
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039  

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-331     Numerical Code: 0626 

વલમ  O અભ્માવક્રભ અને અધ્માન  

તાયીખ  O 26/12/2015  

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (48) 

1. અભ્માવક્રભની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયી અભ્માવક્રભ પ્રક્રક્રમાના તફક્કાઓ વલગતલાય 

વભજાલ. 

2. અભ્માવક્રભ અભબગભના મખુ્મ પ્રકાય અને વફંવંધત વભસ્માઓની વવલસ્તાય ચચાા 

કય. 

3. વળક્ષક આધાક્રયત અનદેુળ દ્ધવતઓના પ્રકાયની વલગતલાય વભજ આ. 

4. ળૈક્ષભણક આમજનના ંવાનની ચચાા કય.  

5. લગા વચંારનની વકંલ્ના જણાલી લગાખડં પ્રફધંના વવદ્ધાતંની વલગતલાય વભજ 

આ. 

6. પ્રશ્ન ઊંડાણ કોળલ્મના ઘટકની ચચાા કય. 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (24) 

1. અભ્માવક્રભ વલકાવને અવય કયતા ંવાભાજજકફની વભજ આ. 

2. અભબક્રવભત અધ્મમન વાભગ્રીના વલકાવ ભાટેના તફક્કાઓની વભજ આ. 

3. વ્માખ્માન દ્ધવતની ખાભીઓ અને સભૂચત સધુાયા જણાલ. 

4. ળૈક્ષભણક વ્યશૂયચના વલકાવના ક્રયફ જણાલ. 

5. પ્રક્ષેક ઉકયણની માદી આી OHP (over Head- projector) ની વભજ આ.  

6. સ્ષ્ટીકયણ કોળલ્મન અથા આી અવનચ્છનીમ વ્મલશાય વલળે ચચાા કય.  
 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (દવભાથંી આઠ્)    (16) 

1. અભ્માવક્રભના ાવાઓના નાભ જણાલ. 

2. વલદ્યાળાખા એટરે શુ?ં 

3. શીલ્ડા  ટાફા (Hilda Taba) પ્રવતભાન ના વાન જણાલ. 

4. જૂથ વનમવંિત વળક્ષણની વકંલ્ના જણાલ. 



5. અનદેુળાત્ભક દ્ધવતના વલકાવભા ંવભાવલષ્ટ પ્રવવૃિઓ જણાલ. 

6. મકુ્ર ૌ ત વવંાધનના પ્રકાય જણાલ. 

7. ળૈક્ષભણક પ્રયકુ્તતઓના ંપ્રગટીકયણના ંાવાઓના નાભ જણાલ. 

8. સ્ષ્ટીકયણ કોળલ્મના ંઈચ્છનીમ વ્મલશાયની માદી તૈમાય કય.  

9. લતાનવ્મલશાય કોળલ્મના ઘટકભા ં‘ વળક્ષકના ંશાલબાલ’ વલળે વભજ આ. 

10. ચાટાના કઈણ ફે પ્રકાય જણાલ. 
 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધાજ પયજીમાત છે.)   (12) 

1. જ્ઞાનાત્ભક કે્ષત્ના કઈણ ફે શતેઓુ જણાલ. 

2. પ્રવનૃિ આધાડયત નળક્ષણના પ્રકાય જણાલ. 

3. “અધ્માન માંત્” ન એક પ્રયકુ્તત તયીકે વો પ્રથભ કને ઉમગ કમો શત? 

4. ળીખલાની તત્યતા ય અવય કયતાાં ડયફ જણાલ. 

5. શતેરુક્ષી પ્રવનૃિના મલૂમાાંકનની કઈ એક રાક્ષણણકતા જણાલ. 

6. BSE નુાં પરુૂ નાભ જણાલ. 

7. ળૈક્ષણણક પ્રણારી એટરે શુાં? 

8. લગગખાંડના પ્રફાંધના નવદ્ાાંત કણે આપ્મા શતા? 

9. લગગખાંડના વભમને ફીજા કમા નાભથી ઓખલાભાાં આલે છે? 

10. અધ્માન કોળલમના પ્રનળક્ષણના કઈણ ફે અણબગભ જણાલ. 

11. ભાઈક્રટીચીંગના તફક્કાઓ જણાલ. 

12. લાંળાલરી યજૂ કયલા ભાટે ક્યા પ્રકાયના ચાટગન ઉમગ થામ છે? 

 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039 

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-332     Numerical Code: 0627 

વલમ  O અધ્માન અને વલકાવનુ ંભનવલજ્ઞાન 
તાયીખ  O 27/12/2015  

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આળયે 800 ળબ્દભા ંઆ. (છભાથંી ચાય)   (48) 

1. વ્મક્તતત્લની વાંકલના વભજાલી વ્મક્તતત્લના અણબગભની નલગતે ચચાગ કય. 
2. વાભાજજક-વાાંલેણગક નલકાવના રક્ષણ જણાલી વાભાજજક નલકાવના ળૈક્ષણણક પણરતાથો આ. 
3. પે્રયણની વાંકલના સ્ષ્ટ કયી પે્રયણના નવદ્ાાંત વભજાલ. 
4. અધ્મમન વાંક્રભણન અથગ, સ્લરૂ, પ્રકાય અને સણૂચતાથો જણાલ. 
5. અાનકુણૂરત વ્મક્તતના રક્ષણ જણાલી અાનકુરૂનના કાયણ સ્ષ્ટ કય. 
6. ભાગગદળગન અને વરાશની વાંકલના વભજાલી વરાશના પ્રકાયની ચચાગ કય. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આળયે 400 ળબ્દભા ંઆ. (છભાથંી ચાય)   (24) 

1. બદુ્ધદ્ એટરે શુાં? બદુ્ધદ્ અંગેન કઈ એક નવદ્ાાંત વભજાલ. 

2. વ્મક્તતગત ણબન્નતાઓ ઉત્ન્ન કયલા ભાટે કમાાં મખુ્મ ડયફ જલાફદાય છે? ચચો. 

3. અધ્મમનની વાંકલના સ્ષ્ટ કયી અધ્મમનના ગણુધભો જણાલ. 

4. અધ્મમનની કઈણ ફે યીત વભજાલ. 

5. ભાંદબદુ્ધદ્ળક્તત ધયાલતાાં નલદ્યાથીઓના રક્ષણ જણાલી તેભને કેલી યીતે નળક્ષણ આળ?  

6. કશરફગગન નૈનતક નલકાવન નવદ્ાાંત વભજાલ. 
 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (દવભાથંી ંઠઠ્)    (16) 

1. નલકાવના તફક્કાઓના નાભ લમજૂથ વાથે જણાલ. 

2. તરુણાલસ્થાના કઈણ ચાય રક્ષણ જણાલ. 

3. બાાનલકાવની કઈણ ચાય રાક્ષણણકતાઓ જણાલ. 

4. વાભાજજક અનકુરૂનના ભાદાંડ જણાલ. 

5. સ્લ-વાંકલના એટરે શુાં? 

6. અધ્મમન તયપના કઈણ ચાય અણબગભના નાભ આ. 



7. અધ્મમન ય અવય કયતા કઈણ ફે ડયફ વભજાલ. 

8. પ્રનતબાળાી ફાક ને તભે કેલી યીતે ઓખળ? રક્ષણ જણાલ. 

9. ભાગગદળગન કામગક્રભભાાં નળક્ષકની ભનૂભકા. 

10. છકયીઓના નળક્ષણ પ્રત્મે નકાયાત્ભક લરણ ઊભુાં કયનાયા ચાય ડયફ ચચો. 
 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધા પયજીમાત)     (12) 

1. ભાગગદળગનના ત્ણ પ્રકાયના નાભ આ. 
2. મોક્તતકીકયણ ફચાલ પ્રયકુ્તતનુાં એક ઉદાશયણ આ. 
3. ણફનડદળા સચૂક વરાશના પ્રણેતા કણ છે? 

4. સ્મનૃતપ્રડક્રમાના મખુ્મ બાગના નાભ જણાલ. 
5. નલદ્યાથીઓની રાગણી, અણબરુણચ, આલેગ, લરણ વાથે અધ્મમનનુાં કયુાં કે્ષત્ વાંકામેર છે? 

6. નમાજેએ અધ્મમનના ક્યા અણબગભની ચચાગ કયી છે? 

7. લાયવ એટરે શુાં? 

8. બદુ્ધદ્આંક (IQ) ભાટેનુાં સતૂ્ રખ. 
9. ળૈક્ષણણક નવદ્ધદ્ એટરે શુાં? 

10. બાાના કઈણ ફે કામો જણાલ. 
11. નલકાવના કઈણ ફે નવદ્ાાંતના નાભ આ. 
12. ઉિય ફાલમાલસ્થા (ડકળયાલસ્થા) ન વભમગા શુાં શમ છે? 

  

 

    _____________________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039  

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-333     Numerical Code: 0628 

વલમ  O ળૈક્ષભણક મલૂ્માકંન 

તાયીખ  O 28/12/2015  

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (કઈણ ચાય)   (48) 

1. મલૂ્માકંનની વ્માખ્મા આી વાયા મલૂ્માકંનના રક્ષણ ચચો. 
2. ભાનાકં વદંબા કવટી અને મરૂક વદંબા કવટી લચ્ચેન તપાલત આ. 
3. યીક્ષણ એટરે શુ?ંતેના વાન જણાલ. 
4. અવયકાયક મલૂ્માકંનના ઘટક ચચો. 
5. વવદ્ધદ્ધ કવટી અને પ્રભાભણત કવટીન અથા આી તેભની લચ્ચને તપાલત આ. 
6. નીચે આેર ભાક્રશતી ભાટે ભધ્મકની ગણતયી કય. 

