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C.N. ARTS & B.D. COMMERCE COLLEGE, KADI (N.G.) 
B.A.SEM -1    GUJARATI  : E.O 105 (PEPAR -7) 

M.C.Q. 
Dr. Ganpat   Sodhaparmar 

   (૧) ‘નદં બત્રીસી’ પદ્યવાર્ાાનય ંસપંાદન કોણે કર્યું છે ? જવાબ : (A) હસય યાજ્ઞિક     
       (A) હસય યાજ્ઞિક   (B) કનયભાઈ જાની  (C)  જયરં્ કોઠારી   (D) પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ   

   (૨) પદ્યવાર્ાાકાર શામળની માર્ાનય ંનામ શય ંહત ય ં ? જવાબ : (B) આનદંીબાઈ  
       (A)  વીરબાઈ   (B) આનદંીબાઈ   (C)  ઘેલીબેન  (D) ધોળીબાઈ   

   (૩) પદ્યવાર્ાાકાર શામળના પપર્ાનય ંનામ શય ંહત ય ં ?  જવાબ : (C) વીરેશ્વર  
       (A) કાળીદાસ  (B) ધનેશ્વર   (C)  વીરેશ્વર   (D) ત યલસીદાસ   
   (૪)  પદ્યવાર્ાાકાર શામળના ગયરૂનય ંનામ શય ંહત ય ં ? જવાબ : (D) નાના ભટ્ટ    
       (A)  કેશવ  (B) લાધો    (C)  પ્રેમાનદં   (D) નાના ભટ્ટ   

   (૫) પદ્યવાર્ાાકાર શામળના પયત્રનય ંનામ શય ંહત ય ં ? જવાબ : (A) પયરયષોત્તમ  
       (A) પયરયષોત્તમ   (B) નરવાન   (C)  કેશવજી   (D) મયકયન્દ   
   (૬) પયરયષોત્તમ સગાઈએ શામળને શય ંથાય છે  ? જવાબ :  (B) પયત્ર  
       (A) ભાઈ   (B) પયત્ર   (C) દાદા   (D) કાકા   

   (૭) શામળ અમદાવાદના ક્યા પવસ્ર્ારમા ંરહરે્ો હર્ો ? જવાબ : (C) ગોમર્ીપયર     
       (A) મીઠાખળી   (B) અસારવા   (C)  ગોમર્ીપયર   (D) ઉસ્માનપયરા   
   (૮)   નીચેની રામાયણ પર આધારરર્ કઈ કૃપર્ શામળની છે ? જવાબ : (D) અંગદપવષ્ટિ  
       (A) ગરયડપયરાણ   (B) સયધન્વા આખ્યાન   (C)  નળાખ્યાન   (D) અંગદપવષ્ટિ   
   (૯) શામળ કૃર્ ‘અંગદપવષ્ટિ’ ક્યા ગ્રથં પર આધારરર્ છે    ? જવાબ : (A) રામાયણ  
       (A) રામાયણ   (B) મહાભારર્   (C) ભાગવર્   (D) પયરાણ   
   (૧૦) શામળકૃર્ ‘પદ્માવર્ી’ પદ્યવાર્ાાનો રચનાકાળ કયો છે ? જવાબ : (B) ઈ.સ. ૧૭૧૮     
       (A) ઈ.સ. ૧૭૪૨   (B) ઈ.સ. ૧૭૧૮   (C)  ઈ.સ. ૧૭૫૦  (D) ઈ.સ. ૧૭૦૨  

   (૧૧) પદ્યવાર્ાાનો ભાવાત્મક અંશ શેમા ંહોય છે  ? જવાબ : (C) દોહામા ં 
       (A) હડૂલામા ં  (B) ચોપાઈમા ં  (C)  દોહામા ં (D) છપ્પામા ં  
   (૧૨) ‘નદંબત્રીસી’ મયખ્ય સ્ત્રી પાત્ર કોણ છે ? જવાબ : (D) પપદ્મની  
       (A) રંભા   (B) ઉવાશી   (C)  મેનકા   (D) પપદ્મની   

   (૧૩) શામળને ક્યા ગામના પિેલે આશ્રય આપ્યો હર્ો ? જવાબ : (A) પસહયજં  
       (A) પસહયજં  (B) ભયમસ  (C)  માર્ર   (D) મીનાવાડા   
   (૧૪) શામળને આશ્રય આપનાર પાિીદારનય ંનામ જણાવો. જવાબ : (B) રજ્ઞખદાસ  
       (A)  ગયમાન બારોિ   (B) રજ્ઞખદાસ   (C)  નાના ભટ્ટ   (D) પવરેશ્વર   

