
Name: D-12/5/14

Jain Tatva Parichay Midterm Exam Total: 50 Marks

Syllabus: Letters 1 to 9 Time: 90mins

મગંળાચરણ (Fill in the blanks) 2 marks

પચં પરમેષ્ઠી

દેવ ગરુુ

    સિદ્ધ

વીતરાગી વીતરાગી

પ્ર-૧ સાચ  ંકે ખોટ ં (True or falsh) 2 marks

૧. આપણે પાઠશાળા િાચા ંસખુનો માગગ શીખવા માટે આવીએ છે.

૨. જે ગણુ િવગ દ્રવ્યમા ંહોય તેને સવશેષ ગણુ કહ ેછે.

૩. ધમાગસ્તતકાય જીવ અને પદુગલ દ્રવ્યોને ગસત કરવામા ંસનસમત્ત છે.

૪. અષ્ટાસનકા પવગ વષગમા ંએક વાર આવે છે.

પ્ર-૨ કોષ્ઠક પરૂો કરો. (Complete the table). 6 marks

(write more than one answer wherever applicable)

સખં્યા કાળ
(વિશ્વમા ંકેટલી 
સખં્યા? – 

quantity of 

dravya)

(શ દ્ધ  કે 
અશ દ્ધ 
પયાાય)

જીિ
પ દગલ
કાળ

પ્ર-૩ જોડકા ંજોડો. (Match the column). 2 marks

Column A Column B

૧. જીવ અને દશગન, જ્ઞાન વગેરે ગણુ a. એકકે્ષત્રાવગાહ િબંધં 
૨. દશગન, જ્ઞાન વગેરે ગણુ b. સનત્ય-તાદાત્્ય િબંધં
૩. જીવ અને દ્રવ્યકમગ અથવા શરીર c. અસવનાભાવી િબંધં 
૪. જીવ અને રાગાદદ ભાવ (પયાગય) d. અસનત્ય-તાદાત્્ય િબંધં 

દ્રવ્ય ચેતન / 
જડ

ભાિ

(વિશેષ ગ ણ)

કે્ષત્ર

(How much volume dravya 

occupies?) 



’ િવતરાગી	  (વ-‐શા*+-‐ગ,-.યો	  નમ:
Name: D-‐20/10/14

Jain	  Tatva	  Parichay	  Final	  Exam Total: 100	  Marks

Syllabus:	  Letters	  9	  to	  27 Time: 120mins

મ3ગળાચરણ	  (Fill	  in	  the	  blanks)

આપણા	  9: 5	  marks

શા*+ ગ,-

િજનવાણી

િસ= સા>

વીતરાગી વીતરાગી ?થમાAયોગ

?-‐૧	  કોDક	  9રો	  કરો.	  (Complete	  the	  table).	   (write	  more	  than	  one	  answer	  wherever	  applicable) 10	  marks

સ3Eયા	   કાળ 	  

( વFમા3	  Gટલી	  સ3Eયા?	  –	  
quantity	  of	  
dravya)	  

(શ,=	  	  G	  અશ,=	  પયKય-
How many પયKય 

possible?)	  

Lવ	   Mતન અન3ત શ,=+અશ,=

ધમKિ*તકાય

કાળ	  

અધમKિ*તકાય

આકાશ

Oદગલ	  

લોકાકાશ	  ?માણ	  અસ3Eયાત	  ?(શ દશQન,	  Rાન,	  S=ા,	  ચાિર+,	  િTયાવતી	  શિU,	  Vખ,	  વીયQ

XYય	   Mતન / જડ	  

[+	   ભાવ 	  

(How	  much	  volume	  dravya	  occupies?)	   ( વ]ષ	  ગ,ણ)	  



?-‐૨	  કોDક	  9રો	  કરો.	  (Complete	  the	  table).	   (write	  more	  than	  one	  answer	  wherever	  applicable) 20	  marks

XYય	   ગ,ણ Gટલા	  ?કારની	  પયKય	  `?

Lવ દશQન ૪
Lવ Rાન
Lવ S=ા
Lવ ચાિર+
Lવ િTયાવતી	  શિU
Lવ વીયQ
Lવ Vખ
Oદગલ *પશQ
Oદગલ રસ
Oદગલ ગ3ધ
Oદગલ વણQ