લગા 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 

આવવૃિ 3 0 1 3 6 12 8 4 3 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (કઈણ ચાય)   (24) 

1. વશવફંધંની વ્માખ્મા આી તેના પ્રકાય જણાલ. 
2. મથાથાતા પ્રકાયની ચચાા કય. 
3. ભાન એટરે શુ?ં 

4. નીચેની ભાક્રશતી ભાટે ભધ્મસ્થ ળધ. 
10,12,9,18,2,6,8,22 

5. વલશ્વવનીમતા એટરે શુ?ં 

6. ધન વલરૂતા અન ેઋણ વલરૂતા ઉદાશયણ વક્રશત વભજાલ. 
 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (કઈણ આઠ્)    (16) 

1. વનદાન કવટી એટરે શુ?ં 

2. વભધાયણ વલતયણની વ્માખ્મા આ. 
3. બેદ યખ મલૂ્મ વભજાલ. 
4. ંઠકડાળાસ્ત્રનુ ંભશત્લ સ્ષ્ટ કય. 



5. પ્રવાયભાનન અથા આી તનેા ભાના નાભ આ. 
6. ભોભખક કવટીના પ્રકાય જણાલ. 
7. વયંચનાત્ભક (પભેક્રટલ) મલૂ્માકંન એટરે શુ?ં 

8. જ્ઞાનાત્ભક ક્ષેિભા ંકમા લતાનન વભાલેળ થામ છે? 

9. અલરકનના પ્રકાય જણાલ. 
10. વલગતથૃક્કયણ એટરે શુ?ં 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેર શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ.      (12) 

1. અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્ન એટરે શુાં? 

2. ભધ્મકની વ્માખ્મા જણાલ. 
3. TAT નુાં પરૂૂ નાભ જણાલ. 
4. ભાનાાંક એટરે શુાં? 

5. ગેનેના ભત મજુફ વાાંકેનતક અધ્મમન એટરે શુાં? 

6. ભાગગદળગન એટરે શુાં? 

7. ઉચાય કામગની વ્માખ્મા આ. 
8. વતત મલૂમાાંકન કણે કશલેામ? 

9. નભશ્ર ભધ્મકનુાં સતૂ્ આ. 
10. વફવાંફાંનધત ડકિંભતન નલસ્તાય શુાં છે? 

11. પ્રગનત અશલેાર નોંધની વાંકલના સ્ષ્ટ કય. 
12. સ્લાધ્મામના પ્રકાય જણાલ. 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન     Numerical Code: 0039 

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-334     Numerical Code: 0629 

વલમ  O વળક્ષણ અને વભાજ  
તાયીખ  O 31/12/2015  

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (48) 

1. મૂભતૂ ખ્માર, ળૈક્ષભણક વવદ્ધાતં, ઉદે્દળ, અભ્માવક્રભ, વળસ્ત તથા વળક્ષકની ભવૂભકાના 
વદંબાભા ંવનવગાલાદ તથા આદળાલાદની તરુના કય. 

2. બાયતીમ વાભાજજક ભાખુ ંઆી તેનુ ંસ્લરૂ સ્ષ્ટ કય. ભાખા ંલચ્ચેન ંઠતયવફંધં 
ટૂંકભા ંસ્ષ્ટ કય. 

3. વળક્ષણચં (કઠ્ાયી કવભળન 1964-66) ની બરાભણ લણાલ. 
4. અવ્મમ એટરે શુ?ં અવ્મમના ંકાયણની ચચાા કયી અવ્મમ ઘટાડલાભા ંજીલ્રા 

પ્રાથવભક વળક્ષણ કામાક્રભની ભવૂભકા સ્ષ્ટ કય. 
5. પ્રલતાભાન યીક્ષા તિંની ખાભીઓ વવલસ્તાય વભજાલ. 
6. વળક્ષણને રાગ ુડતા રકળાશીના વવદ્ધાતં ઉદાશયણ આી વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (24) 

1. ભાધ્મવભક વળક્ષણના વ્મલવામીકયણની જરૂક્રયમાત સ્ષ્ટ કય. 
2. પ્રાચીન બાયતભા ંવળક્ષણ પ્રલેળ, અભ્માવક્રભ, અન ેવળક્ષક વફંવંધત વળક્ષણ નીવત 

લણાલ. 
3. કેલણી ભાટેની વાભાજજક ભાગં લણાલ. 
4. વળક્ષણના વ્મક્તતગત અને વાભાજજક ઉદે્દળ નોંધ. 
5. બાયતીમ વભાજની ભશત્લાકાકં્ષાના મખુ્મ ક્ષેિન વભંક્ષપ્ત ખ્માર આ. 
6. ઈ.વ. 1950 થી 1964 દયવભમાન બાયતભા ંકેલણીન વલકાવ લણાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (દવભાથંી ંઠઠ્)    (16) 

1. વળક્ષણ ળબ્દની વ્યતુ્વિ વભજાલ. 
2. વળક્ષણની વસં્થા તયીકે ઘયના ભશત્લના કામો સ્ષ્ટ કય. 
3. રકળાશી વભાજભા ંળાાના કામો લણાલ. 
4. આચામા યાભમવૂતિ વવભવતના અશલેારના ધ્માનાકાક તત્લ જણાલ. 



5. ભિટીળ યાજની વીધી દેખયેખ શઠે્નુ ંવળક્ષણ કેવુ ંશત ુ?ં 

6. વળક્ષણભા ંઅવભાનતાના ંક્રયણાભન ટૂંકભા ંખ્માર આ. 
7. યીક્ષા તિંના કઈણ ફ ેનલીનીકયણ વભજાલ. 
8. સ્થભગતતા ઘટાડલા ભાટે વળક્ષણના ભાધ્મભ વદંબે કેલા સધુાયા રાલલાની જરૂય છે? 

9. રકના દયજ્જજાની સધુાયણાભા ંકેલણી ળી ભવૂભકા બજલે છે? 

10. વળક્ષણ પ્રત્મે વભાજની કઈણ છ પયજ નોંધ. 
 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધાજ પયજીમાત)   (12) 

1. રઘભુતી ળાાની સ્થાના ભાટે કઈ ળયતનુ ંારન થવુ ંજઈએ? 

2. SQLI એટર ેશુ?ં 

3. બાયતીમ વસં્કૃવતભા ંવભામેર ેટા વસં્કૃવતના નાભ આ. 
4. સ્લતિં બાયતભા ંવો પ્રથભ લખત ગવતવનધાાક્રયક ળાાઓ (Pace setting School) ના 

કામાક્રભ કણે સચૂવ્મા?ં 

5. ડૉ. મ ુૌ ભરમાયને કમા વળક્ષણ ચંના અધ્મક્ષ વનભલાભા ંઆવ્મા શતા? 

6. બવુનમાદી વળક્ષણની ઉત્વિનુ ંકાયણ જણાલ. 
7. સ્થભગતતા એટરે શુ?ં  
8. ફધંાયણની કઈ કરભ અંતગાત દયેકને પ્રાથવભક વળક્ષણ ભપત અને પયજીમાત 

આલાનુ ંસ્લીકાયલાભા ંઆવ્યુ ંછે? 

9. શન્ટય કભીળનની સ્થાના ાછ મખુ્મ ક્રયફ શુ ંશત ુ?ં 

10. શ્રી વલલેકાનદં કને વળક્ષણ ગણે છે? 

11. કમા બાયતીમ તત્લભચિંતકનુ ંનાભ વનવગાલાદ વાથે જડામેલુ ંછે?  
12. CIET નુ ંરંુૂ નાભ આ. 

 

 

_____________________ 

 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039  

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-335     Numerical Code: 0630 

વલમ  O વળક્ષક અને ળાા 
તાયીખ  O 01/01/2016 

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (48) 

1. પ્રત્મામનન અથા જણાલી પ્રત્મામન પ્રક્રક્રમાની આકૃવત દયી વલસ્તાયલૂાક ચચાા કય. 
2. ળાાનુ ંભાખુ ંજણાલી ‘લૂા- ળાા- વળક્ષણ’ અન ે‘દવ લાના ળારેમ’ વળક્ષણની 

ચચાા કય.  
3. ‘વનણામ રલેાની પ્રક્રક્રમા’ ન અથા વભજાલી તેના ંવાનની વવલસ્તાય ચચાા કય. 
4. વળક્ષકની વેલાકારીન તારીભના પ્રકાયની તફક્કાલાય વભજૂતી આ. 
5. વગંઠ્નાત્ભક લાતાલયણના વલવલધ પ્રકાયની વવલસ્તાય ચચાા કય. 
6. ળાા અંદાજિક એટરે શુ?ંતેના ંશતેઓુ અને પ્રકાયની ચચાા કય. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (24) 

1. NCERT (એનવીઈઆયટી) અને SCERT(એવવીઈઆયટી) ના કામો જણાલ. 
2. ધધંા અને વ્માાયથી જુદા ડ ેએલા અધ્માનના ંવ્મલવામની વલવળષ્ટ રાક્ષભણકતાઓ 

દળાાલ. 
3. લૂા અધ્માન અને અધ્માન છીના તફકે્ક વળક્ષકની ભવૂભકા જણાલ. 
4. ળાાના વદંબાભા ંનેતતૃ્લન અથા જણાલી તેના ંસ્લરૂ અને ળૈરીની ચચાા કય. 
5. વશઅભ્માવ પ્રવવૃતઓ મજલાભા ંનડતી મશુ્કેરીઓ જણાલ. 
6. લારી વળક્ષકવઘંની સ્થાના અને ઉદે્દળ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (દવભાથંી આઠ્)    (16) 

1. યાજ્મકક્ષાએ ળાા વળક્ષણનુ ંપ્રળાવન ભાખુ ંજણાલ. 
2. યાષ્રીમ ખલુ્લ ુવલદ્યારમ (NOS)ના ધ્મેમ જણાલ. 
3. ચડતી-ઉતયતી ામયીના પ્રકાય તયીકે રકળાશીન નમનૂ દળાાલ. 
4. વલદ્યાથીઓ દ્વાયા થતા ંવળક્ષકના મલૂ્માકંનની વભસ્માઓ જણાલ. 
5. વગંઠ્નાત્ભક લાતાલયણની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કય. 



