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પ્રશ્ન-1  વભાજળાસ્ત્રની વ્માખ્મા આી, તેના રક્ષણ અને મખુ્મ કામયક્ષેત્રની ચચાય કય.    (12) 

અથળા  
ગ્નના વળવળધ સ્ળરૂો જણાળો. 

પ્રશ્ન-2  સમાજીકરણ એટે શ ું? સભાન અને અસભાનણે થતા સમાજીકરણનો ખ્યા સ્ષ્ટ કરો.     (12) 

અથળા 
 ધભયના વાદા અને વકુંર સ્લરૂની વભજૂતી આ. 
પ્રશ્ન-3  રાજકીય સત્તાન ું સ્ળરૂ ળણણળો.         (12) 

અથળા  
 વાભાજજક વઘંયની વલબાલના આી તેના કામો જણાલ. 
પ્રશ્ન-4  ટેકનોોજી વળકાસના સામાજજક ાસાું ળણણળો.        (12) 

અથળા  
વસં્કૃવતની વયંચના ઉદાશયણ વાથે રખ. 

પ્રશ્ન–5 ટ ુંકનોંધ ખો.(ાુંચમાુંથી કોઈણ બે)         (12) 

1. વળવનમય પ્રથાના પ્રકારો 
2. સ્ળતુંત્રતા બાદ ભારતના વળકાસની ચચાણ 
3. ભ  વમકાની વળભાળના  
4. સામાજજક રરળતણન સહાયક રરબલો  
5. સામાજજક દરજ્જાના પ્રકાર  

 

પ્રશ્ન-6  ખાીજગ્યા પ  રો.           (10) 
1. સમાજાસ્ત્ર બ્દનો પ્રયોગ કરનાર પ્રથમ વ્યક્તત _________ હતા. 
2. એક સાથી ગ્નપ્રથામાું એક સમયે વ્યક્તતને માત્ર ________ સાથી હોય. 
3. માતાની બાજ થી ળું ચાતો હોય તેને __________ પ્રકારન ું ક ટ ુંબ કહળેામાું આળે છે. 
4. રરણીત દુંતી ત્નીના ઘરમાું વનળાસ કરે _______ ક ટ ુંબ વ્યળસ્થા છે. 
5. __________ એ પ્રાથવમક સમ  હ છે. 
6. સમાજમાું જીલન જીલલાની ધ્ધવત ળીખલાની પ્રક્રિમા એટરે_______. 
7. રાષ્રીય પ્રૌઢવક્ષણ કાયણક્રમોની રૂઆત _______ સામાું થઈ. 
8. ________દેમાું વ્યક્તતને સમાજની ગૌણ ગણળામાું આળે છે. 
9. __________ વળના કોઈ દરજ્જજો હોતો નથી. 

10. સામાજજક સમ  હોના __________ પ્રકારના છે. 
 

_____________________ 
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પ્રશ્ન-1  એકતા અને વલવલધતા ન અથય આી બાયતભા ંએકતા વજૉતા ક્રયફ ચચો.    (12) 

અથળા  
ભારતીય સમાજમાું ક ટ ુંબમાું રરળતણન ાળનારા રરબલો સમાળો. 

 

પ્રશ્ન-2  સ્ળતુંત્રતા છીન ું ગ્રાવમણ અથણતુંત્રન ું સ્ળરૂ ચચો.       (12) 

અથળા 
 સ્લતતં્ર બાયતભા ંયાજકયણનુ ંસ્લરૂ વભજાલ. 
 

પ્રશ્ન-3  ભારતમાું ઇસ્ામ ધમણના ઉદય અંગે જણાળી તેના વસધધાુંતો ચચો.     (12) 

અથળા 
 બાયતભા ંાયવીઓની વાભાજજક વ્મલસ્થા વલળે વવલસ્તાય વભજાલ. 
 

