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પ્રશ્નોનો અને તેનાાં જવાબ        

૧. મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના કેન્દ્રમાાં શુાં જોવા મળે છે?      -  ધમમ 

૨. નરહસાંિ પવૂેના સકૈાઓ સુધીમાાં ગુજરાતી ભાષાને કોણે પ્રચહલત કરી િતી?  -    જનૈ મહુનઓએ                ૩.

 મધ્યકાલીન પધસાહિત્યમાાં મખુ્યત્વે કયો રસ જોવા મળે છે?    -  શ ાંગાર 

૪.      ‘હસદ્વ-િૈમ’ ના રચહયતાનુાં નામ જણાવો.  -   િેમચાંરાચાયમ  

૫. ‘જનૈેતર પધવાતામમાાં જૂનામાાં જૂની ક હતનુાં નામ આપો.  - િાંસાઉલી૬.રોજ સવાર ેજનૈો જ ેપદ ગાતા િતા તે શુાં કિેવાતા 

િતા?     -   સજજાય  

૭. મધ્યકાલીન ગુજરાતી કહવતાનાાં મુખ્ય કેટલા પ્રવાિો છે? -  ત્રણ   

૮. નરહસાંિપૂવનેા યુગને બીજા કયા નામે ઓળખવામાાં આવે છે? – પ્રાગનરહસાંિયુગ/ િેમયગુ   

૯. આખ્યાનનાાં હપતા તરીકે કોન ેઓળખવામાાં આવે છે?    -  ભાલણ 

૧૦. અસાઇતનુાં નામ ગુજરાતના શાની સાથે િાંમશેને માટે જોડાઇ ગયુાં ?   -  લોકનાટ્ય  

૧૧. ‘ભરતેશ્વર-બાિુબહલરાસ’ નાાં રચહયતાનુાં નામ જણાવો. – શાહલભરસહૂર 

૧૨.‘નહેમનાથ ફાગ’ુ નાાં કતામનુાં નામ જણાવો. -  રાજશેખર  

૧૩. ‘વસાંતહવલાસ’  ક હતના રચહયતાનુાં નામ જણાવો. –  અજ્ઞાત  કહવ 

૧૪. નરહસાંિપૂવનેા કયા કહવઓએ ‘રાસા’ લખ્યા છે? -   જનૈેતર  

૧૫.મધ્યકાલીન સાહિત્ય મુખ્યત્વશેેમા રચાયુાં છે? – પધ   

૧૬ મધ્યકાલીન ગુજરાતી ભાષાની પિેલી ગધક હતનુાં નામ જણાવો. – પ થ્વીચાંરચહરત  

૧૭. મધ્યકાલીન ગુજરાતી ભાષામાાં પિેલુાં બારમાસીકાવ્ય કયુાં  મનાય છે?– ‘નહેમનાથ ચતુષ્પહદકા’ 

૧૮. મધ્યકાલીન ગુજરાતી ભાષામાાં પિેલી લોકવાતામ કઇ છે?–  ‘િાંસરાજ –વચ્છરાજ ચઉપઇ’ 

૧૯. ‘સ્થૂહલભર ફાગ’ુ માાં કોના જીવન પહરવતમનની કથા જોવા મળે છે? -  કોશા  

૨૦. જયશેખરસહૂર ક ત ‘હત્રભુવનદીપકપ્રબાંધ’ કઇ ક હત પર આધાહરત છે? – ‘પ્રબોધ હચાંતામહણ’ 

૨૧. મધ્યકાલીન ગુજરાતી ભાષાનુાં પ્રથમ વ્યાકરણ કયુ છે?  -  ‘હસદ્વ-િૈમ’  