6. ળાાના આચામાની પ્રવવૃતને ધ્માનભા ંયાખી તેભની ભવૂભકાના પ્રમખુ ચાય મદુ્દા જણાલ.  
7. ળૈક્ષભણક ‘ઈનટુ’ તયીકે વળક્ષકની ભવૂભકા વભજાલ. 
8. ક્રક્રમાત્ભક વળંધનની વ્માખ્મા જણાલ. 
9. વશઅભ્માવ પ્રવવૃતઓ દ્વાયા વલદ્યાથીઓભા ંકમા ભનલૈજ્ઞાવનક મલૂ્મન વલકાવ થામ છે? 

માદી આ. 
10. વભમિક યચનાના વવદ્ધાતંના નાભ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધાજ પયજીમાત)    (12) 

1. અભખર બાયતીમ ળૈક્ષભણક વલેક્ષણ- NCERT- 1989 દ્વાયા બાયતભા ંપ્રાથવભક અને 
ઉચ્ચતય પ્રાથવભક ળાાઓની વખં્મા કેટરી છે?  

2. NPE નુ ંરુૂ નાભ જણાલ. 
3. MHRD પ્રથભ કમા નાભે ઓખાત ુશત?ુ 

4. વભાજની બાગીદાયીભા ંઅવયકાયક ફનલા વળક્ષકભા ંકમા ગણુ શલા જઈએ? 

5. વાયા વભલમસ્ક મલૂ્માકંનના ભાનાકં જણાલ. 
6. અવયકાયક વળક્ષક ફનલા કમા વ્મક્તતગત ગણુ શલા જઈએ? 

7. “ડલે્પી પ્રવલવધ” નાભકયણ કેલી યીતે કયલાભા ંઆવ્યુ?ં 

8. વલચાયભથંન તકવનકન વલકાવ કના દ્વાયા કયલાભા ંઆવ્મ શત? 

9. NGT નુ ંરુૂ નાભ જણાલ. 
10. વાધન- વાભગ્રી યજીસ્ટય િકભા ંઆલતા ફે યજીસ્ટયના ંનાભ આ. 
11. CASTDIE- એલડાનુ ંરુુ નાભ રખ. 
12. ળાયીક્રયક/ દાતતયી યીટાભા ં વલદ્યાથીઓની કઈ-કઈ ફાફત નોંધલાભા ંઆલે છે? 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039  

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-341     Numerical Code: 0631 

વલમ  O વલજ્ઞાન અને ટેકનરજી   

તાયીખ  O 27/12/2015  

વભમ  O 03.00 to 06.00      કુર ગણુ O 100 

 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ.  (છભાથંી ચાય)   (48) 

1. વનદળાન દ્ધવતએ અધ્માન કયલા ધયણ-9 ન કઈ એક એકભ વદં કયી તે ભાટે 
ાઠ્ નોંધના ં શતેઓુ, વળક્ષક પ્રવવૃિ તથા ચાક પરક નોંધ નોંધ. વનદળાન દ્ધવતના 
ગેયપામદાઓ જણાલ.  

2. ભાનલળયીય અને ઘક્રડમા લચ્ચે તરુના કય. વ્મક્તતગત ભાનલભા ં યશરેા વલવલધ 
તિં, તે તિંના અંગ અને તેભના કામો વલળ ેનોંધ તૈમાય કય.  

3. રૂથયપડાન પ્રમગ અન ેવનલ્વ ફશયના ભડરેને આધાયે યભાણુનં ુ ંભડરે વભજાલ. 
4. વલજ્ઞાન વલમભા ંયીક્ષણની પ્રયકુ્તતઓ ટૂંકભા ંવભજાલી 25 ગણુની કવટી રેલા ભાટે 

કઈ એકભ આધાક્રયત વિક્રયભાણદળાક કષ્ટક (બ્લ્ય-ૂ વપ્રન્ટ) તૈમાય કય. 
5. “ધાજત્લક લાશકભાથંી લશતે વલદ્યતુપ્રલાશ ચુફંકીમ અવય ઉત્ન્ન કયે છે.” – આ વલધાન 

વાભફત કયલા જરૂયી ળૈક્ષભણક મદુ્દાઓ, અધ્મમન-અધ્માન પ્રક્રક્રમા, ંઠતયક્રક્રમાત્ભક 
પ્રશ્ન તથા ઉમગભા ંરીધરે ક્રક્રમા- દ્ધવત લણાલ. 

6.  ધાતઓુના શદુ્ધદ્ધકયણની દ્ધવતઓ વવલસ્તાય લણાલ. 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (24) 

1. કાચના રફંઘન લડ ેથતુ ંલક્રીબલનન પ્રમગ વભજાલી લક્રીબલનના ંવનમભ તાયલ. 
2. યાવામભણક પ્રક્રક્રમાભા ં ળક્તતન પેયપાય ળાથી થામ છે? ઉષ્ભાક્ષેક અને ઉષ્ભાળક 

પ્રક્રક્રમાઓ ઉદાશયણ આી વભજાલ. 
3. વભવલબાજનની વલવલધ અલસ્થાઓ વભજાલી, વલદ્યાથીઓને આ મદુ્દ ળીખલલા કેલી 

કેલી પ્રવવૃતઓ મજી ળકામ તેની માદી તૈમાય કય. 
4. વલજ્ઞાન વલમન અભ્માવક્રભ યચલાના કઈણ છ વવદ્ધાતં લણાલ. 
5. ન્યટૂનની ગવતના વનમભ રખી, પ્રત્મેકની વભજૂતી ભાટે એક-એક પ્રવવૃિ લણાલ. 



6. વલટાભીનની ઉણથી થતા ં વલવલધ યગ અને ત ે યગના રક્ષણ વલળે નોંધ તૈમાય 
કય. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (દવભાથંી આઠ્)    (16) 

1. વભસ્મા ઉકેર અભબગભ એટરે શુ?ં તે ળધ અભબગભથી કઈ યીતે જુદ ડ ેછે? 

2. પ્રટનના ગણુધભો રખ. 
3. ખયાક વગં્રશભા ંઅજૈવલક ઘટકની અવય લણાલ. 
4. વલજ્ઞાન વલમભા ંપ્રામભગક કામાનુ ંભશત્લ સ્ષ્ટ કય. 
5. િહ્ાડંના ઉદબલ ભાટેન ભશાવલસ્પટક વવદ્ધાતં ટૂંકભા ંવભજાલ. 
6. કાફાનચક્ર વલે ટૂંકભા ંનોંધ રખ.  
7. વલદ્યતુ જનયેટયની વભજૂતી લખતે છૂી ળકામ તેલા ઓછાભા ં ઓછા ચાય 

ંઠતયક્રક્રમાત્ભક પ્રશ્ન યચ.  
8. ધ્લવન પ્ર ૂણની નકાયાત્ભક અવય નોંધ. 
9. વલજ્ઞાનન અથા એક પ્રક્રક્રમા તયીકે સ્ષ્ટ કય. 
10. ભ ૂજંન (વનસ્તાન) પ્રક્રક્રમા એટરે શુ?ં એક ઉદાશયણ આ. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધાજ પયજીમાત)    (12) 

1. શદયભાાં રેડ ક્રભેટની બેવે છે કે નડશ તે જાણલા તભે શુાં કયળ? 

2. અંતગો અયીવા ભાટે લસ્તનુ ુાં સ્થાન લક્ર્તાકેન્દ્ર ય શમ ત ભતા પ્રનતણફિંફનુાં સ્થાન અને 
પ્રકાય જણાલ. 

3. વ્માખ્માનમત કય : પ્રભાણસચૂક સતૂ્  
4. કઈ એક ળૈક્ષણણક મદુ્દાને આધાયે વભજના સ્તયના ફે નલનળષ્ટ શતેઓુ (લતગન- ડયલતગનની 

બાાભાાં) યચ. 
5. કયવભાાં જલા ભતી રામવઝભ અંણગકાનુાં કામગ જણાલ. 
6. જ નલદ્યતુભટયના એકડદળ પ્રલાશના સ્ત્રતને સ્થાને ઊરટસરુટ પ્રલાશના સ્ત્રત જડલાભાાં 

આલે ત તે નલદ્યતુ ભટયની કાભગીયી ય કેલી અવય કયે છે? 

7. કેટેનેળન એટરે શુાં? 

8. કઈ એક ળૈક્ષણણક મદુ્દા ભાટે ફહનુલકલ પ્રકાયના ફે પ્રશ્ન યચ. 
9. પ્રમગ દ્નતએ અધ્માન કયલાના કઈણ ફે રાબ જણાલ. 
10. વાભાન્દ્મ ગેરેતવી કયતાાં યેડડમ ગેરેતવી કઈ યીતે અરગ ડ ેછે? 

11. મખુ્મ કૃનકીમ કામગ જભીન સધુાયણા અંતગગત કયલાભાાં આલતી પ્રવનૃતઓ નોંધ. 
12. એલગે્રડ આંકની વાંજ્ઞા તથા મલૂમ જણાલ. 

 

_____________________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039  

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-342     Numerical Code: 0632 

વલમ  O ગભણતનુ ંઅધ્માન 

તાયીખ  O 26/12/2015 

વભમ  O 03.00 to 06.00      કુર ગણુ O 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (ગભે તે ચાય)   (48) 

1. મલૂ્માકંનન અથા જણાલી, ગભણત વલમભા ં મલૂ્માકંનની વલવલધ પ્રયકુ્તતઓનીચચાા 
કય. 

2. ગભણત વળક્ષણની વલવલધ પ્રયકુ્તતઓન ટૂંકભા ંક્રયચમ આી, ામથાગયવન પ્રભેમ 
ળીખલલા ભાટેના ાઠ્ આમજન તૈમાય કય. 

3. ગ.ુવા.અ. અને ર.વા.અ.ન અથા સ્ષ્ટ કયી, અવલબાજ્મ અલમલની યીતે 36 અને 
48ના ગ.ુવા.અ. અને ર.વા.અ. પ્રશ્નિયી દ્વાયા ઉકેર. 

4.                  ને         લડ ે બાગાકાય કયલાના વાન રખ 
અને ઉકેર. 

