
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

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

Numerical Code B.com: 0002 

ાઠ્યક્રમ  O ગજુયાતી ગદ્ય (EGT-01)    Numerical Code: 0037 

તારીખ  O 17/01/2016     નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના   O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.     કુ ગણુ O 70 

 

પ્રશ્ન-1 ‘સ્ટઓફપવ’ લાતાાભાાં લાત્વલ્મ નનનભતે્ત પ્રગટેરા કારુણ્મની ગનતનલનધને આરેખ.   (12) 

અથવા 
 ‘એે નશીં ત ફેે’ના ાત્રની યાંગદળી રાગણીઓન ફયચમ કયલ. 
 

પ્રશ્ન-2 ‘ભાનચતયુ’ નલરકથાખાંડન યવરક્ષી આસ્લાદ કયાલ.      (12) 

અથવા 
 ‘ગાફાા’  નલરકથાખાંડને આધાયે ગાફાાના વ્મક્તતત્લના અંળન ફયચમ કયાલ. 
 

પ્રશ્ન-3 યાઈના આંતયભન દ્વાયા રેખકે વ ૌ -અવ ૌ  લચ્ચેના વાંઘાને કેલી યીતે ઉવાવ્મ છે, તેની વભીક્ષાત્ભક નોંધ 
 રખ.           (12) 

અથવા 
 ‘ઊડણ ચયકરડી’ ળીાકની મથાથાતા સ્ષ્ટ કય. 
 

પ્રશ્ન-4 ‘ેટ’ નનફાંધને આધાયે જ્મતીન્દ્ર દલેની નલનદી બાાળૈરી આરેખ.    (12) 

અથવા 
 ‘ળશયેની ળેયી’ નનફાંધભાાં પ્રગટતી આજના ળશયેના યશનેાયની ભનગ્રાંનથથી ભાફશતગાય કયાલ. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખો.(ગમે તે બે)         (12) 

1. ‘ભનજી રૂદય’ના સ્લબાલનુાં ળબ્દચચત્ર. 
2. ફશભારમભાાં આલેરા તીથાસ્થાન ગાંગત્રીન ફયચમ  
3. યાઈનુાં આંતયભાંથન 

4. ‘સ્ટઓફપવ’ લાતાાન અંત 

5. ેટના ભશત્લના પ્રશ્ન 
પ્રશ્ન-6 યોગ્ય નવકલ્ શોધી નીચેની ખાીજગ્યા પરૂો.       (10) 

1. ગજુયાતી વાફશત્મની પ્રથભ ટૂાંકીલાતાા ___________ છે. 
A. ગલારણી B. સ્ટ ઓફપવ C. બૈમાદાદા 

2. ‘મકુુન્દ્દયામ’ લાતાાના રેખક ___________ છે. 
A. ધભૂકેત ુ B. યા.નલ. ાઠક C. સનુ્દ્દયમૌ 



3. ગાાંધીબાલનાનુાં ભશત્લનુાં લરણ નનરૂતી લાતાા ___________ છે. 
A. સ્ટ ઓફપવ B. એે નશીં ત ફેે C. ભાજાલેરાનુાં મતૃ્ય ુ

4. ‘ભાનચતયુ’ નલરકથાખાંડ ___________ નલરકથાન છે. 
A. ગજુયાતન નાથ B. વયસ્લતીચાંર બાગ-2 C. ાટણની પ્રભતુા 

5. ‘ગજુયાતન નાથ’ના વર્જક ___________ છે. 
A. ભનબુાઈ ાંચરી B. ય.લ.દેવાઈ  C. ક.ભા. મનુળી 

