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B.Ed ( પ્રથભ લમ 2016-2017)) સ્ાવધ્મવમ વમય
ભ્માસ્કેન્દ્રેને વોલાની છે લ્રી તાયીખ

ાઠ્યક્રભ કોમ કોડ

સ્લધ્મામ કોડ

16/03/2017

ES- 331

થીમયી/પ્રેક્ટીકર

16/04/2017

ES-332

થીમયી/પ્રેક્ટીકર

20/05/2017

ES-333

થીમયી/પ્રેક્ટીકર

પ્રથભ અનપ દ્રિસિમ સાષમદ્ધસિ (ES-341થી ES-347)
15/06/2017

ES-341-347

થીમયી/પ્રેક્ટીકર

સ ૂચનવ:
1.

દયે ક તલમના સ્લાધ્મામ પયજજમાત છે .

2.

તભાયા સ્લાધ્મામત્રો તભાભ પ્રોગ્રાભકેન્દ્રના કો- ઓડીનેટયને તનમત વભમભાં રૂફરૂ કે યજીસ્ટય
ટારથી જભા કયાલાના યશેળે.

3.

સ્લાધ્મામની એક કોી ોતાની ાવે ઝેયોક્ષ કયાલીને યાખલી.

તપ્રમ તલદ્યાથી તભત્રો
દૂ યલતી તળક્ષણભાં ભ્માવ ભાટે દયે ક ભ્માવક્રભભાં ાઠ્યક્રભદીઠ્ સ્લાધ્મામકામમ યજૂ કયલા પયજજમાત છે .
દયે ક સ્લાધ્મામકામમ ભાટે 100 ગુણ તનતિત છે . રયણાભભાં તેનો બાયાંક ૩૦% છે .
સ્લાધ્મામકામમનો મુખ્મ ઈદેશ્મયીક્ષા ભાટેની  ૂલમ તૈમાયી છે . સ્લાધ્મામકામમભાં  ૂછલાભાં અલેર પ્રશ્નોનું
ભાખું યીક્ષાના પ્રશ્નત્ર જેવું શોમ છે . પ્રશ્નોના જલાફભાં ભ્માવ વાભગ્રીનું ુનયાલતમન કયલાનું નથી શોત.ું તભે લાંચનથી જે
ળીખ્મા છો, જે વભજ્મા છો, તે ોતાની બાાભાં રખલાનું શોમ છે . જેથી તભે સ્લાધ્મામકામમ તૈમાયી કયલાની કાભગીયી
ગંબીયતાથી કયળો.
તભાયે ાઠ્યક્રભના સ્લાધ્મામકામમભાં  ૂછલાભાં અલેર પ્રશ્નોના જલાફ રખતા શેરા પ્રથભ ાના ઈય
નીચે મુજફની ભારશતી રખલી જરૂયી છે .


 ૂરું નાભ, ાઠ્યક્રભ, સ્લાધ્મામ વંખ્મા,ભ્માવક્રભ,વયનામુ,ં નોંધણી નંફય
ભે ઇચ્છીએ છીએ કે તભે દયે ક સ્લાધ્મામકામમ રગ રગ ચોડાભાં સુદય
ં
બાાભાં ઈય દળામલર
ે

મુજફની ભારશતી વાથે છે લ્રી તાયીખ શેરા ભ્માવ કે ન્દ્ર ય ભોકરી અળો.સ્લાધ્મામકમો પ્રથભલમ ને રરતતમલમ તેભજ
ન્દ્મ જે-તે લમના પ્રામોગગક કામો  ૂણમ કમામ ફાદ જ રેગખત યીક્ષાનું પોભમ બયવું ન્દ્મથા રેગખત યીક્ષા અલા દે લાભાં
અલળે નરશ

B.Ed.(પ્રથભ લમ)
ES-331: અભ્મવસક્રભ અનપ અધ્મવન

કબ ર ગબણ -100

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/૦૩/2017
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે.

પ્રશ્ન-૧ પ્રવમગિ પ્ર વયનવ પ્રશ્નન જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.

(1 X 20 = 20)

તભાયી ળાાની અવાવનો વમુદામ/લાતાલયણની ભ્માવક્રભ ય કેલી વય કયે છે .તેનો વલે
કયી શેલાર તૈમાય કયો.
પ્રશ્ન ૨ સાાયણવત્ભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.

