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B.Ed. (પ્રથભ

લમ)

સ્લાધ્મામકામય (2018-2019)
અભ્માવકે ન્દ્રને વલાની છે લ્રી તાયીખ

ાઠ્યક્રભ કય કડ

સ્લધ્મામ

30/11/2019

ES-102 અને ES-103

થીમયી/પ્રેક્ટીકર

30/11/2019

નલ  મ  દ્ધ નત ( ES-111, ES-112, ES-113, ES-114,

થીમયી/પ્રેક્ટીકર

ES-118, ES-119, ES-120)  વં દ ક યે ર ફે
 દ્ધ નત ઓ ( ફે નલ  મ )
30/11/2019

પા ઉ ન્દ્ડે ળ ન ા ઠ્ય ક્ર ભ ( E S - 1 2 1 )

થીમયી/પ્રેક્ટીકર

લૈ ક લ્લ્ ક ા ઠ્ય ક્ર ભ ( ES-132, ES-134, ES-135)

થીમયી/પ્રેક્ટીકર

સ ૂચના :
 દયે ક પલમના સ્લાધ્મામ પયજજમાત છે .
 તભાયા સ્લાધ્મામ ત્રો તભાભ ફી.એડ્ . પ્રોગ્રાભકે ન્દ્રના કો–ઓડીનેટયને પનમત વભમભાાં રૂફરૂ કે યજીસ્ટય
ટારથી જભા કયલાના યશેળે.
 સ્લાધ્મામની એક કોી ોતાની ાવે ઝેયોક્ષ કયાલીને યાખલી.

નિમ નલદ્યાથી નભત્ર
દૂ યલતી પળક્ષણભાાં અભ્માવ ભાટે દયે ક અભ્માવક્રભભાાં ાઠ્યક્રભદીઠ્ સ્લાધ્મામકામમ યજૂ કયલા પયજજમાત છે . દયે ક
સ્લાધ્મામકામમ ભાટે ૩૦ ગુણ પનપિત છે . રયણાભભાાં તેનો બાયાાંક ૩૦% છે .
સ્લાધ્મામકામમનો મુખ્મ ઉદે શ્મ યીક્ષા ભાટે ની પ ૂલમ તૈમાયી છે . સ્લાધ્મામકામમભાાં પ ૂછલાભાાં આલેર પ્રશ્નોનુ ાં ભાખુ ાં
યીક્ષાના પ્રશ્નત્ર જેવુ ાં શોમ છે . પ્રશ્નોના જલાફભાાં અભ્માવ વાભગ્રીનુ ાં પુનયાલતમન કયલાનુ ાં નથી શોતુ.ાં તભે લાાંચનથી
જે ળીખ્મા છો, જે વભજ્મા છો, તે ોતાની બાાભાાં રખલાનુ ાં શોમ છે . જેથી તભે સ્લાધ્મામકામમ તૈમાયી કયલાની
કાભગીયી ગાંબીયતાથી કયળો. તભાયે ાઠ્યક્રભના સ્લાધ્મામકામમભાાં પ ૂછલાભાાં આલેર પ્રશ્નોના જલાફ રખતા શેરા
પ્રથભ ાના ઉય નીચે મુજફની ભારશતી રખલી જરૂયી છે .

(પ ૂરં ુ નાભ, ાઠ્યક્રભ, સ્લાધ્મામ વંખ્મા, અભ્માવક્રભ, વયનામ,ંુ નોંધણી નંફય)
અભે ઈચ્છીએ છીએ કે તભે દયે ક સ્લાધ્મામકામમ અરગ-અરગ ચોડાભાાં સુદય
ાં
બાાભાાં ઉય દળામ લેર મુજફની
ભારશતી વાથે છે લ્રી તાયીખ શેરા અભ્માવ કે ન્દ્ર ય ભોકરી આળો. સ્લાધ્મામકમો પ્રથભલમ અને રરપતમલમ તેભજ
અન્દ્મ જે-તે લમના પ્રામોણગક કામો પ ૂણમ કમામ ફાદ જ રેણખત યીક્ષાનુ ાં પોભમ બયવુ ાં અન્દ્મથા રેણખત યીક્ષા આલા
દે લાભાાં આલળે નરશ

