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િલિળષ્ટ   ઠ્યક્રભર્  (ES-361થલ ES-364) 

 

   06/04/2017                                                           ES-361-364                                થલમયછ/પ્રશ્રક્ટછકર   

   

    સચૂહવ:- 1. દયેક િલમન  સ્લ ધ્મ મ પયજજમ ત ીશ્ર. 
  2.  તભ ય  સ્લ ધ્મ મત્રર્ તભ ભ પ્રર્ગ્ર ભકેન્દ્રન  કર્- ઓાીનશ્રટયનશ્ર િનમત   

  વભમભ  ંરૂફરૂ કે     યરસ્ટય ટ રથલ જભ  કય લ ન  યશળેશ્ર. 
 3. સ્લ ધ્મ મનલ એક કર્લ ર્ત નલ  વશ્ર ઝશ્રયર્ક્ષ કય લલનશ્ર ય ખલલ. 
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િપ્રમ િલદ્ય થી િભત્રર્  

                    
            દૂયલતી િળક્ષણભ  ં અભ્મ વ ભ ટે દયેક અભ્મ વક્રભભ  ં  ઠ્યક્રભદછઠ્ સ્લ ધ્મ મક મય યજૂ કયલ  
પયજજમ ત ીશ્ર. દયેક સ્લ ધ્મ મક મય ભ ટે 100 ગણુ િનિિત ીશ્ર. સયણ ભભ  ંતશ્રનર્ બ ય કં ૩૦% ીશ્ર. 
            સ્લ ધ્મ મક મયનર્ મખુ્મ ઉદેશ્મયછક્ષ  ભ ટેનલ પલૂય તૈમ યછ ીશ્ર. સ્લ ધ્મ મક મયભ  ંપીૂલ ભ  ંઆલશ્રર 
પ્રશ્નર્નુ ંભ ખુ ંયછક્ષ ન  પ્રશ્નત્ર જેવુ ંશર્મ ીશ્ર. પ્રશ્નર્ન  જલ ફભ  ંઅભ્મ વ વ ભગ્રલનુ ંપનુય લતયન કયલ નુ ં
નથલ શર્ત ુ.ં તભશ્ર તભ યે  ઠ્યક્રભન  સ્લ ધ્મ મક મયભ  ંપીૂલ ભ  ંઆલશ્રર પ્રશ્નર્ન  જલ ફ રખત  શરે  પ્રથભ 
 ન  ઉય નલચશ્ર મજુફનલ ભ સશતલ રખલલ જરૂયછ ીશ્ર. 
 લ ચંનથલ જે ળલખ્મ  ીર્, જે વભયમ  ીર્, તશ્ર ર્ત નલ બ  ભ  ંરખલ નુ ંશર્મ ીશ્ર. જેથલ તભશ્ર સ્લ ધ્મ મક મય 
તૈમ યછ કયલ નલ ક ભગલયછ ગબંલયત થલ કયળર્. 
 

 પરંુૂ ન ભ                                 
  ઠ્યક્રભ                              

 સ્લ ધ્મ મ વખં્મ   
 અભ્મ વક્રભ 

 વયન મુ ં
 નોંધણલ નફંય                        

                       અભશ્ર ઈચ્ીછએ ીછએ કે તભશ્ર દયેક સ્લ ધ્મ મક મય અરગ અરગ ચર્ા ભ  ં સુદંય 
બ  ભ  ં ઉય દળ યલશ્રર મજુફનલ ભ સશતલ વ થશ્ર ીશ્રલ્રલ ત યછખ શરે  અભ્મ વ કેન્દ્ર ય ભર્કરલ 
આળર્.સ્લ ધ્મ મકમો પ્રથભલય અનશ્ર સરિતમલય તશ્રભજ અન્દ્મ જે-તશ્ર લયન  પ્ર મર્ગગક ક મો પણૂય કમ ય ફ દ 
જ રશ્રગખત યછક્ષ નુ ંપર્ભય બયવુ ંઅન્દ્મથ  રશ્રગખત યછક્ષ  આલ  દેલ ભ  ંઆલળશ્ર નસશ  
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 



 

ેવઠ્યક્રમ : ES-334 સળવય : સક્ષણ અહપ શમવજ     કબ તબણ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 હીચપ આ પે પ્રશ્નહો જળવન આેો.        (1 X 20 = 20) 

કેલણલનુ ંસ્લરૂ સ્ષ્ટ કયછ કેલણલભ  ંરર્કળ શછ િવદ્ તંર્ િલળશ્ર િલગતશ્ર ચચ ય કયર્.   

