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સ્ળાધ્યાયકાયય (2018-2019) 

અભ્યાશકેન્દ્રને શળાની છેલ્ી તારીખ ાઠ્યક્રમ કવય કડ સ્ળધ્યાય 
16/05/2019 ES-101 થીમયી/પે્રક્ટીકર 
16/05/2019 નળવય દ્ધ નત ( ES-111 to ES-120)  થીમયી/પે્રક્ટીકર 

16/05/2019 ળૈક લ્લ્ક ાઠ્યક્રમ( ES-131 to ES-136)  થીમયી/પે્રક્ટીકર 

 

સચૂના :  

 દયેક પલમના સ્લાધ્મામ પયજજમાત છે. 

 તભાયા સ્લાધ્મામ ત્રો તભાભ ફી.એડ્. પ્રોગ્રાભકેન્દ્રના કો–ઓડીનેટયને પનમત વભમભાાં રૂફરૂ કે યજીસ્ટય 
ટારથી જભા કયલાના યશળેે. 

 સ્લાધ્મામની એક કોી ોતાની ાવે ઝેયોક્ષ કયાલીને યાખલી. 
 

નિય નળદ્યાથી નમત્ર  

 

 દૂયલતી પળક્ષણભાાં અભ્માવ ભાટે દયેક અભ્માવક્રભભાાં ાઠ્યક્રભદીઠ્ સ્લાધ્મામકામમ યજૂ કયલા પયજજમાત છે. 
દયેક સ્લાધ્મામકામમ ભાટે 100 ગણુ પનપિત છે. રયણાભભાાં તેનો બાયાાંક ૩૦% છે. 
 સ્લાધ્મામકામમનો મખુ્મ ઉદેશ્મ યીક્ષા ભાટેની પલૂમ તૈમાયી છે. સ્લાધ્મામકામમભાાં પછૂલાભાાં આલેર પ્રશ્નોનુાં 
ભાખુાં યીક્ષાના પ્રશ્નત્ર જેવુાં શોમ છે. પ્રશ્નોના જલાફભાાં અભ્માવ વાભગ્રીનુાં પનુયાલતમન કયલાનુાં નથી શોત ુાં. તભે 
લાાંચનથી જે ળીખ્મા છો, જે વભજ્મા છો, તે ોતાની બાાભાાં રખલાનુાં શોમ છે. જેથી તભે સ્લાધ્મામકામમ તૈમાયી 
કયલાની કાભગીયી ગાંબીયતાથી કયળો. તભાયે ાઠ્યક્રભના સ્લાધ્મામકામમભાાં પછૂલાભાાં આલેર પ્રશ્નોના જલાફ રખતા 
શરેા પ્રથભ ાના ઉય નીચે મજુફની ભારશતી રખલી જરૂયી છે. 

(પરુૂું  નામ, ાઠ્યક્રમ, સ્ળાધ્યાય શુંખ્યા, અભ્યાશક્રમ, શરનામુું, નોંધણી નુંફર) 
 અભે ઈચ્છીએ છીએ કે તભે દયેક સ્લાધ્મામકામમ અરગ-અરગ ચોડાભાાં સ ુાંદય બાાભાાં ઉય દળામલેર 

મજુફની ભારશતી વાથે છેલ્રી તાયીખ શરેા અભ્માવ કેન્દ્ર ય ભોકરી આળો. સ્લાધ્મામકમો પ્રથભલમ અને 

રરપતમલમ તેભજ અન્દ્મ જે-તે લમના પ્રામોણગક કામો પણૂમ કમામ ફાદ જ રેણખત યીક્ષાનુાં પોભમ બયવુાં અન્દ્મથા રેણખત 

યીક્ષા આલા દેલાભાાં આલળે નરશ  
  



અભ્માવક્રભ – પલલયણ ( પ્રથભ લમ) 
 
 

જૂથ : A પરજજયાત ાઠ્યક્રમ (Compulsory Paper) (12 કે્રડડટ = 09 શૈદ્ધાુંનતક + 03 િાયગગક)  
ળાાના પળક્ષક તયીકેની વ્મલવાપમક જરૂરયમાત અન ેઅભ્માવક્રભના પલળા શતેઓુન ેરક્ષભાાં રઈન ેપ્રત્મકેની 04 કે્રરડટ 

