
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ - 2016 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.) Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ O ગજુરાતી ગદ્ય (EGT-01)   Numerical Code: 0037 

તારીખ  O 10/07/2016     નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 03.00 to 06.00 

સચૂના   O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.    કુલ ગણુ O 70 

 

 

પ્રશ્ન-1 ‘મકુુન્દરાય’ વાતાામાાં આવતા પપતા-પતુ્રના સાંબ ાંધો પવશેના તમારા પવચારો દશાાવો.    (12) 

અથવા 
 ‘માજા વેલાનુાં મતૃ્ય’ુ વાતાાના આરાંભમાાં જ નગર સભ્યતાથી ભભન્ન પડતો આયા સાંસ્કૃપતનો સાંદભા છે.-  
 એ કઈ બાબતોથી સ્પષ્ટ થાય છે. 
 

પ્રશ્ન-2 ‘કીપતિદેવનો મુાંજાલ સાથે મેળાપ’ નવલકથાખાંડને આધારે મુાંજાલના વ્યક્તતત્વનો પરરચય કરાવો. (12) 

અથવા 
 ‘ગોપાળબાપા’  નવલકથાખાંડનો  રસલક્ષી પરરચય કરાવો. 
 

પ્રશ્ન-3 ‘બાધર આગવાળો’નાટ્ાાંશમાાંથી પ્રગટતી માનવજીવનની નબળાઈઓ, આળસ અને શઠતાને પવગતે  
 વર્ાવો.            (12) 

અથવા 
 ‘ઊડર્ ચરકલડી’ માાં પનરૂપાયેલ ગ્રામજીવનના સામાજજક વાસ્તવનો પરરચય કરાવો. 
 

પ્રશ્ન-4 ‘સત્ય અને અર િંસા’ પનબાંધને આધારે પવશાળ અથામાાં સત્ય એટલે શુાં તે સમજાવો.   (12) 

અથવા 
 ‘પેટ’ પનબાંધમાાં લેખકે પનરૂપેલુાં મનષુ્યના પેટ અંગેનુાં તત્વભચિંતન દશાાવો. 
  
પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ લખો.(ગમે તે બે)         (12) 

1. મોનજીરૂદરનુાં પાત્રભચત્રર્ 

2. સમાજસધુારક નમાદ  
3. ‘ગાંગોત્રી’ પ્રવાસથી લેખકના માનસ પર થયેલ અસર 
4. વાત્સલ્યસભર અલી ડોસો  
5. ‘માનચતરુ’ શીર્ાકનુાં ઔભચત્ય   

 

 



પ્રશ્ન-6 યોગ્ય નવકલ્પ શોધી નીચેની ખાલીજગ્યા પરૂો.       (10) 

1. ‘એળે નર  તો બેળે’ વાતાાના લેખક ______________ છે. 
A. ધમૂકેત ુ  B. રા.પવ. પાઠક   C. પન્નાલાલ પટેલ  

2. ‘કોચમેન અલી ડોસાનો કાગળ કીધો ના?’ આ વાક્ય કોર્ બોલે છે. 
A. પોસ્ટ માસ્તર   B. અલી ડોસો   C. પોસ્ટમેન  

3. ‘સરસ્વતીચાંદ્ર’ નવલકથાનો નવલકથાખાંડ ______________ છે.  
A. માનચતરુ   B. કીપતિદેવનો મુાંજાલ સાથે મેળાપ  C. ગોપાલબાપા  

4. ‘ગોપાળબાપા’ નવલકથાખાંડના સર્જક ______________ છે. 
A. ગો.મા. પત્રપાઠી  B. ક.મા.મનુશી   C. મનભુાઈ પાંચોલી  

5. જાલકાનુાં પાત્ર _____________ નાટયાાંશનુાં છે?  
A. બાધર આગવાળો  B. રાઈનુાં આંતરમન   C. ઊડર્ ચરકલડી 

6. ‘ઊડર્  ચરકલડી’ _____________ પ્રકારનુાં નાટક છે?  
A. એકાાંકી   B. દ્વિઅંકી   C. પત્રઅંકી  

7. ‘પેટ’ કૃપતનુાં સ્વરૂપ ___________ છે. 
A. નાટક   B. પનબાંધ   C. નવભલકા  

8. યાંત્રવાદનુાં આલેખન કરતો પનબાંધ ____________ છે. 
A. સત્ય અને અર િંસા  B. પેટ    C. શ રેની શેરી  

