
 S.D.ARTS &B.R.COMMERCE COLLEGE MANSA  
Sपिण्डत�वष्णुवशमार्र�चत  = पञ्च्तत्रम ्SEM:1 EC:2 =101   

 

 

 

૧.પક્ષીઓએ જણાવ્�ુ ંઆપનો રા�......... થશે. 

(૧)�વુડ (૨) કાગડો (૩)મ�રુ (૪)પોપટ  

૨. આ ઉત્સવ શેનો છે તમને કોને �છૂ�ુ ં. 

(૧)ગીધે (૨)કાગડાએ (૩)પોપટ� (૪)સમડ�ઓ 

૩.માણસોમા ં......... �તૂર્ ગણાય છે.  

(૧)સોની (૨)�યોિતષ (૩)ખે�તૂ (૪)નાિપત   

૪ .પચંતતં્રના .........લખનાર છે.  

(૧)જગ�ાથ (૨)િવષ્�વુમાર્ (૩) રામશમાર્ (૪)કાલીદાસ  

૫. ના નામથી તમે શ�ઓુથી અ�ય થશો. 

(૧)પોપટ (૨)ગીધ (૩)સમડ� (૪)ગ�ુડ  

૬.�ુ ંનામ લેવાથી સસલા �ખુેથી વસે છે . 

(૧) પાપ (૨)પવન (૩)�યૂર્ (૪)ચદં્ર  



૭.�ુઘંતા નાશ કર� છે .  

(૧)હાથી (૨)�લ (૩)સપર્ (૪)નો�ળયો 

૮.આપિ� માટ� .........ની રક્ષા કરવી . 

(૧)મકાન (૨)સગા ં(૩)ધન (૪)શસ્ત્ર  

૯. તને ધરામા ંઆવાની મનાય કર� છે . 

(૧)હાથી (૨) ચદં્ર (૩) �યૂર્ (૪) રા�   

૧૦.મ�ષુ્યત્વ�ુ ં શ્રેય છે.   

(૧)ધમર્ (૨)ધન (૩)દ્રવ્ય (૪) મ�ંદર  

૧૧.પોતાના માટ� ......... નો ત્યાગ કરવો. 

(૧)�થૃ્વી (૨)નગર (૩)ગામ (૪)આકાશ  

૧૨.નામનો સસલો બખોલમા ંપેસી ગયો.  

(૧)શીધ્રગ (૨)લબંકણર્ (૩)કિપજલ (૪)રાજશ્રી 

૧૩.ખોટો ન્યાય કરનાર ....... �ય છે .  

(૧)નરક (૨)નગર (૩)ગામ (૪)પતન  

૧૪.કાગડા તથા ......... વચ્ચે વશંપરંપરા વેર છે. 

(૧)�વુડ (૨)સમડ� (૩)નો�ળયો (૪)પોપટ  

૧૫.ઘા �ઝાતો નથી . 



(૧)તલવાર (૨)વાણી (૩)અપમાન (૪)વડ�લ  

૧૬.હસંો દર .......... મહ�ને સોના�ુ ંપ�� ંઆપતા હતા. 

(૧)છ (૨) દસ (૩)નવ (૪)બાર 

૧૭.હર�દ� સાપને િનયિમત �ુ ંઆપતો હતો. 

(૧)પાણી (૨)�ૂધ (૩)મધ (૪)ભોજન  

૧૮.ક�તુર િશકાર�ની કથામા ંશેનો મ�હમા બતાવેલ છે?  

(૧)અધમ� (૨)અિવવેક� (૩)િવવેક� (૪)અિતથી  

૧૯.રાફડામા ંરહ�નાર સાપ�ુ ંનામ �ુ ંહ� ુ ં?  

(૧) અિતદપર્ (૨)અતીદાપાર્ (૩)અતીદાત્�ુ ં(૪)અિત  

૨૦.�દુ્દ વખતે રા�એ નોકરોની રક્ષા કોની સમાન કરવી જોઈએ?  

(૧) ધમર્ (૨)પ્રાણ (૩)દયા (૪)સન્માન કર�ુ ં 

૨૧.પચંતતં્રમા ંક�ટલા તતં્રો આવેલા છે . 

(૧)પાચં (૨)છ (૩)ચાર (૪) બાર 

૨૨.પચંતતં્ર કોની વાતાર્ઓ આવે છે?  

