
0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f. – 2015 
vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O u]hzftl uN (EGT-01)    Numerical Code: 0037 

Tffzlb  O 27/07/2015     gm\w6l g\azO     

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

 

5~Èg-1 ‘સ્ટ ઓફપવ’ લાતાાન આસ્લાદ કયાલ.       (12) 

    અથવા 
 જ્મતીન્દ્ર દલેના ‘ેટ’ શાસ્મનનફધંન આસ્લાદ કયાલ. 
 

5~Èg-2 ‘મકુુન્દ્દયામ’ લાતાાના યઘનાથ બટ્ટનુ ંાત્રારેખન કય.      (12) 

અથવા 
 ‘ભાજા લેરાનુ ંમતૃ્ય’ુ ના ભાજા લેરાનુ ંાત્રારેખન કય. 
 

5~Èg-3 ભાનચતયુ અને ધભારક્ષ્ભીનુ ંદામ્ત્મજીલન લણાલ.      (12) 

અથવા 
 ‘યાઈ ન લાત’ નાપમાળંને આધાયે યાઈનુ ંઆંતયભથંન સ્ષ્ટ કય. 
 

5~Èg-4 ‘ઉડણ ચયકરડી’ ળીાકની મથાથાતા દળાાલ.       (12) 

 અથવા 
 ‘વત્મ અને અફશિંવા’ નનફધંભા ંગાધંીજીના નલચાય દળાાલ. 
 

5~Èg-5 ટૂૂંકનોંધ ખો.(કોઈણ બે)         (12) 

1. ‘એફે નફશ ત ફેફે’ લાતાાન અંત 

2. કીનતિદેલ અને મુજંાર લચ્ચેન નલચાય વઘંા 
3. ળશયેની ળેયીનુ ંરટામેલુ ંસ્લરૂ 

4. ભા|નજી રૂદય નુ ંાત્રારેખન 

5. ગાર ફાન ાત્રફયચમ 

 

5~Èg-6 સાચો વવકલ્ સૂંદ કરીને જવાબ ખો.       (10) 

1. ‘મકુુન્દ્દયામ’ લાતાાના રેખક કણ છે? 
A. ધભૂકેત ુ B. યા.નલ.ાઠક C. ઉભાળકંય જી 

2. મૂ વસં્કૃતભાથંી એલાને  એલ જ સ્લરૂે ઉતયી આલેરા ળબ્દને શુ ંકશલેામ? 
A. તદ્દબલ B. નલદેળી C. તત્વમૌ 

3. ‘તેની આંખ રીંબનુી પાડ જેલી ભટી શતી.’ લાક્યભા ંકમ અરકંાય યશરે છે? 
A. ઉભા B. રૂક  C. લણાાન ુપં્રાવ 



4. ‘તભે વારંુ જ કયુું’ લાક્યભા ંનનાત આંફરી ફતાલ. 
A. તભે  B. વારંુ  C. જ 

5. ‘શલા ાણી’ ળબ્દભા ંકમ વભાવ યશરે છે? 
A. ભધ્મભદ રી B. રનં્દ્ર C. તત્રુુ 

6. ‘ળાશ્વત’ ળબ્દન અથા આ. 
A. ક્ષણ યૂત ુ ં  B. ઉત્કટ  C. શભેંળનુ ં

7. ‘ભાથુ ંભાયવુ’ં રૂફઢપ્રમગન અથા શુ ંથામ ? 
A. કાભભા ંદખર કયલી B. ભાથા લડે ભાયવુ ં C. ભાથુ ંકૂટવુ ં

8. ભનબુાઈ ચંરી નુ ંઉનાભ શુ ંછે? 

A. સુદંયભ ì B. કરાી C. દળાક 
9. ‘ભનષુ્મ તાની દૌ ્ષ્ટ છડી ફીજાની દૌ ્ષ્ટથી જુએ ત અડધુ ંજગત ળાતં થઇ જામ.’ કઈ લાતાાન ુ ંલાક્ય છે? 

