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બીએ સેમ – 3 

ગુજરાતી સીસી-305 

ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇહતિાસ : ભાગ – ૧ 

એમસીકય ુ

[૧] મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો સમયગાળો કઈ સદીથી ગણાય છે ? ૧૨મી સદીથી   

 [૧] ૨૧મી સદીથી  [૨] ૧૨મી સદીથી  [૩] ૧૦મી સદીથી   [૪] ૪થી સદીથી  

[૨] મધ્યકાલીન સાહિત્યએ કેટલો સમય ભોગવ્યો છે ? ૭૦૦ વર્ષથી વધાર ે 

 [૧] ૨૦૦ વર્ષથી વધાર ે[૨] ૭૦૦ થી વધાર ે[૩] ૧૦૦થી વધાર ે[૪] ૫૦૦થી વધાર ે 

[૩] ‘પ્રમુખ સ્થાને પદ્યસ્વરૂપ’ એ કયા યુગની લાક્ષહણકતા છે ? મધ્યકાલીન  

 [૧] પ્રાચીન  [૨] અવાષચીન  [૩] મધ્યકાલીન  [૪] હસયાચીન  

[૪] મધ્યકાળમાાં કયુાં સ્વરૂપ ખાસ સાહિહત્યક પ્રહતષ્ઠાને પામયુાં નિોતુાં ? ગદ્ય  

 [૧] કહવતા  [૨] ગદ્ય  [૩] ગઝલ  [૪] અપદ્યાગદ્ય  

[૫] નીચેનામાાંથી કઈ કૃહત મધ્યકાળની છે ? પૃથ્વીચંદ્રચરરત  

 [૧] પૃથ્વીચાંદ્રચહરત [૨] સરસ્વતીચાંદ્ર [૩] મળેલા જીવ [૪] ભદ્્રમભદ્ર  

[૬] નરહસાંિ-મીરાનુાં મુખ્ય કવન કયા સ્વરૂપમાાં છે ? પદ  

 [૧] આખ્યાન   [૨] કાફી  [૩] પદ  [૪] છ્પ્પા   

[૭] અખાનુાં હવશેર્ કવન કયા સ્વરૂપમાાં છે ? છપ્પા  

 [૧] આખ્યાન   [૨] ભજન  [૩] ચાબખા  [૪] છ્પા  

 

[૮] ‘જ્ઞાનનો ગરવો વડલો’ કોને કિેવામા આવે છે ? આખાને  

 [૧] પ્રેમાનાંદ   [૨] શામળ  [૩] અખા  [૪] દયારામ 

[૯] ‘જ્ઞાનીને કહવ ન ગણેશ’ આ પાંહિ કોની છે ? અખા  

 [૧] શામળ  [૨] દલપતરામ  [૩] ભોજા ભગત  [૪] અખા 

[૧૦] અખો અમદાવાદમા શામાાં નોકરી કરતો િતો ? ટંકશાળામાં  
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 [૧] હમલમાાં  [૨] દુકાનમા   [૩] ટાંકશાળામાાં  [૪] બગીચામાાં 

