ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યનુ નલનવિટી
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

અભ્માવક્રભ

O PGPD

Numerical Code: 0040

ાઠ્યક્રભ

O SESH-01

Numerical Code: 0662

વલમ

O શ્રલણક્ષનત ાભેરા ભાટે નળક્ષણન ામ

તાયીખ

O 24/12/2016

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

કુર ગુણ O 80

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. વલકરાાંગના ુનલવવન ભાટે વયકાય દ્વાયા ઉરબ્ધ વલરતના પ્રકાય વલળે વવલસ્ત ૃત ભાહશતી આ.
2. ધી વેન્ટ્રર વવામટી પય ધી એજ્યુકેળન ઓપ ધી ડેપ (CITD) મુફ
ાં ઈની વાંસ્થા વલે વલગતે હયચમ
આ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. બાયતભાાં રાાંફા વભમથી ચારતી કેટરીક ફવધય ભાટેની ળાાઓની સ ૂચચ જણાલ.
2. પ્રજાવત્તાક ચાઈનાભાાં ફવધયના વળક્ષણ અને વાંપ્રેણ અંગેની ભાહશતી જણાલ.
3. શ્રલણભાંદ ફાક વાથે વાંકામેરી કેટરીક દ્વદ્વતીમક વલકરાાંગતા વલળે ભાહશતી આ.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. શ્રલણભાંદ અને ભાંદબુદ્વિ ધયાલતા ફાકની ળીખલલાની કેટરીક વ્ય ૂશયચના અથલા પ્રવલવધઓ
જણાલ.
2. ફવધય અંધત્લની વ્માખ્મા આી ફવધય-અંધત્લના કાયણ જણાલી તેની રાક્ષચણકતા અને ગચ
ાં ૂ લણ
જણાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. શ્રલણભાંદ અવીર (વ્મક્તત) ની રાક્ષચણકતાઓ જણાલ.
2. યાભળવકે (કાઉન્ટ્વેરયે ) ધ્માનભાાં રેલાની કેટરીક ફાફત વલળે જણાલ.
3. અહયતલ વાંકરનની ખયાફ અવય વલળે જણાલ.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ.

(10)

1. યીવવવ વળક્ષકની વાંકરનના કામવભાાં ભ ૂવભકા જણાલ.
2. ફવધય ફાકના વાંકરનના પામદા જણાલ.
3. વાંબાતા વભલહડમા દ્વાયા વલકરાાંગન સ્લીકાય એટરે શુ?ાં
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.
1. શ્રલણભાંદના વળક્ષણભાાં લાચા ચચહકત્વકની ભ ૂવભકા વલળે જણાલ.
2. ભનુષ્મ અને અન્ટ્મ પ્રાણીઓ લચ્ચે મુખ્મ તપાલત ધયાલતા રક્ષણ જણાલ.
3. વાભાન્ટ્મ રકની દ્રષ્ષ્ટએ ફવધય અંગે પ્રલતવતી ગેયવભજ જણાલ.

(06)

પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. વલચબન્નતા યુતત ફવધયના સ્લબાલ વલળે ખાવવમત જણાલ.
2. શ્રલણક્ષવત ાભેર ફવધય ફાકના વાભાન્ટ્મ વલકાવ ય અવય કયતાાં હયફ જણાલ.
3. ફવધયને લૈહદક વળક્ષણ આલાભાાં 19 ભી વદીના પાા વલળે જણાલ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નન એક લાક્યભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. (ઓટીઝભ) સ્લ:રીનતા એટરે શુ?ાં
2. વેયેબ્રર ૉ્વીની વ્માખ્મા આ.
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. અળય વીન્ટ્રભની રાક્ષચણકતાઓ જણાલ.
2. વલકરાાંગને નકયીએ યાખનાય ભાચરકના વાંળમ/આળાંકાઓ જણાલ.
3. વ્માલવાવમક ભાગવદળવનની પ્રહક્રમાભાાં વભાલેળ થતી ફાફત જણાલ.
(ફ)

ુ ફ જલાફ આ.
નીચે આેરા પ્રશ્નના ભાાંગ્મા મજ
1. જશન રેવી તરીનીકની સ્થાના વને ____________ ભાાં થઇ શતી.
2. યુ.એવ.એ ની ફવધય ભાટેની એકભાત્ર કરેજનુ ાં નાભ __________ છે .
3. ફશેયાળ ભાલા ભાટેના વાધનનુ ાં નાભ જણાલ.
4. વાંપ્રેણના મુખ્મ ફે પ્રકાય ___________ અને ___________ છે .
5. ચાય લવની ઉંભયે ફાક ઓછાભાાં ઓછા ___________ જેટરા ળબ્દનુ ાં બાંડ ધયાલે છે .
6. ક્યુડ સ્ીચ ધ્ધવતની ળધ ____________ નાભના વળક્ષણ ળાસ્ત્રીએ કયી શતી.

_____________________

(06)

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યનુ નલનવિટી
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

અભ્માવક્રભ

O PGPD

Numerical Code: 0040

ાઠ્યક્રભ

O SESH-02

Numerical Code: 0665

વલમ

O શ્રલણક્ષવત ાભેરાનુાં કણીમ અને ભોખીમ ુનલવવન

તાયીખ

O 05/01/2017

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

કુર ગુણ O 80

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. શ્રલણ યીક્ષણની  ૂલવ જરૂહયમાત વલળે વલસ્તાયથી રખ.
2. અંત:કાનની કામવપ્રણારી સ્લચ્છ આકૃવત્ત દ્વાયા વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. લુ ઈન્ટ્ડતળન એમ્રીપીકેળન વીસ્ટભના પામદાઓ અને ભમાવદાઓ રખ.
2. લાચાના કામો રખ.
3. વાભાન્ટ્મ લાચા વલકાવના તફક્કાઓ રખ.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. ળાાભાાં શ્રલણ વલકરાાંગ ફાક ભાટે કમા કમા યે કડવ યાખલાભાાં આલે છે ? ચચાવ કય.
2. શ્રલણ વલકરાાંગ ફાક શ્રલણમાંત્ર શેયલા આનાકાની કયે છે . તે ભાટે જલાફદાય કાયણ અને
ઉામ રખ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. કેટ ભડેર શ્રલણમાંત્રના વલવલધ બાગ અને તેના કામો રખ.
2. ફાહ્ય કાનની યચના અને તેના કામોની ચચાવ કય.
3. વાાંબલાની ખડને અટકાલલા ભાટે કમા કમા ગરા રેલા જઈએ?
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ.

(10)

1. ઉચ્ચાયણ પ્રહક્રમાભાાં જીબની યચના અને કામો રખ.
2. અલાજના બોવતક ભાદાં ડ વભજાલ.
3. ટયુવનિંગ પકવ ના પામદાઓ અને ભમાવદાઓ રખ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

ૂ ભાાં વભજાલ.
1. ઘત્લ એટરે શુ?ાં ટાંક
2. પ્મયટન ઓહડમભીટયીના અવય કયતા હયફ વભજાલ.
ૂ ભાાં રખ.
3. ભધ્મકાનભાાં આલેર અક્સ્થ વાાંક વલળે ટાંક
પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.
1. શ્રલણ ખાદ્યની ભાત્રાના આધાયે શ્રલણ વલકરાાંગતાના પ્રકાય રખ.
2. સ્ીચ રેઈનયની ઉમચગતા રખ.

(06)

3. BERA હયક્ષણનુ ાં ભશત્લ રખ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નન એક લાક્યભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. ધ્લવન ળાસ્ત્ર એટરે શુ?ાં
2. સ્લયના લણવન ભાટેના ભાદાં ડ કમા કમા છે ?
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. વેન્ટ્વયી ન્ટ્યુઅર શ્રલણ ખાદ્ય ભાટે જલાફદાય ફે કાયણ રખ.
2. શ્ર ૃવતગમ્મ લાચાની કઈણ ત્રણ રાક્ષચણકતાઓ રખ.
3. શ્રલણમાંત્રના પ્રકાયની માદી તૈમાય કય.
(ફ)

ુ ફ જલાફ આ.
નીચે આેરા પ્રશ્નના ભાાંગ્મા મજ
1. ઓગવન ઓપ કટી ભધ્મકાનન બાગ છે . ખરુાં કે ખટુાં
2. અલાજન બેદફધ ____________ નુ ાં એક ચયણ છે .
3. ભાઈક્રપન શ્રલણમાંત્રભાાં અલાજ લધાયલાનુ ાં કામવ કયે છે . ખરુાં કે ખટુાં
4. ભડયે ટ વાાંબલાની ભાત્રા ___________ છે .
5. ઉચ્ચાયણના તભાભ વશામક અંગભાાં વોથી વહક્રમ અંગ _________ છે .
6. ઈમ્ીડેન્ટ્વ હયક્ષણ વલવધવયના હયક્ષણન એક પ્રકાય છે . ખરુાં કે ખટુાં

_____________________

(06)

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યનુ નલનવિટી
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

અભ્માવક્રભ

O PGPD

Numerical Code: 0040

ાઠ્યક્રભ

O SESH-03

Numerical Code: 0668

વલમ

O શ્રલણક્ષનત ાભેરાને બાા અને અન્મ નલમ ળીખલલાની દ્ધનતપ્રણારી

તાયીખ

O 29/12/2016

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

કુર ગુણ O 80

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1.  ૂલવ પ્રાથવભક તફક્કાએ જરૂયી શમ તે બાાની કક્ષા જણાલ.
2. શ્રલણભાંદ ફાકનાાં વળક્ષણભાાં ટેકનરજી કેલી યીતે ઉમગી થામ? તભાય જલાફ મગ્મ ઉદાશયણ
વાથે રખ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. શ્રલણભાંદ ફાકનાાં વળક્ષકને વપ થલાનાાં રક્ષણ રખ.
2. બાા વળક્ષણની ભાખાગત ધ્ધવત જણાલ.
ુ જણાલ.
3. બાાના વલવલધ શેતઓ
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. શ્રલણભાંદ ફાકનાાં બાા વલકાવ ભાટેની ભેટનવર યીફ્રેકટીલ ભેથડને મગ્મ ઉદાશયણ વાથે ચચો.
2. ાઠ્યુસ્તકન ઉમગ કયતી લખતે શ્રલણભાંદને કેલી મુશ્કેરીઓન વાભન કયલ ડે છે ? આ
ૂ ીકયણ (એડ્પપ્ટેળન) કેલી યીતે પામદાકાયક છે ?
મુશ્કેરીઓ દૂ ય કયલા અનુકર
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1.  ૂલવપ્રાથવભક કક્ષાનાાં શ્રલણભાંદ ફાકના વલકાવાત્ભક લાાંચનની કઈણ ચાય પ્રવ ૃવત્તઓ જણાલ.
2. શ્રલણભાંદ ફાકની ળાાનાાં આચામવનાાં કામો જણાલ.
3. ધ એર રી પ્રગ્રાભ રખ.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ.

(10)

1. પ્રાથવભક કક્ષાએ બાા વલકાવ ભાટેની લાતાવરાની પ્રવલવધ રખ.
2. વળક્ષણભાાં ાઠ્યુસ્તકની ભ ૂવભકા શુ ાં છે ?
3. શ્રલણભાંદ ફાકનાાં ળબ્દબાંડનુ ાં મ ૂ્માાંકન કેલી યીતે કયી ળકામ?
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.
1. યહ્ડ આઈરેન્ટ્ડ અભ્માવક્રભ શુ ાં છે ?
2. શ્રલણભાંદ ફાકના પ્રલાવ ભાટે કઈ તૈમાયી કયલી ડે?
3. ભનયાં જન ભાટેન ુ ાં લાાંચન એટરે શુ?ાં

(06)

પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. ફાકના વાયાાં દે ખાલ ભાટે વળક્ષકે કેવ ુ ાં પ્રત્વાશન આવુ ાં જઈએ?
2. બાાનાાં ફાંધાયણ તયીકે અથવવ્મલસ્થા ઘટક જણાલ.
3. ‘દયે ક ાઠ્ બાાના ાઠ્ શમ છે .’ આ વલધાન ઉદાશયણ આી જણાલ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નન એક લાક્યભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. TSA નુ ાં  ૂરુાં નાભ જણાલ.
2. ઉચાયાત્ભક લાાંચન એટરે શુ?ાં
3. ભધયીઝના રક્ષણના પતત નાભ રખ.
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. શ્રલણભાંદ ફાકને મુખ્મધાયાભાાં બેલલા ભાટે લશેરાવયનાાં આંતયક્ષેનનુ ાં ભશત્લ જણાલ.
2. નવવયીભાાં બણતાાં શ્રલણભાંદ ફાક ભાટે “લાવઋતુ” ઉયની વાત પ્રવ ૃવત્તઓની નોંધ કય.
3. નાટયીકયણ એટરે શુ?ાં કમા-કમા વલમ નાટયીકયણથી વભજાલી ળકામ? ઉદાશયણ વાથે યજૂઆત
કય.
(ફ)

નીચેના નલધાન ખયાાં છે કે ખટાાં તે જણાલ.
1. હપટ્ઝયા્ડ કી િવતભાાં કુર 8 વલબાગ છે .
2. ભેટનવર યીફ્રેકટીલ ભેથડ નેધયરેન્ટ્ડના ડૉ. લાન ઉદાને તૈમાય કયી છે .
3. અલાજનુ ાં વલશ્રેણ કયવુ ાં એ શ્રુવતગમ્મ કોળ્મ છે .
4. LPT નુ ાં  ૂરુાં નાભ રેંગ્લેજ પ્રપાઈર ટેસ્ટ છે .
5. યચેસ્ટય ભેથડભાાં આંગીઓ કક્ક અને લાણીન ઉમગ થામ છે .
6. વલકાવાત્ભક લાાંચન તફક્કાલાય વલકવે છે .

