ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016
અભ્યાસક્રમ

O અનુસ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (M.A.)

Numerical Code: 0038
નોંધણી નાંબરO

પાઠ્યક્રમ

O સમાજશાસ્ત્રીય સસદ્ાાંતો ભાગ-1 (MSO-01)

તારીખ

O 10/07/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયાત છે .

પ્રશ્ન-1

Numerical Code: 0233

ુ O 70
કુ લ ગણ

સમાજશાસ્ત્રના ઉદભવની પ ૂવવ ભ ૂસમકા સમજાવો.

(12)
અથવા

સસધ્ાાંતના અસનવાયવ તત્વો સમજાવી, સસધ્ાાંતના કાયો જણાવો.
પ્રશ્ન-2

કાયાવ ત્મકવાદમાાં ઓગષ્ટકોમ્ટનુ ાં પ્રદાન સમજાવો.

(12)

અથવા
પાસવન્સના AGIL મોડેલને સમજાવો.
પ્રશ્ન-3

સાંઘર્વવાદી સસધ્ાાંતની મુખ્ય સવશેર્તાઓ જણાવો.

(12)

અથવા
કોલલન્સના સાંઘર્વના સસધ્ાાંતના મુખ્ય તત્વો જણાવો.
પ્રશ્ન-4

પ્રસતકાત્મક આંતરક્રક્રયાવાદમાાં ચાલ્સઁ હોટન ફૂલેન ુ ાં પ્રદાન ચચો.

(12)

અથવા
પ્રસતકાત્મક આંતરક્રક્રયાવાદમાાં હર્વટ બ્લુમરનુ ાં પ્રદાન ચચો.
પ્રશ્ન-5

ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)

(12)

1. પ્રાથસમક સામાજજક પ્રક્રક્રયાઓ જણાવો.
2. પાસવન્સનુ ાં ઉત્ક્રાાંસતવાદી મોડેલ સમજાવો.
3. કાયાવ ત્મકવાદ એટલે શુ?ાં
4. સાંઘર્વવાદની મ ૂળભ ૂત માન્યતાઓ જણાવો.
5. ફૂલેનો દપવણ-સ્વનો ખ્યાલ સમજાવો.
પ્રશ્ન-6
1.

બહુવૈકલ્પપક પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખો.
ઓગસ્ટ કોમ્ટનો જન્મ ક્યારે થયો હતો?
(A) 1798

2.

(10)

(B) 1779

(C) 1785

(D) 1818

(C) કોઝરલ ૂઈ

(D) ઈમામ ફેન્સર

પ્રત્યક્ષવાદના સપતા તરીકે કોને ઓળખવામાાં આવે છે .
(A) સાંતસાયમન

(B) ફ્લેયટ

3.

સ્પેન્સરનો જન્મ કઈ સાલમાાં થયો હતો?
(A) 1820

4.

(D) સ્પેન્સર

(B) જમવની

(C) પોલેન્ડ

(D) જાપાન

(B) કોઝર

(C) કોમ્્ટ

(D) કાલવ માકવ સ

(B) 1841

(C) 1819

(D) 1820

(C) કોઝર

(D) શ્રી સનવાસ

(C) 1930

(D) 1921

(C) 1883

(D) 1885

Das Capital એ કોનુ ાં પુસ્તક છે ?
(A) મટવ ન

9.

(C) પેરેટો

કાલવમાકવ સનો જન્મ કઈ સાલમાાં થયો હતો?
(A) 1818

8.

(B) પાસવન્સ

કાયાવ ત્મકવાદી સસધ્ાાંતમાાં કોનુ ાં આગવુ ાં પ્રદાન રહ્ુાં છે ?
(A) મટવ ન

7.

(D) 1720

મેલલનોવસ્કી કયા દે શના વતની હતા?
(A) અમેક્રરકા

6.

(C) 1920

1902માાં નોર્લ પ્રાઈઝ માટે કોનુ ાં નામ સ ૂચવવામાાં આવ્ુ ાં હતુ.ાં
(A) કોમ્ટ

5.

(B) 1821

(B) કાલવમાકવ સ

રાલ્ફ ડહરે ન્ડોફવ નો જન્મ કઈ સાલમાાં થયો હતો?
(A) 1928

(B) 1929

10. જયોર્જ હર્વટ મીડનો જન્મ કઈ સાલમાાં થયો હતો?
(A) 1863

(B) 1873

____________________

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016
O અનુસ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (M.A.)

અભ્યાસક્રમ

Numerical Code: 0038
નોંધણી નાંબરO

પાઠ્યક્રમ

O સમાજશાસ્ત્રીય સાંશો્નની પદ્સતઓ (MSO-02)

સમય

O 11/07/2016
O 11.00 to 02.00
O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયાત છે .

