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સી.એન. આર્ટસસ & બી. ડી. કોમસસ કોલેજ, કડી 

બી.એ. સેમ-1   ગુજરાતી (સી.સી. 101) 

‘સુદામા ચરરત્ર’ પ્રેમાનંદ એમસીકય ુ 

[1] છંદના મખુ્ય કેટલા પ્રકાર છે ?  ચાર 

  [૧] આઠ  [૨] છ   [૩] ચાર  [૪] ત્રણ   

[2] જ ેછંદમાં અક્ષરોની સંખ્યા નક્કી હોય તેને કયા છંદ કહેવામા આવે છે ? સંખ્યામળે  

 [૧] સંખ્યામળે   [૨]  અક્ષરમળે  [૩] લયમેળ  [૪] માત્રામળે  

[3] પંરિમાં માત્રાઓ નક્કી હોય એને કયા પ્રકારના છંદ કહેવામા આવે છે ? માત્રામળે 

  [૧] સંખ્યામળે  [૨]  અક્ષરમળે  [૩] લયમેળ  [૪] માત્રામળે 

[4] સંખ્યાની જમે પરંિમાં લઘુ-ગુરુ પણ રનરિત હોય તેવા છંદને શું કહેવાય ? લયમળે છંદ 

 [૧] સંખ્યામળે  [૨]  અક્ષરમળે  [૩] લયમેળ  [૪] માત્રામળે  

[5]   હસ્વની કેટલી માત્ર હોય છે ? એક  

 [૧] એક  [૨] બે   [૩] પાચં  [૪] દસ  

[6] દીઘસની કેટલી માત્ર નક્કી હોય છે ? બ ે

  [૧] એક  [૨] બે   [૩] પાચં  [૪] દસ  

[7] ગણમાં કેટલા અક્ષર હોય છે ? ત્રણ 

  [૧] આઠ  [૨] છ   [૩] ચાર  [૪] ત્રણ   

[8] ગણની કુલ સંખ્યા કેટલી હોય છે ? આઠ  

 [૧] દસ  [૨] ચૌદ  [૩] પંદર  [૪] વીસ  

 

[9] રશખરરણી છંદમાં કેટલા અક્ષરો હોય છે ? સત્તર  

 [૧] પચ્ચીસ  [૨] અઠ્ઠાવીસ  [૩] સત્તર  [૪] ઓગણીસ  

[10] સત્તર અક્ષરના એક છંદનું નામ લખો. .. શિખશરણી 

 [૧] રશખરરણી  [૨] અનુષુ્ટપ  [૩] શાદદસલરવક્રીરડત  [૪] ઝદલણા   

[11] રશખરરણી છંદના કેટલા ગણ હોય છે ? આઠ  
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 [૧] આઠ  [૨] છ   [૩] ચાર  [૪] ત્રણ    

[12] ‘અસત્યો માંહેથી પ્રભુ ... .. ‘ આ પંરિનો છંદ ઓળખવો – શિખશરણી 

 [૧] રશખરરણી  [૨] અનુષુ્ટપ  [૩] શાદદસલરવક્રીરડત  [૪] ઝદલણા   

[13] ‘હણો ના પાપીને ... ‘ આ પંરિનો છંદ ઓળખવો – શિખશરણી  

 [૧] ઝદલણા [૨] અનુષુ્ટપ  [૩] શાદદસલરવક્રીરડત   [૪] રશખરરણી  

[14] મંદાક્રાંતા છંદના કેટલા અક્ષર હોય છે ? સત્તર 

  [૧] અઢાર  [૨] વીસ  [૩] સત્તર  [૪] બાવીસ 

[15] મંદાક્રાંતા છંદના ગણ લખો .. મ ભ ન ત ત ગા ગા 

 [૧] મ મ ન ત ગ ત ત [૨] મ ભ ન ત ત ગા ગા [૩] ત ત મ ભ ત ન ત [૪] ક ક ભ ન સ લ  

[16] રશખરરણી છંદમાં યરત ક્યા અક્ષર ેઆવે છે ? છઠ્ઠા અને બારમા અક્ષર ે 

 [૧] ૬ઠ્ઠા અને ૧૨મા ં [૨] ૫માં ન ે૮માં  [૩] ૩જા અને ૯માં  [૪] ૧૧મા ંઅને ૧૫માં  

[17] મંદાક્રાંતા છંદમાં યરત ક્યા અક્ષર ેઆવે છે ? ચોથા અન ેદસમા અક્ષર ે 

 [૧] ૯માં ન ે૧૦માં  [૨] ૪થા ન ે૧૦માં  [૩] ૨જા ન ે૫માં  [૪] ૩જા ન ે૭માં  

[18] ‘ખદચી તીણી સજલ ...’ નો છંદ ઓળખવો – મદંાક્ાંતા   

 [૧] રશખરરણી  [૨] અનુષુ્ટપ  [૩] શાદદસલરવક્રીરડત  [૪] મંદાક્રાંતા    

 