(2 X 20 = 40)

(૧) વયકાયક ધ્માન ભાટે કઇ પ્રયુક્ક્તઓ વંદ કયલી જોઇએ તેનો તલસ્તાયથી તલલયણ
અો.
(૨) લગમખડં ના પ્રફંધના તવધ્ધાંતો વભજાલો.
.
પ્રશ્ન ૩ ભધ્મભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 125 શબ્દભવાં આ.

(4 X 5 = 20)

(૧) ઈત્તેજના રયલતમન કૌળલ્મ વભજાલો.
(૨) ુનઃકેન્દ્રીકયણ ઈદાશયણ વરશત વભજાલો.
(૩) ભાઇક્રોટીચીંગના તફક્કાઓ જણાલો.
(૪) પ્રત્મામનના ઘટકો વભજાલો.
પ્રશ્ન ૪ હનત બરક્ષી પ્રશ્નનવ જાવફ આ.

(10X 2 =2૦)

(૧) પ્રત્મક્ષીકયણ એટરે શું ?
(૨) પ્રતળક્ષણ ગબગભોને અકૃતત દ્વાયા વભજ અો.
(૩) પ્રશ્નોના સ્તય કેટરા ને કમા કમા ?
(૪) ભૌગખક દૃશ્મ-શ્રાવ્મ એટરે શું ?
(૫) પ્રવ ૃતત્ત અધારયત તળક્ષણને કેટરા લગોભાં લશેચી ળકામ છે , કમા કમા ?
(૬) તલમલસ્ત ુની વંદગીના સ્તય જણાલો.
(૭) ચ ભ્માવક્રભ એટરે શું ?
(૮) તળક્ષણના તંત્રના ઘટકો અકૃતત વશ વભજાલો.
(૯) દૂ યલતી તળક્ષણ દ્વાયા ચારતી ાંચ યાજ્મ સ્તયની યુતન. ના નાભ જણાલો.
(૧૦) ધ્માન દયમ્માન તળક્ષક રયચામાત્ભક તલધાનોનો ઈમોગ ળા ભાટે કયે છે ?

ES-332 : અધ્મવન અનપ સા વસન ાંબ ભનસાજ્ઞવન

કબ ર ગબણ : 100

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/૦4/2017
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે.

પ્રશ્ન-૧ પ્રવમગિ પ્ર વયનવ પ્રશ્નન જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.

(1 X 20 = 20)

તભાયી અવાવ ના તલસ્તાયના ફાકોની લમજૂથ ૨ લમથી ૧૨ લમના ફાકોના તલકાવના
તફક્કાઓનુ ં લરોકન કયી તેના લમ જૂથ દયમ્માન કેલા પેયપાયો જોલા ભે છે .તેનો શેલાર
તફક્કા મુજફ તૈમાય કયો.
પ્રશ્ન ૨ સાાયણવત્ભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.

(2 X 20 = 40)

(૧) તલદ્યાથીઓના જ્ઞાન ને ક્ષભતાઓના તલકાવ ભાટે કેલા પ્રકાયની મોજનાઓ ભરભાં
મ ૂકળો તલગતે વભજાલો.
(૨) ધ્મમનના ક્ષેત્રોના નાભ જણાલી દયે ક તલે તલસ્તાયથી વભજ અો.
.
પ્રશ્ન ૩ ભધ્મભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 125 શબ્દભવાં આ.

(4 X 5 = 20)

(૧) ભંદબુધ્ધ્ધ ળક્ક્ત ધયાલતા ફાકોના રક્ષણો જણાલો.
(૨) ી.કે. ના ભત મુજફ ચારયત્ર્મના પ્રકાયો જણાલી તલગતે ચચામ કયો.
(૩) ાનુકૂરનનાં કાયણો ચાટમ દ્વાયા વભજાલો.
(૪) ધ્મમનને વય કયતાં વ્મક્ક્તગત રયફોના નાભ જણાલી ટૂંકભાં ચચામ કયો.
પ્રશ્ન ૪ હનત બરક્ષી પ્રશ્નનવ જાવફ આ.
(૧) શીટયોનોભી એટરે શું ?
(૨) લાયવો એટરે શું ?
(૩) વંઘમના પ્રકાયો જણાલો.
(૪) ળાાભાં તલદ્યાથીઓના નુકૂરનના રયફો જણાલો.
(૫) રષ્ટટખાભીલાા તલદ્યાથીઓના ઓખના રક્ષણો જણાલો.
(૬) ભાગમદળમન ને તળક્ષણ લચ્ચેનો વંફધ
ં સ્ટટ કયો.
(૭) રદળાસ ૂચક વરાશના વોાનો જણાલો.
(૮) લરણના ઘટકો જણાલો.
(૯) તલકાવના તફક્કા જણાલો.
(૧૦) બ્લ ૂભની મામલયણ જન્દ્મ રયફોના નાભ જણાલો.

