
B.A. Semester- 1 એવાઈભેન્ટ ટોપકવ – ( 2021-22 ) 

પલમ એવાઈભેન્ટ ટોપકવ 

પયજીમાત વસં્કૃત 
Q-1 :- બાવ વભસ્મા પલળે પલસ્તાયથી વભજાલો – ૧  
Q-2 :- બ્રહ્મચાયી પ્રવગંન  ંભશત્લ વભજાલો – ૧  

પયજીમાત એંગે્રજી CRITICAALY EVALUATE ANY TWO STORIES FROM THE TEXT YOU HAVE STUDIED? 

પયજીમાત હશન્દી 
Q-1 :- एक टोकरो भर ममटी कहानी का कथानक बतात ेहुए उसके उदेशय ऩर प्रकाश डामऱए 
Q-2 :- कथा सररता मे सकंमऱत ककसी एक कहानी की समीऺा कीजिए  

મ ખ્મ અંગે્રજી ેય-૧ 
Q-1 :- WHAT IS SHORT STORY? WHAT ARE THE CHARACTERISTICS OF SHORT STORY 
Q-2 :- CRITICALLY EVALUATE THE SHORT STORY THE ROBE OF PEACE 

મ ખ્મ અંગે્રજી ેય-૨ 
Q-1 :- DEFINE LYRIC AND DISCUSS THE SALIENT FEATURES OF LYRIC POETRY 

Q-2 :- CRITICALLY EVALUATE “ODE TO NIGUTINGALE” BY JOHN KEATS 
મ ખ્મ ગ જયાતી 
ેય – ૧ 

Q-1 :- કાવ્મઝરક ના ાચંશૃગંો પલે નોંધ રખો.  
Q-2 :- “જ કભ છાડંી જા ને , ફાા; કાવ્મન  ંયવદળશન કયો |  

મ ખ્મ ગ જયાતી 
ેય – ૨ 

Q-1 :- વાભાજજક નલરકથા તયીકે “ત  રવીકમાયો” નલરકથાન  ંવભગ્રરક્ષી વભીક્ષા કયો? 
Q-2 :- ઝલેયચદં ભેઘાણી કૃત ત  રવીક્યાયો નલરકથા ભા ંફે ેઢીઓ લચ્ચેનો વઘંશ જણાલો ? 

મ ખ્મ અથશળાસ્ત્ર 

ેય – ૧ 
Q-1 :- અથશળાસ્ત્ર એટ્રે શ ?ં અથશળાસ્ત્ર ન  ંકામશકે્ષત્ર પલગતે ચચો. 
Q-2 :- ઘટતા વીભાતં તષૃ્ટટગ ણનો પનમભ આકૃપત દ્વાયા વભજાલી તેન  ંભશત્લ અને ભમાશદા સ્ટટ કયો.  

મ ખ્મ અથશળાસ્ત્ર 

ેય – ૨ 
Q-1 :- પલકાવભાન અથશતતં્ર તયીકે બાયતીમ અથશતતં્ર ના રક્ષણોની વભજૂતી આો? 
Q-2 :- બાયતભા ંઝડી લસ્તી લધાયાના કાયણો આો? 

મ ખ્મ હશન્દી ેય- ૧ 
Q-1 :- माता की व्यथा काव्य का भावाथथ अऩने शब्दों में मऱखिए ? 
Q-2 :- ियशंकरप्रसाद के व्यजततत्व एवं कृततत्व ऩर प्रकाश डामऱए | 

  



મ ખ્મ હશન્દી ેય- ૨ Q-1 :- ‘आकाश दीऩ’ कहानी के आधार ऩर चंऩा का चररत्र चचत्रण कीजिए | 
Q-2 :- कहानी नई ऩरुानी कहानी सगं्रह मे सकंमऱत ककसी एक कहानी की समीऺा कीजिए | 

પ્રથભ ગૌણ  હશન્દી ેય- ૧ 
Q-1 :- ‘केदद और कोककऱ’ काव्य का कें द्रीयवती ववचार प्रकट कीजिए | 
Q-2 :- “तोड़ती ऩत्थर” काव्य का भावाथथ मऱखिए | 

પ્રથભ ગૌણ  હશન્દી ેય- ૨ 
Q-1 :- कहानी कऱा के आधार ऩर उसने कहा था कहानी की समीऺा कीजिए | 
Q-2 :- कहानी के तत्वों के आधार ‘इदगाह’ कहानी समीऺा कीजिए | 

પ્રથભ ગૌણ ગ જયાતી 
ેય – ૧ 

Q-1 :- કાવ્મઝરક ના ાચંશૃગંો પલે નોંધ રખો.  
Q-2 :- “જ કભ છાડંી જા ને , ફાા; કાવ્મન  ંયવદળશન કયો |  

પ્રથભ ગૌણ ગ જયાતી 
ેય – ૨ 

Q-1 :- વાભાજજક નલરકથા તયીકે “ત  રવીકમાયો” નલરકથાન  ંવભગ્રરક્ષી વભીક્ષા કયો? 
Q-2 :- ઝલેયચદં ભેઘાણી કૃત ત  રવીક્યાયો નલરકથા ભા ંફે ેઢીઓ લચ્ચેનો વઘંશ જણાલો ? 

દ્વદ્વતીમ ગૌણ ગ જયાતી 
ેય – ૧ 

Q-1 :- કાવ્મઝરક ના ાચંશૃગંો પલે નોંધ રખો.  
Q-2 :- “જ કભ છાડંી જા ને , ફાા; કાવ્મન  ંયવદળશન કયો |  

દ્વદ્વતીમ ગૌણ ગ જયાતી 
ેય – ૨ 

Q-1 :- વાભાજજક નલરકથા તયીકે “ત  રવીકમાયો” નલરકથાન  ંવભગ્રરક્ષી વભીક્ષા કયો? 
Q-2 :- ઝલેયચદં ભેઘાણી કૃત ત  રવીક્યાયો નલરકથા ભા ંફે ેઢીઓ લચ્ચેનો વઘંશ જણાલો ? 

દ્વદ્વતીમ ગૌણ વસં્કૃત 

ેય – ૧ 

Q-1 :- ભશાબાયતના કતાશ “લેદવ્માવ” પલળે પલસ્તાય થી ભાહશતી આો 
Q-2 :- “कचचद्” અધ્મામ ની પલસ્તતૃ ભાહશતી આો.  

દ્વદ્વતીમ ગૌણ વસં્કૃત 

ેય – ૨ 

Q-1 :- ગધ વાહશત્મનો ઉદગભ અને પલકાવ દળાશલો.  
Q-2 :- ચંતતં્રના વસં્કયણો પલળે ભાહશતી આો 

દ્વદ્વતીમ ગૌણ ભનોપલજ્ઞાન 

ેય – ૧ 

Q-1 :- ભનોપલજ્ઞાનની વ્માખ્મા આી ભનોપલજ્ઞાનન  ંસ્લરૂ અને ધ્મેમો વભજાલો ? 
Q-2 :- ભનોપલજ્ઞાનભા ંલયાતી કોઈ ણ ફે અભ્માવ દ્ધપતઓ વભજાલો? 

દ્વદ્વતીમ ગૌણ ભનોપલજ્ઞાન 

ેય – ૨ 

Q-1 :- ફા ભનોપલજ્ઞાન ની વ્માખ્મા આી તેન  ંઅભ્માવકે્ષત્ર ચચો. 
Q-2 :- પળસ્ત એટ્રે શ ?ં વાયી પળસ્ત ના રક્ષણો જણાલો.  

 


