
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

 

અભ્માવક્રભ : ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    નોંધણી નાંફય :______________ 

ાઠ્યક્રભ : ES-331      

નલમ  : અભ્માવક્રભ અને અધ્માન  

તાયીખ  : 26/12/2017      

વભમ  : 11.00 to 02.00    કુર ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (48) 

1. અભ્માવક્રભના મખુ્મ અભબગભ જણાલી અભ્માવક્રભના વલકાવના ાવાાંઓની સ્ષ્ટતા કય. 
2. તાંત્ર અભબગભની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી અનદેુળાત્ભક તાંત્રના યચવમતાએ કમા તફક્કાઓભાાંથી વાય 

થવુાં ડ ેછે તેની વલગત ેચચાા કય. 
3. પ્રજેક્ટ કામાના ધ્મેમ જણાલી પ્રજેક્ટ કામાના પ્રકાયની સ્ષ્ટતા કયી પ્રજેક્ટ કામાનુાં આમજન 

કેલી યીતે કયળ તેની ચચાા કય. 
4. અધ્માન આમજનનાાં ગરાાં જણાલી વળક્ષક આમજક તયીકેની ભવૂભકા સ્ષ્ટ કય. 
5. અધ્માન ક્ષભતા અને કોળલ્મન અથા સ્ષ્ટ કયી કોળલ્મનુાં લગીકયણ કયી અધ્માન કોળલ્મનુાં 

પ્રવળક્ષણ કેલી યીતે આળ તેની ચચાા કય. 
6. ળૈક્ષભણક ભાધ્મભનુાં લગીકયણ કયી લૈમક્ક્તક ઉકયણ તયીકે અભબક્રવભત અધ્મમન વાભગ્રી અને 

કમ્પ્યટૂય આધારયત વળક્ષણની વલગતે ચચાા કય. 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છ ભાાંથી ચાય)   (24) 

1. અભ્માવક્રભની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી અવયકાયક અભ્માવક્રભના ચાય અગત્મના આધાય જણાલ. 
2. અભ્માવક્રભ વલકાવની પ્રરક્રમાને અવય કયતાાં વાભાજજક અને વયકાયી ફની ચચાા કય. 
3. વાંળાધન કેન્દ્રભાાં કમા પ્રકાયના વાંળાધન ઉરબ્ધ શમ છે? તેભને ટૂાંકભાાં લણાલ. 
4. અનદેુળાત્ભક શતેઓુ અને લતાનમરૂક શતેઓુની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી ફાંને લચ્ચેન બેદ વભજાલ. 
5. જૂથ વળક્ષણના રક્ષણ જણાલી જૂથ વળક્ષણના પામદા અને ગેયપામદાની ચચાા કય. 
6. વલકાવાત્ભક મલૂ્માાંકન એટર ેશુાં ? પ્રરક્રમા મલૂ્માાંકન અને નીજ મલૂ્માાંકન લચ્ચે ળ તપાલત છે ? 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દળ ભાાંથી આઠ)    (16) 

1. અભ્માવક્રભની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કય. 
2. વલદ્યાળાખા એટરે શુાં ? વલદ્યા ળાખાનુાં ભાખુાં સ્ષ્ટ કય. 
3. વભગ્ર અને સકૂ્ષ્ભ કક્ષાએ અભ્માવક્રભની નુઃ યચના એટરે શુાં ? 

4. ભાનાાંક વાંદબા કવટીઓ અને મરૂક વાંદબા કવટીઓ લચ્ચેન બેદ વભજાલ. 
5. લગાખાંડ પ્રફાંધ અન ેલગા વળસ્ત લચ્ચે બેદ વભજાલ. 
6. વાંળાધન કેન્દ્રભાાં વળક્ષકની અગત્મની ભવૂભકા દળાાલ. 
7. વ્માખ્માન કોળરના તત્લ જણાલ. 



8. જૂથ પ્રજેક્ટ અને જૂથ તાવ લચ્ચેન તપાલત દળાાલ. 
9. બવલષ્મભાાં અભ્માવક્રભભાાં આલનાય ત્રણ પ્રકાય જણાલ. 
10. વળક્ષકએ વાંખ્માફાંધ અધ્માન દ્ધવતઓ ઉય ળા ભાટે આધાય યાખલ ડ ેછે.? 

 

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

1. અધ્મેતાકેન્દ્રી અભબગભ એટરે શુાં ? 

2. અભ્માવક્રભ મરૂલણીના ઉદેેશળ કમા છે ? 

3. કમા વાંજગભાાં એકભ કવટીની ભારશતી અંવતભ કવટીની ભારશતીથી જુદી ડ ેછે ? 

4. ફધાત્ભક ભાખાભાાં રયલતાન કના ઉય આધાય યાખે છે ? 

5. અભબક્રવભત અધ્મમન વાભગ્રી વલકવાલલાના મખુ્મ ત્રણ તફક્કા કમા છે ? 

6. વ્મક્ક્તવનષ્ઠ અનદેુળ દ્ધવત (PST) તયીકે કઈ દ્ધવત ન લાયલી જઈએ ? 

7. પ્રજેક્ટ કામાના ત્રણ ધ્મમે જણાલ. 
8. અભ્માવક્રભ પ્રરક્રમાન અભ્માવ વળક્ષકને કઈ યીતે ભદદપ  ફન ે? 

