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ોવષય B.A. Semester-  6 એસાઈમેન્ટ્ટોિપસટ 

ફર�યાતટ�ગે� 
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 

ફર�યાતટ�હન્દ 

(रिश्ररथ) 

Q-1 :- रा्धार��सहं �दनकर के व्ििक्त एतं कॄ�क्त पर पकाक डा�लए | 

Q-2 :- ‘रिश्ररथ’ खडंकाव् के आधार पर कणर अरता कॄषण का च�रत- �चतण क�िजए | 

અથર્ાાટિેિર-17 

એપમ લક્ અથર્ાા-2 

Q-1:- �ૂંપા ગાળાના ખચર ના ખયાલટમા ં�સથર ખચર,અ�સથર ખચર,�ુલ ખચર,સર�રા્ �સથર ખચર,સર�રા્ અ�સથર ખચર અને સર�રા્ 

ખચર અને સ્માતં ખચર વચેનટ �તર સબધં સમ�વટ. 

Q-2:- �ણૂર હરદફાઈ હ�ઠળ �ૂંપા ગાળામા ં�પમતોનધારરણ તથા િેઢદ અને ઉદટગન્ સમ�લુા તેમજ લાબંા ગાળામા ં�પમતોનધારરણ 

તથા િેઢદ અને ઉદટગન્ સમ�લુા સમ�વટ. 

અથર્ાાટિેિર-18 

(ોવપાસટઅનેટિયારવરણણુટં

અથર્ાા-૨) 

Q-1 :- િયારવરણ નટ અથર આિ્ તેન્ સમ�લુાણુ ંમહતવ સમ�વ્ િયારવરણ્ય પ્ટપ્દન્ સમસયા ોવગતે સમ�વટ.. 

Q-2 :- ્પાઉ ોવપાસનટ અથર અને તેના ોન �્્પટ સમ�વ્ તેણુ ં્ૈધાોંતપ ોવશલેષણ ન્ ચચાર પરટ.. 

અથર્ાાટિેિર-19 

(આોથ�પટિદાોતિનટટ

�લુનાતમપટઅઅયાસ) 

Q-1 :- સામા�જપ સં્ ટધન એ્લે �ુ ં? તેના પપારટ અને �ખુય સટિાનટ ોવગતે સમ�વટ. 

Q-2 :- વૈજાોનપ િદોતનટ અથર આિ્ વૈજાોનપ િદોતના તતવટન્ ચચાર પરદ તેના ોવોવધ તબ�ાિન્ ચચાર પરટ. 

અથર્ાાટિેિર-20 

(�તરરાષ્દયટ�યાિાર) 

Q-1 :- ભારતના ોવ �્્ �યાિારન્ �્્ામા ંઅને બધંારણમા ંઆવેલા િ�રવતરનટ જણાવટ.. 

Q-2 :- ભારતન્ પોત�ુળ લેણ �્ણન્ �લુાના ખાદના પારણટ જણાવ્,ભારત્ય અથરતંં  િર તેન્ અસરટ જણાવટ.. 

અથર્ાાટિેિર-21 

(આોથ�પટોવચારટનટટઈોતહાસટ

) 

Q-1 :- પ�ઈનસના અથર્ાા્ન્ લાક્ણપતાિ સમ�વ્ અસરપારપ માગંનટ ોસદાતં સમ�વટ. 

Q-2 :- . વિરા્ ોવધેય નટ અથર આિ્,વિરા્ �ોૃત ,વિરા્નટ મનટવૈજાોનપ ોનયમ અને સર�રા્ અને સ્માતં વિરા્�ોૃત 

વચેનટ સબધં સમ�વટ.. 
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અથર્ાાટિેિર-22 

(બ��પ�ગટઅનેટનાણાબ�ર) 

Q-1 :- ભારતમા ં�યાિારદ બ�પટના રાષ્દયપરણ મા �્ના પારણટ ન્ ોવગતે ચચાર પરટ. 

Q-2 :- �રઝવર બ�પન્ પામગ્રદણુ ં�લૂયાપંનપરદ , �રઝવર બ�પન્ વતરમાન ્ાખ ોનયંં ણ ન્ોત સમ�વટ.. 

