
ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુનલસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જાન્યઆુયી – 2016  

 

અભ્માક્રભ  O અનસુ્નાતક દલી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
ાઠ્યક્રભ  O નલરકથાનુાં સ્લરૂ (MGT-1)     નોંધણી નાંફય :      

તાયીખ   O 16/01/2016       સભમ   O 11.00 to 2.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     Numerical Code : ૦215  
         કુર ગણુ  O 70  
 

પ્ર.1 નલરકથા એટરે શ ું? તે સ્ષ્ટ કયી તેના ભશત્લના ઘટક અંગેન રયચમ કયલ.    (12) 
OR 

 ઐતતશાતવક નલરકથાન ું સ્લરૂ સ્ષ્ટ કયી આધ તનક નલરકથા કયતાું તે કઈ યીતે જ દી ડે છે,તે ચચો. 
 

પ્ર.2 ‘વયસ્લતીચુંદ્ર બાગ-1’ ન ું કથાલસ્ત   સ્ષ્ટ કય.       (12) 
OR 

‘વયસ્લતીચુંદ્ર’ ‘પે્રભ તનતભતે્ત વુંસ્કૃતત કથા છે’ – આ તલધાનની ચચાા કય. 
 

પ્ર.3 ‘ભાનલીની બલાઈ’ નલરકથાભાું આલતા દ ષ્કાના ચચત્રને ઉદાશયણ વરશત આરેખ.   (12) 
OR 

 ‘ભાનલીની બલાઈ’ નલરકથાન ું વભગ્રરક્ષી મલૂમાુંકન કય. 
 

પ્ર.4 ‘ાટણની પ્રભ તા’ ભાું પ્રગટ થતી ગ જયાતની અસ્સ્ભતા તભાયા ળબ્દભાું લણાલ.    (12) 
OR 

 ‘ાટણની પ્રભ તા’ ભાું બાાળૈરીની વઘનતા તભાયા ળબ્દભાું સ્ષ્ટ કય. 
 

પ્ર.5 ટૂાંકનધ રખ. (ગભે તે ફે)         (12) 
 1. ‘વયસ્લતીચુંદ્ર બાગ-1’ ભાું ક મ દન ું ાત્રચચત્રણ 

 2. વાભાજજક નલરકથા તલળે નોંધ રખ. 
 ૩. ‘ભાનલીની બલાઈ’ ન અંત   
 4. ‘ાટણની પ્રભ તા’ ન ઐતતશાતવક રયલેળ 

 

પ્ર.6 નીચેની ખારી જગ્માઓ પયૂ.         (10) 
1.  ‘ાટણની પ્રભ તા’ નલરકથાના રેખક _______છે. 
2.  ‘ભાનલીની બલાઈ’ ની નાતમકા _________ છે. 
3.  ‘શદમન  નર્જન્ભ’ પ્રકયણ __________ નલરકથાભાું છે. 
4.   ભધ્મકાભાું ગ ર્જય વામ્રાજ્મન ામ નાુંખનાય ___________ યાજા શત. 
5.   ‘ભાનલીની બલાઈ’ ને ___________ યાષ્રીમ એલડા ભળ્મ શત. 
6.   ‘વયસ્લતીચુંદ્ર’ નલરકથા __________ બાગભાું લશેંચામેરી છે. 
7.   ‘ભાનલીની બલાઈ’ ભાું ___________ વભાજની લાત કશલેામ છે. 
8.   ‘વયસ્લતીચુંદ્ર બાગ-1’ ભાું બ દ્ધિધનની દીકયીન ું નાભ _________ છે. 
9.   ___________ નલરકથાભાું રકજીલનન ધફકાય વુંબામ છે. 
10.  નુંદળુંકય ભશતેાની ‘કયણઘેર’ નલરકથા __________ વારભાું પ્રગટ થઈ. 
 



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુનલસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જાન્યઆુયી – 2016  

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દલી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         નોંધણી નાંફય : _____________ 
ાઠ્યક્રભ  O ગજુયાતી પ્રનતનનનધ કનલતાઓ (MGT-2)   Numerical Code : ૦216   
તાયીખ   O 17/01/2016      સભમ   O 11.00 to 2.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે.     કુર ગણુ  O 70  
 

પ્ર.1 ‘સ  દાભાચરયત્ર ‘ ને આધાયે આખ્માનકાય પે્રભાનુંદની તલળેતા અને ભમાાદા દળાાલ.   (12) 
OR 

 ‘સ  દાભાચરયત્ર’ ભાું પે્રભાનુંદની બાાળૈરી તલળે વદ્રષ્ટાુંત નોંધ રખ. 
 

