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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 – V Paper Code : UA05CGUJ21
Paper Name : અવા�ચીન ગજુરાતી સાિહ�યનો
ઈિતહાસ
Date :06/10/2020                                         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.

ઈ.સ.- ૧૭પ૦ થી ૧૮પ૦

ઈ.સ.- ૧૮પ૦ થી ૧૮૮પ

ઈ.સ.- ૧૮૬૦ થી ૧૯૧૦

ઈ.સ.- ૧૮૯૦ થી ૧૯૯૦

Class *

Semester *

૧. સુધારક યુગનો સમયગાળો જણાવો ?
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8.

Mark only one oval.

સમાજ સુધારો

આિથ�ક સુધારો

�વ સુધારો

રાજય સુધારો

9.

Mark only one oval.

નમ�દ

નવલરામ

દલપતરામ

નંદશંકર મહેતા

10.

Mark only one oval.

વેનચિર�

મારી હકીકત

�વણા�યાન

ફાબ�સિવરહ

ર. સુધારક યુગમાં કે�� �થાને કયો ભાવ રહેલો છે ?

૩. અવા�ચીન ગજુરાતીની �થમ કિવતા ‘બાપાની પીપંર’ કોણે આપી છે ?

૪. દલપતરામે કયું ક�ણ�શિ�ત કા�ય આ�યુ છે ?
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11.

Mark only one oval.

મારી હકીકત

ધમ�િવચાર

નમ�કોશ

દેશાિભમાન

12.

Mark only one oval.

િહ�દુઓની પડતી

જય જય ગરવી ગજુરાત

વીરિસંહ

અવસાન સંદેશ

13.

Mark only one oval.

રાજકોટ

સુરત

વલસાડ

વડોદરા

પ. નમ�દની આ�કથાનું નામ જણાવો.

૬. નમ�દનું અપૂણ� મહાકા�ય કયું છે ?

૭. નવલરામનો જ�મે કયાં થયો હતો ?
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14.

Mark only one oval.

નમ�દ

મહીપતરામ

દલપતરામ

નવલરામ

15.

Mark only one oval.

ઈ.સ.-૧૮પ૧

ઈ.સ.-૧૮૬૬

ઈ.સ. ૧૮પ૬

ઈ.સ.-૧૮૭૦

16.

Mark only one oval.

રણછોડભાઈ દવે

નંદશંકર

મહીપતરામ

નવલરામ

૮. ‘ભટૃનું ભોપાળુ’ નાટકના કતા� કોણ છે ?

૯. ‘કરણઘેલો’ નવલકથાની રચના સાલ જણાવો.

૧૦. ‘લિલતા દુઃખ દશ�ક’ નાટકના કતા� કોણ છે ?
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17.

Mark only one oval.

કરણ વાઘેલા

સ�ાટ અશોક

િસ�ધરાજ જયિસંહ

ચં�ગુ� મોય�

18.

Mark only one oval.

સુધારક યુગ

અનુગાંધીયુગ

આધુિનક યુગ

ગોવધ�ન યુગ

19.

Mark only one oval.

બે

ચાર

સાત

નવ

૧૧. ‘કરણઘેલો’ નવલકથામાં કયા રજપુત રા�ની વાત કરવામાં આવી છે ?

૧ર. પંિડતયુગને બી� કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

૧૩. ગોવધ�નરામ િ�પાઠીની ‘સર�વદતીચં�’ નવલકથા કેટલા ભાગોમાં િવભા�ત છે ?
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20.

Mark only one oval.

�નેબહ મુ�ા

લીલાવતી �વનકલા

કુસુમમાળા

��ેપબુક

21.

Mark only one oval.

લાઠી

ચાવડ

રાજકોટ

ચોટીલા

22.

Mark only one oval.

પૂવા�લાપ

�નેહમુ�ા

�મરણ સંિહતા

કુસુમમાળા

૧૪. નીચેના માંથી કઈ કૃિત ગોવધ�નરામની નથી ?

૧પ. કા�તનો જ�મ કયાં થયો હતો ?

૧૬. કા�તની કિવતાનો એકમા� કા�યસં�હ કયો છે ?
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23.

Mark only one oval.

પુનવ�સુ

વાસુિક

અિકંચન

સેહની

24.

Mark only one oval.

વસંતિતલકા

તોટક

પૃ�વી

સોરઠો

25.

Mark only one oval.

હાઈકુ

સોનેટ

અછાંદસ

લઘુનવલ

૧૭. બ.ક. ઠાકોરનું ઉપનામ જણાવો.

૧૮. બ.ક. ઠાકોર ેતેમની કિવતામાં કયાં છંદનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કય� છે ?

૧૯. બ.ક. ઠાકોર ેકયા સાિહ�ય �વ�પમાં િવશેષ �દાન કયુ� છે ?



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/1wfILSCHyOCW5FFbNzYIIXrxVS19cIS5AnjeVd23HG1k/edit 9/12

26.

Mark only one oval.

ઐિતહાિસક

અિ�ત�વવાદી

હા�ય�ધાન

પરાવા�ત વવાદી

27.

Mark only one oval.

કલાપી

નવલરામ

કા�ત

બ.ક. ઠાકોર

28.

Mark only one oval.

નવલરામ

કલાપી

કા�ત

�હાનાલાલ

ર૦. ‘ભ�ંભ�’ નવલકથા કયા �કારની નવલકથા છે ?

ર૧. ‘કલાપીનો કેકારવ’ કા�યસં�હના કતા� કોણ છે ?

રર. ‘જયા જયંત’ નાટકના સજ�ક કોણ છે ?
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29.

Mark only one oval.

કલાપી

�હાનાલાલ

કા�ત

નવલરામ

30.

Mark only one oval.

એભલવાળો

િચ� િવલોપન

િશખંડી

વસંતિવજય

31.

Mark only one oval.

તદગુણ

કણ�

બુ�ધનું િનવા�ણ

જટાયુ

ર૩. ખંડકા�યના જનક કોને ગણવામાં આવે છે ?

ર૪. ગજુરાતી ભાષનું �થમ ખંડકા�ય કયુ છે ?

રપ. નીચેના માંથી કયું ખંડકા�ય આધુિનક યુગનું છે ?
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32.

Mark only one oval.

સુધારક યુગ

પંિડત યુગ

ગાંધીયુગ

આધુિનક યુગ

33.

Mark only one oval.

પારકા જ��ાં

પાદરના તીરથ

ધીમુ અને વીભા

કરણઘેલો’

34.

Mark only one oval.

ગોવધ�નરામ

રઘુવીર ચૌધરી

રમણભાઈ નીલકંઠ

જયંિત દલાલ

ર૬. ગજુરાતી સાિહ�યમાં નવલકથાનો ઉદભવ કયાં યુગથી થયો છે ?

ર૭. નીચેના માંથી કઈ નવલકથા ગાંધીયુગની નથી ?

ર૮. નીચેના માંથી કયા સજ�કને નવલકથા માટે ભારતીય �ાનપીઠ એવોડ�  મ�યો હતો ?
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35.

Mark only one oval.

કા�તા

િમ�યા િભમાન

વીરમતી

ભટૃનું ભોપાળું

36.

Mark only one oval.

રણછોડભાઈ દવે

રમણભાઈ નીલકંઠ

ચં�વદન મહેતા

ક.મા. મુનશી

This content is neither created nor endorsed by Google.

ર૯. નીચેના માંથી કયું નાટક પંિડત યુગનું છે ?

૩૦. ‘આગગાડી’ નાટક કયા નાટયકાર ેઆ�યુ છે ?
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