6. ‘ફાધય આગલા નાટ્ાાંળ _________ કૃનતન છે.  
A. આગગાડી B. ધયાગરુ્જયી C. યાઈન લાત 

7. ‘વત્મ અને અફશિંવા’ __________ સ્લરૂની કૃનત છે. 
A. નાટક  B. નલચરકા C. નનફાંધ 

8. ગજુયાતી વાફશત્મભાાં નલનદી ળૈરી ભાટે ___________ જાણીતા છે. 
A. ગાાંધીજી  B. જ્મતીન્દ્રદલે  C. જમાંનત દરાર 

9. અલાાચીનભાાં આદ્ય ____________ છે. 
A. દરતયાભ B. નલરયાભ C. નભાદ 

10. કાકાવાશફે કારેરકય ગજુયાતી વાફશત્મભાાં ____________ ભાટે જાણીતા છે. 
A. પ્રલાવગ્રાંથ B. નલરકથાઓ C. નાટક 
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ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

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

Numerical Code B.com: 0002 

ાઠ્યક્રમ  O ગજુયાતી દ્ય (EGT-02)    Numerical Code: 0038 

તારીખ  O 18/01/2016     નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 11.00 to 02.00      

સચૂના  O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.     કુ ગણુ O 70 
 

 

પ્રશ્ન -1 ‘અચખર બ્રહ્ાાંડભાાં’ કાવ્મન નલગતે આસ્લાદ કયલ.      (12) 

     અથવા 
 અખાના છપ્ાભાાં યશરે કટાક્ષન ફયચમ કયાલ. 
 

પ્રશ્ન -2 ‘કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરુાં’ભાાં પે્રભાનાંદે આરેખેરા ‘નતા- તુ્રી નભરન’ન પ્રવાંગ લણાલ.   (12) 

અથવા 
 ‘શફયન ભાયગ’ કાવ્મન ભભા વભજાલ. 
 

પ્રશ્ન-3 ‘લધાભણી’ વનેટની યવરક્ષી વભીક્ષા કય.       (12) 

અથવા 
 ‘શફયનાાં દળાન’ કાવ્મભાાં કનલની શફયદળાન ભાટેની ઝાંખના લણાલ. 
 

પ્રશ્ન-4 ‘તકુાયાભનુાં સ્લગાાયશણ’ કાવ્મનુાં યશસ્મ સ્ષ્ટ કય.      (12) 

  અથવા 
 ‘બાઈ યે, આણાાં  ુુઃખનુાં કેટલુાં જય’ ગીતન આસ્લાદ કયાલ. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખો.(કોઈણ બે)         (12) 
1. ‘શ્માભ યાંગ વભીે ન જાવુાં’ભાાં ગીન કૃષ્ણપે્રભ 

2. ‘અલવાન વાંદેળ’ભાાં કનલએ આેર ઉદેળ 

3. ‘અનતજ્ઞાન’ભાાં આરેખામેલુાં વશદેલનુાં ભનભાંથન 

4. ‘નનદો ને નનભા આંખ તાયી’ભાાં કરુણનુાં આરેખન 

5. ‘લાલી ફા આલી’ વૉનેટન અંત 

પ્રશ્ન-6 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબમાાં યોગ્ય નવકલ્ સાંદ કરો.      (10) 

1. ‘શાાં યે કઈ ભાધલ લ્મ’ કની યચના છે? 
A. નયનવિંશ ભશતેા  B. ભીયાાંફાઈ C. ળાભ 

    



2. ‘દેખી બયુાઈ ના ડરુાં હુ ાં, ળી ફપકય છે ાની!’ ાંક્તત કમા કાવ્મની છે? 
A. અનતજ્ઞાન B. અલવાન-વાંદેળ  C. આની માદી   

3. ‘રાગ્મ કસુાંફીન યાંગ’ કાવ્મના કનલ કણ છે? 
A. ઝલેયચાંદ ભેઘાણી B. નભાદ  C. ઉભાળાંકય જી   

4. ‘ધન્દ્મ છે તભાયી ફશા ૂયીને – ઉંદય જઇને નાઠા!’ભાાં કમ અરાંકાય યશરે છે? 
A. ઉભા B. વ્મનતયેક C. વ્માજસ્તનુત    