પ્ર.2  ‘અખ તત્લદળી કતલ છે – જ્ઞાની છે’.- ‘અખેગીતા’ ને આધાયે આ તલધાનની મથાથાતા દળાાલ.  (12) 
OR 

 ‘અખગીતા’ભાું અખાએ લણાલેલ ું ભામાન ું સ્લરૂ તલગતે વભજાલ.  
     

પ્ર.3 કતલ કાન્તના જીલન અને વારશત્મ વર્જનન રયચમ આ.      (12) 
OR 

 ‘લૂાારા’ વુંગ્રશની વભગ્રરક્ષી વભીક્ષા કય. 
 

પ્ર.4 ‘આય ષ્મના અલળેે’ વૉનેટભાાન આસ્લાદ કયાલ.       (12) 
OR 

 ‘વપ્તદી’ ના કાવ્મની વભીક્ષા કય. 
 

પ્ર.5        ટૂાંકનધ રખ. (કઇણ ફે)         (12) 
 1. ‘સ  દાભાચરયત્ર’ ભાું યવતનરૂણ 

 2. ‘અખેગીતા’ ળીાકની મથાથાતા 
 3. ‘ચક્રલાકતભથ ન’ કાવ્મન ું યવદળાન 

 4. ‘તનર દે્દળે’ કાવ્મન આસ્લાદ 
 5. ‘વપ્તદી’ ના કાવ્મભાું પ્રકૃતતતનરૂણ 

 

પ્ર.6        સાચ નલકલ્ સાંદ કયી જલાફ આ.        (10) 
1.  ‘સ દાભાચરયત્ર’ ભાું સ  દાભા કય ું વ્રત ાે છે? 

A. જાચકવ્રત  B. અજાચકવ્રત C. ગોયીવ્રત  D. તળલ-ાલાતી 
2.  ‘અખેગીતા’ કેટરા કડલાભાું લશેંચામેરી કૃતત છે? 
 A. 14  B. 20  C. 40  D. 100 

3.  ભચણળુંકય યત્નજી બટ્ટ કમા કતલન ું મૂનાભ છે? 
 A. કરાી B. સ ુંદયમૌ C. સ્નેશયસ્મભ D. કાન્ત 

4.  ‘તને જઈ જઈ તમ ત  ું અજાણી’ ગીતના કતલ કણ છે? 
 A. કાન્ત  B. ફારમ ક ન્દ દલે  C. યાજેન્દ્ર ળાશ   D. કરાી 
5.  ‘વપ્તદી’ ન ું પ્રથભ કાવ્મ કય ું છે? 
 A. ‘તછન્નચબન્ન છું’.   B. ‘ળધ’  C. ‘ ુંખીરક’   D. ‘ઉશાય’ 
 



6.  કૃષ્ણ-સ દાભા ફાણભાું કમા ઋતના આશ્રભભાું વાથે અભ્માવ કયતા શતા? 

 A. વાુંરદની B. ગ ર દ્રણ  C. લતળષ્ઠ  D. યલીન્દ્રનાથ 

7.  ‘અખેગીતા’ ભાું ‘અખે’ ળબ્દન ળ અથા છે? 

 A. ક્ષમ  B. અક્ષમ  C. બગત  D. દાનલ 

8.  ‘ઉશાય’ કાવ્મભાું ‘પમો તાયી વાથે તપ્રમતભ વખે, વોમ્મ લમના’ વુંફધન કને ઉદે્દળીને છે? 