5. વભીકયણ            અને            ને કે્રભયની યીતે નલદ્યાથીઓના 
વશમગથી ઉકેરલાના ગથીમા રખ. 

6. વિકણવભવતમ વનત્મવભ                , વિકણ યથી તાયલલાની વળક્ષક- 
વલદ્યાથીની પ્રવવૃિઓ રખ. 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (ગભે તે ચાય)   (24) 

1. પ્રાચીન વભમના બાયતીમના ગભણતળાસ્ત્રભા ંપ્રદાન ય વલસ્તતૃ નોંધ રખ. 
2. મરુાકાત દ્ધવત દ્વાયા ફેંકીગ વલમલસ્તનુા અધ્માન ભાટેનુ ંઆમજન કય. 
3. ભધ્મલતી ક્સ્થવતભાનના ભા જણાલી વોથી વલશ્વવનીમ ભા ળધલાનુ ં ળીખલલાની 

પ્રક્રક્રમા રખ. 
4.  ( )              ભાટે P(2)+2P(1) ળધી, તે ળીખલલાની પ્રક્રક્રમા જણાલ. 
5. જીઓ ફડા એટરે શુ?ં તેન ગભણત વળક્ષણભા ંક્રયણાભરક્ષી ઉમગ કેલી યીતે કયળ? 

વભજાલ. 
6. વલદ્યાથીઓને ફ ે વિકણ એકરૂ થલા ભાટેની ચાય ળયત વભજાલલા ભાટેની નોંધ 

તૈમાય કય. 
 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (ગભ ેતે આઠ્)     (16) 

1. ગભણત વળક્ષણભા ંઆગભન દ્ધવતની વલળેતાઓ જણાલ. 
2. ગભણત વલમભા ંવાયા ગશૃકામાના રક્ષણ રખ. 



3. ગભણત વલમના લૂાધાયણાયતુત સ્લરૂની ચચાા કય. 
4. ઘાતાકંના ગણુધભો ઉદાશયણ આી વભજાલલાનુ ંઆમજન કય. 
5. તભાયા વલદ્યાથીઓન ેભાક્રશતીની ભચિાત્ભક યજૂઆતની આલશ્મકતા વભજાલ. 
6.  ( )             ને q(x)  x-4 લડ ે ની:ળે બાગી ળકાળે કે કેભ? તે 

વલદ્યાથીઓને કેલી યીતે વભજાલળ?  
7. ઉદાશયણ દ્વાયા,  (   )   ( )   ( )   (   ) વવદ્ધ કય અને વભજાલ.  
8. વિકણવભવતના વ્મલશાક્રયક ઉમગના ચાય ઉદાશયણ આ. 
9. વલદ્યાથીઓ વભક્ષ ક્ષેિપ અને ઘનપન તપાલત કેલી યીતે સ્ષ્ટ કયળ?  
10.                                          નુમંલૂ્મ ળધલાના ગથીમા 

રખ. 
પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ. (તભાભ પયજીમાત)     (12) 

1. ભવૂભવતભા ંવાભફવતની વલવલધ યીતના નાભ જણાલ. 
2. ળાાભા ંગભણત વલમના અભ્માવક્રભભા ંવતત પેયપાય ળા ભાટે જરૂયી છે? ફે કાયણ 

આ. 
3. ગભણત વળક્ષણના કઈણ ફે વાભાન્મ શતેઓુ રખ. 
4. લટાલન અથા તભાયા ળબ્દભા ંજણાલ. 
5. ક્રવભક ામથાગયવ વિવમશૂ કમ છે? 

6. ડીફેન્ચયન અથા તભાયા ળબ્દભા ંજણાલ. 
7. ગણન વભ્મ ફનલાની ામાની ળયત રખ.  
8. વલદ્યાથીઓ વભક્ષ ફહુદીની વકંલ્ના કેલી યીતે સ્ષ્ટ કયળ? 

9. વલદ્યાથીઓને ફ્રચાટાની વભજ કેલી યીતે આળ? 

10. અધાલતુા, રઘચુા, ગરુૂચા અને લત ૂાન યીઘને રફંાઈના આધાયે ઉતયતા ક્રભભા ં
ગઠ્લ. 

11. ામાની વભાન વિજ્મા અને વભાન ઉંચાઈ ધયાલતા ળકું અને નાકાયના ઘનપ 
લચ્ચેન વફંધં જણાલ. 

12.           મલૂ્મ ળક્ય નથી. તભાયા વલદ્યાથીઓને આ ફાફત કેલી યીતે વભજાલળ? 

 

 

_____________________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039  

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-343     Numerical Code: 0633 

વલમ  O વાભાજજક વલજ્ઞાનનુ ંઅધ્માન 

તાયીખ  O 29/12/2015 

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 
પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (48) 

1. વવિંધખુીણની વસં્કૃવત ળા ભાટે શડપ્ીમ વસં્કૃવત કશલેામ છે? શડપ્ીમ વસં્કૃવતની 
રાક્ષભણકતાઓની ચચાા કય. 

2. વભાજવલદ્યાની વકંલ્નાના મૂભતૂ તથ્મ અને ભાધ્મવભક ળાા અભ્માવક્રભભા ં
વભાજવલદ્યાનુ ંસ્થાનની ચચાા કય.  

3. વળક્ષકરક્ષી ળૈક્ષભણક દ્ધવતઓ અને અધ્મેતારક્ષી ળૈક્ષભણક દ્ધવતઓની વલસ્તતૃ ચચાા 
કય. 

4. નકળાની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયી નકળાના પ્રકાયની ચચાા કય, અને નકળાની 
ઉમભગતા જણાલ. 

5. બાયતની જભીનના પ્રકાય જણાલી દયેક પ્રકાયની વલગતે ચચાા કય. 
6. બાયતભા ંમખુ્મ બોવતક વલબાગની વલસ્તતૃ ચચાા કય. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (24) 

1. આયગ્મ વલમક વબંાના પ્રકાયની ચચાા કય.  
2. ાઠ્ આમજનની તાની ભાગાદવળિકા તૈમાય કય અન ેવલવલધ ઘટકના ંનાભ જણાલી 

પ્રવવૃિઓ ફનાલ. 
3. બોગભરક ળધન અથા જણાલી બોગભરક ળધખની અવય જણાલ. 
4. માાલયણના ં વલભબન્ન અંગ એકફીજા ઉય કેલી યીતે વનબાય છે? ઉદાશયણવશ 

વભજાલ. 
5. બાયતના વાસં્કૃવતક લાયવભા ંકરા અને સ્થાત્મનુ ંસ્થાન જણાલ. 
6. નદીની મજનાના કઈણ છ ફહશુતેકુ ઉમગ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (દવભાથંી ંઠઠ્)    (16) 

1. વભાજવલદ્યાની ફે ભમાાદાઓ જણાલ. 
2. વભાજવલદ્યાના મલૂ્માકંનના વાધનના નાભ જણાલ. 
3. વભાજવલદ્યાના ફે વાભાન્મ શતેઓુ રખ. 
4. અંગ્રેજ ળાવનની બાયત ય થમેરી અવય જણાલ. 



5. ભિટીળ અભર દયમ્માન બાયતીમ વભાજ ય થમરેી વાભાજજક અવય જણાલ. 
6. લનના વલનાળની માાલયણ ય ળી અવય થામ છે? 

7. લવવતની ઉય આધાક્રયત િણ મખુ્મ પ્રદેળના નાભ જણાલ. 
8. ળા ભાટે પ્રા.વળ. ને ‘મૂભતૂ અવધકાય’ ગણ્મ છે? 

9. બાયતીમ અથાતિંના રક્ષણ જણાલ. 
10. શુ ંબાયત એ ભફનવાપં્રદાવમક યાષ્ર છે? કેલી યીતે? 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધાજ પયજીમાત)    (12) 
1. વભાજવલદ્યાના અધ્માનભા ંઆલશ્મક આમજનના ંકેટરા પ્રકાય છે? 

2. વવિંધ ુવસં્કૃવતન અંત ક્યાયે આવ્મ? 

3. બ્લ્યવૂપ્રન્ટ ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે? 

4. યાજકીમ નકળા દ્વાયા કઈ ભાક્રશતી ભેલી ળકામ છે? 

5. તકુીએ કન્સ્ટન્ટીનર ળશયે કમા ંલે જીતી રીધુ ંશત ુ?ં  
6. દમાનદં વયસ્લતીએ કઈ વસં્થાની સ્થાના કયી શતી? 

7. કયફેટ અબમાયણ્મ કમા ંયાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે? 

8.  ુવનમાના વોથી ઊંચા વળખય કઈ લાતભાાભા ંઆલેરા છે? 

9. માાલયણ ક્રદનની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભા ંઆલે છે? 

10. નુ:પ્રાપ્મ ઉજાાના સ્ત્રતના નાભ આ. 
11. ભશાનગય ટેભરપન વનગભ ભરવભટેડની સ્થાના ક્યાયે કયલાભા ંઆલી? 

12. ‘યાષ્ર યાજ્મ’ ળબ્દન અથા આ. 
 

 

_____________________
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Q. 1 Answer the following questions in about 800 words. (Any Four)  (48) 

1. What are the personal qualities of language learners? 

2. Describe the types of Motivation. 

3. Which are the components of a Method? 

4. Write down difference between Grammar translation method and Communicative 

approach. 

5. Which are the three phases of a reading lesson in classroom teaching? 

6. What is the frame work for testing speaking skill. 

 

Q. 2 Answer the following questions in about 400 words. (Any Four)  (24) 

1. How should we measure aptitude? 

2. Which are the four levels of meaning while reading a text? 

3. What are the difficulties learner face while learning words in English? 

4. Write about the kinds of Listening materials. 

5. What is the role of teacher in teaching oral skill in English? 

6. Write about any two study skills. 

 

Q. 3 Answer the following Short questions. (Any Eight)    (16) 

1. What is acquisition rich environment for English learning. 

2. Write about ‘age’ as learner factor in second language acquisition.  

3. What are cohesive devices in writing? 

4. What do you mean by GPRS? 

5. What is jigsaw listening? 

6. Write about self- assessment. 

7. Write about theme- pictures. 

8. What do you mean by information Transfer? 

9. What is regressions? 

10. Write about any two vocabulary games. 

 

 



Q. 4 Answer the objective questions. All are compulsory.    (12) 

1. Auditory is _________. 

A. related to hearing   B. related to speaking 

C. related to production of sounds D. related to sound editing 

2. The smallest unit of sound in language is ________. 

A. phoneme  B. letter  C. vowel D. consonant 

3. _________ is based on the cognitive view of language learning. 