  

પ્રશ્ન-2 હીચપ આ પે પ્રશ્નોહવ જળવન આેો.       (2 X 20 = 40) 

1. ળૈક્ષગણક મલૂ્મ કંન એટરશ્ર શ?ુ લતયભ ન યછક્ષ તતં્રનલ ખ ભલઓ જણ લલ તશ્રન  નલલનલકયણન  
ઉ મર્ જણ લર્. 

2. િનવગયલ દછ સયપ્રશ્રક્ષ્મભ  ંળ  નલ વકંલ્ન  સ્ષ્ટ કયછ અભ્મ વક્રભ અનશ્ર િળક્ષકનલ ભિૂભક  
િલસ્ત યથલ વભજાલર્. 
 

પ્રશ્ન-3 હીચપ આ પેવ પ્રશ્નોહવ જળવન આેો.        (4 X 5 = 20) 

1. િળક્ષક-પ્રિળક્ષણન  વદંબે (1986) નલ ય ષ્રછમ િળક્ષણનલિત ન  િલિળષ્ટ રક્ષણર્નલ ચચ ય કયર્. 
2. રર્કળ શછ અનશ્ર િળક્ષણ લચ્ચશ્રનર્ આંતય વફંધં વભજાલર્. 
3. ય ષ્રછમ િલક વભ  ંકેલણલનલ મખુ્મ ભિૂભક નલ ચચ ય કયર્. 
4. શસ્તક્ષશ્ર વ્યશૂ યચન ઓનલ સકૂ્ષ્ભ-મર્જન થલ તભશ્ર શુ ંવભજર્ ીર્? ચચ ય કયર્. 

 

પ્રશ્ન-4 )અ( જોડ વ જોડો           (2 X 4 = 8) 

અ    ફ 

1. NLM  ગફન ઔચ સયક િળક્ષણ 

2. MLL  જજલ્ર  પ્ર થિભક િળક્ષણ ક મયક્રભ  

3. DPEP  રઘતુભ અધ્મમન કક્ષ   
4. NFM  ય ષ્રછમ વ ક્ષયત  અગબમ ન 

 

   )ન( મવાંગ્યવ મબજન જળવન આેો.                   (2 X 6 =12) 

          1 સ્થગગતત  ળર્ધલ નુ ંસતૂ્ર જણ લર્. 
         2. બ યતલમ વિંલધ નનર્ અનચુ્ીશ્રદ-46-વ ભ જજક ન્દ્મ મન  વદંબયભ  ંભ ગયદળયક િવદ્ તં જણ લર્. 
         3. S.U.P.W. નુ ંપરુૂ ન ભ જણ લર્. 
         4. ચંલીમ મર્જન ભ  ંળકૈ્ષગણક િલક વન  ચ ય પ્રલ શર્ જણ લર્. 
          5. િળક્ષણનલ િત્ર ધ્રલુલ પ્રસક્રમ ભ  ંકમ -કમ  ત્રણ ધ્રલુર્ ીશ્ર. 
         6. પ્રમર્જનલ દ ગ્રલક ળબ્દ _______ભ થંલ ઉતયછ આવ્મર્ ીશ્ર. 

 

 



    ES-335 :  સક્ષ  અહપ વલવ                             કબ તબણ : 100 
              અભ્મ વકેન્દ્ર ય વર્લ નલ ત યછખ  :- 15/૦6/2017  

              નલચશ્રન  પ્રશ્નર્ન  ંજલ ફ આળયે 1500 ળબ્દર્ભ  ંઆલ ન  યશળેશ્ર 
પ્રશ્ન-૧ હીચપહવ પ્રશ્નો હવ જળવન આરન 500 બ્દોમવાં આેળવહવ રષનપ.             )1 X 20 = 20( 

ળાા રયપે્રક્ષ્મભાાં આલનાયી વભસ્માઓ નીચે આલાભાાં આલી છે. શળક્ષક તયીકે તભે કઈ પ્રશલશધનો શનર્ણમ રેલા   