;di

સ ૂચના
પ્રશ્ન-1

Numerical Code: 0234

કુ લ ગુણ

O 70

સાંસો્નની વયાખ્યા આપી સામાજજક સાંશો્નનુ ાં મહત્વ સમજાવો.

(12)

અથવા
સાંશો્ન એટલે શુ?ાં સાંશો્ન યોજનાની ચચાવ કરો.
પ્રશ્ન-2

સનદશવન એટલે શુ?ાં તેના લક્ષણો જણાવો.

(12)
અથવા

સનરીક્ષણ એટલે શુ?ાં તેના પ્રકારો સમજાવો.
પ્રશ્ન-3

મુલાકાત અનુસ ૂલચનો અથવ આપી પ્રશ્નાવલી અને મુલાકાત અનુસ ૂલચ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો.

(12)

અથવા
વયક્તત તપાસનો અથવ આપી તેન ુ ાં મહત્વ અને મયાવ દાઓ જણાવો.
પ્રશ્ન-4

આંકડાશાસ્ત્રની વયાખ્યા આપી તેના કાયો વણવવો.

(12)

અથવા
નીચે આપેલી માક્રહતી પરથી મધયક શો્ો.

પ્રશ્ન-5

વગવલર્
ાં ાઈ
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આવ ૃસિ
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ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)

1

સનરીક્ષણ પધ્સતની મયાવ દાઓ

2

આંકડાશાસ્ત્રની મયાવ દાઓ

3

સામાજજક સવજ્ઞાન તરીકે – સમાજશાસ્ત્ર

4

ઉપકલ્પના

પ્રશ્ન-6
1.

યોગ્ય નવકપપ શોધો.

(10)

_________ સમષ્ષ્ટનુ ાં પ્રસતસનસ્ત્વ કરતુ ાં હોવુ ાં જોઈએ.
A. એકમ

2.

(12)

B. સાંસ્થા

C. સમત્રો

_________ કામચલાઉ સવ્ાન છે .
A. ઉપકલ્પના

B. આંકડાશાસ્ત્ર

C. સનદશવ

3.

________ પધ્સત સશલક્ષત વગવ પ ૂરતી મયાવ ક્રદત છે .
A. પ્રશ્નાવલી

4.

C. મનોસવજ્ઞાન
C. i

B. 𝑥̅
B. દુ લખિમ

C. ઓગષ્ટ કોમ્ટ

‘જ્ઞાન ખાતર જ્ઞાન’ મેળવવુ ાં એ _________ સાંશો્ન છે .
A. શુધ્

9.

B. સમાજશાસ્ત્ર

‘police Peasant in America’ નામનુ ાં સાંશો્ન __________ સવદ્વાને ક્ુ.ું
A. મેતસવેર્ર

8.

C. પ્રશ્નાવલી

આવ ૃસિની સાંજ્ઞા ___________ છે .
Af

7.

B. મુલાકાત અનુસ ૂચી

_________ માક્રહતીને આકર્વક ર્નાવે છે .
A. આંકડાશાસ્ત્ર

6.

C. મુલાકાત અનુસ ૂચી

_________ પ્ર્ુક્તત ગુણાત્મક માક્રહતી એકસત્રત કરવામાાં ખ ૂર્જ ઉપયોગી છે .
A. વયક્તત તપાસ

5.

B. મુલાકાત

B. વયવહારલક્ષી

C. સમશ્ર

સાંશો્નનો અંસતમ હેત ુ ________ છે .
A. સાંશો્ન સવર્યની પસાંદગી

B. સાંશો્ન યોજના

C. સામાન્યીકરણ

10. _________ માાં ઉિરદાતાપ્રશ્નોના જવાર્ જાતે લખે છે .
A. મુલાકાત અનુસ ૂચી

B. પ્રશ્નાવલી

C. મુલાકાત

__________________

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016
અભ્યાસક્રમ

O અનુસ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (M.A.)

Numerical Code: 0038
નોંધણી નાંબરO

પાઠ્યક્રમ

O ભારતીય સમાજશાસ્ત્ર (MSO-03)

તારીખ

O 12/07/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયાત છે .

પ્રશ્ન-1

Numerical Code: 0235

કુ લ ગુણ

એમ.એન.શ્રી સનવાસનનુ ાં જ્ઞાસત વયવસ્થામાાં પ્રદાન વણવવો.

O 70
(12)

અથવા
એમ.એન.શ્રી સનવાસનનુ ાં સાંસ્કૃસતકરણ વણવવો.
પ્રશ્ન-2

આઈ.પી.દે સાઈએ આપેલ અસ્પ ૃશ્યતાની સમસ્યા વણવવો.

