અ) ગેટે                   (ફ) અશભદ ખરીર ફવયી   (ક) રૂદકી               (ડ) નભમદે  
(૬૭) ગઝરભાાં ફે ાંક્તતના જડકાાંને ........... કશ ેછે.  
        (અ) ળેય                   (ફ) યદીપ                     (ક) કાહપમા            (ડ) ભકતા  
(૬૮) ગઝરન િથભ ળેય .............. કશલેામ. 
        (અ) ભત્રા                (ફ) ભકતા                     (ક) યદીપ              (ડ) કાહપમા  
(૬૯) ગઝરના છાંદળાસ્ત્રનુાં અયફી નાભ .............. છે.  
        (અ) લજન              (ફ) રુતન                       (ક) ઉરૂઝ               (ડ) ફશયે  
(૭૦) ગઝરભાાં 'ળેખ - ઝાહશદ' નુાં ાિ આલે છે તે .............. નુાં િતીક છે.  
        (અ) સુાંદયતાનુાં          (ફ) િભ ુચેતનાનુાં              (ક) ળયણાગવતનુાં       (ડ) ઉદેળકનુાં 
 



=====     =====     ===== 
 

 

 

 

ફી.એ. વેભેસ્ટય - ૬ 

અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮ - ૧૯ ગજુયાતી 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક CORE  (CC) –  ૩૧૪/A 

                                     ‘ તપ્રમજન ’- તલનેળ અંતાણી  

  કુર ગણુ –  ૭૦                                                                                           ૩+૧=૪  વ્માખ્માન                                                                                      
          Credit -  ૪ 

  શતે ુ:  કૃતતના અભ્માવથી તલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મના નલરકથા વાહશત્મ સ્લરૂથી  

         હયણચત થળે . 

  એકભ : ૧                                                                                            14  ગણુ 

              (અ) વાહશત્મસ્લરૂની તલબાલના – નલરકથા  

              (ફ) વાહશત્મ સ્લરૂના રક્ષણ ,ઉદબલ અને તલકાવ 

              (ક) વજૉકનુાં જીલન – કલન અને વાહશત્મ વજૉન   

 એકભ : ૨  કૃતતના વાભાન્દ્મ પ્રશ્ન                                                                     14  ગણુ 

 

 એકભ : ૩  કૃતતના લસ્તરુક્ષી પ્રશ્ન ( ર્ૂાંકનોંધ છૂી ળકાળે )                                                                          14  ગણુ 

 

 એકભ : ૪  વાંકે્ષીકયણ  ( વાત - વાત  ગણુના ફે હયચ્છેદ છૂલાના યશળેે )                       14  ગણુ 

 

એકભ : ૫                                                                                              14  ગણુ 

       આ વાથે વાભેર હયતળષ્ટ ભાાંથી ઉયનાત્રણ એકભને આલયીને ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક 

       (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂાળે. 
 

વાંદબાગ્રાંથ :   

 ૧.  અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મની તલકાવયેખા : ધીરૂબાઈ ઠાકય  

 ૨.  અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈતતશાવ : ડૉ. યભેળ તત્રલેદી  

 ૩.  ગજુયાતી વાહશત્મન ઈતતશાવ : પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

 ૪.  તલનેળ અંતાણીની વાહશત્મસનૃ્દ્ષ્ટ : યાજેન્દ્ર ટેર  

 ૫.  નલરકથા : તળયી ાંચાર  

 ૬.  નલરકથા :  પ્રલીણ દયજી  

 ૭.  વાાંપ્રત ગજુયાતી નલરકથા : પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ  

 ૮.  આણાાં વાહશત્મ સ્લરૂ  : ડૉ. ઈણરમાવ આખરી  

 ૯.   બાંગયુતાનાચાય વજૉક હયભાણ : ારૂર યાઠડ 



 

 

 

 

 

હયતળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી  વેભેસ્ટય : ૬  

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક  CORE  (CC) –  314/ A 

' તપ્રમજન' -   તલનેળ અંતાણી 
( નોંધ :  યતુનલતવિટી અને કરેજ દ્વાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના 
          ફહુતલકપ (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. ) 
(૧) વલનેળ અંતાણીન જન્દ્ભ .............. તાયીખે થમ શત.  

      (અ) ૨૫ - ૦૬ – ૧૯૪૬              (ક) ૨૭ - ૦૬ – ૧૯૪૬ 

      (ફ) ૨૫ - ૦૭ – ૧૯૪૬              (ડ) ૨૮ - ૦૭ - ૧૯૪૬ 

(૨) વલનેળ અંતાણીન જન્દ્ભ ..............ળશયેભાાં થમ શત.  

      (અ) દુગાાયુ              (ફ) ભજુ              (ક) અંજાય            (ડ) લડદયા 

(૩) વલનેળ અંતાણીના વતાનુાં નાભ .............. છે.  

      (અ) હદનકયયામ          (ફ) હદનાનાથ        (ક) હદનેળબાઈ        (ડ) હદવ્મનાથ 

(૪) વલનેળ અંતાણીના ભાતાનુાં નાભ .............. છે.  

      (અ) ફચફુશને           (ફ) ળાાંતાફશને       (ક) જમાફશને         (ડ) યભાફશને 

(૫) વલનેળ અંતાણીએ ભાર્ધમવભક વળક્ષણ .......... ભાાંથી રીધુાં.  

     (અ) નખત્રાણા            (ફ) ભજુ              (ક) કચ્છ              (ડ) લડદયા  

(૬) વલનેળ અંતાણીએ કરેજવળક્ષણ  .............. ભાાંથી ભેવ્યુાં.  

      (અ) ભજૂની રારન કરેજ                     (ક) અભદાલાદ - એચ.કે.આર્ટવમ કરેજ  

      (ફ) લડદયા - એભ.એવ.યવુનલવવિટી          (ડ) મુાંફઈ યવુનલવવિટી  

(૭) વલનેળ અંતાણીએ ફી.એ.ની હડગ્રી .............. વલમ વાથે િાપ્ત કયી.  

      (અ) ગજુયાતી - હશન્દ્દી                        (ક) ગજુયાતી - વભાજળાસ્ત્ર 

      (ફ) ગજુયાતી - અંગે્રજી                      (ડ) ગજુયાતી - અથમળાસ્ત્ર 

(૮) વલનેળ અંતાણીએ એભ.એ.ની હડગ્રી .............. વલમ વાથે િાપ્ત કયી.  

      (અ) ગજુયાતી - વાંસ્કૃત                      (ક) ગજુયાતી - િકાયત્લ 

      (ફ) ગજુયાતી - અંગે્રજી                     (ડ) ગજુયાતી - અથમળાસ્ત્ર 

(૯) વલનેળ અંતાણીના ત્નીનુાં નાભ ................. છે.  

      (અ) ષુ્ાફશને      (ફ) યભાફશને         (ક) જમાફશને           (ડ) ળાાંતાફશને 



(૧૦) વલનેળ અંતાણીના ત્ની વ્મલવામે ............ શતા.  

      (અ) ઉદઘતકા       (ફ) ફેન્દ્ક ભેનેજય    (ક) વળણક્ષકા               (ડ) અર્ધમાવકા 
  

(૧૧) વલનેળ અંતાણીની િથભ કૃવત ........ છે.  

       (અ) નગયલાવી        (ફ) આવારલ         (ક) વિમજન            (ડ) કાપર  

(૧૨) વલનેળ અંતાણીની િથભ નલરકથા ઈ.વ. ............. ભાાં િગટ થઈ.  

       (અ) ૧૯૭૪            (ફ) ૧૯૭૫              (ક) ૧૯૭૬              (ડ) ૧૯૭૮  

(૧૩) વલનેળ અંતાણીના િથભ લાતામવ ાંગ્રશનુાં નાભ ............. છે.  

      (અ) શરાયલ          (ફ) યણઝણવુાં        (ક) અશીં કઇ યશતે ુાં નથી   (ડ) આભાાંથી કઇ નશીં  

(૧૪) વલનેળ અંતાણી ળરૂઆતભાાં ........ સ્થે આકાળલાણીભાાં વશામક કેન્દ્ર વનમાભક શતા.  

      (અ) મુાંફઇ              (ફ) લડદયા            (ક) ભજુ                 (ડ) યાજકટ  

(૧૫) નીચેનાભાાંથી .......... એ વલનેળ અંતાણી કૃત લાતામવ ાંગ્રશ છે.  

       (અ) યણઝણવુાં        (ફ) ધનૂ્દ્ધબયી ખીણ      (ક) ધાડ                 (ડ) વયલય 

(૧૬)  વલનેળ અંતાણી કૃત 'યણઝણવુાં' લાતામવ ાંગ્રશની યચનાવાર ઇ.વ. ............  છે.  

       (અ) ૧૯૮૦          (ફ) ૧૯૮૭               (ક) ૧૯૮૯              (ડ) ૧૯૯૦  

 (૧૭) વલનેળ અંતાણીના વનફાંધ વાંગ્રશનુાં નાભ ............. છે.  

         (અ) ત તાન લયવાદ                   (ક) નગયલાવી       

         (ફ) કાપર                                   (ડ) સયૂજની ાય દહયમ  

(૧૮) ઇ.વ. ૧૯૯૫ ભાાં વલનેળ અંતાણી આકાળલાણી ચાંદીગઢભાાંથી સ્લૈલ્ચ્છક વનવવૃત્ત રઇને ....... 

       વાભાવમક વાથે જડામા. 
        (અ) ઈન્દ્ન્દ્ડમા રુ્ ડ ે    (ફ) ગજુયાત             (ક) ધભમયગુ          (ડ) બદુ્વદ્િકાળ  

(૧૯) નીચેનાભાાંથી ......... એ વલનેળ અંતાણી કૃત વાંાદન છે.  

       (અ) વજૉકનુાં જવ   (ફ) રણરત વનફાંધ     (ક) ઉત્તભ લાતામઓ  (ડ) શે્રષ્ઠ ગજુયાતી કાવ્મ  

(૨૦) વલનેળ અંતાણીની હશન્દ્દીભાાંથી અનલુાદ કયેર કૃવત........... છે.  

       (અ) એક ચીંથરૂાં સખુ  (ફ) કયા કાગઝ       (ક) ભૈરી ચદહયમા       (ડ) ઘયે ફાહશયે  

(૨૧) વલનેળ અંતાણીના ઘડતયભાાં વવલળે િબાલ .......... સ્થન છે.  

       (અ) કચ્છના યણન   (ફ) ભજુની ળેયી       (ક) કચ્છની ળાા        (ડ) અંજાય  

(૨૨) વલનેળ અંતાણીના વતા વ્મલવામે .........  શતા.  

       (અ) તળક્ષક           (ફ) કરાકમ              (ક) ચાટમડમ એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ    (ડ) લકીર  

(૨૩) વલનેળ અંતાણીના ભવાભાાં 'વયસ્લતીચાંર' નલરકથાના ેયેગ્રાપ ........ ને ભઢે શતા.  

      (અ) નાની            (ફ) ભાવી              (ક) ભાભા                  (ડ) ભાભી   

(૨૪) વલનેળ અંતાણીના વાહશત્મ વર્જનભાાં .......... વાહશત્મકાય ભાગમદળમક ફની યહ્ાાં.  



     (અ) ધીયેન્દ્ર ભશતેા    (ફ) સુાંદયભ             (ક)   ઉભાળાંકય            (ડ) ચવુનરાર ભહડમ 

 

  

(૨૫) નલરકથાકે્ષિે મળસ્લી કામમ ફદર ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી તયપથીવલનેળ અંતાણીને  

       ........... યુસ્કાય ભળમ શત.  

          (અ) ક.ભા. મનુળી સલુણાચાંરક                  (ક) ધનજી - કાનજી સલુણમચાંરક  
          (ફ) યણજજતયાભ સલુણમચાંરક                  (ડ) નભમદ સલુણમચાંરક 

(૨૬) વલનેળ અંતાણીની .......... કૃવતભાાં નાયીચેતનાનુાં આરેખન છે.  

         (અ) સયૂજની ાય દહયમ  (ફ) એકાાંતિી     (ક) નગયલાવી      (ડ) કાપર 
(૨૭) વનકેત અને ચારુ ............ કૃવતના ાિ છે.  