ભાટે તભે ઉમોગ કયળો, જેથી વભસ્માનો શલકલ્ ભી ળકે અને વાયો શનર્ણમ રઇ ળકામ? 
             વભસ્મા-I : ળાા કક્ષાએ ઇન્પોભેળન એન્ડ કમ્મુશનકેળન ટેકનોરોજીના લધતા જતા ઉમોગની શળક્ષક અને 

શલદ્યાથી ઉય થતી અવય  

વભસ્મા-II: તભાયી ળાાભાાં યાષ્ટ્રીમ કક્ષાનો વેભીનાય મોજાનાય છે, તેભાાં તેભાાં લતણભાન રયશસ્થશતને આધાયે ક્મા 

પ્રકાયના શલમો ભૂકી ળકામ? 

 

પ્રશ્ન-૨ સળળરણહવત્મ  શ્રપણીહવ પ્રશ્નોહવ જળવન 500 બ્દોમવાં આેો.                         )2 X 20 = 40( 
          (અ)પ્રત્મામનની વાંકલ્ના વભજાલી પ્રત્મામનની પ્રરિમા વભજાલો. પ્રત્મામનના અલયોધો દૂય કયલાના વૂચનો 

જર્ાલો. 

            (ફ)ટૂાંકનોંધ રખો: (1) સ્લ ભૂલ્માાંકન (2) વશકામણકય ધ્લાયા ભૂલ્માાંકન  

  

પ્રશ્ન-૩)અ( મધ્યમ શ્રપણીહવ પ્રશ્નોહવ જળવન ૧૨૫ બ્દોમવાં આેો.                            )4 X 5 = 20( 
        (1) શળક્ષર્ના વ્મલવામની રાક્ષશર્કતાઓની શલગતલાય વભજુતી આો. 

            (2) વશઅભ્માવ પ્રલૃશિઓની જરૂરયમાત અને ભશત્લ વભજાલો. 

            (3) શળક્ષક ાવે વભાજ કઈ વાભાશજક અેક્ષા યાખે છે?  

            (4) “શળક્ષર્ એ વાભાશજકીકયર્ની એક પ્રરિમા છે” વભજાલો. 

 

   )ન( ષનત બક્ષી પ્રશ્નોહવ જળવન આેો.                                                 )10 X 2 = 20(  
               (1)  ઔચારયક શળક્ષર્ આતી કોઈર્ ચાય વાંસ્થાના નાભ આો. 

            (2)  શળક્ષક વશકભણચાયી તયીકેની બૂશભકા ળાભાટે બજલે છે? 

            (3) રઘુભતીઓના શળક્ષર્ અાંગે ફાંધાયર્ની કઈ કરભભાાં ઉલ્રેખ થમેર છે? 

            (4)  એક પ્રબાલળાી નેતાભાાં તભાયા ભતે કમા પ્રકાયના ગુર્ શોલા જોઈએ? 

            (5)  સ્ટોનય અને ફ્રીભેન ધ્લાયા ઔચારયક દ્ધશતવયના ભૂલ્માાંકનના દળાણલેર ફે શેતુઓ જર્ાલો.  

            (6) શળસ્તની જાલર્ી ભાટે શળક્ષક કેલી યીતે કામણ કયી ળકે? તભાયો કોઈએક અનુબલ લર્ણલો. 

            (7)  NCERT સ્લામિ વાંસ્થા તયીકે ક્માયે અશસ્તત્લભાાં આલી? વાંસ્થાના પ્રભુખ કોર્ શોમ છે? 

            (8)  એક શળક્ષક તયીકે શલદ્યાથીઓભાાં વાાંસ્કૃશતક ગુર્ોનો શલકાવ થામ તેલી કઈ પ્રલૃશિઓ કયાલળો? 

            (9)  તભાયા ભતે અવયકાયક શળક્ષક કોને કશી ળકામ? 

           (10)      વાંગૃશશત પ્રગશતત્રક ળુાં છે? 



