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B.Ed ( પ્રથમ  વ ષ્   2017-2018))   સ્વાધ્યાયકાયષ  
 

ભ્માસ્કેન્દ્રનેે વોલાની છેલ્રી તાયીખ                 ાઠ્યક્રભ કોમ કોડ               સ્લધ્મામ કોડ 

16/03/2018                                                                      ES- 331             થીમયી/પે્રક્ટીકર 
16/04/2018                                                                       ES-332                                                             થીમયી/પે્રક્ટીકર 

20/05/2018                                                        ES-333                                                              થીમયી/પે્રક્ટીકર 

  

પ્રથમ  અને દ્રિનિય નવ્યપદ્ધનિ (ES-341થમી ES-347) 
15/06/2018                                                                    ES-341-347                                                           થીમયી/પે્રક્ટીકર     

સચૂના: 
1. દયેક પલમના સ્લાધ્મામ પયજજમાત છે. 

2.  તભાયા સ્લાધ્મામત્રો તભાભ પ્રોગ્રાભકેન્દ્રના કો- ઓડીનેટયને પનમત વભમભા ંરૂફરૂ કે યજીસ્ટય 

 ટારથી જભા કયાલાના યશળેે. 
3. સ્લાધ્મામની એક કોી ોતાની ાવે ઝેયોક્ષ કયાલીને યાખલી. 

 

પપ્રમ પલદ્યાથી પભત્રો  

                    

 દૂયલતી પળક્ષણભા ં ભ્માવ ભાટે દયેક ભ્માવક્રભભા ં ાઠ્યક્રભદીઠ્ સ્લાધ્મામકામમ યજૂ કયલા 
પયજજમાત છે. દયેક સ્લાધ્મામકામમ ભાટે 100 ગણુ પનપિત છે. રયણાભભા ંતેનો બાયાકં ૩૦% છે. 
 સ્લાધ્મામકામમનો મખુ્મ ઈદેશ્મયીક્ષા ભાટેની પલૂમ તૈમાયી છે. સ્લાધ્મામકામમભા ં પછૂલાભા ં અલેર 
પ્રશ્નોનુ ંભાખુ ંયીક્ષાના પ્રશ્નત્ર જેવુ ંશોમ છે. પ્રશ્નોના જલાફભા ંભ્માવ વાભગ્રીનુ ંપનુયાલતમન કયલાનુ ંનથી 
શોત ુ.ં તભે લાચંનથી જે ળીખ્મા છો, જે વભજ્મા છો, તે ોતાની બાાભા ંરખલાનુ ંશોમ છે. જેથી તભે સ્લાધ્મામકામમ 
તૈમાયી કયલાની કાભગીયી ગબંીયતાથી કયળો. 
 તભાયે ાઠ્યક્રભના સ્લાધ્મામકામમભા ં પછૂલાભા ં અલેર પ્રશ્નોના જલાફ રખતા શરેા પ્રથભ ાના 
ઈય નીચે મજુફની ભારશતી રખલી જરૂયી છે. 
 

 પરંુૂ નાભ, ાઠ્યક્રભ, સ્લાધ્મામ વખં્મા,ભ્માવક્રભ,વયનામુ,ંનોંધણી નફંય                        
 ભે ઇચ્છીએ છીએ કે તભે દયેક સ્લાધ્મામકામમ રગ રગ ચોડાભા ંસ ુદંય બાાભા ંઈય દળામલેર 
મજુફની ભારશતી વાથે છેલ્રી તાયીખ શરેા ભ્માવ કેન્દ્ર ય ભોકરી અળો.સ્લાધ્મામકમો પ્રથભલમ ને 
રરપતમલમ તેભજ ન્દ્મ જે-તે લમના પ્રામોણગક કામો પણૂમ કમામ ફાદ જ રેણખત યીક્ષાનુ ં પોભમ બયવુ ં ન્દ્મથા 
રેણખત યીક્ષા અલા દેલાભા ંઅલળે નરશ  
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B.Ed.(પ્રથમ  વ ષ્ ) 

ES-331:  અભ્યાસક્ર  અને અધ્યાપન                                                 કુ ગણુ -30 
ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/03/2018 

નીચેના પ્રશ્નોના ંજલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભા ંઅલાના યશળેે. 
 