[૧૧] અખાનો જન્મ ક્ાાં થયો િતો ? જતેલપર  

 [૧] રતનપર   [૨] ખેરગામ   [૩] જતેલપર   [૪] સુલતાનપર 

[૧૨] નરહસાંિનો ક્ાાંનો વતની િતો ? તળાજા  

 [૧] આમજા  [૨] તળાજા  [૩] રાાંધેજા  [૪] જુનાગઢ  

[૧૩] મીરાાંબાઇનુાં ગુરુનુાં નામ શુાં િતુાં ? રોરિદાસ  

  [૧] અમરોિીદાસ  [૨] સાઈબાબા  [૩] અમરનાથ  [૪] રોહિદાસ  

[૧૪] ‘મેર ેતો હગરધર ગોપાલ ... ‘ આ કોની પાંહિ છે ? મીરાંબાઇ  

 [૧] મીરાાંબાઇ   [૨] કુાંવરબાઇ   [૩] પાનબાઈ   [૪] ચાંપાબાઈ 

[૧૫] ‘અનુભવહબાંદુ’ કોની કૃહત છે ? અખા ભગત  

 [૧] ભોજા ભગત    [૨] કોહ્યા ભગત     [૩] અખા ભગત     [૪] દાસી જીવણ  

[૧૬] દાસી જીવણ કયા પાંથના ભિ િતા ? કબીરપંથ  

 [૧] સ્વાહમનારાણ  [૨] કબીરપાંથ  [૩] હનજાર પાંથ  [૪] ભહિ પાંથ  

[૧૭] ચાબખામાાં કોનુાં ખાસ પ્રદાન છે ? ભોજા ભગત  

 [૧] હપ્રતમ  [૨] ધીરો ભગત  [૩] અખા ભગત  [૪] ભોજા ભગત 

[૧૮] મધ્યકાળમાાં કાફીમાાં કોનુાં શ્રેષ્ઠ સજષન િતુાં ? ધીરો 

 [૧] હપ્રતમ  [૨] ધીરો ભગત  [૩] અખા ભગત  [૪] ભોજા ભગત  

[૧૯] ‘દુહનયા ભરમાવવા ભોળી ર ે...’ આ કોની રચના છે ? ભોજા ભગત  

 [૧] ભોજા ભગત     [૨] ધીરો ભગત  [૩] અખા ભગત  [૪] હપ્રતમ  

[૨૦] ‘ એક મૂરખને એહવ ટેવ.. ‘ આ રચના કોણે લખેલી છે ? અખા  

 [૧] હિકમ સાિેબ  [૨] ભીમ સાિેબ  [૩] અખા  [૪] જીવણ સાિેબ  

[૨૧] ‘વૈરાગ્યપ્રધાનતા’ કયા યુગના સાહિત્યની લાક્ષહણકતા છે ? મધ્યકાળ  

 [૧] મધ્યકાળ   [૨] વતષમાનકાળ  [૩] અવાષચીનકાળ  [૪] પ્રાચીનકાળ  

[૨૨] ‘ મુખડાની માયા લાગી ર ે....’ આ કોની પાંહિ છે ? મીરાંબાઇ  

 [૧] ચાંપાબાઈ  [૨] કુાંવરબાઇ   [૩] પાનબાઈ   [૪] મીરાાંબાઇ  
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[૨૩] મીરાાંબાઇ કોના પરમ ભિ િતાાં ? કૃષ્ણ  

 [૧] સ્વાહમનારાયણ  [૨] રામ  [૩] કૃષ્ણ  [૪] ચામુાંડા  

[૨૪] ‘ ગુરુ કીધા મેં ગોકુળનાથ ... ‘ આ પાંહિ કોની છે ? અખા  

 [૧] હિકમ સાિેબ  [૨] ભીમ સાિેબ  [૩] અખા  [૪] જીવણ સાિેબ  

[૨૫] અખાના ગુરુનુાં નામ શુાં િતુાં ? બ્રહ્માનંદ  

 [૧] બ્રહ્માનાંદ   [૨] પ્રેમાનાંદ  [૩] સ્વાહમ આનાંદ  [૪] સિજાનાંદ 

[૨૬] નીચેનામાથી કઈ કૃહત અખાની નથી ? સરસ્વતીચંદ્ર  

 [૧] છ્પ્પા  [૨] અનુભવહબાંદુ  [૩] સરસ્વતીચાંદ્ર  [૪] આખેગીતા  

[૨૭] છ્પામાાં કેટલી પાંહિ િોય છે ? છ  

 [૧] આઠ  [૨] દસ  [૩] છ  [૪] ચાર  

[૨૮] મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય મુખ્યત્વે કેટલા ભાગમાાં મળે છે ? બે  

 [૧] આઠ  [૨] બે  [૩] છ  [૪] ચાર 

[૨૯] નીચેનામાાંથી કયા સજષક મધ્યકાળના નથી ? નમષદ  

 [૧] નરહસાંિ  [૨] મીરાાં  [૩] પ્રેમાનાંદ  [૪] નમષદ  

[૩૦] ‘પદ્યપ્રધાન સાહિત્ય’ એ કયા યુગની સાહિહત્યક લાક્ષહણકતા છે ? મધ્યકાળ        

 [૧] પ્રાચીનકાળ [૨] વતષમાનકાળ  [૩] અવાષચીનકાળ  [૪] મધ્યકાળ  

[૩૧] ‘મધ્યકાળમાાં ઉછળતા જીવનનુાં કચ્ચહરયુાં કરવામાાં આવ્યુાં છે’ આ હવધાન કોનુાં છે ?  

