
ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુીવસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

 

અભ્માક્રભ  O અનસુ્નાતક દવી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
ાઠ્યક્રભ  O નવરકથાનુાં સ્વરૂ (MGT-1)     નધણી નાંફય      

તાયીખ   O 19/7/2015       સભમ   O 11.00 to 2.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     Numerical Code : ૦215  
         કુર ગણુ  O 70  
 

1. ગજુયાતી બાાભાાં નલરકથા સ્લરૂનો ઉદ્દબલ અને વલકાવ આરેખો.      (12) 

OR 

 નલરકથાભાાં આયાંબ અને અંતનુાં મલૂ્મ વભજાલો. 
 

2. નલરકથાના સ્લરૂ રક્ષણોને ધ્માનભાાં યાખી ‘વયસ્લતીચાંદ્ર’ બાગ-1 નુાં મલૂ્માાંકન કયો.   (12) 

OR 

‘વયસ્લતીચાંદ્ર’ નલરકથાના આયાંબ અને અંતની ચચાા કયો. 
 

૩. ‘ભાનલીની બલાઈ’ નલરકથાનુાં જાનદી નલરકથા તયીકે મલૂ્માાંકન કયો.    (12) 

OR 

 ‘ભાનલીની બલાઈ’ નલરકથાની ાત્રસષૃ્ટિની ચચાા કયો. 
 

4  ‘ાિણની પ્રભતુા’ નલરકથાનુાં ઐવતશાવવક નલરકથા તયીકે વભગ્રરક્ષી મલૂ્માાંકન કયો.   (12) 

OR 

 ‘ાિણની પ્રભતુા’ નલરકથાનાાં મખુ્મ ાત્રોનો રયચમ કયાલો. 
 

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

 1. ‘ભાનલીની બલાઈ’ ળીાકની મોગ્મતા અંગે ચચાા કયો. 
 2. ‘વયસ્લતીચાંદ્ર’ બાગ-1 નાાં વર્જકની વર્જન ળૈરી 
 ૩. ‘ાિણની પ્રભતુા’ કૃવતભાાંથી પ્રગિ થતી ગજુયાતની અસ્સ્ભતા  
 4. ‘ભાનલીની બલાઈ’ નલરકથાભાાં આલતુાં છપ્વનમા દુકાનુાં લણાન  
 

6. નીચેની ખારી જગ્માઓ પયૂ.         (10) 
1.  ‘ભાનલીની બલાઈ’ ગજુયાતના ___________જીલ્રાની કથાનુાં લણાન કયતી નલરકથા છે. 
2.  મનુળીની ઐવતશાવવક નલરકથાઓ ઉય _________અંગે્રજનો પ્રબાલ જોલા ભે છે. 
3.  Œગજુયાતી બાાની પ્રથભ ઐવતશાવવક નલરકથા___________ છે. 
4.   વયસ્લતીચાંદ્ર બાગ-1 __________યગુભાાં રખામેરી ભશાનલરકથા  છે. 
5.   ભાનલીની બલાઈ નલરકથાભાાં મખુ્મ લણાન ____________નુાં આલે છે. 
6.   વયસ્લતીચાંદ્ર નલરકથાની નાવમકા _______________છે. 
7.   ‘ભાનલીની બલાઈ’ નલરકથાભાાં __________ની પ્રણમકથા આરેખલાભાાં આલી છે. 
8.   વયસ્લતીચાંદ્ર બાગ-૧ ભાાં કુર _________પ્રકયણો આલેરા છે. 
9.   ‘ાિણની પ્રભતુા’ નલરકથાની પ્રથભ આવવૃિ ઈ.વ. ___________પ્રગિ થઈ શતી. 
10.  ‘વિાનો નળો’ પ્રકયણ __________ નલરકથાભાાં આલતુાં એક પ્રકયણ છે.  
 