9. લૈવિક મથાથાદળાન રુૂાં ડ ેતેલા ધ્મેમ કમા છે ? 

10. અભ્માવક્રભ વલકાવની પ્રરક્રમાભાાં મલૂ્માાંકન ખફૂ જ અગત્મનુાં શલા છતાાં તેન અભર નશીં થલાના 
ફે કાયણ આ. 

11. વનદળાન મલૂ્માાંકનના ફ ેભાદાંડ કમા છે ? 

12. લગા વાંચારનને પ્રબાવલત કયતાાં રયફ કમા છે ? 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

 

અભ્માવક્રભ : ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    નોંધણી નાંફય :______________ 

ાઠ્યક્રભ : ES-332      

નલમ  : અધ્માન અને નલકાવનુાં ભનનલજ્ઞાન 
તાયીખ  : 27/12/2017      
વભમ  : 11.00 to 02.00    કુર ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છ ભાાંથી ચાય)   (48) 

1. વદૃ્ધદ્ધ અને વલકાવની વાંકલ્ના આી વલકાવના તફક્કાઓ વલસ્તાયથી વભજાલ. 
2. ળાયીરયક અને વાભાજજક- વાાંલેભગક (બાલાત્ભક) વલકાવની ફાફત વવલસ્તાય ચચો. 
3. બદુ્ધદ્ધની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી ભગલ્પડા અને સ્ટનાફગે આેર બદુ્ધદ્ધના ભડરે વલસ્તાયથી વભજાલ. 
4. પ્રેયણની વાંકલ્ના અને સ્લપ ન ખ્માર આી ભેસ્રન જપ રયમાતરક્ષી વવદ્ધાાંત અને વવદ્ધદ્ધપ્રેયણાના 

વવદ્ધાાંતની વલસ્તતૃ ચચાા કય. 
5. અધ્મમનની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી અધ્મમનના ગણુધભો અને વવદ્ધાાંતની વલસ્તતૃ ચચાા કય. 
6. અનકુરૂનન અથા આી સવુભામજજત અને અાનકુુભરત વ્મક્ક્તના રક્ષણ વલસ્તાયથી વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (24) 

1. જ્ઞાનાત્ભક વલકાવની વમાજેએ આેર વાંકલ્ના અને ફોદ્ધદ્ધક વલકાવના તફક્કાઓ ચચો. 
2. જાવતબેદ વાંફવધત વભસ્માઓનુાં સ્લપ  અને વળક્ષક ભાટેના પભરતાથોની ચચાા કય. 
3. અધ્માન પ્રત્મેના ભાનલતાલાદી અભબગભની વલબાલના અને ગણુધભોની ચચાા કય. 
4. અધ્મમનના જ્ઞાનાત્ભક ક્ષેત્રની ચચાા કય. 
5. વાભાજજક અનકુરૂન અને આંતયલૈમક્ક્તક વાંફાંધ વભજાલ. 
6. પ્રવતબાળાી ફાકનાાં રક્ષણ ચચો. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દવભાાંથી આઠ)    (16) 

1. વ્મક્ક્તત્લની વાંકલ્ના વભજાલ. 
2. વલકેન્દ્ન્દ્રત ભચિંતનની વાંકલ્ના વભજાલ. 
3. વવદ્ધદ્ધ પે્રયણા એટર ેશુાં ? 

4. લૈમક્ક્તક ભબન્નતા ય મખુ્મ કમા રયફ અવય કયે છે ? 

5. વાભાજજક અનકુરૂનના ભાદાંડ જણાલ. 
6. શકાયાત્ભક લરણ એટરે શુાં ? 

7. વભામજન એટર ેશુાં ? 

8. બાલાત્ભક ક્ષેત્રભાાં કઈ કઈ ફાફતન વભાલેળ થામ છે ? 



9. ભાગાદળાનની વાંકલ્ના આ. 
10. વરાશના મખુ્મ પ્રકાય જણાલ. 

 

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

1. રકળયાલસ્થાન વભમગા કેટરા લા સધુીન છે ? 

2. વનમ્પન પ્રાથવભક વભમગાા દયવભમાન ફાકન ળાયીરયક વલકાવ ધીભ કે ઝડી શમ છે ? 

3. વલદ્યાથીઓભાાં વભાજ ઇચ્છવનમ લરણ કેલલાનુાં શે્રષ્ઠ સ્થાન કયુાં છે ? 

4. બદુ્ધદ્ધઆંક ળધલાનુાં સતૂ્ર રખ. 
5. પ્રત્મેક ભાનલકભાાં યાંગસતૂ્રની કેટરી જડી શમ છે ? 

6. અધ્મેતાને વવદ્ધદ્ધ ભેલલા ભાટે દયત ુાં ચારકફ કયુાં છે ? 

7. અધ્મમનભાાં તત્યતાન વનમભ કણે આ્મ છે ? 

8. સ્મવૃત પ્રરક્રમાભાાં કેટરાાં બાગ શમ છે ? 

9. વમાજેના ફધાત્ભક વલકાવના વવદ્ધાાંતભાાં ઔચારયક કામોન તફક્ક ક્યાયે ળપ  થામ છે ? 

