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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk,
çke.yu.yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo
rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ
yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 2 f÷kf Mk{Þ
Vk¤ððku ykð~Þf Au.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe
ÃkheûkkLke íkiÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkk
sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su Mk{òu Aku, íku
ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke ÷¾u÷wt
MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k fhkðþku. suÚke
Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku.

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn,
MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 30/04/2018 Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku
MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au.
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku ÷økíke
fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ.
 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk suÚke
ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ.
 çke.yu./çke.fku{. yÇÞkMk¢{Lkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 11 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke
ykuAk økwý nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo Lkðk MkºkLkwt
{u¤ðeLku VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu.
 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª.
 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt.
 yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh
÷økkððwt.
2

:

અભ્યાસક્રમન ું નામ
ાઠ્યક્રમન ું નામ

:

એપ.વાય.ફી.એ.
સમાજશાસ્ત્રેર-01

LkkUÄýeLktçkh :

yÇÞkMkfuLÿLkwt Lkk{ :

Lkk{ :

yÇÞkMkfuLÿ fkuz Lkt. :

MkhLkk{wt :

{kuçkkE÷ Lktçkh :
E-{uE÷ :

rðãkÚkeoLke Mkne :
íkkhe¾ :

3

ક ગણ-30

ઉત્તીણણ થવાન ું ધોરણ: 11 ગણ

વલબાગ-ક નીચે આેરા પ્રશ્નનો જલાફ 800 ળબ્દોભાાં રખો.

(8×1=8)

(1) સમાજશાસ્ત્રના ાસાું અને તેન ું કાયણક્ષેત્ર સમજાવી અન્ય વવજ્ઞાનો સાથેનો સુંફધ
ું સમજાવો.
અથલા
(1) સમાજશાસ્ત્રના મખ્ય સુંસ્થાકો વવશે વવસ્તારથી ખો.

વલબાગ-ખ નીચે આેરા વ્માખ્મા/પ્રશ્નનો જલાફ 400 ળબ્દોભાાં રખો. કુ ર પ્રશ્ન ફે

(4×2=8)

(1) સમાજનો ખ્યા આી સામાજજક સમ ૂહો, દરજ્જો અને ભ ૂવમકા વવશે વવસ્તારથી ખો.
(2) કટુંફની વ્યાખ્યા આી કટુંફની ભ ૂવમકા તથા કાયોની વવસ્તારથી ચચાણ કરો.
(3) ગ્ન સુંસ્થા વવશે સમજ આી, ગ્નના સ્વરૂો વવશે વવસ્તારથી સમજાવો.
વલબાગ-ગ નોંધ રખો. (300 ળબ્દોભાાં)

કુ ર પ્રશ્ન ત્રણ

ૂ માું વણણન કરો.
(1) સામાજીકરણનો અથણ સમજાવી ટુંક
ૂ માું સમજાવો.
(2) સામાજીકરણની એજન્સીઓ વવશે ટુંક
ૂ માું સમજાવો.
(3) વશક્ષણનો અથણ સમજાવી, વશક્ષણ અને અસમાનતા વવશે ટુંક
(4)  ૂવણ આધવનક સમાજોમાું ટેકનોજીનો વવકાસ મદ્દાસર સમજાવો.
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(3×3=9)

વલબાગ-ધ ભાગ્મા પ્રભાણે ઉત્તય આો. (જોડકા જોડો) કુ ર પ્રશ્ન દળ
(0.5×10=5)
(1)

ઓગષ્ટ કોમ્ટ

(1) વ્મક્તિની લિતન દ્ધવિઓભાાં પેયપાય કયલાની પ્રક્રિમા

(2)

ઇભાઇર દુર્ખિભ

(2) ગરૂુ વળષ્મ યાં યા

(3)

કારતભાતવત

(3) Rules of sociological method

(4)

વત ૃલાંળીમ કુ ટાંુ ફ

(4) જ ાંગર,યણપ્રદે ળોભાાં લવલાટ

(5)

વત ૃસ્થાવનમ

(5) કાભદાયોન ાંુ જૂથ

(6)

ુ ઃ વભાજીકયણ
પન

(6) લગતવઘ
ાં ત વવદ્ધાાંિના વલચાયક

(7)

દૂ ય વાંચાય વાધનો

(7) દાં વિ વિના ઘયભાાં વનલાવ કયે િેલી પ્રથા

(8)

બાયિીમ વળક્ષણ

(8) વભાજીકયણની એજન્વીઓ

(9)

વય વભાજો

(9) જે કુ ટાંુ ફભાાં વિા લડા શોમ

(10)

યવુ નમનલાદ

(10) વભાજળાસ્ત્રના સ્થાક
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