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુીવસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દવી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         gm\w6l g\azO     

ાઠ્યક્રભ  O ગજુયાતી પ્રતતતનતધ કતવતાઓ (MGT-2)   Numerical Code : ૦216   
તાયીખ   O 20/7/2015      સભમ   O 11.00 to 2.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     કુર ગણુ  O 70  
1. આખ્માનના સ્લરૂ-રક્ષણોને ધ્માનભાાં યાખી ‘સદુાભાચરયત’ નુાં મલૂ્માાંકન કયો.    (12) 

OR 

 ‘સદુાભાચરયત’ ભાાં જોલા ભતી પે્રભાનાંદની યવવાંક્રભણ કરા. 
 

2.  ‘લૂાારા’ કાવ્મવાંગ્રશને આધાયે કવલ કાન્તની કવલ પ્રવતબાની ચચાા કયો.     (12) 
OR 

કવલ કાન્તના વારશત્મ વર્જનનો વવલસ્તાય રયચમ આો. 
     

૩. ‘અખેગીતા’ એ ગજુયાતી તત્લજ્ઞાન કવલતાનુાં એક ઉચ્ચ વળખય છે -  આ વલધાનની ચચાા કયો.  (12) 
OR 

 ‘અખેગીતા’ ળીાકની મથાથાતા વભજાલો. 
 

4. ‘ધ્લવન’ કાવ્મવાંગ્રશને આધાયે યાજેન્દ્ર ળાશની કવલ તયીકેની વલળેતાઓ અને ભમાાદાઓ જણાલો.  (12) 
OR 

 ‘આયટુમના અલળેે’ વોનેિ ગચુ્છની વવલસ્તાય વભીક્ષા કયો.  
 

5.        ટૂાંકનધ રખ. (કઇણ ફે)         (12) 
 1. ‘વપ્તદી’ કાવ્મભાાં પ્રકૃવત વનરૂણ. 
 2. ‘સદુાભાચરયત’ આખ્માનભાાં પ્રગિ થતી કૃટણ-સદુાભાની ભૈત્રી. 
 3. ‘ધ્લવન’ કાવ્મવાંગ્રશનાાં પ્રણમકાવ્મો. 
 4. ‘ભાયી રકસ્તી’ કાવ્મનો આસ્લાદ કયાલો. 
 5. ‘મતૃ્યકુ્ષણ’ કાવ્મભાાં મતૃ્યનુ ુ ાં વનરૂણ. 
 

6.        ફહુવૈકલ્પક પ્રશ્નન જવાફ આ.p         (10) 
1.  ‘ળોધ’ કાવ્મભાાં _______ઋંતનુુાં વનરૂણ છે. 

A. લાા   B. લવાંત  C. ગ્રીટભ  D. શભે ાંત  
2.  ‘ળે અભબવાય’ એ વલવળટિ ળૈરીનુાં ___________કાવ્મ છે. 
 A. ભૈત્રી   B. વાંલાદ  C. પ્રણમ  D. વોનેિ 

3.  Œઇંધણા લીણલા ગઈતી’ __________ સ્લરૂનુાં કાવ્મ છે. 
 A. વોનેિ  B. ખાંડકાવ્મ   C. આખ્માન  D. ગીત  
4.  ભૈત્રી ભરશભાનુાં કાવ્મ છે. 
 A. લૂાારા   B. સદુાભાચરયત   C. અખેગીતા   D. ધ્લવન  
5.  ‘સદુાભાચરયત’ ભાાં કુર કેિરા કડલા છે? 
 A. ૧૦   B. ૧૨   C. ૮    D. ૧૪  
 

 



6.  ‘અખેગીતા’નાાં પ્રથભ કડલાભાાં _________ની સ્તવુત કયલાભાાં આલી છે. 
 A. વયસ્લતી    B. ગરુુગોવલિંદ   C. દુગાા     D. વળલ 

7.  ‘વપ્તદી’ કાવ્મવાંગ્રશભાાં __________ કાવ્મોનો વભાલેળ થમો છે. 
 A. ાચ   B. વાત   C. ફે   D. છ  
8.  પે્રભાનાંદણો વ્મલવામ શતો. 
 A. રરશમા  B. ભાણબટ્ટ  C. વોનાય  D. લશુાય  
9.  કાન્તનો જન્ભ ઈ.વ. __________વારભાાં થમો શતો. 
 A. ૧૮૬૦  B. ૧૮૬૨  C. ૧૮૬૭ D. ૧૮૭૦  
10. કવલ કાન્તના કાવ્મવાંગ્રશનુાં નાભ રખો. 
 A. કેકાયલ    B. ધ્લવન   C. વપ્તદી   D. લૂાારા  
 