10. યીક્ષાભાાં ઓછા ભાક્વા પ્રા્ત કયતા વલદ્યાથી વળક્ષકન દ કાઢે છે. આ કમા પ્રકાયની 
ફચાલપ્રયકુ્ક્ત છે ? 

11. રન્દ્ષ્ટની ખાભીલાા ફાકને લાાંચલા ભાટે કઈ ભરવ ઉમગી છે ? 

12. ભફન રદળાસચૂક વરાશ ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

_____________________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય - 2017 

 

અભ્માવક્રભ : ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    નોંધણી નાંફય  :______________ 

ાઠ્યક્રભ : ES-333      

નલમ  : ળૈક્ષણણક મલૂમાાંકન 

તાયીખ  : 28/12/2017      

વભમ  : 11.00 to 02.00      કુર ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છ ભાાંથી ચાય)    (48) 

1. મલૂ્માાંકન એટરે શુાં? વાયા મલૂ્માાંકનના રક્ષણ વલગતે વભજાલ. 
2. અનાત્ભરક્ષી કવટીના રાબ જણાલી તેનુાં વાંચારન કયતી લખતે ધ્માનભાાં યાખલાની ફાફત 

વભજાલ. 
3. મથાથાતાન અથા જણાલી તનેે અવય કયતાાં રયફની ચચાા કય. 
4. નીચેના આવવૃિ વલતયણ ભાટે ભધ્મક ળધ. 

લગા 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 

આવવૃિ 3 4 6 8 9 11 8 6 3 2 

5. અધ્મન અંગે ગેનેના ભાંતવ્મ વભજાલ. 
6. ક્રભ ભાદાંડના પ્રકાય જણાલી તેના રાબારાબ વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છ ભાાંથી ચાય)    (24) 

1. ળૈક્ષભણક વનદાનનુાં ભશત્લ વભજાલ. 
2. ભધ્મસ્થ ળધ. 40,18,32,8,24,45 

3. ભાનાાંક વાંદબા મલૂ્માાંકન અને મરૂક વાંદબા મલૂ્માાંકન લચ્ચેન તપાલત સ્ષ્ટ કય. 
4. અલરકનની વાંકલ્ના અને પ્રકાય જણાલી અલરકનના વનષ્કોનુાં અથાઘટન કઈ યીતે કયળ તે 

વભજાલ. 
5. વળક્ષણ યભચત કવટી અને પ્રભાભણત કવટીની તરુના વભજાલ. 
6. વશવાંફાંધ એટરે શુાં? તેના પ્રકાય વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દળ ભાાંથી આઠ)     (16) 

1. અધ્મમનની ખાભીઓ દૂય કયલાભાાં વનદાન કવટીની ભવૂભકા સ્ષ્ટ કય. 
2. પ્રભાભણત વલચરનની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કય. 
3. યીક્ષણના શતેઓુ જણાલ. 
4. સ્લાધ્મામના પ્રકાય જણાલ. 
5. આંકડાળાસ્ત્રની જપ રયમાત સ્ષ્ટ કય. 



6. ભાનન અથા ઉદાશયણ દ્વાયા વભજાલ. 
7. કરઠનતા સ્તયનુાં સતૂ્ર વભજાલ. 
8. વનદાન કવટીન અથા વભજાલ. 
9. ભારશતીની આરેખાત્ભક યજૂઆતના પ્રકાયના નાભ જણાલ. 
10. વાંયચનાત્ભક મલૂ્માાંકન એટરે શુાં? 

 

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

1. યીક્ષણ અથા જણાલ. 
2. RIBT નુાં રુૂાં નાભ જણાલ.  
3. પ્રશ્નફેંક એટરે શુાં? 

4. બ્લભૂના ત્રણ ક્ષેત્રના નાભ જણાલ. 
5. બેદયખ વાભર્થમાનુાં સતૂ્ર જણાલ. 
6. ઉચાય કને કશલેામ? 

7. વતત મલૂ્માાંકન એટરે શુાં? 

8. ધન વલભતા કને કશલેામ? 

9. વળક્ષક યભચત વાધન કને કશલેામ? 

10. ભધ્મક 46.47 અને ભધ્મસ્થ 46.5 શમ ફહરુક ળધ. 
11. પ્રવાંગનોંધન અથા જણાલ. 
12. ળતાાંળસ્થનુાં સતૂ્ર જણાલ. 

 

_____________________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

 

અભ્માવક્રભ : ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન     નોંધણી નાંફય :______________ 

ાઠ્યક્રભ : ES-334      

નલમ  : નળક્ષણ અને વભાજ  
તાયીખ  : 01/01/2018      

વભમ  : 11.00 to 02.00      કુર ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (48) 

1. બાયતીમ રકળાશીના વવદ્ધાાંત વભજાલ. 
2. અવ્મમ અને સ્થભગતતા થલા ભાટેના કાયણ વભજાલ. 
3. યાષ્રીમ વલકાવભાાં વળક્ષકની વરક્રમ ભવૂભકા કેલી શઈ ળકે? ઉદાશયણ આી વભજાલ. 
4. કઠાયી કવભળને સચૂલેરી 10+2+3 ની નલી તયાશ અને જૂની તયાશની તરુના કય. 
5. બાયતીમ વાભાજજક ભાખાના મખુ્મ ાવા વભજાલ. 
6. વળક્ષણભાાં અવભાનતાના રયણાભ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (24) 

1. વળક્ષણની પ્રરક્રમા એકધ્રલુી, દ્ધદ્વધ્રલુી અને વત્રધ્રલુી છે - વભજાલ. 
2. વનવગાલાદ અને પ્રમજનલાદ લચ્ચેન તપાલત જણાલ. 
3. બાયતીમ ળાાઓ રકળાશી અક્સ્તત્લ ભાટે વલદ્યાથીઓભાાં કમાાં ગણુન વલકાવ કયે છે? 