   (૧૫) પદ્યવાર્ાાનય ંસ્વરૂપ ક્યા પ્રકારનય ંહોય છે ? જવાબ :   (C) પ્રબધં  

       (A) આખ્યાન   (B) ગરબી   (C) પ્રબધં   (D) ભવાઈ  

    (૧૬) ‘નદંબત્રીસી’મા ંમયખ્ય પાત્રો કેિલા ંછે ? જવાબ :   (D) ત્રણ  

(A)   બાર  (B) આઠ   (C)  દસ   (D) ત્રણ  

   (૧૭) ગયજરાર્ી સારહત્યની પ્રથમ પદ્યવાર્ાાનય ંગૌરવ કઈ કૃપર્ને મળે છે ?  

               જવાબ : (A) હસંરાજ-વચ્છરાજ ચઉપઉ    
       (A) હસંરાજ-વચ્છરાજ ચઉપઉ  (B) હસંાઉલી (C)  નદંબત્રીસી   (D)  અંગદપવષ્ટિ   

   (૧૮) પ્રાચીન ‘બહૃદકથાઓ’ ના રચપયર્ાનય ંનામ શય ંછે  ? જવાબ : (B) ગયણાઢય  
       (A) સોમદેવ   (B) ગયણાઢય  (C)  િાનદેવ   (D)  ચાણક્ય   

   (૧૯) શામળ કૃર્ ‘વૈર્ાળ પચીસી’ મા ંકયલ કેિલી કથાઓ છે ? જવાબ : (C) છવ્વીસ     
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       (A) બત્રીસ   (B) પચ્ચીસ  (C)  છવ્વીસ   (D) બોત્તેર   
   (૨૦) ‘કથાસરરત્સાગર’ ના ંકર્ાાનય ંનામ શય ંછે ? જવાબ :   (D) સોમદેવ  

       (A)  પ્રેમાનદં   (B)  ગયણાઢય  (C)  પવટણય શમાા   (D) સોમદેવ   
   (૨૧) ‘બરાસકસ્ત યરી’ પદ્યવાર્ાાનય ંકથાનક શામળે કંઈ કથામાથંી લીધય ંછે ? જવાબ : (A) કથાસરરત્સાગર  
       (A)  કથાસરરત્સાગર   (B)  બયહ્દકથાઓ   (C)  પચંર્તં્ર   (D) જાર્ક કથાઓ  

   (૨૨) પોર્ાના આશ્રયદાર્ા રખીદાસદાસને કેન્રમા ંરાખીને  કઈ પદ્યવાર્ાા શામળે રચી છે ?  

             જવાબ : (B) ભાભારામ  
       (A) ત્રણ ચગં   (B) ભાભારામ (C)  સેવકનય ંસ્વાપણા  (D) જીમયર્ વાહન  
   (૨૩) નદં રાજાએ ઘોડા ખરીદવા પ્રધાનને ક્યા ંમોકલ્યો હર્ો ? જવાબ : (C) કચ્છ  
       (A) અરબસ્ર્ાન   (B) સોરઠ   (C)  કચ્છ   (D) મારવાડ   
   (૨૪) પ્રધાનના મહલેમાથંી નીકળર્ા ંનદં રાજા પપદ્મનીને શય ંઆપે છે ? જવાબ : (D) અંગઠૂી  
       (A) કય ંડળ   (B) નવલખો હાર   (C)  વીંિી   (D) અંગઠૂી 
   (૨૫) પપદ્મનીના મહલેમા ંપ્રવેશ કરવા નદં રાજા દ્વારપાલને શય ંબક્ષીસ આપે છે ? જવાબ : (A) કય ંડળ  
       (A) કય ંડળ   (B) હાર   (C)  પગનો ર્ોડો   (D) ર્રવાર   
   (૨૬) રાજા નદંને શામળે કોના અવર્ાર જેવો કહ્યો છે ? જવાબ : (B) અર્ય ાન  
       (A) કણા   (B) અર્ય ાન   (C)  સહદેવ   (D) ભીમ   

   (૨૭) પપદ્મનીના પશયળની સાક્ષી પયરવા કૃપર્ના અંર્ે કોણ આવે છે ? જવાબ :  (C) શેષનાગ 

(A) ભગવાન શકંર   (B) પોપિ   (C) શેષનાગ  (D) ભગવાન કૃટણ   

   (૨૮) ‘નદંબત્રીસી’ મા ંકોની રંજાડને લીધે ધોબી રાત્રે કપડા ંધોવા આવ્યો છે ? જવાબ : (D) ભમરા  
       (A)  ઠગ   (B) ચોર   (C)  ગરયડ   (D) ભમરા   