 

ES-361 :  ળકૈ્ષશર્ક  પ્રોદ્યોશગકી 

                                                                                કબ તબણ : 100 
              અભ્મ વકેન્દ્ર ય વર્લ નલ ત યછખ  :- 15/૦6/2016  

              નલચશ્રન  પ્રશ્નર્ન  ંજલ ફ આળયે 1500 ળબ્દર્ભ  ંઆલ ન  યશળેશ્ર 
પ્રશ્ન-૧  પ્રવયોગિ  પ્ર વરહવ પ્રશ્ન હો જળવન 500 બ્દોમવાં આેો.                          )1 X 20 = 20( 
 (અ) કોઈર્ એક પ્રશળક્ષર્ આતી વાંસ્થાની ભુરાકાત રઇ વાંસ્થા ધ્લાયા ળૈક્ષશર્ક લણ:૨૦૧૪-૧૫ ભાાં શલદ્યાથી ભાટે 

  કમા ક્મા  પ્રકાયના ળૈક્ષશર્ક કામણિભો કયેર શતા તેની રૂયેખા આો. (અશલેારભાાં જે ત ેવાંસ્થાના વશી-શવક્કા  

  કયાલલા) 

 (ફ) શલદ્યાથીઓ સ્લ-અધ્મમન ભાટનેી ટલે શલકવાલે : આ શલધાન વાંદબે શળક્ષક તયીક ેતભાયો ભત કાયર્ો વશીત યજુ  

 કયો. 

પ્રશ્ન: ૨ શલલયર્ાત્ભક શ્રરે્ીના પ્રશ્નોના જલાફ ૫૦૦ ળબ્દોભાાં આો.     )2 X 20 = 40( 
 (અ) અધ્મમન-અધ્માનના ઉકયર્ના રૂભાાં અપ્રક્ષેશત રયભાર્ીમ દૃશ્મ વાભગ્રીઓના પ્રકાય જર્ાલી તેનો ઉમોગ 

 આના શલમ અાંતગણત કોઈએક એકભ ભાટ ેકયો. (આમોજન વશશત) 

 (ફ) ભાધ્મભોની વાંદગીન ેઅવય કયતા રયફોની વશલસ્તૃત ચચાણ કયો. 

પ્રશ્ન: ૩ (અ) ભધ્મભ શ્રરે્ીના પ્રશ્નોના જલાફ ૧૨૫ ળબ્દોભાાં આો.     )4 X 5 = 20( 
 (1) ભીયાશમ્ફકા ળાાના ઉદ્દેળો જર્ાલી તભેાાં લગણખાંડની વાંકલ્ના શલે શલગતલાય યજુઆત કયો. 

 (2) શળક્ષર્ કામણને લધ ુઅવયકાયક ફનાલલા ભાટે અધ્મમન-અધ્માન વાધનોની અગત્મતા તભાયા ળબ્દોભાાં યજૂ કયો. 

 (3) ચચતનની શભથ્માબાવી રૂક ળાખા માંત્રેતય વાભગ્રીના આમોજનને કેલી યીતે અવય કયે છે ? 

 (4) અધ્મમન પ્રરિમાના તફક્કાઓ વભજાલો. 

પ્રશ્ન: ૩ (ફ) શતેરુક્ષી પ્રશ્નોના જલાફ આો. .                                               )10 X 2 = 20( 
 (1)  દ્ધશત અને ભાધ્મભ લચ્ચેનો બેદ સ્ષ્ટ કયો. 

 (2)  IOSN શલે ટૂાંકભાાં જર્ાલો. 

 (3) “અનશલન” ધ્લાયા આેરી ળકૈ્ષશર્ક ટેકનોરોજીની વ્માખ્મા દળાણલો. 

 (4)  કાયક અશબવાંધાનના શવદ્ધાાંતો જર્ાલો. 

 (5)  દૂયલતી અનુશળક્ષર્ પ્રર્ારી શલ ેજર્ાલો. 

 (6) કેમ્ અને સ્ભેરી ના ભત ભજુફ ળકૈ્ષશર્ક માંત્રેતય વાભગ્રી ભાટ ેવપ થલા કઈ ફાફતો જરૂયી છે ? 

 (7)  કલામત અન ેભશાલયાભાાં કલેા પ્રકાયના પ્રશ્નો શોમ છે? 

 (8)  CAL ેકજેનુાં ભલૂ્માાંકન કયતી લખતે કઈ કઈ ફાફતો ધ્માને રેલી જોઈએ? 

 (9)  જ્શોન ડ્મુઈ એ અવયકાયક વભસ્મા ઉકેર ભાટે વૂચલેર વોાનો જર્ાલો. 

 (10)  “રિમા ધ્લાયા અધ્મમન “ વભજાલો. 

