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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.૧ MCQ Questions 

 

૧ ‘અમૃિા’ કોની કૃશિ છે ?  
   (A)રઘુવીર ચૌધરી (B) પન્નાલાલ પટેલ (C) કાન્િ (D) સુરેિ જોષી 
૨. ‘ગીિાાંજલી’ કાવ્યસાંગ્રહ કોનો છે ?  
   (A) કાશલદાસ (B) શવવેકાનાંદ (C) કાન્િ (D) રશવન્રનાથ ટાગોર 
૩. ગ્રીસ કશવ હોમરનુાં મહાકાવ્ય જણાવો ?  
   (A) પેરેડાઈઝ લોસ્ટ (B) ડડવાઇન કોમેડડ (C) ઇશલયડ (D) ઑડડસી 
૪. ‘રઘુવાંિ’ અને ‘કુમારસાંભવ’ કોની કૃશિ છે ?  
   (A) કાશલદાસ (B) શવવેકાનાંદ (C) વાલ્મીડક (D) રશવન્રનાથ ટાગોર 
૫. કશવ માદ્યની કૃશિ કઈ છે ?  
  (A) રઘુવાંિ (B) મહાભારિ (C) રામાયણ (D) શિિુપાલવધ 

૬. ‘બુદ્ધચડરિ’ કોની કૃશિ છે ? 

  (A) કાશલદાસ (B) શવવેકાનાંદ (C) વાલ્મીડક (D) અશ્વઘોષ 

૭. ‘માનવીની ભવાઈ’ કોની કૃશિ છે ?  
  (A)રઘુવીર ચૌધરી (B) પન્નાલાલ પટેલ (C) કાન્િ (D) સુરેિ જોષી 
૮. ‘મહાભારિ’ના કિાા જણાવો ?  
  (A) કાશલદાસ (B) વેદ વ્યાસ (C) વાલ્મીડક (D) અશ્વઘોષ 

૯. ‘વાલ્મીડક રામાયણમાાં કેટલા શ્લોકો છે ?  

૧૪ 
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  (A) ૩૦,૦૫૭ (B) ૩૦,૦૫૮(C) ૩૦,૦૫૯ (D) ૩૦,૦૬૦ 

૧૦. રઘુવાંિ’ મહાકાવ્યમાાં કેટલા સગા છે ?     (A)૧૮ (B) ૧૯ (C) ૨૦ (D) ૨૧  
૧૧. ‘સરસ્વિીચાંર’ કઈ સાલમાાં પ્રગટ થઈ હિી ?  
  (A)૧૮૮૫ (B) ૧૮૮૬ (C) ૧૮૮૭ (D) ૧૮૮૮ 

૧૨. ‘‘માનવીની ભવાઈ’ને કયારે જ્ઞાનપીઠ એવોડા મળ્યો હિો ?    (A)૧૯૫૮ (B) ૧૯૬૫ (C) ૧૯૮૫ (D) ૧૯૪૭ 

૧૩. ‘સત્યના પ્રયોગો’ કોની કૃશિ છે ?    (A)ગાાંધીજી (B) શવવેકાનાંદ (C) વાલ્મીડક (D) રશવન્રનાથ ટાગોર 
૧૪. ‘પે્રમપચીસી’ કોની કૃશિ છે ?    (A)દયારામ (B) શવશ્વનાથ જાની (C) વાલ્મીડક (D) અશ્વઘોષ 

 

Q.૨ 

 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો  (ગમે િે એક) 
૧. ‘પ્રશિષ્ટ’ િબ્દનો અથા સમજાવો કૃશિ અને પ્રશિષ્ટ બ ેિબ્દો છે શવિે માશહિી આપો ?                           અથવા 
૨. પ્રશિષ્ટ કૃશિની વ્યાખ્યા આપીન ેિેની લાક્ષશણકિાઓ શવગિે ચચો ?    

 

  ૧૪ 

Q.3  

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો  (ગમે િે એક ) 

 

૧. શવશ્વ સાશહત્યની પ્રશિષ્ટ કૃશિ જેવી કે વાલ્મીડક કૃિ ‘રામાયણ’ મહાકાવ્ય     વણાવો ?                         અથવા 
૨. કશવ માદ્યનુાં ‘શિિુપાલ’ મહાકાવ્યનુાં વણાન કરો ?    

 

 

  ૧૪ 

 

 

Q-૪ 

 
 

 

 

 

Q. ૫ 

 

 

 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો  (ગમે િે એક )  ૧. પ્રશિષ્ટ કૃશિ ‘માનવીની ભવાઈ’ નવલકથાનુાં વણાન કરો ?                         અથવા 
૨. ‘સત્યના પ્રયોગો’ આત્મકથાનુાં વણાન કરો ?  

 

 

 

૧૪ 

         ટ ાંકનોંધ લખો  (ગમે િે બે )                                                       ૧૪                      ૧. આખ્યાન શિરોમશણ પે્રમાનાંદ ‘નળાખ્યાન’            ૨. નાટ્યકાર શચનુ મોદીનુાં ‘જાલકા’ નાટક           ૩. ‘અમૃિા’નુાં પાત્રશચત્રણ વણાવો.           ૪. દેવકી- વાસુદેવ – માિૃવાંદના વણાવો.    
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