(10X 2 =2૦)

ES-333: શૈક્ષગણ મ ૂલમવાં ન

કબ ર ગબણ : 100

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 20/૦5/2017
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે

પ્રશ્ન-૧ પ્રવમગિ પ્ર વયનવ પ્રશ્નન જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.

(1 X 20 = 20)

તભાયી તલમ દ્ધતતભાં ાંચ એકભોની વંદગી કયી તત્ર-રયભાણદળમક કોઠ્ો તૈમાય કયી ૨૫
ગુણના પ્રશ્નત્રની યચના કયો.
પ્રશ્ન ૨ સાાયણવત્ભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.

(2 X 20 = 40)

(૧) નીચેના પ્રાપતાંકોની ભદદથી ભધ્મકની ગણતયી કયો.
૧૬,૨૬,૨૮,૧૬,૪૬,૩૦,૨૯,૪૨,૫૬,૪૬.
(૨) ભૌગખક કવોટી ને પ્રામોગગક કવોટી લચ્ચેનો તપાલત વભજાલો.
પ્રશ્ન ૩ ભધ્મભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 125 શબ્દભવાં આ.

(4 X 5 = 20)

(૧) વાયી ગુણાંકન મોજનાના મુદ્દાઓની ટૂંકભાં ચચામ કયો.
(૨) પ્રશ્નત્રભાં પ્રશ્નોની ખાભીઓના ઈચાય જણાલો.
(૩) ઈચાયના વોાનો જણાલો.
(૪) ભધ્મલતી ક્સ્થતતભાનનનાં ભાોની વંકલ્ના જણાલો.
પ્રશ્ન ૪ હનત બરક્ષી પ્રશ્નનવ જાવફ આ.
(૧) ાદસ્થ તલચરનની વંકલ્ના વભજાલો.
(૨) વયે યાળ તલચરનનુ ં સ ૂત્ર જણાલો.
(૩) પ્રભાગણત તલચરન ળોધલાનુ ં સ ૂત્ર વભજાલો.
(૪) વભધાયણલક્ર યે ખાના ગુણધભો જણાલો.
(૫) ભધ્મસ્થની વ્માખ્મા અો.
(૬) કકુદતાનો થમ અો.
(૭) ઘન ને ઋણ તલરૂતાની વ્માખ્મા અો.
(૮) બેદ ાયખું મ ૂલ્મ એટરે શું ?
(૯) ભધ્મકની ગણતયી કયો.
૨૦,૪૦,૫૦,૬૦,૨0,૨૫,૪૦,૩૦,૨૦,૧૦.
(૧૦) મથાથમતાનો થમ વભજાલો.

(10X 2 =2૦)

ES-341: સાજ્ઞવન અનપ ાન નરજીન ાંબ અધ્મવન

કબ ર ગબણ: 100

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 15/૦6/2016
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે
પ્રશ્ન-૧ નીચપનવ પ્રશ્ન નવ જાવફ આશયન 500 શબ્દભવાં આાવનવ યહનશપ.

(1 X 20 = 20)

1. તલજ્ઞાન ને ટે કનોરોજી (ધોયણ 9 ને 10) ના ભ્માવક્રભભાંથી કોઇ એક એકભ વંદ
કયી,તે એકભનું ધ્માન તનદળમન ધ્ધતતએ કયલા ભાટે ન ું ાઠ્ અમોજન (છૂટો ાઠ્)
તૈમાય કયો.
પ્રશ્ન-૨ સાાયણનવત્ભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.
()

(2 X 20 = 40)

તલજ્ઞાન તલમના તળક્ષક તયીકે તભે કોને તલજ્ઞાન તલમના ભ્માવક્રભનો બાગ
ગણળો? તલજ્ઞાન તલમનો ભ્માવક્રભ ઘડતી લખતે ધ્માનભાં યાખલા રામક તવદ્ધાંતોનુ ં
તલસ્ત ૃત લણમન કયો

(ફ)

તલજ્ઞાન તળક્ષણભાં ળોધ ગબગભ વતલસ્તાય વભજાલો.