પ્રશ્ન-1  નીચેના પ્રશ્નનો જલાફ અળયે 750 ળબ્દોભા ંઅો.                      (1X10=10) 

 

1. પળક્ષકભા ંકેટરા ને ક્ા-ંક્ા ંધ્માન કૌળલ્મોનો પલકાવ કયલો જરૂયી છે. ધોયણ-૮ ને  
ધોયણ-૯ના ાઠ્યપસુ્તક ભાથંી તભને ગભતા ાઠ્ભાથંી ગભે તે ફે  કૌળલ્મનુ ંાઠ્ અમોજન   
તેમાય કયો. 

 

પ્રશ્ન-2  નીચેના ફે પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 500 ળબ્દોભા ંઅો.             (2X10=10) 
 

1. ભ્માવક્રભના અમોજન લખતે પ્રાથપભક પળક્ષણને ધ્માનભા ંયાખલાની ફાફતોનુ ં લણમન 

             વપલસ્તાય કયો. 
2. લગમખડંભા ંપ્રફધના પવધ્ધાતંોને પલગતલાય વભજાલો. 

 

પ્રશ્ન-3  નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 125 ળબ્દોભા ંઅો.              (5X2=10)  
 

1. પ્રશ્નોના સ્તય કેટરા ને ક્ા-ંક્ા ંછે. 

2. પનુઃ પનદેળન કૌળલ્મનો ઈમોગ કેલી રયસ્સ્થપતભા ંકયલાભા ંઅલે છે. 

3. સકુ્ષ્ભ ધ્માન વયકાયક ફનાલલા વભમની લશેંચી વાથે ચાટમ  તૈમાય કયળો. 

4. પનદળમન એટરે શુ?ં તેભા ંપળક્ષકની ને પલદ્યાથીની ભપૂભકા જણાલો. 

5. સ્લઃ ધ્માનના ંપામદા જણાલો 

 
 

  



B.Ed.(પ્રથમ  વ ષ્ ) 

ES- 332 : અધ્યાપન નિક્ષણનુું  નનવજ્ઞાન                 કુ ગણુ- 30 

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ  :- 16/03/2018 

નીચેના પ્રશ્નોના ંજલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભા ંઅલાના યશળેે. 
 

પ્રશ્ન-૧  નીચે અેર પ્રશ્નનો જલાફ અળયે 750 ળબ્દોભા ંઅો.                   (1X10=10) 
 

૧. પલકેન્દ્ન્દ્રત ણચિંતન એટરે શુ?ં તેના રયણાભો જણાલી તભાયા પલમનો કોઇ એક એકભ વદં 
કયી પલકેન્દ્ન્દ્રત ણચિંતન ભાટેના કોઇણ ચાય પ્રકામો તૈમાય કયો. 

 

પ્રશ્ન-૨ નીચે અરેા પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 500 ળબ્દોભા ંઅો.                          (5X2=10) 

 

૧. પલદ્યાથીના નકુરૂન ય વય કયતા ંળાા વફંધંી રયફોની ચચામ કયો. 
૨. ધ્મમનની દ્ધપતઓ કૈી વભીતા ને પનકટતાનો પનમભ વભજાલો. 

 

પ્રશ્ન- 3 નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 125 ળબ્દોભા ંઅો.                   (2X5=10)  
 

૧. મલૂ્મો એટરે શુ?ં 

૨. વાભાજજક- અપથિક સ્તયની ણબન્નતા એટર ેશુ?ં 

3. લાયવાની ભાનપવક પલકાવ ય થતી ફે વયો જણાલો. 
૪. રયાચનનો થમ ઈદાશયણ અી વભજાલો. 
૫. ણબગભન- પલગભન વધંમનો થમ અો. 