પ્રશ્ન-4  જ્ઞાવત વ્યળસ્થામાું આળે રરળતણનો વળે ચચાણ કરો.       (12) 

અથળા 
 ળશયેી બાયતભા ંઉદબલેર વાભાજજક લગો અંગે જણાલ.  
પ્રશ્ન- 5  નોંધ ખો. (કોઈ ણ બે )          (12) 

1. ટડા આક્રદલાવી વમદુામ 

2. વાપં્રત બાયતભા ંગયીફી  

3. બાયતના આવથિક વઘંો 
4. જગંર જાલણી ભાટેના બાવલ ગરા ં 

5. ળશયેીકયણન પ્રક્રિમાને રગતી વભસ્માઓ 

પ્રશ્ન-6 ફહલૈુકલ્પક  પ્રશ્ન રખ.           

(A) ખારીજગ્મા યૂ.            (05) 

1. 1971ની લસ્તી ગણતયીભા ંબાયતભા ં_________ ભાતબૃાાઓન વભાલેળ થમ શત. 
 (A) 1652   (B) 250 

2. ઉત્તય-લૂય બાયતભા ં___________ ભાતલૃળંીમ કુટંુફ છે. 
(A) ગાય  (B) તયલાડ 

3.   અનસુચૂચત જ્ઞાવત ળબ્દ વો પ્રથભ ____________ એ પ્રમજ્મ શત. 
(A) ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય (B) વામભન કભીળન  

4. ચચક આંદરનની ળરૂઆત _____ લયભા ંથઇ. 
(A) 1973 (B)1985 

5. __________ એ ળીખને ાચં પ્રવતકની ક્રદક્ષા આી. 
(A) ગરુુનાનક  (B) ગરુુ ગવલિંદવવિંશ 

 

 

 



(B) ‘A’ અને ‘B’ જડકા ંજડ.          (05) 

  (A)       (B) 

1. ઇસ્રાભધભય      તયલાડ 

2. ક્રશિંદુ ધભય       કુયઆન 

3. જલાશય યજગાય મજના      બગલતગીતા 
4. નકવરાઈટ વાભાજજક ચલ     1989 

5. ભાતલૃળંીમ કુટંુફ       1968 

 

______________________ 
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પ્ર.1 ઓગસ્ટ કમ્ટન ત્રણ તફક્કાન વવધ્ધાતં વભજાલ.       (12) 

અથળા 
ભારતીય સમાજાસ્ત્રીય વળચારના સામાજજક પે્રરકો સમાળો. 

પ્ર.2  કારયભાકય વે દળાયલેરી ઉત્ાદનની ચાય ધ્ધવતઓ વભજાલ.      (12) 

અથળા 
 વભાજ, વ્મક્તત અને વામદુાવમક ચેતનાની ચચાય કય. 
પ્ર.3  ળેબરનાું ધમણ રના ત  નાત્મક અભ્યાસો ચચો.       (12) 

અથળા  
 દુચખિભે દળાયલેરા શ્રભવલબાજનના કામો, કાયણ, સ્લરૂ ચચો. 
પ્ર.4  મેીનોળસ્કીના વળત્ર ધમણના વળસ્તાર અંગેના વળચારો દાણળો.       (12) 

અથળા 
ટાપકટ ાવયન્વના ઢફ ક્રયલતમો ચચો. 

પ્ર.5  (A) ટ ુંકનોંધ ખો. (ગમે તે બે)         (12) 

1. ઇવતશાવભા ંવભાજનુ ંલગીકયણ અને લગોન ઉદબલ 

2. વત્તા- અવધકાયના ંપ્રકાય 
3. લેફયના ભતે બાયતન ધભય  
4. આક્રદભ વભાજભા ંવગણવમશૂ- યેડકરીપબ્રાઉન  
5. કામય, વલકામય, પ્રગટકામય, અપ્રગટકામય  

  

 (B) ખાી જગ્યા પ  રો.          (10) 

1. _________ એટરે જ્મા ંરકની વલોચ્ચ વત્તા શમ  

(A) યાજાળાશી  (B) રકળાશી  (C) તાનાળાશી 
2. ઉત્ાદનના યીફના ંવલકાવની વાથે વાથે _________  

(A) ભાનલીની કુદયત ય પ્રભતુ્લ ભેલલાની ક્ષભતા ખીરે છે. 
(B) ભાનલી કુદયતન ગરુાભ ફને છે. 
(C) ભાનલી કુદયત પ્રત્મે લધ ુવબાન ફને છે. 