         (અ) તપ્રમજન              (ફ) પાાંવ            (ક) રાળલન      (ડ) વનલુંળ  
(૨૮) 'વિમજન' નલરકથાભાાં વનકેતની ત્નીનુાં નાભ ......... છે.  

         (અ) ઉભા                  (ફ) ચારુ            (ક) યેણ ુ            (ડ) અમતૃા 
(૨૯) ચારુના વતનુાં નાભ .......... છે.  

         (અ) હદલાકય              (ફ) વનકેત           (ક) કુભાય           (ડ) નીયલ 

(૩૦) 'વિમજન' નલરકથાભાાં કરૂણાનીમવૂતિ વભાન ાિ .......... છે.  

         (અ) ચારુ                  (ફ) અમતૃા         (ક) યેણ ુ            (ડ) ઉભા 
(૩૧) 'વરુનુાં વકૃ્ષ' ......... નુાં િતીક ફની યશ ેછે.  

         (અ) હદલાકય              (ફ) વનકેત           (ક) સકેુત ુ          (ડ) ળૈર  
(૩૨) 'દહયમ' ............ નુાં િતીક ફની યશ ેછે.  

         (અ) તનકેત               (ફ) હદલાકય          (ક) ચારુના વતા   (ડ) સકેુત ુ

(૩૩) ચારુના િુ ળૈરની વિમ યભત ........ છે.  

         (અ)  શકી               (ફ) ચેવ              (ક) કેયભ            (ડ) હક્રકેટ 

(૩૪) 'વિમજન'  નલરકથાભાાં કબતુય ....... ના આંતય જગતનુાં િતીક ફની યશ ેછે. 
         (અ) ચારુ               (ફ) ઉભા              (ક) યેણ ુ             (ડ) અમતૃા 
(૩૫) " જે દહયમવતત આણી અંદય ઊછે છે એ ક્ાયેમ દૂય નથી જત......" નલરકથાભાાં આ 

        લાક્ ............. ફરે છે. 
         (અ) તનકેત              (ફ) હદલાકય          (ક) યેણ ુ              (ડ) ઉભા 
(૩૬) વનકેતન િુ યાહુર .......... વ્મલવામ કયે છે.  

         (અ) ડૉકટય             (ફ) એલ્ન્દ્જવનમય      (ક) વળક્ષક            (ડ) લકીર 

(૩૭) ' તભાય િેભ ત દહયમા જેલ ગાંબીય છે.' - આ વલધાન .......... ,............ ને કશ ેછે.  

         (અ) યાહુર - તનકેતને                         (ક) ચારુ - હદલાકયને  
         (ફ) ચારુ - વનકેતને                          (ડ) ઉભા - વનકેતને  
(૩૮) વનકેતની િુીનુાં નાભ .......... છે.  

         (અ) વાંજ્ઞા                (ફ) વાંર્ધમા          (ક) યેણ ુ              (ડ) અમતૃા  
(૩૯) ' તભાય અલાજ અજાણ્મ રાગ્મ, આ અલાજથી કાશ્ભીય અને ઝીર સકુાઈ ગઇ.' - આ લાક્ 

         .........  ફરે છે.  



        (અ) ઉભા                 (ફ) વનકેત          (ક) ચારુ              (ડ) હદલાકય  
(૪૦) એયકવ્ન્દ્ડળન પ્રાન્દ્ટ ફનાલતી પભમભાાં એતઝયવુ્તટલ ષ્ટ ય ........... છે. 
        (અ) તનકેત               (ફ) હદલાકય          (ક) ળૈર            (ડ) સકેુત ુ

(૪૧) નલરકથાભાાં દહયમ ........ નુાં િતીક ફને છે.  

        (અ) તનકેત               (ફ) હદલાકય          (ક) ચારુ            (ડ) સકેુત ુ 
(૪૨)  ચારુને જતાાં જ તેને રાગ્યુાં કે - 'દહયમા હકનાયા ય બીની યેતીભાાં ગુાં મકૂતી વાાંજ કભયાભાાં  
        િલેળી શતી.' - આ લાક્ .......... ના વાંદબે આવ્યુાં છે. 
        (અ) તનકેત               (ફ) હદલાકય          (ક) સકેુત ુ           (ડ) ળૈર 

(૪૩) 'વિમજન' નલરકથાની િથભ આવવૃત્ત ........... ભાાં િગટ થઈ .  

        (અ) ભે- ૧૯૮૦          (ફ) જૂન - ૧૯૮૦    (ક) ભે – ૧૯૮૧      (ડ) જૂન - ૧૯૮૧ 

(૪૪) ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી િાયા ઇ.વ. ૧૯૮૦ના લમની શે્રષ્ઠ નલરકથાનુાં ાહયતવક .........  

       કૃવતને ભળયુાં શત ુાં.  

        (અ) તપ્રમજન            (ફ) વયલય           (ક) પુ્તનદી        (ડ) અનયુ  
(૪૫) 'વિમજન' નલરકથાનુાં મૂ .......... નાટકભાાં છે.  

         (અ) ભાણરા                                   (ક) રીરા લાાંવન અંકુય  
        (ફ) કઇણ  એક ફૂરનુાં નાભ ફર ત        (ડ) જારકા  
(૪૬) 'ભાણરા' યેહડમનાટકનુાં િવાયણ ઇ.વ. ........... ભાાં થયુાં શત ુાં.  

         (અ) ૧૯૭૯             (ફ) ૧૯૮૦            (ક) ૧૯૮૧              (ડ) ૧૯૮૨ 

(૪૭) 'વિમજન' કથાવલમ અને કરાવલધાન ઉબમ દૃવ્ષ્ટએ ર્ધમાન ખેંચે તેલી વફ કૃવત છે.' - આ  

       વલધાન  ............ એ કયુું છે.  

         (અ) ફાબ ુદાલરયુા    (ફ) વલનેળ અંતાણી   (ક) ચવુનરાર ભહડમા    (ડ) ધભૂકેત ુ 
(૪૮) નીચેનાભાાંથી ........ એ વલનેળ અંતાણીનુાં યેહડમ નાટક છે. 
        (અ) રીરા લાાંવન ટહુક  (ફ) જારકા          (ક) યાઈન દમણયામ    (ડ) આગગાડી 
(૪૯) વલનેળ અંતાણીને 'ધ ૂાંધબયી ખીણ' કૃવત ભાટે ઇ.વ. ૨૦૦૦ ભાાં....વાંસ્થા િાયા યુસ્કૃત કયલાભાાં 
       આવ્મા. 
        (અ) વાહશત્મઅકાદભી (ફ) વાહશત્મ હયદ   (ક) ગજુયાત વલદ્યાીઠ  (ડ) વાહશત્મ વાંવદ  
(૫૦) 'ત તાન લયવાદ' કૃવતનુાં સ્લરૂ .......... છે.  

        (અ) તનફાંધવાંગ્રશ      (ફ) નાટક             (ક) નલરકથા          (ડ) ટૂાંકીલાતામ  
(૫૧) "બાય ભાિ શાથભાાં ઉાડેરી સટૂકેવભાાં જ શમ છે એવુાં ક્ાાં છે ? " - આ વલધાન .......... ,  

        .......... ને કશ ેછે. 
          (અ) તનકેત - ચારુને      (ફ) વનકેત - ઉભાને     (ક) વનકેત - સકેુતનેુ (ડ) વનકેત - વાંજ્ઞાને  
(૫૨) ચારુના વતા વ્મલવામે ............ શતા.  

         (અ) પ્રપેવય             (ફ) લકીર              (ક) કાયકુન            (ડ) વળક્ષક  
(૫૩) " વભમ આણી વાથે જ્માયે છેલ્રી લાય યભત કયે છે ત્માયે તક નથી આત." - આ લાક્ 

         ......... ફરે છે. 
         (અ) ચારુ                 (ફ) હદલાકય            (ક) વનકેત             (ડ) ઉભા  
(૫૪) વનકેત ........... યગથી વડાત શત.  



         (અ) શાઈ બ્રડપે્રવય      (ફ) તાલ               (ક) કભ             (ડ) ડામાણફહટળ 

(૫૫) " હુાં પેંકાઈ જલા ભાગુાં છાં એ ધમુ્ભવી ખીણભાાં...." - આ લાક્ ........... , ........... ને કશ ેછે. 
        (અ) હદલાકય - ચારુને   (ફ) વનકેત – ઉભાને       (ક) વનકેત - ચારુને    (ડ) સકેુત ુ- યેણનેુ 

(૫૬) હદલાકયનુાં મતૃ્ય ુ........ ના રીધે થામ છે.  

        (અ) શાટા  એટેક          (ફ) અકસ્ભાત             (ક) ક્ષમયગ          (ડ) કુદયતી યીતે 

(૫૭) 'વિમજન' ભાાં ......... ાિ આઈ.એ.એવ. કરેકટયની ફદરી કયાલે છે.  

       (અ) હદલાકય             (ફ) વનકેત                 (ક) ળૈર              (ડ) સકેુત ુ  
(૫૮) વલનેળ અંતાણીની ......... કૃવતન હશન્દ્દીભાાં અનલુાદ થમ છે.  

       (અ) કાપર               (ફ) ધનૂ્દ્ધબયી ખીણ       (ક) વમદાંળ           (ડ) પુ્ત નદી 
(૫૯) વલનેળ અંતાણીની 'વિમજન'  કૃવત ........ નલરકથા છી રખાઈ.  

       (અ) આવારલ         (ફ) કાપર               (ક) નગયલાવી        (ડ) પાાંવ  
(૬૦) વલનેળ અંતાણી .......... હપલ્ભ વાથે વમ્ભત થઇ ળક્ા ન શતા. 
      (અ) યજનીગાંધા             (ફ) દેલદાવ           (ક) શજાય ચમામળી ભા (ડ) ચશયેા 
(૬૧) 'યજનીગાંધા' હપલ્ભ ......... લાતામ યથી ફનેરી છે.  

       (અ) મશી વચ શૈ   (ફ) વાચી લાયતા    (ક) વાચા ળભણાાં  (ડ)  વાચી ગાજજમાણણનુાં કાડુાં  
(૬૨) " કેવુાં સ ુાંદય રાગે છે એ કબતૂય ! .... ચારુ... જે ઉભેય કયે છે એને જ ત ુાં ફાદ કયી દેલા ભાાંગે 

        છે." - આ લાક્ .......... ફરે છે.  

        (અ)  તનકેત               (ફ) હદલાકય            (ક) ચારુના વતા      (ડ) ઉભા  
(૬૩) ' ભને જમા કય. ભાિ નજયભાાંથી િશ્ન કાઢી નાાંખ.' - આ લાક્  ઉભા ....... ને કશ ેછે.  

        (અ) તનકેતને              (ફ) હદલાકયને          (ક) ચારુને             (ડ) સકેુતનેુ 

(૬૪) ' ઘટનાઓભાાં જજલાત િેભ કદાચ એ બાલ રાલે ણ ભનની અંદય ઘયફાઈ ગમેર િેભ કેલ  

        ક્સ્થય અને વનભમ રાગે છે. ' - આ લાક્ ........... ફરે છે.  

          (અ) તનકેત              (ફ) હદલાકય            (ક) ઉભા             (ડ) ચારુ 

(૬૫) વલનેળ અંતાણી ાવેથી ....... નાભે એબ્વડમ નાટક ભે છે.  
         (અ) હશિંભતરાર          (ફ) કનલયરાર         (ક) જીલણરાર      (ડ) નટલયરાર 

(૬૬) 'અશીં કઇ યશતે ુાં નથી'  કૃવતનુાં સ્લરૂ ........... છે.  

         (અ) લાતાાવાંગ્રશ          (ફ) વનફાંધવાંગ્રશ        (ક) નલરકથા        (ડ) નાટક  
(૬૭) ' જીલનને બયયૂ જીલી રીધુાં શમ, ફધુાં જ વબય શમ છતાાં ાછરી જજિંદગીની એક નભતી 
        .........  એકાદ ચશયે ભનભાાં છરકાઇ જામ.' - 

          (અ) વાાંજ                (ફ) યાત                (ક) ફય            (ડ) ક્ષણ  
(૬૮) 'ટે્રનની ચીવ : આલતી અને જતી' - આ લાક્ નલરકથાના ......... આલે છે.  