અભ્માવક્રભ – પલલયણ ( પ્રથભ લમ)
જૂથ : A પયજજમાત ાઠ્યક્રભ (Compulsory Paper) (12 ક્રે ડડટ = 09 વૈદ્ધાંનતક + 03 િામગગક)
ુ ને રક્ષભાાં રઈને પ્રત્મેકની 04 ક્રે રડટ
ળાાના પળક્ષક તયીકે ની વ્મલવાપમક જરૂરયમાત અને અભ્માવક્રભના પલળા શેતઓ
ધયાલતા 03 ાઠ્યક્રભો પનધામરયત કયલાભાાં આવ્મા છે .
અનુ.નં.

કવય કડ

કવય ળીયક (નલમનું નાભ)

વૈદ્ધાંનતક + િામગગક

1.

ES-101

અધ્મેતા અને પલકાવનુાં ભનોપલજ્ઞાન

3+1

2.

ES-102

લતમભાન બાયતભાાં પળક્ષણના રયભાણો

3+1

3.

ES-103

પળક્ષણ પ્રપળક્ષણ (Learning to Teach)

3+1

જૂથ : B નલમલસ્તુ આધાડયત દ્ધનતળાસ્ત્રના ાઠ્યક્રભ (Method Paper) (08 ક્રે ડડટ = 04 વૈદ્ધાંનતક + 02 િામગગક)
ળાાના પલમોભાાં ભેલેરી રામકાત અને ળૈક્ષણણક અનુબલને ધ્માનભાાં રઇને નીચેના ળાાકીમ પલમોભાાંથી આ દ્વાયા
વાંદ થમેર ફે પલમલસ્તુભાાં ગુજયાત વયકાયશ્રીના ધોયણ-8 થી ધોયણ-12ના પ્રલતમભાન અભ્માવક્રભનો વભાલેળ થામ છે .
અનુ.નં .

કવય કડ

કવય ળીયક (નલમનું નાભ)

વૈદ્ધાંનતક + િામગગક

1.

ES-111

પલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજીનુાં અધ્માન

3+1

2.

ES-112

ગણણતનુાં અધ્માન

3+1

3.

ES-113

વાભાજજક પલજ્ઞાનનુાં અધ્માન

3+1

4.

ES-114

અંગ્રેજીનુાં અધ્માન

3+1

5.

ES-115

રશન્દ્દીનુાં અધ્માન

3+1

6.

ES-116

ગુજયાતીનુાં અધ્માન

3+1

7.

ES-117

વાંસ્કૃતનુાં અધ્માન

3+1

8.

ES-118

લાણણજ્મ વ્મલસ્થાનુાં અધ્માન

3+1

9.

ES-119

નાભાનાાં મ ૂતત્લોનુાં અધ્માન

3+1

10.

ES-120

ભનોપલજ્ઞાનનુાં અધ્માન

3+1

જૂથ : C પાઉન્દ્ડેળન ાઠ્યક્રભ (Foundation paper) (04 ક્રે ડડટ - 03 વૈદ્ધાંનતક + 01 િામગગક)
અનુ.નં.

કવય કડ

કવય ળીયક (નલમનું નાભ)

1.

ES-121

બાયતભાાં પ્રાથપભક અને ભાધ્મપભક પળક્ષણનો પલકાવ

વૈદ્ધાંનતક + િામગગક
3+1

જૂથ : D લૈકલ્લ્ક ાઠ્યક્રભ (Optional Paper) (08 ક્રે ડડટ – 06 વૈદ્ધાંનતક + 02 િામગગક)
નીચે આેર પલમોભાાંથી ગભે તે ફે પલમ વાંદ કયલાના યશેળ.ે
અનુ.નં.