3. દભનકાયી ક્રૂય કામદાન શતે ુ_________ 

(A) યાજ્મભા ંએકતા રાલલાન છે. 
(B) વભાજભા ંશ્રભવલબાજન જાલી યાખલાન છે. 
(C) વ્મક્તતને સ્લતતં્રતા આલાન છે. 

4. જૈવલક એકતા એલા વભાજભા ંજલા ભે છે.જેની વાભાજજક યચના ______ શમ છે. 
(A) વાદી  (B) વભશ્ર  (C) વગંક્રિત  

5. ભેતવલેફયે વાભાજજક લતયન _________ પ્રકાય દળાયવ્મા છે. 
(A) એક   (B) છ   (C) ચાય  



6. ____________ એ ઉત્ાદનના ંતકયવગંત વ્મલસ્થાતતં્ર ભાટે આલશ્મક છે. 
(A) કામયક્ષભતા, વળસ્તફધ્ધતા અને વખત ક્રયશ્રભ  

(B) કાભદાયને ઓછુ લેતન અને વખત ક્રયશ્રભ  

(C) ભટા પ્રભાણભા ંૈવ  
7. ભાકયવના ભતે શ્રભજીલી લગયભા ંઅભાનલીમકયણ ૈદા થયુ ંછે કાયણકે  

(A) કાયખાનાઓભા ંમતં્રન વભાલેળ થમ 
(B) શ્રભજીલી લગયને શ્રભ ળક્તત યૂી ાડનાય તયીકે ગણલાભા ંઆલે છે. 
(C) શ્રવભક જે ઉત્ાદન કયે છે તે ખયીદી ળકતા નથી 

8. ઘણા ફધા વભાજની વસં્કૃવતના વલચબન્ન ઘટકતત્લન તરુનાત્ભક અભ્માવ કયે છે. 
(A) નલુળંયળાસ્ત્ર   (B) ઈવતશાવ   (C) નીવતળાસ્ત્ર 

9. વભાજના પ્રસ્થાવત મપૂમ ધયણથી વલરુધ્ધનુ ંલતયન________ 

(A)  વલચરન   (B) એનમી   (C) અનરુૂતા 
10. ાવયન્વ અને ભટઁને વભાજળાસ્ત્રન અભ્માવન _______ અચબગભ આપ્મ. 

(A) કામાયત્ભકલાદી   (B) વલવનભમલાદી  (C) વઘંયલાદી 
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પ્ર.1  વાભાજજક સ્તયી કયણના વઘંય વવધ્ધાતંના યુસ્કતાયઓ તયીકે કારયભાકયવ અને આય.ડશયનડપયના વલચાયની વભીક્ષા 
 કય.            (15) 

અથળા  
લૂય- આધવુનક વભાજભા ંસ્તયયચના અચબગભ જણાલ. 

પ્ર.2 વાભાજજક ગવતળીરતાની વ્માખ્મા આી, તેના સ્લરૂની ચચાય કય.     (15) 

અથળા 
 જ્ઞાવત અંગે જી.એવ.ધમેૂના વલચાયની વભજૂતી આ. 
પ્ર.3  બદ્રલગયની વલબાલના આી, બદ્રલગયના પ્રકાયની વભજૂતી આ.     (15) 

અથળા 
 સ્લાતતં્ર્મત્તય બાયતભા ંગ્રાવભણ અને ળશયેી વાભાજજક સ્તયીકયણ અને ક્રયલતયનની ચચાય કય.   

