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પ્રશ્નપત્રઃ ગદ્યકૃતિનો અભ્યાસ - અર્ાાચીન 

તનયિકૃતિઃ ‘ઈચ્છાર્ર’ 

(૧)  ‘નલરકથા’ સ્લરૂને અંગે્રજીભાાં શ ાં કશ ેછે? 

 ‘NOVEL’    

(૨) રેટિન બાાભાાં નલરકથા ભાિે કમો શ્દ પ્રમોજમો છે?  

  'NOVUS’   

(3)  ભયાઠીભાાં નલરકથા ભાિે કમો માામ મોજામ છે?  

  'કાદફયી'   

(૪) ટશન્દીભાાં નલરકથાને શ ાં કશલેાભાાં આલે છે?  

  'ઉમાવ'  

(૫)  ગ જયાતી વાટશત્મની પ્રથભ નલરકથા કઈ છે?  

 'કયણઘેરો   

 (૬)  'કયણઘેરો' નલરકથાના વર્જક કોણ છે?  

  નદાંળકાંય ભશતેા 

(૭)  નદાંળકાંય ભશતેાયચિત 'કયણઘેરો' નલરકથા કઈ વારભાાં પ્રાપ્ત થામ છે? 

  ૧૮૬૬   

(૮)  રઘ કથાના જનક તયીકે કોણ જાણીતા છે?  

  ભોશનરાર િર (Patel)  

(૯)  એક અંકના નાિકને ાં કશછેે?  

  એકાકી 

(૧૦) કોણે ટ ાંકી લાતાાને તણખા વાથે વયખાલી છે?  

 ધ  ભકેત   

(૧૧)  ગ જયાતી વાટશત્મની પ્રથભ ટ કી લાતાા કઈ છે?  

  'ગોલારણી'   

 (૧૨)  યા.વલ.ાઠક કમા તખલ્લ વથી ટ કીલાતાાઓ આે છે?  

  'દ્વિયીપ'  



(૧૩)  ટ ાંકીલાતાાને અંગે્રજીભાાં શ ાં કશ ેછે?  

  ‘Short Story’   

(૧૪)  ગ જયાતી વાટશત્મના પ્રથભ વનફાંધ કાય કોણ છે?  

  નભાદ   

(૧૫)   

  ૧૮  

(૧૬)  ઉભેમની ઉભાન વાથે વયખાભણી વાથે અરાંકાયભાાં કયલાભાાં આલે છે? 

  ઉભા   

(૧૭)  કમા અરાંકાયભાાં ઉભેમ અને ઉભાન લચ્િે એકરૂતા શોમ છે, વાધાયણ ધભા જેવ ાં શોત  ાં નથી?  

  રૂક    

 (૧૮)  ‘આ વાંવાયવાગય તયલો વશરેો નથી’ – અરાંકાય જણાલો.  

  રૂક    

(૧૯)  વનિંદા િાયા સ્ત  વત કે સ્ત  વત િાયા વનિંદા કમા અરાંકાયભાાં જોલા ભે છે? 

  રૂક   

(૨૦)  ‘ભા તે ભા’ – કમો અરાંકાય છે?  

  અનલમ  

(૨૧)  વનજીલભાાં વજીલન ાં આયોણ કમા અરાંકાયભાાં કયલાભાાં આલે છે? 

  અનન્લમ    

 (૨૨)  કમાાં અરાંકાયભાાં ઉભમેને ઉભાન કયતાાં િટિમાત  ાં ગણલાભાાં આલે છે? 

 વ્મવતયેક   

(૨૩)  એકનો એક લણા લાયાંલાય આલે, ત્માયે તેને કમો અરાંકાય કશ ેછે? 

  લણાાન  ાંપ્રાવ   

(૨૪)  પ્રભ નાાં પે્રભનાાં  ષ્ો યોલી કાવ્મભાા ન ાં અરાંકાય જણાલો. 

  લણાાન  ાં પ્રાવ  

(૨૫)  યભણબાઈ નીરકાંઠ ાવેથી શામધાન નલરકથા ‘બદ્રબદ્ર’ કઈ વારભાાં પ્રાપ્ત થામ છે?  

  ૧૯૦૦   

(૨૬)  ન્નારાર િરેની કઈ નલરકથાને જ્ઞાનીઠ  સ્કાયાત થમો છે? 