9. મોનજી રૂદર ના સર્જક ______________ છે.  
A. સ્વામી આનાંદ   B. નમાદ   C. કાકાસા બે કાલેલકર  

10. કાકાસા બે કાલેલકરની  કૃપત છે. 
A. નમાદજીવન   B. રખડવાનો આનાંદ  C. સ્વામી આનાંદના પનબાંધો 

 

 

    -----------------------****-------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O ગજુરાતી પદ્ય (EGT-02)    Numerical Code: 0038 

તારીખ  O 11/07/2016     નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 03.00 to 06.00      

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 
 

 

પ્રશ્ન -1 ‘ ાાં’ રે કોઈ માધવ લ્યો’ િારા વ્યતત થતી મીરાાંબાઈની શ્રીકૃષ્ર્ ભક્તત આલેખો.   (12) 

     અથવા 
  રરમાગે જનારા મરજીવાના ગરુ્લક્ષર્ો જર્ાવો. 
 

પ્રશ્ન -2 ‘આઠમુાં રદલ્ ી’ કાવ્યનો આસ્વાદ કરાવો.       (12) 

અથવા 
 ‘વધામર્ી’ સોનેટનો આસ્વાદ કરવો.  
 

પ્રશ્ન-3 ગીતના સાર ત્યસ્વરૂપનો પરરચય કરવો.       (12) 

અથવા 
 ‘ઘર્ ઉઠાવ’ િારા વ્યતત થયેલ સમાજ સધુારાને તમારા શબ્દોમાાં આલેખો. 
 

પ્રશ્ન-4 પનરાંજન ભગતની કાવ્યરીપતનો ‘આંધળો’ ને આધારે પરરચય કરવો.    (12) 

  અથવા 
 ‘થોડો વગડાનો શ્વાસ’માાં વ્યતત થતુાં પ્રકૃપતભચત્રર્ આલેખો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ લખો.(કોઈપણ બે)         (12) 
1. ‘અભખલ બ્રહ્ાાંડમાાં વ્યતત  રરભાવ. 
2. ‘પપતા-પતુ્રી પમલન’ શીર્ાકનુાં ઓભચત્ય. 
3. ‘અવસાન સાંદેશ’ની ભાર્ાશૈલી. 
4. ‘આપની યાદી’ કાવ્યનો કેન્દ્રવતી પવચાર 
5. ‘ભાઈ રે આપર્ા દુુઃખનુાં કેટલુાં જોર’ માાં કપવત્વ 

 

 

 



પ્રશ્ન-6 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબમાાં યોગ્ય નવકલ્પ પસાંદ કરો.      (10) 

1. ‘અનભુવભબિંદુ’ કૃપતના સર્જક _________છે. 
A. શામળ B. અખો  C. પે્રમાનાંદ   

2. ‘શ્યામ રાંગ સમીપે ન જાવુાં’ ___________ ભાવે રજુ થયેલી કૃપત છે. 
A. કૃષ્ર્  B. રાધા  C. ગોપી   

3. ‘અપતજ્ઞાન’ ના કતાા ___________ છે. 
A. નમાદ  B. કાન્ત  C. કલાપી   

4. ‘પનદોર્ અને પનમાળ આંખ તારી’ કાવ્ય _______ ને સાંબોધીને લખાયુાં છે. 
A. ભાઈ  B. પપતા  C. બ ને    

5. ‘કસુાંબલ રાંગ’ માાં _________ રસની વાત છે. 
A. રૌદ્ર  B.  ાસ્ય  C. વીર 

6. ‘તકુારામનુાં સ્વગાારો ર્’ ના કપવ _________ છે. 
A. સનુ્દરમ ્ B. ઉમાશાંકર C. રા.પવ.પાઠક 

7. ‘બળતા પાર્ી’ _________ કાવ્ય સાંગ્ર માાંથી લેવાયુાં છે. 
A. પવશ્વશાાંપત B. ગાંગોત્રી C. પનશીય  

8. નીચેનામાાંથી કયુાં સોનેટ કપવ પ્ર લાદ પારેખનુાં છે? 