A. Communicative Language Teaching Approach  

B. Structural Oral Situational Method 

C. Grammar Translation Method    

D. Both ‘a’& ‘b’ 

4. As per ______, different bits of information have to be shared or pooled into complete 

task. 

A. gathering    B. information gap activity 

C. information collection activity D. information gathering activity 

5. Reciprocity of speech is __________. 

A. Information given about the result of someone’s action to the person responsible. 

B. The need to adapt speech according to the learner’s responses. 

C. Readiness to listen to the speaker 

D. Speech produced to receive desired responses. 

6. Listening for perception means…… 

A.  listening for understanding the message B.listening for self-awareness 

C. listening for perfection   D. listening for sounds or intonation patterns 

7. Glancing rapidly through a text to find out it’s general content or gist is __________. 

A. skimming B. scanning C. referring D. extensive reading 

8. Reading widely and fluently for enjoyment and without external help is _________ 

reading. 

A. literal  B. intensive C. extensive D. creative 

9. He preferred minute observation for a minute. The underlined words are __________. 

A. homophones B. polysemy  C. homographs D. homogenous 

10. ‘________’ is an example of ‘Grammar though Drama’activity. 

A. Find Who    B. Sentence Collage 

C. True Names & False Profession D. One Idea at a Time 

11. ________ stage is also known as pre-writing stage. 

A. Planning  B. Translating C. Editing  D. Monitoring 

12. _________ divided grammar games into four types. 

A. J.B. Heaton B. Rinvolucri C. S.Freeman D. M.P. Bhaskaran 



डॉ.फाफासाहेफ अॊफेडकय ओऩन मनुनवर्सिटी 
सत्ाॊत ऩयीऺा ददसम्फय- २०१५ 

 

अभ्मासक्रभ  : फेचरय ओप एज्मुकेशन   Numerical Code: 0039  

नोंधणी नॊफय:     

ऩाठमक्रभ : ES-345     Numerical Code: 0635 

ववषम  : दहन्दी का अध्माऩन 
ददनाॊक  : २९-१२-२०१५  
सभम  : ०३.०० थी ०६.०० 

कुर गुण: १०० 
 

प्रश्न-१ ननम्नर्रखित प्रश्नों के 800 शब्दों भें उत्तय दीजजए/ (6 भें से 4)    (४८) 
1. बाषा क्मा है? बाषा की प्रकृनत औय ववशषेताओॊ की ववस्ततृ चचाि कीजजए / 
2. बाषा र्शऺण सतू्ों की उदहयण सदहत स्ऩष्टता कीजजए / 
3. भौखिक अर्बव्मजक्त का अथि फताकय उसका भहत्त्व फतात े हुए उसके कोई चाय उदेश्म 

र्रिकय उसके ववकास की ववववध प्रवनृतमाॉ फताईए / 
4. काव्मर्शऺण का भहत्व फतात े हुए काव्मात्भक अर्बरुचच फढ़ाने के ववववध साधनों 

(भाध्मभो) की चचाि कीजजए /  
5. व्माकयण र्शऺण की ववववध ववचधमों की सचूच देकय आगभन औय ननगभन ववचध सभझाकय  

आऩकी द्रजष्ट भें कौन सी ववचध शे्रष्ठ है? क्मों? 
6. उऩचायात्भक र्शऺण का अथि देकय उसके ऩाॉच उदेश्म फताकय बाषा कौशरो के 

उऩचायात्भक उऩचाय फताईए / 
 

प्रश्न-२ ननम्नर्रखित प्रश्नों भें से ककन्हीॊ चाय प्रश्नों के 400 शब्दों भें उत्तय दीजजए /  (२४) 
1. दहन्दी बाषा भें त्रत्बाषा सतू् का स्थान स्ऩष्ट कीजजए / 
2. व्मॊजन का अथि देकय स्थान के आधाय ऩय वगीकयण कीजजए / 
3. सस्वय ऩठन औय भौन ऩठन का अथि देकय उनके फीच का अन्तय स्ऩष्ट कीजजए /  
4. ननफॊध र्शऺण के कोई दो उदेश्म फतात ेहुए उसकी ववधागत ववशषेताएॉ फताईए / 
5. भलूमाॊकन का अथि देकय उसका भहत्त्व फताईए / 
6. कक्रमात्भक शोध के सोऩानों की चचाि कीजजए / 

 

प्रश्न-३ ननम्नर्रखित प्रश्नों के सॊक्षऺप्त भें उत्तय दीजजए / (कोई बी आठ)    (१६) 
1. दद्रतीम बाषा र्शऺण भें ककन-ककन कौशरों ऩय अचधक फर ददमा जाता है? 
2. बाषा के भाध्मभ से सभज का ननमभन कैसे होता है? 
3. आकाशवाणी औय दयूदशिन का दहन्दी र्शऺण भें उऩमोग कैसे ककमा जा सकता है? 
4. र्रखित यचना र्शऺण की कोई बी चाय ववचधमाॉ फताईए / 
5. ववधारम स्तय ऩय श्रवण कौशर ववकास के र्रए उऩमोगी कोई चाय कक्रमाएॉ फताईए /  



6. गध सादहत्म की कोई बी चाय प्रभिु ववधाएॉ र्रखिए /  
7. कहानी र्शऺण के तत्व र्रखिए / 
8. एकाॊकी र्शऺण के चाय उदेश्म फताईए / 
9. बजक्तकार की कोई दो सादहजत्मक ववशषेताएॉ दीजजए / 
10. ‘प्रनत’ औय ‘वव’ उऩसगों के दो-दो शब्द फताईए / 

 

प्रश्न-४  ननम्नर्रखित प्रश्न के एक वाक्म भें उत्तय दीजजए :     (१२) 
1. ऩाठमचचाि (ऩध-गध) सहगाभी दो कक्रमाएॉ फताईए / 
2. भातबृाषा की अवधायणा स्ऩष्ट कीजजए / 
3. बाषा र्शऺण के कोई दो साभान्म र्सध्धाॊत र्रखिए / 
4. अशुध्द उच्चायण का वतिनी ऩय क्मा प्रबाव ऩड़ता है? 
5. व्मुत्ऩवत्त के आधाय ऩय दहन्दी शब्दबॊडाय के भुख्म दो प्रकाय कौन-कौन से है? 
6. वतिनी दोष दयू कयने की दो प्रववृत्तमाॉ फताइए / 
7. कववता का भुख्म प्रमोजन क्मा है? 
8. 19 शताब्दी के उत्तयाधि को बायतीम इनतहास भें कौन से कार के नाभ से जाना जाता है? 
9. व्मजक्त के आत्भ ऩयीऺण का शे्रष्ठ साधन क्मा है? (जीवनी मा आत्भकथा) 
10. सजन्ध के भुख्म प्रकाय फताईए / 
11. रेिन कौशर की सॊकलऩना दीजजए / 
12. भहादेवीजी वभाि की कोई एक छामावादी यचना फताइए / 

 

 
 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039  

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-346     Numerical Code: 0636 

વલમ  O ગજુયાતીનુ ંઅધ્માન 

તાયીખ  O 30/12/2015  

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 
પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (48) 

1. વ્માકયણ વળક્ષણના શતેઓુ જણાલી, વ્માકયણ વળક્ષણને યવપ્રદ ફનાલલા ભાટે 
ભાતબૃાાના એક વળક્ષક તયીકે તભે શુ ંકયળ? 

2. ળાા કક્ષાએ ફાકભા ં જલા ભતા ં અશદુ્ધ ઉચ્ચાયણના ં કાયણ જણાલી, અશદુ્ધ 
ઉચ્ચાયણની શદુ્ધદ્ધ ભાટેના ંઉામ જણાલ.  

3. નીચે આરેી વલગતને ધ્માનભા ંયાખી ધયણ-10 ના ગજુયાતી ાઠ્યસુ્તકના કઈ એક 
વલમાગંની નીચેના મદુ્દાઓના વદંબાભા ંાઠ્ આમજન નોંધ તૈમાય કય. 
(1) વલવળષ્ટ શતેઓુ(જ્ઞાન અન ેવભજ) (2) ળૈક્ષભણક મદુ્દા (3) વળક્ષકની પ્રવવૃિ  
(4) ળૈક્ષભણક વાધન  (5) મલૂ્માકંન- (પ્રશ્ન પ્રકાય- ફહવુલકલ્ કવટી) 

4. આગભન વનગભનની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયી, વ્માકયણ વળક્ષણભા ં આગભન વનગભન 
દ્ધવતન વલવનમગ ઉદાશયણ વક્રશત જણાલ. 

5. દ્ય વળક્ષણના વાન જણાલી, દ્ય વળક્ષણ દયવભમાન જલા ભતી ક્ષવતઓ જણાલી, 
તેને વનલાયલા ભાટેના ંઉામ જણાલ. 

6. વપ ભાતબૃાાના વળક્ષક ાવેથી યખાતી અેક્ષાઓ વલળે નીચેના મદુ્દાઓને ધ્માનભા ં
યાખી ચચાા કય. 
(1) વલમલસ્તનુુ ંજ્ઞાન  (2) વ્માલવાવમક વનષ્ઠ્ા  
(3) કોળલ્મ   (4) ળૈક્ષભણક વજ્જજતા  

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (24) 

1. બાા એટરે શુ?ં બાા વલકાવને અવય કયતા ંક્રયફ જણાલી તેની ટૂંકભા ંચચાા કય. 
2. પ્રશ્ન પ્રયકુ્તતનુ ં ભશત્લ જણાલી, લગા વળક્ષણભા ં તભે કેલા પ્રશ્ન છૂળ તે ઉદાશયણ 

વક્રશત જણાલ. 
3. રેખન યચના વળક્ષણના શતેઓુ જણાલી, રેખન યચના વળક્ષણ પ્રત્મે ઉદાવીનતાના ં

કાયણ જણાલ. 