_____________________

(06)

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યનુ નલનવિટી
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

ાઠ્યક્રભ

O SECP-01

Numerical Code: 0658

વલમ

O નલા ઉબયતા બાયતીમ વભાજભાાં નળક્ષણ

તાયીખ

O 21/12/2016

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

ુ O 80
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. તત્લજ્ઞાન ના વલવલધ લાદ અનુવાય કેલણી વલમક ખ્માર ચચો.
2. યાષ્રીમ વળક્ષણ નીવત ૧૯૮૬ (૧૯૯૨)ની બરાભણ નોંધ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. લૈહદક યુગભાાં કેલણીના ધ્મેમ, અભ્માવક્રભ, અધ્માન િવત, વળક્ષકનુ ાં સ્થાન અને વળષ્મની
હદનચમાવ લણવલ.
ુ અને અધ્મમન-અધ્માન પ્રહક્રમાન ભ ૂતકા શુ ાં શત, લતવભાન શુ ાં છે
2. કેલણી ના ઘટક તયીકે શેતઓ
અને બવલષ્મ શુ ાં શળે? વભજાલ.
3. પ્રાચીન બાયતભાાં જાણીતાાં અધ્મમન કેન્ટ્દ્ર (વલદ્યાીઠ્) વલળે નોંધ તૈમાય કય.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. આધુવનકીકયણ એટરે શુ?ાં આધુવનકીકયણ પ્રહક્રમાના પ્રલાશ લણવલી આધુવનકીકયણ ના ઘટક નોંધ
અને આધુવનકીકયણની જરૂહયમાત સ્ષ્ટ કય.
2. બાયતીમ લાયવા વલળેની ભ્રાભક ભાહશતી વલળે વલસ્ત ૃત નોંધ તૈમાય કય.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. ‘લણાવશ્રભ ધભવ એ બાયતીમ વભાજન વાાંસ્કૃવતક ામ છે ’ વલધાન વભજાલ.
2. યાં યાગતતા અને પ્રગવતની તુરના કય.
3. કેલ ભાનલ આધુવનક વભ્મ અને સુવસ્ાં કૃવત ભાનલ કશેલામ ?
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ.

(10)

1. ચફન-ઔચાહયક વળક્ષણના ગુણધભો લણવલ.
2. ળા ભાટે ઘય એ ફાકની પ્રથભ ળાા ગણામ છે ?
3. ળાાને વમુદામની નજીક રઇ જલાભાાં લારી-વળક્ષક વાંગઠ્ન કેલી યીતે ભદદરૂ ફની ળકે ?
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. જજ્રા વળક્ષણ અને તારીભ બલન(DIET)ના ઉદ્દે ળ નોંધ.
2. નેળનર ઇન્ટ્સ્ટીટય ૂટ ઓપ એજ્યુકેળન પ્રાવનિંગ એન્ટ્ડ એડવભવનસ્રેળન(NIEPA) ના કામો જણાલ.
3. મ ૂ્મ વળક્ષણન અથવ સ્ષ્ટ કયી મ ૂ્મ વળક્ષણના અભ્માવક્રભ ભાટેના Öષ્ષ્ટકણ વભજાલ.

પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. ટકાઉ વલકાવના કકવ પ્રવતભાનનુ ાં ધ્મેમ સ્ષ્ટ કય.
2. બાયતનુ ાં ટેકનનજજકર વલઝન શુ ાં છે ?
3. વ્માલવાવમક વળક્ષણના ઉદ્દે ળ જણાલ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નન એક લાક્યભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. ગાાંધીજીએ વનદાન કયે રા વાત વાભાજજક દુષ્કભો જણાલ.
2. બાયતભાાં ભાનલ વાંવાધન વલકાવની જરૂહયમાતના ચાય હયભાણ જણાલ.
ૂ ભાાં વભજાલ.
3. એક મ ૂભ ૂત અવધકાય તયીકે વળક્ષણ ટાંક
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. ગાાંધીજીના વનાનુ ાં બાયત કેવ ુ ાં શતુ?ાં
2. વળક્ષણની ઔચાહયક િવત અને અનોચાહયક િવત લચ્ચેના તપાલત જણાલ.
3. જગરી
ાં
વભાજના રક્ષણ લણવલ.
(ફ)

નીચે આેરા નલધાન ખયાાં (

છે કે ખટાાં (

તે જણાલ.

(06)

1. વિભે  ૂલવને વાંદેળ આપ્મ છે કે સ્લની ળધ દ્વાયા જ ભાનલનુ ાં યક્ષણ થઇ ળકાળે.
2. ડેવલવ મુયેન વવિાાંત દળાવલે છે કે વાભાજજક સ્તયીકયણ વલશ્વ વ્માી છે .
3. ગુરુકુભાાંથી વલધાથી અધ્મમન  ૂણવ કયી વભાજભાાં ાછા પયે તે ઘટના ને ઉનમન વાંસ્કાય કશે છે .
4. યાષ્રીમ વળક્ષણ ાાંચ (૧૯૬૪-૬૬) એ વત્રબાા સ ૂત્ર સ ૂચવ્યુ ાં શતુ.ાં
5. ફાંધાયણન આટીકર ૧૪ કામદા વભક્ષ તભાભ વમુદામ ભાટે વભાનતા સ ૂચલે છે .
6. બાયતભાાં વો પ્રથભ ઓન યુવનલવવિટીની સ્થાના હદ્શી ળશેયભાાં થઇ શતી.

_____________________

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુવનલવવિટી
વત્રાાંત યીક્ષા હડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

ાઠ્યક્રભ

O SECP-02

Numerical Code: 0659

વલમ

O ળૈક્ષણણક ભનનલજ્ઞાન અને નલકરાાંગ ફાક

તાયીખ

O 22/12/2016

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

ુ O 80
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ આ.

(10)

1. ભનવલજ્ઞાનની આધુવનક હયબાાઓન ઉ્રેખ કય અને તેના વલવલધ ળાખાઓનુ ાં લણવન કય.
2. વલકાવના વવિાાંતનુ ાં લણવન કય.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ.

(10)

1. સ્મ ૃવતના પ્રકાયનુ ાં લણવન કય.
2. ળૈક્ષચણક ભનવલજ્ઞાનના ક્ષેત્રની ચચાવ કય.
3. વલળે વળક્ષણભાાં ળૈક્ષચણક ભનવલજ્ઞાનની જરૂહયમાત જણાલ.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. જીન વમાજેના જ્ઞાનાત્ભક (કગનેહટલ) વલકાવના વવિાાંતનુ ાં લણવન કય.
2. વલકાવની વલવલધ અલસ્થાઓ વલળે નોંધ રખ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ગબવસ્થ વળશુને અવયકયતા હયફ વલળે રખ.
2. ી.ડફ્યુ.ડી. એતટના અનુવધ
ાં ાને વલકરાાંગતાના લગીકયણ રખ.
3. વર્જનળીરતા એટરે શુ?ાં વલકરાાંગ ફાકભાાં વર્જનળીરતા લધાયલા ભાટે તભે શુ ાં કયળ.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ગાડવ નયન ફહબ
ુ દ્વુ િના વવિાાંતનુ ાં લણવન કય.
2. બુદ્વિભાનની કઈણ એક કવટીની ચચાવ કય.
3. વલકરાાંગ ફાકના વળક્ષણભાાં વરાશ અને ભાગવદળવન ળા ભાટે જરૂયી છે .
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. વલકાવાત્ભક ખાભી વલળે નોંધ રખ.
2. ધ્માનની ખાભીલાા અવતવહક્રમ ફાકની વલળેતાઓ જણાલ.
3. વ ૃદ્વિ અને વલકાવન તપાલત જણાલ.
પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.
1. નલજાત ફાકની ળાયીહયક વલળેતાઓ વલળે રખ.
2. ફા્માઅલસ્થા દયવભમાન બાા વલકાવનુ ાં લણવન કય.
3. અવધગભના ાલરાલ વવધ્ધાાંતના ળૈક્ષચણક પચરતાથવની ચચાવ કય.

(06)

(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.

(06)

1. તનાલ એટરે શુ?ાં
2. બાલનાત્ભક વલકાવ એટરે શુ?ાં
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં રખ.

(06)

1. તનાલના હયફનુ ાં લણવન કય.
2. વનમવભત કવયતના પામદા જણાલ.
3. વળક્ષક ભાટે વ્મક્તતગત તપાલતનુ ાં જ્ઞાન ળા ભાટે જરૂયી છે .
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ.(ખયા છે કે ખટાાં તે જણાલ)
1. આઈકયુ ાં સ ૂત્ર વી.એ./એભ.એ. x ૧૦૦ છે .
2. અચબમગ્મતા વલળે ક્ષભતા દળાવલે છે .
3. વલળે ફાકના અંતગવત વલકરાાંગ અને પ્રવતબાળાી ફાક આલે છે .
4. વહક્રમ અચબવાંધાન(ઓયે ન્ટ્ટ કન્ટ્ડીળનીંગ)નુ ાં પ્રવતાદક ષ્સ્કનય છે .
5. વલરશેભ વુટાં ને આધુવનક ભનવલજ્ઞાનન વાંસ્થાક કશે છે .
6. અવધગભ લતવનના વાેચક્ષક પેયપાય છે .

_____________________

(06)

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુવનલવવિટી
વત્રાાંત યીક્ષા હડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

ાઠ્યક્રભ

O SECP-03

Numerical Code: 0660

નલમ

O ળૈક્ષણણક આમજન અને વાંચારન, અભ્માવક્રભ સ્લરૂયચના અને વાંળધન

તાયીખ

O 04/01/2017

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

ુ O 80
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ળૈક્ષચણક આમજનના અથવ અને રક્ષણ જણાલી ળૈક્ષચણક મજનાના અચબગભ વલળે
વવલસ્તાય ભાહશતી આ.
2. અભ્માવક્રભનુ ાં ભશત્લ અને જરૂહયમાત વભજાલી અભ્માવક્રભ પ્રહક્રમા અને તેના વાન ની
વલગતલાય ચચાવ કય.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. અધ્માન અધ્મમન પ્રહક્રમાભાાં મ ૂ્માાંકનની ભ ૂવભકા વભજાલ.
2. ભાનાાંક વાંદબવન અથવ જણાલી તેના રાબ તથા ગેયરાબ વભજાલ.
ુ વવલસ્તાય વભજાલ.
3. વવદ્વિ કવટીના શેતઓ
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

ૂ ભાાં
1. અભ્માવક્રભ મ ૂ્માાંકનના સ્ત્રત વભજાલી અભ્માવક્રભ મ ૂ્માાંકનના પ્રવતભાન વલળે ટાંક
વભજૂતી આ.
2. મ ૂ્માાંકનની વાંક્ના સ્ષ્ટ કયી વાયા મ ૂ્માાંકન વાધનની વલળેતાઓ વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

ૂ નોંધ રખ.
1. લરણનુ ાં ભાન ઉય ટાંક
2. અભ્માવક્રભના પ્રકાય વલે વભજાલ.
3. વલશ્વવલદ્યારમ(યાધાકૃષ્ણ કવભળન) વળક્ષણ ાંચ વભજાલ.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

ૂ નોંધ રખ.
1. બાયતની ુનલવવન હયદ(કાઉન્ટ્વીર)(RCI) વલળે ટાંક
2. કહઠ્નતા મ ૂ્મ અને બેદયખ મ ૂ્મ ઉદાશયણ વહશત વભજાલ.
3. અભ્માવક્રભ મ ૂ્માાંકનના વલવલધ ાવાાંઓની વભજૂતી આ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.
1. અભ્માવક્રભ વલકાવના અચબગભ : કઈણ ફે ની વભજૂતી આ.
ૂ ભાાં વભજૂતી આ.
2. પ્રવાંગ નોંધ વલળે ટાંક
ૂ ભાાં વભજાલ.
3. વળક્ષણ ક્ષેત્રભાાં NCTE ની ભ ૂવભકા ટાંક

(06)

પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

ૂ ભાાં વભજાલ.
1. યાજ્મ કક્ષાએ અભ્માવક્રભ આમજન ટાંક
ૂ ભાાં વભજાલ.
2. યાષ્રીમ ળૈક્ષચણક તેભજ વાંળધન હયદ (NCERT) વલળે ટાંક
3. ક્રભભાદાં ડ ની કઈ ણ ત્રણ ભમાવદા વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.