  



B.Ed.(પ્રથમ  વ ષ્ ) 

ES-333 : િૈક્ષણણક મલુયાુંકન                        કુ ગણુ- 30 

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ  :- 16/03/2018 

નીચેના પ્રશ્નોના ંજલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભા ંઅલાના યશળેે.  

 

પ્રશ્ન-1  નીચેના પ્રશ્નનો જલાફ અળયે 750 ળબ્દોભા ંઅો.                     (1X10=10) 

 

1. તભાયી ફે પલમ ધ્ધપતની પવધ્ધી કવોટીની યચના કયી તેભા ંપળક્ષક તયીકે ધ્માન ફાફત ે

     કેલા ગરા ંરેળો તેનો શલેાર તૈમાય કયો. 
 

પ્રશ્ન-2  નીચેના ફે પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 500 ળબ્દોભા ંઅો.                        (2X10=10) 

 

1. ભધ્મલગમ સ્સ્થપતના ભાો ને પ્રવાયભાનના ંભાોનો થમ વભજાલી  તેના તપાલતના મદુ્દાઓ 

સ્ષ્ટ કયો. 
2.   મથાથમતાના પ્રકાયો જણાલી તેની વપલસ્તાય ભારશતી અો. 

 

પ્રશ્ન-3  નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 125 ળબ્દોભા ંઅો.             (5X2=10)  
 

1. તભાયી ળાાના વશાધ્મામી મલુ્માકંનના ંભાદંડો જણાલો. 

2. નીચેના પ્રાપતાકંનો ભધ્મસ્થ ળોધો. 

3, 6, 9, 8, 10  
3. ભધ્મકના  ઈમોગો જણાલો. 

4. વભધાયણ લક્રયેખાની અકૃપત દોયી વભજાલો. 

5. વાયા પ્રશ્નત્ર યચલા ભાટે કમા ઈચાયો સચૂલળો. 
  



B.Ed.(પ્રથમ  વ ષ્ ) 

ES- 341 : નવજ્ઞાન અને ટેકનજીનુું અધ્યાપન                કુ ગણુ- 30 

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/03/2018 

 નીચેના પ્રશ્નોના ંજલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભા ંઅલાના યશળેે. 
 

પ્રશ્ન-૧   નીચે અેર પ્રશ્નનો જલાફ અળયે ૭૫૦ ળબ્દોભા ંઅો.                (1X10=10) 
  

૧.  બ્લભૂના જ્ઞાનાત્ભક ક્ષેત્ર ળૈક્ષણણક શતેઓુનુ ંલગીકયણ જણાલો. ધોયણ-૮ પલજ્ઞાનનો કોઇ  
     એક એકભ વદં કયી ભાનપવક ક્ષભતાની દયેક ક્ષણેી ભાટેના રક્રમાદોનો ઈમોગ કયી ાચં 

     ાચં ળકૈ્ષણણક શતેઓુની યચના કયો. 
 

પ્રશ્ન-૨  નીચે અેરા પ્રશ્નોનોના જલાફ અળયે ૫૦૦ ળબ્દોભા ંઅો.              (2X10=10) 

 

૧. પલદ્યતુપ્રલાશની ચુફંકીમ વય અકૃપતવશ વભજાલો. 
૨. વલ્પાઇડયકુ્ત કાચી ધાતઓુના વકેંન્દ્રીકયણ ભાટેની દ્ધપતનુ ંનાભ જણાલો તેની પલગતલાય 

ભારશતી અો. 
 