 



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુીવસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દવી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         gm\w6l g\azO     

ાઠ્યક્રભ  O ગજુયાતી બાષાનુાં ધ્વતનતાંત્-રૂતાંત્ (MGT-3)  Numerical Code : ૦217   
તાયીખ   O 21/7/2015      સભમ   O 11.00 to 2.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     કુર ગણુ  O 70  

 

1.  બાાની વાંકેત વ્મલસ્થાભાાં જોલા ભતુાં ખલૂ્રાણુાં કેવુાં છે? તે વલગતે વભજાલો.    (12) 
OR 

ગજુયાતી બાાનો ઉદ્દબલ અને વલકાવ શરેી-ફીજી ભવૂભકાના રક્ષણો વાથે ચચાા કયો. 
 

2. ગજુયાતી બાાનો વલવલધ સ્ળાધ્લનીઓ વલળેનો વલગતે ખ્માર આો.     (12) 
OR 

સ્ળા ન શોમ તેલા અન્મ ગજુયાતી બાાના ધ્લવનઓની વલગતે ચચાા કયો. 
 

૩. લાક્ય યચના એિરે શુાં? તેના યચના પ્રમોજનના આધાયે ાડલાભાાં આલતા ફધા પ્રકાયો વલળે ચચાા કયો. (12) 
OR 

યલાનકુાયીને દ્વીરુક્ત પ્રમોગો તેભજ ગજુયાતી વભાવ યચનાઓ વલળે વલગતે નોંધ રખો.  
 

4. વલાનાભ, રક્રમાદ અને રક્રમાવલળેણો ની ઉદાશયણ વાથે ચચાા કયો.     (12) 
OR 

 નાભદ ની યચનાઓભાાં જોલા ભતાાં વાંજ્ઞાસચૂક રૂોનો વલગતે રયચમ આો. 
 

5. ટૂાંકનોધ રખો. (ગભે તે ફે)          (12) 
 

1. ગજુયાતી ભરિંગ વ્મલસ્થા  
2. ગજુયાતી બાાભાાં કામા કયતાાં વલવલધ સ્લરૂો  
3. અંગવાધક અને અંગવલસ્તાયક પ્રત્મમો 
4. લાક્યાવાંમોજન વલળે નોધ રખો  
5. બાાના વલવલધ રક્ષણો  

 

6. નીચેના પ્રશ્નના એક વાક્યભાાં ઉત્તય આ.        (10) 
1. રૂ એિરે શુાં? 
2. ગજુયાતી બાાભાાં કુર કેિરા સ્લયો? કમા કમા? 
3. અંગવાધક લૂાપ્રત્મમો જણાલી તેના ઉદા. આો. (કુર ચાય)  
4. રક્રમા વલળેણનાાં પ્રકાયો જણાલો. 
5. નાભમોગી એિરે શુાં? નાભમોગીના અલમલો જણાલો. (કુર ચાય) 
6. યજ્જજાત્રા, ળાસ્ત્રો અને કેલામેર ળબ્દોની વાંવધ છોડો. 
7. ગભે તે ચાય યલાનકુાયી ળબ્દો આો. 
8. ગજુયાતી બાાના ળબ્દબાંડોભાાં જોલા ભતા અન્મ બાાના ળબ્દો તેના ચાય નાભ આો. 
9. ગજુયાતી બાાના અનનુાવવકો કેિરા? 
10. ગજુયાતી બાાના નારવ્મ સ્ળાધ્લવનઓ જણાલો. 