5. ‘બાઈફશને’ ળબ્દભાાં કમ વભાવ છે? 
A. દ્વદ્વગ ુ  B. દ્વ ાંદ્વ  C. તત્રુુ  

6. નીચેનાભાાંથી તત્વભ ળબ્દ કમ છે? 
A. ધભા  B. કાન  C. છૂવુાં   

7. નીચેનાભાાંથી કમ ળબ્દ લૂાપ્રત્મમ ધયાલે છે? 
A. અણઆલડત  B.  ુકાનદાય C. કુભાય  

8. નીચેનાભાાંથી કયુાં વનેટ કનલ પ્રશરાદ ાયેખનુાં છે? 

A. લાલી ફા આલી B. નલદામ C. લધાભણી  

9. ‘થડ લગડાન શ્વાવ’ કમા નલમનુાં કાવ્મ છે? 
A. પ્રણમ  B. પ્રભપેુ્રભ C. પ્રકૃનત    

10. ‘અનતજ્ઞાન’ કાવ્મનુાં સ્લરૂ કયુાં છે? 
A. ગઝર  B. ખાંડકાવ્મ C. વૉનેટ   
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ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

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

Numerical Code B.com: 0002 

ાઠ્યક્રમ  O ગજુયાતી વાફશત્મની રૂયેખા (EGT-03)   Numerical Code: 0039 

તારીખ  O 18/01/2016      નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 03.00 to 06.00     

સચૂના  O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.     કુ ગણુ O 70 

 
પ્રશ્ન-1 ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાફશત્મની નલનળષ્ટતાઓ લણાલ.      (12) 

     અથવા 
 અખાનુાં જીલન લણાલી વાફશત્મવર્જનની વભીક્ષા કય. 
 

પ્રશ્ન-2 ળાભનુાં જીલન અને કલન લણાલ.        (12) 

અથવા 
 દરતયાભનુાં જીલન અને ઘડતય ફયફ લણાલ. 
 

પ્રશ્ન-3 ગલધાનયાભ નત્રાઠીનુાં જીલન લણાલી ‘વયસ્લતીચાંર’ નલરકથાન ફયચમ આ.   (12) 

અથવા 
 કનૈમારાર મનુળી અને ભેઘાણીનુાં નલરકથા ક્ષેતે્ર પ્રદાન મરૂલ. 
 

પ્રશ્ન-4 યાજેન્દ્ર ળાશનુાં જીલન અને કલન લણાલ.       (12) 

  અથવા 
 સયેુળ જીનુાં જીલન અને વાફશત્મવેલા લણાલ. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખો.(કોઈણ બે)         (12) 
1. પે્રભાનાંદના આખ્માન 
2. દમાયાભની ગયફીઓ 

3. નભાદની કનલતાભાાં સ્લદેળાચબભાન  
4. નાટ્કાય ચાં.ચી. ભશતેા 
5. ચાંરકાન્દ્ત ફક્ષી – નલરકથાકાય 

 

પ્રશ્ન-6 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ માગ્યા પ્રમાણે આો.       (10) 

1. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાફશત્મભાાં ‘પ્રબાનતમાાં’ –દ યચનાય કનલનુાં નાભ શુાં છે? 
(A) નયનવિંશ (B) બજ (C) દમાયાભ 

 



2. ‘ઓખાશયણ’ આખ્માનભાાં મખુ્મ યવ કમ છે? 
(A) શાસ્મ (B) કરુણ (C) લીય 

3. ‘એક મયુખને એલી ટેલ , 
થ્થય એટરા જૂે દેલ’. – 
   - આ ાંક્તતના કનલનુાં નાભ જણાલ. 
(A) ધીય  (B) નનયાાંત  (C) અખ 