ધયાલતા 03 ાઠ્યક્રભો પનધામરયત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

 

જૂથ B  :  નળવયળસ્ત ુઆધાડરત દ્ધનતાસ્ત્રના ાઠ્યક્રમ (Method Paper) (04 કે્રડડટ = 03 શૈદ્ધાુંનતક + 01 િાયગગક) 
ળાાના પલમોભાાં ભેલરેી રામકાત અન ેળકૈ્ષણણક અનબુલન ેધ્માનભાાં રઇન ેનીચેના ળાાકીમ પલમોભાાંથી આ દ્વાયા 

વાંદ થમરે ફ ેપલમલસ્તભુાાં ગજુયાત વયકાયશ્રીના ધોયણ-8 થી ધોયણ-12ના પ્રલતમભાન અભ્માવક્રભનો વભાલળે થામ છે. 
 

અનુ  .નું.  કશય કડ કશય ીવયક )નળવયનુું નામ(  શૈદ્ધાુંનતક + િાયગગક 

1. ES-111 પલજ્ઞાન અન ેટેકનોરોજીનુાં અધ્માન 3 + 1 

2. ES-112 ગણણતનુાં અધ્માન 3 + 1 

3. ES-113 વાભાજજક પલજ્ઞાનનુાં અધ્માન 3 + 1 

4. ES-114 અંગે્રજીનુાં અધ્માન 3 + 1 

5. ES-115 રશન્દ્દીનુાં અધ્માન 3 + 1 

6. ES-116 ગજુયાતીનુાં અધ્માન 3 + 1 

7. ES-117 વાંસ્કૃતનુાં અધ્માન 3 + 1 

8. ES-118 લાણણજ્મ વ્મલસ્થાનુાં અધ્માન 3 + 1 

9. ES-119 નાભાનાાં મૂતત્લોનુાં અધ્માન 3 + 1 

10. ES-120 ભનોપલજ્ઞાનનુાં અધ્માન 3 + 1 

 

જૂથ C  :  પાઉન્દ્ડેન ાઠ્યક્રમ (Foundation paper) (04 કે્રડડટ - 03 શૈદ્ધાુંનતક + 01 િાયગગક) 
અનુ .નું.  કશય કડ કશય ીવયક )નળવયનુું નામ(  શૈદ્ધાુંનતક + િાયગગક 

1. ES-121 બાયતભાાં પ્રાથપભક અન ેભાધ્મપભક પળક્ષણનો પલકાવ 3 + 1 

 

જૂથ D  :  ળૈકલ્લ્ક ાઠ્યક્રમ (Optional Paper) (08 કે્રડડટ – 06 શૈદ્ધાુંનતક + 02 િાયગગક)  

નીચ ેઆેર પલમોભાાંથી ગભ ેતે ફ ેપલમ વાંદ કયલાના યશળે.ે  

અનુ .નું.  કશય કડ કશય ીવયક )નળવયનુું નામ(  શૈદ્ધાુંનતક + િાયગગક 

1. ES-131 પળક્ષણભાાં મામલયણ 3 + 1 

2. ES-132 ભાનલ અપધકાયો અને વમદુામ પલકાવ 3 + 1 

૩. ES-133 ભાગમદળમન અન ેવરાશ 3 + 1 

4. ES-134 પલપળષ્ટ પળક્ષણ (સ્.ેએજ્યકેુળન) 3 + 1 

5. ES-135 વભાલેળક ળાા 3 + 1 

6. ES-136 ભાધ્મભોનો પળક્ષણભાાં પલપનમોગ 3 + 1 

 
 

અનુ .નું.  કશય કડ કશય ીવયક )નળવયનુું નામ(  શૈદ્ધાુંનતક + િાયગગક 

1. ES-101 અધ્મતેા અન ેપલકાવનુાં ભનોપલજ્ઞાન 3 + 1 

2. ES-102 લતમભાન બાયતભાાં પળક્ષણના રયભાણો 3 + 1 

3. ES-103 પળક્ષણ પ્રપળક્ષણ (Learning to Teach) 3 + 1 



B.Ed. (િથમ ળવય) 

ES-101 : અધ્યેતા અને નળકાશનુું મનનળજ્ઞાન                                              કુ ગણુ -30 
અભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/05/2019 

નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશળેે. 
 

