ડૉ. બાબાસાહેબ આબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી

સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ - 2016
અભ્યરક્રમ

O અનસ્ુ નરતક પદવી અભ્યરક્રમ (M.A.)

Numerical Code : ૦૦36

પરઠ્યક્રમ

O નવલકથરન ાંુ સ્વરૂપ (MGT-1)

નોંધણી નાંબર : _________

તરરીખ

O 10/07/2016

સમય

સ ૂચનર

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયરત છે

Numerical Code : ૦215

O 11.00 to 02.00

ુ O 70
કુ લ ગણ
પ્ર.1

નવલકથાની નવભાવના સમજાવી તેના સ્વરૂપ - લક્ષણોની નવગતે ચચાા કરો.
(12)
અથવર
ગુજરાતી નવલકથા સાહહત્યના ઇનતહાસની રૂપરે ખા જણાવો.

પ્ર.2

નવલકથાના લક્ષણોને ધ્યાને રાખી સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ-1 નવલકથાનુ ં મ ૂલયાંકન કરો.
(12)
અથવર
સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ-1 નવલકથાને આધારે ગોવધાનરામ નિપાઠીની નવલકથાકર તરીકે ની નવનિષ્ટતાઓ
જણાવો.

પ્ર.3

‘માનવીની ભવાઈ’ નવલકથાને સામાજજક મ ૂલયો આધારે તપાસો.
(12)
અથવર
‘માનવીની ભવાઈ’ નવલકથામાં પાિનનરૂપણકળા નવિે નવગતે ચચાા કરો.

પ્ર.4

ઐનતહાનસક નવલકથાના લક્ષણોને કે ન્દ્દ્ર સ્થાને રાખી ‘પાટણની પ્રભુતા’ નવલકથાને મ ૂલવો.
(12)
અથવર
‘પાટણની પ્રભુતા’ નવલકથામાં નનરૂપાતા વણાનોનુ ં ચચિણ કરો.

પ્ર.5

ટૂાંકનોધ લખો. (ગમે તે બે)
(12)
1. આધુનનક નવલકથા
2. જાનપદી નવલકથાના મુખ્ય લક્ષણો
૩. ‘સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ-1માં નારીપાિો
4. ‘માનવીની ભવાઈ’ િીર્ાકની યોગ્યતા

પ્ર.6

નીચેની ખરલી જગ્યરઓ પ ૂરો.
(10)
1.

ગુજરાતી પ્રથમ ઐનતહાનસક નવલકથા નંદિંકરની __________ છે .

2.

‘આંગચળયાત’ નવલકથાના લેખક __________છે .

3.

પન્નાલાલ પટે લને ‘જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર’ __________ વર્ામાં મળ્યો.

4.

‘માનવીની ભવાઈ’ નવલકથાની નાનયકાનુ ં નામ __________ છે .

5.

‘સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ-1’ નુ ં િીર્ાક ___________ છે .

6.

સરસ્વતીચંદ્ર પોતાનુ ં નામ બદલીને __________ જણાવે છે .

7.

‘પાટણની પ્રભુતા’ નવલકથાના લેખકનુ ં નામ __________ છે .

8.

‘પાટણની પ્રભુતા’ નવલકથામાં અણહહલવાડ પાટણના _________ વંિના રાજાઓનો સંદભા છે .

9.

રમણલાલ નીલકંઠની હાસ્યનવલકથા __________ છે .

10. ‘સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી’માં નવિાળ ___________ નવલકથાના કેન્દ્દ્રમાં છે .

ડૉ. બરબરસરહેબ આબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016
અભ્યરક્રમ

O અનુસ્નરતક પદવી અભ્યરક્રમ (M.A.)

Numerical Code : ૦૦36
નોંધણી નાંબર : _____________

પરઠ્યક્રમ

O ગુજરરતી પ્રનતનનનધ કનવતરઓ (MGT-2)

Numerical Code : ૦216

તરરીખ

O 11/07/2016

સમય

સ ૂચનર

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયરત છે .