4. ‘શ્માભ યાંગ વભીે ન જાવુાં’ – ગયફીના યચનમતા કણ છે? 
(A) ભીયાાં (B) દમાયાભ (C) બારણ  

5. ‘નભથ્માચબભાન’ નાટકના વર્જકનુાં નાભ શુાં છે? 
(A) નભાદ (B) દરતયાભ (C) નલરયાભ 

6. કરાીનુાં મૂ નાભ શુાં શત ુાં? 
(A) સયુનવિંશજી (B) યાભનવિંશજી  (C) વયદાયનવિંશ 

7. ગજુયાતી બાાની પ્રથભ શાસ્મપ્રધાન નલરકથા કઈ છે? 
(A) કયણઘેર  (B) બર ાંબર (C) ભેરા જીલ 

8. ‘ફાયી ફશાય’ કાવ્મવાંગ્રશના કનલનુાં નાભ શુાં છે? 

(A) નભાદ (B) પ્રશરાદ ાયેખ (C) શવમખુ ાઠક  
9. ‘તણખા ભાંડ’-1 થી 4 લાતાાવ ાંગ્રશના યચનમતા કણ છે? 

(A) ધભૂકેત ુ (B) દ્વદ્વયેપ (C) જમાંનત દરાર  
10. ગાાંધીયગુના પ્રમખુ કનલઓના નાભ જણાલ. 

(A) સનુ્દ્દયભ- ઉભાળાંકય (B) નભાદ- દરતયાભ (C) ચચન ુભદી- ઉળનસૌ 
 

 

____________________ 
 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

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

Numerical Code B.com: 0002 

ાઠ્યક્રમ  O ગજુયાતી વાફશત્મનાાં સ્લરૂ (EGT-04)  Numerical Code: 0040 

તારીખ  O 19/01/2016     નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.     કુ ગણુ O 70 
 

પ્રશ્ન-1 આખ્માન સ્લરૂની રાક્ષચણકતાઓન નલગતે ફયચમ આ.     (12) 

     અથવા 
 પે્રભાનાંદ કૃત ‘કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરુાં’ આખ્માનની લસ્તવુ ાંકલ્ના અને ાત્રનનરૂણ કરાની લૈનળષ્ટમતા – લણાલ. 
 

પ્રશ્ન-2 વૉનેટ સ્લરૂની  નલબાલના સ્ષ્ટ કયી, વૉનેટની રાક્ષચણકતાઓ લણાલ.    (12) 

અથવા 
 ફ.ક. ઠાકયની પ્રકૃનતનલમક વૉનેટ યચનાઓની વભીક્ષા કય. 
 

પ્રશ્ન-3 ગજુયાતી ટૂાંકીલાતાાન ઉદબલ જણાલી ટૂાંકીલાતાા ક્ષેતે્ર ધભૂકેતનુ ુ ાં પ્રદાન મરૂલ.    (12) 

અથવા 
 જમન્દ્ત ખત્રી કૃત ‘રશીનુાં ટીુાં’ લાતાાની યચનાયીનત, કથાલસ્ત,ુ ાત્રારેખન, બાા આફદ રષ્ષ્ટએ વભીક્ષા કય. 
 

પ્રશ્ન-4 લાતાાકાય સુાંદયમૌ અને ભેઘાણીનુાં લાતાાક્ષેતે્ર પ્રદાન મરૂલ.     (12) 

  અથવા 
 વયજ ાઠક કૃત ‘વૌંગાંધ’ લાતાા એક નલનળષ્ટ વાંફ ાંધ નનરૂતી કૃનત છે - કથાલસ્ત ુઅને યચનાયીનતની રષ્ષ્ટએ 
 વભીક્ષા કય. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખો.(ગમે તે બે)         (12) 
1. ‘કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરુાં’ આખ્માનભાાં પ્રગટતુાં વભાજચચત્રણ 