કવય કડ

કવય ળીયક (નલમનું નાભ)

વૈદ્ધાંનતક + િામગગક

1.

ES-131

પળક્ષણભાાં મામલયણ

3+1

2.

ES-132

ભાનલ અપધકાયો અને વમુદામ પલકાવ

3+1

૩.

ES-133

ભાગમદળમન અને વરાશ

3+1

4.

ES-134

પલપળષ્ટ પળક્ષણ (સ્ે.એજ્યુકેળન)

3+1

5.

ES-135

વભાલેળક ળાા

3+1

6.

ES-136

ભાધ્મભોનો પળક્ષણભાાં પલપનમોગ

3+1

B.Ed.(િથભ લય)
ES-102 : લતયભાન બાયતભાં નળક્ષણના ડયણાભ

ુ - 30
કુ ર ગણ

અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચેના િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.
1.

(1 X 10 = 10)

તભાયી ળાાભાાં પળક્ષણ અવભાનતા ઘટાડલા ભાટે સુક્ષ્ભ આમોજન કયી તેના કાયણો અને ઉકેરો ળોધી પળક્ષણ
અયભાનતા ઘટાડલા ભાટે ઉકે રો અભરભાાં મ ૂકી કે ટરી વપતા પ્રાપ્ત કયી તેનો અશેલાર તૈમાય કયો.

િશ્ન-2 નીચેના ફે િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

વભાજની રાક્ષણણકતાઓ જણાલો

2.

ફાકને વાભાજીક કયલા ભાટે પળક્ષકની ભ ૂપભકા જણાલો.

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.
1. ભાનલ અપધકાયનો અથમ જણાલો.
2. પલદ્યાથીઓને નેતાગીયીની તારીભ ભાટે કે લા પ્રકાયે આમોજન કયવુ ાં જોઈએ.
3. વાભાજીક રયલતમનના પ્રેયકફો જણાલો.
4. ખાનગીકયણ એટરે શુ.ાં ?
5. ભાનલ અપધકાયોના પ્રકાયો એટરે શુ.ાં ?

________________

(2 X 10= 10)

(5 X 2= 10)

B.Ed. (િથભ લય)
ુ - 30
કુ ર ગણ

ES-103 : નળક્ષક – િનળક્ષણ
અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચેના િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.
1.

(1 X 10 = 10)

તભાયી ળાાના પલદ્યાથીઓને પ્રોત્વારશત થામ તે ભાટે પુસ્તકારમભાાં આલતાાં વાભાપમકો, વાંળોધનત્રો અને
વાયા પુસ્તકોની માદી તૈમાય કયી. એક વયખા યવ ધયાલતા પલદ્યાથીઓના જૂથો ફનાલી લાચન દ્વાયા તેભાાં
યશેરી વાયી ફાફતોનો અશેલાર તૈમાય કયાલો. (જુ દા જુ દા 5 જૂથોભાાં તૈમાય કયો.)

િશ્ન-2 નીચેના ફે િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

ળાાભાાં આચામમની ાત્રતા જણાલો.

2.

U.G.C. ના કામો જણાલો..

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.
1.

NCTE એટરે શુ ાં ?

2.

યુપનલપવિટીનુ ાં ભાખુ ાં ચાટમ દ્વાયા વભજાલો.

3.

ભપત અને પયજીમાત પળક્ષણનો અથમ જણાલો.

4.

આદળમ પળક્ષકના ગુણો જણાલો.

5.

ઈ-રપનિંગ એટરે શુ ાં ?

________________

(2 X 5= 10)

(5 X 2= 10)

B.Ed.(િથભ લય)
ES- 111 : નલજ્ઞાન અને ટે કનરજીન ંુ અધ્માન

ુ - 30
કુ ર ગણ

અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચે આેર િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.