કુ લ ગુણ O 70

પ્ર.1

આખ્યાનના લક્ષણોને કે ન્દ્દ્રમાં રાખી ‘સુદામાચહરિ’ નુ ં મ ૂલયાંકન કરો.

O 11.00 to 2.00

(12)

અથવર
આખ્યાનકાર તરીકે પ્રેમાનંદની રસસંક્રમણના ખ્યાલોની ચચાા કરો.
પ્ર.2

‘અખોગીતા’ માં પ્રગટ થતા તત્વબોધ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરો.

(12)

અથવર
‘અખોગીતા’ કૃનતની નસદ્ધિ-મયાા દાઓ જણાવો.
પ્ર.3

‘પ ૂવાા લાપ’ કાવ્યસંગ્રહમાં ખંડકાવ્યો નવિે સનવસ્ત ૃત નોધ લખો.

(12)

અથવર
રાજેન્દ્દ્ર િાહને કાવ્યસંગ્રહ ‘ધ્વનન’ નુ ં સમગ્રલક્ષી મ ૂલયાંકન કરો.
પ્ર.4

‘સપ્તપદી’ કાવ્યસંગ્રહના િીર્ાકની યથાથાતા સ્પષ્ટ કરી કાવ્યસંગ્રહની નવિેર્તા જાણવો.

(12)

અથવર
‘પ ૂવાા લાપ’ સંગ્રહને આધારે કનવ કાન્દ્તની કનવ તરીકે ની પ્રનતભા વણાવો.
પ્ર.5

ટૂાંકનોધ લખો. (કોઇપણ બે)

(12)

1. મધ્યકાલીન સાહહત્યમાં આખ્યાન
2. ‘સુદામાચહરિ’ માં સામાજજકતા
3. ‘વસંતનવજય’ ખંડકાવ્યનુ ં રસદિાન
4. ‘અખોગીતા’માં જ્ઞાન અને ભક્તતનુ ં સુયોજન
5. ‘નછન્ન ચભન્ન છં’ માં આધુનનક ચેતના
પ્ર.6

ખરલી જગ્યર પ ૂરો
1. કનવતા ___________ની કલા છે .
2. ‘અખેગીતા’ માં __________ કડવા છે .
3. અખો _________ કનવ તરીકે ઓળખાય છે .
4. ‘આયુષ્યના અવિેર્ે’ _________ પ્રકારની કનવતા છે .
5. ‘ધ્વનન’ કાવ્યસંગ્રહની પ્રથમ આવ ૃનિ _________ વર્ામાં પ્રગટ થઈ.
6. ‘યોગહીણો નવયોગ’એ રોમેન્ન્દ્ટક તાસીરનુ ં નવપ્રલંભ ________ કાવ્ય છે .
7. ‘સુદામા ચહરિ’ ના સંપાદક __________છે .
8. ‘કુ ંવરબાઈનુ ં મામેરું’ ___________નુ ં સર્જન છે .
ુ છે .
9. ___________ સંગ્રહ સાત રચનાનો સંપટ
10. કનવ કાન્દ્તનુ ં પુરું નામ __________ છે .

(10)

ડૉ. બરબરસરહેબ આબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016
અભ્યરક્રમ

O અનુસ્નરતક પદવી અભ્યરક્રમ (M.A.)

Numerical Code : ૦૦36
નોંધણી નાંબર :

પરઠ્યક્રમ

O ગુજરરતી ભરષરનુાં ધ્વનનતાંત્-રૂપતાંત્ (MGT-3)

તરરીખ

O 12/07/2016

સમય

O 11.00 to 2.00

સ ૂચનર

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયરત છે .

પ્ર.1

Numerical Code : ૦217

કુ લ ગુણ O 70

ભાર્ા આત્મસાત કરવાની પ્રહક્રયાની ચચાા કરો.

