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ે ે વોલાની છે લ્રી તાયીખ

ાઠ્યક્રભ કોમ કોડ

સ્લધ્મામ

02/04/2018

ES- 334

થીમયી/પ્રેક્ટીકર

06/04/2018

ES-335

થીમયી/પ્રેક્ટીકર

નળનષ્ટ ાઠ્યક્રમ (ES-361 થી ES-364)
06/04/2018
સ ૂચના:-

ES-361-364
1.

દયે ક પલમના સ્લાધ્મામ પયજજમાત છે .

2.

તભાયા સ્લાધ્મામત્રો તભાભ પ્રોગ્રાભકે ન્દ્રના કો- ઓડીનેટયને પનમત

થીમયી/પ્રેક્ટીકર

વભમભાં રૂફરૂ કે યજીસ્ટય ટારથી જભા કયાલાના યશેળે.
3.

સ્લાધ્મામની એક કોી ોતાની ાવે ઝેયોક્ષ કયાલીને યાખલી.

પપ્રમ પલદ્યાથી પભત્રો
દૂ યલતી પળક્ષણભાં ભ્માવ ભાટે દયે ક ભ્માવક્રભભાં ાઠ્યક્રભદીઠ્ સ્લાધ્મામકામમ યજૂ કયલા પયજજમાત
છે . દયે ક સ્લાધ્મામકામમ ભાટે 100 ગુણ પનપિત છે . રયણાભભાં તેનો બાયાંક ૩૦% છે .
સ્લાધ્મામકામમનો મુખ્મ ઈદે શ્મયીક્ષા ભાટે ની પ ૂલમ તૈમાયી છે . સ્લાધ્મામકામમભાં પ ૂછલાભાં અલેર પ્રશ્નોનુ ં
ભાખુ ં યીક્ષાના પ્રશ્નત્ર જેવુ ં શોમ છે . પ્રશ્નોના જલાફભાં ભ્માવ વાભગ્રીનુ ં પુનયાલતમન કયલાનુ ં નથી શોતુ.ં તભે
તભાયે ાઠ્યક્રભના સ્લાધ્મામકામમભાં પ ૂછલાભાં અલેર પ્રશ્નોના જલાફ રખતા શેરા પ્રથભ ાના ઈય નીચે
મુજફની ભારશતી રખલી જરૂયી છે .
લાંચનથી જે ળીખ્મા છો, જે વભજ્મા છો, તે ોતાની બાાભાં રખલાનુ ં શોમ છે . જેથી તભે સ્લાધ્મામકામમ
તૈમાયી કયલાની કાભગીયી ગંબીયતાથી કયળો.


પ ૂરું નાભ



ાઠ્યક્રભ



સ્લાધ્મામ વંખ્મા



ભ્માવક્રભ



વયનામુ ં



નોંધણી નંફય
ભે ઇચ્છીએ છીએ કે તભે દયે ક સ્લાધ્મામકામમ રગ રગ ચોડાભાં સુદય
ં
બાાભાં ઈય દળામ લેર

મુજફની ભારશતી વાથે છે લ્રી તાયીખ શેરા ભ્માવ કે ન્દ્ર ય ભોકરી અળો.સ્લાધ્મામકમો પ્રથભલમ ને
રરપતમલમ તેભજ ન્દ્મ જે-તે લમના પ્રામોણગક કામો પ ૂણમ કમામ ફાદ જ રેણખત યીક્ષાનુ ં પોભમ બયવુ ં ન્દ્મથા રેણખત
યીક્ષા અલા દે લાભાં અલળે નરશ.

B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ )
ES- 334 : નક્ષણ અને શમાજ

ુ - 30
કુ  ગણ

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 15/06/2018
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે
પ્રશ્ન-1 નીચેના પ્રશ્નનો જલાફ અળયે 750 ળબ્દોભાં અો.

(1X10=10)

1. કોઠ્ાયી પળક્ષણંચ (1964-66)ની મુખ્મ બરાભણોની ચચામ કયો.
પ્રશ્ન-2 નીચેના ફે પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 500 ળબ્દોભાં અો.

(2X10=10)

1. પળક્ષણ (કેલણી) શું છે ? પલસ્ત ૃત વભજૂતી અો.
2. બાયતીમ વભાજને નુરૂ પળક્ષણની ભ ૂપભકાની ચચામ કયો.
પ્રશ્ન-3 નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 125 ળબ્દોભાં અો.

(2X5=10)

1. કેલણી ને વંસ્કૃપત ને કેલણી યાજ્મલસ્થા લચ્ચેનો વંફધ
ં ઈદાશયણ વરશત ચચો.
2. ળાા ને ઘય લચ્ચેનો વંફધ
ં સ્ષ્ટ કયો.
3. પનવગમલાદ ને અદળમલાદી ભ્માવક્રભની તુરના કયો.
4. રોકળાશી ને પળક્ષણ લચ્ચેનો આંતયવફંધ સ્ષ્ટ કયો.
5. બાયતીમ પ્રાચીન પળક્ષણપ્રથાની ખાપવમતો જણાલો.