[19] પૃથ્વી છંદના કેટલા અક્ષર હોય છે ? સત્તર  

 [૧] અઢાર  [૨] વીસ  [૩] સત્તર  [૪] બાવીસ 

[20] પૃથ્વી છંદના ગણ જણાવો ... ‘જ સ જ સ ય લ ગા’ 

 [૧] મ ભ ન ત ત ગા ગા  [૨] જ સ જ સ ય લ ગા  [૩] ત ત મ ભ ત ન ત  [૪] ક ક ભ ન સ  

[21] પૃથ્વી  છંદમાં યરત ક્યાર ેઆવે છે ? આઠમા અક્ષર ે 

 [૧] ૯માં  [૨] ૧૦માં  [૩] ૮માં  [૪] ૧૧માં  

[22] ‘રપ્રયે તુજ લટે ધરંુ .... ‘ પરંિનો છંદ જણાવો – પૃથ્વી  

 [૧] રશખરરણી  [૨] પૃથ્વી  [૩] શાદદસલરવક્રીરડત  [૪] મંદાક્રાંતા    

[23] શાદદસલરવક્રીરડત છંદના અક્ષરો કેટલા છે ? 19 

 [૧] વીસ  [૨] બાવીસ  [૩] ઓગણીસ   [૪] પચ્ચીસ   
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[24] શાદદસલરવક્રીરડત છંદમાં કેટલામે અક્ષર ેયરત આવે છે ? બારમા અક્ષર ે 

 [૧] ૯માં  [૨] ૧૦માં  [૩] ૧૨માં  [૪] ૧૧માં 

[25] શાદદસલરવક્રીરડત છંદના ગણ જણાવો .. મ સ જ સ ત ત ગા  

 [૧] મ ભ ન ત ત ગા  [૨]  સ જ સ ય લ ગા  [૩]  ત મ ભ ત ન ત  [૪] મ સ જ સ ત ત ગા  

[26] ‘ઊગે છે સુરખીભરી રરવ.....’ નો છંદ ઓળખવો – િાદદૂ લશવક્ીશિત 

  [૧] રશખરરણી   [૨] પૃથ્વી  [૩] શાદદસલરવક્રીરડત  [૪] મંદાક્રાંતા 

[27] વસંતરતલકા છંદના અક્ષરો કેટલા છે ? ચૌદ 

  [૧] ચૌદ  [૨] બાવીસ  [૩] ઓગણીસ   [૪] પચ્ચીસ   

[28] વસંતરતલકા છંદનું ગણ બંધારણ જણાવો. .. ત ભ જ જ ગા ગા  

 [૧] મ ભ ન ત ત ગા  [૨]  સ જ સ ય લ ગા  [૩] ત ભ જ જ ગા ગા  [૪] મ સ જ સ ત ત 

 