(12)

અથવા
આઈ.પી.દે સાઈએ જણાવેલ પછાતપણાનો માપદાં ડ વણવવો.
પ્રશ્ન-3

આઈ.પી.દે સાઈએ આપેલ સશક્ષણનુ ાં સમાજશાસ્ત્ર વણવવો.

(12)

અથવા
ભારતની પરાં પરાગત જ્ઞાસત વયવસ્થા વણવવો.
પ્રશ્ન-4

જી.એસ.ધુપે આપેલ અભ્યાસપદ્સત અને વયાપ વણવવો.

(12)

અથવા
જી.એસ.ધુયે આપેલ શહેર સમુદાય વણવવો.
પ્રશ્ન-5

ટૂાંકનોંધ લખો. (પાાંચમાાંથી કોઈ પણ બે)
1.

(12)

પસિમીકરણ

2. આઈ.પી.દે સાઈનુ ાં જીવન
3. સાં્તુ ત કુ ટુાંર્ના કે ટલાક પાસાાં
4. વચવસ્વપ્રા્ત જ્ઞાસત
5. ભારતમાાં આક્રદવાસી સમાજ
પ્રશ્ન-6
1.

બહુવૈકલ્પપક પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખો.
આધુસનક ભારતમાાં સામાજજક પક્રરવતવન પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?
A. આઈ.પી.દે સાઈ

2.

(10)

B. સવદ્યુત જોર્ી

C. એમ.એન.શ્રીસનવાસ

એમ.એન.શ્રીસનવાસએ નીચેનામાાંથી કયા લોકો નો અભ્યાસ કયો હતો?
A. ખાસી

B. કૂગવ

C. ગારો

D. સસદ્દી

D. ગૌરાાંગ જાની

3.

ભારતીય ગ્રામીણ જીવનમાાં સિાનુ ાં અગત્યનુ ાં સ્થાન રહ્ુાં છે .
A. ઉચ્ચવગવ

4.

B.વચવસ્વપ્રા્ત વગવ

D. વચવસ્વપ્રા્ત જ્ઞાસત

એમ.એન.શ્રીસનવાસે નીચેનામાાંથી કયા ગામનો અભ્યાસ કયો હતો?
A. રામપુરા

5.

C. મધયમ વગવ

B. હરીપુરા

C. મહવ
ુ ા

D. દાાંડી

ર્ાં્ારણ દ્વારા કાન ૂની રાહે અસ્પ ૃશ્યતા નાબુદ થઇ હોવા છતાાં સામાજજક વયવહારોમાાંથી અસ્પ ૃશ્યતા નાબુદ થઇ
નથી તેમ કોણ કહે છે ?
A. નારણભાઈ દે સાઈ

6.

B. આઈ.પી.દે સાઈ

C.મનુભાઈ મકવાણા

D. વેક્રરયર એલ્લ્વન

B.ટાલ્કોટ પાસવન્સ

C. રોર્ટવ મટવ ન

D. જી.એસ.ધુયે

C. જી.એસ.ધુયે

D. સગુણા પાથે

‘Cast class and occupation’ પુસ્તક કોનુ ાં છે ?
A. આઈ.પી.દે સાઈ

9.

D. સાક્રરકા દવે

ભારતની પરાં પરાગત જ્ઞાસત વયવસ્થાના લક્ષણો.
A. રા્ાકમલ મુખજી

8.

C. આઈ.પી.દે સાઈ

ભારતમાાં સશક્ષણના સમાજશાસ્ત્રનો પાયો નાખ્યો હતો.
A જે.સી.પટે લ

7.

B. હસર્િદા દવે

B. ચાંક્રિકા રાવલ

શહેરોના અભ્યાસમાાં જી.એસ.ધુયેને નીચેનામાાંથી કોનુ ાં પ્રોત્સાહન મળતુ ાં હતુ?ાં
A. વેક્રરયર એલ્લ્વન

B.પેક્રિક ગેડીસ

C.ડેસવડ હાડીમન

10. જ્ઞાસત વયવસ્થાને ટકાવી રાખનાર પરાં પરાગત લક્ષણો કયા છે ?
A. ખાંડાત્મક સવભાજન

B. કોટીકમ

C. અંતઃલગ્ન

D. તમામ
_________________________

D. સી.રાઈટ સમલ્સ

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016
અભ્યાસક્રમ

O અનુસ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (M.A.)

Numerical Code: 0038
નોંધણી નાંબરO

પાઠ્યક્રમ

O જાસત (Gender) અને સમાજ (MSO-04)

તારીખ

O 13/07/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયાત છે .

