
 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ  – 2016  

 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com.: 0002 

નોંધણી નાંબરO     

પાઠ્યક્રમ O સમાજનો અભ્યાસ (ESO-01)   Numerical Code: 0067 

તારીખ  O 10/07/2016 

સમય  O 03.00 to 06.00 
સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.    કુલ ગણુ O 70 

 

પ્ર.1  સમાજશાસ્ત્રના મખુ્ય સ્થાપકો અંગે નોંધ લખો.      (12) 

અથવા 
લગ્નની વ્યાખ્યા આપી, લગ્નના સ્વરૂપો ચચો. 
 

પ્ર.2  વશંાનકુ્રમ વ્યવસ્થા સદ્દ્રષ્ાતં સમજાવો.       (12) 

અથવા 
 ઉત્પાદના અંગે કાલલ માર્કસલ, વેબર તથા દખાલઈમના વવચારો જણાવો.     

   

પ્ર.3  રાજકીય પ્રથાનુ ંકાયલ જણાવો.        (12) 

અથવા 
 સસં્કૃવતની વવભાવના સમજાવી, સસં્કૃવત અને જીવાશાસ્ત્રનો સબંધં સમજાવો. 
 

પ્ર.4 સામાજજક રચનાની વવભાવના સ્પષ્ કરી, સામાજજક રચના અંગેના મખુ્ય મતંવ્યો ચચો.   (12) 

અથવા 
સામાજજક વવચલનનુ ંસ્વરૂપ સમજાવી, વવચલનની સમજૂતી આપો. 
 

પ્ર.5  (A) ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)        (12) 

1. સસં્થાનવાદની સમસ્યાઓ  
2. લગ્ન સસં્થામા ંઆવેલુ ંપરરવતલન  
3. દૂરસચંાર માધ્યમો અને સામાજજકરણ  
4. સામાજજક પરરવતલનનુ ંસ્વરૂપ 

5. આધવુનક મલૂ્યાપ્રથા  
           

(B) ખાલીજગ્યા પરૂો.          (10) 

1. _________જયા ંમાતા એ કુટંુબ/ગોત્રની વડી હોય છે.   

A. વપતપૃ્રધાન કુટંુબ  B. માતપૃ્રધાન કુટંુબ  C. સયંરુ્કત કુટંુબ 

2. __________મા ંલગ્ન હમેંશા કોઈ જ્ઞાવત, વગલ અથવા જનજાવત સમહૂવવશેષની અંદર જ કરવામા ંઆવે છે. 

A. અંત:લગ્ન  B. બરહલલગ્ન   C. પે્રમ લગ્ન  

3. અમકુ બાબતને ખબૂ ઉંડે સમાવવી જેથી તે વ્યક્ર્કતના વતલનનો ભાગ બને, તેને _________તરીકે ઓળખાય છે. 

A. સામાજીકણ  B. સાસં્કૃવતકરણ  C. આંતરીકરણ 



 

 

4. _________ દ્વારા ચીજવસ્તઓુ અને સેવાઓ ઉપભોર્કતા સધુી પહોંચે તેવી વ્યવસ્થા.  

A. વવતરણ    B. વહેંચણી   C. આવથિક વ્યવસ્થા   

5. લોકોની સખં્યાત્મક ક્સ્થવત દશાલવતા મહત્વના આંકડા એ્લે __________. 

A. આંકડાશાસ્ત્ર  B. વસ્તીશાસ્ત્ર  C. માનવશાસ્ત્ર   

6. રાજયની વ્યક્ર્કત અને સગંઠનો પરની સવોચ્ચ સત્તા એ્લે __________. 

A. સાવલભૌમત્વ  B. રાજાશાહી   C. લોકશાહી  

7. _________ભવૂમકા એ વ્યક્ર્કત સ્વપ્રયત્નો દ્વારા પ્રાપ્ત કરે છે. 

A. અવપિત   B. અજિત   C. ભવૂમકા સકુંલ  

8. “સાસં્કૃવતક મદંતા” ની વવભાવના __________સમાજશાસ્ત્રીએ આપી. 

A. શ્રીવનવાસ   B. મ લ્ન   C. ઓગબનલ  

9. __________એ્લે એક સામાજજક પરીક્સ્થવત, જેમા ંમલૂ્યો એકબીજાના વવરોધી, નબળા ંઅને અભાવ દશાલવતા 

હોય. 