         (અ) અંતે                 (ફ)  આયાંબે             (ક) ભર્ધમભાાં   (ડ) આભાાંથી એકેમ નશીં  
(૬૯) " હુાં તને એકરી નશીં યશલેા દઉં, ભને ખફય છે કે અભાયી જજિંદગી ઘડી આપ્મા છી ત ુાં શલે 

       ખવી જલા ભાગે છે." - આ લાક્ સકેુત ુ............ ને કશ ેછે. 
          (અ) ચારુને              (ફ) ળૈરને              (ક) યાવળને           (ડ) ઉભાને 

 

(૭૦) " જજિંદગીના હયઘની ફશાય જીલલા ભેં વતત કાભ કયુું છે ! ભજૂય જેભ ભેનેજયી કયી છે... આઇ 



        લૉન્દ્ટ એ િેળય .." - આ લાક્ ............ ફરે છે. 
            (અ) તનકેત              (ફ) હદલાકય             (ક) સકેુત ુ         (ડ) ચારુ  
 

 

 

 

ફી.એ. વેભેસ્ટય - ૬ 

અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮-૧૯ 

ગજુયાતી 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક CORE  (CC) –  ૩૧૪/ B  

‘ યાતલાવ’-  ભણણરાર શ.  ટેર  

  કુર ગણુ –  ૭૦                                                                    ૩+૧=૪  વ્માખ્માન 
                                                                                                                                                           Credit -  ૪ 

  શતે ુ:  કૃતતના અભ્માવથી તલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મના ર્ૂાંકીલાતાા વાહશત્મ સ્લરૂથી  

         હયણચત થળે .  

  એકભ : ૧                                                                                           14  ગણુ 

              (અ) વાહશત્મસ્લરૂની તલબાલના – ર્ૂાંકીલાતાા                                             

              (ફ) વાહશત્મ સ્લરૂના રક્ષણ , ઉદબલ અને તલકાવ 

              (ક) વજૉકનુાં જીલન – કલન અને વાહશત્મ વજૉન  

 એકભ : ૨  કૃતતના વાભાન્દ્મ પ્રશ્ન                                                                     14  ગણુ 

 

 એકભ : ૩  કૃતતના લસ્તરુક્ષી પ્રશ્ન ( ર્ૂાંકનોંધ છૂી ળકાળે )                                           14  ગણુ 

 

 એકભ : ૪  વાંકે્ષીકયણ  ( વાત - વાત  ગણુના ફે હયચ્છેદ છૂલાના યશળેે )                       14  ગણુ 

 

 એકભ : ૫                                                                                            14  ગણુ 

       આ વાથે વાભેર હયતળષ્ટ ભાાંથી ઉયના ત્રણ  એકભને આલયીને ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક 

       (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂાળે. 
 

વાંદબાગ્રાંથ :   

    ૧.  તયવી ભાટી : ભણણરાર શ. ટેર  

    ૨.  લેઠે એની લાત : ભણણરાર શ. ટેર   

    ૩.  ન્દ્માત ફશાય : ભણણરાર શ. ટેર   

    ૪.  ર્ૂાંકીલાતાા અને ગજુયાતી ર્ૂાંકીલાતાા : જમાંત કઠાયી   

    ૫.   આણાાં વાહશત્મ સ્લરૂ  : ડૉ. ઈણરમાવ આખરી    

    ૬.  ર્ૂાંકીલાતાા : સ્લરૂ અને તલકાવ : નલીન ભદી  

    ૭.  ર્ૂાંકીલાતાા : સ્લરૂ અને વાહશત્મ : જમાંત ાઠક, યભેળ શકુ્ર  



    ૮.   ર્ૂાંકીલાતાા : સ્લરૂ અને તળપ : ઈશ્વયરાર દલે  

    ૯.  નલી ર્ૂાંકીલાતાાની કાભીભાાંવા  : હકળય જાદલ  

    ૧૦. નલી લાતાા : વાંાદક : યાધેશ્માભ ળભાા 
 

 

 

 

‘યાતલાવ’ લાતાાવાંગ્રશભાાંથી વાંદ કયેરી ૧૫ લાતાાની માદી 

 

૧. જાાંબ ુ 

૨. ચીડ  

૩. નાગાાંચભ 

૪. કાાંચી  

૫. યાતલાવ  

૬. ભાટીલટ 

૭. ડભયી  

૮. ી.ટી.વી. થમેરી લહ ુ

૯. પાયગતી 

૧૦. અંતય 

૧૧. ફાાંધી મઠુ્ઠી 

૧૨. ચાાંદયણાાં  

૧૩. લેર  

૧૪. લચરી ખડકી 

૧૫. દઢીભા  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

હયતળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી  વેભેસ્ટય : ૬ 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક   CORE  (CC) –  314/ B 

'યાતલાવ' -    ભણણરાર શ. ટેર 

( નોંધ :  યતુનલતવિટી અને કરેજ દ્વાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના 
                ફહુતલકપ (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. ) 
(૧) ભણણરાર  ટેરન  જન્દ્ભ ............... તાયીખે થમ શત.  
               (અ) ૦૯ - ૧૧ - ૧૯૪૯  (ફ) ૦૯ - ૧૨ - ૧૯૪૯  (ક)  ૦૯ - ૦૧ - ૧૯૪૯ (ડ)  ૦૧ - ૦૯ - ૧૯૪૯ 

(૨) ભણણરાર ટેરન જન્દ્ભ ............. ગાભભાાં થમ  શત. 
               (અ) ભટા ાપરા         (ફ) નાના ાલ્રા         (ક) ગરાના ાલ્રા    (ડ) યાભટેરના મલુાડા  

(૩) ભણણરાર ટેરના વતાનુાં નાભ ................. શતુાં.  
               (અ)  શહયદાવ              (ફ) યાભદાવ              (ક) શહયરાર           (ડ) શહયિવાદ  

(૪) ભણણરાર ટેરના ભાતાનુાં નાભ ................. શતુાં. 
              (અ) અંફાફેન             (ફ) જીલીફેન              (ક) જમાફેન           (ડ) યભાફેન 

(૫) ભણણરાર ટેરે િાથવભક અને ભાર્ધમવભક વળક્ષણ ............ ભાાંથી રીધુાં.  
              (અ) ાપરા અને ભધલાવ (ફ) ણુાલાડા            (ક) ઈડય                (ડ) ભડાવા 

(૬) ભણણરાર ટેરે ફી.એ. ની હડગ્રી ઇ.વ............. ભાાં િાપ્ત કયી.  
         (અ) ૧૯૭૦                 (ફ) ૧૯૭૧                (ક) ૧૯૭૨              (ડ) ૧૯૭૪   

(૭) ભણણરાર ટેરે ફી.એ. ની હડગ્રી.............. વલમ વાથે િાપ્ત કયી.  

            (અ) ગજુયાતી - વાંસ્કૃત       (ક) ગજુયાતી – હશન્દ્દી   
          (ફ) ગજુયાતી – અંગે્રજી          (ડ) ગજુયાતી - અથમળાસ્ત્ર 

(૮) ભણણરાર ટેરે ફી.એ.ની હડગ્રી ............ ભાાંથી ભેલી.  
          (અ)  ણુાલાડા                       (ફ)  ભડાવા                         (ક)  ઈડય                          (ડ)  લીયયુ  

(૯) ભણણરાર ટેરે એભ.એ. ની હડગ્રી ઇ.વ. ............ ભાાં િાપ્ત કયી.  
        (અ) ૧૯૭૩                   (ફ) ૧૯૭૪               (ક) ૧૯૭૬                (ડ) ૧૯૭૭  

(૧૦) ભણણરાર ટેરે એભ.એ. ની હડગ્રી.............. વલમ વાથે િાપ્ત કયી. 
             (અ) ગજુયાતી - વાંસ્કૃત        (ક) ગજુયાતી - હશન્દ્દી    



         (ફ) ગજુયાતી - અંગ્રેજી       (ડ) ગજુયાતી - અથમળાસ્ત્ર 

(૧૧) ભણણરાર ટેરે એભ.એ. ની હડગ્રી .......... ભાાંથી િાપ્ત કયી.  

             (અ) ણુાલાડા                (ફ) ભડાવા               (ક) ઈડય                  (ડ) લીયયુ  

 

 

 

(૧૨)  ભણણરાર ટેરે ીએચ. ડી. ની દલી ઇ.વ. ........... ભાાં િાપ્ત કયી.  
            (અ)  ૧૯૭૮                    (ફ) ૧૯૭૯               (ક) ૧૯૮૦                 (ડ) ૧૯૮૧ 

(૧૩) ભણણરાર ટેરે .............. ના ભાગમદળમન શઠે ીએચ.ડી. ની દલી ભેલી.  
              (અ) ધીરુબાઈ ઠાકય           (ફ) ધીરુબાઈ યીખ       (ક)  બયત ઠાકય             (ડ) વલદ્યતુ ઠાકય 

(૧૪) ભણણરાર ટેરે ............. વલમ ય ભશાવનફાંધ રખી ીએચ.ડી. ની દલી િાપ્ત કયી.  
              (અ)  ગજુયાતી કતલતાભાાં પે્રભ તનરૂણ            (ક)  ગજુયાતી કવલતાભાાં િકૃવત વનરૂણ 

        (ફ)  ગજુયાતી નલરકથા                         (ડ)  ગજુયાતી રણરતવનફાંધ   

(૧૫) ભણણરાર ટેરના ત્નીનુાં નાભ ............. છે.  
              (અ) ગાંગાફેન                     (ફ) યભાફેન                 (ક) ળબનાફેન            (ડ) દમાફેન  

(૧૬) ભણણરાર ટેરે ીએચ.ડી.ની દલી ............... યવુનલવવિટીભાાંથી ભેલી.  
         (અ)  ગજુયાત                (ફ) વયદાય ટેર          (ક) ઉત્તય ગજુયાત         (ડ) વોયાષ્ટ્ર  

(૧૭) ભણણરાર ટેરે ઇ.વ. ૧૯૭૩ થી ૧૯૮૭ સધુી ...............ની આટમવ એન્દ્ડ કૉભવમ કૉરેજભાાં ગજુયાતીના 

       અર્ધમાક તયીકે પયજ ફજાલી.  
         (અ) ણુાલાડા                (ફ) ઈડય                  (ક) ભડાવા                (ડ) આણાંદ  

(૧૮) ભણણરાર ટેર ઇ.વ. ૧૯૮૭ થી ૨૦૧૨ સધુી ................ યવુનલવવિટીભાાં ગજુયાતી વલબાગભાાં યીડય અને 

       િપેવયતયીકે પયજ ફજાલી.  
         (અ) ગજુયાત                  (ફ) વયદાય ટેર          (ક) લીય નભમદ           (ડ) શભેચાંરાચામમ  

(૧૯) ભણણરાર ટેર ................ યવુનલવવિટીભાાં ગજુયાતી વલબાગના અર્ધમક્ષ તયીકે વનવતૃ્ત થમા.  
              (અ) ગજુયાત                   (ફ) વયદાય ટેર         (ક) લીય નભમદ           (ડ) શભેચાંરાચામમ 

(૨૦) 'દ્મા  વલનાના દેળભાાં' કાવ્મવાંગ્રશભાાં ........... સ્થન વાંદબમ જલા ભે છે. 
               (અ)  ઈડય                             (ફ) ણુાલાડા             (ક) ભહશવાગય           (ડ) ભડાવા  

(૨૧) નીચેનાભાાંથી ............... કાવ્મવાંગ્રશ ભણણરારન છે.  
               (અ) વાતભી ઋત ુ              (ફ) અથલા                (ક) કદાચ               (ડ) આઠભ યાંગ  

(૨૨) ભણણરાર ટેરન વનફાંધ વાંગ્રશ............. છે. 
              (અ) અયણ્મભાાં આકાળ ઢામ છે  (ફ) લનાાંચર            (ક) સ્ભયણમાિા          (ડ) જનાક્ન્દ્તકે  

(૨૩) ભણણરાર ટેરન િથભ લાતામવ ાંગ્રશ ........... છે.  
         (અ) યાતલાવ                     (ફ) વગાાંલશારાાં         (ક) મખુમખુ             (ડ) ભાટીલટ  

(૨૪) ભણણરાર ટેરના 'યાતલાવ' લાતામવ ાંગ્રશની િથભ આવવૃત્ત ઇ.વ. .......... ભાાં િગટ થઈ.  
          (અ) ૧૯૯૩                      (ફ) ૧૯૯૪                (ક) ૧૯૯૫               (ડ) ૧૯૯૬  

(૨૫) ભણણરાર ટેર ના 'યાતલાવ' લાતામવ ાંગ્રશને .......... ાહયતવક ભળયુાં.  