A. ‘મકુુન્દ્દયામ’ B. એફે નશીં ત ફેફે C. ‘સ્ટ ઓફપવ’ 
10. ‘આણે અંફાજી ગમા શતા ંતે માદ છે?’ લાક્ય કણ ફરે છે? 

A. અરી ડવ B. યઘનાથ બટ્ટ C. ગાર ફાા 
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0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f. – 2015 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O u]hzftl 5N (EGT-02)    Numerical Code: 0038 

Tffzlb  O 29/07/2015     gm\w6l g\azO     

;di  O 11.00 to 02.00      

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 
 

 

5~Èg-1 ‘બાઈ યે, આણા દુ;ખનુ ંકેટલુ ંજય’ કાવ્મભા ંકનલ જીલનના ડકાય વાભે કટકી યશલેા કેવુ ંજીલનફ આે 
છે- કાવ્મને આધાયે વભજાલ.        (12) 

     અથવા 
 ‘અખાના ંછપા’ભા ંફાહ્ય આચાય-દમ્બને કેલી યીતે નભથ્મા ફનાવ્મ છે, તેની ચચાું કય. 
 

5~Èg-2 ‘એક જ છે ચચનગાયી’ ભા ંકનલ શુ ંભાગેં છે? કેભ? ચચાા કય     (12) 

અથવા 
 ‘ઘણ ઉઠાલ’ કાવ્મભા ંકનલ ઘણ દ્વાયા શુ-ંશુ ંબાગલા ભાગેં છે, કેભ? ચચો.. 
 

5~Èg-3 ‘નલદામ’ કાવ્મભા ંકનલ તાની નપ્રમતભાને કેલી યીતે નલદામ આે છે? તભને આ ‘નલદામ’ કેલી રાગી? ચચાા 
કય.           (12) 

અથવા 
 ‘લધાભણી’ કાવ્મભા ંનાનમકા ળાની લધાભણી આે છે? કેલી યીતે આે છે?- જણાલ. 
 

5~Èg-4 ‘જૂનુ ંઘય ખારી કયતા’ કાવ્મભા ંમતૃ્ય ુાભેરા તુ્રની નલયશ-લેદના નલળે રખ.   (12) 

  અથવા 
 ‘લાલી ફા આલી’ ભા ં‘ફા’ ની એકરતાની વ્મથા આરેખ. 
 

5~Èg-5 ટૂૂંકનોંધ ખો.(કોઈણ બે)         (12) 

 
1. ‘નતા-તુ્રીનુ ંનભરન’ ભા ંકંુલયફાઈને નતા શુ ંઆશ્વાવન આે છે? 
2. ‘અલવાન વદેંળ’ ભા ંકનલ ળ વદેંળ આે છે? 
3. ‘આઠમુ ંફદલ્શી’ ભા ંગઈકાર-આજ-બાનલ નલે રખ. 
4. ‘ફતા ાણી’ ભા ંનદીનુ ંહૃદમ શુ ંઅનબુલે છે? 
5. ‘કસુફંીન યંગ’ કાવ્મન આસ્લાદ કયાલ. 

 

5~Èg-6 સાચો વવકલ્ સૂંદ કરીને ખો.        (10) 

1. ‘અચખર બ્રહ્ાડંભા’ં કાવ્મન પ્રકાય કમ છે? 
A. બજન   B. દ   C. કાપી   D. પ્રબાનતયુ ં
 



2. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાફશત્મભા ંછપાના ંયચનમતા કણ છે? 
A. નયનવિંશ ભશતેા  B. અખ   C. ધીય   D. પ્રીતભ 

3. ‘શ્માભ યંગ વભીે ન જાવુ’ં કાવ્મના ંકનલનુ ંનાભ રખ. 
A. ભીયાફંાઈ  B. નયનવિંશ ભશતેા  C. દમાયાભ  D. બજ બગત 

4. કનલ ‘કાન્દ્ત’ નુ ંઆખુ ંનાભ જણાલ. 
A. સયુનવિંશજી તખ્તનવિંશજી ગફશર  B. ફારાળકંય કંથાફયમા 
C. નટલયરાર કુ. ડંયા   D. ભચણળકંય યત્નજી બટ્ટ 

5. ફ.ક. ઠાકયનુ ંઉનાભ જણાલ. 
A. વેશનેી   B. ળે   C. કરાી  D. ઉળનર 

6. ‘નનદો અને નનભા આંખ તાયી’ કાવ્મભા ંકના સ્નેશની લાત કયી છે? 
A. ત્ની   B. પે્રમવી  C. નાની ફશને  D. ભાતા 

7. ‘મ્શાયા નમણાની આવ યે’ ન નીયખ્મા શફયને જયી’ આ કં્તત ક્યા ંકાવ્મની છે? 
A. આની માદી  B. લાલી ફા આલી C. નલદામ   D. શફયના ંદળાન 