૨૨. શ્રીધર વ્યાસ રહચત ‘રણમલ્લછાં દ’કયા સ્વરૂપની ક હત  છે?  - પ્રબાંધ   

૨૩. આજ ેપણ નરહસાંિના શુાં જાણીતાાં છે?   -  પ્રભાહતયાાં 

૨૪. નરહસાંિ મિેતાનો હપ્રય પધપ્રકાર કયો છે?  - પદ 

૨૫. નરહસાંિ મિેતાનુાં મૂળ વતન કયુ િતુાં? -  જૂનાગઢ  

૨૬. ‘શામળશાનો હવવાિ’ ક હતના રચહયતાનુાં નામ જણાવો. –  નરહસાંિ મિેતા 

૨૭. .’જાગીને જોઉાં  તો જગત દીસે નિી ાં‘ પાંહિનાાં કતામનુાં નામ જણાવો.    -  નરહસાંિ મિેતા  

૨૮. ‘ઘડપણ કોણે મોકલ્યુાં’ રચનાના કતામનુાં નામ જણાવો  -  નરહસાંિ મિેતા  

૨૯.     નરહસાંિ મિેતાના ચાતુરીના પદો પર જયદેવની કઇ ક હતની અસર છે?  -  ‘ગીતગોહવાંદ’ 

૩૦.     મીરાાંબાઇની કઇ રચનાઓ જાણીતી છે? -  પધ  

૩૧.     મીરાાંબાઇના પહતનુાં નામ જણાવો. – ભોજરાજા  

૩૨ .  મીરાાંબાઇની કહવતાનો મુખ્ય હવષય કયો િતો? – શ્રીક ષ્ણલીલા  

૩૩.‘મુખડાની માયા લાગી ર ેમોિન પ્યારા’- આ પદનાાં રચહયતાનુાં નામ લખો. -   મીરાાંબાઇ  

૩૪.મીરાાંને કયા ગુરુ તરફથી ‘મીરાાં’ ઉપનામ મળ્યાનુાં કિેવાય છે? – ગુરુરદૈાસ  

૩૫.     મીરાાંના ‘ગોહવાંદો પ્રાણ અમારો’ પદનો પ્રકાર જણાવો. – આત્મચહરત્રાત્મક  

૩૬.    ભાલણ કયાાંના વતની િતા? – પાટણના  

૩૭. કહવ ભાલણે બાણની  સાંસ્ક તમાાં લખાયેલી કઇ ક હતનો અનવુાદ આપ્યો?–કાદાંબરી  

૩૮. ‘રામહવવાિ આખ્યાન’ ના કહવનુાં નામ જણાવો. – ભાલણ  

૩૯. આખ્યાનને કડવાબધ્ધ સ્વરૂપ કયા કહવએ આપ્યુાં િતુાં? -  ભાલણ ે

૪૦. ભાલણના ‘મૃગીઆખ્યાન’ન ું કથાવસ્ત  શેના પર આધારરત છે? -  ‘રશવપ રાણ’  

૪૧. ભાલણની કોઇ પણ બે કૃરતઓના નામ આપો. -  ‘રશવભીલડીસુંવાદ’, ‘મૃગીઆખ્યાન’ 

૪૨. ભોજા ભગતે ચાબખાઓમાાં કોના પર પ્રિાર કયામ છે?  -  પાખાંડીઓ 

૪૩. વલ્લભ મેવાડાનાું શ ું પ્રખ્યાત છે?  -  ગરબા  

૪૪. ‘ફાગ’ુ કઇ ઋતુમાાં ગાવાનો કાવ્ય પ્રકાર છે?  -  વસાંતઋતુ  

૪૫.    રાસાનો આરાંભ કોની સ્તુહતથી થતો િતો?  - ગણપહતની  

૪૬.    ધીરાને વધાર ેફાવટ શમેાાં િતી? – પદ  

૪૭.    કાફી કોના દ્વ્રારા પ્રહસધ્ધ છે? – ધીરા ભગત  

૪૮.    ગરબા સાહિત્યનો પ્રારાંભ કયા કહવએ કયો િતો?  -  વલ્લભ મેવાડા 

૪૯. જયશેખરસહૂરએ કયુાં રૂપક કાવ્ય રચ્યુાં છે?  -  ‘હત્રભુવનદીપકપ્રબાંધ’ 

૫૦. ફાગ ના આરુંભમાું કોની સ્ત રત કરવામા આવતી હતી?  - નેરમનાથની  



 