 A. ફલુંતયામ ઠાકય  B. ગલધાનયાભ તત્રાઠી C. નયતવિંશયાલ  D. કાન્ત 

9.  કતલ યાજેન્દ્ર ળાશને વારશત્મન કમ વલોચ્ચ  યસ્કાય ભેર છે? 
 A. બાયતયત્ન  B. જ્ઞાનીઠ  યસ્કાય  C. વારશત્મ ગોયલ  D. યણજી રપી 
10. ‘ુંખીરક’ કાવ્મના કતલ કણ છે? 
 A. કાન્ત  B. કરાી    C. ઉભાળુંકય જળી  D. નયતવિંશ ભશતેા  
 

 



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુનલસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જાન્યઆુયી – 2016 

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દલી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         નોંધણી નાંફય :    

ાઠ્યક્રભ  O ગજુયાતી બાષાનુાં ધ્લનનતાંત્-રૂતાંત્ (MGT-3)  Numerical Code : ૦217   
તાયીખ   O 18/01/2016      સભમ   O 11.00 to 2.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે.     કુર ગણુ  O 70  

 

પ્ર.1 ગ જયાતી બાાન ઉદબલ અને તલકાવયેખા આરેખ.       (12) 
OR 

 ‘બાા એટરે શ ું?’ તે જણાલી બાાનાું રક્ષણ અને બાાના ફુંધાયણની ઉદાશયણ વશીત ચચાા કય. 
 

પ્ર.2 યલાન કાયી અને દ્ધિર કત બાા પ્રમગ.        (12) 
OR 

લાક્ય એટરે શ ું? તે જણાલી લાક્યના તલતલધ પ્રકાય તલળે તલગતે જણાલ. 
 

પ્ર.3 વુંતધ એટરે શ ું? તે જણાલી વુંતધના કેટરાક તનમભ તલે રખ.      (12) 
OR 

રક્રમા તલળેણનાું પ્રકાય તલળે તલગતે ચચાા કય. 
 

પ્ર.4 સ્લય એટરે શ ું? તે જણાલી અગ્રસ્લય, ષૃ્ઠ સ્લય, ભધ્મસ્લય અને ભભાસ્લય  તલળે રખ.   (12) 
OR 

 વલાનાભ એટરે શ ું? તે જણાલી વલાનાભની રૂયચના અને પ્રકાય તલળે રખ. 
 

પ્ર.5 ટૂાંકનધ રખ. (ગભે તે ફે)          (12) 
 

1. લાક્યયચનાભાું કાયકક્રભ 

2. ગ જયાતી બાાનાું ધ્લતન 

3. અંગવાધક અને અંગતલસ્તાયક રૂ. 
4. નાભમગી અવ્મમ 

5. વશામકાયી ધાત   

 

પ્ર.6 ફહલૈુકલ્લ્ક પ્રશ્ન રખ.        (10) 
1. યલાન કાયી ળબ્દ ખાલ. 

 A. યાતયાત  B. ગાભગાભ  C. થયથય  D. કટકટી  
2. તલર િાથી દ્ધિર રકત પ્રમગ ખાલ.  

 A. જભીન ફભીન  B. ૈવ ટક  C. વાભ- વાભે   D. ઊંચ ું- નીચ ું 
3. નજાકત દળાાલલાનાું અથાભાું ચરિંગ વ્મલસ્થાન ું કય ું ઉદાશયણ છે? 

 A. દાઢ ું-દાઢી   B. બભય-બભયી  C. યડ-યડી  D. ગલ ું- ગરી 
4. દુંતી ળબ્દભાું કમ વભાવ પ્રમજામેર છે? 

A. તત્ ર  વભાવ  B. િન્િ વભાવ   C. ફહ વ્રીશી વભાવ D. ઉદ વભાવ 

5. રક્રમાદનાું કેન્દ્રના ઘટકને શ ું કશલેાભાું આલે છે? 
 A. રક્રમાતલળેણ  B. આખ્માત  C. નાતભક   D. વુંજ્ઞા 
 



6. બાા એ કેલી વ્મલસ્થા છે? 

 A. પ્રતતકાત્ભક   B. વુંજ્ઞાત્ભક  C. વાુંકેતતક  D. તનદેળાત્ભક  
7. અક્ષયભાું વોથી શ્રાવ્મ શ ું શમ છે? 

 A. સ્લય     B. વ્મુંજન   C. અન નાતળક   D. સ્ળા ધ્લતન  
8. ગ જયાતીભાું નાભની ડાફી તયપ આલતા ઘટકને શ ું કશલેાભાું આલે છે? 

 A. પ્રત્મમ    B. વુંજ્ઞા    C. અવ્મમ   D. લધાક  
9. નીચેનાભાુંથી કમા ફે ધ્લતન અધાસ્લય છે? 

 A. ર, ય    B. ડ, ણ    C. મ, લ    D. ળ,   
10. ‘ઝાડ ડ્ ું’ એ કઈ રક્રમા કશી ળકામ? 

 A. પે્રયક રક્રમા   B. અકભાક રક્રમા  C. વકભાક રક્રમા  D. પ્રરક્રમા 
 

 