8. ‘યાષ્રીમ ળામય’ નુ ંચફરૂદ ક્યા ંકનલ ને આલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ?ં 

A. ન્દ્શાનારાર  B. ઉભાળકંય જળી  C. સનુ્દ્દયભ ì  D. ઝલેયચદં ભેઘાણી 
9. ‘તકુાયાભ નુ ંસ્લગાાયશણ’ કાવ્મન પ્રકાય જણાલ. 

A. ગીત   B. વનેટ   C. ગઝર   D. ખડંકાવ્મ 

10. નીચેનાભાથંી ક્યા ંકનલને જ્ઞાનીઠ એલડા ભેર છે? 
A. નનયંજન બગત  B. યાજેન્દ્ર ળાશ  C. પ્રશરાદ ાયેખ  D. જમતં ાઠક 
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0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f. – 2015 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)     Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O u]hzftl ;fLcTigl Í5z[bf (EGT-03)  Numerical Code: 0039 

Tffzlb  O 27/07/2015     gm\w6l g\azO     

;di  O 03.00 to 06.00     

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 
5~Èg-1 ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાફશત્મની બાાના નલનલધ તફક્ક નલે જણાલ.    (12) 

     અથવા 
 ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાફશત્મની નલનળષ્ટતાઓ જણાલ. 
5~Èg-2 અખાના જીલન અને ઘડતય નલે જણાલી, એના વાફશત્મવજૉન નલે નોંધ રખ.   (12) 

અથવા 
 આખ્માન કનલતાની રાક્ષચણકતાઓ જણાલી, પે્રભાનદંના યુગાભી આખ્માન કનલઓ નલળે લાત કય. 
5~Èg-3 પે્રભાનદંના જીલન અને કલન નલે જણાલ.       (12) 

અથવા 
 દમાયાભનુ ંએક ગયફી કનલ તયીકે મલૂ્માકંન કય. 
5~Èg-4 દરતયાભના જીલન નલે જણાલી, એભના વાફશત્મવજૉન નલે નધ રખ.   (12) 

  અથવા 
 ગાધંીયગુના પ્રમખુ કનલઓ નલે જણાલ. 
5~Èg-5 ટૂૂંકનોંધ ખો.(કોઈણ બે)         (12) 

1. નયનવિંશ લેૂના જૈન કનલઓ 

2. જ્ઞાનભાગી કનલતા 
3. ળાભ દ્યલાતાાકાય તયીકે 
4. રકવાફશત્મના પ્રકાય. 

5~Èg-6 નીચેના પ્રશ્નો ટૂૂંકમાૂં જવાબ આો.        (10) 

1. ‘બયતેશ્વય ફાહચુફર યાશત’ ના કતાાન ુ ંનાભ જણાલ. 
2. ‘દળભસ્કંધ’ કૃનત કની ાવેથી ભી છે. 
3. ‘કાપી’ કાવ્મપ્રકાયનુ ંખેડાન ક્યા ંકનલએ લધાયે કયુું છે. 
4. ‘કાદંફયી’ કૃનત કની ાવેથી ભી છે. 
5. સ્લાભી આનદં ક્યા ંયગુના રેખક છે. 
6. યાજેન્દ્ર ળાશ ને બાયતીમ વાફશત્મન કમ વલોચ્ચ યુસ્કાય ભળ્મ છે. 
7. ‘ફાયી ફશાય’ કાવ્મ વગં્રશના કનલનુ ંનાભ જણાલ. 
8. ‘રૂસુદંય કથા’ ના રેખકનુ ંનાભ જણાલ. 
9. ‘પ્રત્મચંા’ કાવ્મ વગં્રશ કની ાવેથી ભળ્મ છે. 
10. નનયંજન બગતે  ‘પ્રલારદ્વી’ કાવ્મવગં્રશભા ંક્યા ંળશયેને કેન્દ્રભા ંયાખીને કનલતાઓ આી છે. 

 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

  ;Êf\t 5zl1ff h],f. – 2015 
vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O u]hzftl ;fLcTigf\ :jÍ5m (EGT-04)  Numerical Code: 0040 

Tffzlb  O 29/07/2015     gm\w6l g\azO     

;di  O 03.00 to 06.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 
 

5~Èg-1 આખ્માન વશીત્મસ્લરૂન ઉદ =બલ અને નલકાવ રખ.      (12) 

     અથવા 
 ‘કંુલયફાઈનુ ંભાભેરંુ’ આખ્માનનુ ંવભગ્રરક્ષી મલુ્માકંન કય. 
 