4. ભાતબૃાાના અધ્માન કામાભા ંદ્રશ્મ શ્રાવ્મ વાધનનુ ંભશત્લ જણાલી, તેના જતન ભાટે 
ભાતબૃાાના એક વળક્ષક તયીકે તભે શુ ંકયળ? 

5. એકભ આમજન એટરે શુ?ં તેની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયી એકભ આમજન કયતી લખતે 
ધ્માનભા ંયાખલાની ફાફત જણાલ. 

6. ભાતબૃાાના એક વળક્ષક તયીકે બાા ખડંની વજાલટ ભાટે ધ્માનભા ંયાખલાની ફાફત 
જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (દવભાથંી આઠ્)    (16) 

1. વલદ્યાથીઓભા ંળબ્દ બડં કઈ કઈ યીતે વલકવાલી ળકામ? ઉદાશયણ વક્રશત સ્ષ્ટ કય. 
2. ભાતબૃાા વાસં્કૃવતક લાયવાની ચાલી છે - વભજાલ. 
3. શ્રલણ કોળલ્મ વલકવાલલા ભાટેની વશઅભ્માવવક પ્રવવૃતઓ જણાલ. 
4. ધયણ-9 ના ‘ગવલિંદનુ ંખેતય’ એકભ ળીખલલા ભાટેની કા.ા. નોંધ તૈમાય કય. 
5. બીંત ભચિન ઉમગ કયતી લખતે ધ્માનભા ંયાખલાની ફાફત જણાલ. 
6. ભાતબૃાા વળક્ષણના વાભાન્મ શતેઓુ જણાલ. 
7. જૂથચચાા દ્ધવતને અવયકાયક ફનાલલા ભાટે વળક્ષકની ભવૂભકા જણાલ. 
8. રેખન કામાના આમજનભા ંધ્માનભા ંયાખલાની ફાફત જણાલ. 
9. યેક્રડમ કયતા ંટી.લી.ના ળારેમ કામાક્રભ લધ ુઅવયકાયક છે- વભજાલ.  
10. દ્ય વળક્ષણના કોળલ્મ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધા ંજ પયજીમાત)   (12) 

1. બાાના કમા સ્લરૂના કાયણે બાાની વજં્ઞાઓ લાચંી ળકામ છે? 

2. વ્માખ્માન દ્ધવતના ફ ેળૈક્ષભણક ઉદે્દળ જણાલ. 
3. નાટક, નલભરકા, નલરકથા, વનફધં, અને યજનીળી જેલા સ્લરૂ કમા વળક્ષણના ંશાદા  

ગણી ળકામ? 

4. ભાતબૃાાના અધ્માન કામાભા ં ઉમગી થઈ ળકે તેલા ં ફ ે વદંબા સુ્તકના નાભ 
આ. 

5. કાવ્મ વળક્ષણ ભાટેની કઈણ ફ ેદ્ધવતઓના નાભ આ. 
6. વ્માકયણ વળક્ષણ ભાટેની કઇણ ફે દ્ધવતઓના નાભ આ. 
7. ભાતબૃાાના વળક્ષણભા ંજ્ઞાનાત્ભક શતેભુા ંકમા કમા શતેઓુન વભાલેળ થામ છે? 

8. ભાતબૃાાના અધ્માન કામાભા ંઉમગી થઈ ળકે તેલી ફે પ્રયકુ્તતઓના નાભ આ. 
9. લણાનાત્ભક વનફધં કને કશલેામ? 
10. ફ્રેનર કટ્વ એ કમા પ્રકાયનુ ંળૈક્ષભણક ળાધન કશી ળકામ? 
11. ભાતબૃાાના અધ્માન કામાના અંતે મલૂ્માકંન કામા અંગે આલાભા ંઆલેર ‘જડકા ં

જડ’ કવટી ભાટેની સ્ષ્ટ સચૂના જણાલ. 
12. લાચન વળક્ષણ ભાટેની કઈણ ફ ેદ્ધવતઓના નાભ આ. 

____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039 

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-347     Numerical Code: 0637 

વલમ  O વસં્કૃતનુ ંઅધ્માન  
તાયીખ  O 30/12/2015 

વભમ  O 03.00 to 06.00      કુર ગણુ O 100 

 

  

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (48) 

1. વસં્કૃત બાાના ઉયતુત દન વાભાન્મ ક્રયચમ આ. 
2. ‘ગજુયાતી અને ક્રશન્દી બાા ય વસં્કૃતન વ્માક પ્રબાલ છે’ વલધાન ચચો. 
3. આગભન-વનગભન દ્ધવત વ્માકયણ વળક્ષણ ભાટેની જ દ્ધવત ળા ભાટે કશલેામ છે તે 

જણાલી તેભના રક્ષણ અન ેભમાાદા જણાલ. 
4. ગદ્યવળક્ષણનુ ંભશત્લ જણાલી ગદ્યવળક્ષણ ભાટે ભાધ્મવભક કક્ષાએ તભને ભશત્લની જણાતી 

કઈ ફે  દ્ધવત ઉદાશયણ વક્રશત વભજાલ. 
5. લાવિક આમજનની વકંલ્ના ભશત્લ અને વાન ચચો. 
6. દ્રશ્મ- શ્રાવ્મ વાધનની ળકૈ્ષભણક ઉમભગતા જણાલી દ્રશ્મ-શ્રાવ્મ અન ે દ્રશ્મ-શ્રાવ્મ 

વાધનના નાભ દળાાલી દયેક પ્રકાયના એક-એક વાધન વલગતલાય ચચો. 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (છભાથંી ચાય)   (24) 

1. બાલનાત્ભક યાષ્રીમ એકતાભા ંવસં્કૃતના પ્રદાનની ચચાા કય. 
2. વસં્કૃત વળક્ષણના ધ્મેમ અને શતેઓુ લચ્ચે ળ તપાલત છે? 

3. દ્ય વળક્ષણના વલવળષ્ટ શતેઓુ આરેખ. 
4. દ્રશ્મ-શ્રાવ્મ વાધનનુ ંળૈક્ષભણક ભશત્લ શુ ંછે? 

5. વસં્કૃત ાઠ્યક્રભ યચનાના વવદ્ધાતં જણાલ. 
6. આદળા પ્રશ્નિના રક્ષણ ચચો. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (દવભાથંી ંઠઠ્)    (16) 

1. વસં્કૃત બાાભા ંવવત-વપ્તભીન પ્રમગ કેલી યીતે થામ છે? ઉદાશયણ વક્રશત વભજાલ. 
2. લેદ કેટરા છે? તેભના નાભ જણાલ. 
3. મખુ્મ સ્મવૃતઓની વખં્મા કેટરી ભાનલાભા ંઆલે છે?તેભા ંવલાાવધક પ્રખ્માત સ્મવૃત કઈ 

છે? 

4. અભ્માવક્રભન અથા આ. 



5. પ્રત્મમ દ્ધવતની ફ ેભમાાદા રખ. 
6. અન્લમના ફે પ્રકાયના નાભ આ. 
7. ાઠ્ આમજન એટરે શુ?ં 

8. વકંલ્ના કને કશ ેછે? 

9. વનદાનના મખુ્મ કામો જણાલ. 
10. વસં્કૃતખડં વજ્જજ કયલા ભાટેના ફે મદુ્દા નોંધ. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચેના પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધાજ પયજીમાત)      (12) 

1. _____ લેદ વલવલધ છદંના ગણ વાથ ેવકંામેર છે. 
2. ભશાકવલ કાભરદાવનુ ં_____ નાટક વલશ્વવલખ્માત છે. 
3. ાભણવનન ______ ગ્રથં વ્માકયણના ક્ષેિભા ંઅજડ ગણામ છે. 
4. વ્માકયણ ળીખલા ભાટે વસં્કૃત ભાગોક્રદવળકા અને વસં્કૃત ભન્ન્દયાત પ્રલેવળકા નાભના 

સુ્તક ______ એ તૈમાય કમાા શતા. 
5. ______ એ આેર વળક્ષણના શતેઓુનુ ંલગીકયણ વલાવાભાન્મ ગણામ છે. 
6. ‘कॊ ठस्था त ुमा ववधा’ – એ ______ દ્ધવતન પ્રાણ ગણલાભા ંઆલે છે. 
7. શ્રી- ળકંયાચામે _______ ગ્રથં ય બાષ્મ રખી તેન ેરકબગ્મ ફનાવ્યુ.ં 
8. ______ કળ વસં્કૃતન પ્રચભરત ળબ્દકળ ગણામ છે. 
9. ચાય થી છ તાવનુ ં આમજન કયી તભાભ પ્રકાયના શતેઓુ વભાલલાન પ્રમત્ન 

_______ આમજનભા ંથામ છે. 
10. રાન્વયન્વીને વલવળષ્ટ સ્માશીથી રખી _______ વાધનની ભદદથી સ્ક્રીન ય યજૂ કયી 

ળકામ. 
11. બ્લ્યવૂપ્રન્ટની યચના કયતી લખતે અભ્માવક્રભ પ્રશ્નના સ્લરૂ ઉયાતં િીજી _______ 

ફાફત ધ્માનભા ંયાખલી ડ.ે 
12. ફીજગભણત, અંકગભણત, વિયાળીના વનમભ લગેયેભા ં _______ નુ ંઉચ્ચકક્રટનુ ંપ્રદાન 

છે. 
 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039 

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-361     Numerical Code: 0638 

વલમ  O ળૈક્ષભણક પ્રોદ્યભગકી 
તાયીખ  O 02/01/2016  

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (ગભેતે ચાય)   (48) 

1. ‘બાયતભા ંળૈક્ષભણક પ્રોદ્યભગકીના પ્રલાશ’ વભજાલ. 
2. ળૈક્ષભણકપ્રોદ્યભગકીન અથા સ્ષ્ટ કયીને ળૈક્ષભણક ટેકનરજીનુ ંકામાક્ષેિ વભજાલ. 
3. અધ્મમન અનબુલની યચના ભાટેના વવદ્ધાતં વભજાલ. 
4. ળૈક્ષભણક પ્રોદ્યભગકીના મલૂ્માકંનના શતેઓુ વભજાલીને તેના ં મલૂ્માકંનના પ્રકાય 

વભજાલ. 
5. વશબાગી અધ્મમન અભબગભન અથા જણાલીને તનેી રાક્ષભણકતાઓ વલસ્તતૃ યીતે 

વભજાલ. 
6. CAL ન અથા જણાલીન ેતનેા પામદાઓ વભજાલ અને તેન ેઅવયકાયક ફનાલલાના 

ઉામ સચૂલ. 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (ગભે તે ચાય)   (24) 

1. ભાક્રશતી પ્રોદ્યભગકીન અથા સ્ષ્ટ કયીને તેના ઉમગભા ંવકંામેરી નૈવતક વભસ્માઓ 
વભજાલ. 