પ્રશ્ન-૩(અ) ભધ્મભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ ૧૨૫ શબ્દભવાં આ.

(4 X 5 = 20)

(1) ાઠ્ અમોજન ભાટે શફામરટમન ગબગભના વોાનો લણમલો.
(2) મ ૂલ્માંકન ને યીક્ષણ લચ્ચેનો તપાલત તાયલો.
(3) ખાદ્ય ઈત્ાદનો ને પ્રાણીઓ મુદ્દાના ળૈક્ષગણક મુદ્દાઓ ને ધ્મમન-ધ્માન પ્રરક્રમા નોધો.
(4) યાવામણીક પ્રરક્રમાના પ્રકાયો એક-એક ઈદાશયણ અી વભજાલો.

(ફ) હનત બરક્ષી પ્રશ્નનવ જાવફ આ.

(10 X 2 = 20)

(1) રુતધયાગબવયણ ને ઈત્વજૉન તંત્રના લમલોના નાભ જણાલી તેભના (તંત્રના) કામો નોધો.
(2) નાઇટ્રોજનચક્રની અકૃતત દોયો.
(3) ખોયાક વંગ્રશ ય જૈતલક તથા જૈતલક ઘટકોની વયો લણમલો.
(4) પ્રાણીઓના તલતલધ યોગો ને તેભને કાયણભ ૂત જીલાણુઓ અંગેન ુ ં કોટટક તૈમાય કયો.
(5) કેથોડ રકયણોના ગુણધભો જણાલો.
(6) વ્માખ્મા અો: પ્રભાણસ ૂચક સુત્ર તથા ણુસ ૂત્ર
(7) ખોયાક શૃખ
ં રાની અકૃતત યચો.
(8) પેયડેનો પ્રમોગ શું દળામલે છે ?
(9) ગતતનો ત્રીજો તનમભ નોધી તેની વભજુ તી અતી કોઇ એક પ્રવ ૃતત્ત જણાલો.
(10) કોઇ એક એકભ વંદ કયી તેને અધાયે વભજ ને ઈમોજનન સ્તય ચકાવતો એક-એક પ્રશ્ન
યચો.

ES-342 : િગણિન ાંબ અધ્મવન

કબ ર ગબણ : 100

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 15/૦6/2016
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે
પ્રશ્ન-૧ નીચપનવ પ્રશ્ન નવ જાવફ આશયન 500 શબ્દભવાં આાવનવ યહનશપ.

(1 X 20 = 20)

ધોયણ 10ના ગગણતભાંથી કોઇ એક એકભ વંદ કયી તે એકભના અધાયે નાત્ભરક્ષી
પ્રકાયના પ્રશ્નો
(ટૂંકા ઈત્તય પ્રકાય, ખયા/ખોટા પ્રકાય, ફહતુ લકલ્ો પ્રકાય ) નુવાય પ્રત્મેકના ઓછાભાં ઓછો 10
પ્રશ્નોની યચના કયો.
પ્રશ્ન-૨ સાાયણનવત્ભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.

(2 X 20 = 40)

()  ૃથ્થકયણ –વંમોગીકયણ ધ્ધતત ઈદાશયણવશ વભજાલી તેભની લચ્ચે ત ુરના કયો.
(ફ) ગગણત તળક્ષણની પ્રયુક્ક્તઓનુ ં ટૂંકભાં લણમન કયો.
પ્રશ્ન-૩(અ) ભધ્મભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ ૧૨૫ શબ્દભવાં આ
(1)

(4 X 5 = 20)

“ગગણત તલમભાં મ ૂલ્માંકન કયલાનો એક શેત ુ ધ્માન સુધાયણા છે ”.-તલધાન
વભજાલો.

(2)

ળાા ભ્માવક્રભભાં ગગણતની જરૂરયમાત ને ભશત્લ સ્ટટ કયો.

(3)

ગુ.વા.. તથા ર.વા.. કાઢલા ભાટે બાગાકાયની યીત ભાટે મુખ્મ ધ્માન ગફિંદુ
જણાલી તેને ળીખલા-ળીખલલાની પ્રરક્રમા લણમલો.

