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પલમ B.A. Semester-  3 એવાઈભેન્ટ ટોપકવ  

પયજીમાત અંગે્રજી 
Q-1 :- Write a summary of the story Who Am I? by Vishwanath Limaye 
Q-2 :- Write a Critical appreciation of the poem “ The mountain and the squirrel “ 

પયજીમાત હશન્દી 
किसी दो िे उत्तर लऱखिए 

Q-1 :- डॉ. रामिुमार वमाा िे व्यक्ततत्व एव ंिॄततत्व ऩर प्रिाश डालऱए | 
Q-2 :- ‘ऱक्ष्मी िा स्वागत’ एिांिी िा िथासार बतात ेहुए, उसिे उदे्दश्य ऩर प्रिाश डालऱए |  
Q-३ :- एिांिी िऱा िे आधार ऩर ‘स्राईि’ एिांिी िा मूलयांिन िीक्जए | 
Q-४ :- ‘रीढ िी हड्डी’ म ेव्यतत सामाक्जि यथाथावाद ऩर प्रिाश डालऱए | 

અથથળાસ્ત્ર ેય-5 
વભગ્રરક્ષી અથથળાસ્ત્ર-1 

Q-1:- યાષ્ટ્રીમઆલક ની જુદા જુદા અથથળાસ્ત્રી ઓએ આેરી વ્માખ્મા વભજાલો. 
Q-2:- અવયકાયક ભાાંગ નો પવદ્ાાંત આકૃપતની ભદદથી વભજાલો. 

મખુ્મ અથથળાસ્ત્ર ેય-6 
નાણુાં ,ફેંહકિંગ અને યાષ્ટ્રીમ 

અથથપલધાન – 1 

Q-1 :- નાણાના પલપલધ પ્રકાયોની પલગતે ચચાથ કયો. 
Q-2 :- નાણાના પલપલધ કામો લણથલો. 

મખુ્મ અથથળાસ્ત્ર ેય-7 

(વશકાય -1) 

Q-1 :- વશકાયની વ્માખ્મા આો અને વશકાયના પવદ્ાાંતો વભજાલો. 
Q-2 :- બાયતભાાં વશકાયી પ્રવપૃતની પવદ્ધદ્ઓ અને ભમાથદાઓ લણથલો. 

મખુ્મ ગજુયાતી ેય-5 
Q-1 :- ઉભાળાંકય જોળીના શે્રષ્ટ્ઠ કાવ્મોભાાં વ્મક્ત થમેરી યાષ્ટ્રબાલના, યાષ્ટ્ર પે્રભનુાં આરેખન કયો. 
Q-2 :- ઉભાળાંકય જોળીના જીલનની ઝયભય જણાલો. 

મખુ્મ ગજુયાતી ેય-6 
(કીમ્ફર યેલન્વ વડૂ) 

Q-1 :- “હકમ્ફર યેલન્વ વડૂ” નુાં અદ્યતન નલર કથા તયીકે મલૂમાાંકન કયો. 
Q-2 :- “હકમ્ફર યેલન્વ વડૂ” ની ાત્ર સષૄ્ષ્ટ્ટ જણાલો.  

મખુ્મ ગજુયાતી ેય-7 Q-1:- ભધ્મકાલરન ગજુયાતી વાહશત્મને ઘડનાયા પે્રયક ોક હયફોની પલગતે ચચાથ કયો. 
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ભધ્મકાલરન ગજુયાતી 

વાહશત્મ- ૧ 
 Q-2:- પાગ ુવાહશત્મ સ્લરુના રક્ષણો જણાલી તેનાાં ઉદ્દબલ અને પલકાવની નોંધ રખો. 