  

�જુરાત્ટિેિર-17 
અવારચ્ન �જુરાત્ સા�હતયનટ 

ઇોતહાસ 

Q-1 :- ગાધં્�ગુ્ન સા�હતયના ં�યાિતરપ લકણટ જણાવટ. 

Q-2 :- નવલપથાપાર પનૈયાલાલ �નુ્્ન્ નવલપથા ��ૄષ્ �લુવટ. 

�જુરાત્ટિેિર-18 
ભાષા ોવજાન-૨ 

Q-1 :- �જુરાત્ ભાષાના ્બ્ભંં ટળનટ સદંષ્ાતં િ�રચય પરાવટ. 

Q-2 :�જુરાત્ ભાષાનટ ઉદભવ તથા ોવપાસ, તેન્ ંણ �ોૂમપાના મહતવના ભાષાપદય લકણટના િ�રચય સાથે આિટ.  

�જુરાત્ટિેિર-19 
સા�હતયના ોસધધાતંટ-૨ 

Q-1 :- ભારત્ય અને િા�ાતય િરંિરા પમાણે, સા�હતયના ંપયટજનટ જણાવટ. 

Q-2 :- “સા�હતય અને સમાજનટ સબંધં આ્ાન- પ્ાનનટ છે”- આ ોવધાનન્ ચચાર પરટ. 

�જુરાત્ટિેિર-20 

આગન�પુ 

Q-1:- લ�નુવલ “આગન�પુ” ન્ સ�ંણુર સમ્કા પરટ.  

Q-2 :-“આગન�પુ” લ�નુવલન્ િાં��ૄષ્નટ િ�રચય પરાવટ. 

�જુરાત્ટિેિર-21 
સટમત્થર 

Q-1 :- “સટમત્થર”  નવલપથાણુ ંસમગલક્ �લૂયાપંન પરટ. 

Q-2 :- “સટમત્થર” નવલપથાન્ િાં��ૄષ્નટ િ�રચય આિટ. 

�જુરાત્ટિેિર-22 
ોનબધં 

Q-1 :- ોનબધં લખટ – ઋ�રુાજ વસતં.  

Q-2 :- ોનબધં લખટ – મા તે મા બ્� બધા વગંાના વા. 

�હન્દટ િેિર-17 

�त�तध �तद्यं का 
उदभत एतं �तकास 

Q-1 :- �हनद� कहानथ क� �तकास्ाता पर पकाक डा�लए | 

Q-2 :- �हनद� �नबंध के उदभत एतं �तकास को रेखां�कक क�िजए | 

�હન્દ િેિર-18 

सा�ह्् �सधधांक भाग- २ 

Q-1 :- उपन्ास क� प�रभाषा देके हुए उसके क्तो क� स�तसकार चचार क�िजए | 

Q-2 :- नाटक उ्प�क के �त�तध ्क पर पकाक डा�लए | 
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 �હન્દટિેિર-19 

�हनद� भाषा का व्ाकरण 

Q-1 :- सतरना् क� प�रभाषा देके हुए इनके पकारा क� सोदाहरण चचार क�िजए | 

Q-2 :- �तकषेण अरता अव्् क� प�रभाषा देके हुए इनके भेदापभेद क� स�षटांक चचार क�िजए |  

 �હન્દટિેિર-20 

क�बरा खडा बाजार �्, 
अधंा्ुग 

Q-1 :- नाट्कला क� दिषट से ‘क�बरा खडा बाजार �्’ नाटक क� स्थ�ा क�िजए | 

Q-2 :- ‘अधंा्ुग’ काव् नाटक के आधार पर अशत्रा्ा का च�रत �चतण क�िजए | 

 �હન્દ િેિર-21 

कबथर और ्थरांबाई 

Q-1 :- स्ाज सुधारक के रप �् कबथर का ्ूल्ांकन क�िजए | 

Q-2 :-   ्थरांबाई पदातल� �् �नर�पक भििक भातना पर पकाक डा�लए | 

�હન્દટિેિર-22 

�हनद� क� अन् गद् 
�तद्ाा ं

Q-1 ्हादेतथ त्ार के व्ििक्त एत ंकॄ�क्त पर पकाक डा�लए | 

Q-2 :- भििकतन का च�रत �चतण क�िजए | 

 
 

  

 