પ્રશ્ન-1

Numerical Code: 0236

કુ લ ગુણ

સ્ત્રી અભ્યાસોનો અથવ આપી, સ્ત્રીઓની પક્રરક્સ્થસતને માપવા માટે ના માપદાં ડો જણાવો.

O 70

(12)

અથવા
સ્ત્રી અભ્યાસોનુ ાં સ્વરૂપ વણવવો.
પ્રશ્ન-2

નારીવાદી સસદ્ાાંત તરીકે માકવ સવાદી નારીવાદની ચચાવ કરો.

(12)

અથવા
ભારતમાાં થયેલા દહેજ સવરો્ી આંદોલનની સવસ્ત ૃત ચચાવ કરો.
પ્રશ્ન-3

મહાત્મા ગાાં્ીજીના સ્ત્રીઓ અંગેના ખ્યાલો વણવવો.

(12)

અથવા
સ્વતાંત્ર ભારતમાાં સ્ત્રીનો શૈક્ષલણક દરજ્જો વણવવો.
પ્રશ્ન-4

કૌટુાંલર્ક ક્રહિંસાની સ્ત્રી જીવન પરની અસરો વણવવો.

(12)
અથવા

‘ભ્રુણહત્યા એ સમાજ માટે અલભશાપ છે ’ – સમજાવો.
પ્રશ્ન-5

ટૂાંકનોંધ લખો. (કોઈપણ બે)

(12)

1. ભારતમાાં સ્ત્રી અભ્યાસોનો ઉદ્દભવ
2. નારીવાદી સવકાસના અલભગમો
3. મહાદે વ ગોસવિંદ રાનડે અને સ્ત્રીઓનો દરજ્જો
4. દહેજ પ્રસતર્ાં્ક ્ારો
પ્રશ્ન-6

યોગ્ય નવકપપ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પ ૂરો.
1.

ભારતમાાં સૌપ્રથમ સ્ત્રીઓના દરજ્જા સવર્યક સસમસતનો અહેવાલ ________શીર્વક હેઠળ પ્રસસધ્ થયો છે .
A. ટ્વડવ ઝ સ્ટે ટસ

2.

(10)

B. ટ્વડવ ઝ ઇતવાલલટી

C. ટ્વડવ ઝ ્ુસનટી

સ્ત્રીઓ અને સામાજજક ન્યાય અંગે સ્વાતાંત્ર્ય પ ૂવે ________એ અભ્યાસ કયો હતો.
A. એક.કે.ગાાં્ી

B. ઘોંડો કે શવ કવે

C. ન્યાયમ ૂસતિ રાનડે

3.

અમદાવાદના ________એ ૧૯૯૧માાં સૌપ્રથમ ઘેર ર્ેસીને કામ કરતી સ્ત્રીને કામદાર તરીકે દરજ્જો
અપાવયો.
A. ઇલાર્ેન પાઠક

4.

B. વૈક્રદક

C. લિક્રટશ

B. 376

C. 378

ભારતીય ર્ાં્ારણના ________આટીકલથી તમામ અસમાનતા પર પ્રસતર્ાં્ મ ૂકવામાાં આવયો છે .
A. 13

8.

C. ઘોંડો કેશવ કવે

ર્ળાત્કાર માટે ની સજા IPC ની ________કલમથી કરવામાાં આવી છે .
A. 312

7.

B. મહાત્મા ગાાં્ી

_______્ુગમાાં સનયોગપ્રથા પ્રચલલત હતી.
A. મધયકાલીન

6.

C. નીરાર્ેન દે સાઈ

ભારતમાાં સૌપ્રથમ મક્રહલા ્ુસનવસસિટીની સ્થાપના ________એ કરી.
A. ઈશ્વરચાંિ સવદ્યાસાગર

5.

B. ઇલાર્ેન ભટ્ટ

B. 14

C. 15

________્ારો આંતરજ્ઞાતીય અને આંતર્મીય લગ્નનો સ્વીકાર કરે છે .
A. 1954 સ્પેશ્યલ મેરેજ એતટ
B. 1955 ક્રહન્દુ મેરેજ એતટ
C. 1961 દહેજ પ્રસતર્ાં્ક એતટ

9.

ગભવમાાં રહેલા ર્ાળકની હત્યા એ ________છે .
A. ર્ાળ હત્યા

B. સ્ત્રી ભ્રુણ હત્યા

C. ભ્રુણહત્યા

10. સ્ત્રીઓને લર્ભત્સ રીતે રજૂ કરવા પર પ્રસતર્ાં્ મ ૂકતો અસ્સનયમ ઈ.સ. ________માાં ઘડવામાાં આવયો.
A. 1980

B. 1982

C. 1986

__________________

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016
અભ્યાસક્રમ

O અનુસ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (M.A.)

