
સી.એન.આટર્સ & બી.ડ�.કોમસર્ કોલેજ, કડ�   

બી.એ.સેમ. 1 ફર�યાત સસં્�તૃ  

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

1 ભાસના નાટકોની શોધ કોણ ેકર� ? 

    ટ� ગણપિત શા�ી 

2 ભાસના નાટકોની શોધ કયાર� થઈ ? 

 ઇ.સ. 1912    

૩ ભાસના નાટકો �ાથંી મળ� આવ્યા ? 

 િત્રવેન્દ્રમની ગ્રથંાલયમા ં   

4 ભાસના નાટકોમાથંી �ા નાટકને અ�ગ્ન પણ બાળ� ન શ�ો ? 

   સ્વપ્નવાસવદ�મ 

5 ભાસના ક�ટલા ંનાટકો છે? 

 13        

6 ભાસના મહાભારત પર આધા�રત ક�ટલા ંનાટકો છે ? 

   6  

7 મધ્યમવ્યાયોગ ક�વા પ્રકાર�ુ ંનાટક છે ? 

  વ્યયોગ      

8 પચંરાત્રમ ક�ટલા �ક�ુ ંનાટક છે? 

 ૩  

9   સ્વપ્નવાસવદ�મના ક�ટલા �કો છે.? 

  6       

10 સ્વપ્નવાસવદ�મના મગંલ�લોકમા ંકોની સ્�િુત કરવામા ંઆવી છે ? 

   બાલારામની ��ુઓની  

11 સ્વપ્નવાસવદ્�મના નાન્દ� �લોકમા ંકયા અલકંારનો પ્રયોગ થયો છે.? 

    �દુ્રાઅલકંાર     

12 સ્વપ્નવાસવદ�મમા ંપ્રસ્તાવના માટ� કયા શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે ? 

  સ્થાપના  

1૩ સ્વપ્નવાસવદ�મની પ્રસ્તાવના ક�વા પ્રકારની પ્રસ્તાવના છે ? 

   પ્રયોગાિતશય 

14 સ્વપ્નવાસવદ�મના પહ�લા �ક�ુ ં�ખુ્ય દ્રશ્ય �ા ંશ� થાય છે ? 

   મગધદ�શના તપોવનમા ં    



15 યૌગધંરાયણે કોનો વેશ ધારણ કય� છે ? 

    બ્રહ્મચાર�        

16 વાસવદ�ાએ કોનો વેશ ધારણ કય� છે. 

   આવ�ન્તકા     

17 સ્વપ્નવાસવદ�મ�ુ ં�ળૂ કથાવસ્� ુશામાથંી લેવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? 

   �હૃત્કથા     

18 રા� ઉદયનના દ�શ� ુનામ �ુ ંહ� ુ? 

  વત્સદ�શ     

19 ઉદયનના રા�યને કોણ ેપડાવી લી�ુ ંહ�ુ ં. 

  આ�ુ�ણ   

20 યૌગન્ધરાયણ ેકઈ યોજના બનાવી . 

     રા�યની �નુઃપ્રા�પ્ત   

21  અ�ણ્યા હોય તો કોણ અપમાિનત થાય છે . 

   દ�વતાઓ   

22 યૌગન્ધારાયણ જગતના ભાગ્યચક્રને કોની સાથે સરખાવે છે. 

    પૈડાના આરા  

23 યૌગન્ધારાયણના મતે ક�ુ ં�ણુ િવિશષ્ટ સબંોધન છે. 

     તપસ્વી    

24 સ્વપ્નવાસવદ�મ ક�વા પ્રકાર�ુ ં�પક છે. 

    નાટક  

25 મગધ દ�શના રા��ુ ંનામ �ુ ંહ�ુ.ં 

    દશર્ક    

26 સ્વપ્નવાસવદ�મ નાટકનો લેખક કોણ છે. 

   ભાસ   

27  સ્વપ્નવાસવદ�મનો નાયક કોણ છે. 

   ઉદયન   

28 સ્વપ્નવાસવદ�મની નાિયકા કોણ છે. 

     વાસવદ�ા 

29 સ્વપ્નવાસવદ�મ શીષર્ક શેના પરથી આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

    �ખુ્યઘટના પરથી      

૩૦ પદમાવતી તપોવનમા ં(આશ્રમમા)ં કોને મળવા આવી હતી. 



    પોતાની માતાને  

31 માગર્મા ંરહ�લા તપસ્વીજનોને �ુર કરતા સૈિનકોને કોણ રોક� છે. 