િશ્ન-1  નીચેના િશ્નન જળાફ આરે 750 બ્દમાું આ.                              (1 X 10 = 10) 
1. પ્રવાંગનોંધનુાં સ્લરૂ – Aને તૈમાય કયી ાાંચ ળાાના પલદ્યાથીઓની પ્રવાંગનોંધનો અશલેાર તૈમાય કયો. 

 

િશ્ન-2  નીચેના ફે િશ્નના જળાફ આરે 500 બ્દમાું આ.            (2 X 10= 10) 
1. ણચતાનાત્ભક યોજનીળીનો અથમ વભજાલી તેન પ્રકાયોના ચાટમ ફનાલો. 
2. પે્રયણા અંગેની પલપલધ પલચાયણાની વાયણીઓ ફાફતે ભનોલૈજ્ઞાપનકોનાાં ભતવ્મો જણાલો. 

 

િશ્ન-3  નીચેના િશ્નના જળાફ આરે 125 બ્દમાું આ.                        (5 X 2= 10)  
1. અણબક્રપભત અધ્માનનો અથમ વભજાલો. 

2. અધ્મમના પનમભોના નાભ જણાલો. 

3. ફાકના નૈપતક પલકાવના તફક્કા પલે ીમાજેના ભાંતવ્મો જણાલો. 

4. વ્મક્ક્તત્લ પલેની કોઇણ ફે વ્માખ્માઓ આો. 

5. અનકુુરનનો અથમ જણાલો. 

  



B.Ed. (િથમ ળવય) 

ES- 115 : રશન્દ્દીનુાં અધ્માન                              કુ ગણુ- 30 

અભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/05/2019 

નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશળેે. 
 

प्रश्न -1 नीच ेदिये गए प्रश्न का उत्तर करीब 750 शब्िों में िीजिए |                 (1 X 10 =10)      

(1)  कविता शिऺण के सामान्य उदेश्य शऱखत ेहुए शिऺार्थियों में काव्यात्मक  

  अशिरुर्ि  बढ़ाने के उऩाय शऱखखए | 

प्रश्न -2 नीच ेदिये गए प्रश्नों के उत्तर करीब 500 शब्िों में िीजिए |                  (2 X 5 = 10) 

(1) ननबॊध ऩाठ – शिऺण में मौन ऩाठ का क्या महत्ि है ? ििाि कीजिए | 
(2) रिना के आधार ऩर िब्दों के िेदको सोदाहरण समझाइए | 

प्रश्न-3 नीच ेदिये गए प्रश्नों के उत्तर करीब 125 शब्िों में िीजिए |                    (5 X 2= 10) 

(1) िजक्तकाऱीन कविता की प्रमुख साहहजत्यक प्रिनृतयाॉ कौन – कौन सी थी | 
(2) ऩयाियिािी िब्द ककसे कहत ेहै ? सोदाहरण शऱखखए | 
(3) हहन्दी शिऺण में उऩयोगी ककन्ही दो याॊत्रिक दृश्य – उऩकरणों के बारे में शऱखखए | 
(4) िाषा अर्धगम के ननयमों की उऩयोर्गता क्या हैं ? 

(5) िीिनी और आत्मकथा में क्या अॊतर है ?  



B.Ed. (િથમ ળવય) 
 

ES-116 : ગજુરાતીનુું અધ્યાન            કુ ગણુ - 100 

અભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ  :- 16/05/2019 

નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશળેે. 
 

િશ્ન-૧િાયગગક િકારના િશ્નન જળાફ 500 બ્દમાું આ.        (1 X 20 = 20) 
1. આદળમ પ્રશ્નત્રના રક્ષણો જણાલી ધોયણ-9 નો કોઈણ એક એકભ વાંદ કયી 25 ગણુની પત્ર-રયભાણ  

દળમક કોઠ્ાને આધારયત પ્રશ્નત્ર તૈમાય કયો. 
 
િશ્ન ૨ નળળરણાત્મક શે્રણીના િશ્નના જળાફ 500 બ્દમાું આ.        (2 X 20 = 40) 

1. ભાતબૃાાની ઉેક્ષા દૂય કયલાના ઉામોની ચચામ કયો  
2. વ્માકયણનો અથમ આી વ્માકયણ પળક્ષણને યવપ્રદ ફનાલલાનાાં ઉામો જણાલો. 