(06)

1. HNTLA નુ ાં  ૂણવ નાભ આ.
2. D.P.S.E.E નુ ાં  ૂણવ નાભ આ.
3. વાભાજજક વાંદબવ મુજફ અભ્માવક્રભ વભજાલ.
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. અભ્માવક્રભ મજના ભાટે ધ્માનભાાં યાખલાની ફે ફાફત વલળે વભજૂતી આ.
ૂ ભાાં વભજાલ.
2. યાષ્રીમ મુતત વલદ્યારમ (National Open School) વલળે ટાંક
ૂ ભાાં વભજાલ.
3. ગ્રેહડિંગ પ્રણારી શુ ાં છે ? ટાંક
(ફ)

નીચે આેરા નલધાન ખયાાં છે કે ખટાાં જણાલ.

.

1. બ ૃશદ વીભા વવધ્ધ્ધ કવટી ુનઃપ્રભાચણતના યચવમતા રથડ. એભ. ડન. છે .
2. મ ૂરક વાંદબવ મ ૂ્માાંકન નકયી દાતાઓને વલધાથીઓને વાંદ કયલાભાાં ભદદરૂ થતુ ાં નથી.
3. 1987ભાાં શ્રી યાજીલ ગાાંધી એ ગૃશ ખાતાનુ ાં નાભ MHRD યાખ્યુ શતુ.ાં
4. આણી નલભી ાંચલીમ મજનાનુ ાં લવ 1992-97 છે .
5. વુડે 1963ભાાં અધ્મમન અનુબલની વાંદગી ભાટે દવ ભાદાં ડ આેરા છે .
6. SCERT નુ ાં  ૂણવ નાભ State Council of Educational Research and Training થામ છે .

____________________

(06)

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુવનલવવિટી
વત્રાાંત યીક્ષા હડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

અભ્માવક્રભ

O PGPD

Numerical Code: 0040

ાઠ્યક્રભ

O SECP-04

Numerical Code: 0661

વલમ

O નલકરાાંગતાઓન ડયચમ

તાયીખ

O 23/12/2016

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

કુર ગુણ O 80

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. અક્સ્થક્ષવત વલમક વલકરાાંગતાઓનુ ાં લગીકયણ કય અને કઈણ ફે અક્સ્થક્ષવત વલમક
વલકરાાંગતાઓને વલસ્તાય ૂલવક વભજાલ.
2. રવનિંગ હડવએફીરીટી એટરે શુ ાં ? વભજાલ. રવનિંગ હડવએફીરીટીના વનદાનાત્ભક ભાદાં ડ
વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભાંદ બુધ્ધ્ધતા એટરે શુ?ાં તેન ુ ાં એ.એભ.આય. અનુવાય લગીકયણ કય.
2. શ્રલણક્ષવતના જન્ટ્ભ ૂલેના અને જન્ટ્ભ છીના કાયણ દળાવલ.
3. વલળે ફાક શમ એલા ભાતા-વતાઓની તેઓના વલવળષ્ટ ફાક પ્રત્મેની પ્રલતવતી ભનવ ૃવત્તઓ
અને આંતયહક્રમાઓનુ ાં લણવન કય.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. વલકરાાંગજનનાાં વળક્ષણ વલળે ઐવતશાવવક હયપ્રેક્ષ્મ અને ફાંધાયણીમ પયજરૂે જલાફદાયીઓની
ભાહશતી આ.
2. વલકરાાંગ ફાકના વળક્ષણભાાં ચફનવયકાયી યાષ્રીમ અને આંતયયાષ્રીમ ભધ્મસ્થી વાંસ્થાઓની
ભ ૂવભકા વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. વલકરાાંગ ફાક ભાટેની વયકાયી નીવત તેભજ વયકાયના રાબ વલળે વભજાલ.
2. આઈ.ઈ.ી ને વભજાલી તેના ઘટક વલળેની ભાહશતી આ.
3. વલકરાાંગજન ભાટેના વાંકચરત વળક્ષણની કેન્ટ્દ્રીમ ુયસ્કૃત મજના (આઈ.ડી) અને યાજ્મ સ્તયની
ભધ્મસ્થી વાંસ્થાઓની ભ ૂવભકા. ડી.ી.ઈ.ી. હયમજનાઓ વભજાલ.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.
1. ભગજનના રકલાનુ ાં (વી.ી.) લગીકયણ કય.
2. વલળે ળાા વ્મલશાય હક્રમાઓની ત્રુટીઓ જણાલ.
3. ધ્માનભાાં ત ૂટ અને અવતવહક્રમતા વલકૃવત (એ.ડી.એચ.ડી.) ની વલળેતા જણાલ અને તેના
વનદાનાત્ભક ભાદાં ડ વભજાલ.

(10)

(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. ક્ષવત અને વલકરાાંગતા લચ્ચેન તપાલત વભજાલ.
2. વલકરાાંગજન ભાટેના વળક્ષણ વલળેની યાષ્રીમ નીવત (1986)ની બરાભણ જણાલ.
3. ઓઁહટિષ્સ્ટક ફાકની વ્મલશાહયક ખાવવમત જણાલ.
પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

ૂ નોંધ રખ.
1. કામવગરાાંન કામવક્રભ(ી.ઓ.એ) 1992 ય ટાંક
2. Öષ્ષ્ટક્ષવત ાભેરી વ્મક્તતઓ ભાટેની યાષ્રીમ વાંસ્થા (એન.આઈ.લી.એચ) વલળે ભાહશતી જણાલ.
3. શ્રલણક્ષવત વલળેના વનવિત-ઓખ જણાલ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.

(06)

1. એન.આઈ.એચ.એચ.(NIHH) નુ ાં  ૂરુાં નાભ જણાલ.
2. AAIDD નુ ાં  ૂરુાંનાભ જણાલ.
3. BASIC MR નુ ાં  ૂરુાં નાભ જણાલ.
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. વાભાજજક વાંકરન એટરે શુ?ાં
2. PWD એતટ અનુવાય  ૂણવ અંધતા અને આંવળક Öષ્ષ્ટક્ષવતની વ્માખ્મા આ.
3. વાંભચરત વળક્ષણના રાબ જણાલ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ.

(06)

1. વલકરાાંગતાઓના લગીકયણ ભાટે વલવવાભાન્ટ્મ યીતે ઉમગભાાં રેલાના અચબગભ ________
અને ________ છે .
2. બાયતભાાં વોથી લધુ વલવ વાભાન્ટ્મ જલા ભતી વલકરાાંગતા __________ કાયણથી થામ છે .
3. શ્રલણની વાંલેદનળીરતાને ____________ ભાાં ભાી ળકીએ છીએ.
4. ેયાપ્રેજીઆ _______ ન એક પ્રકાય છે .
5. વલકરાાંગજનના અવધકાયનુ ાં યક્ષણ __________ કયે છે .
6. ઓઁહટિષ્સ્ટક ફાકની ઓખ ક્ાાં લવ છી થામ છે ?

(અ) ૩ લવ છી

(ફ) 1 લવ છી
(ક) 2 લવ છી
____________________

(ડ) 4 લવ છી

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુવનલવવિટી
વત્રાાંત યીક્ષા હડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

અભ્માવક્રભ

O PGPD

Numerical Code: 0040

ાઠ્યક્રભ

O SESV-01

Numerical Code: 0664

નલમ

O Öષ્ટટક્ષનત ાભેરાાં ફાકના નળક્ષણન ડયચમ

તાયીખ

O 24/12/2016

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

ુ O 80
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભાતા-વતાનાાં ભનલરણભાાં સુધાય કયી યવ રેતા કયલા ભાટે વળક્ષક તયીકે કમા કમા કામવક્રભ
શાથ ધયી ળકામ તેન ુ ાં લણવન કય.
2. વળક્ષણ ભાટે વલળે જરૂય શમ તેલા ફાક ભાટે વળક્ષક દ્વાયા ઉમગભાાં રેલાતા ળબ્દ રખ અને
સ્ષ્ટતા આ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. Öષ્ષ્ટક્ષવત ાભેરા વલધાથીના વલકાવ અથે બાયતીમ ઈવતશાવની રૂયે ખા વવલસ્તાય વભજાલ.
2. લધાયાની વલકરાાંગતા ધયાલતા Öષ્ષ્ટક્ષવત ાભેરા ફાકના વળક્ષણની હયક્સ્થવત-વભસ્માઓનુ ાં
આરેખન કય.
3. લગવવળક્ષણ દયવભમાન વળક્ષક તયીકે Öષ્ષ્ટશીન ફાકને  ૂયી ાડલાભાાં આલતી વાંલદ
ે ીકયણ
વ્ય ૂશયચનાઓની વભજ આ.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. વલદે ળભાાં Öષ્ષ્ટક્ષવત ાભેરા વ્મક્તતઓભાાં વલકાવ અથે રેલામેરા ઐવતશાવવક ગરાાંઓ વલળે
વભજાલ.
2. લધાયાની વલકરાાંગતા શમ તેલા Öષ્ષ્ટક્ષવત ાભેરાાં ફાકભાાં વાંક્ના ના વલકાવના વલવલધ ક્ષેત્ર
વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભાંદબુધ્ધ્ધ વાથે અ્Öષ્ષ્ટ ધયાલતા ફાક ભાટેની ળૈક્ષચણક ગચબિત અવય લણવલ.
2. Öષ્ષ્ટક્ષવત ાભેરા વલધાથી વાથે ભાતા-વતા ભનલરણની ચચાવ કય.
3. લધાયાની વલકરાાંગતા વાથે Öષ્ષ્ટક્ષવત ાભેરા ફાકને અાતી બ્રેઇરની વશામક વેલાઓભાાં
ધ્માન યાખલાની ફાફત વલળે જણાલ.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. 1995ના ધાયા મુજફ વલવલધ વલકરાાંગતાઓ જણાલ અને વભજાલ.
2. અ્Öષ્ષ્ટ ધયાલતા ફાકના TLMની માદી ફનાલ અને તેભાાં ઉમગ જણાલ.
3. Öષ્ષ્ટક્ષવત ાભેરા ફાક વાથે તેભના વભત્રભાંડ અને બાઈફશેનના લરણ ની અવય લણવલ.

(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. અ્Öષ્ષ્ટ ફાકની લાાંચન વાંદગી લધાયલા ભાટેના ક્ષેત્રની માદી ફનાલ.
2. શ્રલણભાંદતા વાથે અ્Öષ્ષ્ટના ફાક ય વળક્ષણની અવય લણવલ.
3. લધાયાની વલકરાાંગતા શમ તેલા Öષ્ષ્ટક્ષવત ાભેરા ફાકને અાતી વાભાજજક વેલાઓ રખ.
પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. “અ્Öષ્ષ્ટ” અને “અંળત: Öષ્ષ્ટ” શમ તેલી વ્મક્તતન તપાલત આ.
2. રલેન પી્ડના વલળાય અનુવાય Öષ્ષ્ટ વલહશનતાને કાયણે વ્મક્તત ય થતી અવય લણવલ.
3. Öષ્ષ્ટવલહશનતા ાભેરા (૩-5) લવના ફાકના શરનચરન લધાયલા કેલી પ્રવ ૃવત્ત શાથ ધયી ળકામ
લણવલ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્ભાાં આ.