B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ )
ES-335 : નક્ષણ અને ાલા

ુ - 30
કુ  ગણ

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 15/06/2018
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે
પ્રશ્ન- 1 નીચે અેર પ્રશ્નનો ઈત્તય અળયે 750 ળબ્દોભાં અો.

(1X10=10)

1. રક્રમાત્ભક વંળોધનની વ્માખ્મા અી કોઇ ણ એક વભસ્માને ધ્માનભાં યાખી રક્રમાત્ભક
વંળોધન તૈમાય કયો.
પ્રશ્ન-2 નીચે અેર પ્રશ્નનોના ઈત્તય અળયે 500 ળબ્દભાં અો.

(2X10=10)

1. ભાનલફ સ્ત્રોતો જણાલી પલદ્યાથી ને વભાજભાંથી ઈરબ્ધ ભાનલસ્ત્રોતોને ક્યા
થમભાં ઈમોગભાં રઆ ળકામ ?
2. ળૈક્ષણણક ‘ઇનપુટ’ કયતાં ધ્માનના સુપલધાકાયક તયીકે પળક્ષકની ભ ૂપભકા જુદી છે
વભજાલો.
પ્રશ્ન-3

નીચે અેર પ્રશ્નોના ઈત્તય અળયે 125 ળબ્દોભાં અો.

(2X5=10)

1. ળાા નેત ૃત્લનુ ં સ્લરૂનું લણમન કયો.
2. અંદાજત્ર તૈમાય કયતી લખતે કમા વોાનો ધ્માનભાં યાખળો ?
3. N.C.E.R.T. ના કામો જણાલો.
4. પળક્ષકની વ્માલવાપમક નીપતભતા પલળે વભજૂતી અો.
5. ળાા લાતાલયણના પ્રકાય જણાલી ગભે તે એક લાતાલયણ પલળે ટૂંકભાં વભજાલો.

B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ )
ES- 361 : ૈક્ષણણક પ્રધણિકી

ુ - 30
કુ  ગણ

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 15/06/2018
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે
પ્રશ્ન-1 નીચેના પ્રશ્નનો જલાફ અળયે 750 ળબ્દોભાં અો.

(1X10=10)

1. PPT એટરે શુ ં ? તભે જે ધોયણભાં બણાલતા શોમ તે પલમ ધ્ધપતના એક-એક એકભની PPT
ફનાલી લગમખડં ભાં તેનો ઈમોગ કયલાથી તભને નુબલામેરા પેયપાયોનો પલગતલાય શેલાર
યજૂ કયો.
પ્રશ્ન-2 નીચેના ફે પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 500 ળબ્દોભાં અો.

(2X10=10)

1. મુલ્માંકનનાં ણબગભો જણાલી ળૈક્ષણણક પ્રોધોણગકીના મુલ્માંકન ભાટેન ુ ં એક ભોડર તૈમાય કયો.
2. ધ્મમન ધ્માનના ળૈક્ષણણક ભાધ્મભો ને વાભગ્રીનુ ં લગીકયણ કયી પલગતે નોંધ તૈમાય કયો.
પ્રશ્ન-3 નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 125 ળબ્દોભાં અો.

(2X5=10)

1. ધ્માનના તફક્કાઓ જણાલો?
2. મુલ્માંકનના પ્રકાયો જણાલો.
3. ટેણરકોન્દ્પયનન્દ્વિંગ એટરે શુ ં ? દૂ યલતી પળક્ષણભાં તેનો ઈમોગ ટૂંકભાં જણાલો.
4. ડામોયભાં એટરે શુ ં ? ડામોયભાં કમા પલમો બણાલલા ભાટે ઈમોગી ભાધ્મભ છે .
5. ક્ષાવ્મ કામમક્રભોની નફાઇઓ જણાલો.

B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ )
ES- 364 : દૂ રળતી નક્ષણ

ુ - 30
કુ  ગણ

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 15/06/2018
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે
પ્રશ્ન- 1 નીચેના પ્રશ્નનો જલાફ અળયે 750 ળબ્દોભાં અો.

(1X10=10)

1. સ્લધ્માન વાભગ્રીનુ ં રયરૂ તૈમાય કયી દૂ યલતી પળક્ષણભાં વાભગ્રી તૈમાય કયલલાનાં
ભશત્લના
2. વોાનો જણાલી. તભાયા પલમની સ્લ.ધ્માન વાભગ્રીનુ ં એક ભોડેર તૈમાય કયો.
પ્રશ્ન-2 નીચેના ફે પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 500 ળબ્દોભાં અો.

1.

