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પ્રશ્ન-૦૧:

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

૨૦ માર્ક્સ

૧. હે મચંદ્રાચાર્સના ગ્રંથનં નામ જણાવો.
(અ) સ્દ્ધહે મ-શબ્દાન્ાશન

(બ) દહા પરિચર્

(ક) મધ્ર્કાળ એક પરિચર્

(ડ) દશમસ્કંધ

૨. કં વિબાઈનં મામેરંનો ્ારહત્ર્પ્રકાિ જણાવો.
(અ) પદ્યવાર્ાસ (બ) આખ્ર્ાન (ક) િા્ (ડ) ફાગ
૩. ‘આ જ્ઞાન મને ગમર્ં નથી ઋષિિાર્જી’ પંક્ર્કર્ કોની છે ?
(અ) અખો (બ) દર્ાિામ (ક) નિસ્હ (ડ) પ્રેમાનંદ
૪. ‘લોકકથાના મૂળ અને કળ’કર્ા સ્વરૂપનો અભ્ર્ા્ગ્રંથ છે .
(અ) લોકગીર્ (બ) લોકકથા (ક) કક્વર્ા (ડ) મહાકાવ્ર્
૫.‘્ારહક્ત્ર્ક ર્થ્ર્ોની માવજર્’ ગ્રંથ કોનો છે ?
(અ) જર્ંર્ કોઠાિી (બ) હરિવલ્લભ ભાર્ાક્ણ
(ક)બળવંર્ જાની (ડ) ચંદ્રકાંર્ ટોપીવાળા
૬. હરિવલ્લભ ભાર્ાણીના ગ્રંથનં નામ જણાવો.
(અ) ્ંશોધનને માગે

(બ) ્ંશોધનની કે ડી

(ક) ્ંશોધનની પદ્ધષર્ઓ (ડ) શોધ અને સ્વાધ્ર્ાર્
૭. ‘અવાસચીન કક્વર્ા’ કોનો ગ્રંથ છે ?
(અ) ઉમાશંકિ જોશી (બ) નમસદ (ક) િ. વ. દે્ાઈ (ડ) ્દ
ં િમ
૮ . ‘પિાણોમાં ગજિાર્’ ના લેખકનં નામ જણાવો.
(અ) ઉમાશંકિ જોશી (બ) દલપર્ પરિર્ાિ
(ક) મેઘાણી

(ડ) ્દ
ં િમ

૯. નીચેમાંથી કોણ બાળ્ારહત્ર્કાિ છે ?
(અ) ઉમાશંકિ જોશી (બ) પ્રહલાદ પાિે ખ
(ક) ્મન શાહ

(ડ) િમેશ પાિે ખ
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૧૦. નીચેમાંથી કર્ં બાળ્ારહત્ર્નં ્ામક્ર્ક નથી?
(અ) બાળક્વશ્વ (બ) બાલમૂર્તર્ (ક) કંઠ્ંપદા (ડ) શબ્દ્િ
૧૧. ‘દેર્ાલ્લી’ કોનો બાળવાર્ાસ ્ંગ્રહ છે ?
(અ) નટવિ પટે લ (બ) િમેશ પાિે ખ
(ક) પ્રભ ભટ્ટ

(ડ) શ્રદ્ધા ષિવેદી

૧૨. નીચેમાંથી કોણ બાળ્ારહત્ર્કાિ નથી?
(અ) ્ંદિમ

(બ) િમેશ પાિે ખ

(ક) મક્ણલાલ હ. પટે લ

(ડ) શ્રદ્ધા ષિવેદી

૧૩. ‘ભીલોનં ભાિથ’ કૃ ષર્ કર્ા પ્રદેશનં પ્રષર્ક્નક્ધત્વ કિે છે ?
(અ) ઉત્તિ ગજિાર્ (બ) દસિણ ગજિાર્
(ક) ્ૌિાષ્ટ્ર

(ડ) મધ્ર્ ગજિાર્

૧૪ . ‘લોક્ારહત્ર્ના ્ંશોધન માટે ક્વશેિ અક્નવાર્સ છે
(અ) િેિકાર્સ-મલાકાર્ (બ) ટે બલવકસ
(ક) ગ્રંથ પ્રકાશન (ડ) લાઈબ્રેિી વકસ
૧૫ . નીચેમાંથી કોણ લોક્ારહત્ર્કાિ નથી.
(અ) કનભાઈ જાની

(બ) ભગવાનદા્ પટે લ

(ક) બળવંર્ જાની

(ડ) િઘવીિ ચૌધિી

૧૬. ‘અખો એક અધ્ર્ર્ન’ પસ્ર્કના લેખક કોણ છે ?
(અ) ઉમાશંકિ જોશી (બ) હ્ ર્ાક્જ્ઞક
(ક) બળવંર્ જાની

(ડ) અંબાદાન િોહક્ડર્ા

૧૭. ‘લોકક્વદ્યા’ ના અક્ધકૃ ર્ ક્વદ્વાન ર્િીકે કોણ જાણીર્ં છે ?
(અ) ભગવાનદા્ પટે લ (બ) બબષપન આશિ
(ક) કનભાઈ જાની

(ડ) હ્ ર્ાક્જ્ઞક

૧૮. ‘્ારહક્ત્ર્ક ્ંશોધન ક્વશે’ પસ્ર્ક કોનં છે ?
(અ) જર્ેશ ભોગાર્ર્ા

(બ) ચંદ્રકાંર્ ટોપીવાળા

(ક) ્મન શાહ
(ડ) ્ર્ીિ વ્ર્ા્
૧૯. ‘ભાિર્ીર્ કથાક્વશ્વ’ પસ્ર્ક કોનં ્ંપાદન છે ?
(અ) ચંદ્રકાંર્ શેઠ

(બ) ક્શિીિ પંચાલ

(ક) નિે શ વેદ

(ડ) ક્વનોદ જોશી

૨૦. ‘સચહ્ન’ નવલકથા કોની છે ?
(અ) ચંદ્રકાંર્ શેઠ

(બ) ક્શિીિ પંચાલ

(ક) ધીિે ન્દ્દ્ર મહે ર્ા

(ડ) ઉમાશંકિ જોશી

પ્રશ્ન-૦૨: નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. (કોઈપણ બે)
(૧) મધ્ર્કાલીન ્ારહત્ર્ના ્ંશોધન-્ંપાદનની પ્રવૃક્ત્ત જણાવો.
(૨) ્ંશોધનની ક્વક્વધ પદ્ધષર્ઓ જણાવો.
(૩) લોક્ારહત્ર્ની ્ંશોધન પદ્ધષર્ઓ વણસવો.
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૨૦