             (અ) ઉભા - સ્નેશયક્શ્ભ               (ફ) ઉભા - સુાંદયભ       (ક) નભમદ               (ડ) સયેુળ જળી  

(૨૬) ભણણરાર ટેરને ........... કૃવત ભાટે વયજ ાઠક ાહયતવક ભળયુાં.  
             (અ) યાતલાવ                       (ફ) અંધારુાં               (ક) લનયવત        (ડ) કઇ વાદ ાડ ેછે 

 

 

 

(૨૭) ‘ વ વાર કી ગજુયાતી કશાવનમા’ ભાાં ભણણરાર ટેરની .......... લાતામ વાંદગી ાભી શતી.  
          (અ) લેર                           (ફ) ડભયી             (ક) ફદરી               (ડ) અંતય 

(૨૮) ‘ચીડ’ લાતામભાાં ‘ચીડ’…………. નુાં િતીક ફને છે. 
          (અ) કાભના                        (ફ) રબ               (ક) ા                (ડ) ભશત્લાકાાંક્ષા   

(૨૯) ‘ ભાણવને ઘડીને તૈમાય કયે એનુાં નાભ કેલણી વભજમ ?’ – આ લાક્ ....... લાતામન ુાં છે.  
         (અ) ી.ટી.વી. થમેરી લહ ુ         (ફ) ચાાંદયણા          (ક) પાયગતી             (ડ) કાાંચી  

(૩૦) ભા – દીકયીના દેશ – હદરન લરાત .......... લાતામભાાં વનરૂામ છે.  
          (અ) યાતલાવ                      (ફ) ી           (ક) જાાંબ ુ               (ડ) કાાંચી  

(૩૧) ભણણરાર ટેરની અનલુાહદત કૃવત ........... છે.  
          (અ) વગાાંલશારાાં                    (ફ) મખુમખુ          (ક) લનયવત            (ડ) ડભયી 

(૩૨) નીચેનાભાાંથી ........... એ ભણણરાર ટેરની નલરકથા છે.  
          (અ) અંધારુાં                          (ફ) પેય              (ક) અક્સ્ત               (ડ) ચશયેા 

(૩૩) નલાાંફા ........... લાતામન ુાં ાિ છે.  
          (અ) કાાંચી                          (ફ) પાયગતી        (ક) ફાાંધી મઠુ્ઠી           (ડ) લેર  

(૩૪) ‘ભાટીની વભયાત એ પાાંટમ બયીને રઇ આવ્મા છે.’- ‘યાતલાવ’લાતામવ ાંગ્રશના વાંદબે આ વલધાન.......એ  

        કયુું છે.   
          (અ) જવેપ ભેકલાન    (ફ) ચાંરકાન્દ્ત ટીલાા       (ક) બાબાઈ ટેર     (ડ) યઘલુીય ચોધયી  

(૩૫) ‘બાયતીમ કશાવનમાાં ૧૯૮૯’ ભાાં ભણણરાર ટેરની ............ લાતામ અનલુાહદત થઇને િગટ થઇ .  
          (અ) અંતય             (ફ) ચાાંદયણા                   (ક) લેર                 (ડ) ફદરી  

(૩૬) બાયતીમ લાતામઓન િવતવનવધ વાંચમ ‘લાવિકી’ ભાાં ભણણરાર ટેરની .......... લાતામ િગટ થઇ શતી. 
           (અ) ચાાંદયણાાં         (ફ) લેર                       (ક) પાયગતી             (ડ) ફદરી 

(૩૭) ‘ જે ભાટીથી દેશન વિંડ ફાંધામ તેનાથી અગા થલાની લેદનાની સ્ળમક્ષભ અણબવ્મક્તત ‘ભાટીલટ’  

        લાતામભાાં  થઇ છે.’ – આ વલધાન .......... એ કયુું છે.  
           (અ) ડૉ. હદરાલયતવિંશ જાડજેા  (ફ) જવેપ ભેકલાન      (ક) યઘલુીય ચોધયી  (ડ) બાબાઇ ટેર  

(૩૮) નીચેનાભાાંથી ......... મખુિનુાં વાંાદન ભણણરાર ટેરે કયુું.  
            (અ) શ્રતુભ          (ફ) ખેલના                        (ક) યફ             (ડ) ળબ્દસવૃ્ષ્ટ    

(૩૯) ભણણરાર ટેર કૃત વલલેચનવાંગ્રશનુાં નાભ ............ છે.  
           (અ) તનફાંધકાય સયેુળ જળી (ફ) વગાાંલશારાાં   (ક) હયષ્કૃત ગજુયાતી લાતામ (ડ) અક્ષયને અજલાે    

(૪૦) ભણણરાર ટેરે યાભદયળ વભશ્રની નલરકથા ‘અને રગ’ ન ગજુયાતી અનલુાદ ........ નાભે આપ્મ.  
           (અ) વગાાંલશારાાં       (ફ) ભાટીફરે                  (ક) લનયવત            (ડ) ડભયી    



(૪૧) ભા અને લીરુ ........... લાતામનાાં ાિ છે.  
            (અ) ભાટીલટ         (ફ) જાાંબ ુ                      (ક) તપાન             (ડ) દઢીભાાં 

 
 
 
(૪૨) ‘ ભને સયૂજ જઇએ, ચાાંદ જઇએ, નોંખુાં નયવુાં આકાળ જઇએ, વનકેતની રાગણી જેવુાં.’ – આ લાક્ ....... 
        લાતામન ુાં છે.  
            (અ) ચાાંદયણાાં        (ફ) ી                      (ક) લેર                (ડ) લચરી ખડકી 
(૪૩) ‘ ભને ભીને મ હુાં ભને વાચલી વાચલી ના ળકી.’ – આ લાક્ ........ લાતામન ુાં છે.  
            (અ) ચાાંદયણાાં        (ફ) પાયગતી                     (ક) અંતય       (ડ) ી.ટી.વી. થમેરી લહ ુ
(૪૪) ‘તયસ્મા ભરકન ભેઘ’ કૃવતનુાં સ્લરૂ ........... છે.  
             (અ) જીલનકથા     (ફ) આત્ભકથા                   (ક) સ્ભયણકથા            (ડ) નલરકથા 
(૪૫) ‘દવભ દામક’ િૈભાવવક વાથે ભણણરાર ટેર ........ યીતે જડામેરા.  
           (અ) વાંાદક           (ફ) રેખક                     (ક) વલલેચક                (ડ) બાલક 
(૪૬) ‘ કવલ યાલજી : એક તરઝ અ’ એ ભણણરાર ટેરનુાં ......... સ્લરૂનુાં સુ્તક છે.  
            (અ) તલલેચન          (ફ) કાવ્મવાંગ્રશ               (ક) વાંાદન                (ડ) જીલનચહયિ   
(૪૭) ભણણરાર ટેરની લાતામઓ હશન્દ્દી ઉયાાંત ......... બાાભાાં અનલુાદ ાભી છે.  
            (અ) કન્નડ              (ફ) વાંસ્કૃત                   (ક) તભીર                  (ડ) ફાંગાી  
(૪૮) ‘યાતલાવ’લાતામવ ાંગ્રશભાાં કુર ......... લાતામઓ વભાલામેરી  છે.  
           (અ) ૨૦                 (ફ) ૧૬                       (ક) ૧૭                    (ડ) ૧૮   
(૪૯) ‘યાતલાવ’લાતામવ ાંગ્રશભાાંથી કુર ..........  લાતામઓ અભ્માવક્રભભાાં વાંદ કયલાભાાં આલેરી છે. 
          (અ) ૧૫                  (ફ) ૧૬                       (ક) ૧૮                    (ડ) ૨૦   
(૫૦) ‘ઈ માદ યાખજ ફેટા ! ધશઇએ ત ઊજા થઇએ... બશૂ ેભામામ ાણી અગાાં થતાાં નથ્મ.’ – આ લાક્ 
        ............ લાતામન ુાં છે.  
         (અ) ફાાંધી મઠુ્ઠી            (ફ) જાાંબ ુ                  (ક) ી.ટી.વી. થમેરી લહ ુ    (ડ) ભાટીલટ 
(૫૧) ‘ આ ભાટીના દડફા, આ બોંમની ગયભટી ખદી રેલડાલજે. નલા ઘયભાાં ાછર ઓયડઆની ગાયથી  
        રીંાલજે ભાયે ભાટે ફેટા ! આ ખણયુાં...... ‘- આ વલધાન ........... લાતામન ુાં છે.  
         (અ) ભાટીલટ             (ફ) ફાાંધી મઠુ્ઠી                (ક) ડભયી                   (ડ) ચીડ 
(૫૨) ‘ભ ૂાંવાતા ગ્રાભણચિ’ એ ......... િકાયની કૃવત છે.  
         (અ) સ્મતૃતણચત્ર           (ફ) ણચિંતનાત્ભક                (ક) જીલનચહયિ            (ડ) જીલનકથા 
(૫૩) ‘ભાટીનાાં ભનેખ’ ભાાં ........ િકાયની વનફાંધ યચનાઓ  છે. 
          (અ) ચહયત્ર તનફાંધ        (ફ) ણચિંતનાત્ભક વનફાંધ       (ક) િાકૃવતક વનફાંધ   (ડ) રણરત વનફાંધ 
(૫૪) ભણણરાર ટેર કૃત ‘યાતલાવ’ભાાં ભટાબાગે ......... હયલેળ આરેખામ છે.  
          (અ) ગ્રામ્મ                 (ફ) ળશયેી                    (ક) લન્દ્મ                   (ડ) ભશાનગય 
(૫૫) ભણણરાર ટેર કૃત ‘યાતલાવ’ વાંગ્રશભાાં ‘કથા,ધાયણાાં અને એના અનુભ ભ્રભ વનયવનની !’ – એ  
       ળીમક  શઠે ........ લાતામ યચાઇ છે. 
           (અ) ડભયી                 (ફ) ટ ુક્ાાં છે ?            (ક) તપાન                (ડ) ફદરી  
(૫૬) ‘… જે શાથભાાં નથી તે વાથભાાં કમાાં ? જીલ ફાીને યાખ ના કય.’ – આ લાક્ ......... લાતામન ુાં છે.  
           (અ) ભાટીલટ              (ફ) યાતલાવ                (ક)  ડભયી               (ડ) તપાન 
(૫૭) ભણણરાર ટેરને ઇ.વ. ૨૦૦૭ ભાાં .......... ચાંરક ભળમ શત.  