(1 X 10 = 10)

1. ફરશિગો રેન્દ્વથી યચતા પ્રપતફીંફનુ ાં સ્થાન, કદ અને આકાય જણાલો.
િશ્ન-2 નીચેના આેરા િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

એલોગ્રેડો આંકની વભજ ઉદાશયણવશ આો.

2.

કૃપ વાંફપાં ધત મુખ્મ કામો કમા છે ? તેને વાંરગ્ન પ્રવ ૃપતિઓઓ જણાલો.

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.
1.

વભસ્મા ઉઉકેર દ્ધપતના વોાનો જણાલો.

2.

પલજ્ઞાન પ્રમોગળાાભાાં વરાભતીનુ ાં વ્મલસ્થાન ળી યીતે કયળો?

3.

પલજ્ઞાન પ્રમોગળાાભાાં યીક્ષણ કયતી લખતે ધ્માનભાાં યાખલાની ફાફતો જણાલો.

4.

પ્રદુ કો એટરે શુ?ાં ઉદાશયણ આો.

5.

યવામણણક ફાંધન એટરે શુ?ાં

________________

(2 X 5 = 10)

(5 X 2 = 10)

B.Ed.(િથભ લય)
ES- 112 : ગગણતન ંુ અધ્માન

ુ - 30
કુ ર ગણ

અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચે આેર િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.

(1 X 10 = 10)

1. ગણણત પલમના ધોયણ-9 નાાં ાઠ્યપુસ્તકભાાંથી એકભ વાંદ કયી ળોધ દ્ધપત, પ ૃથ્થકયણ દ્ધપત અને
વાંમોગીકાયણ દ્ધપત એભ પ્રત્મેક દ્ધપત ભાટે અધ્્માનકામમન ુ ાં પ્રમોજન કયો.

િશ્ન-2 નીચેના આેરા િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

(2 X 5= 10)

પ ૂજાએ સ્ત ૃપત પાઇનાન્દ્વ કાંની ાવેથી 20,૦૦૦ રૂપમા ૩ લમ ભાટે 10 ટકાના ચક્રવ ૃદ્ધદ્ધ વ્માજે રીધા જો
પ ૂજાએ રમ પાઇનાન્દ્વ કાંની ાવેથી 20,૦૦૦ રૂપમા ૩ લમ ભાટે 10 ટકાના વાદા વ્માજે રીધા શોત તો
કેટરા રૂપમા ઓછા ચુકલલા ડે.

2.

કમ્પપ્યુટયની ગણણત પલમભાાં ભશત્લ જણાલી. ચાય વાંખ્માઓ a,b,c,d ની વયે યાળ રકિંભત ળોધલા ભાટે નો
પરોચાટમ યચી. અરગોરયધભનો અભર a=10, b=15, c=21 અને d=35 ભાટે કયો.

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.

(5 X 2= 10)

1.

અવયકાયક દઢીકયણ ાઠ્ ભાટે ધ્માનભાાં યાખલાની કોઈ ણ ચાય ફાફતો જણાલો.

2.

જીઓ ફોડમ કોને કશેલામ. તેની ઉમોગીતા જણાલો.

3.

𝑓:N N, f( ) = 2

થી વ્માખ્માપમત કયો, 𝑓 પલદ્યેમ છે ? 𝑓 નો પલસ્તાય ળોધો. જો A={1,2,4,8,16} શોમ, તો

𝑓(A) ભેલો. 56 અને 65ના પ્રપતણફિંફ અને પ ૂલમપ્રપતણફિંફ ણ ભેલો.
4.

પત્રજ્મા ળોધો.
5.

2

ળાંકુની પત્રજ્મા અને ત્રાાંવી ઊંચાઈનો ગુણોતિઓય 4:7 છે . તેની વ્રકવાટીનુ ાં ક્ષેત્રેપ 792 વેભી છે , તો ળાંકુની
વાણફત કયો કે,

.

