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                  C.N. ARTS & B.D. COMMERCE COLLEGE, KADI (N.G.) 

                  B.A.SEM -3     GUJARATI  - C.C.  :  304  ગ્રથંકારનો અભ્યાસ  

                                  મણીશકંર રત્નજી ભટ્ટ  ‘કાન્ત’  

                                                     M.C.Q. 
                                  Dr. Ganpat   Sodhaparmar 
  

   (૧) મણીશકંર રત્નજી ભટ્ટ (‘કાન્ત’) નો જન્મ ક્ા ંથયો હતો ? જવાબ : (A) ચાવડં   

       (A) ચાવડં   (B) લાઠી   (C)  મહુવા   (D) તળાજા   

   (૨) સ્વીડનબોર્ગના પ્રભાવથી ‘કાન્ત’ ક્ા ધમગનો સ્વીકાર કરે છે ? જવાબ : (B) ખ્રિસ્તી   
       (A) મસુ્સ્લમ    (B) ખ્રિસ્તી   (C)  બૌદ્ધ    (D)  જૈન    

   (૩)  ‘અતતજ્ઞાન’ ખડંકાવ્યમા ંકોની વ્યથા વ્યક્ત થઇ છે ? જવાબ : (C) સહદેવ    
       (A) માદ્રી    (B) દ્રૌપદી    (C)  સહદેવ    (D) પાડું    

   (૪) ‘વસતં તવજય’ ખડંકાવ્યમા ંકોની વ્યથા વ્યક્ત થઇ છે ?  ? જવાબ : (D) પાડું    

       (A)  કંુતી    (B)   માદ્રી    (C)  સહદેવ    (D) પાડું    

   (૫) કાન્ત ગજુરાતી સાહહત્યમા ંકયુ ંનવુ ંસ્વરૂપ લઇ આવ્યા ? જવાબ : (A) ખડંકાવ્ય    
       (A)  ખડંકાવ્ય    (B) સોનેટ    (C)  હાઈકુ    (D) તાન્કા   
   (૬) ‘અતતજ્ઞાન’ ખડંકાવ્યના નાયકનુ ંનામ શુ ંછે ? જવાબ : (B) સહદેવ    
       (A) પાડું    (B) સહદેવ    (C)  ભીમ    (D) અરુ્ ગન    

   (૭) ‘વસતંતવજય’ ખડંકાવ્યના નાયક પાડુંની તનિંદ્રા કેમ ઊડી જાય છે ? જવાબ : (C) દુ:સ્વપ્ન    
       (A) તવરહ    (B) ખ્રચિંતા    (C)  દુ:સ્વપ્ન    (D) ત્રાડ સાભંળી    

   (૮) ‘તમારી પાસે તો કુસમુ સરખો કાન્ત ર્ણજો’- આ ક્ા કાવ્યની પસં્ક્ત છે ? જવાબ : (D) સ્નેહ-શકંા    
       (A) મારી હકસ્તી       (B) ઉપહાર    (C)  ઉદર્ાર    (D)  સ્નેહ-શકંા        

   (૯) ‘કાતમની કોહકલા કેખ્રલ કૂજન કરે’ – પસં્ક્તમા ંકયો અલકંાર સમાયો છે ? જવાબ : (A) વણાગનપુ્રાસ    
       (A) વણાગનપુ્રાસ  (B) અતતશયોસ્ક્ત    (C)  પ્રાસાનપુ્રાસ    (D) ઉપમા    

   (૧૦) ‘જલતધજલ ઉપર દાતમની દમકતી યાતમની વ્યોમસર માહી સરતી’ –પસં્ક્તમા ંકયો અલકંાર વણાયો છે ?  
         જવાબ : (B) વણાગનપુ્રાસ   
       (A) ઉત્પ્રેક્ષા    (B) વણાગનપુ્રાસ    (C)  રૂપક    (D) ઉપમા    

   (૧૧) મણીશકંર રત્નજી ભટ્ટ- કાન્તના પ્રથમ પત્નીનુ ંનામ શુ ંહત ુ ં? જવાબ : (C) નમગદા    
       (A) સતુમત્રા    (B) નદંા    (C)  નમગદા    (D) વર્ાગ    

   (૧૨) કાન્ત કૃત ‘ઉપહાર’ રચના ક્ા સ્વરૂપની છે ? જવાબ : (D) સોનટે    
       (A) હાઈકુ    (B) ઊતમિકાવ્ય    (C)  ખડંકાવ્ય    (D) સોનેટ    