A. એનોમી   B. આવેગ   C. વવમખુીકરણ 

10. સાસં્કૃવતક _________એ્લે તમામ માનવ સમાજોમા ંસાવલવત્રક રીતે જોવા મળતી સસં્થાઓ અને સાસં્કૃવતક 

પરરપા્ીઓ. 

A. સાપેક્ષવાદ  B. સાવલવત્રકતા   C. વવસ્તાર  
 

      

 

 

__________________________



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016  

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com.: 0002 

નોંધણી નાંબરO     

પાઠ્યક્રમ  O ભારતમા ંસમાજ (ESO-02)    Numerical Code: 0068 

તારીખ  O 11/07/2016 

સમય  O 03.00 to 06.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 

 
 

પ્રશ્ન-1  એકતા અને વવવવધતાની વવભાવનાઓ સમજાવી ભારતમા ંવવવવધતાના સ્વરૂપો જણાવો.   (12) 

અથવા  
ભારતમા ંસગપણ વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ કરવાના મખુ્ય અભભગમો ચચો. 

 

પ્રશ્ન-2  સ્વાતતં્ર્યોત્તર શહરેી અથલતતં્રન ંસ્વરૂપ જણાવો.       (12) 

અથવા 
 વશખ ધમલનો વૈચારરક પાયો ચચો. 
 

પ્રશ્ન-3 જ્ઞાવત સસં્થામા ંઆવેલુ ંપરરવતલન જણાવો.        (12) 

અથવા 
 ભારતમા ંસ્ત્રીઓ અને કાયદા સદંભે ચચાલ કરો. 
 

પ્રશ્ન-4  ભારતમા ંએથ્નનક સઘંષો જણાવી એથ્નનક સઘંષોની સમસ્યાનુ ંવનવારણ જણાવો.    (12) 

અથવા 
 પયાલવરણશાસ્ત્ર એ્લે શુ?ં સ્વાસ્નય અને પયાલવરણની ચચાલ કરો.  
 

પ્રશ્ન- 5  (A) ટૂાંકનોંધ લખો. (કોઈપણ બે)         (12) 

1. લગ્નના પ્રકારો 
2. ભારતમા ંએકતાસાધક પરરબળો 
3. સગપણ સમહૂો 
4. જ્ઞાવત અને વ્યવસાય  
5. ભબરસા મુડંા આંદોલન 

 

 (B) ખાલીજગ્યા પરૂો.          (10) 

1. જજમાની વ્યવસ્થા એ્લે ___________ વચ્ચે કાયાલત્મક પરસ્પરાવલબંનની વ્યવસ્થા. 
A. જ્ઞાવતઓ   B. વણો   C. વગો  

2. ____________ એ ઉત્તર ભારતમા ંગામડાની અંદર લગ્ન કરવાની બધંી ફરમાવતી પરંપરા દશાલવે છે. 
A. ગોત્ર બરહલલગ્ન   B. ગ્રામ બરહલલગ્ન   C. અંત: લગ્ન  

3. સ્ત્રીપક્ષે વશંજ ઓળખવાની પધ્ધવત એ્લે ___________. 
A. સયંરુ્કત કુટંુબ   B. વપતવૃશંીય   C. માતવૃશંીય  



4. ઊંચી સામાજજક પ્રવતષઠા કે સ્થાન ધરાવતા પરુુષનુ ંપોતાનાથી નીચુ ંસ્થાન ધરાવતી સ્ત્રી સાથેના લગ્નને 
_____________ લગ્ન કહવેામા ંઆવે છે. 
A. પ્રવતલોમ    B. અનલુોમ   C. પવતલોમ  

5. _____________ એ સામાજજક ચળવળ છે. 
A. પ્રાથલના સમાજ   B. ભક્ર્કત આંદોલન  C. પચંાયતી રાજ  

6. સામાજજક આયોજન એ પરરવતલન લાવવાનો ____________છે. 
A. સહતેકુ   B. સભાન   C. આકક્સ્મક  

7. પનૃવી પર જગંલોનુ ંપ્રમાણ _________% હોવુ ંજોઈએ. 
A. 40   B. 50   C. ૩૦  

8. ____________એ્લે બજારમા ંપૈસા મા્ે વવવનમયમા ંn પ્રવેશતી ચીજવસ્ત ુઅથવા સેવાની અંતગલત રકિંમત કે 
મલૂ્ય. 
A. વવવનમય મલૂ્ય   B. વપરાશી મલૂ્ય  C. સ્વઉપભોગ  