  



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુીવસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દવી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         gm\w6l g\azO     

ાઠ્યક્રભ  O તનફાંધ (MGT-4)      Numerical Code : ૦218  
તાયીખ   O 22/7/2015      સભમ   O 11.00 to 2.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     કુર ગણુ  O 70  
1.   વનફાંધ રખો.           (12) 
  ગાાંધી વલચાય: લતાભાન રયપે્રક્ષ્મભાાં  

OR 

 વારશત્મભાાં જીલનમલૂ્મોની ભાલજત  
 

2. વનફાંધ રખો.           (12) 
 વારશત્મ અને ત્રકાયત્લ  

OR 

આતાંકલાદ: એક લૈવિક વભસ્મા  
 

૩.  વલચાય વલસ્તાય કયો. (કોઈણ ફે)         (12) 
 ૧) ફૂરને ભાયગ વૌ કોઈ ચારે, 
   કાંિક ભાયગ કોઈ. 
 ૨) તને નમુાં, થ્થય મ હુાં નમુાં, શ્રદ્ધાતણુાં આવન જમાાં નમુાં ત્મશી 
 ૩) ત્રણલાનાાં મજુને ભળમાાં: શૈયુાં ભસ્તક શાથ. 
 ૪) જગતની વૌ કડીઓભાાં સ્નેશની વલાથી લડી   
           

4. તભે જોમેરા એક ગોઝાયા અકસ્ભાત વલળે અશલેાર આો.       (12) 
OR 

 તભાયા ળશયેભાાં થમેરી પ્રજાવિાક રદનની ઊજલણી વલળે અશલેાર રખો. 
 

5. ટૂાંકનધ રખ. (ગભે તે ફે)          (12) 
1. ગદ્યના વલવલધ પ્રકાયોની ઉદાશયણ વરશત ચચાા કયો. 
2. આજના ત્રકાયત્લ વલળે નોંધ રખો. 
3. બાાભાાં તદા ળબ્દો કોણે કશલેામ? કોઈણ છ ગજુયાતી બાાના તદા ળબ્દો રખો. 
4. રયચ્છેદનુાં લાચન કયતી લખતે ધ્માનભાાં યાખલાની ફાફત જણાલો. 
5. રખાણભાાં અવયકાયકતા રાલલા ભાિે બાાની કઈ વજ્જજતા કેલલી અવનલામા છે? 

 

6. ac]j{sL<5s 5~ämgf Pÿfzm ,bmp         (10) 
1. નીચેનાભાાંથી ‘પાાંકડો’ ળબ્દનો માામ છે. 

 A. દેખાલડો   B. રૂાો    C. રપક્કો    D. રશયેી  
2. ‘ ાંખા’ ળબ્દનુાં વભાનાથી  

 A. લીંજણો   B. લનચક્કી   C. તાંગ   D. લન  
3. ‘ળશયેી’ ળબ્દનો વલરુદ્ધાથી ળબ્દ કમો? 

 A. અળશયેી   B. ગ્રામ્મ  C. નગય  D. તાલકુો  
 



4. ‘શાજય’ ળબ્દનો વલરુદ્ધાથી ળબ્દ ફનતા __________ પ્રત્મમ રાગે. 
A. ફદ   B. અણ   C. ગેય   D. વનર્ 

5. ‘મજ્ઞભાાં શોભ કયતાાં ફાકી યશરેો પ્રવાદીરૂ દાથા’ – ળબ્દવમશૂ ભાિેનો ારયબાવક ળબ્દ  
 A. શલન   B. યાખ   C. અસ્ગ્નળે   D. હતુળે  

6. ‘કયેરા ઉકાયને જાને તે’ – કશલેામ. 
 A. કૃતઘ્ની   B. કૃતજ્ઞ   C. કૃત   D. કૂ ભાંડૂક  

7. ‘ભન તરવવુાં’ રૂરઢપ્રમોગ નો અથા  
 A. અત્માંત આતયુ શોવુાં   B. રારચ શોલી   C. ભનને વભજાલવુાં  D. ઈચ્છા છોડી દેલી  

8. ‘કાલા ઉડાલલો’ રૂરઢપ્રમોગનો અથા  
 A. ખાવ અવય ન થલી   B. વાયી િીકા કયલી  C. કડા ગાંદા થલા  D. ખયાફ િીકા કયલી  

9. _________, ભન અને ધનથી તેણે દેળ વેલા કયી. 
 A. ળયીય  B. ૈવા   C. બસ્ક્ત  D. તન  