(4)

અેરી ફી વંખ્માઓ A ને B ભાંથી નાની વંખ્મા ળોધલા ભાટેનો રગોરયધભ રખી
તેનો ફ્રોચાટમ યચો.

(ફ) હનત બરક્ષી પ્રશ્નનવ જાવફ આ.

(10 X 2 = 20)

1  ૂયક ગણ એટરે શું ? ઈદાશયણ અી વભજાલો.
2 મોગરક્રમા ભાટે જુ થનો તનમભ વાગફત કયો.
3 દ્વદ્વદી ને તત્રદીની વંકલ્ના સ્ટટ કયી એક-એક ઈદાશયણ અો.
4 નાકાય ટાંકીની ક્ષભતા 6610 કયુ. ભીટય છે . જો તેની તત્રજ્મા 14ભીટય શોમ તો તેની
ઊંડાઇ ળોધો.
5

તત્રકોણનુ ં ક્ષેત્રપ ળોધલાનુ ં સ ૂત્ર વાગફત કયો.

6

જો X=r CosA SinB, Y=rSinA SinB, C=r CosB તો વાગફત કયો કે X2+Y2+Z2=r2

7

વંખ્મા 32 એ 400 ના કેટરા ટકા છે ?

8

ભધુએ રયરામન્દ્વ કંનીના 100 ળેય 10 રૂ.ની મ ૂરકિંભતે રીધા ફાદ તેણે તે 305 રૂ. ના
ફજાય બાલે લેચ્મા. જો દરારી 2% શોમ તો ભધુને ભે રો ચોખ્ખો નપો જણાલો.

9

6,8,9,10,12,11,7,8,10,9,-અેર પ્રાપતાંકો ભાટે પ્રભાણ તલચરન ળોધો.

10 તલદ્યાથીએ ગાગણતતક વાધનોનો ઈમોગ કયલાભાં કૌળલ્મ પ્રાપત કયુું છે કે નરશ તે ચકાવલા
ભાટે ઓખ માદીનો નમુનો (ઓછાભાં ઓછી ચાય કરભો વાથે ) તૈમાય કયો.

ES-343 :

સભવજસાદ્યવનબાં અધ્મવન

કબ ર ગબણ : 100

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 15/૦6/2016
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે

પ્રશ્ન-૧ પ્રવમગિ પ્ર વયનવ પ્રશ્નન જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.

(1 X 20 = 20)

ળૈક્ષગણક પ્રરક્રમા એટરે શું ? વભાજતલદ્યાભાં ળૈક્ષગણક પ્રરક્રમાના તલતલધ ઘટકો ને અમોજનના
ક્ષેત્રોનો ખ્માર અી વભાજતલદ્યા તલમના ધ્માન શેત ુ દૈ તનક ાઠ્અમોજન ને એકભ
ાઠ્અમોજન તૈમાય કયીને ફંને લચ્ચેનો તપાલત વભજાલો.
પ્રશ્ન-૨ સાાયણનવત્ભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.

(2 X 20 = 40)

() લામચીન યુગની ળરૂઅત ને બૌગોગરક ળોધોનો ખ્માર અી વતલસ્તાય ચચામ કયો.
(ફ) ભ ૂગો તળક્ષણના વાધનોનો ખ્માર અી ધ્માન ભાટેની પ્રયુક્ક્તઓની વતલસ્તાય ચચામ
કયો.
પ્રશ્ન-૩ (અ) ભધ્મભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 125 શબ્દભવાં આ.

(4 X 5 = 20)

૧. પ્રાકૃતતક મામલયણના તલમલસ્ત ુ નો ખ્માર અી ચચામ કયો.
૨.વભાજતલદ્યાની વંકલ્ના સ્ટટ કયી ભાધ્મતભક ળાાના ભ્માવક્રભભાં વભાજતલદ્યાનુ ં સ્થાન
સ્ટટ કયો.
ુ ીણની વંસ્કૃતતના તલમલસ્ત ુનો ખ્માર અી તેના ધ્માન ભાટેની ળૈક્ષગણક
૩. પ્રાચીન તવિંધખ
વ્ય ૂશયચના ચચો.
૪. કુદયતી વંતત્ત એકભના તલમલસ્ત ુનો ખ્માર અી તેની ચચામ કયો.
પ્રશ્ન-૩ (ફ) હનત બરક્ષી પ્રશ્નનવ જાવફ આ .