(12)
અથવર

ગુજરાતી ભાર્ાની િીજી ભ ૂનમકાના ઉચ્ચારણ નવર્યક અને વ્યાકરણ નવર્યક લક્ષણોની ચચાા કરો.
પ્ર.2

પ્રયોજનની દ્રન્ષ્ટએ વાક્યના પ્રકારોની ચચાા કરો.

(12)

અથવર
કારકના મહત્વની દ્રન્ષ્ટએ કારકના પ્રકારોની ચચાા કરો.
પ્ર.3

ભાર્ાની મુખ્ય મુખ્ય લક્ષનીકતાઓની ચચાા કરો.

(12)

અથવર
સવાનામ એટલે શુ?ં તે સ્પષ્ટ કરી સવાનામના પ્રકારોની ચચાા કરો.
પ્ર.4

પ્રયોજનના આધારે વાક્યના પ્રકારોની ચચાા કરો.

(12)

અથવર
નવધાનોનુ ં સંયોજન કઈ કઈ રીતે થઇ િકે તે ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.
પ્ર.5

ટૂાંકનોધ લખો. (ગમે તે બે)

(12)

1. દંત્યસ્પિા ધ્વનનઓ
2. ગુજરાતી ભાર્ાના મમાસ્વરો
3. નામયોગી અવ્યય
4. હક્રયાનવિેર્ણના પ્રકારો
પ્ર.6

નીચેનર પ્રશ્નોનર એક વરક્યમરાં ઉત્તર આપો..

1. ભાર્ાને કઈ પ્રવ ૃનિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?
2. ભાર્ાએ કયા વાચચક સંકેતોની એક વ્યવસ્થા છે ?
3. નવરાનિ કયા પ્રકારનો સમાસ છે ?
4. અલકા પુસ્તક વાંચે છે --- આ વાક્યમાં કમા કયુ ં છે ?
5. પ,ફ,બ,ભ એ કયા પ્રકારના વ્યંજનો છે ?
6. ‘િાતબાક’ ‘ચા-પાણી’ વગેરે ગુજરાતી ભાર્ામાં કયા પ્રકારની રચનાઓ કહેવાય છે ?
7. મીના અહી આવ આ___________ પ્રકારનું વાક્ય છે .
8. પંખી સરરર ઉડી ગયું – આ વાક્યમાં સરરર કયા પ્રકારની રચના છે ?
9. ગુજરાતી ભાર્ામાં કુ લ સ્વરો કેટલા છે ?
10. “સમયસર આવવું એટલે મોડા ન આવવુ”ં – આ વાક્યમાં કયા પ્રકારનુ ં સંયોજક વપરાયેલ ું છે ?

(10)

ડૉ. બરબરસરહેબ આબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016
અભ્યરક્રમ

O અનુસ્નરતક પદવી અભ્યરક્રમ (M.A.)

Numerical Code : ૦૦36
નોંધણી નાંબર :

પરઠ્યક્રમ

O નનબાંધ (MGT-4)

Numerical Code : ૦218

તરરીખ

O 13/07/2016

સમય

સ ૂચનર

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયરત છે

કુ લ ગુણ O 70

પ્ર.1

O 11.00 to 2.00

ગદ્ય એટલે શુ?ં તે જણાવી, ગદ્યના નવવધ પ્રકારો નવિે ઉદાહરણ સહહત નોંધ લખો.

(12)

અથવર
‘સાયબર વલડા : આકર્ાણો અને પડકારો’ – એ નવિે નનબંધ લખો.
પ્ર.2

નવચરર નવસ્તરર કરો. (કોઇપણ બે)

(12)

1. મોડી મોડી ખબર પડી બા, તુ ં છો જ્યોનતધામ
2. નવચાર સવા કાયોનો રાજા છે .
૩. ક્ષમામાં જે િક્તત છે , તે દં ડમાં નથી.
4. નમતાથી તો સૌ કોઈ રીઝે, નમતાને બહુ માન.
પ્ર.3

નનબાંધ લખો. (ગમે તે એક)

પ્ર.4

(12)

1.

