ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુનનલનવિટી, અભદાલાદ
ુ ેશનએુન એજ્યકુ ેશનર કેકનન્રન્એ ,નશસ્કુસ એજ્યક
ુ ેશન ,
સ્કુ ર ઓપ એજ્યક
( ગ ુ જ યા ત સ ય કા ય દ્વા યા સ્થા પ ત )
“જ્મનિભમમ રયવય”
વયખેજ-ગાાંધીનગય શાઇલે, છાયડી, અભદાલાદ-૩૮૨૪૮૧

E-mail : spl.edu@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in

B.Ed.Spl.Ed. પ્રથભ સત્રના સ્વાધ્મામકામય
સ ૂચના:
1.

દયે ક નલમના સ્લાધ્મામ પયજજમાિ છે .

2.

િભાયા સ્લાધ્મામત્ર િભાભ પ્રગ્રાભકેન્દ્રના ક- ઓડીનેટયને નનમિ વભમભાાં રૂફરૂ કે
યજીસ્ટય ટારથી જભા કયાલાના યશેળ.ે

3.

સ્લાધ્મામની એક કી િાની ાવે ઝેયક્ષ કયાલીને યાખલી.

નપ્રમ નલદ્યાથી નભત્ર
દૂ યલિી નળક્ષણભાાં અભ્માવ ભાટે દયે ક અભ્માવક્રભભાાં ાઠ્યક્રભદીઠ્ સ્લાધ્મામકામમ યજૂ
કયલા પયજજમાિ છે . દયે ક સ્લાધ્મામકામમન ુ ાં રયણાભભાાં બાયાાંક 2૦% યશેળે.
સ્લાધ્મામકામમન મુખ્મ ઉદે શ્મયીક્ષા ભાટે ની પ ૂલમ િૈમાયી છે . સ્લાધ્મામકામમભાાં પ ૂછલાભાાં
આલેર પ્રશ્નનુાં ભાખુ ાં યીક્ષાના પ્રશ્નત્ર જેવુ ાં શમ છે . પ્રશ્નના જલાફભાાં અભ્માવ વાભગ્રીનુ ાં
પુનયાલિમન કયલાનુ ાં નથી શતુ.ાં િભે લાાંચનથી જે ળીખ્મા છ, જે વભજ્મા છ, િે િાની બાાભાાં
રખલાનુાં શમ છે . જેથી િભે સ્લાધ્મામકામમ િૈમાયી કયલાની કાભગીયી ગાંબીયિાથી કયળ. છે લ્રી
િાયીખ 15 જુન 2018 છી કેન્દ્ર ય કઈણ વાંજગભાાં સ્લાધ્મામકામમ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નરશ.
િભાયે ાઠ્યક્રભના સ્લાધ્મામકામમભાાં પ ૂછલાભાાં આલેર પ્રશ્નના જલાફ રખિા શેરા
પ્રથભ ાના ઉય નીચે મુજફની ભારશિી રખલી જરૂયી છે .


પ ૂરુાં નાભ, ાઠ્યક્રભ, સ્લાધ્મામ વાંખ્મા, અભ્માવક્રભ, વયનામુ,ાં નોંધણી નાંફય
અભે ઈચ્છીએ છીએ કે િભે દયે ક સ્લાધ્મામકામમ અરગ અરગ ચડાભાાં સુદય
ાં
બાાભાાં

ઉય દળામલેર મુજફની ભારશિી વાથે છે લ્રી િાયીખ શેરા અભ્માવ કેન્દ્ર ય ભકરી આળ.
સ્લાધ્મામકમો પ્રથભલમ અને રરનિમલમ િેભજ અન્દ્મ જે-િે લમના પ્રામગગક કામો પ ૂણમ કમામ ફાદ
જ રેગખિ યીક્ષાનુ ાં પભમ બયવુ ાં અન્દ્મથા રેગખિ યીક્ષા આલા દે લાભાાં આલળે નરશ. (આની
વયિા ભાટે નમ ૂનારૂ પ્રથભ પ ૃષ્ઠ્ નીચે મુજફ યાખી ળકામ)