(10 X 2 = 20)

૧.લામચીન બાયતના તતા તયીકે કોણ ઓખામ છે ?
૨.અતથિક વભસ્માના ઈકેર ભાટેના ામાના ફે ભાગો જણાલો.
૩.વભાજતલદ્યાના મ ૂલ્માંકનના વાધનો જણાલો.
૪.વભાજતલદ્યાભાં વમુશરક્ષી ળૈક્ષગણક તનલેળો કમા કમા છે ?
૫.અણા બાયત દે ળભાં “બાયતીમ યાટટ્ર ,યાટટ્ર યાજ્મ”નો જન્દ્ભ ક્યાયે ને કોના ળાવનકાભાં
થમો ?
૬.બાયતીમ વારશત્મ રેખનભાં વૌથી ુયાણો (જૂનો) ગ્રંથ કમો છે ?
૭.લન્દ્મ જીલનનો થમ શું થામ છે ?
૮.ગયભ ને બેજલાા જલાયુના પ્રદે ળને કમા નાભે ઓખલાભાં અલે છે ?
૯.બાયત જેલા ભોટા દે ળભાં કમા ફે પ્રકાયની અયોગ્મ તલમક કાજી રેલામ છે
૧૦.જભીનના મુખ્મ પ્રકાય કમા કમા છે ?

ES 344:

Teaching of English

કબ ર ગબણ : 100

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 15/૦6/2016
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે

Q. 1: Answer the following question in approximately 500 words.

(1 X 20 = 20)

1. Make a case study of at-least five learners evaluating them considering their
cognitive style.
Q. 2: Answer the following question in approximately 500 words.

(2 X 20 = 40)

1. Describe in detail the three phases of a listening class. Provide your practical
experiences for each phase.
2. What precautions will you take before introducing a text? Write a report on the prereading activities that you have actually applied in a secondary class as a teacher.
Q. 3. Write the following questions in 125 words each.

(4 X 5 = 20)

1. Choose any picture and describe the ways of using it to teach composition. Paste the
miniature of the picture above your description.
2. Write a short note on ‘Reference Skills’.
2. Arrange an activity of playing any one grammar game in your class and take feedback of students who have participated. Write summery of students’ experience and
your observations in the light of academic out puts.
3. Give examples of any five objective items to test grammar.
Q. 4. Answer the following questions very briefly
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

(10 X 2 = 20)

Name the two major categories of storage skills.
Write the major phases of the writing process.
Denote the components of a Method.
Enlist any six characteristics of reading.
Reading a text closely and in detail for thorough understanding is ________reading
and reading fluently and in large quantity for enjoyment is reading _________.
Name the aspects of three-part framework to test spoken interaction proposed by
Cyril Weir (1983).
Write one example of ‘Limited Response Item’ to test speaking skill.
What is an acquisition-poor environment in reference to learning English?
Write any four essential components of a lesson plan.
Indicate the amount of teacher control in front of the following methods/
approaches.
a. Lecture b. Discussion c. Socratic d. Role-playing

ES-345 :

દ્રહન્દબનબાં અધ્મવન

કબ ર ગબણ : 100

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 15/૦6/2016
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે

प्रश्न-१ ननम्नलिखित प्रश्नों के 500 शब्दों में उत्तर दीजिए l

1.

(1X20=20)

कऺा- ०९ के कोई एक विषयाांग का चयन करके तीन तास का एकम ऩाठ आयोजन एिां
मूलयाांकन कसोटी तैयार कीजजए l

प्रश्न-२ ननम्नलिखित प्रश्नों के 500 शब्दों में उत्तर दीजिए l (2X20=40)

1.
2.

भाषा शिऺण में उऩचारात्मक कायय को उદ્દેि और शसधदाांतो के बारे में चचाय कीजजए l

व्याकरण शिऺण की विविध विधधयों को दिायकर ननगमन और आगमन विधध की
सोदाहरण चचाय कीजजए l

प्रश्न-३ ननम्नलिखित प्रश्नों के 125 शब्दों में उत्तर दीजिए l

1.
2.

छात्रो में काव्यात्मक अशभरुधच बढाने के क्या माधयम हो सकते है ?