           (અ)  યણજજતયાભ સલુણમચાંરક            (ક) ધનજી કાનજી સલુણાચાંરક  
           (ફ)  નભમદ સલુણમચાંરક                   (ડ) િેભાનાંદ સલુણમચાંરક 
 
 
 
(૫૮) ઇ.વ. ૨૦૧૪ ભાાં ભણણરાર ટેરને ........ ાહયતવક ભળયુાં શત ુાં. 
           (અ)  જવેપ ભેકલાન ાહયતતક         (ક) ફ.ક.ઠાકય ાહયતવક 
           (ફ) કવલ ઉળનવ ાહયતવક            (ડ) વયજ ાઠક ાહયતવક  
(૫૯) ઇ.વ. ૨૦૧૫ ભાાં ભણણરાર ટેરને ............. ચાંરક ભળમ શત.  
        (અ) યણજજતયાભ સલુણમચાંરક               (ક) નભાદ સલુણાચાંરક 
        (ફ) ધનજી કાનજી સલુણમચાંરક             (ડ) િેભાનાંદ સલુણમચાંરક   
(૬૦) ભણણરાર ટેરને સયેુળ જળી વનફાંધ ાહયતવક ઇ.વ. ............. ભાાં ભળયુાં.  
        (અ) ૨૦૦૭               (ફ) ૨૦૧૪                        (ક) ૨૦૧૫               (ડ) ૨૦૧૬-૧૭ 
(૬૧) ભણણરાર ટેરને તેભના ઉત્તભ વાહશત્મ ભાટે .......... યુસ્કાયથી વન્દ્ભાનીત કયલાભાાં આવ્માાં.   
         (અ) યણજજતયાભ સલુણમચાંરક               (ક) નભમદ સલુણમચાંરક 
         (ફ) ધનજી કાનજી સલુણમચાંરક              (ડ) ભાયલાડી વાંભેરનના  
(૬૨) ભણણરાર ટેરને  તેભની ...... કૃવત ભાટે મુાંફઇ વાંભેરનના યુસ્કાયથી વન્દ્ભાનીત કયલાભાાં આવ્મા શતા.  
         (અ) યાતલાવ                 (ફ) વકૃ્ષારક          (ક) અંધારુાં                 (ડ) ભાટીલટ  
(૬૩) શારભાાં ભણણરાર ટેર ......... ની આટમવ એન્દ્ડ કૉભવમ કરેજ વાંચારક ભાંડભાાં  ભેનેજીંગ ટ્રસ્ટી તયીકે 
વેલા આી યશમાાં છે. 
          (અ) નહડમાદ                  (ફ) ભડાવા            (ક) આણાંદ                (ડ) નાના ાલ્રા  
(૬૪) ભણણરાર ટેર છેલ્રાાં દવ લમથી ........ કરેજભાાં વાંચારક ભાંડભાાં ભેનેજીંગ ડામયેકટય તયીકે વેલા 
આી યહ્ાાં છે. 
          (અ) અભદાલાદની             (ફ) ભડાવાની         (ક) આણાંદની              (ડ) ખેડબ્રહ્માની  
(૬૫) ભણણરાર ટેરે વલનદ જળી વાથે .......... કૃવત િકાવળત કયી છે.  
         (અ) કાવ્મ વાંલાદ   (ફ) વાહશત્મન આસ્લાદ  (ક) વાહશત્મન ઇવતશાવ         (ડ) વાહશત્મના વવદ્ાાંત 
 
 
 

=====     =====     ===== 
            
        
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ફી.એ. વેભેસ્ટય - ૬ 

અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮-૧૯ ગજુયાતી 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક    CORE  (C C) –  ૩૧૫/ A 

‘પ્રેટપભા નાંફય : ૪’ -   હશભાાંળી ળેરત  

  કુર ગણુ –  ૭૦                                                                     ૩+૧=૪  વ્માખ્માન 

                                                                                                                                                           Credit -  ૪ 

  શતે ુ:  કૃતતના અભ્માવથી તલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મના આત્ભકથાવાહશત્મ સ્લરૂથી હયણચત થળે .  

   એકભ : ૧                                                                                          14  ગણુ 

              (અ) આત્ભકથાનુાં વાહશત્મસ્લરૂ      

              (ફ) આત્ભકથાવાહશત્મ સ્લરૂનઉદબલ અને તલકાવ 

              (ક) આણી બાાની સ્મતૃતકથા  

              (ડ) વજૉકનુાં જીલન – કલન અને વાહશત્મ વજૉન   

 એકભ : ૨  કૃતતના વાભાન્દ્મ પ્રશ્ન                                                                     14  ગણુ 

 

 એકભ : ૩  કૃતતના લસ્તરુક્ષી પ્રશ્ન ( ર્ૂાંકનોંધ છૂી ળકાળે )                                           14  ગણુ 

 

 એકભ : ૪  પ્રપૂ લાચન                                                                               14  ગણુ 

 

 એકભ : ૫                                                                                            14  ગણુ 

       આ વાથે વાભેર હયતળષ્ટ ભાાંથી ઉયના ત્રણ  એકભને આલયીને ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક 

       (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂાળે. 
 

વાંદબાગ્રાંથ :   

    ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઈતતશાવ : પ્રકા. ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

    ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ  બાગ : ૨ અને બાગ : ૩ : પ્રકા. ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ    

    ૩. જીલનકથા : ભણણરાર શ. ટેર  

    ૪.  આણાાં વાહશત્મ સ્લરૂ  : ડૉ. ઈણરમાવ આખરી    

    ૫.  પ્રપૂ લાચન : યતતરાર નામક 

રેખ :  

    ૧. તનવ્મા ટેર , પાફાવ તત્રભા. જુરાઈ - વપ્ટે, ૧૯૯૯, .ૃ ૧૮૧-૮૪ 

    ૨. અધીત , ૨૨-૨૩ પ્ર. આ. ૨૦૦૦ તલ.ગજૂૉય , .ૃ ૧૨૪- ૨૯   

    ૩. અનાતભકા ઝા  : યફ , ઑક્ટ. , ૧૯૯૮, .ૃ ૬૧- ૩  



     ૪. ઉળનવ : ઈન્દ્દુ ભોણર. , જુરાઈ, ૧૯૯૮, .ૃ ૩૭- ૯  

     ૫. યાધેશ્માભ ળભાા : પ્રત્મક્ષ , ઑક્ટફય - હડવેમ્ફય , ૧૯૯૮, .ૃ ૨૨- ૩   
 

 

 

હયતળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી      વેભેસ્ટય : ૬ 

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક       CORE  (CC) –  315/ A 

'પ્રેટપભા નાંફય ચાય'  -   હશભાાંળી ળેરત 

( નોંધ :  યતુનલતવિટી અને કરેજ દ્વાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના 
                ફહુતલકપ  (શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. ) 
(૧) હશભાાંળી ળેરતન જન્દ્ભ ઈ.વ. ............ ભાાં થમ શત. 
               (અ) ૧૯૪૭                               (ફ) ૧૯૫૦                          (ક) ૧૯૪૬                       (ડ) ૧૮૯૨   

(૨) હશભાાંળી ળેરતનુાં લતન ............. છે.  
               (અ) સયુત                                  (ફ) અભદાલાદ                (ક) નાંદયફાય               (ડ) ભશવેાણા  

(૩) હશભાાંળી ળેરતના ભાતાનુાં નાભ .................. છે.  
                 (અ) સધુાફેન                           (ફ) રીરાફેન                 (ક) ગભતીફેન            (ડ) વયસ્લતી 

(૪) હશભાાંળી ળેરતના વતાનુાં નાભ ................ છે.  
                  (અ) ઈન્દ્દુરાર                      (ફ) ઈશ્વયબાઈ                  (ક) ળાંકયદાવ                (ડ) નયેળબાઈ   

(૫) હશભાાંળી ળેરત ......... કૉરેજભાાં અંગ્રેજી બાા - વાહશત્મનુાં અર્ધમાન કયાલતા શતા. 
                    (અ)  એભ. ટી. ફી. કૉરેજ -  સયુત                               (ક) ગાડી કૉરેજ - લરવાડ  
               (ફ) એચ. કે. આર્ટવમ - અભદાલાદ                            (ડ) ફી.એડ. કૉરેજ - ડબઇ  
(૬) હશભાાંળી ળેરતના ઘડતયભાાં દાદાન વોથી વલળે પા યહ્ છે. એ દાદાનુાં નાભ ............ છે.  
                     (અ) કાણરદાવ              (ફ) ભણણરાર               (ક) ળાંકયદાવ            (ડ) નયત્તભદાવ  

(૭) હશભાાંળી ળેરતના દાદા સયુતથી િગટ થતા ................ અખફાયના આદ્યસ્થાક અને તાંિી શતા.  
                     (અ) પ્રતા                (ફ) ગજુયાતવભિ            (ક) સયુત ટાઈમ્વ        (ડ) વાંદેળ  

(૮) નીચેનાભાાંથી ............. એ હશભાાંળી ળેરતન લાતામવ ાંગ્રશ છે.  
                 (અ) અંતયાર           (ફ) યાતલાવ                   (ક) વલચ્છેદ                    (ડ) યેતીન ભાણવ  

(૯) હશભાાંળી ળેરતની િથભ િકાવળત લાતામન ુાં નાભ ............. છે.  
                      (અ)  વાત ગતથમાાં અંધાયા કલૂાભાાં  (ફ)  ફાયણુાં     (ક) ચડૂ                 (ડ) સલુણમપ 

(૧૦) 'તભે અલે કેભ નીં આલતા ?' ટે્રનભાાં ફેઠેરા વર્જકને આભ બાબાલે ........... છેૂ છે.  
                      (અ) તળલ              (ફ) ગણત                      (ક) યપીક                  (ડ) અપ્ ુ

(૧૧) હશભાાંળી ળેરતના િથભ લાતામવ ાંગ્રશનુાં નાભ .................. છે.  
                       (અ) અંતયાર    (ફ) અંધાયી ગરીભાાં વપેદ ટકાાં  (ક) ખાાંડણણમાભાાં ભાથુાં    (ડ)  વાાંજન વભમ   

(૧૨) હશભાાંળી ળેરત યણચત વલકટય અને એકડાની ચકરીઓનુાં સ્લરૂ ............. છે.  
                 (અ) તનફાંધ             (ફ) નલરકથા                  (ક) ફાલાતામ              (ડ) કાવ્મ   



(૧૩) સ્લાભી આનાંદ અને ભકયાંદ દલે લચ્ચેના િ વ્મલશાયનુાં હશભાાંળી ળેરતે આેરા વાંાદનનુાં ળીમક  
           ......... છે.  

                  (અ) સ્લાભી અને વાાંઈ  (ફ) સ્લાભીદાદા                 (ક) વલળે              (ડ) વાાંઈની અભીયાત  

 
 

(૧૪) નીચેનાભાાંથી .......... ગ્રાંથ હશભાાંળી ળેરતના શાથે રખામેર વલલેચનગ્રાંથ છે.  
                (અ) યાલાસ્તલલાદ              (ફ) વનવગમલાદ              (ક) િતીક             (ડ) કલ્નલાદ  

(૧૫) હશભાાંળી ળેરત અને વલનદ ભેઘાણી વાંાહદત અંતયછણફભાાં ...... નુાં વાંકણરત આત્ભવતૃ્તાાંત આરેખામેુાં છે.  
                (અ) ઝલેયચાંદ ભેઘાણી            (ફ) કવલ કરાી            (ક) ય.લ.દેવાઈ        (ડ) દળમક  

(૧૬) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ને કન્નડ બાાન .............. એલડમ ભળમ શત.  
                (અ) નાંજનગડુુ થીરુભરબ્ધા  (ફ) કન્નડ અકાદભી              (ક) નાંજન યત્ન        (ડ) કનામડ એલડમ  

(૧૭) હશભાાંળી ળેરતના ............. લાતામવ ાંગ્રશને કેવ્ન્દ્રમ અકાદભી અને ધભૂકેત ુનલણરકા યુસ્કાય ભળમ છે.  
                 (અ) અંધાયી ગરીભાાં વપેદ ટકાાં  (ફ) અંતયાર             (ક) ગબમગાથા           (ડ) ખાાંડણણમાભાાં ભાથુાં  

(૧૮) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' એ ............. ળશયેના પ્રેટપભમની લાત છે.  
                  (અ) સયુત                    (ફ) મુાંફઈ                       (ક) ગધયા                (ડ)  નલવાયી 
(૧૯) ફાકને બણાલલા ઉયાાંત અન્દ્મ વેલાકાભ ભાટે ......... નાભનુાં ભફાઈર યવુનટ વર્જક ાવે શત ુાં.  
              (અ) તળશતુભત્ર                 (ફ) વળશભુન                   (ક) આનાંદરક       (ડ) વળશવુશજ  

(૨૦) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય'  ભાાં ભટાબાગના ફાક .............. ફરીભાાં વાંલાદ કયે છે.  
                   (અ) સયુતી                   (ફ) શારાયી                    (ક) ચયતયી         (ડ) ટ્ટણી  
(૨૧) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ના કઈણ ફે ફાાિ જણાલ.  
                    (અ) છરુ્                     (ફ) ગણત                    (ક) અપ્ ુ          (ડ) ટેટલ 
(૨૨) ' ઐવા બી ક્ાઢને કા ? નશીં ફનના વારા શભે કુછ બી... 'આ લાક્ ........... ફરે છે.  
               (અ) છરુ્                      (ફ) અપ્ ુ                    (ક) બરી           (ડ) ટેટલ  
(૨૩) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ભાાં ગાડીના ડબ્ફાભાાં ગાઈ લગાડીને ૈવા બેગા કયનાય ાિનુાં નાભ ........... છે.  
               (અ) બરી અને ટેટલ       (ફ) અપ્ ુઅને બાન ુ (ક) વદાવળલ અને ગય     (ડ) ભન ુઅને છણફરી  

