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બી.એ.સેમ. 1   સસં્�તૃ પપેર -1 વેણીસહંાર  

 
વૈક�લ્પક પ્ર�ોના આધાર� સાચો ઉ�ર આપો.  

1 ભટ્ટનારાયણને ક�ુ ંઉપનામ મળ્�ુ ંહ�ુ ં

  मगृराजल�मन ् 

2 વેણીસહંારના ક�ટલા �કો છે. 

  છ  

3 વેણીસહંારમા ંકોની સ્�િુત કરવામા ંઆવી છે. 

  �ૃષ્ણ અને િશવ  

4 વેણીસહંારની પ્રસ્તાવનામા ંસૌથી પહ�લા કોનો પ્રવેશ થાય છે. 

  �તુ્રધાર  

5 વેણીસહંારની પ્રસ્તાવનામા ં�તુ્રધારની સાથે કોની વાતચીત થાય છે. 

 પાર�પાિ��ક 

6 વેણીસહંારની પ્રસ્તાવનામા ંકઈ ઋ� ુસબધંી ગીત આવે છે. 

  શરદઋ� ુ 

7 ભટ્ટનારાયણની ક�ટલી �ૃતીઓ છે. 

એક  

8 ભટ્ટનારાયણનો �ા સમયમા ંથઈ ગયા. 

  8 મી સદ�  

9 વેણીસહંાર�ુ ંશીષર્ક શાના આધાર� આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 �ખુ્ય િવષય વસ્� ુ 

10 વેણીસહંાર�ુ ં�ળૂકથાવસ્� ુ�ાથંી લેવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

  મહાભારત  

11  વેણીસહંારનો નાયક કોણ છે. 

   �િુધ�ષ્ઠર 

12 વેણીસહંાર નાટકનો �ખુ્ય રસ કયો છે. 

    વીર  

13 વેણીસહંારની શૈલી �ા ંપ્રકારની છે. 

   ગૌડ� 

14 વેણીસહંારની નાિયકા કોણ છે. 

   દ્રૌપદ�  

15 વેણીસહંારનો ખલનાયક કોણ છે. 

    �ુય�ધન  



16 �િુધ�ષ્ઠરનો �ૂત બનીને �ૃષ્ણ શા માટ� �ુય�ધન પાસે �ય છે. 

   સિંધ કરવા  

17 વેણીસહંારની પ્રસ્તાવના ક�વા પ્રકારની છે. 

કથોદ્ઘાત  

18 વેણીસહંારના પ્રથમ �કના �ખુ્ય દ્રશ્યમા ંકોનો પ્રવેશ થાય છે.  

  ભીમ અને સહદ�વ  

19  ભીમ �િુધ�ષ્ઠરના કયા કાયર્થી �સુ્સે થયો છે. 

    કૌરવો સાથેની સિંધ 

20 ભીમ �સુ્સામા ંશ�ાગારમા ંજવાની જગ્યાએ કયા પહોચી �ય છે . 

    દ્રૌપદ�ના આવાસમા ં 

21 �િુધ�ષ્ઠર� �ુય�ધન પાસે સિંધમા ંક�ટલા ગામની માગંણી કર� હતી. 

    પાચં  

22 દ્રૌપદ�એ ભર� સભામા ંઅપમાન થવાથી કઈ પ્રિતજ્ઞા કર� હતી. 

    �ુય�ધનના લોહ�થી વાળ બાધંવાની  

23 ભીમે પહ�લી પ્રિતજ્ઞા લીધી હતી. 

    �ુય�ધનની સાથળો ભાગંી નાખંવાની 

24 દ્રૌપદ�ની દાસી� ુ નામ �ુ ંછે. 

     �દુ્ધ�મિતકા 

25 દ્રૌપદ� �ભુદ્રા વગેર� �ીઓ સાથે કોને મળવા �ય છે. 

