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૧. ગં્રથારંભે કવિ ઇષ્ટદેિાતાની સ્તવુત ......... માટે કરિામાં આિે છે . 

(अ))विघ्ननाश   (ब)प्रशसा  (क)भय  

२.મમ્મટના મતે ..........ની િાણી વિજય પામે છે.  

(અ) કિકવિ  (બ)વિિ (ક)પત્ની  

૩.કવિની  સવૃષ્ટ ....... હોય છે. 

(अ)प्रलोभनस्वभािा (ब)के्लषु्यक्त  (क) सुखदु:खमोहस्वाभािा  

૪.કાવ્યનો ઉપદેિ હોય છે . 

(अ)शतु्रसमान (ब) कान्तासंवमप्त (क) दैिसंवमप्त  

૫.કાલીદાસે  ........... માટે કાવ્ય રચયું છે . 

(अअ)यशप्राप्तप्त (ब)कान्तासवमम्त  (क) दैिसंवमत  

(૬)આચાયય મમ્મટ િવિને કવિતાના ..... રૂપ સંસ્કાર માને છે.  

(अ)बीज (ब) वु्रक््ष (क) लोक  

૭.शप्तक्त शप्तक्त: ........ वबजरूप: संस्कारविशेष: !  

(अ)कवित्व  (ब)स्वावमत्व (क)साधुत्व  

८.......... કાવ્યનો હેતુ છે . 

(अ)अिकााव्य  (ब)अभ्यास   (क) अदौषौ 

૯.આચાયય મમ્મટે મતે  છ પ્રયોજન સિયશે્રષ્ઠ છે ? 

(અ)સાહવજક આનંદાનભુિ (બ)અથયપ્રાવિ  (ક)યિપ્રાવિ  



૧૦.આચાયય મમ્મટે કાવ્યના કેટલા પ્રયોજનો ઉલ્લેખ કયો છે ? 

(અ) છ (બ)ચાર (ક)દસ  

૧૧.આચાયય મમ્મટે યિપ્રાવિ પ્રયોજન માટે િૃવતમાં ક્ાં કવિનું ઉદાહરણ આપયું છે ? 

(અ)મયુર (બ)કાલીદાસ 

૧૨.આચાયય મમ્મટે અથયપ્રાવિ પ્રયોજન માટે ક્ા કવિનું  ઉદાહરણ આપયું છે ? 

(અ)ધાિક  (બ)ભોજ  

૧૩.અનથયનીિારણ નામના કાવ્યના પ્રયોજન માટે િૃતીમાં ઉદાહરણરૂપ મયુર કવિએ કુષ્ઠ 

રોગનું વનિારણ કઈ કૃવતની રચના કરીને કયુું હતું ? 

(અ)સૂયયિતક (બ)રત્નાિવલ  

૧૪.અથયપ્રેઅિી નામના કાવ્ય પ્રયોજનને ક્ાં પક્ષે ગણી િકાય ? 

(અ)િાચકપક્ષે (બ)કવિપક્ષ ે

૧૫.નીચનેા ચાર વિકલ્પોમાંથી કાવ્યનો હેતુ િોધીને લખો ? 

(અ)તઘોગ (બ)િવિ (ક)પ્રયોજન (ડ)રૂઢી 

૧૬.આચાયય મમ્મટે પ્રથમ ઉલ્લાસના કાવ્યના  કેટલા પ્રકાર આપયા છે? 

(અ)બે (બ)ત્રણ (ક)ચાર  

૧૭.ઉપમા અલંકારનું મખુ્ય તત્િ કયું છે ? 

(અ) તુલના (બ)વિરોધ  

૧૮.કવિની સૃષ્ટી માં કેટલા રસની િાત કરિામાં આિી છે  

(અ)૮  

૧૯..બ્રહ્મ!ની સૃવષ્ટ માં કેટલા રસની િાત કરિામાં આિી છે ? 

(અ)૬  



૨૦.બ્રહ્માંની સૃવષ્ટ કેિી છે ? 

(અ)વનયમોિાળી  

૨૧.િાવહક ક્ાંનો વનિાસી હતો ? 

(અ)પજંાબ  

૨૨.િાવહક એટલે િું ? 

(અ)હળ ચલાિનાર  

૨૩.આચાયય મમ્મટે ગૌણી લક્ષણાના કેટલા પ્રકાર આપયા છે ? 

(અ)ત્રણ (બ)ચાર (ક)બ ે 

૨૪.ઉપાદાન લક્ષણ એ કઈ લક્ષણનો પ્રકાર છે ? 

(અ)સાધ્યિસાનીકા (બ)િુદ્ધાલક્ષણા  

૨૫.જાત્યાવદિાડ બીજા ક્ાં નમ૫વથન ઓળખાય છે ? 

