
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) સં કતૃ ભાષા કઈ િલિપમા ંલખાય છે? 

(A) ાકૃત 

  (B) દવેનાગરી 
(C) અરબી 
(D) ફારસી 

 (2) સં કતૃ ભાષા મા ંકટેલા વર છે? 

(A) 11 
(B) 12 

  (C) 13 
(D) 14  

(3) સં કતૃ ભાષા મા ંકટેલા યજંનો છે? 

(A) ૩૧ 

(B) ૩૨  

(C) ૩૩ 

(D) ૩૪  

(4) વર ના કાર કટેલા છે? 

(A) બ ે 

(B) ણ 

(C) ચાર 
(D) પાંચ 

(5)  સિંધના ના કારો કટેલા છે? 

(A) બ ે

(B) ણ 

(C) ચાર  

(D) પાંચ  

(6) બોલનાર પુ ષ કયો પુ ષ કહવેાય?  

(A) થમ પુ ષ  
(B) બીજો પુ ષ 

(C) ીજો પુ ષ 

Shree Ambalal M. Patel(Avani Seeds) Mahila Education 
College, Unjha. 

Sem-1 
EDCP – 1207.04 

Pedagogy of Sanskrit - A 
Created by Assi. Prof. Raval Rekha G. 

 



(D) ચોથો પુ ષ 

 
 

(7) નામન ેબદલ ેવપરાતા શ દો ન ેશુ ંકહવેામા ંઆવ ેછે? 

(A) સવનામ 

(B) િવશેષણ 

(C) સંિધ  

(D) સમાસ 

(8) રામાયણના રચિયતા નુ ંનામ શુ ંછે? 

(A) મહ ષ વાિ મકી  
(B) મહ ષ વેદ 

(C) મહ ષ  

(D) મહ ષ ગૌતમ 

 (9) રામાયણ મા ંકટેલા કાડં છે? 

(A) 7 
(B) 8 
(C) 9 
(D) 10 

(10) ૧૮ પરુાણો ના રચિયતાનું નામ આપો? 

(A) મહ ષ વદે યાસ 

(B) મહ ષ વાિ મકી 
  (C) મહ ષ પરાશર  

(D) મહ ષ ગૌતમ 

(11) ીમદ ભગવદગીતા માથંી આશર ેકટેલા લોકો ા ત થયેલ છે? 

(A) 600 
(B) 700 
(C) 800  
(D) 900  

(12) કિવ કુલગુ  નુ ંિબ દ કોન ેમ યુ ંહતુ ં? 

(A) કાિલદાસ 

  (B) બાણભ ટ 

(C) ભાસ 

  (D) પાણીની 
 

 

 
 
(13) સં કતૃ ભાષા નો ઇિતહાસ કટેલા વષ પરુાણો છે? 



(A) 2000 વષ  

(B) 3000 વષ  

(C) 5000 વષ 

(D) 4000 વષ 

(14) ાચીન વદે કયો છે? 

(A) ઋ વદે 

(B) સામવેદ  

(C) અથવવેદ 

(D) યજુવદ 

(15) લોક વનની આચાર સિહતા નુ ંમાગદશન શામાથંી મળ ેછે?  

(A) મનુ મિૃત 

  (B) ઉપિનષદ  

(C) વેદ 

  (D) પુરાણ 

(16) સગંીત માટ ે ણીતો વદે કયો છે? 

(A) ઋ વેદ  

(B) સામવદે 

(C) અથવવેદ 

  (D) યજુવદ  

(17) સં કતૃ િવષ ેસાથ ેકયા િવષયનો અનબુધં નથી? 

(A) માતભૃાષા 
(B) અં ે  

  (C) સંગીત 

(D) િવ ાન 

(18) સં કતૃ ભાષા િશ ણ ના િસ ધાતંોમાં કયો િસ ધાતં ખોટો છે? 

(A) ાતથી અ ાત તરફ જવુ ં
(B) સરળથી ક ઠન તરફ જવુ ં
(C) અનભુવથી તક પર જવુ ં

  (D) અપણૂ થી અપણૂ તરફ જવ ુ

(19) 'ટે ોનોમી ઓફ એજયકુશેનલ ઓ જે કટવ' પુ તકના લખેકનું નામ જણાવો? 

  (A) રોબટ મેજર 
  (B) બે િમન લમૂ 

(C) યાલ 
(D) રોિબ સ 

 (20) અથ હણ યુ ત સાભંળવું એટલ ેશું? 



(A) કથન 

(B) વણ  

(C) વાંચન 

  (D) લેખન 

(21) વાચંન એ અથ સશંોધનની અન ે ા ત કરવાની સ ય યા છે કોના મત મજુબ? 

(A) ડે ો  
(B) રોિબ સન 

(C) બે સ  

(D) રોબટ  મેજર 
(22) 'વાચંન અન ેતકની યા છે 'કોના મતં ય માણ ેજણાવો? 

  (A) કીનર 
(B) પાવલો  
(C) મે લો 
(D)થોનડાઈક 

(23) વાચંન ના મુ ય કટેલા કાર છે?  

(A) બે 
  (B) ણ 

(C) ચાર 
(D) પાંચ 

(24) લખેન કૌશ યના હતેઓુમા ંનીચનેામાથંી કયો હતે ુખોટો છે ત ેજણાવો? 

(A) અનુલેખન 

  (B) ુતલખેન 

(C) યાકરણ શુ ધ લખાણ કરે 
(D) સારા અ ર ેન લખ ે

 
 

(25) ૩૦થી ૪૦ િમિનટના િશ ણકાય ન ેકયું આયોજન કહવેાય? 