9. અન્યધમીને પોતાના ધમલમા ંપરરવતલન કરવાની પધ્ધવત એ્લે ____________. 
A. ધમલશાસ્ત્ર    B. ધાવમિક વવવધ   C. વ્ાળવાદ  

10. વ્યક્ર્કતના જીવનમા ંઅથોપાિન અને કુટંુબ સવંધલનનો તબક્કો એ્લે _____________. 
A. વાનપ્રસ્થાશ્રમ  B. વધૃ્ધાશ્રમ   C. ગહૃસ્થાશ્રમ  

 

 

______________________ 

 
 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O સમાજશાસ્ત્રીય વવચારધારા (ESO-03)   નોંધણી નાંબરO     
તારીખ  O 12/07/2016       Numerical Code: 0069 

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 
 

પ્ર.1 ભારતમા ંસમાજશાસ્ત્ર અને સામાજજક માનવશાસ્ત્રનો ઉદ્દભ્વ અને વવકાસની ચચાલ કરો.   (12) 

અથવા 
 કાલલમાકલસનો ઐવતહાવસક ભૌવતકવાદ સમજાવો. 

 

પ્ર.2  ઈમાઈલ દુખાલઈમ એ  આપેલ યાવંત્રક એકતા અને દૈરહક એકતા વણલવો.     (12) 

અથવા 
 મેર્કસવેબર રજૂ કરેલ ‘પ્રો્ેસ્્ંન્્ ધમલનુ ંનીવતશાસ્ત્ર અને મડૂીવાદ’ નો ખ્યાલ સમજાવો. 
 

પ્ર.3  કાલલમાકલ સે રજૂ કરેલ ‘અમલદાર શાહી’ નો ખ્યાલ સમજાવો.      (12) 

અથવા  
 મેર્કસવેબરે દશાલવેલા સામાજજક વતલનના અને અવધકારના પ્રકારોનુ ંવણલન કરો. 
 

પ્ર.4  સદંભલ સમહુના વનણાલયકો વણલવો.          (12) 

અથવા 
 ધમલ, જાદુ અને વવજ્ઞાન અંગે મેભલનોવસ્કીના વવચારો જણાવો. 

 

પ્ર.5  ટૂાંકનોંધ લખો. (પાાંચમાાંથી કોઈપણ બે)        (12) 

1. મેર્કસવેબરના ધમલ પરના તલુનાત્મક અભ્યાસો 
2. આદશલ પ્રરૂપો 
3. સામાજજક રક્રયા 
4. ગોવવિંદ સદાવશવ ધયેૂના સમાજશાસ્ત્રીય વવચારો 
5. તલુનાત્મક પદ્ધવત  

પ્ર.6  ખાલી જગ્યા પરૂો.          (10) 

1. સમાજશાસ્ત્ર વવષયના વપતા ________ હતા. 
2. બ્રહ્મોસમાજના સ્થાપક _____________ હતા. 
3. ઓગસ્્ કોમ્્ ___________ દેશના સમાજશાસ્ત્રી હતા. 
4. સમાજશાસ્ત્રમા ંસામરુહક પ્રવતવનવધત્વનો ખ્યાલ રજૂ કરનાર ______ હતા. 
5. મેકસવેબરે ___________ બે ઘ્નાઓ વચ્ચેના સબંધંનો અભ્યાસ કયો હતો. 
6. દુખાલઈમેં શ્રમવવભાજન ___________ બે પ્રકાર દશાલવ્યા છે. 
7. દાસ કેપી્લ ગ્રથંના લેખક _________ છે 

8. બીજાઓ ઉપર પોતાની ઈચ્છા લડવાની વ્યક્ર્કતની શક્ર્કત એ્લે ________ છે. 
9. માકલસના મત મજુબ માનવ સમાજનો સમગ્ર ઈવતહાસ _________ નો છે. 
10. __________ શબ્દનો ઉપયોગ સૌ પ્રથમ ઓગસ્્ કોમ્્ે કયો હતો. 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f.- 2016   
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com.: 0002 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O ;fdfLhs :tzlsz6 (ESO-04)   Numerical Code: 0070 

Tffzlb  O 13/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) sm.56 5f\r 5~Ègmgf hjfa vf5mp     s], u]6 O 70 

     (2) nz[s 5~Èggf u]6 ;zbf k[p  

 
 

