
B.A. Semester- 1 એવાઈભેન્ટ ટોપકવ (૧-૯-૨૨ થી ૧૪-૯-૨૨ સધુીભાાં પલમ પળક્ષક ને સપુ્રત કયલા) 

પલમ B.A. Semester-  1 એવાઈભેન્ટ ટોપકવ  

પયજીમાત અંગે્રજી 
Q-1 :- Write a summary of the story “ Two Gentlemen of Verona “  

Q-2 :- Write a Critical note of the story “The AXE “ by R.K.Narayan  

પયજીમાત હશન્દી 
किसी दो िे उत्तय लरखिए 

Q-1 :- िहानीिरा िे आधाय ऩय ‘िपन’ िहानी िी आरोचना िीजिए | 
Q-2 :- ‘उसने िहा था’ िहानी िे आधाय ऩय रहनालसिंह िा चरयत्र चचत्रण िीजिए | 
Q-३ :- ‘हाय िी िीत’ िहानी िा िथानि फतात ेहुए इसिे उदे्दश्म ऩय प्रिाश डालरए | 
Q-४ :- िहानी िे तत्वों िे आधाय ऩय ‘ऩुयस्िाय’ िहानी िी सभीऺा िीजिए | 

પયજીમાત વાંસ્કૃત  
Q-1 :- બાવ વભસ્મા પલળે પલસ્તાયથી વભજાલો. 

Q-2 :- ‘બ્રહ્મચાયી પ્રવાંગ’ નુાં ભશત્લ વભજાલો. 

મખુ્મ અથથળાસ્ત્ર ેય-૧ 
(અથથળાસ્ત્રના પવદ્ાાંતો-1) 

Q-1:- અથથળાસ્ત્રનો અથથ આી તેનુાં સ્લરૂ અને કામથકે્ષત્ર વભજાલો. 
Q-2:- ભાાંગની મલુ્મવાેક્ષતા એટરે શુાં ? ભાાંગની મલુ્મવાેક્ષતાના પ્રકાયો વભજાલો. 

મખુ્મ અથથળાસ્ત્ર ેય-૨ 
(બાયતીમ અથથતાંત્રની ામાની 

વભસ્માઓ – 1) 

Q-1 :- પલકાવભાન યાષ્ટ્ર તયીકે બાયતીમ અથથતાંત્રના રક્ષણો વભજાલો. 
Q- 2 :-  બાયતભાાં લસ્તી પલસ્પોટ ભાટેના કાયણો જણાલો ? 

મખુ્મ ગજુયાતી ેય-૧ 
કાવ્મ ઝરક 

Q-1 :- ‘કાવ્મ ઝરક’ કાવ્મ વાંગ્રશભાાં આેરાાં ાાંચ શૄાંગો ભાાંથી કોઈણ ત્રણ શૄાંગો પલળે વભજાલો. 
Q-2 :- ચાંદ્રશાવ આખ્માનભાાંથી ‘પલની કરુાં પલળચામ’નુાં યવદળથન અથલા વભીક્ષા કયો. 

મખુ્મ ગજુયાતી ેય-૨ 
તરુવી કમાયો 

Q-1 :- વાભાજજક નલરકથા ‘તરુવી ક્યાયો’નુાં તટસ્થ મલૂ્માાંકન કયો. 
Q-2 :- “તરુવીક્યાયો” નલરકથાભાાં પનરુીત ફે ેઢી લચ્ચેના વાંઘથ જણાલો.  

