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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 ‘આધુહનક’ શબ્દ કઈ ભાષા પરથી ઉતરી આવ્યો છે ?  
  (A) લેટિન (B) ફારસી (C) સંસ્કૃત (D) અંગે્રજી 

૨. ‘પ્રહતભાષાનું કવચ’ નામનો ગં્રથ કોનો છે ?  (A)ડૉ. ચંદ્રકાંત િોપીવાળા(B)સુમન શાિ(C)ડૉ. નલીન રાવળ (D) સુરેશ જોષી  
૩. ‘અહસ્તત્વવાદ’નો જન્મ કયા દેશમાં થયો િતો ?  
 (A) જાપાન (B) અમેટરકા (C) ઈંગ્લેન્ડ (D) ફ્રાન્સ 

૪. ‘હછન્નપત્ર’ અને ‘મરણોત્તર’ કોની કૃહત છે ? (A) સુમન શાિ (B) દલપતરામ (C) નમમદ (D) સુરેશ જોષી 
૫. ‘અરામ શાિ, મરીશા, જ્યોજમ  વરગીસ, આહશકા, દીપ’ કઈ નવલકથાના     
    પાત્રો છે ?  

(A) હછન્નપત્ર (B) મરણોત્તર (C) પેરેહલહસસ (D) અમૃતા 
 

 

૬. ‘અમૃતા’ અને ‘લાગણી’ કોની નવલકથા છે ? (A) હચનુ મોદી (B) સુમન શાિ (C) સુરેશ જોષી (D) રઘુવીર ચૌધરી 
૭. ‘ચાખડીએ ચંડી ચાલ્યા િસમુખલાલ’ કોની કૃહત છે ?  
(A) જયોહતષ જાની (B) સમુન શાિ (C) સુરેશ જોષી (D) રાધેશ્યામ શમામ  
૮. ‘વલય’, ‘કાવેરી’, ‘દપમણલોક’ કોની કૃહત છે ?  



  Seat No:________ (A) જયોહતષ જાની (B) સમુન શાિ (C) ધીરેન્દ્ર મિેતા (D) મોિમ્મદ માંકડ 
૯. ‘ચલ મન મુંબઈનગરી, જોવા ને પૃચ્છ હવનાની મગરી’ કોની કહવતા છે ?  (A) જયોહતષ જાની (B) સમુન શાિ (C) ધીરેન્દ્ર મિેતા (D) હનરંજન ભગત 

૧૦. ‘પન્નાભાભી’ કોની કૃહત છે ?   

 (A) હચન ુમોદી (B) તારક મિેતા (C) સતીશ વ્યાસ (D) જોસેફ મેકવાન 

૧૧. ‘ઈષામદગઢ’ કોનો ગઝલ સંગ્રિ છે ?  
 (A) હચન ુમોદી (B) તારક મિેતા (C) રાજેન્દ્ર શુક્લ (D) મનોજ ખંડેટરયા 
૧૨.’ન કૌંસમા’ં ‘ન કૌંસ બિાર’ કોનો વાતામ સંગ્રિ છે ?   (A) જયોહતષ જાની (B) સુમન શાિ (C) ધીરેન્દ્ર મિેતા (D) સરોજ પાઠક  
૧૩. ‘અમૃતા’ નવલકથાન ેકયા વષે જ્ઞાનપીઠ એવોડમ મળ્યો િતો ? 

 (A) ૨૦૧૩ (B) ૨૦૧૪ (C) ૨૦૧૫ (D)૨૦૧૬ 

૧૪. ‘પોિકંુ’ વાતામસંગ્રિ કોનો છે  ?   (A)રાધેશ્યામ શમામ(B)રઘુવીર ચૌધરી (C) રાવજી પિેલ (D) ઉમાશંકર જોષી 
 Q:- 2   ૧. ‘આધુહનકતા’ની સંજ્ઞા અને હવભાવના સમજાવી, તેની લાક્ષહણકતાઓ હવશે      14        ચચામ કરો ?                            અથવા 
        ૨. આધુહનકતાના સંદભે અહસ્તત્વવાદની સહવસ્તાર સમજાવો  ?  
Q:- 3    ૧.  આધહુનક નવલકથામાં પ્રગિ થતી આધહુનકતા હવશે હવગતે ?                 14                         અથવા 
       ૨. આધુહનક િ ંકીવાતામ હવશે હવસ્તારપ વમક ચચામ કરો ?  
Q:-4    ૧. સુરેશ જોષીની ‘રાક્ષસી’ વાતામની આસ્વાદલક્ષી સમીક્ષા કરો ?                   14                         અથવા        ૨. સુમન શાિની ‘૨૦૨૦’ વાતામનું આસ્વાદલક્ષી સમીક્ષા ?   
    Q:-5     િ ંકનોંધ લખો  (ગમે તે બ ે)                                                       14           ૧. આધુહનક ગુજરાતી કહવતામાં આધહુનકતા આલેખો ?           ૨. રાવજી પિેલની 'સગી' વાતામનો આસ્વાદલક્ષી સમીક્ષા કરો ?           ૩. ગુજરાતી નાિકમાં પ્રગિ થતી આધુહનકતા હવશે િ ંકમાં લખો ?            ૪. રઘુવીર ચૌધરીની 'પોિકંુ' વાતામનો આસ્વાદલક્ષી સમીક્ષા કરો ?     
 