4. ઔચારયક કેલણી અને અનોચારયક કેલણીન તપાલત જણાલ. 
5. વળક્ષણ પ્રણારીભાાં વલવલધ પ્રકાયની ળાાઓ અક્સ્તત્લભાાં આલી ત ેળાાના પ્રકાય 

વલગતલાય વભજાલ. 
6. વમશૂ ભાધ્મભની વભાજ અને વળક્ષણ યની અવય વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દવભાાંથી આઠ્)    (16) 

1. ઓયેળન બ્રેકફડા મજના એટરે શુાં? અને તે ળા ભાટે ઘડલાભાાં આલી શતી? 

2. ભેકરે એ અનાલરે વનસ્માંદન વવદ્ધાાંત વભજાલ. 
3. સ્થભગતતાન અંક વનધાારયત કયલાનુાં સતૂ્ર રખ.  
4. ઘય અને ળાા ફાંને લચ્ચેન વાંફાંધ કેલ શલ જઈએ? 

5. આદળાલાદી વલચાયવયણીભાાં વળક્ષક ભવૂભકા સ્ષ્ટ કય. 
6. ફાકના વ્મક્ક્તત્લના ઘડતયભાાં ભાતાની ભવૂભકા કેભ વોથી લધ ુભશત્લની છે? 

7. આરદ ળાંકયાચામા અને શ્રી વલલેકાનાંદનાાં ભાટે વળક્ષણની વ્માખ્મા રખ. 
8. વળક્ષણની પ્રરક્રમાના ભશત્લના ઘટક કમાાં છે? વભજાલ. 



9. કામાાનબુલની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કય. 
10. આદળાલાદનાાં ભાટે અભ્માવક્રભ કેલ શલ જઈએ? 

 

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

1. વડૂનાાં ખયીતાને વળક્ષણન ભશાન દસ્તાલેજ ળા ભાટે ગણલાભાાં આલે છે? 

2. બાયતીમ ફાંધાયણની કઈ કરભ ભપત અને પયજીમાત કેલણી આલાની રશભામત કયે છે? 

3. વભાન ળૈક્ષભણક તકની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કય. 
4. સ્લ-વનબાય વળક્ષણ વાંસ્થાનાાં ફે પામદા જણાલ. 
5. વલાગ્રાશી મલૂ્માાંકનની વાંકલ્ના વભજાલ. 
6. CIETનુાં રુૂાં નાભ આ. 
7. નલદમ વલદ્યારમની વાંકલ્ના રખ. 
8. પ્રાચીન વભમભાાં બાયતભાાં વળક્ષકન ભબ કેલ શત ? 

9. 1986 ની યાષ્રીમ વળક્ષણ નીવતની ફે વભસ્માઓ વભજાલ. 
10. સ્થભગતતાની વ્માખ્મા રખ. 
11. બાયતીમ ફાંધાયણની કઈ કરભ કઈ ણ પ્રકાયના બેદબાલ ય પ્રવતફાંધ પયભાલે છે? 

12. DIETનુાં રુૂાં નાભ આ. 
 

 

_____________________ 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

 

અભ્માવક્રભ : ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન   નોંધણી નાંફય :______________ 

ાઠ્યક્રભ : ES-335      

નલમ  : નળક્ષક અને ળાા 
તાયીખ  : 02/01/2018      
વભમ  : 11.00 to 02.00    કુર ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (48) 

1. યાજમ કક્ષાએ ળાાવળક્ષણનુાં પ્રળાવન ભાખુાં જણાલી ળાાનાાં વળક્ષણ ભાટે કેન્દ્ર 
વયકાયની તથા યાજમ વયકાયની જલાફદાયીઓ નોંધ. 

2. વળક્ષકની રાક્ષભણકતાઓ જણાલી તેઓની વપ વળક્ષકના વાંદબે વલસ્તતૃ ચચાા કય. 
3. ળાાઓની અવનલામા બોવતક સવુલધાઓની નોંધ કયી આ સવુલધાઓની ળાા વળક્ષણના 

ભશત્લનાાં અંગ તયીકે વલસ્તતૃ ચચાા કય. 
4. વળક્ષક ભાટેની વેલાકારીન તારીભની અગત્મતા જણાલી આ અંગનેી ઉમગભાાં 

રેલાતી વલવલધ યીતની વલસ્તતૃ ચચાા કય. 
5. ળાાભાાં વશઅભ્માવ પ્રવવૃિઓની જપ રયમાત તથા તેના ળૈક્ષભણક અને ભનલૈજ્ઞાવનક 