    ગાધંાર�ને  

26 ગાઘંાર�ને મળવા ગયેલ દ્રૌપદ�ને કોણ અપમાિનત કર� છે. 

   ભા�મુિત 

27 �ૃષ્ણને પકડવા ઈચ્છતા �ુય�ધનને �ૃષ્ણ �ુ ંબતાવે છે. 

    િવ��પદશર્ન  

28   વેણીસહંારના બી� �કની શ�આતમા ંકયો અથ�પક્ષેપક આવે છે. 

     િવષ્કંભક  

29 વેણીસહંારના બી� �કની શ�આતમા ંકોની ઉ�ક્ત ર�ુ થઈ છે. 

     કં�કુ�  

30  વેણીસહંારના બી� �કના �ખુ્ય દ્રશ્યમા ંકોનો પ્રવેશ થાય છે. 

     ભા�મુિત તેની સખી અને દાસી  

31  વેણીસહંારના બી� �ક�ુ ં�ખુ્ય દ્રશ્ય �ા ં�લુ ેછે. 

    બાલોદ્યાન 

32 ભા�મુિતને ક��ુ ંસ્વપ્ન આવ્�ુ ંછે. 

 �ૂહ સ્વપ્ન 



33 ભા�મુિતએ સ્વપ્નમા ં�ુ ંજો�ુ.ં 

   એક ન�ુળને સો સાપને મારતા  

34 ભા�મુિતની સખી�ુ ં�ુ ંનામ છે. 

    �વુદના     

35 ભા�મુિત પોતાના સ્વપ્નની વાત કોને કર� છે. 

    સખી અને દાસીને  

36 સખી ભા�મુિતને સ્વપ્નના અપ�કુનને િનવારવા માટ� �ુ ંકહ� છે. 

  દાન, આશીવાર્દ ક� યજ્ઞ કરવા�ુ ં

37 કૌરવોની બહ�ન�ુ ંનામ �ુ ંહ�ુ.ં 

   �ુ:શલા  

38 અ�ુ ર્ને કોનો વધ કરવાની પ્રિતજ્ઞા કર� હતી. 

    જયદ્રથ  

39 પાડંવોએ કોને આગળ કર�ને ભીષ્મનો વધ કય� હતો. 

    િશખડં�  

40 અ�ુ ર્ને કોના વધથી પ્રિતજ્ઞા કર� હતી. 

    અ�ભમન્� ુ 

41 ભીમે બી� કઈ પ્રિતજ્ઞા કર� હતી. 

   �ુશાસન�ુ ંલોહ� પીવાની  

42 ત્રી� �કની શ�આતમા ંકયો અથ�પક્ષેપક આવે છે. 

    પ્રવેશક  

43 ત્રી� �કની શ�આતમા ંકોનો પ્રવેશ થાય છે. 

   રાક્ષસી વસાગધંા અને �ુધીરિપ્રય 

44 રાક્ષસી વસાગન્ધાના મતે બ્રાહ્મણો�ુ ંલોહ� ક��ુ ંહોય છે. 

    ગ�ં દઝાડ� તે�ુ ંગરમ 

45 �હ�ડ�બાએ રાક્ષસોને ભીમ �ુશાસનનો વધ કર� ત્યાર� કયો આદ�શ આપ્યો છે. 

    ભીમના શર�રમા ંપ્રવેશવાનો 

46 ત્રી� �ક�ુ ં�ખુ્યદ્રશ્ય �ા ં�લુ ેછે. 

   �દુ્ધમેદાનમા  

47 ત્રી� �કના �ખુ્યદ્રશ્યમા ંકોનો પ્રવેશ થાય છે. 

   અ�ત્થામા 

48  દ્રૌણના �તૃ્� ુપછ� કૌરવોના સેનાપિત પદ માટ� કોના વચ્ચ ેકલહ થાય છે.   

     અ�ત્થામા અને કણર્  

49 કણર્ના ��ુુ કોણ હતા. 