પ્રશ્ન- 3 નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 125 ળબ્દોભા ંઅો.                                                   (5X2=10)  
 

૧. ભાનલભા ંયશરે પલપલધ તતં્રોના નાભની માદી અો. 
૨. શોભૌન્દ્વને રગતા ંકોઇણ ફ ેયોગોના નાભ ને કાયણ અી તેના રક્ષણો જણાલો. 
3. શલાના પ્રદૂણની ભાનલ ય થતી વયો જણાલો. 
૪. લેગભાન વયંક્ષણનો પનમભ ન્દ્યટૂનની ગપતના ત્રીજા પનમભની ભદદથી વાણફત કયો. 
૫. પલપલધ ઉજામ સ્તયોભા ંઆરેક્રોનનુ ંલગીકયણ જણાલી ક્રોયીન (35) ભાટે ઇરેક્રોનનુ ં 
     લગીકયણ કયો.  

  



B.Ed.(પ્રથમ  વ ષ્ ) 

ES-342 : ગણણિનુું અધ્યાપન                  કુ ગણુ- 30 

 ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ  :- 16/03/2018 

 નીચેના પ્રશ્નોના ંજલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભા ંઅલાના યશળેે. 
 

પ્રશ્ન-1   નીચે અેર પ્રશ્નનો જલાફ અો.         (1X10=10) 
 

1. ળાાના ગણણત પલમના કોઇ ણ શ્રણેીના ભ્માવક્રભ વયંચના ભાટે ક્ા પવદ્ધાતંોનો ખ્માર 

યાખળો. 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે અેર પ્રશ્નનોના જલાફ અો.       (2X10=10) 
 

2. સ્તબંારેખ ને અવપૃિ ફહકુોણ, વિૃકાયગ્રાપ, ણચત્રાગ્રાપ તેભજ ઓજાઇલ લક્ર દોયી દયેક પલે 

ટૂંકભા ંભારશતી અો.  
3. 30̊ ને 60̊ ના ખણુાઓ ભાટે પત્રકોણપભતીમ ગણુોતયોની રકભતો ભેલી, ૨૦૦ ભીટય ઊંચી 

ટેકયી યથી લરોકન કયતા એક જ રદળાભા ં અલેરા ં ફે લાશનોના લવધેકોણના ં ભા 

નકુ્રભે 30 ને 60 ભાલભૂ ડ ે છે. તો એક જ યેખા ય અલેરા ફે લાશનો લચ્ચેનુ ંઅંતય 

ળોધો. 
 

પ્રશ્ન-3  નીચે અેર પ્રશ્નોના જલાફ અો.         (5X2=10)  
 

1. એકભ અમોજન ને ાઠ્ અમોજન લચ્ચેનો બેદ સ્ષ્ટ કયો. 
2. એકરૂતા ને વભરૂતા અકૃપત દોયી સ્ષ્ટ કયો. 
3.  √  ન ે   √   એ  ( )                    ના ં શનૂ્દ્મો શોમ તો  ( ) ના ં

ફાકીના ંશનૂ્દ્મો ળોધો. 
4.   *              +, A={1 ને 9 લચ્ચેની યગુ્ભ પ્રાકૃપતક વખં્માઓ} ને B= {8  

ના લમલો} રઆ (    )      છે એભ દળામલો. 
5. ફાકી 

  



B.Ed.(પ્રથમ  વ ષ્ ) 
 

ES- 343 : સા ાજિક નવજ્ઞાનનુું અધ્યાપન                કુ ગણુ- 30 

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ  :- 16/03/2018 

નીચેના પ્રશ્નોના ંજલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભા ંઅલાના યશળેે. 
 

પ્રશ્ન-1   નીચેના પ્રશ્નનો જલાફ અળયે 750 ળબ્દોભા ંઅો.                    (1X10=10) 
 

1. બ્રય ુપપ્રન્દ્ટ એટરે શુ ં? બ્રય ુપપ્રન્દ્ટની યચનાના વોાનો ઈદાશયણ વરશત જણાલો. 
 