   (૧૩) કતવ કાન્ત ક્ા તવર્ય સાથે સ્નાતકની પદવી મેળવી હતી ? જવાબ : (A) તત્વજ્ઞાન    
       (A) તત્વજ્ઞાન    (B) ઈતતહાસ   (C)  ગજુરાતી    (D) ભરૂ્ોળ    

   (૧૪)  કાન્તનુ ંઅવસાન કઈ સાલમા ંથયુ ંહત ુ? જવાબ : (B) ૧૯૨૩    

       (A) ૧૯૨૦    (B) ૧૯૨૩    (C)  ૧૯૨૫    (D) ૧૯૩૦    

   (૧૫)  કાન્ત કૃત ‘રાજહસંને સબંોધન’ કાવ કોને ઉદે્દશીને લખાયુ ંછે ? જવાબ : (C) બ.ક.ઠાકોર    
  ર્ાધંીજી   (B)   કલાપી    (C)  બ.ક.ઠાકોર    (D)  ભાવતસિંહજી   
   (૧૬) મણીશકંર રત્નજી ભટ્ટનો જન્મ કઈ સાલમા ં થયો હતો ? જવાબ : (D) ૧૮૬૮    

       (A) ૧૮૬૫   (B) ૧૮૬૬   (C)  ૧૮૬૭    (D) ૧૮૬૮    

   (૧૭) બ.ક.ઠાકોર સાથેની મૈત્રી તટૂવાનુ ંકારણ  કાન્ત તરફે શુ ંહત ુ ં? જવાબ : (A) ધમગપહરવતગન    
       (A) ધમગપહરવતગન    (B) તવદેશર્મન    (C)  મતભેદ થવાથી    (D)  ઝઘડો થવાથી   

   (૧૮) ‘અતતજ્ઞાન’ ખડંકાવ્યનુ ંવસ્ત ુક્ા ંગ્રથંમાથંી લેવામા ંઆવ્યુ ંછે ? જવાબ : (B) મહાભારત    
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       (A) રામાયણ    (B) મહાભારત    (C)  ભાર્વત    (D) પરુાણ    

   (૧૯) કાન્તે પોતાના ક્ા કાવ્યમા ંપોતાના આત્મસઘંર્ગને તનરૂપ્યો છે ? જવાબ : (C) મારી હકસ્તી    
રમા    (B) દેવયાની    (C)  મારી હકસ્તી    (D) ઉપહાર    

   (૨૦) ‘લાબંા છે જયા ંહદન તપ્રયે સખી, રાત્રીએ દીધગ તેવી...’- આ પસં્ક્ત ક્ા ખડંકાવ્યની છે ?  
            જવાબ : (D ) ચક્રવાક તમથનુ    
       (A) ઉપાલભં   (B) ઉપહાર    (C)  ઉપકાર    (D) ચક્રવાક તમથનુ       

   (૨૧) યતુધષ્ઠઠરને ધતૂ રમવાનુ ંઆમતં્રણ ક્ા ખડંકાવ્યમા ંઅપાયુ ંછે ? જવાબ : (A) અતતજ્ઞાન    
       (A) અતતજ્ઞાન    (B) વસતંતવજય    (C)  રમા    (D)  ચક્રવાક તમથનુ  
   (૨૨ ) કાન્ત કૃત ‘સાર્ર અને શશી’ ઉતમિકાવ્યમા ંકયો છદં વપરાયો છે ? જવાબ : (B) ઝૂલણા    

       (A) અનઠુટુપ    (B) ઝૂલણા   (C)  હહરર્ીત   (D) વસતંતતલકા    

   (૨૩) કાન્ત કૃત - નીચેની કઈ રચનામા ંરાઠરપ્રેમ આલેખાયો છે ? જવાબ : (C) હહન્દમાતાને સબંોધન    
       (A) અંતતમ પ્રાથગના    (B) ઉપકાર     (C)  હહન્દમાતાને સબંોધન       (D) રમા    

   (૨૪) કાન્તના એકમાત્ર કાવ્યસગં્રહનુ ંનામ શુ ંછે ? જવાબ : (D) પવૂાગલાપ     
       (A) કેકારવ    (B) સ્નેહશકંા     (C)  ભણકાર    (D)  પવૂાગલાપ  

   (૨૫) રવીન્દ્રનાથ ટાર્ોરની કઈ કૃતતને કાન્તે ગજુરાતીમા ંઅનવુાહદત કરી છે ? જવાબ : (A) ર્ીતાજંખ્રલ    