સમ ૂહ પ્રત્યાયન અને સમ ૂહ માધ્યમ

2.

સ્વાતંત્ર્યમ ૂલક નવચારસરણી
નનબાંધ લખો. (ગમે તે એક)

(12)

1. માહહતીપ્રધાન સમાજ
2. માધ્યમની માઠી અસરો
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ લખો.

(ગમે તે બે)

(12)

ુ જણાવો
1. અહેવાલના હેતઓ
2. હહમાયતનુ ં પિકારત્વ
3. આત્મકથા એટલે શુ?ં
4. આજની નિક્ષણ પ્રણાલીની ખામીઓ
પ્ર.6

બહુનવકલ્પવરળર પ્રશ્નોનર ઉત્તર આપો.
1.

ભારતમાં મુદ્રણકળાનુ ં આગમન ક્યારે થયુ?ં
A. 1550

2.

C. 1750

B. 1780

C. 1782

D. 1779

‘બુધ્ધ્ધપ્રકાિ’ નો આરં ભ ક્યારે થયો?
A. 1960

4.

B. 1650

ભારતનુ ં પ્રથમ અખબાર ‘બંગાલ ગેઝેટ’ કયા વર્ામાં બહાર પડ્ુ?ં
A. 1781

3.

(10)

B. 1852

C. 1851

D. 1850

‘રીડસા ડાઈજેસ્ટ’ નો પ્રારં ભ કયા વર્ામાં થયો?
A. 1919

B. 1920

C. 1922

D. 1921

D. 1450

5.

‘ટાઈમ’ મેગેચઝનનો પ્રારં ભ ક્યારે થયો?
A. 1923

6.

B. કંચન

9.

D. 1922

C. રૂપુ ં

D. નપિળ

‘અનતવ ૃન્ષ્ટ’નો નવરુિાથી િબ્દ જણાવો.
A. નહહવત વરસાદ

8.

C. 1925

‘સોનુ’ં િબ્દનો પયાા ય જણાવો.
A. ચાંદી

7.

B. 1924

C. અનાવ ૃન્ષ્ટ

B. પુષ્કળ વરસાદ

D. લીલો દુ કાળ

‘ઇડહરયો ગઢ જીતવો’ રૂહઢપ્રયોગનો અથા જણાવો.
A. મહાન પરાક્રમ કરવુ ં

B. સફળતા મળવી

C. ઈડર જીતવુ ં

D. ઈડરના ગઢ ઉપર ચઢવુ ં

‘ઘર માંડવુ’ં રૂહઢપ્રયોગનો અથા જણાવો.
A. ઘર બનાવવુ ં

B. ઘર તોડવુ ં

C. લગ્ન કરવા

10. ‘દુ :ખમાં અનધક માસ’ કહેવતનો અથા જણાવો.
A. દુ :ખમાં સુખ આવવુ ં

B. દુ :ખ દૂ ર થવુ ં

C. દુ :ખમાં વધારે દુ :ખ આવવુ ં

D. સુખી થઈ જવુ ં

D. છૂટાછે ડા કરવા

ડૉ. બરબરસરહેબ આબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ - 2016
અભ્યરક્રમ

O અનુસ્નરતક પદવી અભ્યરક્રમ (M.A.)

Numerical Code : ૦૦36
નોંધણી નાંબર :

પરઠ્યક્રમ

Oસરહહત્ય નવવેચનનર નસદ્રાંતો (MGT-5 )

તરરીખ

O 10/07/2016

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચનર

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયરત છે .

પ્ર.1

Numerical Code : ૦219

કુ લ ગુણ O 70

સાહહત્યસ્વરૂપ તરીકે આત્મકથાના સ્વરૂપનો નવગતે પહરચય આપો.

(12)

અથવર
નનબંધ સાહહત્યસ્વરૂપના નવનવધ પ્રકારોની ઉદાહરણ સહીત ચચાા કરો.
પ્ર.2

ગાંધીજીના જીવનને ઘડનારા પહરબળો નવિે નવસ્ત ૃત નોંધ તૈયાર કરો.