10. ____________ મજુફ તભારુાં રયણાભ ન આવ્યુાં.  
 A. ઊેક્ષા   B. ચોયી   C. અેક્ષા  D. રખાણ  
                                                                                                                                                         



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુીવસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દવી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         gm\w6l g\azO     

ાઠ્યક્રભ  Oસાહહત્મ તવવેચનના તસદ્ાાંત  (MGT-5 )   Numerical Code : ૦219    
તાયીખ   O 24/7/2015      સભમ   O 11.00 to 2.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     કુર ગણુ  O 70  
1. ‘આત્ભકથા’ એિરે શુાં? તે સ્ટિ કયી આ સ્લરૂનાાં મખુ્મ રક્ષણોની ચચાા કયો.    (12) 

OR 

 ગજુયાતી બાાભાાં ‘આત્ભકથા’ સ્લરૂનો ઉદ્દબલ અને વલકાવ આરેખો. 
 

2.  આત્ભકથાના સ્લરૂને ધ્માનભાાં યાખી “વત્મના પ્રમોગો” કૃવતનુાં વભગ્રરક્ષી મલૂ્માકન કયો.   (12) 
OR 

ગાાંધીજીએ જીલનભાાં જે “વત્મના પ્રમોગો” કમાા તે પ્રમોગોનુાં આરેખન એિરે “વત્મના પ્રમોગો”-આ વલધાન 
વભજાલો 
  

3. “ગાાંધીજીએ’ બાયતભાાં કયેરા વત્માગ્રશના ફીજ દભક્ષણ આરિકાના વત્માગ્રશના ઇવતશાવભાાં ડેરા છે – આ વલધાનની 
ચચાા કયો.           (12) 

OR 

‘જો દભક્ષણ આરિકાભાાં રડત ના રડાઈ શોત તો આજે દભક્ષણ આરિકાભાાંથી જ નશી ણ ફધા અંગે્રજ વાંસ્થાનોભાાંથી 
રશષ્ન્દઓનો ગ નીકી ગમો શોત’ – આ વલધાનની ચચાા કયો. 

 

4. વત્મના પ્રમોગો આત્ભકથાભાાંથી તભને ગભતા કોઈણ ફે પ્રકયણોની ચચાા કયો.    (12) 
OR 

 વત્મના પ્રમોગોભાાંથી પ્રગિ થતુાં ગાાંધીજીનુાં વ્મસ્ક્તત્લ તભાયા ળબ્દોભાાં જણાલો. 
 

5. ટૂાંકનધ રખ. (ગભે તે ફે)          (12) 
 1. ‘વત્મના પ્રમોગો’ વળાકની મથાથાતા   
 2. ગાાંધીજીના કેલણી વલમક વલચાયો 
 3. વપ્રિોરયમા જતા ગાાંધીજીએ અનબુલેરી આંતય લેદના  
 4. ભયજીમાત યલાનગી શોલી- પ્રકયણની ચચાા 
 

6. નીચે આેરી ખારીજગ્માઓ મગ્મ શબ્દ સાંદ કયીને પયૂ.      (10) 
1. ગાાંધીજીનો જન્ભ __________લા અને તાયીખે થમો શતો. 
2. ગાાંધીજીને ‘યાભનાભ’ નો જીલનભાંત્ર ____________ાવેથી ભળમો શતો. 
3. ‘દભક્ષણ આરિકાના વત્માગ્રશનો ઈવતશાવ’ સુ્તક __________રખેલુાં છે.  
4. ગાાંધીજીએ ગજુયાત વલદ્યાીઠની સ્થાના ઈ.વ. ___________ભાાં કયી શતી. 
5. ગાાંધીજીના ભતે ___________ વ્રત કેન્દ્રસ્થાને છે. 
6. ગાાંધીજીનાાં ગરુૂનુાં નાભ ____________ શત ુાં. 
7. રશિંદ સ્લયાજ સુ્તકની પ્રથભ આવવૃિ ____________ વારભાાં પ્રગિ થઇ શતી. 
8. ‘ખયો સધુાયો શુાં?’ આ પ્રકયણ ગાાંધીજીના ____________ સુ્તકભાાં આલે છે. 
9. ‘રશિંદ સ્લયાજ’ ને ‘પ્રચાંડ પ્રબાલાલાળાં સુ્તક’ _____________ કશલે ુાં છે. 
10. રશિંદીઓએ શુાં કયુું? આ પ્રકયણ ગાાંધીજીના ____________ સુ્તકભાાં આલે છે. 