 કનૈયાલાલ   

 [૧] પ્રેમચાંદજી  [૨] ઉમાશાંકર   [૩] કનૈયાલાલ  [૪] કાલીદાસ 

[૩૨] ‘સાંદેશકરાસ’ ના સજષક કોણ છે ? અબ્દુલ રિેમાન  

 [૧] અબ્દુલ વિાબ   [૨] અબ્દુલ રિેમાન  [૩] અબ્દુલ કાહદર  [૪] અબ્દુલ શેખ 

[૩૩] પ્રાગનરહસાંિ યુગના એક માિ મુહસ્લમ કહવ કોણ િતાાં ? અબ્દુલ રિેમાન  

  [૧] અબ્દુલ વિાબ   [૨] અબ્દુલ રિેમાન  [૩] અબ્દુલ કાહદર  [૪] અબ્દુલ શેખ  

[૩૪] ફાગુમાાં હવશેર્ કઈ ઋતુનુાં વણષન કરવામાાં આવે છે ? વસંત  

 [૧] પાનખર   [૨] વસાંત  [૩] હશહશર  [૪] ચોમાસુ  
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[૩૫] કયા ફાગુમાાં ‘વસાંત’ નિીાં પણ વર્ાષઋતુનુાં વણષન આવે છે ? સ્થૂલીભદ્રફાગું  

 [૧] નેહમનાથચતુર્પહદકા [૨] પૃથ્વીચાંદ્રચહરત [૩] સ્થૂલીભદ્રફાગુાં [૪] વસાંતહવલાસ  

[૩૬] ફાગુાંનો અથષ શુાં છે ? વસંત  

 [૧] પાનખર   [૨] વસાંત  [૩] હશહશર  [૪] ચોમાસુ  

[૩૭] સ્થૂલીભદ્રફાગુના સજષક કોણ છે ? રજનપદ્મસૂરર  

 [૧] અસાઇત   [૨] હજનપદ્મસૂહર  [૩] ચૈતન્યસૂહર  [૪] બ્રહ્મહગરી  

[૩૮] ‘નેહમનાથફાગુાં’ સજષક કોણ છે ? જયશેખરસૂરર  

 [૧] જયશેખરસૂહર  [૨] હજનપદ્મસૂહર  [૩] ચૈતન્યસૂહર  [૪] બ્રહ્મહગરી  

[૩૯] જનૈોના પ્રથમ તીથંકર કોણ છે ? ઋર્ભદેવ  

 [૧] જયશેખરસૂહર  [૨] હજનપદ્મસૂહર  [૩] ચૈતન્યસૂહર  [૪] ઋર્ભદેવ  

[૪૦] ‘ભરતેશ્વર બાિુબલી’ નો મુખ્ય રસ કયો છે ? વીર  

 [૧] શુાંગાર  [૨] શાાંત  [૩] વીર  [૪] અદભૂત  

[૪૧] ‘હિભુવનદીપક પ્રબાંધ’ ને કયા નામે ઓળખવામાાં આવે છે ? રૂપકગ્રંરથકાવ્ય  

 [૧] ઋતુકાવ્ય   [૨] રૂપકગ્રાંહથકાવ્ય  [૩] આખ્યાનકાવ્ય  [૪] પ્રબાંધકાવ્ય  

[૪૨] ‘હિભુવનદીપક પ્રબાંધ’ ના સજષક કોણ છે ? જયશેખરસૂરર    

 [૧] ચૈતન્યસૂહર [૨] હજનપદ્મસૂહર  [૩] જયશેખરસૂહર  [૪] બ્રહ્મહગરી 

[૪૩] રણમલ્લછાં દ’ કોની કૃહત છે ? શ્રીધર વ્યાસ  

 [૧] અસાઇત   [૨] શ્રીધર વ્યાસ   [૩] ચૈતન્યસૂહર  [૪] બ્રહ્મહગરી  

[૪૪] પદ્યવાતાષમાાં મુખ્યત્વે કયો રસ અનુભવવા મળે છે ? અદભૂત  

 [૧] શુાંગાર  [૨] અદભૂત  [૩] વીર  [૪] શાાંત  

[૪૫] અસાઇતની જાણીતી રચના કઈ છે ? િંસાઉલી  

 [૧] િાંસાઉલી   [૨] અનુભવહબાંદુ  [૩] સરસ્વતીચાંદ્ર  [૪] અખેગીતા  

[૪૬] શ્રીધર વ્યાસની એક જાણીતી રચનાનુાં નામ લખો. ‘રણમલ્લછંદ’  

 [૧] નેહમનાથચતુર્પહદકા [૨] પૃથ્વીચાંદ્રચહરત [૩] સ્થૂલીભદ્રફાગુાં [૪] રણમલ્લછાં દ  

[૪૭] નરહસાંિની દીકરીનુાં નામ શુાં િતુાં ? કંુવરબાઇ  
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 [૧] ચાંપાબાઈ  [૨] કુાંવરબાઇ   [૩] પાનબાઈ   [૪] મીરાાંબાઇ   