મખુ્મ હશન્દી  ેય-१ 
Q-1 :- ‘भाता िी व्मथा’ िववता िा सायािंश अऩने शब्दों भें लरखिए | 

Q-2 :- भैचथरीशयण गुप्त िे व्मजततत्व एविं िॄततत्व ऩय प्रिाश डालरए | 
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िर औय आि 

किसी दो िे उत्तय लरखिए 
Q-३ :- ‘ववद्रोही’ िववता िे आधाय ऩय ववद्रोही िे गुण फताईए| 

Q-४ :- ‘भैं नीय बयी दुुःि िी फदरी’ िववता भैं व्मतत भहादेवी वभाा िे ववचाय स्ऩष्ट िीजिए | 

મખુ્મ હશન્દી  ેય-२ 
िहानी नई- ऩुयानी 

किसी दो िे उत्तय लरखिए 

Q-1 :- िहानी िरा िी द्रजष्ट से ‘उसने िहा था’ िहानी िा भूलमािंिन िीजिए | 

Q-2 :- ‘आिाशदीऩ’ िहानी िे आधाय ऩय ‘चिंऩा’ िा चरयत्र चचत्रण िीजिए | 

Q-३ :- व्मिंग प्रधान िहानी िे रुऩ भैं ‘बोरायाभ िा िीव’ िहानी िी सभीऺा िीजिए | 

Q-४ :- ‘नभि िा दायोगा’ िहानी िा िथानि फताते हुए उसिे उदे्दश्म िो स्ऩष्ट िीजिए | 

પ્રથભ ગૌણ- હશન્દી- ેય- ૧ 
हहन्दी िाव्म 

Q-1 :- ‘िैदी औय िोकिर’ िाव्म िा बावाथा स्ऩष्ट िीजिए | 

Q-2 :- सूमािािंत त्रत्रऩाठी ‘तनयारा’ िा िीवन ऩरयचम देते हुए उसिी साहहत्म साधना ऩय प्रिाश डालरए | 

પ્રથભ ગૌણ – હશન્દી ેય- ૨ 
हहन्दी िहानी 

Q-1 :- िहानी िे तत्वों िे आधाय ऩय ‘उसने िहा था’ िहानी िी सभीऺा िीजिए | 

Q-2 :- ‘हाय िी िीत’ िहानी िा िथानि फतात ेहुए उसिे उदेश्म ऩय प्रिाश डालरए | 

English Paper NO.1 
Q-1 :- Write a Critical note of the story “The Robe of Peace “ 

Q-2 :- What is short story ? What are the characteristics of the short story? Discuss 

English Paper NO.2 
Q-1 :- What is Lyric ? What are the characteristics of Lyric Poetry ? 
Q-2 :- Write a Critical appreciation of the poem  “ Ode to a Nightingale  “ by John Keats 

ભનોપલજ્ઞાન ેય-1 
Q-1 :- ભનોપલજ્ઞાન ની વ્માખ્મા વભજાલી, તેનુાં સ્લરુ અને અભ્માવ કે્ષત્ર ચચો.  
Q-2 :- પ્રત્મક્ષીકયણનો અથથ વભજાલી, પ્રત્મક્ષીકયણને અવય કયતા ઘટકો વભજાલો. 

ભનોપલજ્ઞાન ેય-2 
Q-1 :- ફા ભનોપલજ્ઞાનની વ્માખ્મા આી તેનુાં સ્લરુ અને તેની અગત્મતા જણાલો. 
Q-2 :- વધૄ્ધધ અને પલકાવ નો અથથ વભજાલી તેના રક્ષણૉ જણાલો.  

વાંસ્કૃત ેય-1 

વબાલથ 

Q-1 :- ભશાબાયતના કતાથ લેદવ્માવ પલળે વપલસ્તાય ભાહશતી આો. 
Q-2 :- ભશાબાયતનુાં ભશાકાવ્મ તયીકેનુાં મલૂ્માાંકન કયો.  
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વાંસ્કૃત ેય-2 

વાંસ્કૄત વાહશત્મનો ઇપતશાવ 

Q-1 :- ગદ્ય વાહશત્મનો ઉદ્દગભ અને પલકાવ દળાથલો. 
Q-2 :- દળકુભાય ચહયત્રનુાં વાહશત્મ સ્લરુ દળાથલો.  
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