   (૨૯) ‘નદંબત્રીસી’ કૃપર્ને અંર્ે કર્ય ંકથાઘિક વપરાર્ય ંછે ? જવાબ : (A) મરૃ્સજીવન 

       (A) મરૃ્સજીવન   (B) અપર મા  (C)  શ્રાપ   (D) સ્વગાની નતૃ્યાગંના   
   (૩૦) મધ્યકાળનો શ્રેટઠ પદ્યવાર્ાાકાર કોણ છે ? જવાબ : (B) શામળ  
       (A) શામળ  (B) પ્રેમાનદં   (C)  અખો   (D) ભાલણ   

   (૩૧) ‘નદંબત્રીસી’ની પદ્યવાર્ાા શામળે ક્યા સ્થળે પણૂા કરી હર્ી એમ મનાય છે ? જવાબ : (C) પસહયજં  
       (A) વડોદરા   (B) અમદાવાદ  (C) પસહયજં   (D) માર્ર   
   (૩૨) નીચે આપેલ પાત્રોમા ંકર્ય પાત્ર ‘નદંબત્રીસી’નય ંગૌણ પાત્ર કહી શકાય ? જવાબ :(D) દ્વારપાળ 

       (A) પવરોચન   (B) પપદ્મની   (C)  નદં   (D) દ્વારપાળ  

   (૩૩) ‘નદંબત્રીસી’ મા ંકયલ કેિલી સમસ્યાઓ સમાવાઈ છે ? જવાબ : (A) બત્રીસ 

(A) બત્રીસ  (B) દસ  (C)  પાતં્રીસ  (D) બાર   

   (૩૪) ) ‘નદંબત્રીસી’ મા ંમયખ્ય રસ ક્યા રસને ગણી શકાય ? જવાબ : (B) અદભરૂ્ રસ  
       (A) વીર રસ   (B) અદભરૂ્ રસ  (C)  શ ૃગંાર રસ  (D) ભયાનક રસ   

   (૩૫) નીચેના પાત્રોમાથંી કર્ય પાત્ર ‘નદંબત્રીસી’ નય ંમયખ્ય પાત્ર છે ? જવાબ : (C) નદં  

    (A) દ્વારપાળ   (B)  ધોબી  (C)  નદં   (D) માલણ   

 (૩૬) નીચેની કૃપર્ઓમાથંી કઈ કૃપર્ શામળની માનવામા ંઆવર્ી નથી ? જવાબ : (D) સયદંર કામદાર       

      (A) પશવપયરાણ    (B)  અંગદપવષ્ટિ  (C) વેર્ાળ પચ્ચીસી     (D) સયદંર કામદાર      

(૩૭)  ‘નદંબત્રીસી’નય ંમહત્વનય ંપયરૂષ પાત્ર કર્ય ંછે  ? જવાબ : (A) નદં  

      (A)  નદં    (B) દ્વારપાળ  (C) ધોબી   (D) ધમારાજ      
(૩૮) નદં રાજાએ ઘોડા ખરીદવા પ્રધાનને ક્યા ંમોકલ્યો હર્ો ? જવાબ : (B) કચ્છ  

      (A)  અરબસ્ર્ાન   (B) કચ્છ   (C) મારવાડ     (D)  સોરઠ    
(૩૯) પદ્યવાર્ાામાનં ય ં કથાવસ્ત ય કેવા પ્રકારનય ંહોય છે ? જવાબ : (C)લોકકથા આધારરર્      
      (A) અવાાચીન    (B)  ધાપમિક  (C) લોકકથા આધારરર્    (D) પૌરાજ્ઞણક     
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(૪૦) શામળનો જીવન-કવનકાળ ક્યા શર્કમા ંમાનવામા ંઆવે છે ? જવાબ : (D)અઢારમા  

      (A)  પદંરમા   (B)  બારમા   (C) અઢારમા     (D) ચૌદમા      
(૪૧) ‘નદંબત્રીસી’ મા ંમયખ્ય પાત્ર નદં કોણ છે ? જવાબ : (A) રાજા  

(A) રાજા     (B) પ્રધાન   (C) મહામતં્રી   (D) નગરશેઠ      
(૪૨) શામળે સૌ પ્રથમ કઈ કૃપર્ રચી હોવાનય ંઅનયમાન છે ? જવાબ : (B) પદ્માવર્ી  
      (A)  પસિંહાસનબત્રીસી    (B) પદ્માવર્ી  (C) નદંબત્રીસી     (D)  પશવપયરાણ    
(૪૩) શામળની છેલ્લી રચના કઈ માનવામા ંઆવે છે ? જવાબ : (C) સડૂાબહોર્રી  
      (A)  પદ્માવર્ી    (B) બરાસકસ્ત યરી  (C) સડૂાબહોર્રી   (D) અંગદપવષ્ટિ     
(૪૪) શામળ અને રજ્ઞખદાસનો પરરચય કોણે કરાવ્યો હર્ો ? જવાબ : (D) ગયમાન બારોિે      

