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(મ યકાિલન ગુજરાતી સાિહ ય) 
1. ગુજરાત શ દ કયા શ દ ઉપરથી બ યો છે? 
 (A) ગુજ + આત (B) ગુજર + રા  (C) ગુજર + ા (D) ગુજ + લાટ 
ઉ રઃ (A) ગુજ + આત 
2. વૈ ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ ણે રે, આ કા યપંિ ત કયા કિવની છે? 
 (A) મીરા ં (B) ભાલણ (C) નર સહ મહેતા (D) ેમાનંદ 
ઉ રઃ (C) નર સહ મહેતા 
3. ેમની ેમની ેમની રે મન લાગે કટારી ેમની આ પંિ ત કયા સજક છે? 
 (A) દયારામ (B) ભોજો (C) મીરા ં (D) ીતમ 
ઉ રઃ (C) મીરા ં
4. ઉદર િનિમ  પરદેશ કીધો, સે યુ ંનંગરબાર – આ પંિ ત કયા સજક છે? 
 (A) નર સહ મહેતા (B) અખો ભગત (C) નાકર (D) ેમાનંદ 
ઉ રઃ (D) ેમાનંદ 
5. ાચીન સાિહ યમાં કોનો ફાળો સિવશેષ છે? 
 (A) સાધ-ુસંતોનો (B) જૈનોનો (C) ીઓનો (D) જૈનેતરોનો 
ઉ રઃ (B) જૈનોનો 
6. પુન તણો પાટણમાં ઠામ 
 એક વાર બોલો જે જે રામ – આ પંિ તના સજનુ ંનામ બતાવો. 

(A) ભોજો (B) િવ વનાથ ની (C) ભાલણ (D) નાકર 
ઉ રઃ (C) ભાલણ 
7. કિવ ભાલણનું વતન કયંુ છે? 
 (A) વીરપુર (B) પાટણ (C) અમદાવાદ (D) વડોદરા 
ઉ રઃ (B) પાટણ 
8. કાદંબરી કૃિતનો પ ાનુવાદ કયા કિવએ કય ? 
 (A) ેમાનદં (B) ીતમ (C) ભાલણ (D) વ લભ મેવાડો 
ઉ રઃ (C)ભાલણ 
9. નર સહ મહેતા પૂવના સાિહ યમાં કયો િવષય વધાર ેખેડાયેલો જોવા મળે છે? 
 (A) સમાજ સુધારો (B) રા ભિ ત (C) ધમ (D) રાજકારણ 
ઉ રઃ (C) ધમ 
10. અિખલ ાડંમા ંએક તુ ં ી હ ર ......... આ કયા કિવની પંિ ત છે? 
 (A) મીરાબાઈ (B) નર સહ મહેતા (C) ધીરો ભગત (D) ેમાનંદ 
ઉ રઃ (B) નર સહ મહેતા 
 
11. મ યકાલીન ગુજરાતી સાિહ યમા ંકયંુ સાિહ ય વ પ ખડેાયલેું જોવા મળે છે? 
 (A) ખડંકા ય (B) સોનટે (C) હાઈક ુ (D) પદ 
ઉ રઃ (D) પદ 
12. વસંતિવલાસ કિૃતનું કા ય વ પ કયું ? 
 (A) આ યાન (B) પદ (C) ફાગુ (D) રાસ 
ઉ રઃ (C) ફાગ ુ
13. વસંતિવલાસના સજકનુ ંનામ લખો. 
 (A) ેમાનદં (B) ભાલણ (C) વ લભ મેવાડો (D) અ ાત કિવ 
ઉ રઃ (D) અ ાત કિવ 
14. જૂનુ ંરે થયુ ંરે દેવળ ... પંિ તના સજનુ ંનામ જણાવો. 
 (A) નાકર (B) મીરાબાઈ (C) ભાલણ (D) ભ ટ ેમાનંદ 
ઉ રઃ (B) મીરાબાઈ 



15. ગુજરાતી ભાષાના આ દકિવનું નામ જણાવો. 
 (A) ભ ટ મેાનદં (B) નર સહ મહેતા (C) કિવ ભાલણ (D) આચાય હેમચં ાચાય 
ઉ રઃ (B) નર સહ મહેતા 
16. આ યાન સાિહ ય કારના જનક કોણ ગણાય છે? 
 (A) ેમાનદં (B) મીરાબાઈ (C) ભાલણ (D) દયારામ 
ઉ રઃ (C) ભાલણ 
17. ભાિતયાં ના કિવનું નામ જણાવો. 
 (A) ભાલણ (B) ેમાનંદ (C) નર સહ મહેતા (D) ીધર યાસ 
ઉ રઃ (C) નર સહ મહેતા 
18. િસ ધહમે કિૃતના સજનુ ંનામ જણાવો. 
 (A) અસાઈત (B) હેમચં ાચાય (C) નર સહ મહેતા (D) ભાલણ 
ઉ રઃ (B) હેમચં ાચાય 
19. ગીએ જોઇ તો જગત દીસ ેનિહ 
 ઘમા ંઅટપટા ભોગ ભાસ ે– એ કયા સજકની પંિ ત છે? 