5~Èg-2 વનેટની નલબાલના સ્ષ્ટ કયી રક્ષણની ચચાા કય.      (12) 

અથવા 
 ગજુયાતી વનેટ યચનાભા ંફ.ક. ઠાકયનુ ં પ્રદાન મરૂલ. 
 

5~Èg-3 ગજુયાતી ટૂંકીલાતાાન ઉદ =બલ  અને નલકાવ આરેખ.      (12) 

અથવા 
 ‘જન્દ્ભત્વલ’ લાતાાની વભીક્ષાત્ભક નોંધ રખ. 
 

5~Èg-4 ‘અમતૃ રઇ આવ્મ અલનનનુ’ં વનેટન આસ્લાદ કયાલ.     (12) 

  અથવા 
 વનેટ વાફશત્મસ્લરૂન ઉદ =બલ  અને નલકાવ આરેખ. 
 

5~Èg-5 ટૂૂંકનોંધ ખો.(કોઈણ બે)         (12) 
1. આખ્માનના અંતયંગ રક્ષણ 
2. આખ્માન નળયભણી પે્રભાનદં 
3. ‘હુ ંમજુ નતા’ વનેટન કેન્દ્રલતીબાલ 

4. લાતાાકાય ભધયુામ અને ફકળય જાદલ 

5. ‘ભાને ખે’ લાતાાની બાાળૈરી 
 

5~Èg-6 સાચો વવકલ્ સૂંદ કરીને ખાી જગ્યા પરૂો       (10) 

1. આખ્માનના નતા ______ છે.? 
A. પે્રભાનદં  B. બારણ  C. નયનવિંશ ભશતેા 

2. પે્રભાનદંનુ ંજન્દ્ભસ્થ ____________ છે. 
A. સયુત   B. લડદયા  C. અભદાલાદ 

3. ‘નળલ-બીરડી વલંાદ’ આખ્માનના કતાા _______ છે. 
A. પે્રભાનદં  B. નયનવિંશ ભશતેા  C. બારણ 



4. પ્રથભ વનેટ યચના ___________રેખકે આી છે. 
A. ઉભાળકંય જળી B. સનુ્દ્દયભ ì  C. ફ.ક.ઠાકય 

5. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાફશત્મના આફદકનલ _________છે. 
A. અખ   B. નયનવશ ભશતેા  C. ભીયાફાઈ 

6. ‘ખરકી’ લાતાાના વજૉક _____________ છે. 
A. સનુ્દ્દયભ ì  B. ન્નારાર ટેર C. સયેુળ જી 

7. વયજ ાઠકન જન્દ્ભ __________જજલ્રાભા ંથમ શત. 
A. અભદાલાદ  B. કચ્છ   C. જાભનગય 

8. ‘રશીનુ ંટીુ’ં લાતાાના વજૉક ___________છે. 
A. વયજ ાઠક  B. જમન્દ્ત ખત્રી  C. ધભૂકેત ુ   

9. ગજુયાતી વાફશત્મની પ્રથભ ટૂંકીલાતાા _________ છે. 
A. ગલારણી  B. વોગધં  C. ભાને ખે   

10. ‘સ્ટ ઓપીવ’ લાતાાના રેખક __________ છે. 
A. સનુ્દ્દયભ ì  B. ધભૂકેત ુ  C. સયેુળ જી   
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0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

  ;Êf\t 5zl1ff h],f. – 2015 
vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O u]hzftl efqff (EGT-05)    Numerical Code: 0041 

Tffzlb  O 30/07/2015      gm\w6l g\azO     

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

5~Èg-1 બાયતભા ંફરાતી બાાઓ ક્યા ંક્યા ંબાાકુરભાથંી ઉતયી આલી છે? તે બાાકુન વાભાન્દ્મ ફયચમ 
આ.           (12) 

     અથવા 
 ધ્લનનનનભાાણની પ્રફિમાભા ંલયાતા અંગ(લાગ ìલમલ) જણાલી તેની ઉમગીતા વભજાલ. 
 