(૧) પ્રાણીઓ (૨)માનવો (૩)દ�વો (૪)દાનવો   

૨૩.કાકો�ુ�ંકયમા ંકોના િવગ્રહની કથા આવે છે?  

(૧) મોર – હસં  (૨) સમડ�- કાગડાની (૩)વાઘ-મોર  



(૪)�વુડ –કાગડાની  

૨૪.�ૂત તર�ક� મોકલવામા ંઆવેલ સસલા�ુ ંનામ �ુ ંહ� ુ ં? 

(૧)લબંકણર્ (૨)કિપ (૩)લાબ્કાણર્ (૪)લાપીજલ  

૨૫.મારા ખેતરમા ં....... છે . 

(અ)દ�વતા (બ)મ�ષુ્ય  

૨૬.તારા �તુ્ર .......  

(અ)મને મળ્યો (બ)મને માય�  

૨૭.શર�ર ...... છે . 

(અ)સ�વન (બ)નાશવતં  

૨૮.નાિવક વગરની નૌકા ....... �ય છે . 

(અ)�ૂબી �ય (બ)તર� �ય  

૨૯.મ�ષુ્યોમા ં......�તૂર્ હોય છે . 

(અ)�રુ�  (બ)વાળંદ  

૩૦.પત્ની જ ...... કહ�વાય છે ? 

(અ)ઘર  

૩૧.પચંતતં્ર ની રચના �ા ંથઇ હોવા�ુ ંમનાય છે ? 

(અ)કાશમીર  



૩૨. પચંતતં્ર ... સમાજ�ુ ંસ�ન છે  

(અ)બ્રાહ્મણ 

33.નાિપત એટલે �ુ ં 

(અ)સોનામહોર (બ)વાળંદ  

૩૪.દ�નાર એટલે �ુ ં 

(અ)િશકાર�  (બ)સોનામહોર  

૩૫.વ�લ્મક એટલે �ુ ં? 

(અ)સોનામહોર (બ)રાફડો  

૩૬.બ્રાહં્મણ ને ત્યા ંચોર �ુ ંચોર� કરવા આવ્યા હતા ? 

(અ)ઘેટા (બ)બકરા (ક)વાછરડા  

૩૭.કો�ક�કુ�ય ....... ક�ટલામો તતં્ર છે ? 

(અ)૪ (બ)૫ (ક)૩  

૩૮.ગ�ુડ કોના કારણે પોતા�ુ ંવચર્સ્વ બતાવી સકતો ન�હ ? 

(અ)વા�દુ�વ  

૩૯.કાગડાએ પોતાના મતં્રીઓ પાસે કયો અ�ભપ્રાય માગં્યો ? 

(અ)રાજનીિત�લુક  

૪૦. કાગડાએ કોની પાસે સલાહ લીધી હતી ? 



(અ)�સ્થર�વી  

૪૧.દ�ક્ષણ ભારતમા ંઆવેલા �ા ંપવર્તનો ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યો છે ? 

(અ)ઋષ્ય�કુ   

૪૨.મ�હલારોપ્ય નગરના રા��ુ ંનામ જણાવો ? 

(અ)અમરશ�ક્ત  

૪૩.અમરશ�ક્ત �ા નગરના રા� હતા ? 

(અ)મ�હલારોપ્ય  

૪૪,પ્રાણીકથામા ં�ા ંપ�-ુપક્ષીઓની વાત કરવામા ંઆવી છે ? 

(અ)�વુડ  

૪૫.ઉલક એટલે �ુ ં? 

(અ)આ પક્ષી છે 

૪૬.પચં્ત્વ એટલે �ુ ં? 

(અ)મરણ  

૪૭.સામ કયો ઉપાય દશાર્વે છે ? 

(અ)�ુશ્મન સાથે શાિંતથી વ્યવહાર કરવો  

૪૮.દામ કયો ઉપાય દશાર્વે છે ? 

(અ)�ુશ્મન સાથે કોય આપીને વ્યવહાર કરવો  



૪૯.ભેદ કયો ઉપાય દશાર્વે છે ? 

(અ)�ુશ્મનોમા ં�ત�રક ભેદ પડાવવો ? 

૫૦.દંડ કયો ઉપાય દશાર્વે છે ? 

(અ)�ુશ્મનને દંડ િશક્ષા કરવો  

 

 

 

 

 

 