Numerical Code: 0038
નોંધણી નાંબરO

પાઠ્યક્રમ

O સમાજશાસ્ત્રીય સસદ્ાાંતો ભાગ-2 (MSO-05)

તારીખ

O 10/07/2016

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચના

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયાત છે .

પ્રશ્ન-1

Numerical Code: 0237

ુ O 70
કુ લ ગણ

જ્ઞાનના સમાજશાસ્ત્રનો અથવ આપી જ્ઞાનના સમાજશાસ્ત્રની આ્ારભ ૂત માન્યતાઓ વણવવો.

(12)

અથવા
ભારતે સવશ્વને સવસવ્ ક્ષેત્રે આપેલા પ્રદાનની ચચાવ કરો.
પ્રશ્ન-2

જ્ઞાનના સમાજશાસ્ત્રમાાં ઈમાઈલ દુ લખિમનુ ાં પ્રદાન વણવવો.

(12)

અથવા
જમવન સમાજશાસ્ત્રી કાલવ મેનહાઈમે આપેલા જ્ઞાનના સમાજશાસ્ત્ર સાંર્્
ાં ી સવચારો સ્પષ્ટ કરો.
પ્રશ્ન-3

રોર્ટવ મટવ ને આપેલા જ્ઞાનના પેરેડાઈમની સવસ્ત ૃત ચચાવ કરો.

(12)

અથવા
એથ્નોમેથોડોલોજીના ઉદભવ અંગેના સ્ત્રોતો વણવવો.
પ્રશ્ન-4

હેરોલ્ડ ગારક્રફિંકલના એથ્નોમેથોડોલોજી સાંર્્
ાં ી સવચારો સ્પષ્ટ કરો.

(12)

અથવા
એથ્નોમેથોડોલોજીમાાં એડમાંડ હર્વલનુ ાં યોગદાન જણાવો.
પ્રશ્ન-5

ટૂાંકનોંધ લખો. (કોઈપણ બે)

(12)

1. જ્ઞાનના સમાજશાસ્ત્રની પક્રરભાર્ા
2. જ્ઞાનના સમાજશાસ્ત્રમાાં કાલવમાકવ સનુ ાં યોગદાન
3. ગારક્રફિંકલે આપેલી દસ્તાવેજી પધ્સત
4. એથ્નોમેથોડોલોજી
પ્રશ્ન-6
1.

બહુવૈકલ્પપક પ્રશ્નો લખો.
સવશ્વની સવવપ્રથમ ્ુસનવસસિટીનુ ાં નામ _________ હતુ.ાં
A. ઓતસફોડવ

2.

(10)
B. તક્ષસશલા

C. નાલાંદા

ભાસ્કરાચાયે રચેલા _________ ગ્રાંથમાાં સત્રકોણસમસતના સસધ્ાાંતોનો પક્રરચય છે .
A. િહ્મસ્ફૂટ સસધ્ાાંત

B. સ ૂયવ સસધ્ાાંત

C. આત્મભટ્ટયમ

3.

ફોબ્સઁ સામસયકના જણાવયા મુજર્ ________ ભાર્ા કમ્્્ુટર પ્રોગ્રાસમિંગ માટે સૌથી વધુ અન ૂકુ ળ છે .
A. જમવન

4.

B. કાલવમાકવ સ

C. મેતસવેર્ર

B. ગારક્રફિંકલ

C. શેતસસપયર

ઈ.સ. 1543 માાં પ ૃથ્વી પક્રરભ્રમણ કરે છે . તેવી વાત ________ એ રજૂ કરી હતી.
A. આયવભટ્ટ

9.

B. આઈડીયોલોજી ઓફ ્ુટોસપયા

જગતને રાં ગભ ૂસમની ઉપમાાં આપનાર સવદ્વાન ________ હતા.
B. ગ્રામશી

8.

C. સોરોકીન

________ જ્ઞાનના સમાજશાસ્ત્રની શાખાના જનક તરીકે ઓળખાય છે .
A ગોફમેન

7.

B. ઈમાઈલ દુ લખિમ

કાલવ મેનહાઈમે __________ પુસ્તકમાાં જ્ઞાનના સમાજશાસ્ત્ર સાંર્્
ાં ી સવચારો રજૂ કયાવ છે .
A. ટાઈમ ઓફ ્ુટોસપયા

6.

C. ગુજરાતી

‘્ ક્રડવીઝન ઓફ લેર્ર ઇન સોસાયટી’ _________ સમાજશાસ્ત્રીની કૃસત છે .
A. કાલવમાકવ સ

5.