मौखिक अशभव्यजक्त के विकास में ननष्ठािान भाषा अधयाऩक के प्रयोग ि ् ऩरीऺणों के
प्रभाि का वििेचन कीजजए l

3.

भाषा शिऺण
कीजजए l

4.

(4X5=20)

अधधगम में भाषाई कौिलयो का िगीकरण और सामान्य

शसधदाांत स्ऩष्ट

भावषक एिां साहहजत्यक योग्यताओ की समદ્વृ દ્ધ के शऱए समुन्नयन कायय का क्या महत्त्ि है
?

प्रश्न-४ सूचना अनुसार कीजिए l

1.

(2X10=20)

बोऱने से स्िर में जो उतार – चढाि (आरोह-अिरोह) होता है उसे __________कहते है l
(बऱाघात, अनुतान, सांगम)

२. ट, ठ, ड, ढ – िणों के नीचे हऱ धचह्न ऱगाकर सांयुक्त रूऩ से चार िब्द बनाइए l
३. आधुननक हहन्दी कविता का तत
ृ ीय चरण __________के नाम से जाना जाता है l
४. ननगण
ुय काव्यधारा के दो भेद बताइए l

५. ननबांध िब्द का अथय है ____________

६. अधधगम- शिऺण प्रक्रिया के चार घटक बताइए l
७

ननबांध के चार प्रकार कौन-कौन से है ?

८. “रामचररत मानस” _______ शऱखित महाकव्य है l जो _____ भाषा में शऱिा गया है l
९. अथय के आधार ऩर िब्दों के रूऩ बताइए l

१०. ‘ तद्भि ’ िब्द क्रकसे कहते है ? दो उदाहरण दीजजए l

બ યવિીન ાંબ અધ્મવન
ES-346 : ગજ

કબ ર ગબણ : 100

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 15/૦6/2016
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે
પ્રશ્ન-૧ નીચપનવ પ્રશ્ન નવ જાવફ આશયન 500 શબ્દભવાં આાવનવ યહનશપ

(1X20=20)

લસ્ત ુરક્ષી પ્રશ્નનો થમ અી નીચે અેરા લસ્ત ુરક્ષી પ્રશ્નોની યચના , ઈમોગગતા, ભમામદા ને
ઈદાશયણ વરશત યચના કયો.
(૧) ફહતુ લકલ્ પ્રશ્ન કવોટી
(૨) ખારી જગ્મા  ૂયક કવોટી
(૩) વંફ ંધ-ઘટામક કવોટી
પ્રશ્ન-૨ સાાયણનવત્ભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.

(2 X 20 = 40)

() રેગખત ગબવ્મક્ક્તના અધાય સ્તંબો તલગતે ચચો.
(ફ) વ્માકયણ તળક્ષણ પ્રત્મે તનયવતાના કાયણો રખો.
પ્રશ્ન-૩(અ) ભધ્મભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ ૧૨૫ શબ્દભવાં આ.

(4 X 5 = 20)

(૧) વાભાન્દ્મ શેત ુ ને તલતળટટ શેત ુ લચ્ચેનો તપાલત રખો.
(૨) કા.ા. કામમના ઘટકો તલગતે વભજાલો.
(૩) અગભન દ્ધતતનુ ં ભશત્લ ને ભમામદા જણાલો.
(૪) બાા ળીખલતી લખતે કઇ કઇ ફાફતો ધ્માનભાં યાખલી જોઇએ તે જણાલો.
(ફ) હનત બરક્ષી પ્રશ્નનવ જાવફ આ.
(૧) ગદ્યતળક્ષણનો થમ અી ગદ્યના ગભે તે ફે રક્ષણો રખો.
(૨) એકભ અમોજનના વોાનો જણાલો.
(૩) પ્રશ્નોત્તય –પ્રયુક્ક્તનો થમ રખો.
(૪) કાવ્મ તળક્ષણની દ્ધતતઓ જણાલો.
(૫) ભાત ૃબાા તળક્ષકના ફે ગુણ રખો.
(૬) તલલયણનાત્ભક તનફંધનો થમ અો.
(૭) ળાાભાં લાયી ળકામ તેલી રપલ્ભોના ચાય પ્રકાય રખો.
(૮) ળૈક્ષગણક અમોજનના પ્રકાય રખો.
(૯) લાચન તળક્ષણની દ્ધતતઓ જણાલો.
(૧૦) કાવ્મ તળક્ષણના ગભે તે ચાય શેત ુ રખો.