(અ)યોગ્યતા (બ)જાતી (ક)ઉપાધી  

૨૬.નીચનેામાંથી ક્ા અલંકારમાં સભાિના િૈવચત્યનું કારણ બને છે ? 

(અ)ઉપમા (બ)ઉત્પ્રેક્ષા  

૨૭.નીચેનામાંથી ક્ા ંઅલંકારમાં માત્ર વિિેષણો જ વિઅથી હોય છે ? 

(અ)સમાસયોિી (બ)ઉપમા  

૨૮.નીચેનામાંથી ક્ાં અલંકારમાં વિિેષ્ય અને વિિેષણ બંને વિઅથી હોય છે ? 

(અ)રૂપક (બ)શ્લેષ   

૨૯.અથયસ્લેિની ચચાય આચાયય મમ્મટે ક્ાં ઉલ્લાસમાં કરી છે ? 

(અ)બીજા (બ)નિમા (ક)દસમા ં 

૩૦.આચાયય મમ્મટે કાવ્યપ્રકાિમાં  દસમાં  ઉલ્લાસમાં કેટલા અલંકારોની િાત કરી છે  



(અ)૨૩ (બ)૪૦ (ક)૬૨  

૩૧.કાવ્યપ્રકાિના દસમાં ઉલ્લાસનું નામાવભધાન લખો ? 

(અ)કાવ્યસ્િરૂપવનણયય (બ)અથાયલંકારવનણયય  

૩૨.આચાયય મમ્મટે  ઉપમા અલંકારના કુલ કેટલા પ્રકાર પડ્યા છે ? 

(અ)૨૫ (બ)૩ (ક)૩૪  

૩૩.યથા ઈિ િા િગેર ેિબડો ક્ાં અલંકારમા ંઆિે છે ? 

(અ)ઉપમા (બ)રૂપક  

૩૪.આચાયય  મમ્મટે લિુ ઉપમાનંા કેટલા પ્રકાર આપયા છે ? 

(અ)૩૮ (બ)૧૩ (ક)૧૯  

૩૫.આચાયય મમ્મટે ધમાયલુિા ના કેટલા પ્રકાર આપયા છે ? 

(અ)૬ (બ)૫ (ક)૪  

૩૬.આચાયય મમ્મટે િાચકલુિા ના કેટલા પ્રકાર આપયા છે ? 

(અ)૩ (બ)૮ (ક)૬   

૩૭.નુન મન્યે .......... િગેર ેિબ્દો ક્ા અલંકારમાં આિે છે ? 

(અ)ઉપમા (બ)ઉત્પ્રેક્ષા  

૩૮.ક્ા અલંકારમાં ઉપમેયની ઉપમાન તરીકેની સભંાિના કરિામાં આિે છે ? 

(અ)વ્યવતરકે (બ)ઉપમા (ક)ઉત્પ્રેક્ષા  

  

(અ)ઉત્પ્રેક્ષા (બ)શ્લેષ (ક)ઉપમા  

૪૦.ઉપમાન અને ઉપમયે િચચેના સબંધનું પ્રવતપાદન કઈ વિભવિથી થાય છે ? 

(અ)પંચમી (બ)છઠ્ઠી  



૪૧.િબ્દશ્લષે ચચો આચાયય મમ્મટે ક્ા ઈલ્લાસમા કરી છે ? 

(અ)બીજા  (બ)નિમા  

૪૨.વમમાંસકો ક્ા િાદને  માન ેછે ? 

(અજાવતિાદ  

૪૩.સકેન્તીત અથય કેિળ જાતી જ હોય છે ત ેમત કોનો છે ? 

(અ) વમમાંસકો   

૪૪િબ્દનો સંકેત વ્યવિમાં રહેલો છે તેિું કોણ માને  છે ? 

(અ)િૈયાકરણો 

૪૫.જાતી વિવિષ્ટ વ્યવિમાં સંકેત છે તેિું ક્ા વિિેચકો માનિું છે ? 

(અ)પ્રાચીન  નયૈાયીકો  

૪૬.િબ્દનો સંકેત અપોહ માં રહેલો છે તેિું ક્ા વિિેચકો માનિું છે ? 

(અ)વમમાંસકો  

૪૭.પદાથય પ્રાણપદ ધમયને િું કહેિાય ? 

(અ)જાતી (બ)ગુણ (ક)વિયા  

૪૮.જાત્યાદીિાદ બીજા ક્ા નામથી ઓખાયય છે ? 

(અ)ઉપાધી  

૪૯.ઉપાદાન લક્ષણા એ કઈ લક્ષણાનો પ્રકાર છે ? 

(અ)િુદ્ધાલક્ષણા  

૫૦.આચાયય મમ્મટે  ગૌણી લક્ષણાના કેટલા પ્રકાર આપયા છે ? 

(અ)છ (બ)ચાર (ક)બે  

 



 


