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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                                                                                                                              14 
 

૧ ‘નાટ્યશાસ્ર’ કોની કૃહિ છે ?  (A) વાલ્મીકક (B) વેદ વ્યાસ (C) કાહિદાસ (D) ભરિ મુહન 

૨. ગુજરાિી ભાષાનુું પ્રથમ નાટક કયુું  ?  (A) ભટનુું ભોપાળુું (B) રાઈનો પવવિ (C) િક્ષ્મી (D) આગગાડી 
૩. ‘િહિિાદુ:ખદશવક’ કોનુું નાટક છે ?  (A) રણછોડભાઈ ઉદયરામ (B) દિપિરામ (C) નમવદ (D) નવિરામ 

૪. ‘ભટ્ટનુું ભોપાળુું’ અને ‘વીરમિી’ કોની કૃહિ છે ?  (A) રણછોડભાઈ ઉદયરામ (B) દિપિરામ (C) નમવદ (D) નવિરામ 

૫. મનુભાઈ પુંચોળી (દશવક)ની નાટ્યકૃહિ જણાવો ?  (A) ગોહપકા (B) જયાજયુંિ (C) જહિયાવાિ (D) હશશુપાિવધ 

૬. ‘દુહનયાને ઊંધા ચશમાું’  કોની કૃહિ છે ? (A) હચનુ મોદી (B) િારક મિેિા (C) દિપિરામ (D) સારુંગ બારોટ 

૭. ‘જયાજયુંિ’ નાટક કઈ શૈિીમાું િખાયુું છે ?  
(A) ડોિનશૈિી (B) ઐહિિાહસક (C) આધુહનક (D) અનુ-આધુહનક  
૮. ‘વેઈટટુંગ ફોર ગોદો’ પરથી કયુું નાટક િખાયુું છે ?  (A) ગોહપકા (B) એક ઉંદર અને જ્દુનાથ (C) જહિયાવાિ (D) હશશુપાિવધ 

૯. ‘અુંગુહિમાિ’ નાટક કયા સામહયક એકાુંકી રૂપે છપાયુું િિુું ?  (A) શબ્દસૃહિ (B) બુહધધપ્રકાશ (C) ગદ્યપવવ (D) પરબ 

૧૦. ‘જળને પડદે’ કોની કૃહિ છે ?   (A) હચનુ મોદી (B) િારક મિેિા (C) સિીશ વ્યાસ (D) સારુંગ બારોટ 
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૧૧. ‘અુંગીરામ’ પાર કયા નાટકમાું આવે છે ?  (A) ગોહપકા (B) એક ઉંદર અને જ્દુનાથ (C) જહિયાવાિ (D) અુંગુહિમાિ 

૧૨. સાપના ભારા’ કોની કૃહિ છે  ?   (A) હચનુ મોદી (B) િારક મિેિા (C) સિીશ વ્યાસ (D) ઉમાશુંકર જોષી 
૧૩. ‘ધનશયામ’ ઉપનામથી કોણ સાહિત્ય સજવન કરે છે ? (A) ઉમાશુંકર જોષી(B) િારક મિેિા(C) સિીશ વ્યાસ(D)કનૈયાિાિ મુનશી 
૧૪. ‘ગાજરની હપપૂડી’ કોની કૃહિ છે ?   (A) હચનુ મોદી (B) િારક મિેિા (C) દિપિરામ (D) ઉમાશુંકર જોષી 
 

Q:- 3  ૧.  સિીશ વ્યાસકૃિ ‘અુંગુહિમાિ’ નાટ્યકૃહિનુું સમગ્રિક્ષી મૂલ્યાુંકન કરો ?            14                         અથવા 
         ૨. નાટકનાું ઘટકિત્વોને આધારે નાટ્યકૃહિ િરીકે ‘અુંગુહિમાિ’ની ચચાવ કરો ?  
 

 

Q :- 4    ૧. સુધારકયુગના નાટ્યસજવકો જણાવી, િેમની નાટ્યરચનાઓનો પકરચય આપો.      14                          અથવા 
         ૨. આધુહનકયુગના નાટ્યસજવકો જણાવી, િેમની નાટ્યરચનાઓનો પકરચય આપો. 
 

 

 

 
Q:- 5 ટૂુંકનોંધ િખો  (ગમે િે બે ) 

 

    14          ૧. કનૈયાિાિ મુનશી નાટ્યકે્ષરે પ્રદાન મૂિવો.           ૨. ‘અુંગુહિમાિ’ નાટકમાું સાુંપ્રિ રાજકારણ કટાક્ષ હવશ ેિખો ?          ૩. ઉમાશુંકર જોષી નાટ્યકે્ષરે પ્રદાન મૂિવો.          ૪. ડૉ. સિીશ વ્યાસનુું સાહિત્ય સજવન હવશ ેિખો ?     
 

 

 
 
 Q: -2 

 

૧. નાટક એટિે શુું ? િેની સુંજ્ઞા સ્પિ કરી સ્વરૂપ અને િક્ષણો જણાવો ?          14                          અથવા 
૨. ગુજરાિી નાટકના ઉદ્દભવ અને હવકાસની રૂપરેખા દશાવવો ?    

 

    