     કં�કુ�   

32 પદમાવતીની માતા�ુ ંનામ �ુ ંહ�.ુ 

    મહાદ�વી  

3૩ પદમાવતી માટ� �ા ંજયોિતષીઓએ ભિવષ્ય ભાખ્�ુ ંહ�ુ.ં 

     �ષુ્પકભદ્ર 

34 પદમાવતી કયા દ�શની રાજ�ુમાર� હતી. 

     મગધ      

35 વાસવદ�ા કયા દ�શની રાજ�ુમાર� હતી. 

    અવતંી 
   
36 વાસવદ�ાના િપતા�ુ ંનામ �ુ ંહ�ુ.ં 

     પ્રદ્યોત 

37 રા� પ્રદ્યોત �ા ંનામે ઓળખાતો હતો. 

   મહાસેન    

38 વાસવદ�ા કયી નગર�ની રાજ�ુમાર� હતી.   

    ઉજ્�ન 

39 વાસવદ�ાને પદમાવતી તરફ ક�વો સ્નેહ થાય છે. 

     બહ�ન �વો  

40 તપોવન એ અિતથીજનો�ુ ંપોતા�ુ ંઘર છે એ�ુ ંકોણ કહ� છે. 

   તપાસી  

41 ભાસના આ તેર નાટકો કઈ �લિપમા ંલખાયેલા હતા ં

    મલયાલમ  

42 વાસવદ�ાની માતા�ુ ંનામ �ુ ંહ�ુ.ં 

    �ગારવતી 

43  કણર્ભારમ ક�વા પ્રકારની �ૃિત છે. 

    ઉત��ૃષ્ટકાકં  

44 ભાસ�ુ ંશે્રષ્ઠ નાટક ક�ુ ંછે. 

     સ્વપ્નવાસવદ�મ  

45ભાસના ઉદયનકથા પર આધા�રત ક�ટલા ંનાટકો છે. 



    બ ે 

46 અિવમારક�ુ ં�ખુ્ય કથાવસ્� ુકોને લાગ�ુ ંછે. 

    િવષ્�સેુન અને �ુરંગી   

47 સ્વપ્નવાસવદ�મના નાયક અને નાિયકા કોણ છે. 

   ઉદયન અને વાસવદ�ા 

48 બાલચ�રતની શ�આત કોનાથી થાય છે. 

     નારદના આગમનથી  

49 રામાયણ પર આધા�રત ભાસની ક�ટલી �ૃિત છે. 

     બ ે            

50 કં�કુ� દ્વારા કોણ કોને �ુ ંજોઈએ છે એ�ુ ં�હ�ર િનમતં્રણ આપે છે. 

    પદમાવતી 

51 પદમાવતી તપસ્વીઓમા ં�હ�રિનમતં્રણ શા માટ� આપે છે. 

    ધમર્ના આચરણ માટ�  

52 યૌગન્ધરાયણ વાસવદ�ા કઈ ર�તે ઓળખાવે છે. 

     પ્રોિષત ભ� ૃર્કા 

53 �નો પિત પ્રવાસે ગયો હોય તેવી �ી.  

    પ્રોિષત ભ� ૃર્કા   

54  યૌગન્ધરાયણ વાસવદ�ાને કોની પાસે થાપણ તર�ક� �કુ� છે. 

     પદમાવતી 

55  યૌગન્ધરાયણ વાસવદ�ાને પદમાવતી પાસે થાપણ તર�ક� �કુ� છે આ પ્રસગં �ા   

    નામે ઓળખાય છે  

     વાસવદ�ા ન્યાસ  

56 કા�ંકુ�ને યૌગન્ધરાયણ માગંણી ક�વી લાગ ેછે. 

    �રુ� ન શકાય તેવી અથવા �બુ મોટ�    

57 કા�ંકુ�ના મતે કો�ુ ંરક્ષણ ન થઈ શક�.  

    �વુાન �ીના ચા�ર�ય�ુ ં(શીલ) 

58 પદમાવતી ઉદયનની રાણી બનશે એ�ુ ંકોણ ેભિવષ્ય ભાખ્�ુ ંહ�ુ.ં 

     �ષુ્પકભદ્ર  

59 ઉદયનના રાજયની �નુઃપ્રા�પ્ત પછ� વાસવદ�ાને રા� પાસે લઈ જતી વખતે   

    યૌગધંરાયણની કોણ સાક્ષી બનશે.  

    પદમાવતી    



60 બ્રહ્મચાર� પ્રસગં કયા �કમા ંઆવે છે. 