A. વળાવી બા આવી B. પવદાય C. વધામર્ી  

9. ‘વળાવી બા આવી’ ના કતાા _______ છે. 
A. સનુ્દરમ ્ B. બ.ક.ઠાકોર C. ઉશનસ   

10. ‘પવદાય’ કાવ્યમાાં ______ ની પવદાય આલેખાઈ છે. 
A. બ ને  B. નાપયકા C. પમત્ર   

 

 

 

     -----------****---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)     Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O ગજુરાતી સાર ત્યની રૂપરેખા (EGT-03)   Numerical Code: 0039 

તારીખ  O 12/07/2016      નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 11.00 to 02.00     

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 

 
પ્રશ્ન-1 મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાર ત્યને ઘડનારા રાજકીય તેમજ સાાંસ્કૃપતક પરરબળોનો પરરચય કરાવો. (12) 

     અથવા 
 મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાર ત્યના પ્રમખુ પ્રવા ોનો પરરચય કરાવો. 
 

પ્રશ્ન-2 અખાનુાં જીવન ઘડતર વર્ાવી એની સાર ત્યયાત્રા મલૂવો.     (12) 

અથવા 
 પે્રમાનાંદની સાર ત્યયાત્રા મલૂવો. 
 

પ્રશ્ન-3 ગરબી કપવ તરીકે દયારામને વર્ાવો.       (12) 

અથવા 
 સધુારાકયગુના ઘડતર પરરબળો જર્ાવી એ યગુના સાર જત્યક પ્રવા ોનો પરરચય કરાવો. 
 

પ્રશ્ન-4 ગાાંધીયગુીન સાર જત્યક લક્ષર્ો જર્ાવી ગાાંધીજીની સાર ત્યસેવા મલૂવો.    (12) 

  અથવા 
 રાજેન્દ્ર - પનરાંજન યગુની કપવતાના મખુ્ય લક્ષર્ો વર્ાવો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ લખો.(કોઈપણ બે)         (12) 
1. નમાદની કપવતા 
2. નરપસિં ના ભક્તતજ્ઞાનના પદો 
3. વાતાાકાર ધમૂકેત ુ 
4. પવવેચક ઉમાશાંકર જોર્ી 
5. સરેુશ જોર્ીની સાર જત્યક કૃપતઓ પવશે પરરચયાત્મક નોંધ 

 

પ્રશ્ન-6 નીચેના પ્રશ્નોના યોગ્ય નવકલ્પ શોધી જવાબ આપો.      (10) 

1. ‘ ાંસાઉલી’ કૃપતના રચપયતા_______ 
(A) અજ્ઞાત કપવ  (B) અસાઈત  (C)જયશેખર 

 



2. નરપસિં ની આત્મકથાનાત્મક કૃપત__________છે. 
(A) ‘હુ ાંડી’ (B) ‘સદુામા ચરરત’ (C) ‘દાર્લીલા’ 

3. ‘અખેગીતા’ કૃપતના રચપયતા__________ છે. 
(A) પે્રમાનાંદ (B) શામળ  (C) અખો 

4. ગરબી કપવ તરીકે _________ ઓળખાય છે. 
(A) શામળ (B) નરપસિં  (C) દયારામ  

5. ‘પમથ્યાભભમાન’ નાટકના રચપયતા__________છે. 
(A) રર્છોડરાય (B) નવલરામ (C) દલપતરામ 

     6. ગજુરાતી ભાર્ાની પ લેી મૌભલક નવલકથા _________છે. 
 (A) ‘સરસ્વતીચાંદ્ર’ (B) ‘કરર્ઘેલો’   (C) ‘ભદ્ર ાંભદ્ર’ 

7.  ‘સરસ્વતીચાંદ્ર’ નો પ્રથમ ભાગ ઈ.સ___________માાં પ્રગટ થયો. 
(A) ૧૮૮૨ (B) ૧૮૮૫ (C) ૧૮૮૭ 

     8. ‘રાઈનો પવાત’ નાટકમાાં કુલ_________ અંક છે. 
 (A) પાાંચ (B) સાત (C) ત્રર્ 

     9.  કૃષ્ર્લાલ શ્રીધરાર્ીના પ્રથમ કાવ્ય સાંગ્ર નુાં નામ_________છે. 
 (A) પનઘટ (B) ઉજાર્ી (C) કોરડયા 
   10. ‘આયષુ્યના અવશેરે્’ સોનેટમાળાની કપવનુાં નામ___________છે. 

