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DOMAIN / Subject (Sanskrit) 

પ્રશ્ન-૧  નીચનેા પ્રશ્નોના જવાબ આપો.               ૨૦ ગણુ   
 
1. કાલિદાસન ે___________ઉપાલિ આપવામાાં આવી છે. 

 A) દીપલિખા  B) કલવલિખા 

 C)  દીપિીર             D)  દીપકલવ 
2. રઘરુાજામાાં ___________ગણુો લવિષે જોવા મળ ેછે. 

A) કમમયોગ- ભલતિયોગ B) કમમયોગ -દાનિીિિા 
C)  વીરિા – કમમિીિિા D)  વીરિા- દાનિીિિા 

3. ભટ્ટીમાાં ___________નો સમન્વય જોવા મળ ેછે. 

A) કમમયોગ- ભલતિયોગ B) કમમયોગ -દાનિીિિા 
 C)  વીરિા – કમમિીિિા D)  વીરિા- દાનિીિિા 

4. પ્રપ્રયદર્શિકા ___________અાંકની નાટિકા છે. 
 A) ૫   B) ૪ 
 C)  ૬   D)  ૭ 

5. ભટ્ટ નારાયણનો સમય___________મનાય છે. 

 A) ૭૦૦ થી પૂવમ               B) ૮૦૦ થી પૂવમ 

 C)  ૭૦૦નો ઉત્તર   D)  ૬૦૦ થી ઉત્તર 
6. मुख्यार्थ बाधे तद्योगे___________प्रयोजनात् I 

 A) तर्को   B) रूढितोsथ 
 C)  रम्यsथ   D)  राम्यsथ 

 

7. अत्र सु्फटो न कश्चित अलंकार, ___________च प्राधान्यान्नालंकारता I 
 A) अलंर्कारस्य  B) र्कार्यस्य 

C)  रसस्य   D)  शब्ददस्य 
8. क्व सूयथप्रभवो ंवंशः क्व चाल्पश्चवषया___________ 

A) ढिषर्ी   B) िंशी 
C)  गढत   D)  मढतिः 

 
9. િબ્દિલતિના ___________પ્રકારો છે. 

A) ૩   B) ૪ 

C)  ૫   D)  ૬ 
 
10. કારણો અખાંડ હોવા છિાાં કાયમની ઉલતિ ન થાય િને ે___________અિાંકાર કહે છે. 

A) અથામન્િરન્યાસ  B) લવિેષોલતિ 
C)  દ્રષ્ાાંિ   D)  લવભાવના 
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11. ઉપમાન અન ેઉપમયેનો અભદે િ ે___________. 

 A) ઉપમા   B) રૂપક 
C)  શ્લેષ   D)  લનદિમના 

12. वमथ अर्ाथत् ___________ 
A) એસ્ત્રો   B) છરી 
C)  બખ્િર   D)  ભાિો 

13. तोमर अर्ाथत् ___________ 
 A) ભાિો   B) બરછી 
 C)  િીર   D)  હાથો 

14. कूट अर्ाथत् ___________ 
 A) કાાંિો   B) પ્રશ્ન 

 C)  િાંબાઈ   D)  િોચ 
15. અમરકોિ પ્રમાણ ે‘સવમજ્ઞ’ િબ્દ ___________નો લનદિમક છે. 

A) મહાવીર              B) બુદ્ધ 
C)  લિવ   D)  કલવ 

16. शब्दार्ौ सश्चितौ ___________ 
A) गदं्य   B) र्काव्यम् 
C)  पदं्य   D)  ढिशेषम् 

17. દાંડી અનસુાર કાવ્યદોષો___________છે. 
A) ૮   B) ૯ 

C)  ૧૦   D)  ૧૧ 
18. ચવમણાના સ્ત્વરૂપના રસની પ્રિાનિા દિામવિાાં ___________એ જ સવમર મખુ્ય આત્મભિૂ િત્ત્વ છે 

એમ આનાંદવિમન કહે છે. 
A) કાવ્યધ્વલન  B) રસધ્વલન 
C)  રસાત્મક કાવ્ય  D)  રસિત્ત્વ 

19. ભટ્ટનાયકે નાિકન ે___________પ્રયોજન કહ્ુાં છે. 
A) પરમભ્રામક  B) પારમાર્થથક 
C)  પરમભાવાત્મક  D)  પરમકાવ્યાત્મક 

20. અભભનવભારિી અનસુાર જ્ઞાનના લનરૂપક નાટ્યમાાં ___________નાાં પ્રાણરૂપ િક્ષણો છે. 
A) રસ   B) ઉપલનષદ 
C)  વેદ   D)  વેદાાંિ 

પ્રશ્ન- ૨     કોઈ પણ બ ેપ્રશ્નોના જવાબ આપો.                       ૨૦  ગણુ  
 

૧.  આરણ્યક અને વેદાાંિ સાટહત્યની લવિેષિાઓ જણાવો.  
૨.   મુખ્ય િિકકાવ્યોનો પટરચય આપી િેની લવિેષિાઓ વણમવો.   
૩.  સાંસ્ત્કૃિ રૂપકસાટહત્યનો પટરચય આપી િેનાાં મુખ્ય િક્ષણો જણાવો.    

 

  