(06)

1. ફાકન વલકાવ એટરે શુ?ાં
2. વતત મ ૂ્માાંકન (Öષ્ષ્ટ વલકરાાંગતા) વાંક્ના આ.
3. ટાી ળકામ તેલી Öષ્ષ્ટશીનતા ના યગના નાભ આ.
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. અ્Öષ્ષ્ટ ધયાલતા વલધાથી ભાટે કમ્પ્યુટયન ઉમગ રખ.
2. “Öષ્ષ્ટશીન ફાક ભાહશતીન વાંલાદ કયલા ળાષ્બ્દક અચબવ્મક્તત કયે છે ” વભજાલ.
3. Öષ્ષ્ટહશનતા ભાટે ભનવાભાજજક ગચબિત અવય રખ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ.

(06)

1. જે દાથવભાાંથી ઓછ પ્રકાળ વાય થઇ ળકે તેને ______ કશેલામ.
2. આ.ી.ટી. નુ ાં  ૂણવનાભ _______________ થામ.
3. બાયતભાાં __________ ભાાં ઈ.વ. __________ ભાાં Öષ્ષ્ટશીન ભાટેની શેરી ળાા સ્થાઈ.
4. બ્રેઇર પ્રણારી ની ળધ ઈ.વ. _______ ભાાં __________ એ કયી શતી.
5. અ્Öષ્ષ્ટલાા વલધાથી ભટા અક્ષય લાાંચલા ભાટે ________ ન ઉમગ કયે છે .
6. વ આજેટ ન વવધ્ધાાંત ________ અને ________લચ્ચેની આંતય હક્રમા ય કેષ્ન્ટ્દ્રત છે .

____________________

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુવનલવવિટી
વત્રાાંત યીક્ષા હડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

અભ્માવક્રભ

O PGPD

Numerical Code: 0040

ાઠ્યક્રભ

O SESV-02

Numerical Code: 0667

વલમ

O Öષ્ટટક્ષનત નલળે ળૈક્ષણણક ડયપ્રેક્ષ્મ

તાયીખ

O 05/01/2017

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

કુર ગુણ O 80

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભાનલ આંખની આકૃવત્ત દયી તેના વલવલધ બાગના નાભ આી દયે ક બાગના કામવન ુ ાં વલસ્તાય
 ૂલવક લણવન કય.
2. Öષ્ષ્ટક્ષવત લાા ફાક ભાટેની ળૈક્ષચણક વેલાઓન બાયતભાાં થમેર વલકાવ વભજાલ અને તે
વેલાઓ આલા ભાટે શેર કયનાયી પ્રથભ બાયતની ાાંચ વ્મક્તત/વાંસ્થાઓ ને વવલસ્તાય થી
વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. આંખના વાભાન્ટ્મ યગને વલસ્તાયથી વભજાલ.
2. બાયત જેલા દે ળભાાં ઇન્ટ્ક લુઝનની શુ ાં જરૂય છે ? વભાવલષ્ટતા અને વાંકચરત મજનાઓભાાં
(વેટીંગભાાં) જુદાજુદા અવધકાયીઓની જલાફદાયી ઓ શુ ાં છે તે જણાલ.
ૂ નની
3. અભ્માવક્રભની વ્માખ્મા આ. Öષ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાક ભાટે અભ્માવક્રભભાાં અનુકર
જરૂયીમાત વભજાલ તેભજ વીધી અને યક્ષ વેલાઓ અને તેની આલશ્મકતાઓની ચચાવ કય.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

ુ સ્ષ્ટ કયી. ામાની મ ૂ્માાંકન ધ્ધવત અને વાભાન્ટ્મ
1. લશેરાની ઓખ અને મ ૂ્માાંકન ના શેતઓ
યીતે લયાતી પ્રચચરત મ ૂ્માાંકન કવટીઓ વલસ્તાયથી રખ.
2. Öષ્ષ્ટશીન ફાકના વળક્ષણભાાં ઉમગભાાં રેલાની “ળૈક્ષચણક ટેકનરજી” એટરે શુ?ાં તેભાાં વાધનવાભગ્રીની વાંદગીભાાં મગ્મ ટેકનરજીના ભાદાં ડ વભજાલી સ્થાવનક યીતે પ્રાપ્ત વાધનવાભગ્રીઓનુ ાં લણવન વલસ્તાયથી કય.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

ુ સ્ષ્ટ કય, તેભજ વાંકચરત વળક્ષણના ભડેર વભજાલ.
1. વાંકચરત વળક્ષણના ધ્મેમ અને શેતઓ
2. Öષ્ષ્ટ ભાંદતાલાા ફાકના વળક્ષણભાાં ઉમગી આધુવનક વાધન, લૈજ્ઞાવનક વાધન અને
કમ્પ્યુટયાઈવ ની ચચાવ કય.
3. Öષ્ષ્ટશીન ફાકને વભાજભાાં યશેલા ભાટે નફા ાડનાય તત્લ વાભે તેના શક્ક અને આલશ્મક
જરૂયીમાત ભાટે ના કોળ્મની ચચાવ કય.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.
1. વભાવલષ્ટતાના વળક્ષણભાાં કેલા પ્રકાયની વેલાઓની જગલાઈ છે અને વભાવલષ્ટ વળક્ષણની
વપતા ભાટે કઈ કઈ ફાફત ભશત્લની છે તેની ચચાવ કય.

(10)

2. ઇન્ટ્ટીગ્રેટેડ (integrated) એજ્યુકેળન પ્રગ્રાભભાાં વનમવભત વળક્ષક અને હયવવવ વળક્ષકની
કાભગીયીનુ ાં ભશત્લ વભજાલ.
3. Öષ્ષ્ટશીન ફાક ભાટે વર્જનાત્ભક કરાઓની વભજૂતી આ અને વર્જનાત્ભક પ્રવ ૃવતઓનુ ાં સ્લરૂ
વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. ઇન્ટ્કલુજીલ એજ્યુકેળનભાાં (RCI) આય.વી.આઈ. ની ભ ૂવભકા જણાલ.
2. પ્રવ અભ્માવક્રભન અથવ વભજાલ અને તેના અંગભ ૂત ઘટક ચચાવ કય.
3. લશેરાવયની ઓખ અને તેના ઉચાયનુ ાં ભશત્લ વભજાલ.
પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. બાયતભાાં “ઇન્ટ્કલુઝીલ એજ્યુકેળનનુ ાં બવલષ્મ” આ વલધાનની ચચાવ કય.
2. Öષ્ષ્ટશીન ફાકભાાં તાણ અને આયગ્મ વાંફધ
ાં ી વભસ્માઓના ભખ્મ કાયણ જણાલ.
3. Öષ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાક ભાટે અનુકચૂ રત વળક્ષણ વાભગ્રી એટરે શુ?ાં વાધન-વાભગ્રી તૈમાય
કયલાના વવધ્ધાાંત ળા છે ?
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.

(06)

1. શાઇય આવમા એટરે શુ?ાં
2. સ્નેરન ટેસ્ટ અને Öષ્ષ્ટક્ષેત્રે ટેસ્ટ ક્ાયે લયામ છે ?
3. ઇન્ટ્કલુઝીલ એજ્યુકેળન એટરે શુ ાં ?
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. આંખ અને તેની કાજી (વાંબા) વલળે ચચાવ કય .
2. Öષ્ષ્ટશીન ફાકના વળક્ષણભાાં યાં યાગત વાધન વલળે રખ.
3. વલકરાાંગ વ્મક્તતઓ ભાટે વર્જનરક્ષી કરાઓની આલશ્મકતાઓ જણાલ અને તેભાાં તેના રાબ
જણાલ.
(ફ)

ુ ફ જલાફ આ.
નીચે આેરા પ્રશ્નના ભાાંગ્મા મજ

(06)

1. નજીકની Öષ્ષ્ટ ની ખાભી એટરે
(અ) ભામવમા

(ફ) શાઇય ઓીમા

(ક) પ્રેસ્ફામવમા

(ડ) ડેપ્થ વેપ્ળન

2. વનલાવી ળાા નીચેના ભાટે ફનાલી છે .
(અ) ખ ૂફજ ગયીફ ફાક ભાટે
(ફ) અાંગ ફાક કે જ્માાં તેઓ યશેતા શમ છે .
(ક) એલા ફાક કે જેના ઘય ળાાથી ખ ૂફ જ દૂ ય છે .
(ડ) ખ ૂફ જ તેજસ્લી ફાક ભાટે
3. આંસુ __________ ભાાંથી ઉત્ન્ન થામ છે .
4. વાંકચરત વળક્ષણનુ ાં ધ્મેમ _______ છે .
5. દ્રષ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાક ટુકડે ટુકડે ળીખે છે - આ વલધાન વાચુ ાં છે કે ખટુાં રખ.
6. સ્ટીયીમ ટાઇ લરણ એટરે યાં યાગત લરણ- આ વલધાન વાચુ ાં છે કે ખટુાં રખ.

_____________________

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુવનલવવિટી
વત્રાાંત યીક્ષા હડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

: Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

અભ્માવક્રભ

: PGPD

Numerical Code: 0040

ાઠ્યક્રભ

: SESV-03

Numerical Code: 0670

નલમ

: ાઠ્યસ ૂચનાઓની દ્ધનતઓ

તાયીખ

: 29/12/2016

નોંધણી નાંફય :______________

વભમ

: 11.00 to 02.00

ુ : 80
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. Öષ્ષ્ટક્ષવત ાભેરા ફાકની વાંત્નાઓના વલકાવ ભાટેની વભજ આી તેના ઉદ્દે શ્મ વભજાલલા
તેભજ આ ક્નાઓ અને વલચાયને ચફન-દ્રષ્ષ્ટમ અનુબલ  ૂયા ાડલાની પ્રહક્રમા ને વલસ્તાયથી
વભજાલ.
ુ અને ધ્મેમ વભજાલી Öષ્ષ્ટશીન ફાકને વલજ્ઞાન વલમ ળીખલલા ભાટે તેની
2. વલજ્ઞાન વળક્ષણના શેતઓ
જુદી જુદી ધ્ધવતઓનુ ાં લણવન કય.
(ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. Öષ્ષ્ટશીન ફાકને ગચણત વલમ ળીખલલા ભાટે તેની Öષ્ષ્ટક્ષવત શુ ાં અવય શચાડે છે તેની ચચાવ કય.
2. Öષ્ષ્ટશીનતાની વ્મક્તતની લસ્તુરક્ષીતા ય ડતી અને આત્ભરક્ષી અવય વવલસ્તાયથી વભજાલ.
ુ વભજાલ. Öષ્ષ્ટશીન ફાકના
3. વભાજળાસ્ત્ર અને વભાજવલદ્યાન અથવ સ્ષ્ટ કય તેભજ તેના શેતઓ
વળક્ષણભાાં વભાજળાસ્ત્રના અધ્મમનના ખાવ ધ્મેમની ચચાવ કય.
પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. Öષ્ષ્ટશીન ફાકના વલાાંગી વલકાવભાાં વલવલધ પ્રકાયના ઉકાયણ અને વાધનનુ ાં ભશત્લ વભજાલ.
2. લાાંચન વાયગ્રશણ ળક્તત એટરે શુ ાં ?તેના પ્રકાય તેભજ ળીખલલાની તકવનક વવલસ્તાયથી રખ
તેભજ Öષ્ષ્ટશીન વલધાથીઓભાાં લાાંચનની ટેલ વલકવાલલા આ શુ ાં કયળ જણાલ..
(ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. જ્ઞાનતાંત્રીમ વલકાવની વ્માખ્મા આ અને જ્ઞાનતાંત્રીમ વલકાવ ય Öષ્ષ્ટશીનતા શુ ાં અવય ડે છે તે
વવલસ્તાય વભજાલ.
2. દ્રષ્ષ્ટશીન ફાકને ગચણત વલમ ળીખલલા ભાટે લયાતા વલવલધ વાધન અને ઉકાયણ ની ચચાવ
કય.
3. નકળા એટરે શુ ાં વભજાલ. તેભજ નતળાનુ ાં લગીકયણ વવલસ્તાયથી રખ.
પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. વળક્ષણભાાં અધ્મમન ધ્ધવતનુ ાં ભશત્લ વભજાલ અને Öષ્ષ્ટશીન ફાકને ળીખલલા ભાટે ઉમગભાાં
આલતી પ્રે-લે ધ્ધવત વલે રખ.
2. બ્રેઇરન વલકાવ કઈ યીતે થમ ? બ્રેઇર રેખન અને લાાંચન ળીખલલા ભાટેની જુદી જુદી ધ્ધવતઓ
વલે રખ.
3. ઓયીઅન્ટ્ટેળન (આકરન) અને ભફીરીટી(શરનચરન) ની વ્માખ્મા આ તેભાાં ઉમગી વલવલધ
યીત અને વાધનની ચચાવ કય.

(ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. Öષ્ષ્ટશીન ફાકના બ્રેઇર વલકાવ ભાટે સ ૂચન અને ભાગવદળવન આ.
2. Öષ્ષ્ટશીન ફાક ભાટે ધયણ- 6 ના વલજ્ઞાન વલમના એક એકભ ળીખલલા ભાટે ાઠ્ આમજન
તૈમાય કય.
3. Öષ્ષ્ટશીન ફાક ભાટે ઉમગી નકળાના પ્રકાય રખ. તેભજ તેભાાં અનુબલલી ડતી લાાંચન અને
અથવઘટનની મુશ્કેરીઓ વભજાલ.
પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. બાયતીમ બ્રેઇર ભાાં ગચણત વાંકેત વાંજ્ઞાઓ વલસ્તાયથી વભજાલ.
2. રાકડી તકવનક ની વભજૂતી આ.
3. આકરન અને શરનચરનની કુળતાઓ વલે રખ.
(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્ભાાં આ.

(06)

1. ‘જ્ઞાનતાંત્રીમ’ વલકાવના મુખ્મ રક્ષણ કમા છે ?
2. બાયતીમ બ્રેઈર ગચણત વાંકેતભાાં લત્તા(+), ફાદફાકી(-), ગુણાકાય(x), ના કયતા ઓછાં(<) અને ના
કયતા લધાયે (>) ના ટકા રખ.
3. Öષ્ષ્ટશીન વ્મક્તત ભાટે આકરન અને શરનચરનનુ ાં રક્ષ્મ કે ભશત્લ શુ ાં છે .
પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. મ ૂ્માાંકનની વ્માખ્મા આ. Öષ્ષ્ટશીન ફાકના બાા અને ગચણતના વલકાવરક્ષી મ ૂ્માાંકનની
જરૂહયમાત વભજાલ.
2. જ્ઞાનતાંત્રીમ વલકાવભાાં વમાજેના જ્ઞાનતાંત્રીમ વલકાવના તફક્કાઓ વભજાલ.
3.

મ ૂ્માાંકનન અથવ આી મ ૂ્માાંકનની ટેકવનક વલળે રખ.

(ફ) નીચેની ખારીજગ્મા પ ૂય.

(06)

1. ગચણતને રગતી વાંક્નાઓ ળીખલી એટરે ..
(અ) તાહકિક વલચાયળક્તતન વલકાવ

(ફ) વાંક્ખ્મક કુળતાઓ અને કામવકયણ તકવ કયલ.

(ક) ગચણતને રગતી વભસ્માઓન ઉકેર ળધલાની ક્ષભતા

(ડ) ઉયતત તભાભ

2. વળક્ષણનુ ાં ભનવલજ્ઞાવનકીયણન વવધ્ધાાંતની ાછ યશેર છે .
(અ) અધ્મમનની વ્યુ યીષ્તટક ધ્ધવત

(ફ) હક્રમા દ્વાયા વળક્ષણ.

(ક) ળધ ધ્ધવત

(ડ) પ્રે-લે ધ્ધવત

3. બ્રેઈરની ળધ ________ કયી.
4. દૈ વનકજીલનની કુળતાઓભાાં વનુણતા વ્મક્તતને ________ અને __________ ફનાલે છે .
5. Öષ્ષ્ટ ભાંદતાલાા ફાકને નકળાના કળ્મ ભટા કદના નકળાથી જ ળીખલલા જઈએ.- આ વલધાન
વાચુ ાં છે કે ખટુાં તે જણાલ.
6. Öષ્ષ્ટક્ષવત ાભેરી વ્મક્તતઓ ભાટે આકરન અને શરનચરન આલશ્મક નથી – આ વલધાન વાચુ ાં છે કે
ખટુાં તે જણાલ.

____________________

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુવનલવવિટી
વત્રાાંત યીક્ષા હડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

અભ્માવક્રભ

O PGPD

Numerical Code: 0040

ાઠ્યક્રભ

O SESM-01

Numerical Code: 0663

વલમ

O ભાનનવકક્ષનત ધયાલતી વ્મક્તતઓની ઓખ અને આકાયણી

તાયીખ

O 24/12/2016

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

ુ O 80
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ICD પ્રભાણે ભાનવવક ભાંદતા એટરે શુ?ાં ભાનવવક ભાંદતા વલળે તભે શુ ાં વભજ છ? તેન ુ ાં લગીકયણ
વભજાલ.
2. આકાયણી અને મ ૂ્માાંકન ઉદાશયણ વાથે વભજાલ. મ ૂ્માાંકન અને આકાયણી લચ્ચેન તપાલત
વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભાનવવક વલકરાાંગતાલાી વ્મક્તતઓની રાક્ષચણકતા વભજાલ.
2. ભ ૂરનુ ાં વલશ્રેણ શુ ાં છે , ઉદાશયણ વાથે વભજાલ.
3. ભાનવવક ભાંદતાભાાં ભાગવદળવન અને વરાશની ભ ૂવભકા લણવલ.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભાનવવક ભાંદતાના કાયણ અને તેને યકલાના ઉામ વભજાલ.
2. વલકરાાંગ ભાટે 1995 ના કામદા વલે વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. હક્રમાત્ભક કોળ્મ એટરે શુ?ાં તેની રાક્ષચણકતાઓ રખ.
2. ભાનવવક ભાંદતાના ક્ષેત્રભાાં વાભાજજક વાંગઠ્નની ભ ૂવભકા કેલી શલી જઈએ.
3. યાષ્રીમ ન્ટ્માવના કામો વલળે ચચાવ કય.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભાનવવક ભાંદ ફાકના કુટુાંફના વભ્મની ભ ૂવભકા
2. ઓટીઝભ અને તેના વળક્ષણ કામવની ધ્ધવતઓ લણવલ.
3. પયીઓવનક વલરાવ વેમ્રીંગ વલળે વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ 150 ળબ્દભાાં આ.
1. અગાય સ્કય
2. NRT & CRT લચ્ચેન તપાલત
3. વરાશકાયના ગુણ દળાવલ.

(06)

પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. જાગૃવત કામવક્રભભાાં મુખ્મ ફાફત જણાલ.
2. ભાનવવક ચફભાયીઓના પ્રકાય રખ, ત્રણ વભજાલ.
3. કોટુાંચફક શસ્તેક્ષણની ધાયણા વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નન એક કે ફે લાક્યભાાં જલાફ આ.

(06)

1. BASIC-MR નુ ાં આખુ નાભ આ, તે શુ ાં છે ?
2. DSM IV અનુવાય ભાનવવક ભાંદતાની હયબાા આ.
3. વલકરાાંગતા વલળે ફે અંધશ્રધ્ધાઓ જણાલ.
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. ભાનવવક ભાંદતા અને ભાનવવક ચફભાયી લચ્ચેન તપાલત ફતાલ.
2. વલકરાાંગ ફાક પ્રત્મે ભાતા વતાન દ્રષ્ષ્ટકણ
3. જાવતમ વભસ્માન વલકરાાંગ ફાક ય અવય
(ફ)

ુ ફ જલાફ આ.
નીચે આેરા પ્રશ્નના ભાગ્મા મજ
1. DSM IV
(A) Delhistate Mental Agency – IV

(06)

(B) Diagnostic Statistical Manual - IV
(C) Diagnostic Sample Model - IV
2. PWD
(A) Public Welfare Dept
(B) Person with damage

(C) Person with disability

3. રગનથી ભાનવવક ભાંદતા ભટી ળકે છે . (ખરુાં છે કે ખટુાં તે જણાલ)
4. BASIC MR એક અવેવભેન્ટ્ટ ધ્ધવત છે . (ખરુાં છે કે ખટુાં તે જણાલ)
5. ભાનવવક ભાંદતાનુ ાં ફીજુ ાં નાભ ___________ છે .
6. ફે અથલા ફેથી લધુ વલકરાાંગતાને __________ કશેલામ છે .

____________________

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુવનલવવિટી
વત્રાાંત યીક્ષા હડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

અભ્માવક્રભ

O PGPD

Numerical Code: 0040

ાઠ્યક્રભ

O SESM-02

Numerical Code: 0666

નલમ

O ભાનનવકક્ષનત : તેનાાં ફહુનલદ્યાકીમ ાવાાં

તાયીખ

O 05/02/2017

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

કુર ગુણ O 80

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભગજન રકલાની વ્માખ્મા આી કાયણ અને પ્રકાયની ચચાવ કય.
2. જ્ઞાનાત્ભક વલકાવ વલસ્તાયથી વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. સ્નામવલક વલકાવના વવધ્ધાાંત લણવલ.
2. બાલાત્ભક વલકાવને અવય કયતાાં હયફ વભજાલ.
3. વભસ્મારૂ લતવન ભાટેના કાયણની વભજ આ.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભગજના મુખ્મ બાગ રખ અને તેના કામોની ચચાવ કય.
2. બાા વલકાવના ચયણ વલસ્તાયથી વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. અંત: સ્ત્રાલી ગ્રાંથીની અવય લણવલ.
2. ખેંચની ચફભાયીને વનમાંત્રણ કયલાની પ્રહક્રમા વભજાલ.
3. ચેતાતાંત્રના વાભાન્ટ્મ વવધ્ધાાંત રખ.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. વાભાજજક વલકાવ વભજાલ.
2. વભસ્મા લતવનની અલરકન પ્રયુક્તત વભજાલ.
3. વાંલેદના – ભટય મુશ્કેરીઓ લણવલ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. ડાઉન વવન્ટ્રભ વલસ્તાયથી વભજાલ.
2. હપનામરકેટનુયીઆ
ાં
વભજાલ.
3. જનીન ખાભીના વાભાન્ટ્મ ચચહકત્વાત્ભક વવધ્ધાાંતની વભજ આ.
પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.
1. કયડયજ્જૂ વલળે નોંધ રખ.
2. ભક્સ્તષ્કના મુખ્મ ક્ષેત્ર ક્ાાં છે તે વભજાલ.
3. કોળ્મ વલકાવના અલયધક વભજાલ.

(06)

(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નન એક કે ફે લાક્યભાાં જલાફ આ.

(06)

1. વમાજે એ આેર યભતના ત્રણ વલબાગ રખ.
2. નકાયાત્ભક પ્રફરન વભજાલ.
3. A-B-C વભજાલ.
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1. અનઐધ્ચ્છક શરન ચરનનુ ાં લણવન કય.
2. આંખ અને શાથના વાંમજનભાાં ડતી મુશ્કેરી વભજાલ.
3. ભ્ટીડીવીપ્રીનયી જૂથની વભજ આ.
ુ ફ જલાફ આ.
નીચે આેરા પ્રશ્નના ભાગ્મા મજ

(ફ)

(06)

1. ફે લવની ઉંભયે ફાકને __________ ળબ્દ આલડતા શલા જઈએ.
2. યાં ગસ ૂત્રની જડને મુખ્મ ___________ જૂથભાાં લશેંચલાભાાં આલે છે .
3.

===

લાંળાલરીના ચાટવ પ્રભાણે આ વનળાની દ્વદ્વફીજીમ જડકા દળાવલે છે . ખરુાં/ખટુાં.

4. ળાસ્ત્રીમ અચબવાંધાનન વવધ્ધાાંત વમાજીને વલકવાવ્મ છે . ખરુાં/ ખટુાં.
5. યાં ગસ ૂત્રન એક બાગ અન્ટ્મ યાં ગસ ૂત્ર વાથે જડાઈ જામ તેને ___________ કશે છે .
6. ભમતરવનક એ એક ખેંચ ન પ્રકાય છે . ખરુાં/ ખટુાં.