પ્રશ્ન-૨  નીચેના ફે પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 500 ળબ્દોભા ંઅો.                 (2X10=10) 
 

1.  બાયતનુ ંમખુ્મ બૌપતક પલબાજન ને જલાયનુા મખુ્મ પ્રકાયોની વભજૂતી અો. 
2. બાયતની અપથિક વયંચના અંતગમત લાનવ્મલશાયની વભજૂતી અો. 

 

પ્રશ્ન- 3 નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ અળયે ૧૨૫ ળબ્દોભા ંઅો.                   (5X2=10)  
 

1. જભીનના પ્રકાયોની ભારશતી અો. 
2. બાયતીમ થમતતં્રની મખુ્મ રાક્ષણણકતાઓ જણાલો. 
3. શયપન વસં્કૃપતની નગયજીલનની પલસ્તતૂ ભારશતી અો. 
4. વાભાજજક પલજ્ઞાનના ળૈક્ષણણક અમોજનના ક્ષતે્રો જણાલો. 
5. બૌગોણરક ળોધખોોનો થમ અી. બૌગોણરક ળોધખોોની ભારશતી અો. 

  



B.Ed.(પ્રથમ  વ ષ્ ) 
 

ES- 344 : Teaching of English         Total Marks-30 

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ  :- 16/03/2018 

નીચેના પ્રશ્નોના ંજલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભા ંઅલાના યશળેે. 
Q-1 Answer the following question in about 750 words.                  (1X10=10) 

 

1. Which is the best method for language teaching in your opinion ? Justify    

 

Q-2 Answer the following question in about 500 words.                  (2X5=10) 

 

1. How dose the process  of socialization help child                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

of acquire his L1.(First Language)  

 

2. Do any personality traits Influence second/Foreign language proriciency ? Justify 

your answer.  

 

Q-3 Answer the following question in about 125 words.         (5X2=10)  
 

1. Which are the different leading stayles ? 

2. What is ‘aptitude ?’ 

3. Distinguish extensive reading from intensive one. 

4. Define motor perspective skills. 

5. What are ‘schemata’ ? what is there role in reading ?  

  



B.Ed.(પ્રથમ  વ ષ્ ) 
 

ES- 345 : हिन्दीका अध्यापन               કુ ગણુ =30 

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ  :- 16/03/2018 

નીચેના પ્રશ્નોના ંજલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભા ંઅલાના યશળેે. 
प्रश्न- १    नीच ेददये गए प्रश्न का उत्तर करीब 750 शब्दों में दीजिऐ !                                   (1X10=10) 
 

१. उऩचारात्मक शशऺण के उददश्य प्रकार एवं आधारभूत शसद्ांत समिाइए  

 

प्रश्न- १    नीच ेददये गए प्रश्नों का उत्तर करीब 500 शब्दों में दीजिऐ !                        (2X10=10) 

 

१.   ऩठन का महत्व क्या हें ? 

२.   भाषा शशऺण के सूत्रों को समिाइए ! 
 

प्रश्न- १    नीच ेददये गए प्रश्नों के उत्तर करीब 125 शब्दों में दीजिऐ !                                      (5X2=10)  
 

१.   क्रियात्मक शोध का अथद बताकर उसके सोऩान शऱखिए ! 
२.   श्रवण कौशल्य का अथद एवं महत्त्व समिाइए ! 
३.   मातभृाषा शशऺण में सौन्दयद बोधात्मक उदेश्य का क्या महत्व हें ? 

४.   भाषा को अजिदत सम्ऩतत क्यू माना गया हें ? 

५.   व्याकरण शशऺण में आगमन ववधध क्यों उऩयोगी हें ? 

  



B.Ed.(પ્રથમ  વ ષ્ ) 
 

ES- 346 : ગિુરાિીનુું નિક્ષણ                   કુ ગણુ- 30 

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ  :- 16/03/2018 

નીચેના પ્રશ્નોના ંજલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભા ંઅલાના યશળેે. 
 