2. વી.એ.આઈ. ન અથા સ્ષ્ટ કયીને કમ્પ્યટૂય દ્વાયા ઉમગભા ંરલેાતા ં વલવલધ ળૈક્ષભણક 
સ્લરૂ વલળે ટૂંકભા ંચચાા કય. 

3. અધ્મમન અનબુલની યચના ભાટેના વવદ્ધાતં જણાલીને ગભે તે િણ વવદ્ધાતં વભજાલ. 
4. અનબુલ દ્વાયા અધ્મમનની ‘વળક્ષક આધાક્રયત દ્ધવતઓ’ જણાલીને ગભ ેતે એક દ્ધવત 

વલસ્તતૃ યીતે વભજાલ. 
5. રેભખત વાક્રશત્મભાથંી ક્ષભતાણૂા અધ્મમન કયલા ભાટે આલશ્મક અભ્માવ કોળલ્મ 

વભજાલ. 
6. ગવતળીર દ્રશ્મ શ્રાવ્મ પ્રક્ષેવત ભાધ્મભન અથા સ્ષ્ટ કયીને તેના વલવલધ વાધનના 

નાભ જણાલ અને દયેકની ઉમભગતા જણાલ. 
 



 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (ગભે તે આઠ્)     (16) 

1. ખલુ્રા ળાા તિંની ગભે તે ચાય રાક્ષભણકતાઓ જણાલ. 
2. ભીયામ્મ્ફકાની યચના કમા વવદ્ધાતંને આધાયે થઇ છે? આ ળાાના ગભે તે ફે ઉદે્દળ 

જણાલ.  
3.  ૂયલતી વળક્ષણની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કય. 
4. ડામયભા શુ ંછે? વભજાલ. 
5. ઈન્રાનેટની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કય. 
6. શ્રાવ્મ કામાક્રભની નફાઈઓ  ૂય કયલાના ગભે તે ચાય ઉામ જણાલ. 
7. કમ્પ્યટુય વચંાભરત અધ્મમન (CML) ન અથા વભજાલ. 
8. અધ્મમન પ્રક્રક્રમાના તફક્કાઓ જણાલ. 
9. ળૈક્ષભણક પ્રોદ્યભગકીના વ્મલસ્થાનના ંમખુ્મ વાન જણાલ. 
10. ળૈક્ષભણક માાલયણના ઘટક જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા પ્રશ્નના શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ.      (12) 

1. બાયતભા ં ળાા કક્ષાએ કમા લે પ્રથભલાય િાચાય દ્વાયા વળક્ષણ દાખર કયલાભા ં
આવ્યુ.ં 

2. ભીયામ્મ્ફકાભા ંલયાત ‘ક્રદમાઝ’ ળબ્દ કમા ફે ળબ્દન ેજડીને ફનાલલાભા ંઆવ્મ છે. 
3. CBSE નુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 

4. વો પ્રથભલાય વળક્ષણ મિં કણે તૈમાય કયુા શત ુ?ં 

5. કાયક અભબવધંાનન વવદ્ધાતં કણે આપ્મ શત? 

6. E-Mailનુ ંરંુૂ નાભ જણાલ. 
7. CBTનુ ંરંુૂ નાભ જણાલ. 
8. ‘વલમલસ્ત’ુ એ શાડાલેય છે કે વફ્ટલેય? 

9. CAL ેકેજના વલકાવન પ્રથભ તફક્ક કમ છે? 

10. ETV નુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 

11. અનબુલ ળકું કણ ેઆપ્મ શત? 

12. અધ્મમન પ્રક્રક્રમાન પ્રથભ તફક્ક કમ છે? 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039  

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-362     Numerical Code: 0639 

વલમ  O વળક્ષણભા ંકમ્પ્યટુય 
તાયીખ  O 02/01/2016  

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ.(કઈણ ચાય)   (48) 

1. ફોદ્ધદ્ધક અનવુળક્ષણ પ્રણારી (ITS) ની નીચે મદુ્દાના સ્લરૂભા ંચચાા કય. 
(અ) વલબાલના  (ફ) વલકાવ (ક) વળક્ષણભા ંભવૂભકા  

2. ળૈક્ષભણક ઉદે્દળના ઉમગ, ઘટક અને ક્ષેિ અંગ ે ચચાા કયી વલવળષ્ટ ઉદે્દળની 
વભજૂતી આ. 

3. વળક્ષણ પ્રવતભાન એટરે શુ?ંતેના પ્રકાય જણાલી છૂયછ પ્રવળક્ષણ પ્રવતભાન વલળે 
ચચાા કય. 

4. વલદ્યાથી ંઠતયક્રક્રમા રૂયેખા વલળે વલગતે ચચાા કય. 
5. ફહ ુભાધ્મભ એટર ેશુ?ંભલ્ટીભીક્રડમાભા ંધ્લવન અવય વલળે ચચાા કય. 
6. ળૈક્ષભણક આમજનના પ્રકાય અને પ્રક્રક્રમા વલળે ચચાા કય. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (કઈણ ચાય)   (24) 

1. મતુત અધ્મમન પ્રણારી વલળ ેચચાા કય. 
2. પ્રશ્નફેંકના પામદા અને ગેયપામદા જણાલ.  
3. ભાગાદળાનભા ંકમ્પ્યટુયના ઉમગ વલળે ચચાા કય. 
4. પ્રગ્રાવભિંગ બાા એટર ેશુ?ં ળૈક્ષભણક વલવનમગના વદંબાભા ંચચાા કય. 
5. ક્રયમજના વનમિંણ ની યીત ટૂંકભા ંચચો. 
6. CBI- કમ્પ્યટુય આધાક્રયત અધ્માન વલળ ેચચાા કય. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (કઈણ આઠ્)    (16) 

1. બદુ્ધદ્ધગમ્મ અધ્માન કામા પ્રણારી ભમાાદાઓ જણાલ. 
2. ક્રવભક કામા વલશ્રેણ એટર ેશુ?ં 

3. ડદા યેખાકૃવતના ઉમગ જણાલ. 
4. અભબક્રવભત અધ્મન એટર ેશુ?ં તેના પ્રકાય જણાલ. 



5. વલકાવ અનસુભૂચનુ ંફીટા વાન જણાલ. 
6. વી.ી.એભ ચાટા એટરે શુ?ં 

7. ભધ્મસ્થ પ્રક્રક્રમા એકભ એટરે શુ?ં 

8. જીયઆુઈના ઉમગ જણાલ. 
9. વળક્ષણભા ંકમ્પ્યટુયભા ંપ્રલતાભાન વલવનમગ જણાલ. 
10. દસ્તાલેજના વલવલધ વલબાગના નાભ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેર શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ.       (12) 

1. મતુત અધ્મમનભા ંકમ્પ્યટુયના ઉમગને કઈ િણ કેટેગયીભા ંવલબાજીત કયી ળકામ? 

2. OMRનુ ંરંુૂ નાભ જણાલ.   
3. DSSનુ ંરંુૂ નાભ જણાલ. 
4. મતુત અધ્મમન પ્રણાભરના ફે પામદા જણાલ. 
5. MIDIનુ ંરંુૂ નાભ જણાલ. 
6. E-Commerce (ઈ-કભવા) એટરે શુ?ં 

7. ભાગાદળાનભા ંકમ્પ્યટુવાન ઉમગ કેલી યીતે થામ છે? 

8. અભગ્રભ વગંઠ્ક પ્રવતભાન ફીજા કમા ંનાભથી ઓખલાભા ંઆલે છે? 

9. યૈભખક અભબક્રભના પ્રણેતા કણ શતા? 

10. અન્લેણાત્ભક અધ્મમન એટરે શુ?ં 

11. ળૈક્ષભણક ઉદે્દળન ઉમગ જણાલ. 
12. મૂકૃવતનુ ંઅનવુયણની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કય. 

 

_____________________ 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039 

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-363     Numerical Code: 0640 

વલમ  O ભાગાદળાન અને વરાશ  
તાયીખ  O 02/01/2016 

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 500 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (કઈણ ચાય)   (48) 

1. ભાગાદળાનનુ ંસ્લરૂ સ્ષ્ટ કયી ભાગાદળાનના વવદ્ધાતંની ચચાા કય. 
2. ક્રભભાદંડની વકંલ્ના આી વાન અને પ્રકાયની વલગતે વભજૂતી આ. 
3. કાયક્રકદી આમજનભા ંવળક્ષકની ભવૂભકા શુ ંશઈ ળકે? તેની વલગતે ચચાા કય. 
4. લતાન વભસ્માઓનુ ંલગીકયણ કયી લતાન વભસ્માના પ્રકાય વલગતે વભજાલ. 
5. જૂથ વરાશન અથા આી જૂથ વરાશની પ્રક્રક્રમા વભજાલ. 
6. ભાગાદળાન કામાક્રભભા ં મલૂ્માકંનની જરૂક્રયમાત જણાલી મલૂ્માકંનના વાન અન ે

મલૂ્માકંનની દ્ધવત વલળે વવલસ્તાય વભજાલ.  
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંઉિય આ. (કઈણ ચાય)   (24) 

1. વ્મક્તતની જીલનળૈરી ય કામા કઈ કઈ યીતે અવય કયે છે? 