  



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુનલસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જાન્યઆુયી – 2016  

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દલી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         નોંધણી નાંફય :    

ાઠ્યક્રભ  O નનફાંધ (MGT-4)      Numerical Code : ૦218  
તાયીખ   O 19/01/2016      સભમ   O 11.00 to 2.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     કુર ગણુ  O 70  
 

પ્ર.1  રેખનભાું અવયકાયકતા રાલલા ભાટે બાાકીમ વજ્જતા યાખલી જઈએ – તલધાન વભજાલ.  (12)  
OR 

 ળબ્દ તલમક વજ્જતા કેલલા શ ું કયવ ું જઈએ? – વભજાલ.  
 

પ્ર.2 લાક્ય- તલમક વજ્જતા વભજાલી, દક્રભના ભશત્લ તલળે ટૂુંકભાું ચચો.     (12)  
OR 

ગદ્ય એટરે શ ું? ગદ્યના પ્રકાય તલળે ચચાા કય. 
 

પ્ર.3 બાાભાું યશરેી વુંક્ષેીકયણની કરા તલળે વભજાલી, વાયરેખન તલળે ચચાા કય.    (12) 
OR 

 રયચ્છેદન ું આકરન તલમક – તભાય અભ્માવ તલગતે લણાલ. 
           

પ્ર.4 ‘ભાનલી અને ક દયત’ – તલમ ય તનફુંધ રેખન કય.       (12) 
OR 

 ‘તલજ્ઞાનથી તલકાવ કે તલનાળ’ – તલમ ય તનફુંધ રખ. 
 

પ્ર.5 ગભે તે ફે મદુ્દા ય નોંધ રખ.         (12) 
1. તભે જમેર અકસ્ભાત – તલમક અશલેાર 

2. વભનાથ માત્રા – પ્રલાવ તલમક અશલેાર 

3. “ત્રણ લાના મ જને ભળ્મા : શૈય ું, ભસ્તક ને શાથ” – ુંસ્તતન તલચાય તલસ્તાય કય. 
4. ‘વત્મ એ જ યભેશ્વય’ – ુંસ્તતન તલચાય તલસ્તાય કય. 
5. તનફુંધ રેખનના તલતલધ પ્રકાય તલળે ટૂુંકભાું વભીક્ષા કય. 

 

પ્ર.6 ફહનુલકલ્લાા પ્રશ્નના ભાત્ જલાફ રખ.        (10) 
1. એણે ........ ફયાફય રઈને ગી છડી. 

 A. તનળાન  B. ધ્મેમ    C. રક્ષ   D. વભાધી 
2. તલર િાથી ળબ્દન અથા પ્રગટ કયલા ભાટે કમ પ્રત્મમ લયામ છે? 

 A. વ.   B. ક    C. તલ   D. આળ. 
3. ‘ાણી મકૂવ ું’- રૂરઢપ્રમગન અથા આ. 

 A. ાણી ન ીવ ું  B. ફાધા યાખલી  C. તનણામ કયલ   D. પ્રતતજ્ઞા રેલી 
4. તલદ્ય ત - વુંજ્ઞાન વભાન અથી ળબ્દ કમ છે? 

A. દાતભની  B. તેજ    C. કાતભની   D. પ્રકાળ 

5. ‘વાગય રકનાયે ચુંદ્રદમ’ – એ તનફુંધન તલમ જણાલ. 
 A. ભારશતીપ્રત  B. શલ   C. ગુંબીય  D. પ્રાકૃતતક- રયલેળ 

 



6. કઈ તલમભાું કેન્દ્ન્દ્રમ બાલને દળાાલલા તલતલધ મ દ્દા વાથે દરીર કયત  ું ગદ્ય રખાણ કેવ ું ગણામ..... 
 A. લણાનાત્ભક    B. લાદાત્ભક  C. બાલનાત્ભક   D. તલલયણાત્ભક  

7. ‘જન્ભ ને છી ભયણભાુંથી છૂટકાય’ ળબ્દવમશૂ ભાટેન ળબ્દ....... 
 A. આ જન્ભ    B. સ્લગાલાવ   C. મ સ્તત    D. ભક્ષ  

8. ‘દયયજ છાલાભાું આલત ું લતાભાન ત્ર’ ....... ળબ્દવમશૂન એક ળબ્દ....... 
 A. મ ખત્ર   B. યજફયજન ું   C. દૈતનક   D. કામભી  

9. ‘કાુંકયે- કાુંકયે’ ા ફુંધામ’ – કશલેતન મ ખ્મ અથા ....... 
 A. કાભ કયલા ધીયજ યાખલી  B. થડ ું-થડ ું કયતાું ભટ ું કાભ ાય ડે.   