 



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુીવસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દવી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         gm\w6l g\azO     

ાઠ્યક્રભ  Oસાહહત્મ ભીભાાંસા (MGT-6  )    Numerical Code : ૦205     
તાયીખ   O 25/7/2015      સભમ   O 11.00 to 2.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     કુર ગણુ  O 70   

 

1.  ળબ્દ ળસ્ક્ત એિરે શુાં? તે દળાાલી વ્માંજના ળસ્ક્તનો રયચમ આો.     (12) 
OR 

 કાવ્મ શતે ુવભજાલી કાવ્મ વર્જનભાાં પ્રવતબાનુાં ભશત્લ ચચો. 
 

2. યવ વનટષ્ટિની પ્રરક્રમા વભજાલી, યવપ્રતીબાના વલઘ્નો અને ઉામો જણાલો.    (12) 
OR 

ધ્લવનનુાં સ્લરૂ સ્ટિ કયી ધ્લવનના પ્રકાયોની ચચાા કયો. 
 

3.  એયીસ્િોિરની ટે્રજેડીની વ્માખ્મા આી. ટે્રજેડીનાાં ઘિક અંગેની વલગતે ચચાા કયો.     (12) 
OR 

 ક્રોચેનો ‘અભબવ્મસ્ક્તલાદ’ શુાં છે? તેની વલગતે ચચાા કયો. 
  
4. ‘નવ્મ વલલેચન એિરે કૃવતરક્ષી વલલેચન’-પ્રસ્તતુ વલધાનની ચચાા કયો.     (12) 

OR 

 એભરમિનો કાવ્મ વલચાય વભગ્રણે વભજાલો. 
 

5. 8}\sgm\w ,bmp Sud[ t[ a[F          (12) 
 1. કાવ્મભાાં અરાંકાયનુાં સ્થાન  
 2. કાવ્મના ભાગો 
 3. જગન્નાથનો કાવ્મવલચાય  
 4. વાધાયણી કયણ  
 

6. નીચે આેરી ખારી જગ્માઓ સાચા ઉત્તયથી પયૂ.       (10) 
1. રક્ષણાના મખુ્મ ફે _______ અને ______પ્રકાય ાડલાભાાં આલે છે. 
2. વ્માંજનાનાાં મખુ્મ ફે પ્રકાયો છે _______ અને _________. 
3. બયતનુાં ‘નાિયળાસ્ત્ર’ __________સ્થામી બાલો ગણાલે છે. 
4. આચામા આનાંદલધાને ________ નાભે વાંસ્કૃત અરાંકાય ળાસ્ત્રનો ગ્રાંથ રખ્મો છે. 
5. ‘કાવ્મપ્રકાળ’ ગ્રાંથ નાાં યચવમતા _________ છે. 
6. ક્રોચે _______ નાાં યુસ્કતાા શતા. 
7. ભેથ્ય ુઆનોલ્ડનો જન્ભ ઈ.વ. _________ ભાાં થમો શતો.  
8. ફોન્જાઈનવે _________નાભનો ગ્રાંથ રખ્મો છે. 
9. એયીસ્િોિર _________ના વળટમ શતા. 
10. કાવ્મની વ્માખ્મા તાભિે _______ આી છે. 



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુીવસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દવી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         gm\w6l g\azO     

ાઠ્યક્રભ  Oગજુયાતી ગદ્યના સીભા ચચહ્ન (MGT-7)   Numerical Code : ૦220       
તાયીખ   O 25/7/2015      સભમ   O 03.00 to 06.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     કુર ગણુ  O 70   

 

1. રોકવારશત્મને કેન્દ્રભાાં યાખીને ‘વૌયાટટ્રની યવધાય-૧’ નો આસ્લાદ કયાલો.     (12) 
OR 

 ‘વૌયાટટ્રની યવધાય-૧’ભાાંથી પ્રગિ થતી વાંસ્કૃવતના દળાન કયાલો. 
 