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુનનલનવિટી, અભદાલાદ
ુ ેશનર કે કનન્રન્એ
સ્કુ ર ઓપ એજ્યકુ ેશન, નશસ્કુસ એજ્યકુ ેશન, એુન એજ્યક
( ગ ુ જ યા ત સ ય કા ય દ્વા યા સ્થા પ ત )
“જ્મનિભમમ રયવય”
વયખેજ-ગાાંધીનગય શાઇલે, છાયડી, અભદાલાદ-૩૮૨૪૮૧

E-mail : spl.edu@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in

B.Ed.Spl.Ed. પ્રથભ સત્રન ુંુ સ્વાધ્મામકામય
વષય :
િારીભાથીનુાં નાભ

: .........................................................................................

િારીભાથીનુાં વયનામુાં : .........................................................................................
............................................... ીન કડ :......................
ઈ-ભેઈર

: ........................................................................................

ભફાઈર નાંફય

:................................. નોંધણી નાંફય :.................................

અભ્માવકેન્દ્ર નાભ

: .................... .....................................................................

અભ્માવકેન્દ્ર કડ

: ................................. નલમ કડ :. ................................

નલમનુાં નાભ

: ........................................................................................

સ્લાધ્મામકામમ જભા કયાવ્માની િાયીખ : .............................................................

___________________

પવદ્યાથીની સહશ

_____________________________

કેુર સુંમન્જનની સહશ / પસક્કન્

B.Ed.Spl.Ed. પ્રથભ સત્રન ુંુ સ્વાધ્મામકામય
SECP- 01 : ભાનવ વ ૃદ્ધિ અને પવકાસ

ુ - 20
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન- 1

(2X5=10)

નીચેના ભાાંથીકઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 250 ળબ્દભાાં આ.

1. નમાજેન જ્ઞાનાત્ભક નલકાવન નવધ્ધાાંિ વભજાલ.
2. ફ્રઈડન ભનનલશ્રેણાત્ભક નવધ્ધાાંિ વભજાલ.
3. પ્રાયાં ગબક ફાનલકાવભાાં અવયકયિાાં મામલયણીમ ઘટક કમા છે ? વભજાલ.
4. િરૂણાલસ્થા દયનભમાન થિ ફોધ્ધ્ધક નલકાવ વભજાલ.
પ્રશ્ન- 2

નીચેના ભાાંથીકઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(1X10=10)

1. વ ૃદ્ધિ અને નલકાવ ભાાં શુાં િપાલિ છે ? રદવ્માાંગ ફાકના વાંદબમભાાં નલકાવના િફક્કા
વભજાલ.
2. ફાકના જન્દ્ભ અને નળશુનલકાવના િફક્કાઓ નલસ્િાયથી વભજાલ.
_________________

B.Ed.Spl.Ed. પ્રથભ સત્રન ુંુ સ્વાધ્મામકામય
SECP- 02 : સભકારીન બાયત અને પશક્ષણ

ુ - 20
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 નીચેના ભાાંથીકઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 250 ળબ્દભાાં આ.

(2X5=10)

1. આદળમલાદ અને િેના નળક્ષણના ઉદે ળ વભજાલ.
2. PWD Act-1995
3. RTE Act-2009
4. વલમનળક્ષા અગબમાન
પ્રશ્ન-2 નીચેના ભાાંથીકઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(1X10=10)

1. નળક્ષણ એટરે શુાં ? ભાનલિાલાદને ધ્માનભાાં યાખી નળક્ષણ ને નલસ્િાયથી વભજાલ.
2. રદવ્માાંગિાભાાં નલનલધ ગબન્નિાઓ નલળે નલસ્િાયથી વભજાલ.
_________________

B.Ed.Spl.Ed. પ્રથભ સત્રન ુંુ સ્વાધ્મામકામય
SECD- 02 : સુંવેદનાત્ભક દદવમાુંગતાનન્ દયચમ
પ્રશ્ન-1 નીચેના ભાાંથીકઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 250 ળબ્દભાાં આ.