પ્ર.4  ટૂંકનોંધ રખ.           (15) 

1. બાયતીમ વભાજભા ંદયજ્જ (જ્ઞાવત) અને લગય 
2. વાભાજજક સ્તયીકયણ અંગે ટારકટ ાયવન્વન અચબગભ  

3. વાભાજજક ગવતળીરતાના ંક્રયભાણ તયીકે વસં્કૃવતકયણ 

4. બાયતભા ંઉદ્યગીકયણના ંતફક્કાઓ  

5. અસ્શૃ્મતા વલરુધ્ધ વાભાજજક સધુાયણા આંદરન 

6. સ્લાતતં્ર્મ દયમ્માન વાભાજજક ક્રયલતયન રાલનાય ક્રયફ 
 

પ્ર.5 બહ ળૈકલ્પક પ્રશ્નો ખો.          (10) 

1. નીચેનાભાથંી કણ મખુ્મત્લે વાભાજજક સ્તયીકયણને આવથિક ક્રયફ (લગય) થી જુએ છે? 

(A) ેયેટ   (B) કારયભાકયવ   (C) ભેતવલેફય   (D) એભાઈર દુખાયઈભ  
2. નીચેનાભાથંી કણે વત્તા અગ્રલાગયનેા વવધ્ધાતં યજૂ કમો છે? 

(A) કારયભાકયવ  (B) આય.ડેશયનડપય  (C) વી.ડફપય.ુવભપવ (D) ભેતવલેફય  
3. બાયતના ક્યા વભાજળાસ્ત્રીએ ભાતવયલાદી અચબગભ અનાવ્મ છે. 

(A) એભ.એન.શ્રીવનલાવ  (B) એવ.વી.દુફે (C) એ.આય.દેવાઈ  (D) ટી.એન.ભદન  
4. નીચેનાભાથંી શુ ંદયજ્જાન ઉપરેખ કયે છે? 

(A) રકની આવથિક ક્સ્થવત   (B) રક વાથે વરંગ્ન પ્રવતષ્િા અથલા વાભાજજક ભાન 

(C) રકની ધાવભિક ષૃ્િભવૂભ    (D) ઉયના એક ણ નક્રશ 

5. આધવુનક વભાજનુ ંતત્લ કયુ ંછે? 

(A) કયાયી અને અલૈમક્તતક વફંધં   (B) નગયીકયણ અને ઉદ્યગીકયણ 

(C)  નગયીકયણ અને ચફનવાપં્રદાવમક અવય  (D) ઉયના ફધાજ  
6. વાભાજજક ગવતળીરતાની ળક્યતા લધ.ુ............. 

(A) લગય આધાક્રયત ખપુરા વભાજભા ં  (B) જ્ઞાવત આધાક્રયત ફધં વભાજભા ં
(C) આક્રદલાવી વભાજ    (D) લગયવલશીન વભાજ 



7. જ્ઞાવતનુ ંવભ્મદ કના દ્વાયા વનધાયક્રયત છે? 

(A) જન્ભ   (B) આવથિક ક્સ્થવત  (C) યાજકીમ દયજ્જ  (D) એક ણ નશી 
8. શયીમાી િાવંત એટરે ...... 

(A) યવળમાની િાવંત      (B) ફ્ાવંની િાવંત   

(C) બાયતભા ંખેતઉત્ાદનની વલકાવ ભાટેની િાવંત  (D) ચીનની િાવંત  
9. દચક્ષણ બાયતભા ંશ્રીયુભ ગાભન અભ્માવ કના દ્વાયા થમ શત? 

(A) એ.આય.દેવાઈ    (B) મગેન્દ્ર વવિંઘ  
(C) આન્ટેૌ ફેટેઈર   (D) ભજમદુાય અને ભદન  

10. ‘વસં્કૃવતકયણ’ ળબ્દને કણે યજૂ કમો? 