[29] ‘ઉદગ્રીવ દ્રરષ્ટ કરતાં નભ શદન્ય .....’ નો છંદ ઓળખવો... વસંતશતલકા  

 [૧] પંદર  [૨] બાવીસ  [૩] ઓગણીસ   [૪] ચોવીસ    

[30] ચોપાઈ છંદમાં કેટલી માત્ર હોય છે ? પંદર  

 [૧] પંદર  [૨] બાવીસ  [૩] ઓગણીસ   [૪] પચ્ચીસ   

[31] ચોપાઈ છંદમાં કેટલા ચરણ હોય છે ? ચાર  

 [૧] આઠ  [૨] છ   [૩] ચાર  [૪] ત્રણ   

[32] દોહરા છંદમાં માત્રાસંખ્યા કેટલી હોય છે ? ચોવીસ  

 [૧] પંદર  [૨] બાવીસ  [૩] ઓગણીસ   [૪] ચોવીસ    

[33] હરરગીત છંદમાં કેટલી માત્રાસખં્યા હોય છે ? અઠ્ઠાવીસ 

        [૧] અઠ્ઠાવીસ         [૨] બાવીસ       [૩] ઓગણીસ        [૪] ચોવીસ    

[34] હરરગીત છંદમાં યરત કેટલામી માત્રાએ આવે છે ? ચૌદમી અન ેસોળમી 

  [૧] ૯મી ન ે૧૦મી   [૨] ૪થા ન ે૧૦મી   [૩] ૧૪મી ન ે૧૬મી   [૪] ૩જા ન ે૭મી  

[35] ઝદલણા છંદની માત્રાસંખ્યા કેટલી છે ? સાિત્રીસ 

  [૧] સાડત્રીસ    [૨] બાવીસ   [૩] ઓગણીસ   [૪] ચોવીસ    

[36] ઝદલણા છંદમાં કેટલી માત્રાએ યરત આવે છે ? દસ દસ માત્રાએ  
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 [૧] બે બે માત્રાએ [૨] આઠ આઠ માત્રાએ [૩] દસ દસ માત્રાએ [૪] પાંચ પાચં માત્રાએ   

[37] ‘રનરખને ગગનમાં કોણ ઘદમી રહ્યો’ પંરિનો છંદ ઓળખવો – ઝદ લણા  

 [૧] રશખરરણી   [૨] પૃથ્વી  [૩] શાદદસલરવક્રીરડત  [૪] ઝદલણા  

[38] ‘સુદામા ચરરત્ર’ ના રચનાકાર કોણ છે ? પ્રેમાનંદ 

 [૧] રનષ્કુળાનંદ  [૨] પ્રેમાનદં  [૩] બ્રહ્માનંદ  [૪] સદાનદં   

 

[39]   ‘સુદામા ચરરત્ર’ માં કેટલા કડવા છે ? ચૌદ 

 [૧] સાડત્રીસ    [૨] બાવીસ   [૩] ચૌદ   [૪] ચોવીસ    

[40] આખ્યાન સ્વરૂપ શામાં રવભિ હોય છે ? કિવા  

 [૧] મીઠાં  [૨] તદરા  [૩] કડવા  [૪] તીખા  

[41] આખ્યાન સ્વરૂપ કયા યુગની નીપજ છે ? મધ્યકાલીન યુગ  

 [૧] અવાસચીન   [૨] પ્રાચીન  [૩] મધ્યકાલીન  [૪] રનવાસચીન  

[42] નીચેનામાથી એક મધ્યકાલીન યુગનું સારહત્ય સ્વરૂપ ઓળખાવો – ફાગંુ  

  [૧] અવાસચીન   [૨] પ્રાચીન  [૩] મધ્યકાલીન  [૪] રનવાસચીન 

[43] ‘સંદેશકરાસ’ ના રચનાકારનું નામ લખો. – અબ્દુલ રહેમાન  

         [૧] અબ્દુલ રહેમાન   [૨] આગાખાન     [૩] પલક ફકીર     [૪] વરહદા રહેમાન   

[44] આખ્યાન સ્વરૂપનું રબજારોપણ કરનાર સજસક કોણ છે ? નરશસંહ મહેતા  

          [૧] જગજીવન મહેતા    [૨] સુંદર મહેતા    [૩] જીવરામ મહેતા    [૪] નરરસહં મહેતા  

[45] ‘આખ્યાનના જનક’ કોન ેકહેવામા આવે છે ? ભાલણ  

           [૧] નાકર             [૨] ભાલણ           [૩] પ્રેમાનદં            [૪] રવષ્ણદુાસ  

[46] આખ્યંકાર પ્રેમાનંદની કુલ કેટલી આખ્યાન રચનાઓ છે ? સત્તાવીસ  

 [૧] ૪૦               [૨] ૩૦               [૩] ૨૭                 [૪] ૨૧  

[47] ‘કરવરશરોમણી’ નું રબરુદ કોને આપવામાં આવયું છે ? પ્રેમાનંદ  

 [૧] નમસદ           [૨] ભાલણ            [૩] અખો                [૪] પ્રેમાનંદ  

[48] પ્રેમાનદં મદળ ક્યાનો વતની હતો ? વિોદરા  

         [૧] રાજકોટ          [૨] વડોદરા          [૩] અમદાવાદ           [૪] સુરત  
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[49] પ્રેમાનંદના રપતાનું નામ જણાવો – કૃષ્ણરામ  