B. સાંસ્કૃ ત

B. પાયથાગોરસ

C. કોપરસનકસ

કાલવમાકવ સ ને _________ જનક માનવામાાં આવે છે .
A. સમાજશાસ્ત્ર

B. ઘટનાશાસ્ત્ર

C. મજૂર સાંગઠન

10. ગારક્રફિંકલે ન્યાયની જ્્ ૂરીપ્રથાનો અભ્યાસ કરીને __________ શબ્દ આ્યો હતો.
A. સામાજજક તથ્ય

B. એથ્નોમેથોડોલોજી

C. સામાજજક ગસતશાસ્ત્ર

__________________

C. સ્્ુસાઈડ

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016
અભ્યાસક્રમ

O અનુસ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (M.A.)

Numerical Code: 0038

પાઠ્યક્રમ

O નગર સમાજશાસ્ત્ર (MSO-06)

નોંધણી નાંબરO

તારીખ

O 11/07/2016

Numerical Code: 0238

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચના

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયાત છે .

પ્રશ્ન-1

કુ લ ગુણ

નગરસમાજશાસ્ત્રનુ ાં સવર્યવસ્તુ ચચો.

O 70
(12)

અથવા
ભારતમાાં નગર સમાજશાસ્ત્રના સવકાસના પ્રવાહો જણાવો.
પ્રશ્ન-2

નગરોના વગીકરણનુ ાં સમાજશાસ્ત્રીય મહત્વ જણાવો.

(12)

અથવા
ભારતમાાં નગરીકરણ અને સ્થળાાંતરના પ્રવાહોની ચચાવ કરો.
પ્રશ્ન-3

આઝાદી પહેલાના ભારતમાાં નગરીકરણના પ્રવાહો જણાવો.

(12)

અથવા
નગરીય કુ ટુાંર્માાં સભ્યોની કૌટુાંલર્ક ભ ૂસમકા ચચો.
પ્રશ્ન-4

ભારતીય નગરસમુદાયમાાં જોવા મળતી લભક્ષાવ ૃસતની સમસ્યા ચચો.

(12)

અથવા
ગાંદાવસવાટો એટલે શુ?ાં ગાંદાવસવાટોના લક્ષણોની ચચાવ કરો.
પ્રશ્ન-5

ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)

(12)

1. નગરસમાજ્શાસ્ત્રીની ઐસતહાસસક પધ્સત
2. નગરીકરણ અને ઔદ્યોગીકરણ
3. નગરસમુદાયમાાં સામાજીક સનયાંત્રણની સાંસ્થાઓ
4. નગરસમુદાયમાાં જ્ઞાસત વયવસ્થાનુ ાં પક્રરવતીત સ્વરૂપ
5. નગરસમુદાયમાાં શ્વેતગુન્હાઓ
પ્રશ્ન-6
1.

બહુવૈકલ્પપક પ્રશ્નોના ઉતર આપો.

(10)

‘્ સીટી’ ના લેખક જણાવો.
(A) મેતસ વેર્ર (B) હરીશ દોશી (C) રે ડલ્તલફ િાઉન

2.

“લોકનગરીય સાતત્ય” નો સસધ્ાાંત કોણે આ્યો?
(A) મેતસ વેર્ર (B) ર્ગેસ

3.

(D) જ્યોર્જ સસમેલ

(C) રોર્ટવ રે ડક્રફલ્ડ

(D) મટવ ન

“નગરીય જીવનશૈલી” નો સસધ્ાાંત કોણે આ્યો.
(A) ક્રકગ્સલે ડેસવસ

(B) લુઈ વથવ

(C) ઓગસ્ટ કોમ્ટ (D) ર્ગેસ

4.

મહાનગરની વસ્તી કે ટલી હોય છે ?
(A) 1 લાખ

5.

(B) 42

(B) ઈ.સ. 1958

(C) ઈ.સ. 1972

(D) ઈ.સ. 2006

(B) મેતસ વેર્ર

(C) જ્યોર્જ સસમેલ

(D) ર્ગેસ

(B) શ્વેત ગુન્હા

(C) બ્લ્્ુ કોલર ક્રાઈમ

(D) ફોજદારી ગુન્હા

નગરના વસવાટના પ્રશ્નો હલ કરવા માટે સરકાર દ્વારા “રે ન્ટ કન્િોલ એતટ” ક્યારે આવયો.
(A) 1948

10.

(D) 108

મોભાદાર વયક્તતના સ્વીકૃ ત વયવસાયમાાં આચરવામાાં આવતા ગુન્હાને ક્યાાં ગુન્હા તરીકે ઓળખાય?
(A) ક્રદવાની ગુન્હા

9.

(C) 50

પુસ્તક “હ્ુમન સોસાયટી” ના લેખક જણાવો.
(A) ક્રકગ્સલે ડેસવસ

8.