________________

B.Ed. (િથભ લય)
ES-113 : વાભાજજક નલજ્ઞાનન ંુ અધ્માન

ુ - 30
કુ ર ગણ

અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચેના િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.
1.

(1 X 10 = 10)

રક્રમાત્ભક વાંળોધનના ઉમોગ દ્વાયા લગમખડાં ભાાં નડતી વભસ્માઓને ઓખો અને તેના દ્વાયા લગમ ખાંડની
વભસ્માઓનો ઉકેરો ળોધો.

િશ્ન-2 નીચેના ફે િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

વાભાજજક પલજ્ઞાનનો અને પલજ્ઞાન વાથેના અનુફધ
ાં વભજાલો.

2.

પનફાંધ પ્રકાયના પ્રશ્નોના પામદા ભમામ દાઓ જણાલો.

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.
1.

સ્લાધ્મામ ધ્ધપતના રક્ષણો જણાલો.

2.

પ્રદળમન દ્ધપતની ભમામ દા જણાલો.

3.

નકળાના પ્રકાયો ચાટમ દ્વાયા જણાલો.

4.

લાપિક આમોજનનો અથમ વભજાલો.

5.

ભાઈક્રો અને વેત ુ ાઠ્નો અથમ વભજાલો.

________________

(2 X 5= 10)

(5 X 2= 10)

B.Ed. (First Year)
ES- 114 : Teaching of English

Total Marks- 30

અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

Q-1 Answer the following question in about 800 words.
1.

Which speaking activities will you incorporate while developing speaking skills? How ?.

Q-2 Answer the following questions in about 500 words.
1.
2.

(1 X 10 = 10)

(2 X 5 = 10)

Distinguish authoritarianism from ethnocentrism.
What are the important language functions that the learner has to perform orally?

Q-3 Answer the following questions in about 200 words.
What is ‘regression’ ?
What does ‘critical thinking’ involve ?
What are ‘signpost questions ?
What is ‘textual cohesion’ ?
5. Define ‘core vocabulary’ ?
1.
2.
3.
4.

________________

(5 X 2= 10)

B.Ed.(િથભ લય)
ુ - 30
કુ ર ગણ

ES- 118 : લાગણજ્મ વ્મલસ્થા
અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચેના િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.
1.

(1 X 10 = 10)

ુ ાઠ્ તૈમાય કયો.
ધોયણ-12નો એક એકભ રઇ ભાઈક્રોાઠ્ અને વેત

િશ્ન-2 નીચેના ફે િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

વાયા અભ્માવક્રભના રક્ષણો જણાલો.

2.

પ્રોજેક્ટ ધ્ધપતનુ ાં પળક્ષણભાાં ભશત્લ જણાલો.

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.
1.

અનુફધ
ાં નો અથમ વભજાલો.

2.

અધ્માનનાાં મ ૂભ ૂત સ ૂત્રો જણાલો.

3.

રશ્મ-શ્રાવ્મ વાધનોના નાભ આો.

4.

પનદાન કવોટીનો ઉમોગ કયલા કઈ-કઈ ફાફતોનુ ાં ધ્માન આળો.

5.

ઉચાયાત્ભક પ્રરક્રમાના ફે ાવાાંઓના નાભ જણાલો.

________________

(2 X 10= 10)

(5 X 2= 10)

B.Ed.(િથભ લય)
ES- 119 : નાભનાં મ ૂતત્લન ંુ અધ્માન

ુ - 30
કુ ર ગણ

અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચેના િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.

(1 X 10 = 10)

1. નાભના પલમનો ધોયણ-11 અને ધોયણ-12 કોઈ એક એકભનાાં ચાય કૌળલ્મનાાં ભાઈક્રો ાઠ્ તૈમાય કયો.
(પલમાબીમુખ, પ્રશ્નપ્રલારશતા, સુદ્ઢીકયણ અને કા.ા.કામમ)

િશ્ન-2 નીચેના ફે િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

નાભનાાં મ ૂતત્લોના ધ્મેમો જણાલો.

