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પલમ B.A. Semester-  2 એવાઈભેન્ટ ટોપકવ  

પયજીમાત એંગે્રજી 
Q-1 :- Write a critical note on the story The signal by Vsevolod M Garshin. 
Q-2 :- Write a critical note on the story one thousand Dollars by O Henry.  

પયજીમાત હશન્દી 
Q-1 :- ऩंचवटी खडंकाव्य के आधार ऩर ऱक्ष्मण का चररत्र चचत्रण कीजिए | 
Q-2 :- खडंकाव्य के ऱऺणो के आधार ऩर ऩंचवटी खडंकाव्य का मूलयांकन कीजिए | 

પયજીમાત વસં્કૃત  
Q-1 :- નીપતળતક નુ ંમકુ્તક કાવ્મ તયીકે મલૂમાકંન કયો | 

Q-2 :- બર્ુશુયી ની કૃપતઓ ય પલસ્ર્તૃ નોંધ રખો | 

મખુ્મ અથુળાસ્ત્ર ે-3 
Q-1:- વયેયાળ ખરુ્ અને વીભાતં ખરુ્ લચ્રે્નો આંતય વફધં આકૃપત ની ભદદ થી વભજાલો? 
Q-2:- ઘટતા વીભાતં ર્ષૃ્ટટગણુ નો પનમભ ઉદાશયણ અને આકૃપત ની ભદદ થી વભજાલો. 

મખુ્મ અથુળાસ્ત્ર ે-4 
Q-1 :- શહયમાી ક્ાપંત નો અથુ આી તેની પવદ્ધિઓ અને ભમાુદાઓ લણુલો. 
Q-2 :- બાયત ભા ંઆપથિક સધુાયાઓન ુમલૂમાકંન કયો. 

મખુ્મ ગજુયાતી ે-3 
Q-1 :- અલાુર્ીન ધકૃપત દરતયાભ ના શે્રટઠ કાવ્મો પવદ્ધિને ભમાુદાઓ જણાલો. 
Q-2 :- દરતયાભના શે્રટઠ કાવ્મો ભા ંવભાજ જીલનનુ ંદળુન કયાલો. 

મખુ્મ ગજુયાતી ે-4 
Q-1 :- “વાર્ા વભણા” રઘ ુનલર કથાનુ ંવભગ્રરક્ષી મલૂમાકંન કયો. 
Q-2 :- “વાર્ા વભણા” કથા નામક ભથયુનુ ંભનોવઘંુ જણાલો.  

મખુ્મ હશન્દી  ે-3 

Q-1 :- शफरी खडंकाव्य का कथानक फताते हुए उसके उदेशय को स्ऩष्ट कीजिए | 
OR / अथवा  

Q-1 :- नरेश महेता के व्यजततत्व एव ंकृततत्व ऩर प्रकाश डालऱए | 

Q-2 :- खडंकाव्य के ऱऺणो के आधार ऩर शफरी खडंकाव्य की समीऺा कीजिए | 
 OR / अथवा  
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 Q-2 :- शफरी खडंकाव्य मे तनरूपऩत स्मस्याओ ऩर प्रकाश डालऱए | 

મખુ્મ હશન્દી  ે-4 
Q-1 :- उऩन्यास के आधार ऩर “दौड़” उऩन्यास की समीऺा कीजिए | 

Q-2 :- दौड़ उऩन्यास के आधार ऩर ‘ऩवन’ का चररत्र चचत्रण कीजिए | 

મખુ્મ એંગે્રજી ે-3 
Q-1 :- Draw a character sketch of Portia. 
Q-2 :- Write a detailed note on Renaissance. 

મખુ્મ એંગે્રજી ે-4 
Q-1 :- Write a critical appreciation of the poem Song by John Donne. 
Q-2 :- Write a critical appreciation of the poem To his coy mistress by Andrew Marvell. 

પ્રથભ ગૌણ  હશન્દી 
ેય-3 

Q-1 :- ‘नहुष’ खडंकाव्य के आधार ऩर ‘नहुष’ का चररत्र चचत्रण कीजिए | 

Q-2 :- एक सपऱ खडंकाव्य के रूऩ मे ‘नहुष’ खडंकाव्य का मूलयांकन कीजिए |  
પ્રથભ ગૌણ  હશન્દી 

ેય-4 
Q-1 :- उऩन्यास के तत्वो के आधार ऩर आऩका ‘फटंी’ उऩन्यास की समीऺा कीजिए | 
Q-2 :- आऩका ‘फंटी’ उऩन्यास के आधार ऩर ‘फंटी’ की चाररत्रत्रक पवशषेताओ ऩर प्रकाश डालऱए | 

પ્રથભ ગૌણ ગજુયાતી 

ેય-3 

Q-1 :- અલાુર્ીન ધકૃપત દરતયાભ ના શે્રટઠ કાવ્મો પવદ્ધિને ભમાુદાઓ જણાલો. 
Q-2 :- દરતયાભના શે્રટઠ કાવ્મો ભા ંવભાજ જીલનનુ ંદળુન કયાલો. 