     પહ�લા  

61   બ્રહ્મચાર� પ્રસગં કયા સમયે શ� થાય છે. 

     બપોર� (મધ્યાહને) 

62  બ્રહ્મચાર� �ાથંી આવ્યો છે. 

     લાવાણક (રાજ�હૃ) 

63  બ્રહ્મચાર� થાક� જવાથી �ુ ંકરવા ઈચ્છે છે. 

     િવસામો લેવા  

64 આશ્રમ તો બધા�ુ ંસ્થાન છે એ�ુ ંકોણ કહ� છે. 

    કં�કુ�  

65  બ્રહ્મચાર� લાવાણક ગામમા ંશા માટ� રહ�તો હતો. 

     વેદોના િવશેષ અભ્યાસ માટ�  

66 બ્રહ્મચાર�એ અભ્યાસ શા માટ� છોડ� દ�ધો હતો. 

    ઉદયનના �ુઃખે �ુઃખી થઈ ઉદયન 

67 રા� ઉદયનને કોણ ેસાચવ્યો હતો. 

    મતં્રી �ુમ્ણવાને 

68 બી� �કની શ�આતમા ંકયો અથ�પક્ષેપક આવે છે. 

    પ્રવેશક  

69 બી� �ક�ુ ં�ખુ્યદ્રશ્ય કયા �લુ ેછે. 

    પ્રમદવનમા ં 

70 બી� �કની શ�આતમા ંપદમાવતી �ુ ંકર� છે. 

    દડો રમે છે /કં�ુકક્ર�ડા  

71 વાસવદ�ા પદમાવતીની મશ્કર� કરતા ંસખી આ� �ણ ેતા�ંુ ક��ુ ં�ખુ જોયા ક�ંુ. 

    વર�ખુ  

72 વાસવદ�ા પદમાવતીની બી�વાર મશ્કર� કરતા ંકહ� છે ક� સખી આ� �ણ ેતારા હાથ 

 ક�વા થઈ ગયા છે  

 બી�ના  

73 પદમાવતી રા� ઉદયન સાથે કયા કારણોના લીધે લગ્ન કરવા માગંે છે. 

    પે્રમાળ છે / �ણુોના લીધે  

74 ક��ુ ં�પ દર�ક માણસોના મનને આકષ� છે. 

    �ુદંર �પ  



75 પદમાવતી એ ઉદયનને જોયા નથી અને તે ઉદયન સાથે લગ્ન કરવા માગંે છે તેથી   

   દાસી કયો પ્ર� કર� છે. 

   ઉદયન કદ�પ હશે તો  

76 પદમાવતીની સગાઈ ઉદયન સાથે થઈ છે એવા સમાચાર કોણ લાવે છે. 

    ધાત્રી  

77 રા� દશર્ક� �ુ ંજોઇને ઉદયન સાથે પદમાવતી�ુ ંમા�ુ ંક�ુ�. 

    ઉચ્ચ�ુળ,જ્ઞાન,વય અને �પ  

78 ધાત્રીના મતે મહા��ુુષો કોને મહત્વ આપે છે. 

    આગમ /વેદો  

79  ધાત્રીના મતે મહા��ુુષો વેદોને મહત્વ આપે છે તેથી તેમ�ુ ં�ુ ંસહ�લાઈથી સ્વસ્થ થાય  

     છે  

     મન  

80 વાસવદ�ા પદમાવતી કયા �કુ�ને પ્રમદવનમા ંઆવી છે  

    �તઃ�રુના ચોકમા ં 

81 દાસીને જમાઈ ક�વા લાગ ેછે. 

    ધ�ષુ્ય અને બાણ વગરના કામદ�વ  

82 વાસવદ�ાએ પદમાવતી માટ� કઈ માળા �થુવાની છે. 

    કૌ�કુમાલા  

83 રાણીના મતે આયાર્ આવ�ન્તકા ક�વી છે. 

    ઉચ્ચ�ુળમા ંજન્મેલ,સ્નેહાળ અને િન�ણુ  

84 વાસવદ�ા લગ્નની માળામા ંક�ુ ંપહ��ુ ં�ષુ્પ/ ઔષધી �થેુ છે. 

   અિવધવાકારણ / વૈધવ્યઅટકાવનાર  

85 વાસવદ�ા કૌ�કુમાલમા ંક�ુ ં�ષુ્પ /ઔષધી �થુતી નથી  

    સપત્નીમદર્ન/ શો�ને દબાવનાર 