      (A)  જીિેશ બારોિે    (B)  રપસક બારોિે  (C) મણીરાજ બારોિે    (D) ગયમાન બારોિે     
(૪૫) શામળ અમદાવાદ છોડીને પસહયજં મયકામે કઈ સાલમા ંરહવેા ગયો હોવાનય ંમનાય છે ? જવાબ : (A) ઈ.સ. ૧૭૨૯ 

(A) ઈ.સ. ૧૭૨૯     (B) ઈ.સ. ૧૭૧૭   (C) ઈ.સ. ૧૭૨૩     (D) ઈ.સ. ૧૭૫૦      
(૪૬) નીચેનામાથંી શામળની કઈ કૃપર્ ધમા પવષયક નથી  ? જવાબ : (B) નદંબત્રીસી  
      (A)  અંગદપવષ્ટિ    (B) નદંબત્રીસી   (C) રાવણ-મદંોદરી સવંાદ   (D) પશવપયરાણ      
(૪૭) મધ્યકાળના ક્યા સ્વરૂપમા ંદય હા-ચોપાઈનય ંમાધ્યમ જોવા મળે છે ? જવાબ : (C) પદ્યવાર્ાા  
      (A)  પ્રબધં   (B)  રાસ  (C) પદ્યવાર્ાા    (D) આખ્યાન      
(૪૮) પદ્યવાર્ાામા ંકથાવસ્ત યમા ંકેિલી કથા- ઘિનાઓનય ંસકંલન હોય છે ? જવાબ : (D) અનેક 

      (A) ચાર    (B) બે  (C)  એક   (D) અનેક     
(૪૯) પદ્યવાર્ાામા ંચમત્કાર દશાાવવા માિે કેવા ંપાત્રો આવે છે ? જવાબ : (A) ભરૂ્-પ્રેર્,રાક્ષસ  

(A) ભરૂ્-પ્રેર્, રાક્ષસ  (B) આદશા   (C) સામાન્ય    (D) લૌરકક      
(૫૦)   પદ્યવાર્ાાનો હતે ય શો હોય છે ? જવાબ : (B) મનોરંજન  

      (A) આપથિક પવકાસ    (B) મનોરંજન  (C) આપસી કલહ    (D) ધમા પ્રચાર      
(૫૧) ‘નદંબત્રીસી’ કેિલી કડીઓમા ંલખાયેલી પદ્યવાર્ાા છે ? જવાબ : (C) ૪૬૨ 

      (A)  ૫૦૦    (B) ૪૫૦   (C) ૪૬૨    (D) ૪૩૨      
(૫૨) પદ્યવાર્ાામા ંમરૃ્ પામેલ માણસનય ંફરી જીપવર્ થવય ંઘિનાને કેવી ઘિના કહ ેછે ? જવાબ : (D) ચમત્કારરક ઘિના   
      (A)  ખરાબ ઘિના    (B) પવપશટિ ઘિના   (C) સામાન્ય ઘિના    (D) ચમત્કારરક ઘિના    
(૫૩) શામળે પોર્ાની પદ્યવાર્ાાઓમા ંક્યા પ્રકારના પાત્રોને  વધારે મહત્વ આપ્ર્ય ંછે ?  જવાબ : (A) નારીપાત્રો  
      (A)  નારી પાત્રો    (B)  પયરૂષ પાત્રો  (C) માનવરે્ર પાત્રો   (D) અલૌરકક પાત્રો      
(૫૪) પદ્યવાર્ાાના સર્જન પછવાડે શામળનય ંમયખ્ય લક્ષ શય ંછે ? જવાબ : (B) જનમનોરંજન  

      (A)  ધમાપ્રચાર   (B) જનમનોરંજન  (C) આપથિક ઉપાર્જન   (D) સમાજ સયધારણા      
(૫૫)  નદં રાજાને પપદ્મની શય ંજમાડે છે ? જવાબ : (C) ભાર્  

      (A)  વેઢમી    (B)  પરૂી   (C) ભાર્   (D) રોિલા      
 

 

ડૉ. ગણપત સોઢા 

સી.એન. આર્ટસ એન્ડ બી.ડી કોમસટ કોલેજ, કડી (ઉ.ગ.ુ) 