        
 
                                 



ES-362 : સક્ષણમવાં   મ્પ્ બાર                  
કબ તબણ:100 

  અભ્યવશ નન્દ્ર ેર શોેળવહી ગવરબખ  :- 
  હીચપહવ પ્રશ્નોહવાં જળવન આરન 1500 બ્દોમવાં આેળવહવ રષનપ 
પ્રશ્ન-૧ હીચપહવ પ્રશ્નો હવ જળવન આરન 500 બ્દોમવાં આેળવહવ રષનપ.                 )1 X 20 = 20( 
 ળૈક્ષગણક આમર્જનન  ંપ્રક યર્ લણયલલ તશ્રનલ પ્રસક્રમ  વભજાલર્. 
પ્રશ્ન-૨ સળળરણહવત્મ  શ્રપણીહવ પ્રશ્નોહવ જળવન 500 બ્દોમવાં આેો.                    )2 X 20 = 40( 
 (1) શભુશ્રનન  પીૂયી પ્રિળક્ષણ પ્રિતભ ન ય િલસ્તતૃ નોંધ રખર્. 
 (2) ફૌદ્ધદ્ક અનિુળક્ષણ પ્રણ રલઓનલ િલબ લન  િલક વ અનશ્ર ઘટકર્ ય નર્ધ રખર્. 
પ્રશ્ન-૩)અ( મધ્યમ શ્રપણીહવ પ્રશ્નોહવ જળવન ૧૨૫ બ્દોમવાં આેો.                         )4 X 5 = 20( 

(1) વળંર્ધન ક્ષશ્રત્રશ્ર કમ્પ્યટુયન  ંઉમર્ગ ય  ટૂંકનોંધ રખર્ 
 (2) િળક્ષણભ  ંકમ્પ્યટુયન  ંઉમર્ગનલ વભસ્મ ઓ જણ લર્. 
 (3) િલકર ગં િલદ્ય થીઓનશ્ર મખુ્મ પ્રલ શભ  ંક મય કયત  ંકયલ ભ  ંકમ્પ્યટુવયનર્ ળર્ પ ર્ શર્ઈ ળકે? 
 (4) કમ્પ્યટુવયભ  ંઉમર્ગભ  ંરશ્રલ તલ Input Devices અનશ્ર તશ્રન  ંઉમર્ગર્ જણ લર્. 
)ન( ષનત બક્ષી પ્રશ્નોહવ જળવન આેો.                                               ( (10 X 2 = 20) 
 (1) ફશ્ર થલ  ચં લયન  ંટૂંક  ગ  ન  ળૈક્ષગણક આમર્જનનશ્ર __________ આમર્જન કશ ેીશ્ર. 
 (2) ળ   લશછલટભ  ંકમ્પ્યટુય ઉમર્ગન  કર્ઈ ફશ્ર ક્ષશ્રત્રર્ન  ન ભ આર્. 
 (3) વ્મલસ્થ ન ભ સશતલ તતં્રન  વદંબયભ  ંDSS અનશ્ર OAS ન  પયુ  ન ભ રખર્. 
 (4) કમ્પ્યટુયનલ કર્ઈ ણ ફશ્ર OUTPUT DEVICES ન  ન ભ રખર્. 
 (5) WIDE AREA NETWORK (WAN) નર્ ઉમર્ગ થતર્ શર્મ તશ્રલ  કર્ઈ ફશ્ર સ્થર્/વસં્થ ઓન  ં
        ન ભ રખર્. 
 (6) િલદ્ય થી –કમ્પ્યટુય આંતયસક્રમ નશ્ર કમ  ત્રણ િલબ ગભ  ંલશચેલ ભ  ંઆલશ્ર ીશ્ર? 

(7) “આણશ્ર વભસ્મ નશ્ર પથૃ્થક અનશ્ર અસ્ષ્ટ યછતશ્ર યગુ્મભત તફક્ક ભ  ં િલબ રત કયછ ળકછએ” 
એવુ ંકઈ વ્યશૂયચન ભ  ંસ્લલક મય નથલ? 

 (8) પ્રલલણત  અધ્મમન ળબ્દનર્ વલય પ્રથભ ઉલ્રશ્રખ ________ અનશ્ર _______એ કમો શતર્. 
  (9) CBI અનશ્ર CAI ન  પયુ  ન ભ રખર્. 