(10 X 2 = 20)

ES-347 : સાંસ્કૃિન ાંબ અધ્મવન

કબ ર ગબણ : 100

ભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 15/૦6/2016
નીચેના પ્રશ્નોનાં જલાફ અળયે 1500 ળબ્દોભાં અલાના યશેળે

પ્રશ્ન-1. નીચપ નવ પ્રશ્નનવ જાવફ આશયન 500 શબ્દભવાં આાવનવ યહનશપ.

(1 X 20= 20)

1. સાંસ્કૃિ બવષવન બવયિની અન્મ બવષવડ યનવ પ્રબવા અંિપ ઉદવહયણ સદ્રહિ સાસ્ત ૃિ નોંધ
રખ
પ્રશ્ન-2. સાાયણનવત્ભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ 500 શબ્દભવાં આ.
1.

(2 X 20 = 40)\

અનબાવદ અનપ પ્રત્મક્ષ ધ્ધસિનવ રક્ષણ અનપ ભમવયદવડ જણવાી આ ફપ ધ્ધસિ
ાચ્ચપનવ િવત્ત્ા

બપદ જણવાી સશક્ષ

િયબ ન આ

ઈ ધ્ધસિન ઉમિ

યશ િપ

ચચો.
2.

એ ભ આમજનની સાં લનવ,ભહત્ા અનપ સવન જણવા.

પ્રશ્ન-૩. (અ) ભધ્મભ શ્રપણીનવ પ્રશ્નનવ જાવફ ૧૨૫ શબ્દભવાં આ.

(4 X 5 = 20)

1.

આદશય પ્રશ્નત્રનવ રક્ષણ ટબ ભવાં ાણયા.

2.

સાંસ્કૃિ સશક્ષણની પ્રવયાં ગબ મબશ્ નરીડ પ બ ઉચ્ચવયશબધ્ ધી અંિપ ની મબશ્ નરીડનવ
સદવહયણ સભજાા.

3.

સાંસ્કૃિ સશક્ષણનવ બબરપાબન ફડય અનપ પરપનર ફડય નવ ઉમિનપ ઉદવહયણ સવથપ ાણયા.

4.

સાંસ્કૃિ બવષવનવ ધયણ-9નવ ઈ એ વઠની 20 ગબણની સાબની યચનવ ય.

(ફ) હનત બરક્ષી પ્રશ્નનવ જાવફ આ.

(10 X 2 = 20)

1.

વભગ્ર બાયતની નદીઓનુ ં ધયના ાત્રભાં અશલાન સ ૂચલતો શ્રોક રખો.

2.

ગરિંિ સનયપક્ષ એાવ ફપ સાયન વભ જણવા િથવ ગરિંિ સનયપક્ષ હાવ ભવાન નવ ફપ ઉદવહયણ
આ.

3.

છ દશયનનવ નવભ આી િપભનવ યચસમિવનવ નવભ જણવા.

4.

સાંસ્કૃિ સવદ્રહત્મભવાં ગચદ્ર ત્સવ સાજ્ઞવન અંિપ નવ મબખ્મ ફપ ગ્રાંથનવ િથવ િપ ભનવ યચસમિવનવ
નવભ જણવા.

5.

ફપન્જાભીન બ્લ ૂભ દ્વવયવ શપક્ષગણ હનત બડનપ નારવ બવિભવાં ાહનચાવભવાં આવ્મવ છપ .ક્વાં ક્વાં

6.

બાંડવય ય ધ્ધસિનવ પબયસ્ િવયન ાંબ નવભ જણવાી િપભનવ દ્વવયવ યગચિ ફપ પબસ્િ નવ નવભ
આ.

7.

સશક્ષણની આિભન ધ્ધસિનવ ઈ ફપ રક્ષણ રખ.

8.

नम् , गम्, पा, અને नी ધવત બડનવ સાંફધ ભ ૂિકૃદાંિનવ રૂ જણવા.

9.

સાંસ્કૃિ ધ સશક્ષણભવાં ત બરનવ ધ્ધસિ મબખ્મત્ાપ ક્વયન ઉમિભવાં રપાવભવાં આાપ છપ .

10.

િવસ આમજન એ ભ આમજનથી ઈ યબિપ જબદબાં છપ િપનવ ઈણ ચવય મબદ્દવ જણવા.