(A) એભ.એન.શ્રી વનલાવ   (B) એ.આય.દેવાઈ  
(C) ટી.એન.ભદન    (D) મગેન્દ્ર વવિંઘ 
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પ્ર.1  નેમ્બ ુવભાજ એક ક્રયચમ લણયલ.         (12) 

અથલા 
બાયતભા ંધાવભિક જૂથની ચચાય કય.      

પ્ર.2  ધભયળાસ્ત્રની જક્રટરતા અને આક્રદલાવી ધભય લણયલ.       (12) 

અથલા 
 ક્રશન્દુ વાભાજજક વસં્થાઓ લણયલ.  
પ્ર.3 ફોદ્ધ ધભયન મૂભતૂ ફધ લણયલ.         (12) 

અથલા 
 ઇસ્રાભની દ્રષ્ષ્ટએ વાભાજજક વસં્થાઓ લણયલ. 
પ્ર.4  આમય વભાજની ચલ અને સધુાયા લણયલ.        (12) 

અથલા 
યાભકૃષ્ણ વભળનની વલચાયધાયા લણયલ. 

પ્ર.5  ટૂંકનોંધ રખ.           (12) 

1. પ્રટેસ્ટંટ નૈવતકતા ય લેફયન અભ્માવ 

2. બાયતભા ંનલા ફોદ્ધધભયની ચલ 

3. સપૂીલાદ અને બક્તત  
4. કભયકાડંન વલયધ 

5. ચફનવાપં્રદાવમકતાના ાવા લણયલ. 
 

(B) ફહલૈુકલ્પકપ્રશ્ન રખ.          (10) 

1. એક વકંચરત વાભાજજક એકભ એટરે..... 
(A) જૂથ  (B) વનેધ  (C) કામય  (D) દુષ્ટ 

2. ઈશ્વયના અક્સ્તત્લભા ંશ્રધ્ધા ધયાલત નથી. 
(A) વતં  (B) નાક્સ્તક  (C) વાધ ુ (D) આક્સ્તક  

3. ફ્ાન્વના ક્યા ંવભાજ્ળાશ્ત્રી આધવુનક વભાજળાસ્ત્રના વતા ગણામ છે. 
(A) આઈ.ી.દેવાઈ  (B) ભેતવલેફય  (C) એવભર દુચખિભ  (D) કારય ભાકયવ  

4. પ્રટેસ્ટંટ નીવત ઉય કણે અભ્માવ કમો છે? 

(A) કારય ભાકયવ   (B) ફગાર્ૌ યવ   (C) ઓગફયન  (D) ભેતસ્લેય  
5. કાનનૂી વત્તા જે રકને વનમવંત્રત કયલાન અને અવય ાડલાન અવધકાય આે છે. 

(A) વઘંય    (B) ઝઘડ  (C) વાભર્થમય  (D) તપાન  
6. આનલુાવંળક વાભાજજક વસં્થા છે. 

(A) લગય   (B) જ્ઞાવત   (C) િાવંત  (D) વઘંય  
7. વભયણલાદની ધાવભિક વલચાયવયણી એટરે ---------- 

     (A) ગત્ર   (B) જ્ઞાવત  (C) લગય  (D) બક્તતલાદ 



 

8. કઈ એક એકભન ગશન અભ્માવ એટરે --------- 

(A) પ્રશ્નાલરી   (B) અનસુચૂચ   (C) કેવ સ્ટડી   (D) ભાગયદવળિકા  
9. એક કયતા લધ ુબગલાનાભા ંભાન્મતા ધયાલે છે. 

(A) એનેકેશ્વયલાદી   (B) વામ્મલાદી    (C) એકેશ્વયલાદી   (D) જ્ઞાવતલાદી  
10. નીચેનાભાથંી કણ વાતુાયા લયતના રગબગ ભધ્મ બાગભા ંલવે છે. 

