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FACULTY OF ARTS & HUMANITIES 

BACHELOR OF ARTS 

SEMESTER – I 

WINTER EXAMINATION – 2021 (REGULAR / SUPPLEMENTARY) 

SUBJECT NAME :- ગદ્ય કૃતિનો અભ્યાસ ‘અતગયાર દેરાાં’-GUJARATI 

SUBJECT CODE :  CE 102                                                                 COURSE : B.A 

DATE: 16/03/2021 

TIME: 10:30 am – 01:30 pm                                                                   TOTAL MARKS: 70 

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. ‘કરણઘેલો’ નવલકથાના લેખકન ાં નામ જણાવો ?     (A) નવલરામ  (B) નમમદ  (C) ધૂમકેિ   (D) નાંદશાંકર મહેિા  
૨.  ‘વનરાજ ચાવડા’ કૃતિના લેખકન ાં નામ જણાવો ?    (A) મતહપિરામ નીલકાંઠ (B) રા. વી. પાઠક  (C) કલાપી (D) સ ાંદરમ ્ ૩.   નવતલકા ‘Novel’ શબ્દ કઈ ભાષામાાંથી ઉિરી આવ્યો છે ?     
 (A) અાંગે્રજી  (B) સાંસ્કૃિ  (C) લેટિન  (D) ફારસી 
૪.  ‘સરસ્વિીચાંદ્ર’ કોની કૃતિ છે ?     A) કનૈયાલાલ(B)રા.વી.પાઠક (C) ગોવધમનરામ તિપાઠી (D)  દશમક 
૫.  ‘પોસ્િ ઓટફસ’ વાિામસાંગ્રહ કોનો છે ?     (A) ધૂમકેિ  (B) પન્નાલાલ પિેલ (C) મેઘાણી (D) ઈશ્વર પેિલીકર 
૬. રામચાંદ્ર પિેલનો જ્નન્મ કયાાં થયો હિો ?    (A) તવસનગર (B) ખેરાલ  (C) ઉમિા (D) હારીજ   
૭. રામચાંદ્ર પિેલનો કતવિા સાંગ્રહ જણાવો ?  

(A)  બગલથેલો (B) વરાળ (C) રાજગઢી (D) પદ્દતનદ્રા  
૮.  દીપકરાગ કોણે ગાયો હિો ?      (A) િાના-રીરી (B) િાનસેન  (C) મીરાાં (D) અકબરે  
૯. મલ્હાર રાગ  કોણે  ગાયો હિો ?  
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     (A) િાનસને (B) નરસસાંહ મહેિા (C) મીરાાં (D) િાના-રીરી  
૧૦. ‘લાખ તમયાાં’ કઈ વાિામન ાં પાિ છે ?      (A)‘રિન’ (B) ‘મલ્હાર’ (C) ‘વાળી’ (D) ચૂડેલ 

૧૧. ‘પોટઠયો’ વાિામમાાં વેશ પલિો  કોણ કરે છે ?        (A)ભાથીજી (B) તશવ-પાવમિી (C) બ્રહ્માજી (D) તવષ્ણુ  
૧૨. ‘ચૂડેલ’ વાિામન ાં મ ખ્ય પાિ જણાવો ?         (A)ભાથીજી (B) તવષ્ણુજી (C) બ્રહ્માજી (D) ગલબાજી 

૧૩. ‘ભાથીજી’ કઈ વાિામના નાયક છે ?       (A)‘રિન’ (B) ક ાંડવાવ (C) વાળી’ (D) ચૂડેલ 

૧૪. ‘અલાંકારના પ્રકાર જણાવો ?       (A)એક  (B) બ ે(C) િણ (D) ચાર 
 

Q.2 
 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો  (કોઈ પણ ૪ (ચાર) 
૧. રામનારાયણ પાઠકની કોઈપણ બે કૃતિ લખો ?  
૨. ‘સ્નેહરતમમ’ના કોઈપણ બે વાિામસાંગ્રહો લખો ?  
૩. સ રેશ જોષીના બ ેનવતલકા સાંગ્રહો લખો ? 

૪. રામચાંદ્ર પિેલના બ ેલતલિતનબાંધો લખો ? 

૫. અલાંકારના પ્રકારો કયા કયા જણાવો ?  
૬. ઉપમા અલાંકારના બે ઉદાહરણ આપો ?  
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Q.3 
 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો  (કોઈ પણ ૬ (છ) 

૧. રૂપક અલાંકારની વ્યાખ્યા આપો ?  
૨. અવામચીન ગ જરાિી ગદ્ય સાતહત્યસ્વરૂપોના પ્રકારો જણાવો ?  
૩. ટકશોર જાદવના િણ વાિામસાંગ્રહો જણાવો ?    
૪. આધ તનકય ગના વાિામકારો જણાવો ? (કોઈ પણ િણ)  
૫. િૂાંકીવાિામના ઘિક િત્વો જણાવો ?  
૬. ચાંદ્રકાાંિ બક્ષીના િણ નવતલકાસાંગ્રહો જણાવો ?  
૭. ગાાંધીય ગના વાિામકારો જણાવો (કોઈ પણ િણ)   
૮. રામચાંદ્ર પિેલના િણ નવલકથા સાંગ્રહો જણાવો ?  
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Q.4 
 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો  ? (કોઈ પણ ૬ (છ ) 

૧.રામચાંદ્ર પિેલના જીવન-કવન અને સાતહત્ય સજમન તવશે િૂાંકમાાં સમજાવો ? 

૨. દીપકરાગ ગાવાન ાં શ ાં પટરણામ આવ્ય ાં ? સમજાવો   
૩. ‘ભાથીજી’ન ાં શબ્દતચિ આલેખો ?  
૪. ‘ચોર-ડાક ઓને જાનન ાં સ્વાગિ કેવી રીિે કય ું ? સમજાવો   
૫. ‘બ્રાહ્મણકન્યાને કયો શાપ મળ્યો છે ? સમજાવો.   
૬. ‘અતગયાર દેરાાં’ નવતલકામાાં લેખકે વાિામની માાંડણી કેવી રીિે કર ેછે ?  
૭. કનકાભાએ ખળ ાં કેવી રીિે આપય ાં ? સમજાવો.  
૮. તશવ-પાવમિી પૃથ્વીના પટરભ્રમણ વખિે શ ાં કરિાાં ?  
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                                          Best of Luck  

 

 

 