ુ - 10
કુ ર ગણ
(2X2.5=5)

1. ભાનાલકાનની યચના અને િેના કમો જણાલ.
2. નલનલધ પ્રકાયના શ્રલણદની પ્રત્માન ય ળી અવય ડે છે ?
3. પ્રજ્ઞાચુ ફાકનુ ાં મ ૂલ્માાંકન નલસ્િાયથી વભજાલ.
4. ફનધયાાંધિા નલસ્િાયથી વભજાલ.
પ્રશ્ન-2 નીચેના ભાાંથીકઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.
1. શ્રલણભાંદિાનુાં લગીકયણ નલસ્િાયથી વભજાલ.
2. ફનધયાાંધિા ના શસ્િગિ પ્રકાય અને નવન્દ્રભ નલળે નલસ્ત ૃિ નોંધ રાખ.
_________________

(1X5=5)

B.Ed.Spl.Ed. પ્રથભ સત્રન ુંુ સ્વાધ્મામકામય
ુ પવકાસાત્ભક દદવમાુંગતાનન્ દયચમ
SECD- 03 : જ્ઞાનતુંતની

ુ - 20
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 નીચેના ભાાંથીકઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 250 ળબ્દભાાં આ.

(2X2.5=5)

1. ફોનધક અક્ષભિા એટરે શુ ાં ?
2. સ્લગરનિાના મ ૂલ્માાંકનની આકાયણીના વાધન અને ક્ષેત્ર નલસ્િાયથી વભજાલ.
3. નળખલાની અક્ષભિા ધયાલિાાં ફાક ભાટે લાાંચન અને રેખનની પ્રયુક્તિઓ જણાલ.
4. સ્લગરનિા ના પ્રકાય જણાલ.
પ્રશ્ન-2 નીચેના ભાાંથીકઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.
1. ભાનનવક ભાંદિાના ળૈક્ષગણક લગીકયણનુ ાં લણમન કય.
2. સ્લગરનિા ધયાલિા ફાક ભાટે IEP િૈમાય કય.
_________________

(1X5=5)

B.Ed.Spl.Ed. પ્રથભ સત્રન ુંુ સ્વાધ્મામકામય
SECD- 04 : રન્કન્ભન્કય અને ફહુપવકરાુંગતાનન્ દયચમ

ુ - 20
કુ ર ગણ

પ્રશ્ન-1 નીચેના ભાાંથીકઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 250 ળબ્દભાાં આ.

(2X2.5=5)

1. વેયેબ્રર ાલ્વી એટરે શુ ાં ? વભજાલ.
2. અલયધ મુતિ લાિાલયણની જરૂરયમાિ ફહુનલકરાાંગિાના વાંદબમ ભાાં સ્ષ્ટ કય.
3. રીમ અને સ્ાઇનર કડમ ઈંજયી એટરે શુ ાં ?
4. યતિનત્ત નલળે નલસ્િાયથી રખ.
પ્રશ્ન-2 નીચેના ભાાંથીકઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.

(1X5=5)

1. વેયેબ્રર ાલ્વી થલાના કાયણ કમા કમા છે ? િેની વાયલાય ભાટે કમા પ્રકાયની થેયીન
પ્રમગ થામ છે ?
2. જ્ઞાનિાંત ુ અને શરનચરનને રગિી રદવ્માાંગિાને નલસ્િાયથી વભજાલ.
_________________

B.Ed.Spl.Ed. પ્રથભ સત્રન ુંુ સ્વાધ્મામકામય
SECD- 02 : પ્રેક્કશકર- ક્રન્સ દનસેબફબરકશ અને સુંપભબરત પશક્ષણ

ુ - 50
કુ ર ગણ

* આને પાલેરા કેન્દ્રની વ્મલસ્થા મુજફ કવમલકમ દયમ્માન આે કયે ર ઓબ્ઝલેળન મુજફ
ઓછાભાાં ઓછ 1500 ળબ્દભાાં પટગ્રાફ્વ વશીિ યીટમ િૈમાય કયી આના કેન્દ્ર ય જભા કયાલલી
નોંધ : પટગ્રાફ્વ સ્લચ્છ અને ઓડખી ળકામ િેલા શલા જઈએ