 C. કાભભાું ફધાન વાથ શમ   D. બેગા ભલાથી રયણાભ ભે 

10. અશલેારના રખાણ ફાફતે કમા ળબ્દ લાયલાન આગ્રશ યાખી ળકામ? 
 A. ઘયેલ ું    B. દેળી   C. તળષ્ટ ગ જયાતી  D. તદા 
                                                                                                                                                         



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુનલસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જાન્યઆુયી – 2016  

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દલી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         નોંધણી નાંફય :    

ાઠ્યક્રભ  Oસાહહત્મ નલલેચનના નસદ્ાાંત  (MGT-5 )   Numerical Code : ૦219    
તાયીખ   O 16/01/2016      સભમ   O 03.00 to 06.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે.     કુર ગણુ  O 70  
પ્ર.1 આત્ભકથાના સ્લરૂને અન રક્ષીને ‘વત્મના પ્રમગ’ ન ું મલૂમાુંકન કય.     (12) 

OR 

 ‘વત્મના પ્રમગ’ આત્ભકથાભાું ગાુંધીજીની તનખારવવતૃત્તન રયચમ કયલ. 
 

પ્ર.2  તનફુંધ એટરે શ ું? તેના પ્રકાયને વદ્રષ્ટાુંત વભજાલ.       (12) 
OR 

ત્રકાય ગાુંધીજી તલળે તલસ્તતૃ નોંધ રખ. 
  

પ્ર.3 ‘દચક્ષણ આરિકાના વત્માગ્રશન ઈતતશાવ’  સ્તકને આધાયે ઈતતશાવ રેખક તયીકે ગાુંધીજીને મરૂલ.  (12) 
OR 

‘રશિંદયાજ’ : બાયતના સ ધાયાન ું દળાન, ચચો. 
 

પ્ર.4 ગાુંધીજીના વારશત્મ- વર્જનન રયચમ કયલ.        (12) 
OR 

 ગાુંધીજીના જીલન – ઘડતયના રયફ આરેખ. 
 

પ્ર.5 ટૂાંકનધ રખ. (કઈણ ફે)         (12) 
 1. ‘રશન્દસ્લયાજ’ ભાું ગાુંધીજીના કેલણી તલમક તલચાય.   
 2. ‘વત્મના પ્રમગ’ ના ળીાકની મથાથાતા 
 3. ‘ડ ુંગીચય’ પ્રકયણન આસ્લાદ  
 4. ટૉલવટૉમ પાભાની પ્રવતૃત્ત 

 5. ગાુંધીજીના સ્ત્રી કેલણી તલળેના તલચાય 
 

પ્ર.6 ફહલૈુકલ્લ્ક પ્રશ્નના જલાફ આ.         (10) 
1. ‘વત્મના પ્રમગ’ આત્ભકથાની પ્રથભ આવતૃત્ત કમા લાભાું પ્રગટ થઈ? 

 A. ઈ.વ.1902  B. ઈ.વ.1869   C. ઈ.વ. 1920  D. ઈ.વ. 1927 

2. યન્દ્સ્કન અને ટૉલવટૉમના કમા તલચાયની ગાુંધીજી ઉય અવય ડેરી? 

 A. યાજકીમ  B. કેલણી તલમક  C. વભાજ તલમક   D. આતથિક 
3. ગાુંધીજીના ભાટે ‘સ ધાય’ શ ું છે? 

A. લાણી  B. લતાન   C. તલચાય   D. કલના 
4. ‘દચક્ષણ આરિકાના વત્માગ્રશન ઈતતશાવ’ એ  સ્તક કેટરા ખુંડભાું તલબસ્તત છે? 

 A. ફે    B. ચાય   C. ાુંચ   D. ત્રણ 
5. ફઅય રડાઈ ક્યાયે થઈ શતી? 

 A. ઈ.વ. 1870  B. ઈ.વ. 1899  C. ઈ.વ. 1885   D. ઈ.વ. 1900  
6. ગાુંધીજીન જન્ભ કઈ વારભાું થમ શત? 

 A. ઈ.વ. 1870   B. ઈ.વ. 1868  C. ઈ.વ. 1869   D. ઈ.વ. 1856 



 
7. ઈ.વ. 1888 ની ચથી વપ્ટેમ્ફયે ગાુંધીજીએ કય ું ફ ુંદય છડ્ ું છે? 