(૨૪) ' ગોંધાઈ યેલાનુાં તે નીં ગભે. આખ દા'ડ ' - આ વલધાન ............. ફરે છે.  
                    (અ) કાલ ુ                     (ફ) બાન ુ                      (ક) વદાવળલ        (ડ) છણફરી 
(૨૫) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ભાાં ફાવભિભાાં અંગ્રેજી બણલાનુાં વોથી લધાયે ............ ને વિમ શત ુાં.  
                    (અ) યપીક                       (ફ) ધન ુ                       (ક) કા ુ          (ડ) ગણત 

(૨૬) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ભાાં ....... ાિને વ્મવન અને ચયીની આદત લગેરી શતી.  
               (અ)  ધન ુ                         (ફ) રૂખવાના                  (ક) કા ુ         (ડ) ગણત 

(૨૭) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય'  ભાાં ........... ાિની લાતામ કશલેાની યીવતથી વર્જક ખળુ શતા.  
                    (અ)  મનુ્ન                          (ફ) રૂખવાના                 (ક) કા ુ         (ડ) ગણત 

(૨૮)  'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય'  ભાાં .............. ફાક સુ્તક િેભી શત.  
                    (અ)  ગણત                            (ફ) રૂખવાના                 (ક) કા ુ        (ડ) ધન ુ 
(૨૯) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ભાાં .............. ફાક ાવે બટુ ૉણરળ કયલાની અજફ આલડત શતી.  
                     (અ)  ફૈજુ                           (ફ) દેલી                     (ક) કા ુ        (ડ) ધન ુ 
(૩૦) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ભાાં ગણતે .......... સુ્તક લાાંચ્યુાં જેનાથી એન યભાાંચ અનેય ફની ગમ.  
                     (અ) એણરવ ઈન લન્દ્ડયરેન્દ્ડ   (ફ) શીયાન ખજાન          (ક) કારાજાદુ      (ડ) દાદાજીના દેળભાાં 
(૩૧) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ભાાં .......... ફાક હયભાન્દ્ડ શભભાાંથી બાગીને આલેરા શતા.  
               (અ) સબુા અને ગણેળ     (ફ) કા ુઅને ગણત      (ક) ફૈજુ અને ફાયીન (ડ) દાદુ અને સયુ  



(૩૨) ‘પ્રેટપભમ નાંફય ચાય’ ભાાં ............ ફાકીઓ અબાલગ્રસ્ત ક્સ્થવતભાાં કચય લીણલાનુાં કાભ કયે છે.  
               (અ) રૂખવાનાઅને દેલી     (ફ) ભીના અને ફીનકી   (ક) યાધા અને તાયા    (ડ) વલણા અને સબુી 
  
 
 

(૩૩) હશભાાંળી ળેરતના ‘એ રક’ નાભના વાંગ્રશનુાં સ્લરૂ ............. છે.  
           (અ) લાતાાવાંગ્રશ         (ફ) વનફાંધ           (ક) ચહયિ               (ડ) કાવ્મવાંગ્રશ  
(૩૪) ‘તભે આટર ટાઇભ આઈવમ ત આટરે રગી આલી ગમા.ઈંગ્રીવ ફી બણલાનુાં છે છી ભાયે’ – આ 

           વલધાન  .................. ફરે છે. 
           (અ) ળાંકય               (ફ) ફીનકી           (ક) તાયા                (ડ) ધન ુ

(૩૫) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ની િથભ આવવૃત્ત ઇ.વ. ................ ભાાં િકાવળત થઇ. 
            (અ) ૧૯૯૮              (ફ) ૧૯૯૭           (ક) ૨૦૦૫              (ડ) ૧૯૯૨  
(૩૬) ‘ક્ાયીભાાં આકાળષુ્ અને કાા તાંણગમા’ તેભજ ‘વપ્તધાયા’ કૃવતઓનુાં સ્લરૂ ............. છે.  
           (અ) નલરકથા           (ફ) વનફાંધ           (ક) ચહયિ                (ડ) કાવ્મવાંગ્રશ  
(૩૭) ‘એ રક’,’અન્દ્તયાર’,’ખાાંડણણમાભાાંભાથુાં’,’ગબમગાથા’- લગેયે કૃવતઓનુાં સ્લરૂ ........... છે.  
           (અ) નલરકથા            (ફ) લાતામવ ાંગ્રશ      (ક) વનફાંધ                (ડ) કાવ્મવાંગ્રશ 

(૩૮)  'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ભાાં લાલ્લ્ભક ઉયાાંત ....... ફાકે યેખાાંકન તૈમાય કમામ છે.  
           (અ) સનુીતા                (ફ) વયીતા          (ક) વવલતા              (ડ) ળભીતા  
(૩૯) ‘ટાઈભ નહશ ન ભેયે ાવ, કફ ઢૂાં’ – આ વલધાન .......... ફરે છે.  
           (અ) વાંત                 (ફ) સયેુળ           (ક) હશભેળ               (ડ) ધન ુ 
(૪૦) ભાફા વલશણા અને કાકાઅએ યાખ્મા છી કાકાઅને ફજારૂ રાગતા ફાકનુાં નાભ ............ છે.  
            (અ) મકેુળ                  (ફ) સયેુળ            (ક) હશભેળ               (ડ) ધન ુ

(૪૧) હશભાાંળી ળેરતની ‘આઠભયાંગ’ કૃવતનુાં સ્લરૂ ............... છે.  

             (અ) નલરકથા           (ફ) વનફાંધ           (ક) ચહયિ               (ડ) કાવ્મવાંગ્રશ 

(૪૨) હશભાાંળી ળેરતની આત્ભકથાનુાં નાભ ............ છે.  

             (અ) મકુ્ક્ત- વતૃ્ાાંત        (ફ) વત્મળીર        (ક) ભારુાં ચહયિ          (ડ) કારની લાત  
(૪૩)  'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ભાાં તતડુાં ફરતા ફાકનુાં નાભ ............ છે.  
             (અ)  કાલ ુ                   (ફ) સયેુળ            (ક) હશભેળ              (ડ) ધન ુ 
(૪૪)  'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ભાાં કાાભેંળ અને છેક શાડચાભ ધયાલતા ફાકનુાં નાભ ......... છે. 
              (અ)  ધન ુ                   (ફ) સયેુળ            (ક) યપીક               (ડ) ગણત   
(૪૫) ફધા ફાક ચય છે એભ વર્જકને .............. કશ ેછે.  
             (અ) અડાઉન કયતી ભહશરા (ફ) રીવ      (ક) સ્ટેળન ભાસ્તય       (ડ) કુરી 
(૪૬) 'પ્રેટપભમ નાંફય ચાય' ભાાં વર્જકના વશામક વાથીવભિભાાં ગીતા ઉયાાંત ........... શતુાં.  
            (અ) જગદીળ           (ફ) સયેુળ            (ક) ભનજ               (ડ) સધુાફેન  
(૪૭) ઠેઠ મુાંફઈ રગી પયી આલેર ............. ફાક મુાંફઈ વપયનુાં લણમન ફહ ુઉત્વાશથી કયે છે.  
            (અ)  છરુ્              (ફ) સયેુળ             (ક) ભનજ               (ડ) બ ુ   
(૪૮) યામ ુઅને વળલ .......... સ્થે કાભ કયતા શતા.  
            (અ) કેન્દ્ન્દ્ટનભાાં          (ફ) શૉક્સ્ટરભાાં       (ક) ગલ્રા ય           (ડ) ચાની રાયીએ 

(૪૯) યમજૂી ટચૂકા કશલેાભાાં .......... ફાકે અજાણતા જ દ્વિઅથી ટચૂક વાંબાલેર.  
            (અ) કાલ ુ               (ફ) શસ ુ             (ક) ભગન                (ડ) બ ુ 
(૫૦) જાતે વનભામેરા ભૉવનટયભાાં છટુ ઉયાાંત અન્દ્મ ફાક ............ છે.  



            (અ) યપીક               (ફ) ગણત          (ક) ભગન                (ડ) બ ુ 
(૫૧) વર્જકની ભાતા અને નાની ના સ્નેશની લાતથી ......... ફાકને અાય આશ્ચ્રમમ  થામ છે. 
            (અ) અપ્ ુ              (ફ) છટુ              (ક) યપીક                 (ડ) બુ 
  
 

(૫૨) ‘શજી ભાયી લાયતા યૂી નથી થઈ.’ – આ વલધાન ............. ફરે છે.  
           (અ)  મનુ્ન              (ફ) છટુ               (ક) યપીક               (ડ) અપ્ ુ 
(૫૩) ‘યેલાકા આદભી ઉવે ભાયતા શૈ કબી ?’ – આ આંખેદેખ્મ અશલેાર આલાની ઈચ્છા ......... ની છે.  
           (અ) યપીક              (ફ) છટુ               (ક) ગડુ્ડી                 (ડ) અપ્ ુ 
(૫૪) ‘કઇ કાગય રખે જ હુાં રેલા અભાયી ય ? છે જ કણ જે રખલાનુાં ?’ આ લાક્ ........... ફરે છે.  
           (અ) ભાધબુાઇ          (ફ) ફચબુાઈ           (ક) ભારી               (ડ) અપ્ ુ  
(૫૫) યેડરાઈટ એહયમાની સ્ત્રીઓને જઇને વર્જકને ભશાશ્વતેાદેલીની ........... કૃવત માદ આલી જામ છે.  
           (અ)  રોદી            (ફ) શજાય ચયુાળીય ભા  (ક) આંખ              (ડ) શલેરી 
(૫૬) યેડરાઈટ એહયમાની વાંગીતા ........ તશલેાયે શાંભેળા તાના ઘયે શોંચી જામ છે.  
           (અ) ફેલ            (ફ) દીલાી              (ક) ઉત્તયામણ          (ડ) યાભનલભી 
(૫૭) તાના વાંતાનને ‘ભેયા ભયદ’  કશી ઓલાયણા રેતી યેડરાઈટ એહયમાની ભાતાનુાં નાભ .......... છે. 
           (અ) શાંવાફાઇ         (ફ) યાની                  (ક) સગુાંધી             (ડ) ગડુ્ડી   
(૫૮) ભાથાની જૂ કાઢલા .......... ફાકીના લા કાી નાખલા ડ ેછે.  
           (અ) ગડુ્ડી              (ફ) યાની                  (ક) સગુાંધી            (ડ) છણફરી    
(૫૯) ‘જુલ ફેન, એના ગજલાભાાં ાાંચ દશ ડીકાાં નીકશ’ે – આ વલધાન ........ ના વાંદબમભાાં ફરાયુાં છે. 
           (અ) ફાબ ુ            (ફ) અપ્ ુ                (ક) સયેુળ              (ડ) છટુ      
(૬૦) ‘ફાંગરાભાાં ફધુાં ફ ચખ્ખુાં શમ, ને તાાં ફેશલાનુાં ગભે, તાાં જ યે’લાનુાં’ – આ વલધાન ......... કશ ેછે. 
           (અ) દેલી             (ફ) યેલતી                 (ક) સયેુળ               (ડ) છટુ  
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ફી.એ. વેભેસ્ટય - ૬ 

અભ્માવક્રભ  ૨૦૧૮-૧૯ 

ગજુયાતી   

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક  CORE  (C C) –  ૩૧૫/ B  

‘ વભમદ્વી ’ -   બગલતીકુભાય ળભાા  

  કુર ગણુ –  ૭૦                                                                     ૩+૧=૪  વ્માખ્માન 

                                                                                                                                                           Credit -  ૪ 

  શતે ુ:  કૃતતના અભ્માવથી તલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મના ર્ૂાંકીલાતાા  વાહશત્મ સ્લરૂથી હયણચત થળે 

.  