પ્રથભ ગૌણ ગજુયાતી 

ેય-4 

Q-1 :- “વાર્ા વભણા” રઘ ુનલર કથાનુ ંવભગ્રરક્ષી મલૂમાકંન કયો. 
Q-2 :- “વાર્ા વભણા” કથા નામક ભથયુનુ ંભનોવઘંુ જણાલો.  

પ્રથભ ગૌણ અથુળાસ્ત્ર 

ેય-3 

Q-1 :- શહયમાી ક્ાપંત નો અથુ આી તેની પવદ્ધિઓ અને ભમાુદાઓ લણુલો. 
Q-2 :- બાયત ભા ંઆપથિક સધુાયાઓન ુમલૂમાકંન કયો. 

પ્રથભ ગૌણ અથુળાસ્ત્ર 

ેય-4 

Q-1 :- અલાુર્ીન ધકૃપત દરતયાભ ના શે્રટઠ કાવ્મો પવદ્ધિને ભમાુદાઓ જણાલો. 
Q-2 :- દરતયાભના શે્રટઠ કાવ્મો ભા ંવભાજ જીલનનુ ંદળુન કયાલો. 
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હિતીમ ગૌણ ગજુયાતી 

ેય-3 

Q-1 :- અલાુર્ીન ધકૃપત દરતયાભ ના શે્રટઠ કાવ્મો પવદ્ધિને ભમાુદાઓ જણાલો. 

Q-2 :- દરતયાભના શે્રટઠ કાવ્મો ભા ંવભાજ જીલનનુ ંદળુન કયાલો. 

હિતીમ ગૌણ ગજુયાતી 

ેય-4 

Q-1 :- “વાર્ા વભણા” રઘ ુનલર કથાનુ ંવભગ્રરક્ષી મલૂમાકંન કયો. 
Q-2 :- “વાર્ા વભણા” કથા નામક ભથયુનુ ંભનોવઘંુ જણાલો.  

હિતીમ ગૌણ એંગે્રજી 

ેય-3 
Q-1 :- Draw a character sketch of Portia. 
Q-2 :- Write a detailed note on Renaissance. 

હિતીમ ગૌણ એંગે્રજી 

ેય-4 
Q-1 :- Write a critical appreciation of the poem Song by John Donne. 
Q-2 :- Write a critical appreciation of the poem To his coy mistress by Andrew Marvell. 

હિતીમ ગૌણ વસં્ુત 
ેય-3 

Q-1 :- યાભામણ આહદકાવ્મ છે અને લાલભીહક આહદકપલ છે , ર્ર્ાુ કયો  
Q-2 :- દળયથ અને પલશ્વાપભત્ર વલંાદ ય નોંધ રખો | 

હિતીમ ગૌણ વસં્ુત 
ેય-4 

Q-1 :- પ્રાણી કથાના ઉદબલ અને પલકાવ ની રૂયેખા આો  
Q-2 :- હશતોદેળ પભત્રરાબભાથંી પ્રાપ્ત થતો ફોધ દળાુલો | 

હિતીમ ગૌણ 
ભનોપલજ્ઞાન ેય-3 

Q-1 :- વ્મક્ક્તત્લ એટ્રે શુ?ં ભનોપલજ્ઞાનના જૈપલક અભબગભ અને ભનો પલશ્રેણાત્ભક અભબગભ વભજાલો  
Q-2 :- પળક્ષણ એટ્રે શુ?ં પળક્ષણ ની અભ્માવ િપતઓ વભજાલો ? 

હિતીમ ગૌણ 
ભનોપલજ્ઞાન ેય-4 

Q-1 :- ફાક પલળેના જુના અભાન્મ અને ભાન્મ આધપુનક ખ્મારો ર્ર્ો 
Q-2 :- ભાદંગી એટ્રે શુ?ં ભાદંગી ના પ્રકાયો જણાલી તેની ભનોલૈજ્ઞાપનક અવય જણાલો.  

 

 

  

 