મલૂ્મ વલળે ચચાા કય. 
6. “વળક્ષક એક વ્મલસ્થાક છે.” શુાં તભે આ કથન વાથે વશભત છ ? તભાયા જલાફને 

વશરષ્ટાાંત સ્ષ્ટ કય. 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (24) 

1. વળક્ષકની વ્મલવાવમક રાક્ષભણકતાઓની માદી યજૂ કય. 
2. વશઅભ્માવ પ્રવવૃિઓની વપ આમજન ભાટે વળક્ષક તયીકે આની ભવૂભકા લણાલ. 
3. વાંગઠનની રાક્ષભણકતાઓની નોંધ તમૈાય કય. 
4. ળાાનુાં અંદાજત્ર કમા વાનને આધાયે તૈમાય કયળ. 
5. ળાા વળક્ષણ ભાટે સ્થાવનક ભાંડના કામો જણાલ. 
6. ળાાને નેતતૃ્લનુાં સ્લપ  તથા ળાાના નેતાભાાં શલા જઈતા આલશ્મક ગણુની ચચાા 

કય. 
 
પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દવભાાંથી આઠ)    (16) 

1. ળાાના કઈ ણ ફ ેભાનલફ સ્ત્રત જણાલી એકની તભાયા ળબ્દભાાં ટૂાંકભાાં ચચાા 
કય. 

2. વળક્ષકના વાંઘના કઈણ ફે કામો નોંધ. 



3. વભાજભાાં અદા કયલાના વળક્ષકના ગણુધભોની વાંભક્ષ્તભાાં માદી યજૂ કય. 
4. ળાાના એક અવયકાયક વળક્ષકભાાં કઈ ળૈક્ષભણક ક્ષભતાઓ શલી ઘટે છે ? 

5. અધ્માન કામા ણૂા કમાા ફાદ વળક્ષકે કમા કામો કયલા ડ ેછે ? 

6. ળાાના એક વપ આચામાની ભવૂભકા લણાલ. 
7. શુાં તભાયી ળાાભાાં તભાયા વલમભાાં ઊંચી વવદ્ધદ્ધ પ્રા્ત કયલા રક્રમાત્ભક વાંળધન 

ભદદપ  થઈ ળકે ? કેલી યીતે ? 

8. લકાળભાાં થઈ ળકે તેલી કઈણ ચાય સવુ ાંગત પ્રવવૃિઓ જણાલ. 
9. વાંગઠનાત્ભક લાતાલયણના બાગપ ે “સ્લામિ લાતાલયણ” વભજાલ. 
10. ભાધ્મવભક વળક્ષણ ફડા (SEB) ના કામો જણાલ. 

 

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

1. વ્યતુ્વિળાસ્ત્રની રષ્ટીએ “Education”  ળબ્દ કમા મૂ અંગ્રેજી ળબ્દભાાંથી ઉત્ન્ન થમ 
છે ? 

2. ળાા વળક્ષણના વાંદબ ેબાયતીમ ફાંધાયણની કરભ-૨૯ (-ii) ળેન વનદેળ કયે છે ? 

3. ળૈક્ષભણક વાંળધન અન ેતારીભની રયદ (NCERT) ન ેણૂાત : આવથિક વશામ કણ 
આે છે ? 

4. તભાયી રષ્ટીએ વળક્ષકનુાં મલૂ્માાંકન ળા ભાટે જપ યી છે ? 

5. લગાખાંડ વ્મલસ્થાનના વાંદબે વળક્ષક તયીકે તભાયી કઈણ ફ ેજલાફદાયીઓ નોંધ. 
6. કમા વળક્ષણ ાંચનુાં એભ કશવે ુાં છે કે “આણે ફધાાં વાંભત છીએ કે ચક્કવ ળૈક્ષભણક 

વાંયચનાભાાં વોથી લધ ુભશત્લણૂા ઘટક વળક્ષણ છે” ? 

7. ળાાભાાં વલદ્યાથીઓની નેતતૃ્લ વાંફાંધી કઈણ ફે ભવૂભકાઓની માદી તૈમાય કય. 
8. ળાા કક્ષાએ જેના ય વેવભનાય મજી ળકામ એલા કઈણ ફ ેવલમની માદી તૈમાય 

કય. 
9. ળાાભાાં વભમત્રક ળા ભાટે યચલાભાાં આલે છે ? 

10. ળાાભાાં અક્સ્તત્લ ધયાલતાાં કઈણ ફ ેભાંડની માદી આ. 
11. વલદ્યાથીઓ દ્વાયા વળક્ષકના મલૂ્માાંકનની એક વભસ્મા નોંધ. 
12. યાષ્રની વદૃ્ધદ્ધ અને વલકાવને અવય કયતી ફે ઘટનાઓ રખ. 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    નોંધણી નાંફય  O______________ 

ાઠયક્રભ O ES-341      

વલમ  O વલજ્ઞાન અને ટેકનરજીનુાં અધ્માન    

તાયીખ  O 27/12/2017  

વભમ  O 03.00 to 06.00      કુર ગણુ O 100 

 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ.  (છભાાંથી ચાય)   (48) 