[૪૮] નરહસાંિનાાં હપતાનુાં શુાં નામ િતુાં ? કૃષ્ણદાસ  

 [૧] પ્રભુદાસ   [૨] કૃષ્ણદાસ   [૩] જીવણદાસ  [૪] ઈશ્વરદાસ  

[૪૯] નરહસાંિ તપ કરીને કોને પ્રસન્ન કર ેછે ? શંકર  

 [૧] રામ  [૨] અાંબા   [૩] મિાકાળી   [૪] શાંકર  

[૫૦] ‘ભૂતળ ભહિ પદારથ મોટુાં  ..... ‘ આ પાંહિ કોની છે ? નરરસંિ  

 [૧] શામળ  [૨] નરહસાંિ  [૩] અખા  [૪] પ્રેમાનાંદ 

[૫૧] નીચેનામાાંથી મધ્યકાળની કૃહત કઈ ? પૃથ્વીચંદ્રચરરત     

 [૧] પૃથ્વીચાંદ્રચહરત  [૨] સરસ્વતીચાંદ્ર  [૩] નવલગ્રાંથાવહલ  [૪] ભદ્્રમભદ્ર 

[૫૨] ‘પૃથ્વીચાંદ્રચહરત’ ના રચહયતા કોણ છે ? મારણક્યસંુદરસૂરર  

 [૧] જયશેખરસૂહર  [૨] હજનપદ્મસૂહર  [૩] ચૈતન્યસૂહર      [૪] માહણક્સુાંદરસૂહર 

[૫૩] ‘કાન્િડદેપ્રબાંધ’ કૃહતના રચહયતા કોણ છે ? પદ્મનાભ  

 [૧] પદ્મનાભ    [૨] નરહસાંિ  [૩] અખા  [૪] પ્રેમાનાંદ 

[૫૪] કાન્િડદેના પુિનુાં નામ શુાં િતુાં ? રવરમદે  

 [૧] રામદે  [૨] અજમલડે  [૩] શ્યામલદે   [૪] હવરમદે 

[૫૫] અલ્લાઉદ્દીનની દીકરીનુાં નામ શુાં િતુાં ? પીરોઝા  

 [૧] હદસોઝા   [૨] પીરોઝા   [૩] નબીઝા   [૪] ફાહતમા   

[૫૬] ગુજરાતના કયા રાજાએ એના માંિીનુાં અપમાન કયું િતુાં ? કરણ  

 [૧] અહભમન્યુ  [૨] ધુતરાષ્ટ્ર    [૩] કરણ  [૪] દુયોધન  

[૫૭] અપમાહનત થઈને માંિી માધવ કયા રાજયમાાં જાય છે ? રદલ્લી  

 [૧] મિારાષ્ટ્ર    [૨] હબિાર  [૩] ઉત્તરપ્રદેશ  [૪] હદલ્લી  

[૫૮] હદલ્લીના રાજાનુાં નામ શુાં િતુાં ? અલ્લાઉદ્દીન રખલજી  

 [૧] અકબર [૨] અલ્લાઉદ્દીન હખલજી [૩] તગલખ [૪] ઔરાંગઝેબ  

[૫૯] ભવાઇયા કોમના આદ્યસ્થાપક કોણ છે ? અસાઇત ઠાકર  

 [૧] શરદ ઠાકર  [૨] દકે્ષશ ઠાકર  [૩] ધીરુભાઈ ઠાકર  [૪] અસાઇત ઠાકર 
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[૬૦] અસાઇત ઠાકર ેગુજરાતી સાહિત્યને કેટલા ભવાઇવેશ આ્યા છે ? ૩૬૦  

 [૧] ૮૦૦  [૨] ૩૬૦  [૩] ૪૩૬  [૪] ૧૦૮ 

[૬૧] િણ ઘરવાળા પરથી કઈ કોમ અહસ્તત્વમાાં આવી ? તરગાળા  

 [૧] તરગાળા   [૨] તલવાળા  [૩] ભાલવાળા  [૪] વાળા  

[૬૨] િેમાળા પટેલ ક્ાના વતની િતા ? ઊઝા  

 [૧] પાટણ  [૨] હવજાપુર   [૩] મિેસાણા   [૪] ઊઝા  

[૬૩] િેમાળા પટેલની દીકરીનુાં નામ શુાં િતુાં ? ગંગા  

 [૧] ગાંગા  [૨] જમના  [૩] સરસ્વતી   [૪] નમષદા  

 