2. લગાખડં અધ્મમનભા ંઅને ભાગાદળાનભા ંભનલૈજ્ઞાવનક ક્રયફની ચચાા કય. 
3. વ્મક્તતત્લ ભાનની વલવલધ પ્રયકુ્તતઓ જણાલી ગભે તે િણ પ્રયકુ્તતઓની ચચાા કય . 
4. લતાન વભસ્માના કાયણ તયીકે ‘ીછેશઠ્’ અને ‘ચયી’ વલળે વભજૂતી આ.  
5. વ્માલવાવમક જૂથનુ ંલણાન કયી વભજૂતી આ. 
6. વલકરાગં વ્મક્તતઓ પ્રત્મે ભા-ફા અને વળક્ષકની ળી ભવૂભકા શઈ ળકે? 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (કઈણ આઠ્)    (16) 

1. પ્રકટય ડબ્લ્ય-ુએભ દ્વાયા સચૂલેરા ભાગાદળાનના પ્રકાય જણાલ. 
2. કાયક્રકદી વળક્ષકે તેના કામા અંગે કઈ ફાફતનુ ંધ્માન યાખવુ ંજઈએ. 
3. વ્માલવાવમક ભાક્રશતીનુ ંએકિીકયણ કયલાની દ્ધવતઓ જણાલ. 
4. યવ-ભાનની ચાય દ્ધવતઓના નાભ આ. 
5. જીલનના ાચં તફક્કાઓ વભમગાા વાથે રખ. 
6. ભક્રશરાઓની કાયક્રકદી તયાશ કેટરી કક્ષાભા ંલશેંચી છે? ગભે તે ફે તયાશના નાભ આ.  



7. “વળક્ષણની વદૃ્ધદ્ધ” શતે ુભાટે કેન્દ્ર યુસ્કૃત કઈ કઈ મજનાઓ અભરભા ંછે?  
8. અિાશભ ભેસ્રએ આેર ભાનલ જરૂક્રયમાતન ક્રભ જણાલ. 
9. સવુગંત અને અથાણૂા અભ્માવક્રભ ભાટેના ંભાનદંડ જણાલ. 
10. વળક્ષણની અભબવદૃ્ધદ્ધ ભાટેની ગભે તે એક મજના વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેર શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ.      (12) 

1. ભાગાદળાનની કઈણ એક વ્માખ્મા આ. 
2. વરાશકાયના િણ કોળલ્મ જણાલ. 
3. ભાગાદળાન વવભવતની યચનાભા ંપ્રમખુ અને ભિંી તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભા ંઆલે 

છે? 
4. વાભાજજકતાવભવત ક્યાયે ઉમગી ફને છે?  
5. ગભે તે ફે ભાગાદળાન વલેાઓ જણાલ. 
6. જૂથ ભાગાદળાન અંગે કમા કમા ભેગેભઝન ઉમગી છે?  
7. કાયક્રકદી વલકાવની વકંલ્ના રખ. 
8. યંયાગત કાયક્રકદી તયાશ એટરે શુ?ં 
9. ભગિંઝફગાના વવદ્ધાતંભા ંવ્માલવામ વદંગી ભાટે કેટરા નોંધાિ ચર દળાાવ્મા છે? 
10. અનસુભૂચત જનજાવતના વલદ્યાથીઓની ગભે તે એક વભસ્મા જણાલ. 
11. અંધ વલદ્યાથી ભાટે યીક્ષા ફડા દ્વાયા કઈ સવુલધાઓ આલાભા ંઆલે છે? 
12. લતાન સધુાયલા વજાન ઓછાભા ંઓછ ઉમગ ળા ભાટે કયલ જઈએ? 
 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2015 

  

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    Numerical Code: 0039 

નોંધણી નફંય  O______________ 

ાઠ્યક્રભ O ES-364     Numerical Code: 0641 

વલમ  O  ૂયલતી વળક્ષણ 

તાયીખ  O 02/01/2016  

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 

  

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (કઈણ ચાય)   (48) 

1.  ૂયલતી વળક્ષણના ંવગંઠ્નીમ ભાખાની ચાટા દ્વાયા વભજ આ. 
2. િાચાય વળક્ષણ અને  ૂયલતી વળક્ષણ લચ્ચેન બેદ વભજાલ. 
3.  ૂયલતી વળક્ષણભા ં સ્લ અધ્મમન વાભગ્રીના એકભના ભાખાની (યચના) વલળેની 

વલગતલાય વભજૂતી આ. 
4.  ૂયલતી વળક્ષણન અથા વભજાલી મલૂ્માકંનના વાનની વલગતે ચચાા કય. 
5. વરાશના પ્રકાય અને તફક્કાઓ જણાલ. 
6.  ૂયલતી વળક્ષણભા ંવલદ્યાથી વશામ વેલાઓનુ ંભશત્લ વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભા ંજલાફ આ. (કઈણ ચાય)   (24) 

1.  ૂયલતી વળક્ષણભા ંઅધ્માન અને અધ્મેતા લચ્ચે અંતય જણાલ. 
2. ડૉ. ફાફાવાશફે ંઠફેડકય ઓન યવુનલવવિટીની સ્થાના કમા લાભા ંકયલાભા ંઆલી 

તેભા ં ચારતા અનસુ્નાતક, સ્નાતક, ક્રડપ્રભા ં અન ે વટીક્રપકેટ અભ્માવક્રભના નાભ 
જણાલ.  

3. સ્લ- અધ્મમન ભાટે આલશ્મક કોળલ્મ જણાલ અને ગભે તે એક કોળલ્મની ટૂંકભા ં
વભજ આ. 

4. ખચા અવયકાયકતા અને ખચા કામાક્ષભતા લચ્ચ ેતપાલત જણાલ. 
5.  ૂયલતી વળક્ષણના ખચા ઉય અવય કયતા ંક્રયફના નાભ જણાલી ફે ક્રયફની 

ચચાા કય. 
6. શ્રાવ્મ ભાધ્મભ અને દ્રશ્મ ભાધ્મભન અથા આી દ્રશ્મ-શ્રાવ્મ વાધનની સભૂચ તૈમાય 

કય. 
 

 

 



પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂંકભા ંજલાફ આ. (કઈણ આઠ્)     (16) 

1.  ૂયલતી વળક્ષણભા ંઅધ્મમન પ્રણારીના તિંની સચૂી ફનાલ. 
2. વલકાવાત્ભક મલૂ્માકંન અને વકંરનાત્ભક મલૂ્માકંન લચ્ચે તપાલતના ચાય મદુ્દાઓ 

જણાલ. 
3. મલૂ્માકંનના ંવાધનના નાભ જણાલી ગભે તે એક વલે ટૂંકભા ંવભજ આ. 
4.  ૂયલતી વળક્ષણભા ંપ્રોઢ અધ્મેતાઓના રક્ષણ જણાલ. 
5. કામાાન્લમની ક્ષભતા અધ્મેતાને કઈ યીતે ભદદરૂ ફને છે? 

6. લાચનના તફક્કાઓ જણાલ.  
7. કેન્દ્રીમ અને વલકેન્દ્રીમ મલૂ્માકંનના તપાલતના ંફે મદુ્દાઓ જણાલ. 
8. વરાશ ફેઠ્ક ચરાલલાભા ંવરાશકાયે કયલાની પ્રવવૃિની સચૂી ફનાલ. 
9. લાચનની      તકવનકી એટરે શુ?ં 

10. બાયતભા ંઆલેર  ૂયલતી વળક્ષણની ાચં વસં્થાઓ (યવુનલવવિટીઓ) ના નાભ જણાલ. 
 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ. (કઈણ દળ)    (12) 

1. બાયતભા ંપ્રત્મેક યાજ્મભા ંએક ઓન યવુનલવવિટી સ્થાલાની બરાભણ ક્યાયે અને કણ ે
કયી? 

2. િાચાય અભ્માવક્રભની ક્યાયે અને કના અધ્મક્ષણા શઠે્ ળરૂ કયલાની બરાભણ 
કયલાભા ંઆલી? 

3. વી ફી એવ ઈ (CBSE) ન્ય ૂ ક્રદલ્શી દ્વાયા ઓન સ્કરૂની સ્થાના ક્યાયે કયલાભા ં
આલી? 

4. ભાધ્મભના એકીકયણ ભાટે કમા ચાય અભબગભન ઉમગ થલ જઈએ? 

5. સ્લ-અધ્મમન વાભગ્રીભા ંલયાતી કેટરીક પ્રવવૃિઓના નાભ જણાલ. 
6. અવયકાયક અધ્મમનની લૂાળયત શુ ંછે? 

7.  ૂયલતી અધ્મેતાઓની કઈણ ફ ેવભસ્માઓ જણાલ. 
8. વરાશની ફેઠ્ક રેતી લખતે વરાશકાયે કયલાની ફે પ્રવવૃિઓના નાભ જણાલ. 
9. અધ્માકની ટીપ્ણીના પ્રકાય જણાલ. 
10. કમ્પ્યટૂય તકવનકીભા ં‘LAN’ અને ‘WAN’ ન શુ ંઉમગ થામ છે? 

11.  ૂયલતી વળક્ષણભા ંખચાના ફે પ્રકાયના નાભ આ. 
12.  ૂયલતી વળક્ષણથી ચારતા અભ્માવક્રભભા ં સ્લાધ્મામ અને વિાતં યીક્ષાભા ં વતત 

મલૂ્માકંન બાયાકં કેટર યાખલાભા ંઆલે છે? 

 

____________________ 

 