1. અભ્માવક્રભ યચનાના વવદ્ધાાંત વલજ્ઞાન વલમના યીેક્ષભાાં વલગતે વભજાલ. 
2. કવટી યચનાના વાન ઉદાશયણવશ વવલસ્તાય લણાલ. 
3. વનદળાન દ્ધવતથી વપ્રઝભભાાં થતા પ્રકાળના લક્રીબલનની ફાફત કેલી યીતે સ્ષ્ટ 

કયળે? વલગત ેવભજાલ. 
4. વલદ્યાથીઓને ઉષ્ભા ક્ષેક પ્રરક્રમાઓ અને ઉષ્ભા ળક પ્રરક્રમાઓ ઉદાશયણવશ 

વભજાલલા ભાટેની નોંધ તૈમાય કય. 
5. અણયુચના અને વભઘટકતા ળીખલલા ભાટે કેલા અને કમા ળૈક્ષભણક વાધનનુાં વનભાાણ 

કયળ? વભજાલ. 
6. ડુાંગીના કના અધ્માન ભાટે વનદળાન અને પ્રમગ દ્ધવતનુાં આમજન કય. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (24) 

1. વભસ્મા ઉકેર અભબગભ એટરે શુાં ? તેના વાન વલગતે વભજાલી, ભમાાદાઓ રખ. 
2. વલદ્યાથીને રઘરુન્દ્ષ્ટની ખાભી છે. તેને આ ખાભીન અથા વભજાલી, વનલાયલાના ઉામ 

સચૂલ અને આ ફાફત વભજાલતી લખતે તભે કઈ કાજી યાખળ ? તે જણાલ. 
3. વલદ્યાથીઓન ે લેધળાાની મરુાકાતે રઇ જતા શરેા તભે કઈ-કઈ ફાફતની વભજ 

અને સચૂના આળ ? 

4. ભાધ્મવભક ળાાના વલદ્યાથીઓને યવામણ વલજ્ઞાન કઈ દ્ધવતથી ળીખલવુાં વરાશ બયુું 
છે ? ળા ભાટે ? 

5. વ્મલશારયક ઉદાશયણ દ્વાયા ફૂડપ્રવેવવિંગન અથા સ્ષ્ટ કયી, ફૂડપ્રવેવવિંગની ચાય 
પ્રયકુ્ક્તઓ જણાલ. 

6. વલદ્યાથીઓને વનલવનતાંત્રની વભજ આલા ભાટે કઈ એક દ્ધવત વાંદ કયી, તેની નોંધ 
તૈમાય કય. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દળ ભાાંથી આઠ)    (16) 

1. વલજ્ઞાન વલમભાાં પ્રામભગક દ્ધવતના પામદા-ગેયપામદાઓ જણાલ. 
2. ળાાભાાં વલજ્ઞાન વલમ ળીખલલ આલશ્મક છે. વલધાનના વભથાનભાાં ચાય દરીર યજુ 

કય. 



3. વનદાન કામા અને ઉચાયાત્ભક કામા ઉદાશયણ વશ વભજાલ. 
4. વાંતભુરત ફ અને અવાંતભુરત ફન અથા વભજાલી, તેના વ્મલશારયક ઉદાશયણ 

આ. 
5. ડી. વી. વલદ્યતુ જનયેટયની વૈદ્ધાાંવતક આકૃવત નાભવનદેળન વાથે, વનદળાન ભાટે તૈમાય 

કય. 
6. વલદ્યાથીઓન ેશીય અને ગ્રેપાઈટના બોવતક ગણુધભો કેલી યીતે વભજાલળ ? 

7. યાવામભણક વભીકયણની ભમાાદાઓ તભાયા ળબ્દભાાં યજૂ કય. 
8. નુ:પ્રા્મ ઉજાા સ્ત્રતન ઉમગ વલદ્યાથીઓ કયતા થામ તે ભાટે તભે વલદ્યાથીઓને શુાં 

વભજ આળ ? 

9. વજીલન એકભ ક, એ વલમ ય જૂથ ચચાાનુાં આમજન કેલી યીતે કયળ ? 

10. વલદ્યાથીઓને વભતર આશાયનુાં ભશત્લ કેલી યીતે વભજાલળ ? 

 

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

1. ાઠ્ આમજનના ફે રાબ જણાલ. 
2. નલજ્ઞાન નળક્ષણના કોળલમ નલમક વાભાન્મ શતેનુા ફે નલનળષ્ટ શતેઓુ રાખ. 
3. ાઠ્ આમજન ભાટેના કઇણ ફે અણબગભના નાભ જણાલ. 
4. ગેરેકવીન અથથ તભાયા ળબ્દભાાં યજૂ કય. 
5. તભાયા નલદ્યાથીઓને પ્રકાળલથની વભજ કેલી યીતે આળ ? 

6. નલદ્યાથીઓને ગે્રવીંગનુાં ભશત્લ તભાયા ળબ્દભાાં વભજાલ. 
7. અવાંતપૃ્ત શાઈડ્ર કાફથનના ફે ઉદાશયણ આ. 
8. ચુાંફકીમ અરગીકયણ દ્ધનતન ઉમગ ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

9. અણસુતૂ્ન અથથ તભાયા ળબ્દભાાં આ. 
10. નલદ્યાથીઓને AGMARKનુાં ભશત્લ વભજાલ. 
11. ક નલબાજનના ફે પ્રકાયના નાભ જણાલ. 
12. ખેતી ભાટે જભીન સધુાયણા કયલા ભાટેની ફે પ્રવનૃિઓના નાભ આ. 