5~Èg-2 વોયાષ્રીફરીન પ્રદેળ તથા એ ફરીના મખુ્મ મખુ્મ રક્ષણ જણાલ.    (12) 

અથવા 
 દ.ગજુયાત ની(સયુતી) ફરીન પ્રદેળ તથા એ ફરીના મખુ્મ રક્ષણ જણાલ. 
 

5~Èg-3 આધનુનકયગુના ંમખુ્મ રક્ષણ જણાલ.       (12) 

અથવા 
 ‘દંત્મ સ્ળા-ધ્લનન અને ઓષ્ઠલ સ્ળા ધ્લનન નલળે જણાલ. 
 

5~Èg-4 ફંડતયગુના ગદ્યની મખુ્મ તથા ગોણ રક્ષચણકતાઓ જણાલ.     (12) 

  અથવા 
 ગજુયાતીના અંગવાધક ય અને લૂાપ્રત્મમ નલળે નલગતલાય વભજાલ. 
 

5~Èg-5 ટૂૂંકનોંધ ખો.(કોઈણ બે)         (12) 

1. ગજુયાતી બાાના ભાન્દ્મ સ્લય 
2. ગજુયાતી બાાના નલયાભ ચચન્દ્શ 
3. બાા અને ફરી લચ્ચેન તપાલત 

4. પ્રમજનની દૃ્ષ્ટએ લાક્યના પ્રકાય 
5. વભાચાય ત્રભા ં આરેખામેર ગદ્ય 

 

5~Èg-6 માૂંગ્ય મજુબ જવાબ આો..        (10) 

 

1. ગજુયાતી વઘંી વ્મજંન કેટરા છે? 
A. ત્રણ  B. ફે  C. એક  D. ચાય 

2. ‘ચફન વાપં્રદાનમક’ ળબ્દભા ં‘ચફન’ લૂા પ્રત્મમ ક્યા ંઅથાભા ંલયામ છે. 
A. ખયાફના અથાભા ં  B. નલના કે લગયના અથાભા ં
C. ઊરટંુ કે નલયીતના અથાભા ં D. અબાલ કે નકાયના અથાભા ં



3. ‘નછન્નચબન્ન’ ભા ંકમ વભાવ જલા ભે છે. 
A. રન્દ્ર  B. કભાધાયમ  C. ભધ્મભદ રી D. તત્રુુ 

4. ગજૂૉય રગબગ__________વદી સધુીભા ંઆ પ્રદેળથી પ્રજા વાથે એકરૂ થઇ ગમા શતા.. 
A. ાચંભી B. છઠ્ઠી  C. વાતભી D. આઠભી 

5. શલા ડજીબ ાવેથી વાય થઈને નાકભાથંી નીકે ત્માયે _________થભાથંી વાય થઇ કશલેામ. 
A. મખુથ  B. નાનવકાથ  C. નાદતતં્રી D. ડજીબ 

6. વાભાન્દ્મ યીતે નલમની યજૂઆત _________વાથે થામ છે. 
A. આયશ  B. અલયશ  

7. નીચેના લાક્યભાથંી તદ ળબ્દ ળધી તેનઅથા ફતાલ.. 
‘ એને ત દેલ જડળે ત્મા ંસધુી રાધંણ કયલી ડળે ’ 

8. _____________નુ ંગદ્ય એકંદયે વય છે. 
A. ફ.ક. ઠાકય  B. કરાી.  C. ન્દ્શાનારાર   

9. નિભભા ંઆધનુનક વાફશત્મના પ્રથભ વજૉક તયીકે કનુ ંનાભ રેલામ છે? 
A. ફદ્રેય  B. ટૉલ્વટૉમ  C. એરેતઝાન્દ્ડય ડૂભા D. કામ ૂ

10. ‘અધ્માશાય’ ળબ્દન અથા આ. 
A. સ્લાબાનલક ન રાગે તેવુ ં B. વાભાન્દ્મ યીતે જે સ્ષ્ટ જણાલતુ ંશમ તે ટાીને યજૂઆત કયલી 
C. નલવગંતતા   D. વભજવુ ંમશુ્કેર રૂ  
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0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

  ;Êf\t 5zl1ff h],f. – 2015 
vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O ;fLcTi L;êf\t vg[ efqff LjLgimu (EGT-06)  Numerical Code: 0042 

Tffzlb  O 30/07/2015      gm\w6l g\azO     

;di  O 03.00 to 06.00 

;}rgf  Onz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 70 

 

5~Èg-1 કરાની નલબાલના વભજાલી રચરત અને રચરતેવય કરાઓ નલળે રખ.    (12) 

     અથવા 
 યવનનષ્નત એટરે શુ?ં તે વભજાલી બાયતના ંયવસતૂ્રને વભજાલ. 
 