 

િશ્ન ૩ મધ્યમ શે્રણીના િશ્નના જળાફ 125 બ્દમાું આ.         (4 X 5 = 20) 
1. જૂથ ચચામ ધ્ધપતનુાં ભશત્લ જણાલો. 
2. રશ્મ શ્રાવ્મ વાધનોની માદી ફનાલો. 
3. આદળમ પ્રશ્નત્રના રક્ષણો જણાલો. 
4. બ્લ્ય ુપપ્રન્દ્ટનો અથમ આી તેના વોાનોની ચચામ કયો. 
5. વ્માકયણ પળક્ષણ ભાટેની ધ્ધપતઓ જણાલી તેભાાંથી ઓચારયક પળક્ષણ ભાટે કઈ ધ્ધપત મોગ્મ છે ?  

  



B.Ed.(િથમ ળવય) 
 

ES- 117 : શુંસ્કૃતનુું અધ્યાન                  કુ ગણુ- 30 

અભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ  :- 16/05/2019 

નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશળેે. 
 

િશ્ન-1  નીચેના િશ્નન જળાફ આરે 750 બ્દમાું આ.                              (1 X 10 = 10) 
1. ધોયણ-૯ના કોઈણ એક ાઠ્નુાં આમોજન પ્રસ્તતુ કયો. 

 

િશ્ન-2  નીચેના ફે િશ્નના જળાફ આરે 500 બ્દમાું આ.            (2 X 10= 10) 
1. વાંસ્કૃત બાાના અધ્માનની બાાંડાયકય ધ્ધપત અને અનલુાદ ધ્ધપત લચ્ચેનો તપાલત સ્ષ્ટ કયો. 
2. વાંસ્કૃત બાાનાાં વ્મા ય વપલસ્તાય નોંધ રાખો. 

 

િશ્ન-3  નીચેના િશ્નના જળાફ આરે 125 બ્દમાું આ.                        (5 X 2= 10) 
1.  ગધ પળક્ષણની ધ્ધપતઓનાાં પક્ત નાભ રાખો. 
2.  વાંસ્કૃત પળક્ષણનાાં પ્રાચીન વભમનાાં આઠ્ શતેઓુ જણાલો. 
3.  ડ્દળમન તથા તેભના યચણચતાના નાભ જણાલો. 
4.  પ્રશ્નત્રની પલશ્વવનીમતા એટરે શુાં ? ટૂાંકભાાં વભજાલો. 
5.  “यद्यवऩ बहुनार्धषे...” શદુ્ધ ઉચ્ચાયનુાં ભશત્લ દળામલતો આ શ્ર્રોક અનલુાદ વશીત રાખો.   

 

  



B.Ed. (િથમ ળવય) 

ES- 135 : શમાળેક ાલા                  કુ ગણુ- 30 

અભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ  :- 16/05/2019 

નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશળેે. 
 

િશ્ન-1  નીચેના િશ્નન જળાફ આરે 750 બ્દમાું આ.                              (1 X 10 = 10)  
1. અક્ષભમતા ધયાલતાાં ફાકોનુાં મલૂ્માાંકન ભાટે ઓખમાદી તૈમાય કયી (પ્રશ્નાલણર) કોઈ ણ ાાંચ ળાાના 

અક્ષભમ ફાકોનાાં ઓખ ભાટેના કાયણોનો અશલેાર તૈમાય કયો. 
 

િશ્ન-2  નીચેના ફે િશ્નના જળાફ આરે 500 બ્દમાું આ.            (2 X 10= 10) 
1. વભાલેળક ળાાની જરૂયીમાતો જણાલો. 
2. અધ્મમન અક્ષભમતાના કાયણો જણાલો. 

 

 િશ્ન-3  નીચેના િશ્નના જળાફ આરે 125 બ્દમાું આ.                        (5 X 2= 10)  

1. યાભળમનના રક્ષણો જણાલો. 
2. ળૈક્ષણણક છાત ફાકોની વ્માખ્મા આો 
3. લાણી અને બાાની અક્ષભમતા એટરે શુાં ? 

4. અમોગ્મ ઉછેયનો અથમ જણાલો. 
5. ગરુુતાગ્રાંથીનો પલકાવ એટરે શુાં. ? 

 

 