 [૧] જગજીવનરામ      [૨] જીવરામ       [૩] કૃષ્ણરામ              [૪] ઇચ્છારામ  

[50] પ્રેમાનંદના કાળમાં કોનું શાસન હતંુ ? મોગલ 

 [૧] રાજશાહી           [૨] મોગલ        [૩] અગે્રજ               [૪] મુશરલમ  

[51] કડવાના આરંભના ભાગને શું કહેવામા આવે છે ? મુખબંધ   

 [૧] સંબંધ              [૨] પ્રબંધ         [૩] અકબંધ             [૪] મુખબંધ  

[52] આખ્યાનને કડવાબધ્ધ કરનાર સજસક્નુ નામ લખો. ભાલણ  

  [૧] રવષ્ણદુાસ          [૨] કૃષ્ણદાસ      [૩] સદરદાસ            [૪] ભાલણ  

[53] ‘સુદામા ચરરત્ર’ નું મદળ કથાનક ક્યાથી લવેામાં આવયું છે ?  ભાગવત  

         [૧] ભાગવત           [૨] મહાભારત    [૩] રામાયણ          [૪] હરરવશંપરુાણ  

[54] કૃષ્ણના બાળસખાનું નામ જણાવો. – સુદામા  

         [૧] ભીમ               [૨] અજુસન         [૩] સુદામા            [૪] યુરધરિર  

[55] કુ્રષ્ણ અને સદુામા કયા ઋરિના આશ્રમમાં ભણતા હતા ? સાદંીપની ઋશિ  

          [૧] અનાથાશ્રમ        [૨] સાંદીપની       [૩] ગુરુકદલ          [૪] સેંટ ઝેરવયસસ  

[56] સુદામાને કેવા પ્રકારનું વ્રત હતંુ ? અજાચકવ્રત  

       [૧] અજાચકવ્રત  [૨] અલદણાવ્રત  [૩] સત્યનારાયણ વ્રત [૪] સ્વારમનારાયણ વ્રત   

[57] સુદામાને કુ્રષ્ણ પાસે જવાનું કોણ સદચવે છે ? સુદામાપત્ની  

        [૧] ગોવાળ             [૨] સુદામાપત્ની       [૩] સુદામાની બહેન    [૪] મોટો દીકરો  

[58] સુદામા કુ્રષ્ણ માટે પોટલીમાં શું લઈ જાય છે ? તાંદુલ 

        [૧] તાંદુલ              [૨] દાળભાત         [૩] ભાખરી              [૪] પદરી  

 

[59] ‘સુદામા ચરરત્ર’ ના મખુ્ય પાત્રોના નામ જણાવો – સુદામા અન ેસુદામાપત્ની  

        [૧] કૃષ્ણ-સુદામા   [૨] સદુામા-સુદામા પત્ની  [૩] ઋકમણી-કૃષ્ણ    [૪] સુદામા-દીકરો  

[60] કુ્રષ્ણની રાજધાનીનું શહેર કયું હતંુ ? દ્વાશરકા  

        [૧] ગોકુળ          [૨] મથુરા                 [૩] રસ્તનાપુર         [૪] દ્વારરકા  
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[61] ‘સુદામા ચરરત્ર’ નો મખુ્ય રસ કયો છે તે જણાવો – ભશિરસ          

 [૧] ભરિરસ       [૨] શાંતરસ              [૩] કરુણરસ           [૪] વીરરસ  

[62] સુદામાને કેટલા બાળકો હતા ? દસ  

        [૧] બે                 [૨] ત્રણ                 [૩] દસ                [૪] ચાર  

[63] સુદામા કૃષ્ણથી શું સંતાડે છે ? તાંદુલની પોટલી  

 [૧] કપડાંની થેલી  [૨] વાસણની થેલી  [૩] નાસ્તાની પોટલી   [૪] તાંદુલની પોટલી  

[64] આખ્યાનનો આરંભ શાનાથી થાય છે ? – મંગલાચરણ  

                 [૧] મંગલાચરણ     [૨] હસ્તચરણ      [૩] શુધ્ધઆચરણ       [૪] હરરચરણ  

[65] સાંદીપની ઋરિના આશ્રમમાં કૃષ્ણ-સદુામા કેટલી રવધ્યા શીખે છે ? ચૌદ  

                  [૧] એકસો આઠ     [૨] એકવીસ        [૩] અઢાર              [૪] ચૌદ  

[66] કૃષ્ણ-સદુામા સાદીપની ઋરિના આશ્રમમાં કેટલા રદવસ રોકાય છે ? ચોસઠ  

                  [૧] ૬૫              [૨] ૬૪             [૩] ૭૮                 [૪] ૯૨  

[67] કડવાની અંરતમ બે પરંિને શું કહેવામા આવે છે ? વલણ           

 [૧] વલણ           [૨] થાળ            [૩] આરતી             [૪] પાઠ  

[68] કડવાના મધ્ય અને મુખ્ય ભાગને શું કહેવામા આવે છે ? ઢાળ  

 [૧] થાળ           [૨] ઢાળ              [૩] ભાળ              [૪] માળ  

 