5~ÈgOV1 vfLnjf;lgm vy" vf5l vfLnjf;lvmdf\ hmjf d/tl s'LqfLjqfis :tz zrgfgl -a 

;dhfjmp          (14) 

vyjf 

Ls\U;,[ 0[Lj; vg[ 0a<i] . d}zgm :tz zrgf v\u[gm sfif"Tdjfnl L;êf\t ;dhfjmp 

5~ÈgOV2 s'Lqf vfwfLzt ;\zrgfdf\ hdlg dfL,sm4 u6mt5~yf vg[ dh}zmgl e}Ldsf :5q8  

szmp           (14) 

vyjf 

efztdf\ guzli sfdnfz ju"gm Püej vg[ Ljsf; ;dhfjmp  

5~ÈgOV3 ;fdfLhs uLtxl,tfgm vy" ;dhfjl ;fdfLhs uLtxl,tfgl r[g,mgl ;dh}tl  

vf5mp           (14) 

vyjf 

dWidju"gm vy" ;dhfjl dWidju" vg[ vGi jum"gm ;\a\w ;dhfjmp 

5~ÈgOV4 5}j" vfw]Lgs ;dfhmdf\ :tzzrf vLeudm h6fjmp     (14) 

vyjf 

eÌju"gl Ljefjgf vf5l4 eÌju"gf 5~sfzmgl ;dh}tl vf5mp 

5~ÈgOV5 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F        (14) 

1. uf\wlÔgf g[t'Tj c[9/gl u~fdmêfz r/j/ 

2. ju" vg[ ;ÿff 

3. hdlg ;]wfz6f vg[ ju"zrgfdf\ 5Lzjt"g 

4. efztdf\ PNmulsz6gf ta”fvm 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com.: 0002 

નોંધણી નાંબરO     

પાઠ્યક્રમ  O સમાજ અને ધમલ (ESO-05)    Numerical Code: 0071 

તારીખ  O 10/07/2016  
સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 

 

પ્ર.1  ધમલની સમાજશાસ્ત્રીય વ્યાખ્યા સમજાવી ધમલના સમાજ શાસ્ત્રના વવકાસ ના તબક્કાઓ ચચો.  (12) 

અથવા 
ધાવમિક જૂથોની ઉત્પવત્ત વવષે સમજ આપી ભારતમા ંધાવમિક જૂથો વવષે મદુ્દાસર રજૂઆત કરો.   

 

પ્ર.2  ભબનસાપં્રદાવયકવાદની સકંલ્પના સમજાવી તેનો ઉદ્દભવ અને ભારતમા ંભબનસાપં્રદાવયકવાદના અમલ વવષે 
 વવસ્તારથી સમજાવો.          (12) 

અથવા 
 ધાવમિક બહતુ્વવાદ વવષે સમજાવી ધાવમિક બહતુ્વવાદ એક તનય અને મલૂ્ય તરીકેની મદુ્દાસર રજૂઆત કરો. 
 

પ્ર.3 રહન્દુ સામાજજક સસં્થાઓનો પરરચય આપી ઐવતહાવસક અને સમકાલીન પરરવેશમા ંરહન્દુ ધમલ વવશેની ચચાલ કરો.
             (12) 

અથવા 
 ભક્ર્કત પરંપરા અને સફૂીવાદ વવષે વવસ્તારથી ચચાલ કરો. 
  

પ્ર.4  અવાલચીન ધાવમિક ચળવળ તરીકે આયલસમાજ વવષે વવસ્તારથી લખો.     (12) 

અથવા 
ભારતમા ંયાત્રાઓની સામાજજક ઐવતહાવસક ભવૂમકા વવષે જણાવી યાત્રાઓનુ ંસામાજજક મહત્વ સમજાવો. 

 

પ્ર.5  ટૂાંકનોંધ લખો. (પાાંચમાાંથી કોઈપણ બે)        (12) 

1. નેમ્બ ુસમાજ વવષે ટૂંકમા ંલખો. 
2. નાગરરક ધમલની વવભાવના અને પ્રકારો વવષે ટૂંકમા ંસમજાવો.  
3. સરળ અને જર્લ ક્સ્થવતમા ંઆરદવાસી ધમલ વવષે ટૂંકમા ંલખો. 
4. જૈન અને બૌદ્ધ ધમલના ઉદ્દભવ વવષે ટૂંકમા ંલખો.  
5. ઇસ્લામના વસદ્ધાતંો વવષે સમજાવો.  