2.

જૂથ ચચામ ધ્ધપતના પામદાઓ જણાલો.

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.
1.

તુરનાત્ભક ધ્ધપતનો અથમ જણાલો.

2.

ાઠ્ આમોજનનો અથમ જણાલો.

3.

ભાઈક્રોટીણચિંગની ભમામ દાઓ જણાલો.

4.

એકભ આમોજનનાાં વોાનો જણાલો.

5.

અભ્માવક્રભનો અથમ વભજાલો.

________________

(2 X 10= 10)

(5 X 2= 10)

B.Ed. (િથભ લય)
ES-120 : ભનનલજ્ઞાનન ંુ અધ્માન

ુ - 30
કુ ર ગણ

અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચેના િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.
1.

(1 X 10 = 10)

બુધ્ધ્ધભાન કવોટી એટરે શુ ાં ? બુધ્ધ્ધભાન કવોટીના ઉમોગ દ્વાયા તભાયા લગમના પલદ્યાથીઓના વ્મક્ક્તગત
તપાલત તાવો. (પલદ્યાથીઓની વાંખ્મા ૫૦ રેલી)

િશ્ન-2 નીચેના ફે િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

વ્મક્ક્ત અભ્માવ ધ્ધપતના રાબ-ગેયરાબ જણાલો.

2.

ભનોપલજ્ઞાન ધ્ધપતઓનો ચાટમ તૈમાય કયો.

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.
1.

ુ જણાલો.
વાયા પ્રશ્નત્રના શેતઓ

2.

દશ્મ-શ્રાવ્મ વાધનોના પ્રકાયો જણાલો.

3.

ઈન્દ્ટયનેટના પામદા જણાલો.

4.

ઈ-ભેઈરનો અથમ વભજાલો.

5.

પલડીમો કોન્દ્પયન્દ્વ એટરે શુ ાં ?

________________

(2 X 5= 10)

(5 X 2= 10)

B.Ed. (િથભ લય)
ES- 121 : બાયતભાં િાથનભક અને ભાધ્મનભક નળક્ષણન નલકાવ

ુ - 30
કુ ર ગણ

અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચેના િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.
1.

(1 X 10 = 10)

વાંસ્કૃપત એટરે શુ ાં ? બાયતીમ વાંસ્કૃપતના વદબમભાાં તભાયી ળાાએ કયાલેર પ્રવ ૃપતિઓઓઓની માદી વાથે તેના
વાયા-નફા અનુબલોનો અશેલાર યજૂ કયો.

િશ્ન-2 નીચેના ફે િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

વલમપળક્ષા અણબમાન પલેના ફાંધાયણની ટૂાંકભાાં ચચામ કયો..

2.

યાષ્રીમ વાક્ષયતા પભળન મોજનાની ટૂાંકભાાં જાણકાયી આો..

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.
1.

બાયતીમ વભાજભાાં સ્ત્રીઓની આપથિક વભસ્માઓ દૂ ય કયલાના ચાય ઉામો જણાલો.

2.

પ્રોઢ પળક્ષણ એટરે શુ ાં ?

3.

નલોદમ ળાાઓની આલશ્મકતા ળા કાયણે ઉદ્દબલી ?

4.

અલેજી પળક્ષકનો અથમ જણાલો.

5.

ભાધ્મપભક પળક્ષણ એટરે શુ ાં ?

________________

(2 X 5= 10)

(5 X 2= 10)

B.Ed. (િથભ લય)
ુ ામ નલકાવ
ES- 132 : ભાનલ અનધકાય અને વમદ

ુ - 30
કુ ર ગણ

અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચેના િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.
1.

(1 X 10 = 10)

તભાયા ગાભની ગ્રાભ-ાંચામત અને વયાંચની મુરાકાત રઇ તેની વગલડો, ગ્રાન્દ્ટ, ળાા સુપલધા, ાણી
વ્મલસ્થા લગેયે ફાફતોની જાણકાયી ભેલી એક અશેલાર તૈમાય કયો.