(10) ન ન  ફ કર્નશ્ર ફ દફ કછનલ પ્રસક્રમ  ળલખલ ાલ  ભ ટે કમ  આઈટછએવ તતં્રનર્ ઉમર્ગ 

જાણલતર્ ીશ્ર? 
 
 

 



 



   

ES-363-ભ ગયદળયન અનશ્ર વર શ 
                                                                                     કબ તબણ : 100 
              અભ્મ વકેન્દ્ર ય વર્લ નલ ત યછખ  :- 15/૦6/2016  

              નલચશ્રન  પ્રશ્નર્ન  ંજલ ફ આળયે 1500 ળબ્દર્ભ  ંઆલ ન  યશળેશ્ર 
પ્રશ્ન-૧  પ્રવયોગિ  પ્ર વરહવ પ્રશ્ન હો જળવન 500 બ્દોમવાં આેો.                   )1 X 20 =20(           

(1) તભ યછ ળ  ભ  ંવમશૂ ભ ગયદળયન અંતગયત ક યસકદી સયદ અનશ્ર ક યસકદી લ ત યર નુ ંઆમર્જન 

કઈ યછતશ્ર કયછ ળક મ ? તશ્રન  આમર્જનનલ રૂયેખ  તૈમ ય કયર્. 
પ્રશ્ન: 2 હીચપહવ પ્રશ્નહો ઉત્તર આરન 500 બ્દોમવાં આેો.     )2 X 20 40(       

(1) વર શનર્ અથય જણ લલ , વર શન  મખુ્મ અગબગભર્ વભજાલર્. 

(2) ક યસકદી સયક્લત નલ વકંલ્ન  સ્ષ્ટ કયછ ક યસકદી આમર્જનભ  ંિળક્ષકનલ ભિૂભક  વભજાલર્. 
પ્રશ્ન: 3)અ( હીચપહવ પ્રશ્નહો ઉત્તર આરન 125 બ્દોમવાં આેો                              )4 X 5 20( 

(1) િલકર ગં વ્મગ્ક્તનલ વલંશ્રગગક વભસ્મ ઓ જણ લર્. 

(2) અનસુગુચત જનજાિતનશ્ર િળક્ષણભ  ંાતલ મશુ્કેરલઓનલ ચચ ય કયર્.  

(3) લતયન વભસ્મ ન  પ્રક યર્ જણ લર્.  

(4) ભ ગયદળયનનુ ંસ્લરૂ અનશ્ર જરૂસયમ ત વભજાલર્. 
પ્રશ્ન: 3)ન( હીચપહવ પ્રશ્નહો ઉત્તર ટૂાં મવાં આેો.          )10 X = 2૦( 

(1) લગયખાં અધ્મમનભ  ંઅનશ્ર ભ ગયદળયનભ  ંઅવય કયત  ચ ય સયફર્ જણ લર્. 

(2) ળ  નલ ભ ગયદળયન વિભિતનલ યચન ભ  ંકમ -કમ  વભ્મર્ શર્લ  જર્ઈએ? 

(3) આત્ભવતૃ્ત ન્દ્તનલ વકંલ્ન  જણ લર્. 

(4) મલૂ્મ કંનન  વર્ નર્ ટૂંકભ  ંજણ લર્.  

(5) શર્રશ્રન્દ્ાન  િવદ્ તંભ  ંલગણિત ી પ્રિતભ ન મ યલયણન  ન ભ રખર્. 

(6) ક મય પ્રત્મશ્ર અબલપ્રશ્રયણ  આતલ ચ ય ભનર્લજૈ્ઞ િનક જરૂસયમ તર્ન  ન ભ આર્. 

(7) ીર્કયછઓનલ કર્ઈ ણ ચ ય ક યસકદી િલમક વભસ્મ ઓ જણ લર્. 

(8) ફ કર્નલ લતયન વભસ્મ ઓ સધુ યલ ભ  ંભ -ફ નલ ભિૂભક  લણયલર્. 

(9) લગંચત િલદ્ય થીઓન  િળક્ષણનલ અગબવદૃ્ધદ્ ભ ટેનલ મર્જન ઓન  ન ભ આર્. 

 (10)વભ લતયક ળ  નલ વકંલ્ન  વભજાલર્.                