 

_____________________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    નોંધણી નાંફય  O______________ 

ાઠયક્રભ O ES-342      

વલમ  O ગભણતનુાં અધ્માન 

તાયીખ  O 26/12/2017   

વભમ  O 03.00 to 06.00      કુર ગણુ O 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)  (48) 

1. એકભના અવયકાયક અધ્માન ભાટે કઈ કઈ ળૈક્ષભણક વાધન વાભગ્રીન ઉમગ કયી ળકામ? 
ગભણત વલમના કઇણ એક એકભ ભાટે વલવલધ ળૈક્ષભણક વાધનની માદી તૈમાય કયી આ 
વાધનન તભે કેલી યીતે ઉમગ કયળ તે જણાલ. 

2. ગભણત વળક્ષણભાાં મલૂ્માાંકનન અથા વભજાલી મલૂ્માાંકનની જુદી જુદી દ્ધવતઓની વલગતે ચચાા 
કય. 

3. તભને 10 રાખ પ વમાની રટયી રાગ ે છે. તભે આ પ વમા 5 લા ભાટે ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્માજે મકુલા 
ભાાંગ છ. ફેંક તભને ફ ેવલકલ્ આે છે : (1) 6% વ્માજ દયે દય ભાવે વ્માજ ઉભેયલાભાાં આલળ ે
અથલા (2) 12%ના વ્માજ દયે દય ફ ેભાવે વ્માજ ઉભેયલાભાાં આલળે. આ ફ ેભાાંથી કમ વલકલ્ 
તભાયા ભાટે પામદાકાયક યશળેે તે વ્માજની ગણતયી કયી દળાાલ. 

4. (અ) જ  ( )               અને  ( )      શમ, ત  ( ) ન ે ( ) લડ ેબાગ. 
(ફ) વતાની ઉંભય તુ્રીની ઉંભય કયતા ચાય ગણી છે. 5 લા છી વતાની ઉંભય તુ્રની ઉંભય 
કયતા ત્રણગણી શળે. ત વતા અને તુ્રની શારની ઉંભય ળધ. 

5. નીચેના વભીકયણન ઉકેર ભેલ. 
(અ) √       √    
(ફ) (   )       

6. ભાાંગ્મ મજુફ ઉિય રખ. 
(અ) ગરક આકાયન ધાતનુ ગ કે જેની અંદયની વાટીન વ્માવ 9 વે.ભી. અને ફશાયની 

વાટીન વ્માવ 10 વે.ભી. છે તથા ધાતનુી ઘનતા 7 ગ્રાભ/વેભી3 છે, ત તેનુાં લજન ળધ. 
(       ર.) 

(ફ) લાલાઝડાન ેકાયણે એક ઝાડ એ યીતે બાાંગીને લી જામ છે, જેથી તેની ટચ, જભીન વાથે ઉયન 
બાગ 30 ભાન ખણૂ ફનાલે તેભ જભીનને સ્ળે છે. ઝાડની જભીનને સ્ળાતી ટચ અને ઝાડના 
થડ લચ્ચેનુાં અંતય 30 ભીટય શમ, ત ઝાડની ઊંચાઈ ળધ. 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (24) 

1. ગભણતના વાયા અધ્માન કામાની રાક્ષભણકતાઓ જણાલ. 
2. ભાાંગ્મ મજુફ ઉિય રખ. 

(અ) ભનજે એક નાણાાં ધીયનાય ાવેથી 25,600 પ વમા ઉધાય રીધા અને 4 લા છી વ્માજ વાથ ે
32,400 પ વમા ાછા આ્મા. દય લે વ્માજન દય જણાલ. 

(ફ) રયતનેુ વલપ્ર વફ્ટટેકના 100 ળેય 10 પ વમાની મૂરકિંભતે ભળ્મા. તેણે તે 305 પ વમાના ફજાય 
બાલથી લેચ્મા. જ દરારી 2% શમ ત રયતનેુ ભેર ચખ્ખ નપ જણાલ. 



3. નીચે આેરા છુટા પ્રા્તાાંકનુાં પ્રભાણ વલચરન ળધ. 
6, 8, 9, 10, 12, 11, 7, 8, 10, 9 

4. જ કઈ લસ્તનુી ખયીદ રકિંભત અને લેચાણ રકિંભત આેરી છે ત લસ્તનુા ખયીદ-લેચાણના 
વ્મલશાયભાાં કેટર નપ કે નકુળાન થયુાં છે તે દળાાલતા ફ્રચાટા યચ. અરગયીધભન અભર 
લે.રક.=375 અને ખ.રક.=300 પ વમા ભાટે કય. 