 A. કરકત્તા  B. ગલા    C. મ ુંફઈ   D. અરુંગ 

8. ગાુંધીજીએ નાતાર ઇન્દ્ન્ડમન કોંગે્રવની સ્થાના ________ વારભાું કયી. 
 A. ઈ.વ. 1884  B. ઈ.વ. 1894    C. ઈ.વ. 1902   D. ઈ.વ. 1905 

9. ગાુંધીજીએ કમા વાભાતમક િાયા પ્રજાભાનવને ઘડલાન ું કામા ળરૂ કય ું? 
  A. નલજીલન   B. શરયજન ફુંધ   C. ઈન્દ્ન્ડમન ઑીતનમન D. ગ જયાત તલદ્યાીઠ 

10. ગ જયાત તલદ્યાીઠની સ્થાના કઈ વારભાું થઈ? 
  A. ઈ.વ.1930   B. ઈ.વ. 1935  C. ઈ.વ. 1920   D. ઈ.વ. 1945 



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુનલસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જાન્યઆુયી – 2016  

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દલી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         નોંધણી નાંફય :    

ાઠ્યક્રભ  Oસાહહત્મ ભીભાાંસા (MGT-6  )    Numerical Code : ૦205     
તાયીખ   O 17/01/2016      સભમ   O 03.00 to 06.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     કુર ગણુ  O 70   

 

પ્ર.1  ‘ળબ્દ ળસ્તત’ ન અથા આી ળબ્દની અચબધા, રક્ષણ અને વ્મુંજનાળસ્તત તલળે તલગતે રખ.  (12) 
OR 

 ભમ્ભટે આેરી કાવ્મની વ્માખ્માભાું વભાતલષ્ટ કાવ્મનાું ચાય અંગ તલળે તલગતે રખ. 
 

પ્ર.2 ક ન્તકની કાવ્મતલમક વ્માખ્મા આી લક્રતાના પ્રકાય વભજાલ.     (12) 
OR 

જગન્નાથના યભણીમતા તલચાયન ું તલમરેણ કયી જગન્નાથે દળાાલેરા કાવ્મના ચાય પ્રકાય જણાલ. 
 

પ્ર.3 એરયસ્ટટરે આેરી રેજેડી અંગેની વ્માખ્મા દળાાલી તલબાલના સ્ષ્ટ કય.      (12) 
OR 

 રન્જાઈનવના વારશત્મભાું ઉદ્દાત્તતા તલમક તલચાય અંગે તલસ્તતૃ નોંધ રખ. 
  
પ્ર.4 ભેથ્ય  આનોલડન કાવ્મતલચાય તલગતે વભજાલ.       (12) 

OR 

 ક્રચેના ‘અચબવ્મુંજનાલાદ’ની તલસ્તતૃ ચચાા કય. 
 

પ્ર.5 (અ) અને (ફ) ફાંને નલબાગભાાંથી એક-એક ટૂાંકનોંધ રખ.      (12) 
  (અ) 1. એયીસ્ટટરની અન કયણની તલબાલના   
 2. ઉદાત્તતાને અલયધક રયફ 
  (ફ) 1.  કાવ્મનાું પ્રમજન  
 2. યુંયા અને લૈમસ્તતક પ્રતતબા  
 