2. રભરત વનફાંધ સ્લરૂને ધ્માનભાાં યાખીને ‘જનાસ્ન્તકે’ નુાં મલૂ્માાંકન કયો.      (12) 
OR 

 ‘જનાસ્ન્તકે’ભાાંથી પ્રગિ થતા પ્રકૃવત લૈબલને ચચો. 
  

3. ‘ભાયી શકીકત’ને આધાયે નભાદના જીલનનો રયચમ આો.      (12) 
OR 

 ‘ભાયી શકીકત’ ભાાંથી પ્રગિ થતા વભાજનો રયચમ કયાલો. 
 

4. ‘કાવ્મની ળસ્ક્ત’ ને આધાયે વલલેચક તયીકે યાભનાયામણનુાં મલૂ્માાંકન કયો.      (12) 
OR 

 ‘કાવ્મની ળસ્ક્ત’ભાાં પ્રગિ થમેરાાં અલરોકનો વલળે નોધ કયો. 
 

5. ટૂાંકનધ રખ. (કઈણ ફે)         (12) 
 1. કાવ્મની ળસ્ક્ત  
 2. કવલ નભાદણો જીલનવાંઘા  
 3. ‘જનાન્તીકે’ ભાાં અતીતયાગ  
 4. જનાન્તીકે નાાં પે્રભત્રો  
 5. ‘વાાંઈ નેશડી’ – આસ્લાદ  
 

6. ac]j{sL<5s 5~ämgf Pÿfzm ,bmp         (10) 
1. ‘કાઠીમાલાડીની જૂતી લાતાાઓ’ કોણે પ્રગિ કયી? 

 A. કશાનજી ધભાવવિંશ  B. ગોવલિંદ પે્રભળાંકય   C. ઝલેયચાંદ ભેઘાણી   D. ખીભજી લવનજી  
2. ‘બોો કાત્મામ’ લાતાા કોણે કશી છે?  

 A. ોિરાર છગનરાર   B. યાજકવલ કાયણબાઈ  
 C. લાજસયૂ લાા    D. યાજકવલ ળાંકયદાનબાઈ  

3. ‘ભફચાયાનાાં છોકયા છાળ રેલા ક્યાાં જળે? આો ચાય બેંવો.-આ વલધાન ળેભાાંથી રેલાભાાં આવ્યુાં છે. 
 A. વેજકજી  B. દેલાદે  C. ઓઢો ખભુાણ   D. ફોો  

4. ‘જનાન્તીકે’ની ફીજી આવવૃિના વાંાદક કોણ છે? 
 A. ઉા જોળી   B. જમાંત ાયેખ   C. વળયી ાંચાર   D. અવનરુદ્ધ બ્રહ્મબટ્ટ  
 

 

 



 
5. રયલ્કેએ એરયકા નાભની કન્માને પે્રભત્રો રખ્મા શતા. એયીકાની ઉંભય કેિરી? 

 A. ૧૯   B. ૧૬   C. ૨૦   D. ૧૮  
6. સયેુળ જોી કમા વર્જકને ત્માાં વોનગઢ વ્માયાના ગાવભત ચોધાયાની લાત કાઢે છે? 

 A. ટુકય ચાાંદયલાયકય  B. ઝલેયચાંદ ભેઘાણી  C. બગલાનદાવ િેર  D. શસ ુમાજ્ઞીક  
7. ‘કવલજીલન’ નાાં વર્જક કોણ? 

 A. નભાદ   B. યભેળ ભ. શકુ્ર   C. નલરયાભ   D. દરતયાભ  
8. નભાદને ગજુયાતી અભ્માવ કયાવ્માનુાં ભાન કોને જામ છે? 

 A. દુગાાયાભ ભશતેા   B. ફાગોવલિંદ ભશતેા   

 C. ઈચ્છાયાભ ભશતેા   D. ગાંગાધય ળાસ્ત્રી  
9. ‘વલચાયનો બાય અને વલચાયનુાં ફ તેભના પ્રશાયભાાં ણ સ્ટિ દેખામ છે’. 

 A. ન્શાનારાર   B. નયવવિંશયાલ   C. ફ.ક. ઠાકોય   D. ભશીતયાભ  
10. યાભનાયામાણે ‘કાવ્મની ળસ્ક્ત’ ભાાં ઉભાળાંકય જોળીના કમા કાવ્મવાંગ્રશની વભીક્ષા કયી છે? 