[69] દયારામ આખ્યાનમાં કડવાને બદલ ેકયું નામ આપે છે ? મીઠંુ  

 [૧] મીઠંું           [૨] કડવું  [૩] ખાટુ  [૪] તીખંુ  

[70] ‘શું ભાભી વઢકણાં દીસે ?’ આ પંરિ કોણ બોલ ેછે ? કૃષ્ણ  

 [૧] સુદામા         [૨] કૃષ્ણ             [૩] દીકરો      [૪] ઋકમણી  

[71] ‘એ જ્ઞાન મને ગમતુ ંનથી ઋરિરાયજી ર ે‘.. આ પરંિ કોણ બોલ ેછે ? સુદામાપત્ની  

 [૧] સુદામા         [૨] કૃષ્ણ             [૩] સુદામાપત્ની      [૪] ઋકમણી 

[72] રસ રવિે પ્રેમાનંદની શરિને કોણે ખદબ વખાણી છે ? નવલરામ ે

 [૧] દલપતરામ    [૨] નમસદ              [૩] નવલરામ        [૪] દુગસરામ   

[73] આખ્યાનના એક લક્ષણનું નામ આપો. – કથાવસ્તુ  
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 [૧] શસ્ત્ર  [૨] કથાવસ્તુ   [૩] યોજના   [૪] ખાનદાન  

[74] નીચેનામાથી કોણ આખ્યાનકાર છે ? નાકર  

 [૧] નમસદ  [૨] દલપતરામ   [૩] નાકર   [૪] શરિરસંહ   

[75] નીચેનામાથી કોના આખ્યાનો ‘થોથા’ કહેવામા આવે છે ? નાકર 

 [૧] નાકર  [૨] પ્રેમાનદં   [૩] રવષ્ણદુાસ   [૪] ભાલણ   

[76] ‘સમકાલીન રંગપદરણી’ એ કયા સારહત્ય સ્વરૂપનું લક્ષણ છે ? આખ્યાન 

 [૧] નવલકથા   [૨] નાટક  [૩] ફાગું  [૪] રાસ   

[77] કયા સારહત્ય સ્વરૂપે મધ્યકાળમાં સંસ્કાર અને મનોરંજન પદરંુ પાડયું છે ? આખ્યાન 

  [૧] નવલકથા   [૨] નાટક  [૩] ફાગું  [૪] આખ્યાન    

[78] ‘સુદામા ચરરત્ર’ ના કૌય કડવામાં દ્વારરકાના વૈભવનું વણસન કરવામાં આવયું છે ? છઠ્ઠા 

 [૧] ૬ઠ્ઠા  [૨] ૮માં  [૩] ૧૦માં   [૪] ૧૧માં  

 

[79] ગુજરાતી કરવતા મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકારના છ ં દોમાં રચાયેલી છે ?  ચાર 

 [૧] આઠ   [૨] ચાર  [૩] દસ  [૪] પાંચ   

[80] ‘મનહર’ છંદ કયા પ્રકારનો છે ? સંખ્યામેળ 

 [૧] સંખ્યામળે  [૨]  અક્ષરમળે  [૩] લયમેળ  [૪] માત્રામળે 

[81] ‘વનવેલી’ છંદ કયા પ્રકારનો છે ? સંખ્યામેળ  

 [૧] માત્રામેળ [૨]  અક્ષરમળે  [૩] લયમેળ  [૪] સંખ્યામેળ  

[82] ગુરુ અક્ષરની કેટલી માત્રા હોય છે ? બ ે

 [૧] આઠ   [૨] ચાર  [૩] બે   [૪] પાંચ   

[83] લઘ ુઅક્ષરની કેટલી માત્રા હોય છે ? એક 

 [૧] એક    [૨] ચાર  [૩] દસ  [૪] પાંચ   

[84] ‘ઝદલણા’ છંદ પ્રકારનો છે ? માત્રામળે  

 [૧] માત્રામેળ [૨]  અક્ષરમળે  [૩] લયમેળ  [૪] સંખ્યામેળ 

[85] એક ગણમાં કેટલા અક્ષર હોય છે ? ત્રણ 

  [૧] ત્રણ    [૨] ચાર  [૩] બે   [૪] પાંચ   
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[86] ચોપાઈ માં કેટલા ચરણ આવે છે ? ચાર 