 



B.Ed.(દ્ધિતલમ લય) 

 ES - : 364 દૂરળગી સક્ષણ 
                                                                     કબ તબણ =100 
 અભ્યવશ નન્દ્ર ેર શોેળવહી ગવરબખ  :- 06/૦૩/2017  
 હીચપહવ પ્રશ્નોહવાં જળવન આરન 1500 બ્દોમવાં આેળવહવ રષનપ. 
 

પ્રશ્ન-૧ પ્રવયોગિ  પ્ર વરહવ પ્રશ્નહો જળવન 500 બ્દોમવાં આેો.                            )1 X 20 =20( 
 દૂયલતી િળક્ષણ િ ય  ચ રત  અભ્મ વ કેન્દ્રભ  ં સ્ન તક,સા્રર્ભ  ં અનશ્ર વટીપછકેટ અભ્મ વક્રભભ  ં
 પ્રલશ્રળ ભશ્રલશ્રર  ચં– ચં િલદ્ય થીઓનલ મરુ ક ત રઈ અભ્મ વક્રભ અનશ્ર દૂયલતી િળક્ષણ િ ય  
 પ મદ  અનશ્ર ગશ્રયપ મદ  િલશ્રનલ િલગતલ ય મ દછ તૈમ ય કયર્.      
પ્રશ્ન ૨ સળળરણવત્મ  શ્રપણીહવ પ્રશ્નોહવ જળવન 500 બ્દોમવાં આેો.                         )2 X 20 40(      
 (1) દૂયલતી િળક્ષણ િ ય  ફલ.એડ્.અભ્મ વક્રભભ  ંસ્લ-અધ્મમનન  િલક વભ  ંપ ર્ આત   
  સયફર્નલ િલગતલ ય મ દછ તૈમ ય કયર્. 
  (2) દૂયલતી િળક્ષણભ  ંમલૂ્મ કંન ફ ફતશ્ર ચચ ય કયર્. 
પ્રશ્ન ૩ મધ્યમ શ્રપણીહવ પ્રશ્નોહવ જળવન 125 બ્દોમવાં આેો.                                 )4 X 5 20( 

(1) દૂયલતી િળક્ષણભ  ંસ્લ-અધ્મમન વ ભગ્રલ તૈમ ય કયલ  ભ ટે મદુ્દ  અનશ્ર શ્રટ  મદુ્દ ન  ન ભ આર્. 
(2) દૂયલતી િળક્ષણનુ ંક મયક્ષશ્રત્ર ટૂંકભ  ંલણયલર્. 
(3) દૂયલતી િળક્ષણ અનશ્ર યંય ગત યિુન.િળક્ષણ લચ્ચશ્ર તપ લતન   ચં મદુ્દ ઓ વભજાલર્. 
(4) કેન્દ્રલત અનશ્ર િલકેન્દ્રલત મલૂ્મ કંન લચ્ચશ્ર બશ્રદ સ્ષ્ટ કયર્.  

પ્રશ્ન ૪  ષનત બક્ષી પ્રશ્નોહવ જળવન આેો.                                                       )10X=2૦( 
 (1) શ ટયનશ્રયન  ભતશ્ર અલૈિધક િળક્ષણ એટરશ્ર શુ.ં 
 (2) લ ચન કૌળલ્મન  તફક્ક  ન  ન ભ જણ લર્. 
 (3) સ્લ ધ્મ મન  ક મો જણ લર્. 
 (4) પ્રત્મ મન ન  સ્તયર્ કેટર  ીશ્ર. કમ  કમ ? 
 (5) દૂયલતી િળક્ષણ સયદ(DEC) નર્ ક મદર્ કર્ણશ્ર અનશ્ર કમ યે ઘાયર્. 
 (6) “SQ3R” વભજાલર્. 
 (7) દૂયલતી અધ્મ કર્ ન  પ્રક યર્ જણ લર્. 
 (8) ળૈક્ષગણક વર શક ય ન  ક મો જણ લર્. 
 (9) િલક વ ત્ભક મલૂ્મ કંન અનશ્ર વકંરન ત્ભક મલૂ્મ કંન ન  ંફશ્ર-ફશ્ર મદુ્દ  જણ લર્. 
 (10) દૂયલતી િળક્ષણ િ ય  ચ રતલ કર્ઇણ  ચં યિુનલિવિટછ ન  ન ભ આર્ 