 A. વલિળાાંવત   B. ગાંગોત્રી   C. વનળીથ   D. વપ્તદી  
 



ડૉ. ફાફાસાહફે આફેડકય ઓન યનુીવસીટી  
સત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

 

અભ્માક્રભ O અનસુ્નાતક દવી અભ્માક્રભ (M.A.)   Numerical Code : ૦૦36  
         gm\w6l g\azO     

ાઠ્યક્રભ  અનવુાદ (અંગે્રજી અને હહન્દદભાથી) (MGT-8)   Numerical Code : ૦221       
તાયીખ   O 26/7/2015      સભમ   O 03.00 to 06.00  
સચૂના   O દયેક પ્રશ્ન પયજીમાત છે     કુર ગણુ  O 70   

1.  અનલુાદ: વલજ્ઞાન છે કરા? વભજાલો.        (12) 
OR 

 અનલુાદની વ્માખ્મા વભજાલી તેની પ્રરક્રમાના વલવલધ વોાન જણાલો.     

 

2. ‘નાિકના અનલુાદભાાં બાાનુાં તત્લ લધ ુભશત્લણૂા છે’ -  વભજાલો.     (12) 
 

OR 

અનલુાદભાાં ભાતબૃાાનો પ્રબાલ વદ્રટિાાંત વભજાલો. 
 

3. અનલુાદ એિરે શુાં? તેના પ્રકાયોની વલગતે ચચાા કયો.       (12) 
 

OR 

 અનલુાદ એિરે શુાં તે વભજાલી, તેનુાં સ્લરૂ સ્ટિ કયો.    

 

4. અંગે્રજી બાાભાાંથી ગજુયાતી બાાભાાં કોઈણ ાાંચ કશલેતોનો અનલુાદ કયો.    (12) 
 

OR 

 ગજુયાતી બાાના કોઈણ ાાંચ રૂરઢપ્રમોગનો રશન્દીભાાં અનલુાદ કયો.  
 

5. ટકૂનધ રખ. (ગભે તે ફે)          (12) 
 

1. આદળા અનલુાદકની વલળેતાઓ  
2. અનલુાદનુાં ભશત્લ  
3. કશલેતો અને અનલુાદ  
4. અનલુાદ અને ળૈરી  

 

6. નીચે આેરા પ્રશ્નના ઉત્તય આ.         (10) 
1. વારશત્ત્મક કૃવતના અનલુાદકને એઝયા ાડે ___________ની વાંજ્ઞા આી છે. 
2. અનલુાદના ક્ષેત્રભાાં નલીનતભ વાધન કયુાં છે?  
3. અનલુાદનુાં વલબાજન ________દ્રટિીએ અને ________દ્રટિીએ કયી ળકામ છે.  
4. અનલુાદ ભાિે વાંસ્કૃત બાાભાાં કમો ળબ્દાથા છે. 
5. અનલુાદભાાં કેિરી બાાઓ શોલી જરૂયી છે. 
6. Grease one’s palms – અંગે્રજી રૂરઢપ્રમોગ નો ગજુયાતી અનલુાદ કયો. 
7. બવતો કૂતયો કયડે નરશ – ગજુયાતી કશલેતનો અંગે્રજીએ અનલુાદ કયો. 
8. અધયૂો ઘડો છરકામ – કશલેતનો રશન્દી અનલુાદ કયો. 
9. નાિકના અનલુાદભાાં કયુાં તત્લ વલળે ભશત્લ ધયાલે છે? 
10. અથા વાંદબે અનલુાદના કેિરા વલબાગો કયલાભાાં આવ્મા છે? 

 