(D) 7 લાખ

જવાહરલાલ નહેરૂ રાષ્િીય અર્વન ડેવલપમેન્ટ સમશનની સ્થાપના ક્યારે થઇ?
(A) ઈ.સ. 1951

7.

(C) 10 લાખથી વધુ

2001ની વસ્તી ગણતરી મુજર્ ભારતમાાં મહાનગરોની સાંખ્યા કેટલી હતી?.
(A) 14

6.

(B) 2 લાખ

(B) 1951

(C) 1978

(D) 1920

માનસસક સવકૃસતના પ્રકારોમાાં નીચેમાાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી?
(A) મનોદૈ ક્રહક સવકૃસત

(B) મનોસ્ના્ુ સવકૃસત

(C) ક્રક્રયાત્મક મનોસવકૃ સત (D) પ્રચ્છન્ન મનોસવકૃસત

__________________

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016
અભ્યાસક્રમ

O અનુસ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (M.A.)

Numerical Code: 0038

પાઠ્યક્રમ

O પયાવ વરણનુાં સમાજશાસ્ત્ર (MSO-07)

નોંધણી નાંબરO

તારીખ

O 12/07/2016

Numerical Code: 023

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચના

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયાત છે .

પ્રશ્ન-1

પયાવ વરણના સમાજશાસ્ત્રનુ ાં મહત્વ સમજાવો.

કુ લ ગુણ

O 70

(12)

અથવા
પ્રદૂ ર્ણના કારણો જણાવો.
પ્રશ્ન-2

પ્રદૂ ર્ણની માનવ સાંસ્કૃસત ઊપર થયેલ અસરો વણવવો.

(12)

અથવા
સામાજજક આંદોલનના પ્રકાર વણવવો
પ્રશ્ન-3

ભારતમાાં કુ પોર્ણની ક્સ્થસત વણવવો.

(12)

અથવા
માનવ અને કુ દરત વચ્ચે નો સાંર્્
ાં વણવવો
પ્રશ્ન-4

પયાવ વરણીય કાન ૂનોના અમલીકરણમાાં ઉભી થતી સમસ્યાઓ વણવવો.

(12)

અથવા
ટકાઉ સવકાસની વયાખ્યા જણાવી માપદાં ડ વણવવો
પ્રશ્ન-5

ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)

(12)

1. પયાવ વરણની સવભાવના
2. પ્રદૂ ર્ણ સનયાંત્રણ ્ારો
3. નમવદા આંદોલન
4. કુ દરતી સાંસા્ન.
5. પ્રદુ ર્ણ સનવારણ
પ્રશ્ન-6
1.

બહુવૈકલ્પપક પ્રશ્નો લખો.
પક્રરક્સ્થસત સવજ્ઞાનએ સજીવો અને પયાવ વરણ વચ્ચેના પારસ્પક્રરક સાંર્્
ાં ોને તપાસતુ ાં સવજ્ઞાન છે .
A. મ ૂરે

2.

(10)

B. સમલ

C. મગરા
ાં ૂ

D. તમામ

_________ વા્ુ માનવ તથા સજીવ જીવનને ટકાવી રાખે છે .
A. નાઈિોજન

B. કાર્વનડાયોતસાઈડ

C. ઓક્તસજન

D. એકપણ નહીં

3.

સજીવ સ ૃષ્ષ્ટનો વ ૃદ્ધદ્નો આ્ાર _________ છે .
A. આગ

4.

D. સમ ૂહ

B. ઇકોલોજી

C. સાયકોલોજી

D. તમામ

B. ર્ોડો

C. નાગા

D. દઢવાવ

B. કડકવા

C. નમવદા

D. તમામ

સવશ્વ પયાવ વરણ ક્રદવસની ઉજવણી ____________ક્રદવસે થાય છે .
A. 1 ડીસેમ્ર્ર

9.

C. જૂથ

__________નદી ઉપર સરદાર ર્ાં્ ર્ાાં્વામાાં આવેલ છે .
C. મેશ્વો

8.

B. સાંઘર્વ

પયાવ વરણીય આંદોલનોમાાં __________ આંદોલન ખ ૂર્ મહત્વનુ ાં છે .
A ચીપકો

7.

D. જ્વાળા

સનવસનતાંત્ર શબ્દ ____________નો ર્નેલો છે .
A. સોશીયોલોજી

6.

C. અંગારા

પક્રરક્સ્થસત સવજ્ઞાનએ એક ___________ર્ાર્ત છે .
A. જૈસવક

5.