(12)

અથવર
ગાંધીજીના સાહહત્ય-સર્જન નવિે લખો.
પ્ર.3

ગાંધીજીના સાહહજત્યક પિકારત્વ નવિે મ ૂલયાંકન કરો.

(12)

અથવર
‘હહિંદ સ્વરાજ’માં ગાંધીજીનુ ં ચચિંતન
પ્ર.4

‘સત્યના પ્રયોગો’ માં પ્રગટ થતી ગાંધીજીની ગદ્યિૈલી નવિે સદૃ ષ્ટાંત નોંધ લખો.

(12)

અથવર
‘દચક્ષણ આહિકાના સત્યાગ્રહનો ઈનતહાસ’ પુસ્તક આધારે ઈનતહાસ લેખક ગાંધીજીને મ ૂલવો.
પ્ર.5

પ્ર.6

ટૂાંકનોધ લખો. (કોઈપણ બે)
1.

‘સત્યના પ્રયોગોમાં’ ગાંધીજીની નનખાલસતા

2.

અહમદ મહમદ કાછાચલયાનુ ં રે ખાચચિ

3.

જીવનકથા

4.

‘હહિંદ સ્વરાજ’ આધારે : ‘ભારતના સુધારા દિાન’

5.

દચક્ષણ આહિકામાં ગાંધીજીએ અનુભવેલી વેદના

ખરલી જગ્યર પ ૂરો.
1.

ફાબસાની પ્રેરણાથી કનવ દલપતરામે __________ સંસ્થાની સ્થાપના કરી.

2.

ગાંધીજીનો જન્દ્મ, વર્ા __________ માં થયો.

3.

ગાંધીજી વર્ા 1891ના જૂન મહહનામાં _________એ થઇને હહિંદ આવ્યા.

4.

‘હહિંદ સ્વરાજ’ પુસ્તક _________ હદવસના ટૂંકા ગાળામાં લખાયુ ં હતુ.ં

5.

‘આક્સ્તક’ _________ વાદ પર રૂપકથા છે .

6.

ગાંધીજીની આત્મકથા ___________ ભાગમાં વહેંચાયેલી છે .

7.

‘નવજીવન ટ્રસ્ટ’ ની સ્થાપના _________ િહેરમાં થઈ.

8.

કેળવણીનો સાધારણ અથા _________ એ જ થાય છે .

9.

ગાંધીજી વર્ા 1918 માં સાહહત્ય સંમેલનના ___________ નનમાયા હતા.

10. ગાંધીજીએ ગીતા ઉપર ‘ગીતાબોધ’ અને __________એમ બે પુસ્તકો રચેલા.

(12)

(10)

ડૉ. બરબરસરહેબ આબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016
અભ્યરક્રમ

O અનુસ્નરતક પદવી અભ્યરક્રમ (M.A.)

Numerical Code : ૦૦36
નોંધણી નાંબર :

પરઠ્યક્રમ

Oસરહહત્ય મીમરાંસર (MGT-6)

Numerical Code : ૦205

તરરીખ

O 11/07/2016

સમય

સ ૂચનર

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયરત છે

પ્ર.1

O 03.00 to 06.00
કુ લ ગુણ O 70

ભારતનુ ં રસસ ૂિ જણાવી તેના પર નવનવધ આચાયોએ કરે લી ટીકા જણાવો.

(12)

અથવર
આનંદવધાનના ‘ધ્વનન’ નવચારની વ્યાખ્યા અને પ્રકારો સહહત સ્પષ્ટ સમજ આપો.
પ્ર.2

પ ૂવાની સાહહત્ય મીમાંસામાં વક્રોક્તત નવચારનુ ં મહત્વ જણાવો. વક્રોક્તતના નવનવધ પ્રકારની સંચક્ષપ્ત સમજ આપો.
(12)
અથવર
િબ્દ િક્તત એટલે શુ?ં નવસ્તારપ ૂવાક સૈિાંનતક ચચાા કરો.