(A) પપ્રયકાન્ત મર્ીયાર (B) પ્ર લાદ પારેખ (C) રાજેન્દ્ર શા    (D) પનરાંજન ભગત 

 

____________________ 
 

 

 



 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O ગજુરાતી સાર ત્યનાાં સ્વરૂપો (EGT-04)   Numerical Code: 0040 

તારીખ  O 13/07/2016      નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 
 

પ્રશ્ન-1 આખ્યાનનાાં આંતર-બાહ્ય લક્ષર્ો આપી તેનુાં સાર ત્ય સ્વરૂપ સમજાવો.    (12) 

     અથવા 
 ગજુરાતમાાં આખ્યાનનો ઉદ્દભવ અને પવકાસ વર્ાવો. 
 

પ્રશ્ન-2 ટૂાંકી વાતાાના સ્વરૂપગત લક્ષર્ોનો પરરચય આપો.      (12) 

અથવા 
 ટૂાંકી વાતાા ક્ષેતે્ર ધમૂકેતનુ ુ ાં પ્રદાન વર્ાવો. 
 

પ્રશ્ન-3 સૉનેટ સાર ત્ય સ્વરૂપની  પવશેર્તાઓ અંગે નોંધ  લખો.     (12) 

અથવા 
 સૉનેટ ક્ષેતે્ર બળવાંતરાય ઠાકોરનુાં પ્રદાન વર્ાવો. 
પ્રશ્ન-4 ‘કુાંવરબાઈનુાં મામેરુાં’ માાં પાત્રલેખન કલા અને  રસપનરૂપર્ પવશે નોંધ લખો.   (12) 

  અથવા 
 ‘માને ખોળે’ વાતાાનો આસ્વાદ કરવો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ લખો.(ગમે તે બે)         (12) 
1. ‘કુાંવરબાઈનુાં મામેરુાં’ માાં જોવા મળતુાં સમાજભચત્રર્ 

2. ‘લો ીનુાં ટીપુાં’ શીર્ાકની યથાથાતા 
3. ‘છેલ્લુાં દશાન’ સૉનેટનો આસ્વાદ 
4. ‘આધપુનક અરણ્ય’ સૉનેટનો આસ્વાદ 
5. ‘કુાંવરબાઈનુાં મામેરુાં’ માાં વર્ાન કલા 

 

પ્રશ્ન -6 સાચો નવકલ્પ પસાંદ કરી જવાબ આપો.       (10) 

1. આખ્યાન શેમાાં વ ચેાયેલુાં  ોય છે? 
A. પ્રકરર્  B. કડવા  C. સગા 

2. કડવાના આરાંભે આવતી બે પાંક્તતઓને શુાં ક વેાય છે? 
A. ઢાળ  B. વલર્  C. મખુબાંધ 



 
3. ‘આખ્યાન સ્વરૂપના પપતા’ તરીકે કોને ઓળખવામાાં આવે છે? 

A. ભાલર્ B. પવષ્ણદુાસ C. પે્રમાનાંદ 
4. ‘આખ્યાનકાર પશરોમભર્’ નુાં ભબરુદ કોને મળેલુાં છે? 

A. નરપસિં  મ તેા B. પે્રમાનાંદ C. નાકર 
5. ગજુરાતીમાાં ટૂાંકીવાતાા માટે બીજો  કયો શબ્દ પ્રચભલત છે? 

A. નવલકથા B. એકાાંકી C. નવભલકા 
6. સૌ પ્રથમ ગજુરતી ટૂાંકીવાતાાન ુાં બહમુાન કોને મળયુાં છે? 

A. ‘ગોવાલર્ી’ B. ‘કરર્ ઘેલો’ C. ‘વાત્રકને કાાંઠે’ 
7. શ્રી રા.પવ.પાઠકે ક્યા ઉપનામથી વાતાાઓ લખી છે? 

A. સ્વરૈપવ ારી B. દ્વિરેફ  C. શેર્ 

8. સૉનેટ સ્વરૂપનો ઉદ્દભવ કયા દેશમાાં થયો મનાય છે? 