____________________

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યનુ નલનવિટી
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

અભ્માવક્રભ

O PGPD

Numerical Code: 0040

ાઠ્યક્રભ

O SESM-03

Numerical Code: 0669

વલમ

O અભ્માવક્રભ અને નળક્ષણકામય વ્ય ૂશયચનાઓ

તાયીખ

O 29/12/2016

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

ુ O 80
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. વળક્ષણના વવધ્ધાાંતની વ્માખ્મા કય.
2. કામવ ઉમગી વળક્ષણ એટરે શુ?ાં ળબ્દરેખનના વળક્ષણભાાં વાંકામેરા વાન ઉદાશયણ વાથે વભજાલ.
(ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભાનવવકક્ષવત ધયાલતા ફાક ભાટે યભતગભતની પ્રવ ૃવતઓની યચના કય.
2. કામવ વલશ્રેણ એટરે શુ?ાં કામવ વલશ્રેણ ભાટેની િવતઓ અને પ્રહક્રમાન ઉ્રેખ કય.
3. વલકરાાંગના વાંકચરત વળક્ષણભાાં કઈ મુશ્કેરીઓન વાભન કયલ ડે છે . અને તેને કેલી યીતે દૂ ય કયી
ળકામ.
પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. પ્રફરન એટરે શુ?ાં શકાયાત્ભક અને નકાયાત્ભક પ્રફરન અંગે ભાહશતી આ. પ્રફરનને કેલી યીતે
પ્રબાલળાી ફનાલી ળકીએ છીએ.
2. અભ્માવક્રભ વલકાવના ામાના તથ્મ અને અભ્માવક્રભ યચનાના વાન લણવલ.
(ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ળૈક્ષચણક ટેકનરજીની વ્માખ્મા આ. ળૈક્ષચણક ટેકનરજીન ઉમગ ક્ાાં ક્ાાં છે તે જણાલ.
2. વાાંક (ચેનીંગ) શુ ાં છે ? ાછથી (backward) ચેનીંગ અને આગથી (Forword) ચેનીંગ ઉદાશયણ
આી વભજાલ.
3. ળાયીહયક કવયત અને મગ લચ્ચેન તપાલત વભજાલ. ભાનવવક ક્ષવતલાા વ્મક્તતઓ ભાટે મગાવન
ૂ ન જણાલ
અને એના અનુકર
પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. પ્રાથવભક પ્રફરનનુ ાં લણવન કય.
2. વાંક્મ્ભચરત (inclusive) વળક્ષણ અંગે તભાયા વલચાય જણાલ.
3.  ૂલવ પ્રક્ષે કામવક્રભ શુ ાં છે ? બાયતદે ળભાાં  ૂલવ પ્રક્ષે કામવક્રભ કેલી યીતે ચરાલલાભાાં આલે છે . તે જણાલ.
(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ 150 ળબ્દભાાં આ.
1. અંકગચણત વળક્ષણ ભાટેની વલવલધ પ્રયુક્તતઓ જણાલ.
2. ળાયીહયક વળક્ષણન એટરે શુ?ાં વલકરાાંગ ભાટે ળાહયયીક વળક્ષણન પામદ જણાલ.
3. નમ ૂન (modelling) એટરે શુ?ાં આ ધ્ધવતન પામદ જણાલ.

(06)

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

ુ જણાલ.
1. આઈ.ઈ.ી. (I.E.P) વ્મક્તતગત વળક્ષણ કામવક્રભ શુ ાં છે . આ કામવક્રભના મુખ્મ શેતઓ
2. ુનવફરનના ચબન્ન-ચબન્ન પ્રકાયની ચચાવ કય.
3. ભાનવવક ક્ષવતલાી વ્મક્તતઓ ભાટે ઘય આધાહયત તારીભ વલળે જણાલ.
(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક એક લાક્યભાાં જલાફ આ.

(06)

1. વલવળષ્ટ ઓચરક્મ્કન અથવ શુ ાં છે ?
2.  ૂલવપ્રક્ષે કામવક્રભ ક્ાાં સુધી અભરભાાં મ ૂકી ળકામ.
3. ભાંદબુધ્ધ્ધ ફાક ભાટે ળીખલાની ધ્ધવતના ગવથમાઓના નાભ જણાલ.
પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(06)

1.  ૂલવ પ્રાથવભક સ્તયભાાં વશઅભ્માવક્રભીમ પ્રવ ૃવતઓ જણાલ.
2. ભાધ્મવભક કક્ષાના ભાનવવક યીતે અક્ષભ ફાક ભાટે વાભાજજક કોળ્મનુ ાં ભશત્લ વભજાલ.
3. પ્રફરનની વતત (વનયાં તય) સ ૂચચ (C.R.F) વલળે જણાલ.
(ફ) નીચે આેરા ફધા જ પ્રશ્નના જલાફ આ.
1.  ૂલવ-પ્રક્ષે કામવક્રભ દયે ક લમજૂથ ભાટે છે .

(06)
(ખરુાં/ ખટુાં)

2. રેખન એક કામવવફ
ાં ધ
ાં ી (Occupation) કોળ્મ છે .

(ખરુાં/ ખટુાં)

3. વનદાનીક આદળવ વળક્ષણ (D.P.T) વભસ્માગ્રથ ફાક ભાટે વાચા વનદે ળવનને વ્મક્તતગત યીતે કયલાની
િવત છે .

(ખરુાં/ ખટુાં)

4. વાંળધન કક્ષા (Resource room) ની સુવલધા પતત વલવળષ્ટ ળાાભાાં ઉરબ્ધ છે . (ખરુાં/ ખટુાં)
5. M.A.T.P. (સ્નાયુ પ્રવ ૃવત્તક તારીભ કામવક્રભ) અવત ગાંબીય વલકરાાંગતાલાી વ્મક્તતઓ ભાટે છે . (ખરુાં/
ખટુાં)

____________________

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination December - 2016
Course
Subject Code
Subject
Date
Time
Q. 1

O Bachelor of Education
O SECM-01

Numerical Code: 0041
Numerical Code: 0652

: Teaching of English
O 03/01/2017
O 11.00 to 02.00

Roll No.O
Total Marks O 80

(A) Answer any one from the following questions in about 500 words.

10

1. Describe the specifications of skill objectives.
2. Describe types of reading with examples.
(B) Answer any one from the following questions in about 300 words.

10

1. What are the benefits of Direct Method of teaching English?
2. Create conversation for the following role play:
Riddhi meets her friend Devanshi after a very long time in a get-together of WhatsApp
group of school mates. They catch up with memories of school days.
3. What are the inherent limitations of Grammar Translation Method?

Q. 2

(A) Answer any one from the following questions in about 500 words.

10

1. How are the games useful in learning vocabulary? Give examples based on Collection and
Semantic field.
2 Clarify the concept of the terms „Method‟ and „Approach‟ and describe the differences
between the both.
(B) Answer any two from the following questions in about 300 words.

10

1. How is the study of suffixes and prefixes useful in increasing one‟s vocabulary? Illustrate.
2. Describe the advantages and disadvantages of „Bilingual Method‟.
3. Write a note on „Uses of Adjectives‟.

Q. 3 (A) Answer any two from the following questions in about 300 words.

10

1. Describe the benefits and limitations of Structural Approach.
2. Write a note on comprehension activities in the light of teaching reading.
3. Draft an application replying the following advertisement.
“The Youth Hostel Association invites applications for assistant wardens at 6 hostels all over
India. Duties will include hostel maintenance and accounts.” Address the reply to Chief
controller, Youth Hostel Association, New Delhi, India.
(B) Answer any two from the following questions in about 150 words.
1. Illustrate the rules of Plural Formulation of nouns. Give at-least three examples each.
2. Enlist the uses of the Communicative Approach in teaching English.

06

3. What do we mean by „Language Register‟? State any four disciplines that the Language
Register belong to.

Q. 4

(A) Answer any two from the following questions in about 150 words.

06

1. Give the specific objectives for understanding the concept of time and structure of statements
in English expression.
2. Write a note in about 150 words on „Intonation‟ in context with phonetics.
3. What are the levels of planning? Explain in brief.
(B) Answer the following questions in one or two sentences each.

06

1. Give the emphatic and reflexive forms of personal pronouns.
2. Name the situations in which we write informal and formal letters. Give two situations each.
3. What is the difference between Regular and Irregular Verbs?

Q. 5

(A) Answer any one from the following questions in about 150 words.

06

1. What abilities should the learners be able to develop in terms of expression objectives?
2. Enlist the IPA symbols –Vowels and Consonants with at-least one word each in which they
are used.
3. Develop a paragraph on “Demonetization is good for future‟.
(B) Answer the following questions as directed.
1

2

Grammar Translation Method was originally devised to teach____________.
(A)

classical languages

(B)

dialects

(C)

second language

(D)

mother tongue

Which of the following words does not contain / i: / in its correct pronunciation?
(A)

3

bread

(B)

two

(B)

(D)

three

(C)

four

(D)

meat

five

“I beg your pardon, sir!”?

(A)

Information

(B)

Direction

(C)

Expression with Communication

(D)

Phatic Function

_____________ are used before common nouns.
(A)

6

pill

(C)

Select an appropriate purpose of the following example in context with communicative skills.
Example:

5

sheet

How many syllables does the word „SYLLABLE‟ have?
(A)

4

06

adverbs

(B)

determiners

(C)

interjections

(D)

proper nouns

(D)

Clauses

___________ are known as non-sensicle words having sense.
(A)

Idioms

(B)

Phrases

(C)

Register

_______________

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर ओऩन युननवर्सिटी
सत्ांत ऩरीऺा दिसम्बर- २०१६
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ऩाठयक्रम

: SECM-02

Numerical Code: 0653

विषय

: दहन्िी का र्िऺणकायि

ददनाॊक

: ०3/०१/२०१7

नोंधणी नंबर : ..........................

समय

: ११.०० से २.००

कुऱ गुण : ८०

प्रश्न-1 (अ)

ननम्नांककत िो प्रश्नों में से ककन्हीं एक प्रश्न का 500 िब्िों में उत्तर र्ऱखिए l

(ब)

(10)

1. ऩाठ्यऩस्
ु तक का अथथ दे ते हुए ऩाठ्यऩस्
ु तक रचना के तत्िों को विस्तत
ृ रुऩ से समझाइॉए l
2. भाषा की ऩररभाषा दे ते हुए भाषा की प्रकृतत के बारे में चचाथ कीजिए l
ननम्नांककत तीन प्रश्नों में से ककन्हीं िो प्रश्नों के 300 िब्िों में उत्तर र्ऱखिए l

1. ऩाठ्यक्रम तनयोिन के कोई भी ऩाॊच शिऺण सत्र
ू उदाहारण दे कर समझाइॉए l

(10)

2. समास ककसे कहते है ? तत्ऩरु
ु ष समास के भेद उदाहरण दे कर स्ऩष्ट कीजिए l

3. मातभ
ृ ाषा शिऺण को हम कौन-कौन से ऩाॉच खॊडो में विभाजित कर सकते है ? प्रत्येक के
दो-दो हे तु बताइॉए l

प्रश्न-2 (अ)

ननम्नांककत िो प्रश्नों में से ककन्हीं एक प्रश्न का 500 िब्िों में उत्तर र्ऱखिए l
1. ‘ऩठन’ का अथथ स्ऩष्ट करके महत्ि स्ऩष्ट करके उसके विकास को प्रिवृ ियों बताइॉए l

(10)

2. ‘ऱेखन’ की ऩररभाषा दे कर उसकी वििेषताएॉ बताते हुए उसके उदे श्य बताकर कोई एक ऱेखन
शिऺण विधध की चचाथ कीजिए l
(ब)

ननम्नांककत तीन प्रश्नों में से ककन्हीं िो प्रश्नों के 300 िब्िों में उत्तर र्ऱखिए l
1. व्याकरण शिऺण की ऩररभाषा दे कर उसका महत्ि स्ऩष्ट कीजिए l

(10)

2. व्याकरण शिऺण की विशभन्न विधधयाॉ l
3. ऩठन की अिस्थाएॉ l
प्रश्न-3 (अ)

ननम्नांककत तीन प्रश्नों में से ककन्हीं िो प्रश्नों के 300 िब्िों में उत्तर र्ऱखिए l
1. प्रेमचॊदिी की ‘सिा सेर गेहू’ कहानी के चररत्रों का चररत्रधचत्रण कीजिए l
2. काव्य शिऺणमें भाषा-शिल्ऩ का महत्ि बताइॉए l

(10)

3. नाटक के विशभन्न तत्िों की चचाथ कीजिए l
(ब)

ननम्नांककत तीन प्रश्नों में से ककन्हीं िो प्रश्नों के 150 िब्िों में उत्तर र्ऱखिए l
1. गध शिऺण के प्रमख
ु ६ उदे श्य बताइॉए l

2. आऱेख (तनबॊध) शऱखते समय आऩ क्या-क्या बाते ध्यान में रखें गे ?

(06)

3. दहन्दी शिऺण को रसप्रद बनाने में काटूथन शिऺण कौन-कौन सी वििेषताओ के कारण ज्यादा
उऩयोगी बनता है ?