પ્ર.6 નીચે આેરા નલધાનભાાં મગ્મ જલાફ આી ખારીજગ્મા પયૂ.     (10) 
1. ‘કાવ્મપ્રકાળ’ ગ્રુંથના યચતમતા _________ છે. 
2. યવતનષ્તત્ત અંગેના રલલટના ભતને __________ કશ ેછે. 
3. બટ્ટ નામકના યવતનષ્તત્ત તલમક ભતને ________ કશલેાભાું આલે છે. 
4. On the Sublimeની તલબાલના __________ એ આી. 
5. કતલતા- જીલનની વભીક્ષા છે તેભ ___________ એ કહ્ ું. 
6. લસ્ત ગત વશવુંફ ુંધક તલળેની તલચાયણા ___________ ાવેથી ભે છે. 
7. પ્રેટના વભથા અન ગાભીન ું નાભ _________ શત  ું. 
8. ક્રચેની વારશત્મતલચાયણા ___________ નાભથી પ્રતવિ થઈ છે. 
9. કતલતાના ત્રણ સયૂન તનફુંધ _________ ાવેથી ભે છે. 
10. ગ જયાતી તલલેચનભાું આધ તનક અચબગભની ળરૂઆત કયનાય તલલેચકન ું નાભ ___________ છે. 



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુનલસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જાન્યઆુયી – 2016  

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દલી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         નોંધણી નાંફય :    

ાઠ્યક્રભ  Oગજુયાતી ગદ્યના સીભા ચચહ્ન (MGT-7)   Numerical Code : ૦220       
તાયીખ   O 18/01/2016      સભમ   O 03.00 to 06.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     કુર ગણુ  O 70   

 

પ્ર.1 શ્રી સ યેળ જીના તનફુંધવુંગ્રશ ‘જનાસ્ન્તકે’ ન ું વભગ્રરક્ષી મલૂમાુંકન કય.     (12) 
OR 

 નીચેનાભાુંથી કઈણ ફે તનફુંધની વભીક્ષા કય. 
 (1) તડક (2) ળૈળલને વીભાડે (3) ટાગય લેડા  (4) અન્મ કતલ 

 

પ્ર.2 ‘વોયાષ્રની યવધાય’ બાગ-1 ની લાતાાન ું યવરક્ષી મલૂમાુંકન કય.      (12) 
OR 

 નીચેનાભાુંથી કઈણ ફે લાતાાની વભીક્ષા કય. 
 (1) જટ શરકાય  (2) ગયાવણી (3) ફ  (4) ચાુંયાજ લાત 
  

પ્ર.3 ‘ભાયી શકીકત’ને આધાયે વ્મતત થત ું નભાદન ું વ્મસ્તતત્લ તભાયા ળબ્દભાું આરેખ.    (12) 
OR 

 ગ જયાતી આત્ભકથા વારશત્મભાું ‘ભાયી શકીકત’ ને એક આત્ભકથા તયીકે મરૂલ. 
 

પ્ર.4 ‘કાવ્મની ળસ્તત’ તલલેચનગ્રુંથભાું આરેખામેર ‘પે્રભાનુંદન શાસ્મયવ’ પ્રકયણની વભીક્ષા કય.   (12) 
OR 

 ‘કાવ્મની ળસ્તત’ તલલેચનગ્રુંથને આધાયે યા.તલ. ાઠકને એક તલલેચક તયીકે મરૂલ. 
 

પ્ર.5 ‘યાઈન લાત’ ન ું એક નાટયકૃતત તયીકે મલૂમાુંકન કય.      (12) 
OR 

 ‘યાઈન લાત’ભાુંથી પ્રગટ થત ું યાઈન ું વ્મસ્તતત્લ તભાયા ળબ્દભાું આરેખ.  
 

પ્ર.6 ફહલૈુકલ્લ્ક પ્રશ્નના ઉત્તય આ.         (10) 
1. ‘યાઈન લાત’ કૃતતના વુંાદક કણ છે. 

 A. પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ  B. ચીન  ભદી  C. વતી વ્માવ   D. ઉળનવ  
2. યત્નદીદેલ કમા યાજ્મના યાજા શતા.   

 A. ભણી ય    B. કનક ય   C. યાજ ય   D. અરી ય  
3. ‘જમા- જમન્ત’ કૃતતના કતાાન  ું નાભ જણાલ. 

 A. દરતયાભ   B. નયતવિંશયાલ   C. પે્રભાનુંદ   D. ન્શાનારાર 

4. ‘સ  દાભાચરયત્ર’ કૃતત કની છે. 
 A. નયતવિંશ   B. ભીયાું   C. દમાયાભ   D. પે્રભાનુંદ  

5. ‘ભાયી શકીકત’ નભાદે ક્યાયે રખી શતી? 
 A. 1866   B. 1865  C. 1864   D. 1867 

6. નભાદન જન્ભ કમા ળશયેભાું થમ શત. 
 A. મ ુંફઈ   B. બરૂચ  C. લડદયા   D. સ યત  



7. ભગયા અને તળયીની અત્ય સ્તત કઈ ઋત ભાું રેખકને વુંબામા કયે છે? 