પ્રશ્ન-1   નીચે અેર પ્રશ્નનો ઈિય અળયે 750 ળબ્દોભા ંઅો.         (1X10=10) 

 

1. પત્રરયભાણદળમક (બ્લ્યપૂપ્રન્દ્ટ)નો થમ અી કોઇ ણ એક ધોયણના પ્રશ્નત્રની યચના (બ્લ્યપૂપ્રન્દ્ટ)ને 
અધાયે કયો. 

 

પ્રશ્ન-2   નીચે અેર પ્રશ્નનોના ઈિય અળયે 500 ળબ્દોભા ંઅો.                                       (2X10=10) 

 

2.  જીલન પલકાવભા ંભાતબૃાાનુ ંસ્થાન સ્ષ્ટ કયો. 
3.  મખુલાચનના દો પનલાયલાના ઈામો તભાયા ળબ્દભા ંરાખો. 

 

પ્રશ્ન-3  નીચે અેર પ્રશ્નોના ઈિય અળયે 125 ળબ્દોભા ંઅો.                                    (5X2=10)  
 

1.  કાવ્મ પળક્ષણના શતેઓુ જણાલો. 
2.  ાઠ્યપસુ્તકના આંતરયક રક્ષણોની ચચામ કયો. 
3.  કા.ા. કામમના ઘટકોને ધ્માનભા ંયાખી ગભે તે એક ાઠ્ની કા.ા.નોંધ તૈમાય કયો. 
4.  જૂથ ચચામ ધ્ધપતનુ ંભશત્લ જણાલો. 
5.  વ્માકયણ પળક્ષણની ગભે તે ફે ધ્ધપતની વભજૂતી અો. 

  



B.Ed.(પ્રથમ  વ ષ્ ) 
 

ES-347 :  સુંસ્કૃિનુું અધ્યાપન                               કુ ગણુ- 30 

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ  :- 16/03/2018 

નીચેના પ્રશ્નોના ંજલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભા ંઅલાના યશળેે. 
 

પ્રશ્ન-1   નીચે અેર પ્રશ્નનો જલાફ અળયે 750 ળબ્દોભા ંઅો.                             (1X10=10) 

 

1. ધોયણ-9નો કોઇ એક એકભ વદં કયી તેનુ ંએકભ અમોજન તથા એકભ કવોટીની યચના કયો. 
 

પ્રશ્ન-2  નીચે અેરા પ્રશ્નોનોના જલાફ અળયે 500 ળબ્દોભા ંઅો.                                             (2X10=10) 

 

1. વસં્કૃત બાાભા ંઈચ્ચાયદો પનલાયલા પળક્ષક તયીકે તભે શુ ંપ્રલાર કયળો. 

2. વસં્કૃત ધ્માન ધ્ધપતના ંનાભ જણાલી પ્રત્મક્ષ ગણુ દો લણમલો. 
 

પ્રશ્ન- 3 નીચે અેર પ્રશ્નોના ઈિય અળયે 125 ળબ્દોભા ંઅો                                                (5X2=10)  
 

1. કા.ા.કામમ કૌળલ્મના ંઈરક્ષભા ંવાત કા.ા.કામમ કૌળલ્મના ંકોઇ ચાય રક્ષણો જણાલો. 
2. સકુ્ષ્ભ ધ્માનની તારીભ ભાટે કોઇ એક કોળલ્મની તારીભની વભમાલરી અો. 
3. ાઠ્ળાા ધ્ધપતની કોઇ ચાય પલળેતાઓ જણાલો. 
4. કતમયી-કભમણી ને બપલપ્રમોગના ંએક-એક ઈદાશયણ નલુાદ વશીત અો. 
5. યસ્ભૈમદી ને અત્ભનેલદીનો બેદ વભજાલો. 

 