प्रश्न-4 (अ)

ननम्नांककत तीन प्रश्नों में से ककन्हीं िो प्रश्नों के उत्तर 150 िब्िों में र्ऱखिए l

(06)

1. कोठारी कशमिन सधू चत ‘त्रत्रभाषा सत्र
ू ’ अन्तगथत भाषा शिऺण का क्रम ककस प्रकार तनधाथररत ककया
गया ?

2. भाषा शिऺण में व्याकरण शिऺण के उदे श्य क्या है ?

3. गधशिऺण में विधाधथथयों के ऩि
थ ान का महत्ि स्ऩष्ट कीजिए l
ू ऻ
(ब)

ननम्नांककत चार प्रश्नों में से ककन्हीं तीन प्रश्नों के संऺऩ
े में उत्तर र्ऱखिए l
1. भाषा का उऩयोग कहाॉ-कहाॉ ककया िाता है ?

(06)

2. कम्प्यट
ू र भाषा शिऺण में ककस रुऩ से सहाय रूऩ बन सकता है ?
3. ऩाठ्यऩस्
ु तक के कोई चार बाहय ऱऺण बताइए l
4. मातभ
ु चार उदे श्य शऱखखए l
ृ ाषा शिऺण के प्रमख
प्रश्न-5 (अ)

ननम्नांककत प्रश्नों में से ककन्हीं िो प्रश्नों के 150 िब्िों में उत्तर र्ऱखिए l
1. प्रेमचॊदिी के सादहत्य सिथन के बारे में बताइए l

(06)

2. ‘शिऺण में भाि ऩल्ऱिन का क्या महत्ि है ?’ अऩने विचार स्ऩष्ट कीजिए l

3. भाषा शिऺण के अन्तगथत कौन-कौन से भाषाई कौिऱो को रखा गया है ? प्रत्येक की
सॊऺेऩ में चचाथ कीजिए l

(ब)

ननम्नांककत प्रश्नों के सच
ु नानस
ु ार उत्तर िीजिए l

1. बाऱक जिस भाषा के िातािरण में ऩऱता है , उस भाषा को िो कैसे अजिथत कर ऱेता है ?

(06)

2. ‘दऺता’ िब्द का क्या तात्ऩयथ है ?

3. तनदानात्मक ऩरीऺण का मख्
ु य उदे श्य क्या है ?

4. ऩठन एक _______ प्रकक्रया है l उधचत िब्द स्थान की ऩतू तथ कीजिए l
(िारीररक, मानशसक, मनोिारीररक)

5. कऺा 1 से 5 के शऱए न्यन
ू तम अधधगम स्तर ककस सशमततने तनधाथररत ककए ?
6. भारत सरकार દ્વાरा िषथ 1986 में राजष्िय शिऺण नीतत घोवषत की गई उसकी समीऺा कब की
गई ? (1991, 1990, 1992)

_____________________

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યનુ નલનવિટી
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

ાઠ્યક્રભ

O SECM-03

Numerical Code: 0654

વલમ

ુ યાતીન ાંુ નળક્ષણકામય
O ગજ

તાયીખ

O 03/01/2017

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

ુ O 80
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. બાાના ઘટકની વલગતે ચચાવ કય.
2. લાાંચન કોળ્મની વાંક્ના સ્ષ્ટ કયી લાાંચન કોળ્મનુ ાં ભશત્લ સ્ષ્ટ કય.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

ુ નુ ાં લગીકયણ જણાલ.
1. ભાત ૃબાાના શેતઓ
ુ જણાલ.
2. કથન કોળ્મ વળક્ષણના શેતઓ
3. આગભન િવતન અથવ, સ્લરૂ વાન અને ભશત્લ રખ.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. વ્માકયણ વળક્ષણ પ્રત્મે નીયવતાના કાયણે વલગતે વભજાલ.
2. આદળવ ાઠ્યુસ્તકના રક્ષણની ચચાવ કય.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.

(10)

1. યીક્ષણની વાંક્ના આી, યીક્ષા સુધાયણા ભાટેના સ ૂચન રખ.
2. તાવ આમજન અને એકભ આમજનન તપાલત સ્ષ્ટ કય.
3. રેખનભાાં ખાભીઓ દૂ ય કયલાના ઉામ જણાલ.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ.

(10)

ૂ ભાાં વભજાલ.
1. અચબક્રવભત અધ્મમનના વાન ટાંક
2. બાા પ્રમગળાાન અથવ આી ભશત્લ સ્ષ્ટ કય.
3. ઉત્તય ગુજયાતની ટણી ફરીની રાક્ષચણકતા રખ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. શ્રલણ કોળ્મની વાંક્ના સ્ષ્ટ કય.
2. હક્રમાત્ભક વાંળધનનુ ાં ભશત્લ રખ.
3. વન્ટ્મુખ ચચત્ર દળવક એટરે શુ?ાં તેની અગત્મતા જણાલ.
પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ.
1. નાટયીકાયણ િવતનુ ાં વળક્ષણભાાં શુ ાં ભશત્લ છે તેની વભજ આ.
ૂ ભાાં રખ.
2. શ્રલણ કોળ્મરક્ષી પ્રવ ૃવત્તઓ ટાંક

(06)

3. કઈણ એક એકભની કા.ા.નોંધ તૈમાય કય.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.

(06)

1. લાવિક આમજન તૈમાય કયતી લખતે કઈ ત્રણ ફાફત ધ્માનભાાં યાખલાભાાં આલે છે ?
2. વળક્ષક વનદળવની એટરે શુ?ાં તેના ફીજા નાભ જણાલ.
3. પ્રજેતટ િવતના વાન જણાલ.
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

ૂ ભાાં વભજાલ.
1. ‘મ ૂાક્ષય િવત’ ટાંક
ુ રખ.
2. કાવ્મ વળક્ષણના શેતઓ
3. ‘બાાખાંડનુ ાં સ્થાન’ વલે ભાહશતી આ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ.

(06)

1. ભાત ૃબાા વળક્ષણ ભાટે ખલાહડમાભાાં કેટરા તાવ યાખલાભાાં આલે છે ?
(A) 14

(B) 16

(C) 12

(D) 15

2. વાંકેતનુ ાં ધ્લવન વાંકેતભાાં પ્રગટીકયણ થવુ ાં એટરે..........
(A) ળાાંતલાાંચન

(B) મુખલાાંચન

(C) અનુરેખન

(D) સુરેખન

(C) લાતાવ િવત

(D) જૂથ-ચચાવ િવત

3. વ્માખ્માન િવતનુ ાં રઘુ સ્લરૂ એટરે ......
(A) પ્રશ્નત્તયી િવત

(B) કથન પ્રયુક્તત

4. ળૈક્ષચણક વાધનના મુખ્મ કેટરા પ્રકાય ાડલાભાાં આવ્મા છે ?
(A) 2

(B) 4

(C) 3

(D) 6

5. વલમ, મુધાના ક્ષભાાં કે વલક્ષના વભથવનરૂે દરીર યજૂ કયલી એટરે .......
(A) બાલાત્ભક ગદ્ય

(B) લાદાત્ભક ગદ્ય

(C) વભીક્ષા

(D) વનદાત્ભક કામવ

6. નીચેનાભાાંથી કમ શેત ુ ભાનલીની વાંલેદના વાથે વાંકામેર છે ?
(A) જ્ઞાન

(B) વભજ

(C) ઉમજન

____________________

(D) બાલાત્ભક

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યનુ નલનવિટી
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

ાઠ્યક્રભ

O SECM-04

Numerical Code: 0655

વલમ

O નલજ્ઞાનન ાંુ નળક્ષણકામય

તાયીખ

O 30/12/2016

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

ુ O 80
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

ુ જણાલી દયે કની વલસ્ત ૃત ચચાવ કય.
1. વલજ્ઞાન વળક્ષણના શેતઓ
2. વલજ્ઞાન વળક્ષણ ભાટે ઉમગી ળૈક્ષચણક વાધન જણાલી તેભની ઉમગીતા વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભાન અને મ ૂ્માાંકન લચ્ચેન બેદ વભજાલી મ ૂ્માાંકનના પ્રકાય વભજાલ.
2. પ્રમગ ળાાભાાં વલધાથીઓને વળસ્તફિ યાખલા ભાટે કમા વનમભ શલા જઈએ.
3. વલજ્ઞાન વળક્ષણને અનુરક્ષીને ળૈક્ષચણક પ્રલાવનુ ાં ભશત્લ વભજાલ.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. અભ્માવક્રભ વલકાવની પ્રહક્રમા વભજાલી તેના વવિાાંતની ચચાવ કય.
2. યભાણુની વ્માખ્મા આી, રૂથયપડવ ન ુ ાં યભાણુ યચના અંગેન ુ ાં ભડર વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ફહવુ લક્ પ્રકાયની કવટીઓ તૈમાય કયતી લખતે ળી કાજી યાખલી જઈએ.
2. વભથેન લાયુની ફનાલટ વભજાલી, આ્કેનના બોવતક ગુણધભો જણાલ.
3. કયની વભશ્રધાતુના નાભ આી તેભના ફાંધાયણ અને ઉમગ જણાલ.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. વવચરકનની ફનાલટ જણાલી તેના બોવતક અને યાવામચણક ગુણધભો જણાલ.
2. ઉદાશયણની ભદદથી આમવનક અને વશવાંમજક ફાંધની યચના વભજાલ.
3. વ્પાઈડયુતત કાચી ધાતુના વાંકેન્ટ્દ્રણ ભાટેની પીણ પ્્લન િવત વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

ુ મ તપાલત જણાલ.
1. શીય અને ગ્રેપાઇટ લચ્ચેના મખ્
2. વભથેન લાયુના કઈણ ફે ઉમગ જણાલ.
3. વભઘટકની રાક્ષચણકતાઓ જણાલ.
પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં રખ.
ૂ ન એટરે શુ ાં ? “યણના લશાણ” તયીકે ઊંટના અનુકર
ૂ ન વભજાલ.
1. અનુકર
2. અચરિંગી પ્રજનન અને ચરિંગી પ્રજનન લચ્ચેન તપાલત વભજાલ.
3. યગના વલવલધ પ્રકાય વલળે વલસ્ત ૃત ભાહશતી આ.

(06)

(ફ)

ૂ ભાાં જલાફ આ.
નીચે આેરા પ્રશ્નના ટાં ક

(06)

1. વલટાભીન ડી ની ઉણથી કમ યગ થામ છે .
2. કનુ ાં ાલયશાઉવ કને કશે છે ?
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં રખ.

(06)

1. વલજ્ઞાનના પ્રમગ ગઠ્લતી લખતે તેભાાં વભાવલષ્ટ વલવલધ ગવથમાઓ લણવલ.
2. વ્પયના બોવતક અને યાવામચણક ગુણધભો જણાલ.
3. અધીકયણ અને વભવલબાજન લચ્ચેન કઈ ણ ત્રણ તપાલત આ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ રખ.
1. ઉત્ક્રાાંવતલાદન વવિાાંત ________ એ આપ્મ.
2. NCERT નુ ાં  ૂરુાં નાભ ________ છે .
3. ભેન્ટ્ડેરીપના આલતવકષ્ટકભાાં ________ તત્લ શતા.
4. કય, ચઝિંક અને વવચરકન ધયાલતી વભશ્રધાતુ _________ છે .
5. ગ્રાના જેભાાં ગઠ્લામેરા શમ તેલા વભયવ દ્રવ્મને __________ કશે છે .
6. શાઈરાભાાં __________ પ્રકાયનુ ાં અચરિંગી પ્રજનન જલા ભે છે .

____________________

(06)

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યનુ નલનવિટી
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

ાઠ્યક્રભ

O SECM-05

Numerical Code: 0656

વલમ

O ગણણતન ાંુ નળક્ષણકામય

તાયીખ

O 30/12/2016

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 02.00

ુ O 80
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1

(અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં રખ.