A. ઇટાલી B. ઇંગ્લેન્ડ C. ભારત   

9. અષ્ટક અને ર્ટકમાાં (આઠ અને છ પાંરકતઓના ખાંડમાાં) વ ચેાયેલ સૉનેટ કયા નામે ઓળખાય છે? 
A. શેતસપપરરયન B. પેટ્રાકાશાઈ C. પમ<8mપનક  

10. ગજુરાતી ભાર્ાનુાં પ્રથમ સૉનેટ કયુાં ગર્ાય છે? 
A. ‘જુનુાં ઘર ખાલી કરતાાં’  B. ‘ભર્કારા’ C. ‘હુાં મજુ પપતા’   

 

 

     -----------****--------- 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ - 2016 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

 Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ O ગજુરાતી ભાર્ા (EGT-05)    Numerical Code: 0041 

તારીખ  O 10/07/2016      નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.  કુલ ગણુ O 70 

 

પ્રશ્ન-1 ભારતનાાં ભાર્ાકુળોનો પવગતે ખ્યાલ વર્ાવો .       (12) 

અથવા 
 ગજુરાતી ભાર્ાનો પવકાસ વર્ાવી, પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ભાર્ાભપૂમકાઓ ઉદા રર્ સર ત વર્ાવો. 
 

પ્રશ્ન-2 ઉચ્ચારર્ પ્રરક્રયામાાં ભાગ ભજવતાાં વાગ્-અવયવો વર્ાવો.     (12) 

અથવા 
 ધ્વપનઘટક અને ઉપધ્વપનઘટકની લાક્ષભર્તતાઓ ઉદા રર્ સાથે વર્ાવો. 
 

પ્રશ્ન-3 ઉત્તર ગજુરાતની બોલીની લાક્ષભર્તતાઓ ઉદા રર્ સાથે વર્ાવો.    (12) 

અથવા 
 વાક્યના પ્રકારો વર્ાવી પ્રશ્નાથા વાક્ય રચના, આજ્ઞાથાક વાક્ય રચના અને ઉદગાર વાચક વાક્યરચના 
 ઉદા રર્ સાથે સમજાવો. 
 

પ્રશ્ન-4 પત્રકારત્વનુાં ગદ્ય અને જા રેખબરનુાં ગદ્યની સમીક્ષા કરો.     (12) 

અથવા 
 નમાદનુાં ગદ્ય પવગતે સમજાવો.  
 
પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ લખો.(કોઈપણ બે)         (12) 

1. ભાર્ા: એક સામાજજક પ્રવપૃત્ત  
2. ગજુરાતી ભાર્ાના સ્વરો 
3. પવજ્ઞાનનુાં ગદ્ય  
4. સમાસના પ્રકારો  
5. આધપુનક યગુના ગદ્યનાાં મખુ્ય લક્ષર્ો  

 

 

 



પ્રશ્ન-6 યોગ્ય નવકલ્પ શોધી નીચેની ખાલી જગ્યા પરૂો.      (10) 

1. પતબેટન જૂથ _____________ પ્રદેશમાાં જાર્ીત ુાં છે. 
 A. ર માચલ પ્રદેશ  B. મેઘાલય   C. ગજુરાત   

2. ગજુરાતી ભાર્ાના સાંધર્ી ધ્વપનઓ _______________ છે. 
A. બે    B. ત્રર્    C. આઠ  

3. ગજુરાતીના અગ્રસ્વરો ______________ છે? 
A. ચાર    B. ત્રર્    C. આઠ  

4. ગજુરાતી _______________ ભાર્ાકુળની ભાર્ા છે. 
A. ચીની-પતબેટી   B. મોન્ખમેર   C. આયાશાખા  

5. ‘આંગભળયાત’ નવલકથાના લેખક ________________છે? 
A. મધરુાય   B. જોસેફ મેકવાન  C. દશાક  

6. દભક્ષર્ આરિકામાાં ઈન્ડીયન ઓપપપનયનની ગજુરાતી આવપૃત્ત ____________ ચલાવતા. 
A. ડૉ. એની વેસન્ટ  B. ગાાંધીજી   C. મધર ટેરેસા  

7. શાભલભદ્ર સરૂરની ____________કૃપત જાર્ીતી છે. 
A.  ાંસાઉલી   B. કાદાંબરી   C. ભરતેશ્વર બાહબુલીરાસ   

8. ગજુરાતી સાર ત્યમાાં સધુારક યગુ ______________ સાલથી ગર્ાય છે. 
A. 1850 – 1880  B. 1650 – 1680  C. 1750 – 1780   

9. રામલક્ષ્મર્ _______________ પ્રકારનો સમાસ છે. 
A. તત્પરુુર્   B. દ્વિગ ુ   C. બહવુ્રીર   

10. ઋગ્વેદનો સાંકલન કાળ _________________ છે. 
A. ઇ.સ. 1100   B. ઇ.સ. 1200   C. ઇ.સ. 1300 

 

    -----------------------****-------------------------- 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ  – 2016 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O સાર ત્ય પસદ્ાાંત અને ભાર્ા પવપનયોગ (EGT-06)  Numerical Code: 0042 

તારીખ  O 11/07/2016      નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  Oદરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.    કુલ ગણુ O 70 

 

 

પ્રશ્ન-1 કલાની પવભાવના સમજાવી, જુદી જુદી કલાઓનુાં વગીકરર્ તમારા શબ્દોમાાં કરો.   (12)  

અથવા 
 સાંસ્કૃત કાવ્યમીમાાંસાનો ટૂાંકમાાં પરરચય કરાવી, કુન્તકના વક્રોક્તત પવચાર પવશે જર્ાવો. 
 