B. પાણી

B. 5 જૂન

C. 2 ઓતટોમ્ર્ર

D. એકપણ નહીં

માત્ર __________ સાંપ ૂણવ ઉકે લ લાવી શકતા નથી.
A.કાયદા

B. રસ્તા

C.સાંપસત

D. સમલકત

10. ___________નુ ાં સમાજશાસ્ત્ર એટલે માનવીના તેના પયાવ વરણ સાથેના સાંર્્
ાં ોનુ ાં સવજ્ઞાન છે .
A. નગર

B. ઉદ્યોગ

C. પયાવ વરણ

D. તમામ

__________________

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016
અભ્યાસક્રમ

O અનુસ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (M.A.)

Numerical Code: 0038
નોંધણી નાંબરO

પાઠ્યક્રમ

O પ્રાદે સશક સમાજશાસ્ત્ર/ ક્રક્રયાનુ ાં સમાજશાસ્ત્ર (MSO-08)

તારીખ

O 13/07/2016

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચના

O દરે ક પ્રશ્નો ફરજીયાત છે .

પ્રશ્ન-1

Numerical Code: 0240

કુ લ ગુણ O 70

સામાજજક ક્રક્રયાનો અથવ સમજાવી તે અંગેના સમાજશાસ્ત્રીય સસધ્ાાંતની સવસ્ત ૃત ચચાવ કરો.

(12)

અથવા
ભારતમાાં થયેલ સવસવ્ આંદોલનોની ચચાવ કરી તેની સમાજ ઉપર થતી અસરો સમજાવો.
પ્રશ્ન-2

નારીવાદી સસધ્ાાંત તરીકે ઉદારમતવાદી નારીવાદ સમજાવો.

(12)

અથવા
સ્વૈલ્ચ્છક કાયવન ુ ાં મહત્વ સમજાવી સમાજ ઉપર તેની અસરો સમજાવો.
પ્રશ્ન-3

ભારતીય આયોજનના અલભગમોની સવસ્ત ૃત ચચાવ કરો.

(12)

અથવા
સવકાસ અંગેના લર્ન સરકારી પ્રયત્નોની ચચાવ કરો.
પ્રશ્ન-4

પાંચાયતી રાજ સમજાવી તેના ઉદ્દે શ્ય તથા માળખુ ાં સમજાવો.

(12)

અથવા
લોકભાગીદારીના સવસવ્ પ્રકારો સમજાવો.
પ્રશ્ન-5

ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)

(12)

1. સામાજજક સવેક્ષણ પધ્સત
2. ગુજરાતમાાં મજૂર મહાજન સાંઘની ભ ૂસમકા
3. ભારતની પાંચવર્ીય યોજનાના ઉદ્દે શ્ય
4. ગ્રામપાંચાયતનાાં કાયો
5. લોકશાહીમાાં લોકભાગીદારીનુ ાં મહત્વ
પ્રશ્ન-6

માાંગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો.
(A) સાચો નવકપપ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પ ૂરો.

(05)

1. સમાજશાસ્ત્રમાાં તાક્રકિક અને લર્ન તાક્રકિક ક્રક્રયાનો ખ્યાલ________એ આ્યો.
A. મેતસ વેર્ર

B. સવલ્રેડ પરે ટો

C. ટાલ્કોટ પાસવન્સ

2. સૌપ્રથમ સવદ્યાથી આંદોલન _________માાં ઉદ્દભવ્ુ ાં હતુ.ાં
A. રાાંસ
3.

B. જમવની

ગુજરાતમાાં _________માાં મજૂર મહાજન સાંઘની રચના થઈ.
A. 1930

4.

B. 1910

C. 1920

ભારતમાાં 1949માાં ________ના અધયક્ષ સ્થાને આયોજન પાંચની રચના કરવામાાં આવી.
A. ગાાં્ીજી

5.

C. ભારત

B. જવાહરલાલ નહેરૂ

C. સરદાર પટે લ

પાંચાયતી રાજ સાંસ્થામાાં ________સવોચ્ચ એકમ છે .
A. જીલ્લા પાંચાયત

B. ગ્રામ પાંચાયત

C. તાલુકા પાંચાયત

(A) જોડકાાં જોડો.

(05)
(A)

(B)

1.

પ્રથમ પાંચવર્ીય યોજના

1.

1927

2.

ગ્રામ સ્વરાજનો મ ૂળ ખ્યાલ

2.

ભારતીય ઉદ્યોગોમાાં કામદાર સમસ્યાઓ

3.

‘અવાજ’ સાંસ્થા

3.

1951

4.

વી.વી. લગક્રર

4.

ડૉ. ઈલા પાઠક

5.

અલખલ ક્રહિંદ મક્રહલા પક્રરર્દ

5.

મહાત્મા ગાાં્ી

__________________