(A) ેમાનંદ (B) અખો (C) ીઘર યાસ (D) નર સહ મહેતા 
ઉ રઃ (D) નર સહ મહેતા 
20. દાલલીલાના સજકનુ ંનામ જણાવો. 
 (A) નર સહ મહેતા (B) ીઘર યાસ (C) અખો ભગત (D) ેમાનંદ 
ઉ રઃ (A)  નર સહ મહેતા 
21. ગુજરાતી ભાષામાં ગરબા સાિહ ય કાર માટે કોણ તુ ંછે? 
 (A) વ લભ મવેાડો (B) દયારામ (C) ભાલણ (D) મીરાબાઈ 
ઉ રઃ (A) વ લભ મેવાડો 
22. ભલુ ંથયુ ંભાંગી જં ળ, સુખે ભ શુ ં ી ગોપાળ – આમ કયા કિવએ ગાયું છે? 
 (A) ીતમ (B) ભોજો ભગત (C) ેમાનંદ (D) નર સહ મહેતા 
ઉ રઃ (D) નર સહ મહેતા 
23. પૃ વીચં ચ ર ના કતા કોણ છે? 
 (A) ીઘર યાસ (B) શાિલભ સૂ ર (C) માિણ યસુંદરસૂ ર (D) નાકર 
ઉ રઃ (C) માિણ યસુંદરસૂ ર 
24. મ યકાલીન ગુજરાતી સાિહ યની ગ કૃિત કઈ? 
 (A) િવમલ બંધ (B) પૃ વીચં ચ રત (C) હંસાઉલી (D) અખેગીતા 
ઉ રઃ (B) પૃ વીચં ચ રત 
25. મીરાંબાઈ કયા કારની પ ધરચના માટે યાતનામ છે? 
 (A) ગરબો (B) છ પા (C) રાસ (D) પદો 
ઉ રઃ (D) પદો 
26. રસરાજવી તરીકે, મ યકાલીન સાિહ યમા ંકોણ ણીતંુ છે? 
 (A) દયારામ (B) અખો (C) ભાલણ (D) ેમાનંદ 
ઉ રઃ (D) ેમાનંદ 
27. ે  આ યાનકારનુ ંનામ આપો. 
 (A) ભાલણ (B) ભાંજો ભગત (C) નર સહ મહેતા (D) ેમાનંદ 
ઉ રઃ (D) ેમાનંદ 
28. નર સહ મહેતાનો જ મ કયા થયો હતો? 
 (A) વડનગર (B) વીરપુર (C) તળા  (D) જૂનાગઢ 
ઉ રઃ (D) જૂનાગઢ 
29. મૂખડાની માયા લાગી રે મોહન યારા – આ પદ કોનુ ંછે? 
 (A) કિવ ીતમ (B) મીરાબાઈ (C) દયારામ (D) નર સહ મહેતા 
ઉ રઃ (B) મીરાબાઈ 
30. હંસમાઉલી કોની કૃિત છે? 