પ્ર.3

એહરસ્ટોટલે આપેલી ટ્રે જેડીની નવભાવના સ્પષ્ટ કરી ટ્રે જેડીના નવનવધ અંગોની ચચાા કરો.

(12)

અથવર
ટી.એસ. એચલટયના કલાનવચારની ભ ૂનમકા તેમના પ્રખ્યાત નનબંધોના આધારે સ્પષ્ટ કરો.
પ્ર.4

મેથ્યુ આનોલડનો સાહહત્ય નવચાર સમજાવો.

(12)
અથવર

‘સાહહત્યમાં ઉદ્દાિ તત્વનુ ં મહત્વ’ નવર્ય પર લોન્દ્જાઈનની નવચારણાના આધારે સમજાવો.
પ્ર.5

કોઈપણ બે ટૂાંકનોંધ લખો.

(12)

(1) રમણીયતા નવચાર
(2) નવ્ય નવવેચનનુ ં હાદા
(3) કોલહરજનો કાવ્ય નવચાર
(4) ગુજરાતી નવવેચનનો સંચક્ષપ્ત પહરચય
પ્ર.6

નીચે આપેલી ખરલી જગ્યર પ ૂરો.
1.

નાટયિાસ્ત્રના રચનયતા __________છે .

2.

મમ્મટના ગ્રંથનુ ં નામ __________છે .

3.

રમણીયતા નવચાર _________એ આપ્યો.

4.

ગાંધીયુગના સાહહત્યગુરુ _________છે .

5.

‘ધ્વન્દ્યાલોક’ ગ્રંથની રચના _________એ કરી.

6.

_________આચાયા અચભનવ ગુપ્તાના નિષ્ય હતા.

7.

ઔચચત્ય નવચાર __________એ આપ્યો.

8.

રાજિેખરના અલંકારિાસ્ત્રના ગ્રંથનુ ં નામ __________છે .

9.

અલંકારિાસ્ત્રના પ્રવતાક __________ગણાય છે .

10. વસ્તુગત સહસંબધ
ં ક નસિાંત __________એ આપ્યો છે .

(10)

ડૉ. બરબરસરહેબ આબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016
અભ્યરક્રમ

O અનુસ્નરતક પદવી અભ્યરક્રમ (M.A.)

Numerical Code : ૦૦36
નોંધણી નાંબર :

પરઠ્યક્રમ

Oગુજરરતી ગદ્યનર સીમર ચચહ્નો (MGT-7)

તરરીખ

O 12/07/2016

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચનર

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયરત છે

પ્ર.1

Numerical Code : ૦220

કુ લ ગુણ O 70

‘મારી હકીકત’ની આત્મકથાના લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખી આત્મકથા તરીકેની નવિેર્તાઓ

(12)

અને મયાા દાઓની ચચાા કરો.
અથવર
‘મારી હકીકત’ કૃનતમાંથી પ્રગટ થતુ ં નમાદનુ ં સમાજ સુધારક તરીકેન ુ ં વ્યક્તતત્વ આલેખો.
પ્ર.2

‘જ્નાક્ન્દ્તકે’ કૃનતની નનબંધના લક્ષણોને આધારે નવિેર્તાઓ અને મયાા દાઓની ચચાા કરો.

(12)

અથવર
‘િૈિવને સીમાડે ’ અને ‘એક ધારો વરસાદ’ નનબંધની ચચાા કરો.
પ્ર.3

‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ’ કૃનતમાં સૌરાષ્ટ્ર પ્રદે િનુ ં જનજીવન તથા સંસ્કૃનતક જીવન પ્રગટ થયુ ં છે .

(12)

- ચચાા કરો.
અથવર
‘આહીરની ઉદારતા’ વાતાા ની સમીક્ષા કરો.
પ્ર.4

‘કાવ્યની િક્તત’ ને આધારે રા.નવ. પાઠકને નવવેચક તરીકે મ ૂલવો.