  એકભ : ૧                                                                                           14  ગણુ 

              (અ) વાહશત્મસ્લરૂની તલબાલના –  નલરકથા  

              (ફ) વાહશત્મ સ્લરૂના રક્ષણ , ઉદબલ અને તલકાવ 

              (ક) વજૉકનુાં જીલન – કલન અને વાહશત્મ વજૉન   

 એકભ : ૨  કૃતતના વાભાન્દ્મ પ્રશ્ન                                                                     14  ગણુ 

 

 એકભ : ૩  કૃતતના લસ્તરુક્ષી પ્રશ્ન ( ર્ૂાંકનોંધ છૂી ળકાળે )                                           14  ગણુ 

 

 એકભ : ૪  પ્રપૂ લાચન                                                                               14  ગણુ 

 

 એકભ : ૫                                                                                            14  ગણુ 

       આ વાથે વાભેર હયતળષ્ટ ભાાંથી ઉયના ત્રણ  એકભને આલયીને ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક(શતેરુક્ષી) 

       પ્રશ્ન છૂાળે. 
 

વાંદબાગ્રાંથ :   

    ૧.   ગજુયાતીનલરકથા : યઘલુીય ચોધયી,યાધેશ્માભ ળભાા   

    ૨.   કાવ્મરુૂ : નટલયતવિંશ યભાય  

    ૩.  ગજુયાતી કથાતલશ્વ :  વાં . નયેળ લેદ  

    ૪.   આણાાં વાહશત્મ સ્લરૂ  : ડૉ. ઈણરમાવ આખરી    

    ૫.   પ્રપૂ લાચન : યતતરાર નામક 

    ૬.  અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મની તલકાવયેખા : ધીરૂબાઈ ઠાકય  



    ૭.  અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈતતશાવ : ડૉ. યભેળ તત્રલેદી  

    ૮.  ગજુયાતી વાહશત્મન ઈતતશાવ : પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ     

 

 

હયતળષ્ટ 

MCQ 

ફી.એ. ગજુયાતી     વેભેસ્ટય - ૬  

પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક   CORE  (C C) –  315/ B 

'વભમદ્વી’ -    બગલતીકુભાય ળભાા 
( નોંધ :  યતુનલતવિટી અને કરેજ દ્વાયા રેલાભાાં આલતી યીક્ષાભાાં નીચેનાભાાંથી જ ચોદ ગણુના 
         ફહતુલકપ(શતેરુક્ષી) પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે. )   
(૧)  નલરકથા એટરે ..............  

         (અ) ગદ્યભાાં રખામેરી કલ્પત લાતાા   (ફ) ભટી કથા     (ક) ગદ્યકથા      (ડ) દદાયકથા  

(૨) નલરકથાને અંગ્રેજીભાાં ............... કશ ેછે.  
         (અ) નલર                            (ફ) સ્ટયી          (ક) નલેર       (ડ) નલેર 

(૩) નલરકથાને હશન્દ્દીભાાં ........... કશલેાભાાં આલે છે.  

         (અ) ઉન્દ્માવ                          (ફ) કશાની         (ક) નલેર        (ડ) કાદાંફયી   

(૪) નલરકથાને ભયાઠીભાાં .............. કશલેાભાાં આલે છે.  

         (અ) કશાની                            (ફ) કાદમ્ફયી        (ક) ઉન્દ્માવ      (ડ) નલેરા  

(૫) સ્લ. ભણણરાર નભબુાઈ દ્વિલેદીએ 'વયસ્લતીચાંર બાગ -૧' નુાં અલરકન કયતી લખતે નલરકથાને ભાટે 

          ..........  ળબ્દ િમજમ છે.  
          (અ) વાંવાયણચત્ર                       (ફ) વભાજણચિ      (ક) વભાજળાસ્ત્ર    (ડ) વભાજવલદ્યા  

(૬) નલરકથા 'કેટ વથમેટય છે' એલી વ્માખ્મા ................ એ આી છે.  
          (અ)  કે્રપડા                             (ફ) એફેર ળેલેર    (ક) કામ ૂ         (ડ) કાપકા  

(૭) 'અમકુ રાંફાઈની કલ્ક ગદ્યકથા એટરે નલરકથા' - એલી વ્માખ્મા ........... એ આી. 
         (અ) કે્રપડમ                               (ફ) એફેર ળેલેર    (ક) થભવ શાડી  (ડ) ટૉલ્સ્ટમ 

(૮) નલરકથાભાાં હક્રમાનુાં મતૂમરૂ  એટરે ............ તત્ત્લ . 
        (અ)  લસ્તવુાંકરના                      (ફ) કથાલસ્ત ુ        (ક) વાંલાદ        (ડ) અણબનમ  

(૯) નલરકથાભાાં .......... તત્ત્લને કયડયજ્જુ ભાનલાભાાં આલે છે.  
        (અ) કથાલસ્ત ુ                          (ફ) ાિારેખન       (ક) લાતાલયણ    (ડ) વાંલાદકરા 

(૧૦) ' ગજુયાતી નલરકથાન નાણબશ્વાવ ચારે છે' - એવુાં ........... એ કહ્ુાં છે.  
        (અ ) યભણરાર જળી                   (ફ)  સયેુળ જી      (ક) ઉભાળાંકય જળી  (ડ) વલનદ જળી  

(૧૧) ગજુયાતી બાાની િથભ ઐવતશાવવક નલરકથા ............... છે.  
         (અ) લનયાજ ચાલડ                 (ફ) જમ વભનાથ     (ક) કયણઘેર      (ડ) ાટણની િભતુા  

(૧૨) 'ેયેણરવવવ' નલરકથાના રેખક ............ છે. 



         (અ) હકળય જાદલ                  (ફ) યાભિવાદ ફક્ષી     (ક) જલાશય ફક્ષી  (ડ) ચાંરકાન્દ્ત ફક્ષી 

(૧૩) 'પેય' નલરકથાના રેખક ............. છે.  
         (અ) ભધયુામ                    (ફ) યાધેશ્માભ ળભાા  (ક) બગલતીકુભાય ળભામ  (ડ) વત્મજજતળભામ  

 

(૧૪) ગજુયાતી વાહશત્મની િથભ શાસ્મ નલરકથા ............ છે.  
         (અ) બરાંબર                   (ફ) કયણઘરે           (ક) વાસ ુ- લહનુી રડાઈ  (ડ) અભે ફધાાં  

(૧૫) 'બાલ અબાલ' નલરકથાના રેખક ............. છે.  
         (અ) ભનશય ભદી            (ફ) ઉત્ર ભદી         (ક) શાંભેળ ભદી            (ડ) ણચન ુભદી 

(૧૬) 'ગજુયાતી નલરકથા ' ગ્રાંથના  રેખક ............. છે.  
         (અ) યઘલુીય ચોધયી         (ફ) િલીણ દયજી          (ક) નયેળ લેદ          (ડ) ભણણરાર ટેર  

(૧૭) 'નલરકથા સ્લરૂ' ગ્રાંથના રેખક ................ છે.  
        (અ) યભણ વની             (ફ) પ્રલીણ દયજી           (ક) સભુન ળાશ          (ડ) વળયી ાંચાર  

(૧૮) નીચેનાભાાંથી ભણણરાર ટેરની નલરકથા ................... છે.  
         (અ) વલજમથ             (ફ) ણચશન                   (ક) હકપર               (ડ) વાંર્ધમાયાજ 

(૧૯) વલનેળ અંતાણીની ............ નલરકથા રકવિમ ફનેરી.  
         (અ) અકસ્ભાત             (ફ) વનળાચક્ર                 (ક) સ્લપ્નતીથમ          (ડ) તપ્રમજન 

(૨૦) બગલતીકુભાય ળભામન જન્દ્ભ .................. તાયીખે થમ શત.  
         (અ) ૩૧-૦૫- ૧૯૩૦      (ફ) ૩૧-૦૫-૧૯૩૨          (ક) ૩૧-૦૫-૧૯૩૩     (ડ) ૩૧-૦૫-૧૯૩૪ 

(૨૧) બગલતીકુભાય ળભામન જન્દ્ભ ..................  ળશયેભાાં થમ શત.  
         (અ) લરવાડ              (ફ) નલવાયી                 (ક) બરૂચ               (ડ) સયુત 

(૨૨) બગલતીકુભાય ળભામના વતાશ્રીનુાં નાભ ........... શતુાં.  
        (અ) શયગતલિંદ ળભાા       (ફ) યાધેશ્માભ ળભામ           (ક) વત્મજજત ળભામ      (ડ) ગાર ળભામ 

(૨૩) બગલતીકુભાય ળભામએ મોલનના ઉગભકાે સયુતના ................. દૈવનકભાાં જડાઈને િકાયત્લન િત્મક્ષ 

       િાયાંબ કમો શત.  
        (અ) નલગજુયાત ટાઈમ્વ   (ફ) ગજુયાત તભત્ર            (ક) ધફકાય             (ડ) હદવ્મ બાસ્કય 

(૨૪) 'અસમૂમરક','ઊર્ધલમમરૂ','બીના વભમલનભાાં' - લગેયે કૃવતઓનુાં સ્લરૂ ............. છે.  
        (અ) નલણરકા               (ફ) નલરકથા               (ક) વનફાંધ               (ડ) અનલુાદ 

(૨૫) બગલતીકુભાય ળભામની િથભ નલરકથા ............... છે.  
        (અ) અસમૂમરક             (ફ) 'વભમિી'              (ક) આયતી અને અંગાયા (ડ) િેભમાિા  

(૨૬) નીચેનાભાાંથી .............. એ બગલતીકુભાય ળભામન લાતામવ ાંગ્રશ છે.  
       (અ) ભન નહશ ભાને        (ફ) લીતી જળે આ યાત     (ક) ડછમા વાંગ વિત   (ડ) દી વે દી જરે 

(૨૭) બગલતીકુભાય ળભામના કાવ્મવાંગ્રશનુાં નાભ ........ છે.  
        (અ) નખદાણ            (ફ) તભને ફૂર દીધાનુાં માદ   (ક) ળબ્દાતીત            (ડ) અડાફીડ   

(૨૮) બગલતીકુભાય ળભામના વનફાંધવાંગ્રશનુાં નાભ .............. છે.  
         (અ) ળબ્દાતીત          (ફ) સવુ્લયની ઓરાદ          (ક) ઝશ               (ડ) યાતયાણી 



(૨૯) બગલતીકુભાય ળભામ યણચત 'સ્ાંદનલમ' અને 'યલાાની ણરવ' - કૃવતઓનુાં સ્લરૂ ........... છે.  
         (અ) કાવ્મવાંગ્રશ          (ફ) લાતામવ ાંગ્રશ                (ક) તનફાંધવાંગ્રશ           (ડ) અનલુાદ  

 

 

 

(૩૦) બગલતીકુભાય ળભામએ હશન્દ્દીના વલખ્માત નાટયકાય ભશન યાકેળના નાટકન ........... નાભે અનલુાદ 

        કમો.  
         (અ) અાઢની એક વાાંજ   (ફ) લામની એક વાાંજ    (ક) અાઢન એક હદલવ     (ડ) અાઢલમ  

(૩૧) બગલતીકુભાય ળભામ યણચત વલલેચનવાંગ્રશનુાં નાભ ............... છે.  
         (અ) ણફવતન્દ્ત ુ   (ફ) વછન્ન ણબન્ન   (ક) છન્દ્દ છે ાાંદડાાં જેનાાં   (ડ) અભાયે ત ળબ્દ જ કાંકુ ને ચખા 

(૩૨) નીચેનાભાાંથી ............. એ બગલતીકુભાય ળભામની વાંાહદત કૃવત છે.  
         (અ) અડાફીડ     (ફ) વ્મથમ કક્ક છ ફાયાખડી    (ક) ડછામા વાંગ િીત    (ડ) શ્વાવ ઉચ્છલાવ 

(૩૩) બગલતીકુભાય ળભામની િલચન કુ્સ્તકા ......... નાભે ભે છે.  
        (અ) છેપરાાં ચ્ચીવ લાનુાં ગજુયાતી ત્રકાયત્લ        (ક) (અ) છેલ્રાાં ચ્ચીવ લમનુાં કથાવાહશત્મ 

