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પયજીમાત એંગે્રજી 
Q-1:- Draft an application for the post of a teacher. 
Q-1:- Draw a character sketch of Indira Nooyi. 

પયજીમાત હશન્દી 
Q-1:- किशोर िाबरा िा जीवन ऩररचय देिर उसिी साहहत्य साधना ऩर प्रिाश डालऱए। 
Q-2:- ‘धनषु-भंग’ खडंिाव्य िा िथानि बताते हुए उसिे उदेश्य िो स्ऩष्ट िीजजये।  

મખુ્મ અથથળાસ્ત્ર ે-8 
Q-1:- આપથિક હયલતથનનો પ્રકાય વભજાલો.  
Q-2:- પ્રોપે. શોટે્રનો વ્માાયચક્રનો પવધધાાંત વભજાલો.  

મખુ્મ અથથળાસ્ત્ર ે-9 
Q-1:- ભશતભ વાભાજીક કલ્માણનો પવધધાાંત વભજાલો અને તેનુાં મલૂ્માાંકન કયો.  
Q-2:- કયદાનક્ષભતા એટરે શુાં? દેળની કયદાન ક્ષભતા નક્કી કયતાાં હયફો લણથલો.  

મખુ્મ અથથળાસ્ત્ર ે-10 
Q-1:- જભીન પલકાવ ફેંકોનુાં ભશત્લ અને ભમાથદાઓ લણથલો.   
Q-2:- ઇઝયામરની વશકાયી પ્રવપૃતની પલપળષ્ટતાઓ જણાલો.  

મખુ્મ ગજુયાતી ે-8 
Q-1:- ઉભાળાંકય જોળીની એક લાતાથકાય તયીકે મલૂ્માાંકન કયો.  
Q-2:- “ભાયી ચાંાનોલય” લાતાથન ુાં યવદળથન કયલો.  

મખુ્મ ગજુયાતી ે-9 
Q-1:- “યાગાધીનભ” ભાાં પ્રકૃપતગીતોનુાં ઉદાશયણ વાથે ચચાથ કયો.   
Q-2:- “યાગાધીનભ” ને કેન્રભાાં યાખી વાંજુલાાની પવધધી અને ભમાથદાની રષ્ષ્ટએ ચચાથ કયો.  

મખુ્મ ગજુયાતી ે-10 
Q-1:- ભીયાફાઈના પે્રભરક્ષણા બક્તતના દોનો ખ્માર આો.  
Q-2:- ભધમકારીન ગજુયાતી વાહશત્મભાાં આખ્માનકાય બારણનો પ્રદાનની ચચાથ કયો.  

 

 

 
 



B.A. Semester- 4 એવાઈભેન્ટ ટોપકવ  
 

મખુ્મ હશન્દી ે-8 
Q-1:- नागाजुनु िे व्यजततत्व एवं िृततत्व ऩर प्रिाश डालऱए।  
Q-2:- ऩड़ित िववताओ िे आधार ऩर नागाजुनु िे िाव्य िी ववशेषताओ ऩर प्रिाश डालऱए।  

મખુ્મ હશન્દી ે-9 
Q-1:- उऩन्यास िऱा िे आधार ‘सारा आिाश’ उऩन्यास िी समीऺा िीजजए।  

Q-2:- सारा-आिाश उऩन्यास िे आधार ऩर ‘समर’ िा चररत्र-चचत्रण िीजजए।   

મખુ્મ હશન્દી ે-10 
Q-1:- राममागी िाव्यधारा िी ववशेषताओ या प्रवतृतओ ऩर प्रिाश डालऱए।  
Q-2:- ऱोिनायि तुऱसीदास िा साहहत्य ऩररचय देत ेहुए उनिा ऐततहालसि महत्व प्रततवाहदत िीजजए।  

પ્રથભ ગૌણ  હશન્દી 
ેય-8 

Q-1:- ओमप्रिाश वाल्मीकि िे व्यजततत्व एवं िृततत्व ऩर प्रिाश डालऱए।  
Q-2:- वणवुाद िा ऩहािा िववता मे दलऱत वणवुादी वैचाररिता स्ऩष्ट िीजजये।   