5~Èg-2 નલલેચન એટરે શુ?ં તે વભજાલી નલલેચનના ંપ્રકાય નલળે નલગતે રખ.    (12) 

અથવા 
 જુદા-ંજુદા ંસ્લરૂભા ંવજૉનાત્ભક ગદ્ય કેલી યીતે આરેખામ છે? તેની ઉદા. વફશત ચચાા કય. 
 

5~Èg-3 ત્રરેખન ભાટે શુ ંધ્માનભા ંયાખવુ ંજઈએ? અંગત અને ચફનઅંગત ત્ર કેલી યીતે રખામ- ચચાા  
કય.           (12) 

અથવા 
 વકં્ષેીકાયણ એટરે શુ?ં વકં્ષેીકયણ કયતી લખતે શુ-ંશુ ંધ્માનભા ંયાખવુ ંજઈએ તેની મદુ્દાવય ચચાા કય. 
 

5~Èg-4 અલરકન એટરે શુ?ં સુ્તકનુ ં અલરકન કયલા શુ ંકયવુ ંજઈએ?- નલગતે રખ.   (12) 

  અથવા 
 ટી.લી.અલરકન કેલી યીતે કયી ળકામ? વભજાલ. 
 

5~Èg-5 ટૂૂંકનોંધ ખો.(કોઈણ બે)         (12) 
1. અચબવ્મક્તત અને પ્રત્મામન  
2. યવનનષ્નત- ચાય આચામોના ંભત 

3. કલ્નલાદ 
4. ગઝરનુ ંસ્લરૂ 

5. નલચાય નલસ્તાય-નલચાય 
 

5~Èg-6 સાચો વવકલ્ સૂંદ કરીને જવાબ ખો.       (10) 

1. વાક્ષાત વાકેંનતક અથાન ફધન કયાલતી ળક્તતને શુ ંકશ ેછે? 
A. વ્મજંના  B. અચબધા  C. રક્ષણા  D. ળબ્દળક્તત 

2. ‘કાવ્મપ્રકાળ’ ના ંયચનમતા વસં્કૃત આચામા કણ છે? 
A. બટ્ટ રલ્રટ  B. ળકુંક   C. ભમ્ભટ  D. અચબનલ ગપુત 

 



3. અક્સ્તત્લલાદના ંપ્રણેતા કણ શતા? 
A. કીકેગાડા  B. પરેટ   C. ફ્રઈડ   D. મયુગં 

4. દયેક લાક્યભા ંશુ ંશમ ત અથા વયતાથી વભજામ છે? 
A. નાભ  B. વલાનાભ   C.ફિમાદ  D. નલળેણ 

5. ‘કાવ્મને ળબા આનાય ધભોને અરકંાય કશ ેછે.’ આ નલધાન કનુ ંછે? 
A. બાભશ  B. દંડી   C. ળકુંક   D. ભમ્ભટ 

6. ‘વભવલેંદન’ નનફધં કણે રખ્મ છે? 
A. ઉભાળકંય જળી B. સનુ્દ્દયમૌ  C. યાજેન્દ્ર ળાશ  D. ઉળનસૌ 

7. વકં્ષેીકયણની પ્રફિમાન અંનતભ તફક્ક કમ છે? 
A. અગત્મના દનુ ંચમન    B. ચમન કયેરા દનુ ંવંાદન 

C. ચટન અને વંાદન કયેરા ળબ્દનુ ંવમંજન D. ચમન કયેરા દનુ ંનલશ્રેણ 

8. કને સ્થાત્મ કરાન નમનૂ કશી ળકામ? 

A. કથ્થક નતૃ્મ  B. તાજભશરે  C. કાવ્મકૃનત  D. કરાજ 

9. ‘વજં્ઞા’ કને સચૂલત ળબ્દ છે? 
A. લસ્ત ુ  B. દાથા   C. વ્મક્તત  D. વમશૂ 

10. ગઝરના ંપ્રથભ ળેયને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે? 
A. ભત્રા   B. ભતતા   C. કાપીમા  D. યદીપ 
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