2. ‘છેલ્લુાં દળાન’ વૉનેટન આસ્લાદ 
3. ‘અમતૃ રઈ આવ્મ અલનનનુાં’ કાવ્મભાાં પ્રગટતુાં જીલનનુાં ચચિંતન 

4. ‘શતા ત્માાં ને ત્માાં’ લાતાાન ુાં કથાલસ્ત ુ
5. ‘જન્દ્ભત્વલ’ લાતાાન ુાં કથાલસ્ત ુ

 

પ્રશ્ન -6 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ માગ્યા પ્રમાણે આો.       (10) 

1. ‘ઓખાશયણ’ આખ્માનના કનલનુાં નાભ શુાં છે? 
A. નયનવિંશ  B. પે્રભાનાંદ  C. ળાભ 

 



2. ‘વાધ ુનતાને  ુુઃખ દેલાને, 
ભાયે વીભાંત ળાને આવ્યુાં યે’ – ાંક્તતભાાં કમા યવનનરૂણનુાં આરેખન છે? 
A. યોર   B. શાસ્મ  C. કરુણ 

3. ઊનભિ કનલતાને અંગે્રજીભાાં શુાં કશલેાભાાં આલે છે? 
A. Lyric  B. Liric  C. Lyre 

4. ‘જૂનુાં નમેયઘય’ વનેટના કનલનુાં નાભ શુાં છે? 
A. સુાંદયમૌ B. ઉળનળ C. ફ.ક.ઠાકય 

5. આધનુનક ‘અયણ્મ’ કાવ્મના કનલનુાં નાભ જણાલ. 
A. ઉભાળાંકય જળી B. યાજેન્દ્ર ળાશ C. નનયાંજન બગત 

6. “ટૂાંકી લાતાા જીલનના કઈ યશસ્મને ઓછાભાાં ઓછા ાત્રથી, ઓછાભાાં ઓછા ફનાલથી, ઓછાભાાં ઓછા 
ળબ્દભાાં નનરૂીત કયે છે” – આ વ્માખ્મા આનાય વર્જક નલલેચકનુાં નાભ જણાલ. 
A. અનાંતયામ યાલ B. યાભનાયામણ ાઠક C. ધભૂકેત ુ

7. ગોયીળાંકય ગલધાનયાભ જળીનુાં ઉનાભ શુાં છે? કમા ઉનાભથી લાતાાઓ યચતા તે જણાલ. 
A. ઘનશ્માભ  B. કરાી C. ધભૂકેત ુ

8. શરીભા કઈ લાતાાન ુાં ાત્ર છે? 

A. વોગાંધ  B. રશીનુાં ટીુાં  C. ભાને ખે   

9. ‘બણકાયા’ વનેટની યચના વાર જણાલ. 
A. 1888  B. 1890  C. 1895   

10. ‘શતા ત્માાં ને ત્માાં’ લાતાાન ુાં મખુ્મ ાત્ર કયુાં છે? 
A. ભચણરાર  B. ભીઠાયાભ C. વેલકયાભ   

 

 

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

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

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

Numerical Code B.com: 0002 

ાઠ્યક્રમ  O ગજુયાતી બાા (EGT-05)    Numerical Code: 0041 

તારીખ  O  16/01/2016      નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.     કુ ગણુ O 70 

 

પ્રશ્ન-1 બાા એટરે શુાં? બાાના રક્ષણની ચચાા નલગતે કય.      (12) 

અથવા 
 ગજુયાતી બાાન ઉદબલ અને નલકાવ આરેખ. 
 

પ્રશ્ન-2 લાગલમલ એટરે શુાં? લાગલમલ નલળે નલળદ ચચાા કય.     (12) 

અથવા 
 ગજુયાતી બાાની વ્માંજન વ્મલસ્થા નલળે નલગતે રખ. 
 

પ્રશ્ન-3 વભાવ એટરે શુાં? ગજુયાતી વભાવયચના નલળે રખ.      (12) 

અથવા 
 લાક્યનાાં રક્ષણ દળાાલી, લાક્યના પ્રકાય નલળે જણાલ. 
 