(2X10=10)

દૂ યલતી પળક્ષણની રયબાા સ્ષ્ટ કયી બાયતભાં અલેર દૂ યલતી પળક્ષણ યુપનલપવિટી
(ભ્માવક્રભની ભારશતી ,પ્રલેળ રક્રમા, યીક્ષા ને મ ૂલ્માંકન) પલેની ભારશતી અો.

2.

દૂ યલતી ધ્માકોની યીકલ્ના સ્ષ્ટ કયી દૂ યલતી ધ્માકોની કાભગીયી ને તેભની
તાણરભ પલે ભારશતી અતો શેલાર ટુકભાં તૈમાય કયો.

પ્રશ્ન-3 નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 125 ળબ્દોભાં અો.

1. સ્લઃ પળક્ષણ એટરે શુ ં ?
2. લાંચનના તફક્કાના પ્રકાય જણાલો.
3. આંતરયક ચકાવણી ને ફાહ્ય ચકાવણીના ફે-ફે મુદ્દાઓ જણાલો.
4. કેન્દ્રીમ ને પલકેન્દ્રીમ મુલ્માંકન લચ્ચે તપાલત જણાલો.
5. દૂ યલતી પળક્ષણના ખચમ ઈય વયકતામ રયફો જણાલો

(2X5=10)

B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ )
ES-363 : ભાગમદળમન ને વરાશ
પ્રશ્ન- 1 નીચેના પ્રશ્નનો જલાફ અળયે 750 ળબ્દોભાં અો.

1.

કુર ગુણ- 30
(1X10=10)

ભાગમદળમન ને ધ્મમન (Guidance and Learning) ના વંદબમભાં નીચેના મુદ્દાઓની
ભ ૂપભકા સ્ષ્ટ કયો.



ધ્મમન વાભગ્રીનુ ં ભશત્લ ને પળક્ષક



પળક્ષકો ને વરાશકાયો ભાટે ભાગમદપળિકાઓ



લગમખડં ધ્મમનભાં ને ભાગમદળમનભાં ભનોલૈજ્ઞાપનક રયફો

પ્રશ્ન-2 નીચેના ફે પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 500 ળબ્દોભાં અો.

1.

વમ ૂશ ભાગમદળમનની પ્રવુપત્તઓની ઈદાશયણ વાથે ચચામ કયો.

2.

કાયરકદી પલકાવભાં છોકયીઓની વભસ્માઓ જણાલો.

પ્રશ્ન-3 નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 125 ળબ્દોભાં અો.

(2X10=10)

(2X5=10)

1. વભાલતમક ળાા (પળક્ષણ)નુ ં ભશત્લ વભજાલો.
2. કાયરકદી તયાશોના પ્રકાયો ક્યા-ક્યા છે ?
3. ક્રભ ભાદંડની ભમામદાઓ જણાલો.
4. જૂથ વરાશના કોઇણ ફે રાબ જણાલો.
5. વ ૂરર ને પલકાવના વંદબમભાં પલદ્યાથીઓની ભનોલૈજ્ઞાપનક ને ળૈક્ષણણક જરૂયીમાતોની
માદી અો.

B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ )
ES- 362 : નક્ષણમાાં કમ્પ્યટુ ર
પ્રશ્ન- 1 નીચેના પ્રશ્નનો જલાફ અળયે 750 ળબ્દોભાં અો.

ુ - 30
કુ  ગણ
(1X10=10)

1 પ ૂછયછ પ્રપળક્ષણ પ્રપતભાન ને પ્રલીણતા ધ્મન પ્રપતભાન નો રયચમ અી
તુરનાત્ભક ભ્માવ કયો.
પ્રશ્ન- નીચેના ફે પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 500 ળબ્દોભાં અો.

(2X10=10)

2 ફૌદ્ધિક નુપળક્ષણ પ્રણારીઓની પલબાલના અી તેનાં ઘટકો ચચો.
3 કમ્પ્પુટયના (ઇનપુટ ને અઈટપુટ રડલાઇવ) પનલેળ ને પનગમભ એકભોનો રયચમ
અો.
પ્રશ્ન-3 નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ અળયે 125 ળબ્દોભાં અો.

(2X5=10)

6. ભધ્મસ્થીકૃત અમોજનનો થમ વભજાલો.
7. ળાાની કમ્પ્પુટયાઇઝ આન્દ્લેન્દ્ટયી પવસ્ટભનાં પામદાઓ ટૂંકભાં જણાલો.
8. લણમનાત્ભક અંકળાસ્ત્રના ભાદંડો દળામલો.
9. કમ્પ્પુટય અધારયત ધ્મના વંદબમભાં Branching નો થમ અો.
10. તભે ળેના અધાયે તભાયી શાડમ લેયની જરૂરયમાતો નીચ્ચ્ચત કયી ળકો છો? ટૂંકભાં જણાલો.