       (A) ર્ીતાજંખ્રલ    (B) ર્ોરા   (C)  ઘરે બાહહરે    (D) નૌકા ડૂબી    

   (૨૬) કાન્ત ગજુરાતી કતવતા કે્ષ્રત્રે કય ુનવુ ંસ્વરૂપ લાવે છે ? જવાબ : (B) ખડંકાવ્ય    
       (A) સોનેટ    (B) ખડંકાવ્ય    (C)  ર્ઝલ    (D) હાઈકુ    

   (૨૭) અભ્યાસતનયત કૃતત ‘કાન્તના ંકાવ્યો’નુ ંસપંાદન કોણે કયુું છે ? જવાબ : (C) તવનોદ અધ્વયુગ   
       (A) સતીશ વ્યાસ    (B) ખ્રચન ુમોદી    (C)  તવનોદ અધ્વયુગ    (D) તવનોદ ભટ્ટ  

   (૨૮) ચદં્રમા અને સાર્રના અપાર સૌન્દયગનુ ંઆલેખન ક્ા ઊતમિકાવ્યમા ંથયુ ંછે ? જવાબ : (D) સાર્ર અને શશી    

       (A) વસતં પ્રાથગના   (B) મારી હકસ્તી       (C)  રાજહસંને સબંોધન    (D) સાર્ર અને શશી      

   (૨૯) પાડુંએ વાનપ્રસ્થધમગનો સ્વીકાર કેમ કયો હતો ? જવાબ : (A) શ્રાપના ભયથી     
       (A) શ્રાપના ભયથી    (B) વૈરાર્ જાર્વાથી    (C)  મોક્ષ મેળવવા    (D) રાણી સાથે અણબનાવ થતા ં   

   (૩૦)  નહહ નાથ નહહ નાથ ન જાણો કે સવાર...’ આ નકાર સચૂક પસં્ક્ત ક્ા ખડંકાવ્યની છે  ? જવાબ : (B) વસતંતવજય    

       (A) રમા    (B) વસતંતવજય    (C)  અતતજ્ઞાન   (D) દેવયાની    

   (૩૧) નીચેના ક્ા કાવ્યમા ંઆત્મલક્ષીતાનો ભાવ જોવા મળે છે ? જવાબ : (C) આપણી રાત    
       (A) સખીને આમતં્રણ    (B)   ચદંાને સબંોધન    (C)  આપણી રાત    (D) સખીને પત્ર    

   (૩૨) મણીશકંર  ભટ્ટ ‘કાન્ત’ ના તપતાનુ ંનામ શુ ંહત ુ ં ? જવાબ : (D) રત્નજી   

       (A) ન્હાનાલાલ    (B) સરુતસિંહ    (C)  તવરેશ્વર    (D) રત્નજી    

     (૩૩) કાન્તના ખડંકાવ્યોના પાત્રો કોની સામે હારી જતા ંજોઈ શકાય છે ? જવાબ : (A) તનયતત    

       (A) તનયતત   (B) દુશ્મન    (C)  પહરવાર    (D) જ્ઞાતત   

   (૩૪) કાત્ન કૃત ‘દેવયાની’ કાવ્યનો મખુ્ય રસ કયો છે ? જવાબ : (B) શૃરં્ાર રસ   
       (A) કરુણ રસ   (B) શ ૃરં્ાર રસ      (C)  હાસ્યરસ    (D) વીર રસ   

   (૩૫) કાન્તના ક્ા ઉતમિકાવ્યમા ંચદં્રોદયનુ ંઆહ્લાદક વણગન થયેલુ ંજોઈ શકાય છે ? જવાબ : (C) સાર્ર અને શશી    

       (A) વસતંતવજય    (B) સ્નેહશકંા    (C)  સાર્ર અને શશી   (D) રમા    

   (૩૬) ‘આપણી રાત’ કાવ્ય  કોણે ઉદે્દશીને લખાયુ ંછે ? જવાબ : (D) પ્રથમ પત્ની    
       (A) બહને    (B) તપ્રયતમા    (C)  સાસ ુ   (D) પ્રથમ પત્ની       

   (૩૭) પ્રભાશકંર અને હરીલાલ જેવા બાળતમત્રો સાથે કાન્ત ક્ા સાથે કોલેજ કરતા હતા ? જવાબ : (A) મુબંઈ     
       (A) મુબંઈ    (B) લાહોર    (C)  કલકત્તા    (D) મદ્રાસ    