પ્રશ્ન-4 ઉત્તય ગજુયાતની ટ્ટણી ફરીની રાક્ષચણકતાઓની ઉદાશયણ વાથે ચચાા કય.   (12) 

અથવા 
 બાા અને ફરી લચ્ચેન બેદ સ્ષ્ટ કય. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખો.(કોઈણ બે)         (12) 

1. સધુાયકયગુનુાં ગદ્ય 

2. ગાાંધીયગુના વર્જકનુાં ગદ્ય 

3. નલજ્ઞાનના નવદ્ાાંતની યજૂઆતનુાં ગદ્ય 

4. ત્રકાયત્લનુાં ગદ્ય 

5. આધનુનકયગુના ગદ્યના મખુ્મ રક્ષણ 
 

પ્રશ્ન-6 યોગ્ય નવકલ્ શોધી નીચેની ખાી જગ્યા પરૂો.      (10) 
1. બાાનુાં ભાધ્મભ __________ છે. 

A. વાાંકેનતક B. ફાંધીમાય C. વ્મલસ્થા D. અનનલામા 
 



2. બાયતભાાં _________ બાાકુ વોથી લધ ુફરામ છે. 
A. રનલડ  B. ઓસ્રીક C. બાયતીમ-આમા  D. ચીની નતફેટી 

3. ગજુયાત યાજ્મની સ્થાના ઈ.વ. __________ ભાાં થઈ. 
A. 1956  B. 1960  C. 1961  D. 1958 

4. ઈ.વ. 1185ભાાં ળાચરબર ે_________ કૃનત રખી શતી. 
A. બયતેશ્વય ફાહફુરી યાવ  B. નાખ્માન C. ભદનભશના D. લવાંત નલરાવ 

5. ભધ્મ ગજુયાતભાાં _________ ફરી ફરામ છે. 
A. સયુતી  B. ટ્ટણી  C. ઝારાલાડી D. ચયતયી 

6. નભાદે _________ નાભનુાં ાચક્ષક લતાભાનત્ર ળરૂ કયેલુાં. 
A. બદુ્વદ્પ્રકાળ B. ડાાંફડમ C. નલચેતન D. જાગનૃત 

7. વયસ્લતીચાંર નલરકથાના રેખક _________ છે. 
A. કાન્દ્ત  B. ગ.ભાાં.નત્રાઠી  C. કરાી D. યભણબાઈ નીરકાંઠ 

8. ગાાંધીજીની આત્ભકથાનુાં નાભ ___________ છે. 
A. આત્ભકથન  B. વત્મના પ્રમગ C. વત્મથકી D. અરઝર   

9. ફશભારમન પ્રલાવ કૃનતના રેખક __________ છે. 
A. ફકળયરાર ભળરૂલાા  B. ગાાંધીજી C. કાકાવાશફે D. કરાી 

10. __________ આધનુનક યગુનાાં રેખક છે. 
A. ઉભાળાંકય જળી B. ભચણરાર દ્વદ્વલેદી C. સયેુળ જી D. ફ.ક. ઠાકય  

 

 

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

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

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

Numerical Code B.com: 0002 

ાઠ્યક્રમ  O વાફશત્મ નવદ્ાાંત અને બાા નલનનમગ (EGT-06)  Numerical Code: 0042 

તારીખ  O  16/01/2016      નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 03.00 to 06.00 

સચૂના  Oદયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.    કુ ગણુ O 70 

 

 

પ્રશ્ન-1 ળબ્દ ળક્તત એટરે શુાં? તે અને તેના મખુ્મ ત્રણ બેદ નલળે વભજ આ.    (12) 

     અથવા 
 નલલેચન દ્નતની ભાફશતી આી તેની મખુ્મ દ્નતઓની ભાફશતી વનલસ્તાય આ. 
 

