
િવષય : સં કૃત  

બી.એ.સેમ – ૧ F C  

ફર યાત સં કતૃ ( વ નવાસવદ મ ્અંક-૧,૨,૩)  

ન-૧ ભાસ સમ યા િવશે િવ તૃત ન ધ લખો. 

ન-૨ ભાસના નાટકોની સમી ા કરો.  

ન-૩ વ નવાસવદ મ્ ના થમ અંકનંુ રસદશન કરો. 

ન-૪ ટૂંકન ધ લખો: 

         (૧) ઉદયનનું પા ાલેખન. 

          (૨) વ નવાસવદ મ ્શીષક. 

 

બી.એ.સેમ – ૧ C E  

સી.ઇ.૧૦૧ (વણેીસહંાર)  

ન-૧ વેણીસંહારનો કથા ોત જણાવી, ભ ટનારાયણે કરેલા ફેરફારોની સમી ા કરો. 

ન-૨ વેણીસંહારના આધારે  કિવ ભ ટનારાયણનું ના યકાર તરીક ેમૂ યાંકન કરો.  

ન-૩ કિવ ભ ટનારાયણની ભાષાશૈલી િવશે િવ તૃત ન ધ લખો. 

ન-૪ ટૂંકન ધ લખો: 

         (૧) ભ ટનારાયણનું વન અને સમય 

          (૨) વેણીસંહાર શીષક 



 

બી.એ.સેમ – ૧ CE  

સી.ઇ.૧૦૨ (સં કૃત સાિહ યનો ઇિતહાસ) 

ન-૧ મહાકિવ ભાસની કૃિતઓનો પ રચય આપો. 

ન-૨ કરાતાજુનીયમ્ મહાકા યનો કથાસાર આપી કિવ ભારિવનું મહાકિવ તરીકે   

           મૂ યાંકન કરો. 

ન-૩ મહાકા યના લ ણોને આધાર ેિશશુપાલવધ મહાકા યનું મૂ યાંકન કરો. 

ન-૪ મૃ છક ટકને આધારે શુ કનું ના યકાર તરીકે મૂ યાંકન કરો. 

 

 

 

બી.એ.સેમ-૧ E O 

ઇ.ઓ.૧૦૫ (મૃ છક ટક) 

ન-૧ કરણનાં લ ણો આપી મૃ છક ટકનો સાિહ ય કાર પ  કરો. 

ન-૨ અલંકાર યાસ સગંનું ના યગત મહ વ િવશે ચચા કરો. 

ન-૩ ચા દ નું પા ાલખેન કરો. 

ન-૪ મૃ છક ટકને આધારે વસંતસેનાનંુ પા ાલખેન કરો. 

 

 



 

બી.એ.સેમ-૩ C E 

સી.ઇ.૩૦૩(રઘવુંશમ)્ 

ન-૧ મહાકા યનાં લ ણો આપી રઘુવંશનું મહાકા ય તરીકે મૂ યાંકન કરો. 

ન-૨ રઘુવંશ મહાકા યને આધારે સીતા યાગ સંગનું મૂ યાંકન કરો. 

ન-૩ રઘુવંશને આધારે રામનું પા ાલેખન કરો. 

ન-૪ કાિલદાસના વન અને કવનની િવ તૃત ચચા કરો. 

 

 

 

બી.એ.સેમ-૩ C E 

સી.ઇ.૩૦૪(કા ય કાશ) 

ન-૧ કા ય કાશના મંગલ લોક િવશે િવ તૃત ન ધ લખો. 

ન-૨ મ મટે આપેલ કા યના લ ણની સિવ તર ચચા કરો. 

ન-૩ અલંકારશા ના િવિવધ સં દાયો િવશે ન ધ લખો. 

ન-૪ કા યના યોજનોની સિવ તર ચચા કરો. 

 