િશ્ન-2 નીચેના ફે િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

આય. ટી. આઈ. શેઠ્ ભારશતી જણાલો.

2.

પળક્ષણ ભેલલાના અપધકાયનુ ાં ભશત્લ વભજાલો.

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.
1.

સ્ત્રીઓના ભાનલ અપધકાયોની કઈ-કઈ જોગલાઈઓ છે ?

2.

ફ અયાધીઓની રાક્ષણણકતાઓ જણાલો.

3.

ગ્રાભ વમુદામની વ્માખ્મા આો.

4.

ાંચામતી યાજનો અથમ જણાલો.

5.

ગ્રાભ વેલકના કમો જણાલો.

________________

(2 X 5= 10)

(5 X 2= 10)

B.Ed. (િથભ લય)
ES- 134 : નલનળષ્ટ નળક્ષણ (સ્ે.એજ્યકુ ેળન)

ુ - 30
કુ ર ગણ

અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચેના િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.
1.

(1 X 10 = 10)

તભાયી આવાવના પલસ્તાયોભાાંથી જુ દી-જુ દી પલકરાાંગતા ધયાલતાાં ફાકોની માદી ફનાલી તેના ભાટે કે લા
અધ્મામનભાાં પેયપાય, ળાાની વગલડોભાાં પેયપાય કયી ળકામ તેની મોગ્મ અને પલસ્ત ૃત વભજ આો.

િશ્ન-2 નીચેના ફે િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

વેયેબ્રર ાલ્વી ધયાલતા ફાકોની ઓખ કે લી યીતે કયળો ?

2.

વાાંલેણગક પલપળષ્ટ ફાકોનો અથમ વભજાલો.

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.
1.

ઓટો સ્કરેટોણરવ ફાકોનો ઉચાયો જણાલો.

2.

શ્રલણદો પલકરાાંગ ફાકોના પ્રકાયો જણાલો.

3.

રે નેફર ફાકોના રક્ષણો જણાલો.

4.

ભગજના ક્ષઘાતના કાયણો જણાલો.

5.

પલપળષ્ટ પળક્ષણની વ્માખ્મા જણાલો.

_______________

(2 X 5 = 10)

(5 X 2= 10)

B.Ed. (િથભ લય)
ુ - 30
કુ ર ગણ

ES- 135 : વભાલેળક ળાા
અભ્માવકે ન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 30/11/2019
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશેળે.

િશ્ન-1 નીચેના િશ્નન જલાફ આળયે 800 ળબ્દભાં આ.
1.

(1 X 10 = 10)

અક્ષભમતા ધયાલતાાં ફાકોનુ ાં મ ૂલ્માાંકન ભાટે ઓખમાદી તૈમાય કયી (પ્રશ્નાલણર) કોઈ ણ ાાંચ ળાાના
અક્ષભમ ફાકોનાાં ઓખ ભાટે ના કાયણોનો અશેલાર તૈમાય કયો.

િશ્ન-2 નીચેના ફે િશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાં આ.
1.

વભાલેળક ળાાની જરૂયીમાતો જણાલો.

2.

અધ્મમન અક્ષભમતાના કાયણો જણાલો.

િશ્ન-3 નીચેના િશ્નના જલાફ આળયે 200 ળબ્દભાં આ.
1.

યાભળમનના રક્ષણો જણાલો.

2.

ળૈક્ષણણક છાત ફાકોની વ્માખ્મા આો

3.

લાણી અને બાાની અક્ષભમતા એટરે શુ ાં ?

4.

અમોગ્મ ઉછે યનો અથમ જણાલો.

5.

ગુરુતાગ્રાંથીનો પલકાવ એટરે શુ.ાં ?

________________

(2 X 10= 10)

(5 X 2= 10)