(A) તાસ આયોજન 

(B) એકમ આયોજન 

(C) માઈ ોટી ચગ 

(D) સેતુપાઠ 

 (26) યાકરણ િશ ણની પ ધિત મા કઈ પ ધિત ખોટી છે? 

(A) પારાયણ પ ધિત  

(B) કંઠ થીકરણ પ ધિત 

(C) આગમન પ ધિત  

(D) ારિંભક પ ધિત 



(27) હ તા ર સધુારણાના ઉપાયોમાથંી કયો ઉપાય ખોટો છે? 

(A) અનુિલિપ 

(B) િતિલિપ 

(C) ુતલખેન  
(D) અનપુિલિપ 

(28) લમૂટે ોનોમી વગ કરણ કટેલા ે ોમા ંિવભાિજત છે?  
(A) 2 
(B) 3 
(C) 6 
(D) 7 

(29) "અમે રકામા ંમાણસ વાચંન કરતા ણ ગણો સમય વણમા ગાળ ેછે "કોના મતં ય મજુબ…  

(A) રોબટ મેજર 
(B) બે િમન લુમ 

(C) પોલ. ટી. રે ક ન 

(D) રોિબ સન  

(30) જે વણનો ઉ ચાર વતં  રીતે અ ય કોઈપણ વણ ની સહાયતા િવના થઈ શક ેતને ેશુ ંકહ ેછે?  

(A) યંજન   

(B) વર  

(C) સવનામ  

(D) સં ા 
 
 

(31) જેનું ઉ ચારણ ગળાના અદંરના ભાગથી થાય છે તને ેશુ ંકહ ેછે? 

(A) ઉ મા ર 
  (B) અનનુાિસક  

(C) અતંઃ થ  

(D) અ પ ાણ 

(32) મખુ અન ેનાિસકામોથી ઉ ચારાતા વિનન ેશુ ંકહવેાય છે ? 

(A) ઉ મા ર 
  (B) અનનુાિસક  

(C) અંત થ  

(D) મહા ાણ 

(33) જેનું ઉ ચારણ કરતી વખત ેમખુમાથંી ઉ મા બહાર આવ ેછે તને ેશુ ંકહ ેછે?  

(A) અનનુાિસક  

(B) મહા ાણ  

(C) અ પ ાણ 

(D) ઉ મા ર 



(34) સં કતૃ ભાષામા ંવચનના કાર કટેલા છે? 

(A) બ ે

(B) ણ 

(C) ચાર 
(D) પાંચ 

(35) કાિલદાસ રિચત ખડંકા યો કટેલા છે?  

(A) 1 
(B) 2 
(C) 3  
(D) 4 

(36) કાિલદાસ ની કટેલી કિૃતઓ ઉપલ ધ છે? 

(A) છ  
(B) સાત 

(C) આઠ 

(D) નવ   

 
 

(37) बाल: क समाचरेत?्  

(A) मणम ्

(B) व थवतृम ्  

(C) कायम् 

(D) सौ यम ्

(38) अ वि थत िचत य साद:क दशृ:?  

(A) दयनीय 

(B) अनुकरणीय:  

(C)  तुि कर: 

(D) भयकंर: 

(39) "ग तमु"् કદૃતં ઓળખો..? 

(A) સંબંધક કૃદંત 

(B) કમિણ ભૂતકદૃત 

(C) હે વથ કદૃતં 

(D) વતમાન કૃદંત 

(40) "पी वा"કદૃતં ઓળખો. 
(A) હે વથ કૃદંત 

  (B) સબંધંકકદૃતં 

(C) કમિણ કૃદંત 



(D) વતમાનકૃદંત 

(41) "िलखािम" प ઓળખો?  
(A) પર મપૈદ  

(B) આ મનેપદ 

(C) વતમાન પદ  

(D) કત ર પદ 

 

 

 

 
 

(42) शतम ्નીચનેા માથી સાચો િવક પ લખો.?  

(A) १७ 

(B) ९० 

(C) १०० 

(D) ३८ 

(43) ६० નીચનેા માથી સાચો િવક પ લખો.?  

(A) वशित 

(B) नवित 

(C) षि  

(D) शतम ्

(44) "कायमाच रत" सि घ िव छेद कु त।  

(A) काम+ चरीत 

(B) काय +च रत 

(C) कायम+्आचरित 

(D) कायम+्अ्चरित 

(46)" वक यम ्"िव ाथकान श दान िलखत।  

(A) वयम 

(B) परक न 

(C) परक यम ्

(D) प रिचत 

 (46)અતં: થ વણ લખો..?  

(A) सषशह 

(B) मयरल 



(C) य र ल व  

(D) यरमव 

 

 

 
 

(47) જેમના ંઉ ચાર થાન કઠં અન ેતાલ ુબનં ેહોય તને ેશુ ંકહવેામા ંઆવ ેછે?  

(A) કંઠૌ ય 

(B) દંતૌ ય 

(C) કઠં-તાલ ય 

(D) િજહવામૂલીય 

(48)" ि भवुनम"् સમાસ નો સાચો િવક પ લખો..?  
(A) કમધારય સમાસ 

(B) ત પુ ષ સમાસ 

(C) િ વગ ુસમાસ 

(D) અ યયીભાવ 

(49) क य दोषाः बालने या या:?  

(A) दजुन य 

(B) िम य 

(C)  गरुोः अिप 

(D) वजन य 

 (50) _____ कण:  भव।  

(A) नयेष ु

(B) दानषे ु

(C) समरेषु  

(D) आप सु 

(51)"पनुरिप"संिघिव छेद कु त।  

(A) पून+रिप 

(B) पून +अिप 

(C) पनुः+अिप 

(D) पुन+रिप 

                            
 

Best of Luck 