(12)

અથવર
‘કાવ્યની િક્તત’ ના નવવેચન લેખોની ચચાા કરો.
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ લખો (ગમેં તે બે )
1.

‘કાવ્યની િક્તત’ ના ગ્રંથાવલોકનો

2.

‘મારી હકીકત’ િીર્ાક ની ચચાા

3.

‘મુિળધાર વરસાદ’ નનબંધની ચચાા

4.

‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ’ િીર્ાકની યથાથાતા

બહુવૈકલ્લ્પક પ્રશ્નોનર ઉત્તરો આપો.

પ્ર.6
1.

‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર’ની પ્રથમ આવ ૃનિ ઈ.સ._______માં પ્રગટ થઇ હતી.

2.

‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર’ સમ ૂહમાં કુ લ _________ વાતાા ઓ આવેલી છે .

3.

કાવ્યની િક્તત ના લેખક _________છે .

4.

‘જ્નાક્ન્દ્તકે’ નનબંધ સંગ્રહના લેખક__________છે .

5.

‘જ્નાક્ન્દ્તકે’ નનબંધની િીજી આવ ૃનિ ઈ.સ. _________માં પ્રગટ થયેલી છે .

6.

ગુજરાતી ભાર્ાની પ્રથમ આત્મકથા ________ છે .

7.

નમાદાિંકરને જે ગુજરાતી ન જાણે તે ગુજરાતી જ કે મ ગણાય? આ ઉક્તત _______ની છે .

8.

કનવ નમાદનો સમયગાળો ________ છે .

9.

સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ભાગ-૧ ના લેખક _________ છે .

10. ‘ધેલોિા’ વાતાા _________ વાતાા સંગ્રહમાં આવે છે .

(12)

(10)

ડૉ. બરબરસરહેબ આબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016
અભ્યરક્રમ

O અનુસ્નરતક પદવી અભ્યરક્રમ (M.A.)

Numerical Code : ૦૦36
નોંધણી નાંબર :

પરઠ્યક્રમ

અનુવરદ (અંગ્રેજી અને हिन्दीમરથી) (MGT-8)

તરરીખ

O 13/07/2016

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચનર

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયરત છે

પ્ર.1

Numerical Code : ૦221

કુ લ ગુણ O 70

આધુનનક યુગમાં અનુવાદનુ ં મહત્વ નવગતે સ્પષ્ટ કરો.

(14)

અથવર
“નવનવધ સંસ્કૃનત સંગમના કાયામાં અનુવાદ ઉપયોગી છે ” – નવધાન સમજાવો.
પ્ર.2

અનુવાદકની સજ્જતા નવિે સનવસ્તાર ચચાા કરો.

(14)
અથવર

ુ ન નવિે અનુવાદકે કેવી
માત ૃભાર્ા નવર્યક સજ્જતા અને અનુવાદ ભાર્ા પ્રત્યેના સંતલ
કાળજી રાખવી જોઈએ?
પ્ર.3

અનુવાદ કલા છે નવજ્ઞાન ? સમજાવો

(14)
અથવર

કાવ્યનો અનુવાદ કરતી વખતે કે વા પ્રકારની કાળજી રાખવી જોઈએ ? ચચો.
પ્ર.4

અનુવાદ ક્ષેિનુ ં કાયાક્ષેિ સનવસ્તાર સમજાવો.

(14)
અથવર

અનુવાદમાં અથાનવચાર અને સહાયક સાધનો નવિે નવગતે લખો.
પ્ર.5

નીચેનરમરાંથી કોઈ પણ બે ટૂાંકનોંધ લખો.
1.

નાટકોના અનુવાદની સમસ્યાઓ

2.

રૂહઢપ્રયોગોનો અનુવાદ

3.

અનુવાદના પ્રકાર

4.

અનુસર્જન

____________________

(14)

