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પલમ B.A. Semester-  5 એવાઈભેન્ટ ટોપકવ  

પયજીમાત અંગે્રજી 
Q-1 :- Write a detailed note on Bacon’s essay  “of Studies  “ 

Q-2 :- Draw a Questionnaire on socio economic condition of backward class in Saurashtra 
પયજીમાત હશન્દી 

(ननर्मऱा) 
Q-1 :- र् ुंशी प्रेर्चुंद के व्यक्ततत्व एवुं कॄनतत्व ऩर प्रकाश डालऱए | 
Q-2 :- ‘ननर्मऱा उऩन्यास का कथानक बतात ेह ए उसके उदे्दश्य ऩर प्रकाश डालऱए | 

અથથળાસ્ત્ર ેય-૧૧ 
એકભ રક્ષી અથથળાસ્ત્ર 

Q-1:- એકભરક્ષી અથથળાસ્ત્ર નો અથથ આી તેનુાં સ્લરૂ અને કામથકે્ષત્ર વભજાલો. 
Q-2:- ઘટતા વીભાાંત તષુ્ટટગણુ નો પનમભ વભજાલી તે ળા ભાટે ઘટે છે ? 

અથથળાસ્ત્ર ેય-૧૨ 
(પલકાવ અને માથલયણનુાં 

અથથળાસ્ત્ર) 

Q-1 :- આપથિક પલકાવનો અથથ અને તેની વ્માખ્મા વભજાલી તેના રક્ષણો જણાલો. 
Q-2 :- આપથિક પલકાવ અને આપથિક વદૃ્ધિ લચ્ચેની વભાનતા અને તપાલત વભજાલો. 

અથથળાસ્ત્ર ેય-૧૩ 
(આપથિક િાપતઓનો 
તરુનાત્ભક અભ્માવ) 

Q-1 :- આપથિક િપતની વપતાના પનદેળકોની ચચાથ કયો. 
Q-2 :- બાયતભાાં પભશ્ર અથથતાંત્રના પ્રમોગનુાં મલૂમાાંકન કયો. 

અથથળાસ્ત્ર ેય-૧૪ 
(આંતયયાટરીમ વ્માાય) 

Q-1 :- આંતયયાટરીમ વ્માાયનો તરુનાત્ભક ખચથનો પવિાાંત વભજાલો. 
Q-2 :- મકુ્ત વ્માાયના રાબારાબ વભજાલો. 

અથથળાસ્ત્ર ેય-૧૫ 
(આપથિક પલચાયોનો ઈપતશાવ 

) 

Q-1 :- પ્રો.ભાલથવ ના લસ્તીના પવિાાંતનુાં મલૂમાાંકન કયો. 
Q-2 :- .ડેપલડ હયકાડો ના બાડાનો પવિાાંત વભજાલો. 

અથથળાસ્ત્ર ેય-૧૬ 
(ફેંહકિંગ અને નાણાફજાય) 

Q-1 :- તયરતાનો પાવરો એટરે શુાં ? તે ળાભાટે ઉદબલે છે,તે આકૃપતની ભદદથી વભજાલો. 
Q-2 :- બાયતીમ નાણાફજાયનો અથથ સ્ટટ કયો અને તેની ખાભીઓ જણાલો. 
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ગજુયાતી ેય-૧૧ 
અલાથચીન ગજુયાતી વાહશત્મનો 

ઇપતશાવ 

Q-1 :- સધુાયક યગુના વાહશત્મના પે્રયક ોક હયફો અને પલપળટટતાઓ સપુલગતે ચચાથ કયો. 
Q-2 :- નલરકથાકાય ગોલધથનયાભ પત્રાઠીનુાં વાહશત્મ કે્ષતે્ર પ્રદાન જણાલો. 

ગજુયાતી ેય-૧૨ 
બાા પલજ્ઞાન 

Q-1 :- બાાની ળાસ્ત્રીમ વ્માખ્માની વભજ આી બાાના ધ્લપનતાંત્ર, રૂતાંત્ર, લાક્યતાંત્ર અને ળબ્દબાંડોનો ખ્માર આો. 
Q-2 :- ફોરી એટરે શુાં? તેની વ્માખ્મા દ્વાયા વભજ આી ગજુયાતની પ્રાદેપળક ફોરી ના રક્ષણો જણાલો.  