પ્રશ્ન-2 પવવેચનના અભભવ્યક્તતલક્ષી અભભગમો પવશે જર્ાવી, કલ્પનવાદ પવશે પવગતે જર્ાવો.  (12) 

અથવા 
 પદ્ય એટલે શુાં? તે જર્ાવી, ગીત અને તેની રચના પવશે ઉદા રર્ સ ીત જર્ાવો. 
 

પ્રશ્ન-3 પત્રલેખન એટલે શુાં? તે જર્ાવી, જુદા-જુદા પ્રકારના પત્રલેખન પવશે ઉદા રર્ સર ત નોંધ લખો. 
           (12) 

અથવા 
 પદક્રમ. પદાન્વય અને શબ્દફેર પવશે ઉદા રર્ સર ત સમજાવો.    
 

પ્રશ્ન-4 પવવેચન એટલે શુાં? તે જર્ાવી, પસુ્તક અવલોકન પવશે ઉદા રર્ સર ત ચચાા કરો.  (12) 

અથવા 
 ધ્વપનનુાં સ્વરૂપ ઉદા રર્ સ ીત તમારા શબ્દોમાાં સ્પષ્ટ કરો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ લખો. (કોઈપણ બે)        (12) 
1. સાંક્ષેપીકરર્  
2. નાટક અવલોકન  
3. પવવેચનના પ્રકારો  
4. સાર ત્ય સર્જનની પ્રરક્રયા  

 

5~Èg-6 યોગ્ય નવકલ્પ પસાંદ કરી જવાબ આપો.       (10) 

1. પનપરુ્તાને કાવ્યના કારર્માાં કોર્ે સ્થાન આપયુાં છે? 
A. મમ્મટ  B.  શાંકુક  C. કુન્તક  D. લોલ્લટ 



2. શબ્દનો સીધેસીધો અથા કઈ શક્તત િારા પ્રકટતો  ોય છે. 
A. લક્ષર્ા   B. વ્યાંજના   C. અભભધા  D. શક્તત  

3. ટે્રજડીનો પસધ્ધાાંત કોર્ે આપયો છે? 
A. એરીસ્ટૉટલ  B. સોકે્રરટસ  C.  પનત્શે  D. પસકાંદર  

4. નવ્ય પવવેચનનો અભભગમ કયા દેશમાાં શરૂ થયો.   
A. ભારત   B. ગ્રીસ    C. રપશયા  D. અમેરરકા  

5. નીચેનામાાંથી કયુાં સ્વરૂપ ગદ્યપવભાગમાાં સમાવેશ પામશે. 
A. ઊપમિકાવ્ય   B. ગીત    C. ગરબી  D. નવલકથા   

6. વડીલોને પત્ર લખતી વખતે કયુાં સ ાંબોધન કરવામાાં આવે છે.  
A. પપ્રય    B. આદરર્ીય   C. ભચરાંજીવ  D. વ ાલા   

7. અશોકપરુી ગોસ્વામીની નવલકથા કઈ છે. 
A. પાતાળકૂવો   B. કૂવો    C. પપ્રયજન  D. મળેલા જીવ  

8. પ્રપતક માટે અંગે્રજીમાાં કઈ સાંજ્ઞા છે. 
A. Symbol  B. Sign   C. Image D. Symbolism  

9. ‘કાફલો’ નવલકથાના લેખકનુાં નામ જર્ાવો. 
A. ઉમાશાંકર જોર્ી B. પન્નાલાલ પટેલ  C. દશાક   D. વીનેશ અંતાર્ી  

10. ઉદાત્ત તત્વની પવભાવના કયા પવવેચકે આપી છે. 
 A. ક્રોન્ચે   B. પલેટો   C. એરીસ્ટૉટલ D. લોન્જાઈનસ   

 

 

 

     

 


