
  Seat No:________ 

 

FACULTY OF ARTS & HUMANITIES 
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SEMESTER – I 

WINTER EXAMINATION – 2021 (REGULAR / SUPPLEMENTARY) 

SUBJECT NAME :- પદ્યકૃતિનો અભ્યાસ : મધ્યકાલીન-GUJARATI 

SUBJECT CODE :  CE 101                                                                   COURSE : B.A 
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Instructions: 

1.  Attempt all the questions. 

2.  Make suitable assumptions wherever necessary. 

3.  Draw diagrams wherever necessary. 

4.  Figure to the right side indicates marks.  

5.  Do not write anything in question paper 

Q.1 MCQ Questions 

 

૧. ‘અનુભવબ િંદુ’ કોની કૃતિ છે ?     (A) નરબસિંહ મહેિા (B) પે્રમાનિંદ (C) શામળ (D) અખો 
૨.  ‘હ િંડી’ કોની કૃતિ ?      (A) અખો (B) પે્રમાનિંદ (C) શામળ (D) નરબસિંહ મહેિા    
૩.  ‘સત્યભામાનુિં રૂસણિં’ કોની કૃતિ છે ?    

    (A) નરબસિંહ મહેિા (B) પે્રમાનિંદ (C) શામળ (D) મીરાિં 
૪.  ‘પદ’ કોના પ્રખ્યાિ છે ?      (A) મીરાિં (B) પે્રમાનિંદ (C) શામળ (D) અખો 
૫.  ‘પે્રમસખી’ િરીકે કયા કતવ ઓળખાય છે ?     (A) દયારામ (B) પે્રમાનિંદ (C) શામળ (D) મીરાિં 
૬.   'રામરમકડુિં જડડયુિં ર'ે કોની કૃતિ છે ?    (A) દયારામ (B) પે્રમાનિંદ (C) શામળ (D) મીરાિં 
૭. 'ગુરુ કીધા મેં ગોકળનાથ ઘરડા  ળદને ઘાલી નાથ.' કોની કૃતિ છે ?      (A) નરબસિંહ મહેિા (B) પે્રમાનિંદ (C)  અખો (D) શામળ 

૮. મીરાિંના પતિનુિં નામ જણાવો?      (A) ભોજરાજ (B) દુદાજી (C) તવક્રમજી (D) યુવરાજ   
૯.  દયારામનો જન્મ કયાિં થયો હિો ?       (A) વડોદરા (B) સુરિ (C) ચાિંદોદ (D) અમદાવાદ  
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૧૦. 'માડી, નિંદનો કુવર મારી કેડે પડ્યો રે.' કોની કૃતિ છે ?       (A) શામળ (B) નરબસિંહ મહેિા (C) મીરાિં (D) દયારામ  
૧૧. ‘ભ િળ ભતતિ પદારથ મોટુિં’ કોનુિં પદ છે ?        (A) શામળ (B) નરબસિંહ મહેિા (C) મીરાિં (D) દયારામ   ૧૨. ‘જશોદાનો તવલાપ’ કોની કૃતિ છે ?      (A) શામળ (B) નરબસિંહ મહેિા (C) દયારામ (D) પે્રમાનિંદ  
૧૩. ‘ઘણા પરમેશ્વર એ તયાિંની વાિ ? કોની કૃતિ છે ?        (A) અખો (B) નરબસિંહ મહેિા (C) દયારામ (D) મીરાિં   
૧૪. ‘છિંદના પ્રકાર જણાવો ?       (A)એક  (B)   ે(C) ત્રણ (D) ચાર 

 

Q.2 
 

નીચેના પ્રશ્નોના જવા  આપો  (કોઈ પણ ૪ (ચાર)                        08 

૧. આખ્યાનની એક વ્યાખ્યા આપો ?  
૨. નરબસિંહ મહેિાની  ે કાવ્ય કૃતિ જણાવો ?  
૩. અખાની  ે કૃતિ જણાવો ?  
૪. પદમાિં ઊર્મિની અતભવ્યતતિ કેવી રીિે થાય છે ?  
૫. વસિંિતિલકા છિંદનુિં  િંધારણ અન ેઅક્ષર સિંખ્યા જણાવો ?  
૬. છિંદના પ્રકાર કેટલા અન ેકયા કયા જણાવો ?  
 

 

Q.3 
 

નીચેના પ્રશ્નોના જવા  આપો  (કોઈ પણ ૬ (છ)                            18 

૧ પદના પ્રકાર જણાવો ?  
૨. મધ્યકાલીન ત્રણ પદ કતવના નામ જણાવો ?  
૩. મધ્યકાળના ત્રણ રાસ કે રાસોના નામ જણાવો ?   
૪. ‘છપ્પો’ એટલે શુિં ? એક ઉદાહરણ લખો ?   
૫. ઝ લણા છિંદનુિં  િંધારણ જણાવી ઉદાહરણ આપો ?  
૬. દયારામની કાવ્યરચનાઓ તવશે જણાવો ?  
૭. તશખડરણી છિંદનુિં  િંધારણ જણાવી ઉદાહરણ આપો ?  
૮.શ્રીકૃષ્ણને જોઈન ેનાગણો શુિં કહે છે ?   

 

Q.4 
 

નીચનેા પ્રશ્નોના જવા  આપો  ? (કોઈ પણ ૬ (છ)                           30 

૧. ‘પદ’ના લક્ષણો જણાવો ?  
૨. મીરાિં ાઈનો જન્મ અન ેકવન તવશ ેસમજાવો ?  
૩. ‘નરબસિંહ મહિેાના જીવન અન ેકવન તવશ ેસમજાવો ?  
૪. પ્રમેાનિંદના જીવન અન ેસાતહત્ય સજિન તવશ ેસમજાવો ?   
૫. રાસ-રાસો તવશ ેટ િંકનોંધ લખો ?  
૬. ‘જળકમળ છોડી જા ર,ે  ાળા ! કતૃિનો આસ્વાદ ?  
૭. પદ્યવાિાિના લક્ષણો સમજાવો ?  
૮. આખ્યાન તવશ ેટ િંકનોંધ લખો ?     
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                                               Best of  Luck 
 

 