પ્રશ્ન-2 અયજીના નલનલધ પ્રકાયના ભાત્ર નાભ આી, કઈણ ફે પ્રકાયની અયજી નલળે નલસ્તતૃ ભાફશતી નમનૂા વાથે 
 આ.           (12) 

અથવા 
 લાક્યભાાં આલતા દક્રભ, દાન્દ્લમ અને ળબ્દપેય નલળે વભજાલ. 
 

પ્રશ્ન-3 લણાનાત્ભક ગદ્યન ઉમગ વાફશત્મભાાં કેલી યીતે થામ છે, ઉદાશયણવશ વભજાલ. 
           (12) 

અથવા 
 એફયસ્ટટરન અનકુયણન નવદ્ાાંત ાશ્ચાત્મ કાવ્મભીભાાંવાના વાંદબાભાાં વભજાલ.   
 

પ્રશ્ન-4 ગઝર અને તેની યચના અંગે નલસ્તતૃ નોંધ તૈમાય કય.     (12) 

  અથવા 
 વાફશત્મ વર્જનની પ્રફક્રમાભાાં વ્યતુ્નત અને અભ્માવનુાં શુાં સ્થાન છે, તે વભજાલ. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખો.(કોઈણ બે)         (12) 
1. ળબ્દની કયકવય = વાંક્ષેીકયણ  
2. ળાાભાાં મજાઈ ગમેરા આંતયયાષ્રીમ મગ ફદલવન અશલેાર તૈમાય કય. 
3. તપાલત આ – પ્રનતકલાદ અને વાંયચનાલાદ 
4. લતતાના પ્રકાય 
5. વાફશત્મ અને કરાન વાંફ ાંધ 

 

 

 

 



5~Èg-6 સાચો નવકલ્ સાંદ કરી પ્રશ્નનો જવાબ ખો.       (10) 

1. નીચેનાભાાંથી કઈ “રશ્મ કરા” છે? 
A. નતૃ્મ  B. સ્થાત્મ C. વાફશત્મ 

2. કશુાંક નવુાં ઉજાલલાન બાલ એટરે શુાં કશલેામ? 
A. પે્રયણા B. પ્રનતબા C. વર્જન   

3. નલચાય નલસ્તાયના રેખનને મખુ્મત્લે કેટરા તફકામાભાાં લશચીચી ળકામ? 
A. ાાંચ  B. ફે  C. ત્રણ   

4. યઘલુીય ચોધયીની કઈ નલરકથાભાાં અક્સ્તત્લલાદની નલચાયધાયાન પ્રબાલ જલા ભે છે?   
A. પ્રકૃનત  B. ભસ્તી  C.અમતૃા   

5. ગજુયાતી વાફશત્મભાાં સયેુળ જળીનુાં નાભ ળેના પ્રલતાક તયીકે જાણીત ુાં છે? 
A. લૈબલલાદ B. રૂલાદ C. બોનતકલાદ   

6. “કલ્ન” વાંજ્ઞાન અંગે્રજી માામ કમ છે?  
A. Image B. Photo  C. Picture   

7. ભયણનુાં પ્રભાણત્ર વાંતાનને શુાં ભેલલાભાાં ઉમગી થામ છે? 
A. ધન-દરત B. લફશલટ C. લાયવ  

8. “ધ્લનન” ને કાવ્મન આત્ભા કમા કનલએ કહ્ય છે? 

A. કાચરદાવ B. આનાંદલધાન C. ભમ્ભટ   

9. ફેનેફડટ્ટ ક્રચે ક્યાાંના લતની શતા? 
A. ચબ્રટન  B. અભેફયકા C. ઈયાન   

10. અછાાંદવ કનલતા આણે ત્માાં  કમા વભમ છી રખાલા રાગી? 
A. ભધ્મકા B. અલાાચીનકા  C. સ્લતાંત્ર્મતય કા   
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