(A) ળીખ     (B) કકુયઓ    (C) ાયવી    (D) કોંકણી 
 

 

 

 

 

 



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

;Êf\t 5zl1ff જુરાઈ – 2015 

 

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\azO     

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

Tffzlb  O 30/07/2015 
;di  O 03.00 to 06.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

 
 

પ્ર.1  સામાજજક સમસ્યાઓની વળભાળના આી,સામાજજક સમસ્યાના ક્ષણો ચચો.    (12) 

અથળા 
નગરીકરણ એટે શ ું? તેના સામાજજક રરણામો જણાળો. 

પ્ર.2  બેરોજગારીના સામાજજક- આવથિક સુંદભો જણાળો.       (12) 

અથળા 
 ફાભજૂયીની વ્માખ્મા આી ફાભજૂયી ભાટેના જલાફદાય કાયણ વભજાલ.    

    

પ્ર.3  ગરીબીની વ્યાખ્યા આી, ગરીબીના કારણો અને રરણામો સમાળો.     (12) 

અથળા 
 ક્રશિંવા અને આતકંલાદની વલબાલના આી તેના કાયણ અને તયાશ (ેટનય) ચચો. 
પ્ર.4 ‘ય ળાન’ અને ‘ ય ળાસુંસ્કવૃત’ ની વ્યાખ્યા આી ય ળાનોમાું બદાતી જતી મ  પય વ્યળસ્થા અંગે મારહતી આો. (12) 

અથળા 
સ્ત્રીઓના દયજ્જાની વ્માખ્મા આી, સ્ત્રીઓના દયજ્જાના વનણાયમક ક્રયફ (વનદેળક) જણાલ. 

પ્ર.5  ટ ુંકનોંધ ખો.            (12) 

1. એર્થનીવીટીના રક્ષણ 
2. યંયાગત વચંારનભા ંમાયલયણ વ્મલસ્થાનુયંક્ષણ  
3. આક્રદલાવીઓના વલકાવભા ંસ્લૈલ્ચ્છકવગંિનની ભવૂભકા  
4. વધૃ્ધ ભાટેની નીવતઓ અને કામયિભ 
5. ગ્રાવભણ ગયીફ ભાટેના કપમાણ કામયિભ 

  

પ્ર.6  બહ ળૈકલ્પક પ્રશ્નો ખો.          (05) 

(A) ખાી જગ્યા પ  રો. 
1. ___________ભા ંકાભના અવધકાયન વભાલેળ થામ છે. 

(A) ફધંાયણની કરભ- ૩૨૧   (B) યાજ્મનીવતના ભાગયદળયક વવધ્ધાતં 
2. વોથી લધ ુસ્ત્રીઓ ____________ ક્ષેત્રભા ંયજગાયી ભેલે છે. 

(A) અવગંક્રિત   (B) વગંક્રિત  
3. _________ ના લયભા ંવો પ્રથભ યાષ્રીમ લસ્તીનીવતની જાશયેાત થઇ શતી. 

(A) 1976    (B) 2001 

4. વતીપ્રથા અટકામત કામદ ___________ લયભા ંવતીપ્રથાને ગેયકામદેવય જાશયે કયે છે. 
(A) 1987   (B) 1938 

5. ફધંાયણની _________ કરભ રઘભુતીઓના ક્રશતના વયંક્ષણની ખાતયી આે છે. 
(A) 29-30    (B) 35-36 

 

 



(B) ખયા-ં ખટાની વનળાની કય.         (05) 

1. જગંર વાથેન આક્રદલાવીઓન વફંધં નજીલ છે. 
2. બાયતભા ંજભીનદાયી પ્રથા ચબ્રટીળ ળાળન દયમ્માન થઇ. 
3. બાયતભા ંશરેી જગંર નીવત 1950 ભા ંઘડલાભા ંઆલી. 
4. વભાન લેતન ધાય લય 2001 ભા ંઘડલાભા ંઆવ્મ. 
5. 2014 ભા ંઔધચગક કાભદાય ભાટેની આલાવ મજના અક્સ્તત્લભા ંઆલી શતી. 

 

 

 

 