ગજુયાતી ેય-૧૩ 
વાહશત્મના પવધ્ધાાંતો-૧ 

Q-1 :- કરા તયીકે વાહશત્મ કરાની પલપળટટતાઓ અને રલરતકરાને રલરતેતય કરા લચ્ચેનો તપાલત વભજાલો. 
Q-2 :- પલપલધ વાહશત્મીક લરણોોઃ વૌટઠલપપ્રમ, કૌતકુપપ્રમ, લાસ્તલલાદી. લરણોનો હયચમ. આો. 

ગજુયાતી ેય-૧૪ 
પેયો 

Q-1:- “પેયો” નુાં રઘનુલર તયીકે તટસ્થ મલૂમાાંકન કયો.  
Q-2 :-“પેયો” રઘનુલરની ાત્રરેખન કરાની વાંપણૂથ આરોચના કયો. 

ગજુયાતી ેય-૧૫ 
નાંદફત્રીવી 

Q-1 :- “નાંદફત્રીવી” ભાાં ળબ્દસ્થ થમેર વભાજજીલન નુાં દળથન કયાલો. 
Q-2 :- “નાંદફત્રીવી” દ્યલાતાથની વભગ્ર ણે આરોચના કયો, 

ગજુયાતી ેય-૧૬ 
એક ભેરી ચાદય 

Q-1 :- યાજેન્ર ફેદીની મળસ્લી નલરકથા “એક ભેરી ચાદય” ની આરોચના કયો.  
Q-2 :- “એક ભેરી ચાદય” નલરકથાની ાત્ર સષૄ્ટટનુાં શદમગભ લચતાય આો. 

હશન્દી  ેય-૧૧ 
हहन्दी साहहत्य का 

इनतहास 

Q-1 :- आध ननककाऱ की ववववध ऩररक्थथनतयों ऩर प्रकाश डालऱए | 

Q-2 :- गद्यकाऱ के रुऩ र्ें आध ननककाऱ का ऩररचय देते ह ए प्रारुंलिक हहन्दी गद्य ननर्ामताओुं के योगदान की चचाम 
कीक्िए | 

હશન્દી ેય-૧૨ 
साहहत्य लसधधाुंत िाग- १ 

Q-1 :- काव्य की ववलिन्न ऩररिाषा देते ह ए काव्य के प्रकार ऩर प्रकाश डालऱए | 

Q-2 :- काव्य हेत ूएवुं काव्य प्रयोिन ऩर स-ववथतार चचाम कीक्िए | 

 હશન્દી ેય-૧૩ 
हहन्दी िाषा थवरुऩ और 

Q-1 :- िाषा के ववववध रुऩ (प्रकार) ऩर स-ववथतार चचाम कीक्िए | 

Q-2 :- हहन्दी िाषा की प्रर् ख बोलऱयों का ऩररचय दीक्िए |  
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ववकास 

 હશન્દી ેય-૧૪ 
अुंधेर नगरी, रऺा बुंधन 

Q-1 :- नाट्यकार हररकॄष्ण ‘प्रेर्ी’ के व्यक्ततत्व एवुं कॄनतत्व ऩर प्रकाश डालऱए | 
Q-2 :- नाट्यकऱा (तत्वों) के आधार ऩर ‘अुंधेर नगरी’ नाटक की सर्ीऺा कीक्िए | 

 હશન્દી ેય-૧૫ 
बेऱी- ढोऱा र्ारु 

Q-1 :- एक शे्रष्ठ शॄ्रुंगारप्रधान खुंडकाव्य के रुऩ र्ें ‘बेऱी क्रिसन रुकर्णण री’ की सर्ीऺा कीक्िए | 

Q-2 :-  ‘ढोऱा र्ारु रा दहूा’- काव्य र्ें ननरुवऩत प्रेर् ननरुऩण ऩर प्रकाश डालऱए | 

હશન્દી ેય-૧૬ 
ऩयामवरण एवुं प्रद षण 

Q-1 :-  िऱ प्रद षण तया है ? उसके थरोत का वगीकरण करते ह ए ‘िऱ प्रद षण’ का प्राणीओुं ऩर होनेवाऱे द ष्प्रिाव की 
चचाम कीक्िए | 
Q-2 :- वाय  प्रद षण क्रकसे कहते है? उसके रोकथार् के उऩाय ऩर प्रकाश डालऱए | 

 

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 
 

  

 


