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Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P.
A�s-Science & J. Shah Commerce
College, Dakor Online Internal
Examination, October - 2020 B.A
(Semester – III Paper Code : UA03CGUJ22
Paper Name : �િશ� ગજુરાતી કા�યઝલક ખંડ:
૦૧ અને ૦૨ સંપાદક: ચં�કાંતશેઠ
Date :07/10/2020                                         Time : 12:00 to 12:30 pm                                                     
Total Marks: 30 
* Required

Full Name *

EMAIL ID

Mobile No. *

Roll No. *
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5.

Mark only one oval.

B.Sc.

B.Com.

B.A.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

Give the answer of the following multiple choice questions. [attempt all] [30] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

કા�ત

નરિસંહ મહેતા

કલાપી

�હાનાલાલ

Class *

Semester *

૧. નીચેના માંથી કયાં કિવ મ�યકાલીન યુગનાં છે ?
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8.

Mark only one oval.

મીરાંબાઇ

નરિસંહ મહેતા

ભાલણ

�હાનાલાલ

9.

Mark only one oval.

શાશાં �૫ વખાણું

જળકમળ

ઘડ૫ણ કોણે મોક�યુ

મુખડાની માયા

10.

Mark only one oval.

ક૫ટી અને લોભી

પીડ૫રાઇ �ણે

અિભમાની

િનંદા કર ેતે

ર. ‘ઘડ૫ણ કોણે મોક�યુ’ કયા કિવનું કા�ય છે ?

૩. નીચેના માંથી કયુ ૫દ મીરાંબાઇનું છે ?

૪. ‘વૈ�ણવજન તો’ ૫દને આઘાર ેવૈ�ણવજન કેવો હોવો જોઇએ.
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11.

Mark only one oval.

રાણા

હિર

ભકત

સંસારી

12.

Mark only one oval.

મીરાંબાઇ

નરિસંહ મહેતા

દયારામ

અખો

13.

Mark only one oval.

દલ૫તરામ

ભાલણ

દયારામ

�ેમાનંદ

૫. મીરાંબાઇના મતે �વનો સંગાથી કોણે છે ?

૬. નીચેના માંથી કયા કિવની કિવતામાં કટા�નું ત�વ વઘાર ેછે ?

૭. નીચેના માંથી કયા કિવને મ�યકાલીન યુગનો અંિતમ કિવ કહેવાય છે ?
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14.

Mark only one oval.

અગમનીગમની બાબતે

એકબી� ૫ર ઉ૫કારની બાબતે

નંદ કુવર સાથેની િ�તની બાબતે

એક બી�ના કાય�ની બાબતે

15.

Mark only one oval.

શંખ વગાડી

�તુિત કરી

ઢોલ વગાડી

મુંછ મરડી

16.

Mark only one oval.

ઝાંઝવાના નીર જવેું

બળભાગી

અલૌિકક

આનંિદત

૮. લોચન અને મન વ�ચે કઇ બાબતે ઝઘડો થયો છે ?

૯. જળકમળમાં નાગણો નાગને કેવી રીતે જગાડે છે ?

૧૦. મીરાબાઈના મતે સંસારનું સુખ કેવું છે ?
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17.

Mark only one oval.

ગુ� િશ�ય સંવાદ

મજુને અડશો માં

શાંશાં �પ વખાણું

ગગન મંડળની ગાગરડી

18.

Mark only one oval.

આંખ

નાક

કાન

હાથ

19.

Mark only one oval.

કાજળ ન આજંવાનો

�યાંમ રંગ સમીપે જવાનો

મનનું કહયુ કરવાનો

સવ�માં કપટ જોવાનું

૧૧. અખાની કઈ કિવતા તમારા અ�યા સ�મમાં છે ?

૧ર.ઝઘડો લોચન મનનો કા�યમાં મનનું વાહન કોણ છે ?

૧૩. ‘�યામ રંગ સમીપે’ માં રાધા કયો િનયમ લે છે ?
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20.

Mark only one oval.

મુખડાની માયા

જળકમળ

મજુને અડશોમાં

મેર ેતો િગરધર ગોપાલ

21.

Mark only one oval.