 [૧] એક    [૨] ચાર  [૩] દસ  [૪] પાંચ   

[87] આખ્યાન કયા યુગનું સારહત્ય સ્વરૂપ છે ? મધ્યકાલીન યુગ  

 [૧] અવાસચીન   [૨] પ્રાચીન  [૩] મધ્યકાલીન  [૪] રનવાસચીન 

[88] પ્રેમાનદં મદળ ક્યાનો વતની છે ?  વિોદરા  

 [૧] અમદાવાદ  [૨] ભરુચ  [૩] વડોદરા  [૪] સદરત  

 

[89] જીવનરનવાસહ માટે પ્રેમાનંદે ક્યાં વસવાટ કયો હતો ? સદરત  

 [૧] અમદાવાદ  [૨] ભરુચ  [૩] વડોદરા  [૪] સદરત 

[90] સુદામાની હાલત કેવી છે ? દશરદ્ર  

 [૧] ધનવાન  [૨] દરરદ્ર  [૩] મધ્યમવગસ  [૪] સુખી  

[91] કૃષ્ણ પાસે મદદ લેવા સદુામાને કોણ પ્રોત્સારહત કર ેછે ? સુદામા પત્ની  

 [૧] ગામલોક  [૨] રમત્રો  [૩] સુદામાપત્ની  [૪] દીકરો  

[92] ‘અન્ન રવના ધરમ સદઝે નહી.ં. ‘ આ પરંિ કોણ બોલ ેછે ? સુદામા પત્ની 

 [૧] ગામલોક  [૨] રમત્રો  [૩] સુદામાપત્ની  [૪] દીકરો  

[93] દ્વારરકામાં સુદામાને કોણ વયગં્ય વચન સંભળાવે છે ? યાદવ સ્ત્રીઓ 

  [૧] ગામલોક  [૨] રમત્રો  [૩] સુદામાપત્ની  [૪] યાદવ સ્ત્રીઓ  

[94] કૃષ્ણના મહેલમાં શું લવેા માટે કૃષ્ણ અને સદુામા વચ્ચે ઝપાઝપી થાય છે ? તાંદુલની પોટલી 

 [૧] તાંદુલની પોટલી  [૨] શાકની પોટલી  [૩] ભાજીની પોટલી  [૪] નાસ્તાની પોટલી   

[95] ‘રાસ-રાસો’ સ્વરૂપની સૌથી જદની રચના કઈ છે ? ભરતેશ્વર-બાહુબલી રાસ 

 [૧] ભરતેશ્વર-બાહુબલી રાસ  [૨] નેરમનાથચતુષ્પારદકા  [૩] હંસાઊરલ  [૪] રામકથા   

[96] ઋિભદેવના બે મહાપ્રતાપી પુત્રોના નામ જણાવો.  ભરત અન ેબાહુબલી  

 [૧] ભરતેશ્વર-બાહુબલી રાસ  [૨] નેરમનાથચતુષ્પારદકા  [૩] હંસાઊરલ  [૪] રામકથા   

[97] ‘મધ્યકાલીન ‘ફાગું’ સ્વરૂપ કઈ ઋતુમાં ગવાય છે ? વસંતઋતુમાં  

 [૧] ચોમાસામાં   [૨] પાનખરમાં  [૩] વસંતઋતમુાં  [૪] ઉનાળામાં  

[98] આખ્યાન સ્વરૂપની મખુ્ય કેટલી લાક્ષરણકતાઓ છે ? બે  
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 [૧] ચાર  [૨] બે   [૩] ત્રણ  [૪] પાંચ  

[૯૯] મધ્યકાલીન સારહત્યનો સમયગાળો આશર ેકેટલો છે ? સાતસો વિૂથી વધાર ે

 [૧] ૫૦૦ વિસથી વધાર ે [૨] ૭૦૦ થી વધાર ે [૩] ૨૦૦થી વધાર ે [૪] ૧૨૦૦થી વધાર ે  

[10૦] ગીત-લોકગીત કયા છંદના પ્રકાર છે ? લયમળે છંદ  

    [૧] માત્રામેળ [૨]  અક્ષરમળે  [૩] લયમેળ  [૪] સંખ્યામેળ 