મખુ્મ હશન્દી  ેય-५ 
छायावादी िाव्य वैभव 

किसी दो िे उत्तर लऱखिए 

Q-1 :- जयशंिर प्रसाद िे व्यक्ततत्व एवं िॄततत्व ऩर प्रिाश डालऱए | 

Q-2 :- ‘प्रथम रक्श्म’ िाव्य िा भाव सौदया स्ऩष्ट िीक्जए | 

Q-३ :- ‘लभऺुि’ िाव्य में व्यतत लभऺुि िी मन्क्स्थतत िो उजागर िीक्जए| 

Q-४ :- ‘मधरु मधरु मेरे दीऩि जऱ’ िाव्य िा उदे्दश स्ऩष्ट िीक्जए | 

મખુ્મ હશન્દી  ેય-६ 
त्याग ऩत्र 

किसी दो िे उत्तर लऱखिए 

Q-1 :- जैनेन्द्रिुमार िे व्यक्ततत्व एवं िॄततत्व ऩर प्रिास डालऱए | 

Q-2 :- उऩन्द्यास िे तत्वों िे आधार ऩर ‘त्यागऩत्र’ िा मूलयांिन िीक्जए | 

Q-३ :- ‘त्याग ऩत्र’ उऩन्द्यास िे आधार ऩर ‘मॄणाऱ’ िा चररत्र चचत्रण िीक्जए | 

Q-४ :- ‘त्याग ऩत्र’ उऩन्द्यास िे आधार ऩर ‘प्रमोद’ िा चररत्र चचत्रण िीक्जए | 

મખુ્મ હશન્દી  ેય-७ 
आददिाऱ और भक्ततिाऱ 
किसी दो िे उत्तर लऱखिए 

Q-1 :- दहन्द्दी सादहत्य िे इततहास िे िाऱ ववभाजन, सीमा तनधाारण एव ंनामिरण ऩर प्रिाश डालऱए | 

Q-2 :-  आददिाऱीन सादहत्य िी प्रमुि प्रवॄततयों ऩर प्रिाश डालऱए | 

Q-३ :- ‘भक्ततिाऱ दहन्द्दी सादहत्य िे इततहास िा स्वणायुग है’, सतिा  उत्तर दीक्जए | 

Q-४ :- समाज सुधारि िे रुऩ में िबीर िा मूलयांिन िीक्जए | 

પ્રથભ ગૌણ હશન્દી  ેય- ૫ 
 

Q-1 :- मैचथऱीशरण गुप्त िा व्यक्ततत्व एव ंिॄततत्व ऩर प्रिाश डालऱए | 

Q-2 :-  ‘झांसी िी रानी’ िाव्य िा भावाथा स्ऩष्ट िीक्जए | 

પ્રથભ ગૌણ હશન્દી  ેય- ૬ 
चचत्रऱेिा 

Q-1 :- उऩन्द्यासिऱा िे आधार ऩर ‘चचत्रऱेिा’ उऩन्द्यास िी समीऺा िीक्जए | 

Q-2 :-  ‘चचत्रऱेिा’ उऩन्द्यास िे आधार ऩर ‘िुमारचगरर’ िा चररत्र चचत्रण िीक्जए | 

English Paper No. 5 Q-1 :- What is comedy ? Discuss origin and development of comedy in English Literature 
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 Q-2 :- Write a Critical note on the play  “ The Pygmalion “  as a comedy 

English Paper No. 6 
Q-1 :- Draw a character sketch of Emma 
Q-2 :- Write a Critical appreciation of the Poem “ The Eve of St. Agnes “ by John Keats 

English Paper No. 7 
 Q-1. Write a detailed note on the Literature of Knowledge and the literature of power  
Q-2 Write a Critical note on “Taine’s formula of literary Evolution 

વાંસ્ુત ેય-5 
अलभऻान शािंुतऱम ् 

Q-1 :- કપલ કાલરદાવના જીલન અને કૄપતઓ પલળે પલસ્તતૄ ભાહશતી આો.  
Q-2 :- ‘અલબજ્ઞાન ળાકુાંતરભ’ ભાાં ચોથા અંકનુાં ભશત્લ દળાથલો. 

ેય-6 
िाव्य प्रिाश 

Q-1 :- ભમ્ભટ ની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ કાવ્મના પ્રમોજનોની ચચાથ કયો.  
Q-2 :-ઉત્પે્રક્ષા “અરાંકાય” ઉદાશયણ વાથે વભજાલો. 

ભનોપલજ્ઞાન ેય-5 
Q-1 :- ભનોયોગળાસ્ત્રનો અથથ વભજાલી, વાધાયણ અને અવાધાયણ વ્મક્ક્તત્લના રક્ષણો જણાલો. 
Q-2 :- ફચાલ પ્રયકુ્ક્ત એટરે શુાં? ફચાલ પ્રયકુ્ક્તના પ્રકાયો જણાલો. 

ભનોપલજ્ઞાન ેય-6 
Q-1 :- વભાજ રક્ષી ભનોપલજ્ઞાન ની વ્માખ્મા આી તેનુાં સ્લરુ અને અભ્માવકે્ષત્ર ચચો. 
Q-2 :- વાભાજીકીકયણ એટરે શુાં? વાભાજીકીકયણની પ્રહિમા જણાલો.  

તા. ૧૪-૯-૨૨ ના ફોયના ૧૨-૦૦ લાગ્મા ફાદ કોઈ પલદ્યાથી બાઈ ફશનેો 

ના એવાઈન્્ભેન્્વ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નહશ. આ સચુના ગાંબીયતાથી 

રેલી.      

                                –પપ્ર. ડૉ. પ્રતીક એ. દલે તા. ૨૭-૭-૨૦૨૨ 
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