?-‐૩	  cખાિચ+	  9-3	  કરો.	  (Complete	  the	  chart).	   સાત	  તdવ 25	  marks

અLવ આeવ

XYયfપ	  તdવ પયKયfપ	  તdવ

ભાવ	  આ*+વ

XYય	  આeવ

મારો	  દશQન-‐Rાન	  

*વભાવ	  gમા3	  	   કમQA3	  આવh3

નથી	  એવા3	  

સમ*ત	  XYયો

પયKયના	  નામ

ચj,	  અચj,	  અવિધ,	  Gવળ



?-‐૪	  YયાEયા	  લખો	  (કોઇ	  પણ	  ૫)(Definitions	  -‐	  any	  5) 10	  marks

૧.	  અિ*તmવ	  ગ,ણ ૫.	  વ*nmવ	  ગ,ણ

૨.	  ?(શmવ	  ગ,ણ ૬.	  ?pયmવ	  ગ,ણ

૩.	  અગ,-લqmવ	  ગ,ણ ૭.	  XYયmવ	  ગ,ણ

૪.	  પયKય ૮.	  ગ,ણ

?-૫ ટt3કમા3 જવાબ લખો (કોઈપણ ૫)(One	  line	  answer-‐any	  5) 10	  marks

૧. ?યોજનwત એટx શ,3?
૨. તdવ શyદની સ3િધ છ,ટી પાડી {નો અથQ લખો.
૩. તdવાથQ|+મા3 આવતા3 કયા } |+ના આધાc જ~ન તdવ પિરચય O*તકની રચના થઈ `?
૪. ઉપા(ય એટx શ,3?
૫. સાત તdવA3 વણQન કયા ?Eયાત ઉદાહરણ �ારા ક�વામા3 આ� `?
૬. XYય-ગ,ણ-પયKયમા3 XYયા3શ અ� પયKયા3શ સમ�વો.
૭. XYયમા3 અિ*તmવગ,ણA3 કાયQ શ,3 `?
૮. શરીરથી ચ�મા િભ� `, શ,3 આ �દિવRાન બરાબર `? સમ�વો.

?-૬ િવ*તારથી જવાબ લખો (કોઈપણ ૨)(Long	  answer-‐any2) 10	  marks

૧. સામા�ય ગ,ણ અ� િવ]ષ ગ,ણનો તફાવત લખો.
૨. ?યોજનwત તdવ સાત જ Gમ `? સમ�વો.
૩. સાત તdવ� �ય-�ય-ઉપા(યમા3 વગ�કરણ કરો અ� સમ�વો.
૪. સાત તdવ સ3બ3ધી િવપરીત મા�યતા ટt3કમા3 લખો.

?-૭ િનબ3ધ લખો (કોઈપણ ૧)(Write	  essay-‐any1) 10	  marks

૧. �દ િવRાન અ� આmમાAwિત

૨. િવF રચના અ� {મા3 મા-3 *થાન



પ્ર-૪ નીચેના ંઉદાહરણોને દ્રવ્ય-ગ ણ-પયાાયમા ંઘટાિો (Apply dravya-gun-paryaya in following examples). 

નોંધ: 1. દ્રવ્ય-ગણુ-પયાગય are implicit. 4 marks

2. There may be more than one દ્રવ્ય-ગણુ-પયાગય in a question.

3. Answers must be specific.

a. મીઠો (Sweet) પરમાણુ
દ્રવ્ય ગણુ પયાગય

b. લાલ અને ચીકણો પરમાણુ
દ્રવ્ય ગણુ પયાગય

c. દેખતો જીવ
દ્રવ્ય ગણુ પયાગય

d. જાણતો અને સખુી જીવ
દ્રવ્ય ગણુ પયાગય

પ્ર-૫ વ્યાખ્યા લખો (કોઇ પણ ૫)(Definitions - any 4) 8 marks

૧. ગણુ ૪. પદુગલ ૭. કાળ
૨. પયાગય ૫. અધમાગસ્તતકાય
૩. જીવ ૬. આકાશ

પ્ર-૬ ટ ૂંકમાૂં જવાબ લખો (કોઈપણ ૨)(Short answer-any2) 6 marks

૧. લોકાકાશન ું કે્ષત્ર (volume) કેટલ ું છે? ગણિત સમજાવો.
૨. વવશ્વ, દ્રવ્ય અને પયાાયના ત્રિ અન્ય નામ લખો.
૩. ત્રિ પ્રકારની મઢૂતા તમારા શબ્દોમાું લખો અને એક એક ઉદાહરિ આપો.

પ્ર-૭ વવસ્તારથી જવાબ લખો (કોઈપણ ૨)(Long answer-any2) 10 marks

૧. આપિે જૈન ધમા શ ું કામ માનીએ છીએ? 
૨. તત્તત્તવાભ્યાસનો મહહમા તમારા શબ્દોમાું લખો.
૩. દ્રવ્ય, ગ િ અને પયાાય; ઉત્તપાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્ય; અને દ્રવ્ય, કે્ષત્ર, કાળ અને ભાવ વચ્ચે શ ું સ ુંબુંધ છે?
૪. વવશ્વ, દ્રવ્ય, ગ િ અને પયાાયને જાિવાથી શ ું ફાયદા થાય છે?

પ્ર-૮ વિબૂંધ લખો (કોઈપણ ૧)(Write essay-any1) 10 marks

૧. સાચા દેવન ું સ્વરૂપ સમજાવી સવાજ્ઞની વસદ્ધિ કરો.
૨. જિનવાિીના ચાર અન યોગ (વનબુંધમાું દરેક અન યોગના પાુંચ શાસ્ત્રોના નામ લખો.)
૩. જિનવાિીની પાુંચ પ્રકારની અથા પિવત (ઉદાહરિ સહહત સમજાવો.)