 

પ્ર.6 નીચે આપેલ બહવૈુકલ્પપક પ્રશ્નોના જવાબ આપો.       (10) 

1. નીચેનામાથંી કોણ સસં્કૃવતના પ્રકાડં પરંડત હતા અને પ્રાચીન ભારતીય દેવોમા ંસૌથી વધ ુરસ ધરાવતા હતા. 
(A) ્ાયલર    (B) મેર્કસમલૂર   (C) મેલીનોવસ્કા   (D) રેડરફલક બ્રાઉન  

2. દભક્ષણ સદુાનની ન્યએુર આરદવાસી સમહૂનો અભ્યાસ કયા વવદ્વાને કયો છે? 

(A)  ઈવાન્સ વપ્રચાડલ   (B) વેરીયર એથ્લ્વન  (C) વેબર  (D) ઈમાઈલ દૂખેમ  
3. નેમ્બ ુલોકો કયા ખડંમા ંવસે છે? 

(A) એવશયા   (B) યરુોપ   (C) આરિકા  (D) ઓસ્રેભલયા  
 



4. ભિસ્તી ધમલના પવવત્ર ગ્રથંનુ ંનામ શુ ંછે? 

(A) બાઈબલ    (B) ગીતા  (C) કુરાન  (D) અવેસ્તા  
5. કયા સમાજશાસ્ત્રીએ કહ્ુ ંકે ધમલ એ એક ભ્રમણા છે જે સમાજની શોષણખોર નીવતઓ પર પડદો પાડી રાખે છે. 

(A) મેર્કસવેબર   (B) દુખેમ  (C) ્નલર  (D) કાલલ માર્કસલ  
6. ઝોરાષરીયન ધમલ કોણ પાળે છે? 

(A) રહન્દુ     (B) મકુ્સ્લમ  (C) પારસી  (D) જૈન   

7. ખાસી આરદવાસીઓનો વસવા્ ક્ા ંજોવા મળે છે? 

     (A) ઓરરસ્સા    (B) ઉત્તરાખડં   (C) મેઘાલયની ્ેકરીઓ   (D) ઝારખડં  
8. ભક્ર્કત આંદોલનનો વવકાસ ક્ા ંથયો હતો. 

(A) ઉત્તર ભારત    (B) મધ્ય ભારત  (C) પવિમ ભારત  (D) દભક્ષણ ભારત  
9. આયલસમાજની સ્થાપના કોને કરી હતી? 

(A) સ્વામી વવવેકાનદં    (B) સ્વામી દયાનદં સરસ્વતી    

(C) રાજા રામમોહનરાય   (D) સરૂદાસ  
10. નીચેનામાથંી કોણે યાત્રાના ંપ્રકારોની સમજૂતી આપી છે? 

(A) ્ાયલર    (B) િેઝર  (C) વેરરયર એથ્લ્વન   (D) ્નલર  
 

 

 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f.- 2016 
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com.: 0002 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O efztdf\ ;fdfLhs ;d:ifvm (ESO-06)  Numerical Code: 0072 

Tffzlb  O 11/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) nz[s 5~Èggl ;fd[ u]6 nxf"j[, k[p 

   (2) nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 70 

 
 

5~ÈgOV1 a[zmhufzl v[8,[ x]\M t[gf 5~sfzm ;dhfjmp      (14) 

vyjf 

 ;fdfLhs ;d:ifvm v\u[gm uf\wljfnl vLeud ;dhfjmp 

5~ÈgOV2 s]8]\a Lgimhggm vy" ;dhfjl s]8]\a Lgimhggf LjLjw sfi"s~dmgl rrf" szmp  (14) 

vyjf 

  ;fdfLhs ;d:ifgl JifBif vf5l t[gf ,1f6m h6fjmp  

5~ÈgOV3 h\u,mgl 5LzL:yLt vyjf h\u,mgf gfxyl Püej[,f 5if"jz6 Ljqfis 5Lz6fdm V  

rrm"p           (14) 

vyjf 

  :Êlvmgl zmhufzl 5z v;z sztf\ 5Lza/mgl rrf" szmp 

5~ÈgOV4 guzlsz6 v[8,[ x]\M t[gf ;fdfLhs 5Lz6fdm h6fjmp     (14) 

vyjf 

 Œi]jfgC vg[ Œi]jf ;f\:s'LtCgl JifBif vf5l i]jfgmdf\ an,ftl htl d}<i Jij:yf v\u[ 

dfLctl vf5mp 

5~ÈgOV5 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F        (14) 

1. af/dh]zl 

2. u~fdl6 s]8]\aJij:yfdf\ 5Lzjt"g 

3. uzlalgf\ sfz6m 

4. j'êm df8[gl glLtvm vg[ sfi"s~dm 

 

 

 

 

 