        (ફ)  છેલ્રાાં ચ્ચીવ લમનુાં ગજુયાતી વાહશત્મ         (ડ) છેલ્રાાં ચ્ચીવ લમનુાં વલલેચન વાહશત્મ 

(૩૪) 'સવુ્લયની ઓરાદ','ફકય ટેરન ફશયેા','વ્મથમ કક્ક : છ ફાયાખડી'- લગેયે ............ િાયા બગલતી    

       કુભાય ળભામએ ર્ધમાન ખેંચ્યુાં.  
        (અ) કાવ્મ                  (ફ) નલરકથાઓ         (ક) લાતાા                (ડ) વનફાંધ 

(૩૫) શ્રી .........ને 'વભમિી' કૃવત રઘનુલર કે નલરકથા લચ્ચેની વયશદ ય ક્ાાંક ઊબી શલાની િતીવત 

       થઈ છે.  
        (અ) ડૉ. નટલયવવિંશ યભાય  (ફ) યાધેશ્માભ ળભામ    (ક) ડૉ. પ્રભદકુભાય ટેર   (ડ) ડૉ. સભુન ળાશ  

(૩૬) 'વભમિી'કૃવતને શ્રી ............. એ 'રઘનુલર' તયીકે ઓખાલી છે.  
         (અ) ડૉ. નટલયવવિંશ યભાય  (ફ) યાધેશ્માભ ળભાા   (ક) ડૉ. િભદકુભાય ટેર   (ડ) ડૉ. સભુન ળાશ  

(૩૭) 'વભમિી' નલરકથાના નામકનુાં નાભ .................... છે.  
         (અ) નીરકાંઠ                  (ફ) ળાંકય              (ક) શ્માભકાંઠ                (ડ) વળલળાંકય 

(૩૮) 'વભમિી' નલરકથાની નાવમકાનુાં નાભ .................... છે.  
       (અ) ભીયા                       (ફ) નીયા              (ક) યભા                    (ડ) જમા  

(૩૯) 'વભમિી' ભાાં ................ નુાં ગ્રાભજીલન અને ............... નુાં આધવુનક જીલન વનરૂાયુાં છે.  
       (અ) યાંગયુ - અભદાલાદ      (ફ) યાલૈમા - સયુત    (ક) સયૂા - મુાંફઈ           (ડ) યાજયૂ - હદલ્શી  

(૪૦) 'વભમિી' નલરકથાનુાં િકાળન ઈ.વ. ................. ભાાં થયુાં.  
        (અ) ૧૯૭૩                   (ફ) ૧૯૭૪             (ક) ૧૯૮૧                  (ડ) ૧૯૮૩  

(૪૧) 'વભમિી' નલરકથા .......... ષૃ્ઠભાાં વલસ્તયેરી છે.  
        (અ) ૧૦૦                    (ફ) ૧૦૩               (ક) ૧૦૫                    (ડ) ૧૧૦ 

(૪૨) 'વભમિી' નલરકથાનુાં લસ્ત ુ............ કરાકના વભમગાાભાાં વલકસ્યુાં છે.  
         (અ) દવ - ફાય             (ફ) ફાય - ચોદ          (ક) ચોદ - વ            (ડ) લીવ  



(૪૩) 'વભમિી' નલરકથાભાાં નીરકાંઠના ભટાબાઈનુાં નાભ ............ છે.  
         (અ) યભેળબાઈ              (ફ) સયેુળબાઈ           (ક) ભશળેબાઈ             (ડ) કભરેળબાઈ  

 

 

 

(૪૪) 'વભમિી' નલરકથાભાાં .............. ન હદલવ નલરકથાના નામક નીરકાંઠના કુટુાંફન ભશત્લન હદલવ 

       શત.  
         (અ) નલયાવિ            (ફ) હદલાી              (ક) યક્ષાફાંધન            (ડ) તળલયાતત્ર 

(૪૫) 'વભમિી' નલરકથાભાાં નીરકાંઠ અને તેના બાઈએ ........... નુાં ણચિ દયુું શત ુાં.  
         (અ) ળાંકય                 (ફ) કૃષ્ણ                (ક) ભીયાાં                  (ડ) નયવવિંશ 

(૪૬) 'એ અબ્રાહ્મણ છે ને ? એની વાથે એ િકાયન જ વ્મલશાય કયજ' - 'વભમિી' નલરકથાભાાં આ વલધાન  

       .................. ફરે છે. 
          (અ) ભશળેબાઈ         (ફ) જમાબાબી             (ક) તળલળાંકય             (ડ) ગોયી ફા 

(૪૭) ' ભાય અયાધ ભાિ એટર જ છે કે હુાં બ્રાહ્મણ નથી, છતાાં તાયી વાથે ભેં રગ્ન કમાું' - 'વભમિી'  

        નલરકથાભાાં આ વલધાન .............. ફરે છે.  
          (અ) નીયા               (ફ) વભવવવ યભા વાંઘલી   (ક) ભાહયમા              (ડ) જમા   

(૪૮) 'વભમિી' નલરકથાભાાં 'રેટ ધેભ ગ ટુ શરે'  લાક્ .............. ફરે છે.  
          (અ) વળલળાંકય          (ફ) ગોયીફા                (ક) નીયા                 (ડ) નીરકાંઠ  

(૪૯) નીરકાંઠ નીયાને ગાભભાાં ............... ફતાલલા રઈ જામ છે.  
          (અ) કલૂ               (ફ) નદી                    (ક) તાલ              (ડ) જૂની લાલ 

(૫૦) 'વભમિી' નલરકથાભાાં નીયાના હક્રવશ્ચમન વભિનુાં નાભ ............ છે.  
          (અ) યભા              (ફ) ભાહયમા                 (ક) ફે્રની                 (ડ) જવેપ 

(૫૧) ‘વભમિી’ નલરકથાભાાં નીરકાંઠના ભાતા – વતાનુાં નાભ .............. છે.  
        (અ) ગોયીફા - તળલળાંકય (ફ) ાલમતી -  ળાંકય  (ક) જભનાફા -  જટાળાંકય   (ડ) ગાંગાફા - વળલળાંકય  

(૫૨) ‘વભમિી’ નલરકથાભાાં નીયાને નીરકાંઠની  ..............લસ્ત ુ ખફૂ ગભતી શતી. 
         (અ) કડાાં               (ફ) બટૂ                    (ક) ચશ્ભા                 (ડ) ઘહડમા  

(૫૩) “ હુાં તાયા મલૂ્મન સ્લીકાય કરુાં છાં એન અથમ જ એ કે હુાં ભાયા જીલનમલૂ્મન ત્માગ કરુાં છાં.”‘વભમિી’  

       નલરકથાભાાં  આ વલધાન ............ ફરે છે. 
         (અ) નીરકાંઠ             (ફ) ભશળેબાઈ             (ક) વળલળાંકય               (ડ) નીયા  

(૫૪) ‘વભમિી’ નલરકથાની નાવમકા નીયાને ............ ન ળખ શત.  
         (અ) ણચિ                (ફ) રેખન                 (ક) કતભક્વ લાાંચન         (ડ) અણબનમ   

(૫૫) ‘વભમિી’ નલરકથાભાાં નીરકાંઠના વભિનુાં નાભ ................ છે. 
         (અ) ડૉ. વભીય           (ફ) ફે્રની કાહડમા         (ક) ભાહયમા                (ડ) હપયઝ વનકભ 

(૫૬) નીરકાંઠનુાં ફાણ ........... ગાભભાાં લીત્યુાં શત ુાં.  
         (અ) મુાંફઈ              (ફ) હદલ્શી                  (ક) સયુત                   (ડ)  સયૂા 



(૫૭) ‘ હુાં એક વાથે વભમના અનેક ખાંડભાાં જીવુાં છાં.’ – નલરકથાભાાં આ વલધાન ............. ફરે છે.  
          (અ) નીરકાંઠ            (ફ) વભીય                  (ક) નીયા                   (ડ) ભાયીમા  

 

 

(૫૮) નીરકાંઠના ફા ુવળલળાંકયની ઈચ્છા ત નીરકાંઠને ............ ફનાલલાની શતી.  
         (અ) અવધકાયી           (ફ) લકીર                  (ક) વળક્ષક                 (ડ) ભાંહદયન જુાયી 

(૫૯) “ આ તભાયી મુાંફઈગયી ભડભે આખી યવઈ અબડાલી ભાયી ! “  - આ વલધાન ............ ફરે છે.  
        (અ) ગોયીફા         (ફ) ભશળેબાઈ           (ક) જમાબાબી       (ડ) વળલળાંકય  

(૬૦) “ એભની ભાન્દ્મતાઓ એભને મફુાયક ! આણે ળા ભાટે એને લી- ાંાલી જઈએ ?”  – આ વલધાન  

       ......... ફરે છે.  
        (અ) ભશળેબાઈ       (ફ) ભાહયમા              (ક) નીયા             (ડ) ડૉ. વભીય  

(૬૧) “કદાચ મતૃ્ય ુજેટરી અથમશીન િવવૃત્ત દુવનમાભાાં ફીજી એકેમ નથી યશી.” – નલરકથાભાાં આ વલધાન ........ 

       ફરે છે. 
         (અ) નીયા           (ફ) નીરકાંઠ              (ક) ગોયીળાંકય         (ડ) રેખક 

(૬૨) નીરકાંઠના દાદાનુાં નાભ ............ શતુાં.  
         (અ) ગોયીળાંકય       (ફ) જટાળાંકય            (ક) લેણીળાંકય          (ડ) િબાળાંકય 

(૬૩) ‘વભમિી’ નલરકથાભાાં ‘ભાયી સ્લતાંિતાને રૂાંધતી વાભાજજકતા ભને ભાન્દ્મ નથી.’ – એવુાં વલધાન ...... 

      ફર ેછે.  
         (અ) ભશળેબાઈ      (ફ) નીરકાંઠ              (ક) નીયા               (ડ) ડૉ. વભીય 

(૬૪) ‘વભમિી’ નલરકથાના અંતે .......... આલે છે.  
         (અ) પન             (ફ) િ                 (ક) તાય                (ડ) કુહયમય 

(૬૫) વળલળાંકય સયૂા ગાભના ........... ભાંહદયના ધભમચસુ્ત જુાયી શતા.  
        (અ) તળલ ભાંહદય      (ફ) વાાંઈ ભાંહદય           (ક) શનભુાન ભાંહદય      (ડ) યાભજી ભાંહદય  

(૬૬) નીયા વાસનેુ િણાભ કયલા ગઈ ત નીરકાંઠના ફા આઘા ખવી ગમાાં, કાયણકે .............. 
         (અ) નીયા અબ્રાહ્મણ શતી.                      (ક) નીયા વેન્દ્ડર શયેીને પ્રણાભ કયલા ગઈ શતી.  

         (ફ) નીયા ભાવવક ધભમભાાં શતી.                 (ડ) નીયાએ ટી ળટમ અને જીન્દ્વ શમેાું શતાાં.  

(૬૭) ‘ હુાં ફે અંવતભની લચ્ચે લશેંચાઈ ગમ છાં.’ – નલરકથાભાાં નીરકાંઠ આ લાત ............ ને કશ ેછે.  
          (અ) ડૉ. વભીયને         (ફ) ભશળેબાઈને    (ક)  નીયાને               (ડ) યભા વાંઘલીને  

(૬૮) નીયા ........ ળશયેભાાં ઉછયેરી વ્મક્તત સ્લાતાંત્ર્મલાદી નાવમકા છે. 
         (અ) અભદાલાદ          (ફ) સયૂા              (ક)  મુાંફઈ                (ડ) હદલ્શી 

(૬૯) ‘વભમિી’ નલરકથાભાાં નીરકાંઠના બાબીનુાં નાભ .............. છે.  
         (અ) યભાબાબી           (ફ) જમાબાબી        (ક) તાયાબાબી            (ડ) યીટાબાબી  

(૭૦) યજસ્લરા નીયા બાબીને ભદદ કયલાના શબુ આળમથી ચરૂા યની બાતની તેરી ઊતાયે છે તેથી 

       તેભને આજે જ મુાંફઈ ચાલ્મા જલાન આદેળ ............. આે છે.  
         (અ) જમાબાબી           (ફ) ગોયીફા          (ક) ભશળેબાઈ            (ડ) તળલળાંકય 



 
=====     =====     ===== 

      