   (૩૮) કાન્તના જીવનને અસ્તવ્યસ્ત કરનારી ઘટના કઈ છે ? જવાબ : (B) ધમગપહરવતગન    
       (A) માતાનુ ંઅવસાન    (B) ધમગપહરવતગન    (C)  પત્નીનુ ંમતૃ્ય ુ   (D)  તમત્રતવરહ    
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   (૩૯) ‘રમા’ કાવ્યનો આરંભ કઈ ઋતનુા વણગનથી થાય છે ? જવાબ : (C) વર્ાગ    

       (A) હમેતં    (B) શરદ   (C)  વર્ાગ    (D) વસતં   

   (૪૦) વડોદરા તનવાસ દરમ્યાન કાન્તે શાનુ ંસર્જન કયુું હત ુ ં ? જવાબ : (D) તશક્ષણનો ઈતતહાસ    

       (A) સાર્ર અને શશી    (B) ખડંકાવ્યો    (C)  પવૂાગલાપ    (D) તશક્ષણનો ઈતતહાસ       

   (૪૧) ‘સૌદયગ શુ ં? જર્ત શુ ં? તપ એ જ સાથી’... આ પસં્ક્ત કોણ ઉચ્ચારે છે ? જવાબ : (A) પાડું    
       (A) પાડું    (B) સહદેવ    (C)  માદ્રી    (D) દ્રૌપદી    

   (૪૨) નીચેનામાથંી કયુ ંનાટક કાન્ત દ્વારા લખાયેલ છે ? જવાબ : (B) રોમન સ્વરાજ    
       (A) રાઈનો પવગત    (B) રોમન સ્વરાજ   (C)  તમથ્યાખ્રભમાન    (D)  અંગલુીમાલ    

   (૪૩) શીખ ધમગના ગરુુને કેન્દ્રમા ંરાખીને કાન્તે કય ુનાટક આપ્યુ ંછે ? જવાબ : (C) ગરુૂ ર્ોતવિંદતસિંહ    

       (A) સતં કબીર    (B)  જ્ઞાનેશ્વર    (C)  ગરુૂ ર્ોતવિંદતસિંહ       (D) રણજજતતસિંહ    
   (૪૪) મખ્રણલાલ ન. દ્વદ્વવેદીના ક્ા ગ્રથંનુ ંકાન્તે અવલોકન કયુું છે  ? જવાબ : (D) તસધ્ધાતંસાર    
       (A) કાન્તા    (B) પ્રેમજીવન    (C)  નારી પ્રતતઠઠા    (D) તસધ્ધાતંસાર    

   (૪૫) કાન્તનુ ંમતૃ્ય ુકઈ રીતે થયુ ંહત ુ ં ? જવાબ : (A) રેનમા ં   
       (A) રેનમા ં  (B) સ્ટીમરમા ં   (C)  ઘરમા ં   (D) ઘોડાર્ાડીમા ં  
   (૪૬) કાન્ત ક્ા યરુ્ના સર્જક છે એમ કહી શકાય ? જવાબ : (B) પહંડતયરુ્/સાક્ષરયરુ્    
       (A) સધુારકયરુ્    (B) પહંડતયરુ્/સાક્ષરયરુ્      (C)  ર્ાધંીયરુ્   (D) અનરુ્ાધંીયરુ્   
   (૪૭) ‘રોહહણી પતતના ભાલે રશ્મીઓ રમતા હતા’ – પહંકતમા ંકયો અલકંાર છે ? જવાબ : (C) રૂપક     
       (A) અનન્વય    (B) ઉત્પ્રેક્ષા    (C)  રૂપક    (D)   ઉપમા   

   (૪૮) કાન્તનુ ંકયુ ંજાણીત ુ ંખડંકાવ્ય લોકકથા પાર આધાહરત છે એમ કહી શકાય  ? જવાબ : (D) ચક્રવાક તમથનુ     

       (A) રમા    (B) અતતજ્ઞાન    (C)  દેવયાની    (D) ચક્રવાક તમથનુ        

   (૪૯) કાન્તના ક્ા પ્રકારના કાવ્યોમા ંનાટયાત્મક છટાઓ જોવા મળે છે ? જવાબ : (A) ખડંકાવ્યો    
       (A) ખડંકાવ્યો    (B) તમત્રપ્રેમના કાવ્યો    (C)  પ્રકૃતત કાવ્યો    (D)   ઊતમિકાવ્યો     

   (૫૦) નીચેનામાથંી કય ુકાવ્ય કાન્તના તમત્રપ્રેમને વ્યક્ત કરે છે ? જવાબ : (B) ઉપહાર    
       (A) સ્નેહશકંા    (B) ઉપહાર    (C)  મહુવા   (D) દેવયાની   
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