  ‘ભાનલીની બલાઇ’   

(૨૭)  યઘ લીય િૌધયીની કઈ નલરકથાને જ્ઞાનીઠ  યસ્કાય પ્રપ્ત થમો છે? 

  ‘અમતૃા’   

 



 

 (૨૮)  યઘ લીય િૌધયીની પ્રથભ નલરકથા કઈ છે?  

  ‘  લાયાગ’    

 (૨૯)  ‘ઇચ્છાલય’ નલરકથાના વર્જકન ાં નાભ જણાલો.  

  યઘ લીય િૌધયી   

(૩૦)  યઘ લીય િૌધયીન ાં જન્ભસ્થ કય ાં છે?  

  ફા  યા 

(૩૧)  ‘ફહ શ્ર  ત’, ‘રોકામતસ  ટય’ ઉનાભ કમા વર્જકના છે?  

  યઘ લીય િૌધયી 

 (૩૨)  ‘લશતેાાં વકૃ્ષ લનભા’ કોનો કાવ્મવાંગ્રશ છે?  

  યઘ લીય િૌધયી  

 (૩૩)  ‘વશયાની બવ્માતા’ કમા સ્લરૂની કૃવત છે?  

 યેખાચિત્ર  

(૩૪)  ઉયલાવ, વશલાવ, અંતયલાવ-કથાત્રમીના રેખક કોણ છે?  

  યઘ લીય િૌધયી  

(૩૫)  યઘ લીય િૌધયીની જન્ભતાયીખ જણાલો.  

  ૫/૧૨/૧૯૩૮    

(૩૬) ‘તભવા’, ‘યદેળ’ – યઘ લીય િૌધયીની કમા સ્લરૂની કૃવતઓ છે? 

  કાવ્મવાંગ્રશ  

 (૩૭)  યઘ લીય િૌધયીની ‘ઇચ્છાલય’ નલરકથા ક્યાયે પ્રાપ્ત થામ છે?  

  ૧૯૮૭   

 

(૩૮) ‘ટિભરાઈિ’, ‘ત્રીજો  રૂ’ – કમા સ્લરૂની કૃવતઓ છે?  

  એકાાંટક   

 (૩૯)  યઘ લીય િૌધયી શાસ્મયવની કૃવત જણાલો.  

  સ ખે સ ખે વાંવાયભાાં 

(૪૦)  યઘ લીય િૌધયીનો વ્મક્તતચિત્રોનો વાંગ્રશ કમો છે?  

  ‘તરક કયે યઘ લીય’ 

(૪૧)  યઘ લીય િૌધયી જ્ઞાનીઠ  યસ્કાય કમા લભાાં પ્રાપ્ત થમો? 

  ૨૦૧૫  

(૪૨)  યઘ લીય િૌધયી યચિત ‘ઇછાલય’ નલરકથાનો નામક કોણ છે? 



  ભગાં   

(૪૩)  યઘ લીય િૌધયી યચિત ‘ઇચ્િાલય’ નલરકથાની ષૃ્ઠ વાંખ્મા કેિરી છે? 

  ૧૬૦  

(૪૪)  ‘ઇચ્છાલય’ નલરકથાભાાં નામક ભગાં શ ાં શોમ છે?  

  ઇજનયે    

 (૪૫)  ‘ઇચ્છાલય’ નલરકથાભાાં  નભ કમા વભાજની સ્ત્રી છે?  

  દચરત વભાજ  

(૪૬)  ‘ઇચ્છાલય’ નલરકથાભાાં ભાંટદયનાાં   જાયી કોણ છે?  

  િત ય ગોવાઈ   

(૪૭)  દચરત   નભ પ્રત્મે જાશયેભાાં આબિછેદ કોણ યાખે છે?  

  િત ય ગોવાઈ   

(૪૮)  ‘ઇચ્છાલય’ નલરકથાભાાં કોણ પ્રકૃત વાંલધાન િાયા યાષ્રલાદી વલિાયણાને આગ ધાલે છે?  

  ભગાં   

(૪૯)  ‘ઇચ્છાલય’ નલરકથાભાાં   નનાાં વતન ાં નાભ શ ાં છે?  

  ફાબ   

(૫૦)  ‘ઇચ્છાલય’ નલરકથાનાાં અલમલે અલમલભાાં ળનો યાંગ છે?  

  ગ્રાભપ્રદેળનો 
 

 

 

 