�ેમ

રા��  �ેમ

�કૃિત

અ�યા�ભાવ

22.

Mark only one oval.

મનહર

પૃ�વી

મંદા�ા�તા

િશખરીણી

૧૪. નાગ દમનનો �સંગ કયા કા�યંમાં છે ?

૧પ. મ�યકાલીન ગજુરાતી કિવતામાં કયો ભાવ કે�� �થા ને છે.

૧૬. દલપતરામ કયાં છંદનો વધુ ઉપયોગ કર ેછે ?
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23.

Mark only one oval.

છ

સાત

આઠ

ચાર

24.

Mark only one oval.

પૂવા�લાપ

રાનેરી

કલાપીનો કેકારવ

છંદોલય

25.

Mark only one oval.

કલાપી

સુંદરમ

સેહની

કા�ત

૧૭. શરણાઈવાળો કેટલા વષ�થી શરણાઈ વગાડે છે ?

૧૮. કલાપીના કા�ય સં�હનું નામ જણાવો ?

૧૯. સુરિસંહ ત�તિસંહ ગોિહલ આ કિવનું ઉપનામ જણાવો.



17/10/2020 Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P. Arts-Science & J. Shah Commerce College, Dakor Online Internal Examination, October - …

https://docs.google.com/forms/d/1_nmPGehJhnP2oWR-f4VoZkTfKOoa564pTPb0VXm98UE/edit 9/12

26.

Mark only one oval.

હાઈકુ

ગીત

ગઝલ

ખંડકા�ય

27.

Mark only one oval.

અજુ�ન

સહદેવ

યુિધ�ીર

ભીમ

28.

Mark only one oval.

�ેમભિકત

વાસુિક

સેહની

પુનવ�સુ

ર૦. કિવકા�ત કયાં કા�ય �વ�પના જનક ગણાય છે ?

ર૧ અિત�ાન કા�ય્ કોને કે��માં રાખીને લખવામાં આ�યુ છે ?

રર. કિવ �હનાલાલનું ઉપનામ જણાવો.
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29.

Mark only one oval.

ગઝલ

ગીત

સોનેટ

ખંડકા�ય

30.

Mark only one oval.

ઊંટ કહે

જય જય ગરવી ગજુરાત

જૂનું િપયર ઘર

ફુલડા કટોરી

31.

Mark only one oval.

આિદપવ�

સભાપવ�

આર��ક પવ�

િવરાટ પવ�

ર૩. જૂનું િપયરઘર કા�યનું �વ�પ જણાવો

ર૪. નીચેના માંથી કયું કા�ય �કૃિત કા�ય છે ?

રપ. ‘વસંત િવજય’ નું કથાવ�તુ મહાભારતના કયાં પવ� માંથી લેવામાં આવેલ છે ?
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32.

Mark only one oval.

બ.ક. ઠાકોર

�હાનાલાલ

કા�ત

કલાપી

33.

Mark only one oval.

લ�� �સંગ

પુ� જ�મ ની વધામણી

મહેમાનોનુ �વા્ગત

ઋતુ પિરવત�ન

34.

Mark only one oval.

દેશ �ેમ

િમલન સંદેશ

અવસાન સંદેશ

�કૃિત સંદેશ

ર૬. િવરાટનો િહંડોળો ઝાકમઝોળ આ કા�ય પંિકત કયાં કિવની છે ?

ર૭. વધામણી કા�ય માં કયાં �સંગનું િન�પણ છે?

ર૮. ‘નવ કરશો કોઈ શોક’ �વારા કિવ કયો સંદેશ આપે છે ?
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35.

Mark only one oval.

જય જય ગરવી ગજુરાત

ફુલડા કટોરી

�ામ માતા

શરણાઈ વાળો

36.

Mark only one oval.

ધી�ભાઈ ઠાકર

ચં�કા�ત ટોપીવાળા

કલાપી

ચં�કા�તદ શેઠ

This content is neither created nor endorsed by Google.

ર૯. નીચેના માંથી કયું કા�ય �સંગ કા�ય છે ?

૩૦. ‘�િશ� ગજુરાતી કા�ય્ ઝલક’ પુ�તકના સંપાદક કોણ છે ?
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