 A. ગ્રીષ્ભ  B. લવુંત   C. તળમા   D. ચભાસ ું 
8. જટ શરકાય ક્યાુંન લતની શત. 

 A. યાભધશી   B. આંફરા   C. વણવયા   D. યાજયા  
9. વુંબરલા કને ધભાની ફેન ફનાલે છે. 

 A. વાુંઈ જગણી   B. વાુંઈ નેશડી   C. વાુંઈ આલ    D. વાુંઈભા 
10. કતલ સ યેળ જીને કમા વોજન્મન ચકાટ નથી વશલેાત 

 A. તવલલય પ્રેટેટ  B. ક્રતભમભ પ્રેટેડ  C. ગલડન પ્રેટેડીમા D. શીયાજરડત 

 



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુનલસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જાન્યઆુયી – 2016  

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દલી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         નોંધણી નાંફય :    

ાઠ્યક્રભ  અનલુાદ (અંગે્રજી અને હહન્ન્દભાથી) (MGT-8)   Numerical Code : ૦221       
તાયીખ   O 19/01/2016      સભમ   O 03.00 to 06.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     કુર ગણુ  O 70   

 

પ્ર.1 બાાના ઉદબલ અને તલકાવ ચચો.        (12) 
OR 

 તભાયા ભત મ જફ અન લાદના ક્ષેત્ર તલળે તલસ્તતૃ નોંધ રખ.     

 

પ્ર.2 અન લાદભાું ભાતબૃાાન પ્રબાલ ઉદાશયણ વરશત વભજાલ.      (12) 
 

OR 

 અન લાદની વ્માખ્મા આી તેન ું સ્લરૂ સ્ષ્ટ કય. 
 

પ્ર.3 અન લાદના વશામક વાધન તલળે તલસ્તાયથી રખ.       (12) 
 

OR 

 કાવ્મન અન લાદ કયતી લખતે કઈ કઈ ફાફત ધ્માનભાું યાખલી જઈએ, વદ્રષ્ટાુંત વભજાલ.  

  

પ્ર.4 ‘અન લાદની પ્રરક્રમા લૈજ્ઞાતનક છે’- તલધાન વભજાલ.       (12) 
 

OR 

 અન લાદભાું અથાતલચાયન ું ાશ્ચાત્મ ચચિંતન અને બાયતીમ ચચિંતન લણાલ. 
 

પ્ર.5 ટૂાંકનોંધ રખ. (કઈણ ફે)         (12) 
 

1. રૂરઢપ્રમગના અન લાદની પ્રરક્રમા   
2. આદળા અન લાદકના રક્ષણ  
3. અન લાદકની ભમાાદા 
4. અન લાદ કરાન ું ભશત્લ 

 

પ્ર.6 નીચે આેરા પ્રશ્નના ઉત્તય આ.         (10) 
1. અન લાદના ભાધ્મભ આધારયત __________ પ્રકાય છે. 
2. અન લાદન ળબ્દાથા છે __________.  
3. નીડાએ અથાના _________ પ્રકાય ફતાવ્મા છે.  
4. કાવ્મભાું ળબ્દના કેલ  લાચ્માથાથી કાભ ન ચારે તેભાું રક્ષણ અને ________ ન પ્રમગ કયલાભાું આલે છે. 
5. છુંદ ળબ્દ વુંસ્કૃતભાું _________ ધાત  ભાુંથી ઉત્ન્ન થમેર ભનામ છે. 
6. નાટકભાું કમા ફે મ ખ્મ તત્લ છે? 
7. To kill two birds with one stone – અંગે્રજી રૂરઢપ્રમગન ગ જયાતીભાું અન લાદ કય. 
8. An empty pot makes much noise - અંગે્રજી રૂરઢપ્રમગન ગ જયાતીભાું અન લાદ કય. 
9. તે યજન ું ગજ કયે છે. – રૂરઢપ્રમગન અંગે્રજીભાું અન લાદ કય. 
10. દૂયથી ડ ુંગય યચમાભણા – આ કશલેતન રશન્દીભાું અન લાદ કય. 