(10)

1. ગચણત ળીખલલાની ધ્ધવતઓના મ ૂભ ૂત વવિાાંતની વલગતે ચચાવ કય.
2. ગચણત વળક્ષણભાાં ઉમગભાાં રેલાતી વલવલધ વળક્ષણ પ્રયુક્તતઓ વભજાલ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ગચણતના અભ્માવક્રભની યચના ભાટે આધુવનક વલચાયધાયાઓ અને વનમભ જણાલ.
ુ નુ ાં લગીકયણ કયી દયે ક ઉદાશયણ દ્વાયા વભજાલ.
2. ગચણત વળક્ષણના શેતઓ
3. અભ્માવક્રભન અથવ આી અભ્માવક્રભ યચનાનુ ાં ભશત્લ વભજાલ.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. (અ) ૬૪૦૦ રૂવમાનુ ાં લાવિક ૫% ના દયે ૧.૫ લવ ભાટે ચક્રવ ૃદ્વિ વ્માજ ળધ.
(ફ) નાણાન વયલા ૩ લવભાાં ૧૭૯૨ રૂવમા અને ૫ લવભાાં ૧૯૨૦ રૂવમા થામ છે ત મુદ્દર
અને ટકાના દય ળધ.
2. (અ) નીચે આેરી ભાહશતી ન ભધ્મક વલચરન િવતથી ળધ.
લગવ

૦-૧૦

૧૦-૨૦

૨૦-૩૦

૩૦-૪૦

૪૦-૫૦

૫૦-૬૦

૬૦-૭૦

આવ ૃવત્ત

૪

૮

૩

૨૦

૩

૪

૮

(ફ) નીચે આેરી ભાહશતી ન ભધ્મક ાદસ્થ વલચરન િવતથી ળધ.
લગવ
આવ ૃવત્ત
(ફ)

૦-૫૦
૧૦

૫૦-

૧૦૦-

૧૫૦-

૨૦૦-

૨૫૦-

૩૦૦-

૧૦૦

૧૫૦

૨૦૦

૨૫૦

૩૦૦

૩૫૦

૧૫

૩૦

૨૦

૧૫

૮

૨

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. એક લેાયી ફે વાંગ લતય ૧૫ % અને ૧૦ % ઓપય કયે છે . જમાયે ફીજ લેાયી એક જ ૨૫%
નુ ાં લતય ઓપય કયે છે . ગ્રાશક ભાટે ફાંનેભાાંથી કઈ ઓપય લધુ વાયી યશેળે?
2. એક વ્મક્તત વયે યાળ હકિંભત ૧૦૦ રૂવમા ધયાલતા એક કાંનીના ળેયભાાં ૪૪૮૮ રૂવમા યકાણ કયે
છે . લવના અંતે કાંની ૧૫%નુ ાં હડવલડન્ટ્ડ જાશેય કયે છે જે તેને ૬૦૦ રૂવમાની આલક કયાલી આે
છે .જ દરારી ૨% શમ ત કઈ હકિંભતે ળેયની પાલણી શળે?
3. એક વ્મક્તત ૫૫૦૦ રૂવમાનુ ાં યકાણ ૧૧૦ હકિંભત ધયાલતા ળેયભાાં કયે છે .જમાયે બાલ ૧૨૦ થામ છે
ત્માયે લેચી દે છે . ત તેન કુર નપ અને નપાના ટકા ળધ.

પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.
1. A = { x/x

N, x < 10}, B = { x/x

(10)

N, x એ ૩ ન ગુણક છે ; x < 15 }, C = { x/x

4 < x < 4} આેર ત્રણ ગણ ભાટે A (B C) = (A B)

Z, -

(A C) ચકાવ.

2. U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}, A = {2,3,4,5,}, B = {4,5,6}, C = {1,3,5,7} ભાટે મગહક્રમાનુ ાં છે ક હક્રમા ય
વલબાજન ચકાવ.
3. ૩ ખુયળી અને ૨ ટેફરની હકિંભત રૂ. ૭૦૦ થામ છે . ૫ ખુયળી અને ૩ ટેફરની હકિંભતરૂ. ૧૧૦૦ થામ
છે . ૨ ખુયળી અને ૨ ટેફરની હકિંભત કેટરી થળે?
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. p(X) = ૩x4 – 2x૩ + 7x2 – 5x + 9 ફહ
ુ દીનુ ાં મ ૂ્મ x = 3 આગ ળધ.
2. ળે પ્રભેમની ભદદથી p(x)= Ax૩ + Bx2 + Cx + D ને (x-a) લડે બાગ.
3. ફે વાંખ્માઓન વયલા ૧૮ અને તેભના વ્મસ્તન વયલા ૯/૪૦ છે . તે વાંખ્માઓ ળધ.
પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. વાચફત કય કે કાટકણભાાં કણવની રાંફાઈન લગવ ફાકીની ફાજુઓની રાંફાઈઓના લગોના વયલાા
ફયાફય શમ છે .
2. હકિંભત ળધ:

30

t ૦ + 3 in

0 Coses23૦

3. ૬૦ ભીટય ઉંચાઈના એક વભનાયાની ટચ યથી ટાલયની ટચ અને તચમાના અલવેધકણ અનુક્રભે
30 અને 60 છે ત ટાલયની ઊંચાઈ ળધ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.

(06)

1. Sin = 5/13 શમ ત ફીજા વત્રકણવભતીમ ગુણત્તય ના મ ૂ્મ ળધ.
2. ૧૪ ભીટય વત્રજ્માલાા એક લતુ
વ ાકાય ફગીચાના પયતે ૭ ભીટય શ યસ્ત છે ત યસ્તાનુ ાં
ક્ષેત્રપ ળધ.
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. એક વલક્રેતાએ ૫૦ ેન લેચી. તેભાાંથી કેટરીક ેન રૂ. ૨૫ના બાલથી અને ફાકીની રૂ. ૨૦ના
બાલથી લેચી. રૂ. ૨૫ના બાલથી લેચર
ે ી ેનની કુર લેચાણ હકિંભત રૂ. ૨૦ના બાલથી લેચેરી ેનની
કુર લેચાણ હકિંભત કયતાાં રૂ. ૫૭૫ જેટરી લધુ છે . તેને દયે ક દયથી કેટરી ેન લેચી શળે?
2. એક ભાણવ ટાલય યથી દચક્ષણ હદળા તયપ ૬૦ના અલવેધ કણે ભાલ ૂભ ડય. છી તે વભચક્ષવતજ
યસ્તા ય વિભ હદળાભાાં ૧૦૦ ભીટય ચા્મ તેથી તેન અલવેધ કણ ૩૦ જલા ભળ્મ ત ટાલયની
ઊંચાઈ તથા ભાણવનુ ાં ટાલયથી અંતય ળધ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના એક લાક્યભાાં જલાફ રખ.
1. તચમાલાા ખુ્રા નાકાયની કુર વાટીનુ ાં ક્ષેત્રપ ળધલાનુ ાં સ ૂત્ર __________ છે .
2. પ્રાકૃવતક વાંખ્માઓના ગણને _________ લડે દળાવલલાભાાં આલે છે .
3. ચફિંદુ (-૩, -૪) એ ___________ ચયણભાાં આલેલ ુાં ચફિંદુ છે .
4. જ x = 2 અને y = 4 એ વભીકયણ 5x+7y-k = ૦ ન ઉકેર શમ, ત k = _________.
5. ૩૫ ભાલાા ખ ૂણાના કહટકણનુ ાં ભા ________ છે .
6. -5x૩y4 ન ઘાત _______ છે .

___________________

(06)

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુવનલવવિટી
વત્રાાંત યીક્ષા હડવેમ્ફય-2016
અભ્માવક્રભ

O Sp. B.Ed.

Numerical Code: 0041

ાઠ્યક્રભ

O SECM-06

Numerical Code: 0657

વલમ

O વભાજનલદ્યાન ાંુ નળક્ષણકામય

તાયીખ

O 30/12/2016

નોંધણી નાંફય O______________

વભમ

O 11.00 to 2.00

ુ O 80
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 (અ)

નીચે આેર ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. વભાજવલદ્યા એટરે શુ ાં ? વા. વલજ્ઞાન અને વભાજવલદ્યા વલમન તપાલત સ્ષ્ટ કયી વભાજવલદ્યાશાદવ રૂ વલમના કાયણની વલગતે છણાલટ કય.
2. વભાજવલદ્યાભાાં ળૈક્ષચણક વાધન એટરે શુ ાં ? ળૈ. વાધનનુ ાં ભશત્લ વભજાલી ળૈક્ષચણક વાધનના
કઇણ ચાય પ્રકાયની વભજ આ.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ.

(10)

1. યાષ્રીમ એકતા એટરે શુ ાં ? યાષ્રીમ એકતાભાાં વભાજવલદ્યાની ભ ૂવભકા લણવલ.
2. અધ્માન (વળક્ષણ) એટરે શુ ાં ? અધ્માનની વ્ય ૂશયચના વાથે વાંફવધત પ્રશ્નની ચચાવ કય.
3. વભાજવલદ્યાભાાં મ ૂ્માાંકન એટરે શુ?ાં વભાજવલદ્યાભાાં મ ૂ્માાંકન પ્રયુક્તતની વભજ આ.
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચે આેરા ફે પ્રશ્નના ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. બાયતભાાં આધુવનક યુગના રક્ષણની વલગતે ચચાવ કય.
2. બાયતીમ વાાંસ્કૃવતક ધયશયભાાં પ્રાચીન બાયતીમ વાંસ્કૃવતની વલળેતાઓ અને પ્રમુખ રક્ષણની
ચચાવ કય.
(ફ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ.

(10)

1. વવન્ટ્ધુ તટની વભ્મતા અને વાંસ્કૃવતની વભજ આી. વવન્ટ્ધ ુ વભ્મતાના વનભાવતાની વભજ આ.
2. બાયતીમ વાાંસ્કૃવતક ધયશયભાાં આધુવનક બાયતીમ વાંસ્કૃવતની વલગતે છણાલટ કય.
3. બાયતીમ ુનજાગયણના કાયણની વલગતે ચચાવ કય.
પ્રશ્ન-3 (અ)

નીચે આેર ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.

(10)

1. ભ ૂગની હયબાા આી. બોગચરક વાંક્નાઓનુ ાં સ્લરૂ ની વભજ આ.
2. પ્રદૂ ણના પ્રકાય તથા એના કાયણભાાં શલાનુ ાં પ્રદૂ ણ વલળે ચચાવ કય.
3. બાયતની પ્રાકૃવતક વાંવત્તભાાં વોયઊજાવ, લન તથા લયવાદ અને જ વાંળાધન વલળે વભજ આ.
(ફ)

નીચે આેર ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.
1. આફશલા અને શલાભાનની હયબાાઓ આ.
2. બાયતન પ્રાકૃવતક આકાયભાાં બ્રશદ ભેદાન વલળે હયચમ આ.
3. બાયતની ખવનજ વાંવત્ત તયીકે રખાંડન હયચમ આ.

(06)

પ્રશ્ન-4 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. અથવતત્ર
ાં એટરે શુ ાં ?. અથવતત્ર
ાં અને અથવળાસ્ત્રન તપાલત સ્ષ્ટ કય.
2. દૂ યવાંચાય અને ભાહશતી પ્રોદ્યચગક(IT)ની વલગતે છણાલટ કય.
3. વલકાવના આવથિક અલયધભાાં વામ ૂહશક ફેયજગાયીઅને અ્-યજગાયીની ચચાવ કય.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.

(06)

1. ફાટવ ય ધ્ધવત એટરે શુ ાં ?
2. કમા અથવળાસ્ત્રીને નફેર ુયસ્કાય આલાભાાં આવ્મ શત.
3. ભાનલ વલકાવના ત્રણ સ ૂચકઆંક જણાલ.
પ્રશ્ન-5 (અ)

નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.

(06)

1. બાયતનુ ાં વવલધાન એટરે શુ ાં ? બાયતના વાંવલધાનની મુખ્મ વલળેતાઓ જણાલ.
2. ચફનજડાણ આંફરન એટરે શુ ાં ? આલશ્મકતાને મુખ્મ વલળેતાઓ જણાલ.
3. બાયતના ફાંધાયણભાાં મ ૂ અવધકાય ૈકી કઈફે અવધકાયની વભજ આ.
(ફ)

નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફહુ નલકલ્, ખારીજગ્મા, ખયા-ખટા)
1. વાંવલધાન વનભાવણ વવભવતના કુર કેટરા વભ્મ શલા જઈએ.
(a) 289

(b)189

(c)389

(d) 489

2. ાંચામતી યાજ્મ કના અધ્મક્ષતા વવભવતની વનભણ ૂક કયલાભાાં આલી.
(a) વનત ભશેતા

(b) ફલાંતયામ ભશેતા

(c) અળક ભશેતા

(d) જીલયાજ ભશેતા

3. આધુવનક યાજ્મ નાાં _________ તત્લ શમ છે .
4. વાંવલધાન વનભાવણ વવભવતના અધ્મક્ષ ________ શતા.
5. યાજમારન કામવકા 05 લવન શમ છે .
6. ફીજુ ાં વલશ્વયુિ 1939 થી 1945 સુધી ખેરાયુ ાં શતુ.ાં

____________________

(06)