 (A) દયારામ (B) ેમાનંદ (C) શામળ (D) અસાઈત 
ઉ રઃ (D) અસાઈત 
31. માિણ યસુંદર ેકઈ કિૃત આપી હતી? 
 (A) પૃ વીચં ચ રત (B) રણમ લ છંદ (C) વસંતિવલાસ (D) સંદેશક રાસ 
ઉ રઃ (A) પૃ વીચં ચ ર  
32. નીચનેામાંથી કઈ કિૃત િવ વનાથ નીની છે? 
 (A) ેમપચીસી (B) કવૈ ય ગીતા (C) અનુભવ બદ ુ (D) મદનમોહના 
ઉ રઃ (A) ેમપચીસી 
33. નીચનેામાંથી કઈ કિૃત અખાની છે? 
 (A) અનભુવ બદુ (B) ચં હાસ આ યાન (C) પસુંદરકથા (D) વસંતિવલાસ 
ઉ રઃ (A) અનુભવ બદ ુ
34. નીચનેામાંથી શામળની રચના આપો. 
 (A) ચાતુરી ચાલીસી (B) કવૈ યગીતા (C) મદનમોહના (D) મોસાળચ ર  
ઉ રઃ (C) મદનમોહના 
35. િસ ધહમૈ કોની રચના છે? 
 (A) જયશેખર સૂ ર (B) હેમચં  (C) િવ સાદ (D) નાકર 
ઉ રઃ (B) હેમચં  
36. િજનપ સૂ રની રચના જણાવો. 
 (A) િસ રથૂિલભ  ફાગુ (B) ભરતે વર બાહુવિલરાસ (C) િ ભુવનદીપક બંધ (D) પૃ વીચં ચ ર  
ઉ રઃ (A) િસ રથિૂલભ  ફાગ ુ
37. વસંતિવલાસ કયા કારની રચના છે? 
 (A) આ યાન (B) ફાગ ુ (C) ગ રચના (D) અ ય 
ઉ રઃ (B) ફાગ ુ
38. ભીમે આપેલ રચના કઈ? 
 (A) સદય વ સ ચ રત  (B) રણમ લ છંદ 
 (C) સંદેશક રાસ  (D) ભરતે વર બાહુબિલરાસ 
ઉ રઃ (A) સદય વ સ ચ રત 
39. હુ ંક ં, હુ ંક ં એ જ અ ાનતા – પંિ તના રચિયતા જણાવો. 
 (A) ેમાનદં (B) નર સહ (C) નાકર (D) શામળ 
ઉ રઃ (B) નર સહ 
40. નર સહરા માઘરા કોની કિૃત છે? 
 (A) મીરા ં (B) ીતમ (C) િવ વનાથ ની (D) અ ય 
ઉ રઃ (A) મીરા ં
41. મામકી આ યાન ના કતા જણાવો. 
 (A) નર સહ મહેતા (B) િવ વનાથ ની (C) ભાલણ (D) ેમાનંદ 
ઉ રઃ (C) ભાલણ  
42. નાવ પર નીર ચઢી ચા યુ ં– કોની પંિ ત છે? 
 (A) ઘીરાની (B) નાકરની (C) નર સહની (D) દયારામની 
ઉ રઃ (A) ધીરાની 
43. િસ રથૂિલભ  ફાગમુાં કટેલી કડીઓ છે? 
 (A) 27 (B) 31 (C) 43 (D) 34 
ઉ રઃ (A) 27 
 
 
44. ર નનંજરીનો ઉ લેખ કઈ કૃિતમાં છે? 
 (A) રણમ લ છંદ (B) ગોપીઉ વ સંવાદ (C) ભરતે વર બાહુબિલરાસ (D) પૃ વીચં ચ ર  
ઉ રઃ (D) પૃ વીચં ચ ર  
45. ઈડર પરનુ ંઆ મણ કઈ રચનામા ંછે? 



 (A) રણમ લ છંદ (B) સંદેશક રાસ (C) િ ભુવનદીપક બંધ (D) અ ય 
ઉ રઃ (C) રણમ લ છંદ 
46. ભવાઈના વેશો કોણ આ યા છે? 
 (A) યશેખરસૂ ર (B) ેમાનંદ (C) અસાઈત (D) પ નાભ 
ઉ રઃ (C) અસાઈત 
47. હંસાઉલીમા ંકટેલી કડીઓ છે? 
 (A) 111 (B) 470 (C) 320 (D) 1634 
ઉ રઃ (B) 470 
48. કઈ રચનામા ંવષાઋતુનું વણન યાન ખચ ેછે? 
 (A) િસ રથૂિલભ  ફાગુ (B) વસંતિવલાસ (C) િ ભુવનદીપક બંધ (D) નેિમનાથ ફાગુ 
ઉ રઃ (A) િસ રથિૂલભ  ફાગ ુ
49. દયારામનુ ંઅવસાન કયાર ેથવાનુ ંમનાય છે? 
 (A) 1952માં (B) 1852માં (C) 1814માં (D) 1550માં 
ઉ રઃ (A) 1852મા ં
50. નીચનેામાંથી કોણ મ યકાલીન સજક નથી? 
 (A) હેમચં  (B) દયારામ (C) નમદ (D) િવ વનાથ ની 
ઉ રઃ (C) નમદ 
51. પસુંદરકથાના કતા જણાવો. 
 (A) કા હડદે (B) કનૈયાલાલ મુનશી (C) માિણ યસુંદરસૂ ર (D) માધવ 
ઉ રઃ (D) માધવ 
52. કોશાના સ દયનુ ંવણન કઈ રચનામાં છે? 
 (A) વસંતિવલાસ (B) િસ રથૂિલભ  ફાગ ુ (C) ેમપચીસી (D) િ ભુવનદીપક બંધ 
ઉ રઃ (B) િસ રથૂિલભ  ફાગુ 
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