    પર�રુામ  



50 કણર્ને ��ુુએ કયો શાપ આપ્યો હતો. 

   ખર� સમયે તારા શા�ો િનષ્ફળ જશે  

51 ��ુુ દ્રોણને કોના �તૃ્�નુા સમાચાર મળે તો હિથયાર હ�ઠા �કુવાની પ્રિતજ્ઞા હતી. 

    અ�ત્થામા 

52 પાડંવોએ કોને આગળ રાખી દ્રોણનો વધ કય� હતો. 

   �ષૃ્ટ�મુ્ન 

53 �િુધ�ષ્ઠર ક�ુ ંવા� અધર્સત્ય બોલ્યા હતા. 

    નરો વા �ંુજરો વા  

 54 ભીમ કોની �મ સિંધ તોડ� નાખવા�ુ ંકહ� છે . 

    જરાસધંની સાથળ  

 55 ભીમ શા�ાગરમા ંજવાની જગ્યાએ �ા ંપહોચે છે. 

દ્રૌપદ�ના િનવાસ્થાનમા ં 

56 ભટ્ટનારાયણને કોણે પાચં ગામો ભેટમા ંઆપ્યા ંહતા.ં 

    આ�દ�રૂ�  

57 ભીમ �દુ્ધને કો�ુ ં�પક આપે છે. 

   યજ્ઞ  

58 પાચં ેપાડંવો યજ્ઞના કોણ છે. 

 ઋ�ત્વજો  

59 �ૃષ્ણ યજ્ઞનો કોણ છે. 

  કમ�પદ�શક  

60 �િુધ�ષ્ઠર યજ્ઞના  કોણ છે. 

   યજમાન / યજ્ઞદ��ક્ષત  

61 કૌરવો યજ્ઞના �ુ ંછે. 

   પ�ઓુ  

62 બી� �કના િવષ્કંભકમા ંવાત �ા ંપ્રયોગ દ્વારા ર�ુ થઈ છે. 

    આકાશભાિષત 

63 દ્રૌણને �તુ્રના �તૃ્�નુા સમાચાર મળે તો કઈ પ્રિતજ્ઞા હતી. 

   શા� ત્યાગ કરવાની  

64 અ�તશ� ુતર�ક� કોણ ઓળખાય છે. 

    �િુધ�ષ્ઠર 

65 �કૃોદર તર�ક� કોણ ઓળખાય છે. 

    ભીમ  

66 અ�ુ ર્નના ધ�ષુ્ય�ુ ંનામ �ુ ંછે. 

    ગાડં�વ  



67 �ુય�ધનનો રથધ્વજનો ભગં શે�ુ ં�ચુન કર� છે. 

     અપ�કુન  

68 જલ્હણની ��ૂક્ત�કુ્તાવ�લમા ંપ્રમાણ ેભટ્ટનારાયણને ક�ુ ંઉપનામ મળ્�ુ ંહ�ુ.ં 

    િનશાનારાયણ 

69 ઓ�રસ્સાની પરમ્પરા પ્રમાણ ેભટ્ટનારાયણ �ા ંરહ�તા હતા. 

    ક�લ�ગ  

70 બગંાળની પરંપરા પ્રમાણે ભટ્ટનારાયણ �ાનંા વતની હતા. 

   કાન્ય�ુબ્જ  

 71 ભટ્ટનારાયણ કોની સલાહથી બૌદ્ધ િસદ્ધાતં ભણ્યો હતો. 

     બાણભટ્ટ  

72 ભટ્ટનારાયણ કોની પાસેથી બૌદ્ધ િસદ્ધાતંો ભણ્યા હતા. 

     ભદંત  

73 ભટ્ટનારાયણ બૌધ િસદ્ધાતં ભણીને કોને હરાવે છે. 

    ધમર્ક�િત�  

74 �ગૃરાજલ�મણનો �ુ ંઅથર્ થાય છે. 

શે્રષ્ઠ કિવ  

 