પ્રથભ ગૌણ  હશન્દી 
ેય-9 

Q-1:- उऩन्यास िऱा िे आधार ‘गंगामयैा’ उऩन्यास िी समीऺा िीजजए।  

Q-2:- गंगामैया उऩन्यास िे आधार ऩर ‘गोऩीचदं’ अथवा ‘भाभी’ िा चररत्र-चचत्रण िीजजए। 
પ્રથભ ગૌણ ગજુયાતી 

ેય-8 
Q-1:- ઉભાળાંકય જોળીની એક લાતાથકાય તયીકે મલૂ્માાંકન કયો.  
Q-2:- “ભાયી ચાંાનોલય” લાતાથન ુાં યવદળથન કયાલો. 

પ્રથભ ગૌણ ગજુયાતી 
ેય-9 

Q-1:- “યાગાધીનભ” ભાાં પ્રકૃપતગીતોનુાં ઉદાશયણ વાથે ચચાથ કયો.   
Q-2:- “યાગાધીનભ” ને કેન્રભાાં યાખી વાંજુલાાની પવધધી અને ભમાથદાની રષ્ષ્ટએ ચચાથ કયો.  

પ્રથભ ગૌણ અથથળાસ્ત્ર 

ેય-8 

Q-1:- આપથિક હયલતથનનો પ્રકાય વભજાલો.  
Q-2:- પ્રોપે. શોટે્રનો વ્માાયચક્રનો પવધધાાંત વભજાલો. 

પ્રથભ ગૌણ અથથળાસ્ત્ર 

ેય-9 

Q-1:- ભશતભ વાભાજીક કલ્માણનો પવધધાાંત વભજાલો અને તેનુાં મલૂ્માાંકન કયો.  
Q-2:- કયદાનક્ષભતા એટરે શુાં? દેળની કયદાન ક્ષભતા નક્કી કયતાાં હયફો લણથલો. 
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હરતીમ ગૌણ ગજુયાતી 

ેય-8 

Q-1:- ઉભાળાંકય જોળીની એક લાતાથકાય તયીકે મલૂ્માાંકન કયો.  
Q-2:- “ભાયી ચાંાનોલય” લાતાથન ુાં યવદળથન કયાલો.  

હરતીમ ગૌણ ગજુયાતી 
ેય-9 

Q-1:- “યાગાધીનભ” ભાાં પ્રકૃપતગીતોનુાં ઉદાશયણ વાથે ચચાથ કયો.   
Q-2:- “યાગાધીનભ” ને કેન્રભાાં યાખી વાંજુલાાની પવધધી અને ભમાથદાની રષ્ષ્ટએ ચચાથ કયો.  

હરતીમ ગૌણ 
ભનોપલજ્ઞાન ેય-8 

Q-1:- વભામોજનની વ્માખ્મા આી તેનુાં અભ્માવકે્ષત્ર ચચો.   
Q-2:- કૌટુાંબફક વભામોજન એટરે શુાં? કૌટુાંબફક આંતયહક્રમા વભજાલો.  

હરતીમ ગૌણ 
ભનોપલજ્ઞાન ેય-9 

Q-1:- પલૂથગ્રશ એટરે શુાં? પલૂથગ્રશ કઈ યીતે ઘટાડી ળકામ. 
Q-2:- જુથ એટરે શુાં? જુથ ના પલપલધ પ્રકાયો વભજાલો.  

હરતીમ ગૌણ વાંસ્ક્રુત 
ેય-8 

Q-1:- કપલકાબરદાવના જીલન અને કલન ઉય પલસ્ક્રતતૃ નોંધ રખો.  
Q-2:- ભશાકાવ્મના રક્ષણો આીને “रघवुंशम” નુાં ભશાકાવ્મ તયીકે મલૂ્માાંકન કયો 

હરતીમ ગૌણ વાંસ્ક્રુત 
ેય-9 

Q-1:- तत्याथोद्ऩी िेषचुचत પલસ્ક્રતતૃ વભજાલો.  

Q-2:- “ऱऺणा तेन षडववधा” ની ચચાથ કયો.  
 

 

  