5. ABC ભાટે, mA = 2mB અને mB= 3mC શમ ત ABC ના ત્રણેમ ખણુાઓના ભા 
ળધ. 

6. એક નાકાય ટાાંકીની ક્ષભતા 6610 ક્ય.ુ ભીટય છે. જ તેની વત્રજ્મા 14 ભીટય શમ ત તેની 
ઊંડાઈ ળધ. તથા 3 પ વમાએ 1 ભીટયને યાંગલાન બાલ શમ ત તેની ફશાયની લક્ર વાટી 
યાંગલાન ખચા ગણ. 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દળ ભાાંથી આઠ્)    (16) 

1. ગભણત વળક્ષણનુાં ભશત્લ વાભાજજક ફાફતને ધ્માનભાાં યાખીને જણાલ. 
2. ગભણતના અભ્માવક્રભ રયલતાનને અવયકતાા રયફ જણાલ. 
3. ગભણત વળક્ષણના અવયકાયક રઢીકયણ ભાટે કઈ ફાફત ધ્માનભાાં યાખલી જઈએ. 
4. 98 અને 128ના ર.વા.અ. અને ગ.ુવા.અ. ળધ. 
5. આયલે એક નાણાાંકીમ વાંસ્થા ાવેથી 1,35,000 પ વમા 4 લા ભાટે લાવિક 8%ના વાદા 

વ્માજે રીધા છે, ત તેણે 4 લા છી કુર કેટરી યકભ ચકુલલાની થળે.  
6. જ  ( )              શમ,  (  ) ળધ. 
7. ઉદાશયણ આી વભાન ગણ અને વામ્પમ ગણ લચ્ચેન તપાલત વભજાલ. 
8. એક ખણૂ તેના કરટકણના ભા કયતા 32 ભટ છે, ત તે ખણૂાનુાં ભા શુાં શળે? 

9. વલદ્યાથીઓને નાકાયનુાં ઘનપ ળધલાનુાં સતૂ્ર કેલી યીતે વભજાલળ? 

10. જ            જ શમ, ત tan A ની રકિંભત ભેલ. 
પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ.      (12) 

1. નલભી વદીભાાં થમરેા ભશાવલયે આેલુાં ચતષુ્કણનુાં ક્ષેત્રપ ળધલા ભાટેનુાં સતૂ્ર રખ. 
2. ળધ દ્ધવત ભાટે લયાત ‘હ્યરુયન્દ્સ્ટક’ ળબ્દ કમા ગ્રીક ળબ્દ યથી ઉતયી આવ્મ છે? 

3. ‘વત્રકણવભવત’ (એકભ ભાટે) ફે ફહવુલકલ્ કવટીની યચના કય. 
4. વલદ્યાથીઓન ે‘વાંખ્મા દ્ધવત’ ળીખલલા ભાટેના કઇણ ફે વલવળષ્ટ શતેઓુ જણાલ. 
5. ઘાતાાંકન ગણુાકાય અને બાગાકાય ન વનમભ રખ. 
6. 9% અને 3% ના ફ ેરગાતાય લટાલના વભકક્ષ એક લટાલન દય ળધ. 
7.              ફહુદીન ઘાત જણાલ. 
8. જ A={4, 5, 6} અન ેB={3, 8} શમ, ત એલી ક્રભયકુ્ત જડ રાખ જેન શરે વભ્મ 

ફીજા વભ્મ કયતા ભટ શમ. 
9.  ( )           ને (   ) લડ ેબાગતાાં કેટરી ળે લધે? 

10. ફે વત્રકણ લચ્ચેની એકપ તાની ળયત જણાલ. 
11. ગરકની વ્માખ્મા આ. 
12. જ A=1/0 શમ, ત tan A ની રકિંભત જણાલ. 

 

 

_____________________
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પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (48) 

1. ળૈક્ષભણક પ્રરક્રમા એટરે શુાં ? વભાજવલદ્યાભાાં ળૈક્ષભણક પ્રરક્રમાનુાં આમજન અને 
આમજનનાાં ક્ષેત્રન ખ્માર આી વલસ્તાયથી વભજાલ. 

2. વભાજવલદ્યાભાાં મલૂ્માાંકનનુાં પ્રમજન અને મલૂ્માાંકનનાાં ાવાઓ જણાલી વવલસ્તાય 
ચચો. 

3. પ્રાચીન વવિંધખુીણની વાંસ્કૃવતના વલમલસ્તનુ ખ્માર આી તેના અધ્માન ભાટેની 
વ્યશૂયચના વલસ્તાયથી વભજાલ.  

4. ભગૂ વળક્ષણના વલમલસ્તનુ ખ્માર આી વલસ્તતૃ ચચાા કય. 
5. પ્રાકૃવતક માાલયણના વલમલસ્તનુ ખ્માર આી વલસ્તતૃ ચચાા કય. 
6. ‘બાયત એક યાષ્ર એકભના અધ્માનકામા ભાટે એક વળક્ષક તયીકે તભે વલમલસ્તનુા 

કમા કમા મદુેશાન વભાલેળ કયળ? વલસ્તાયથી વભજાલ. 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (24) 

1. વભાજવલદ્યાની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી ભાધ્મવભકળાાના અભ્માવક્રભભાાં વભાજવલદ્યાનુાં 
સ્થાન સ્ષ્ટ કય. 

2. અલાાચીન યગુની ળપ આત અને બોગભરક ળધન ખ્માર આી વવલસ્તાય ચચાા કય. 
3. બાયતના વાંસ્કૃવતક લાયવાની ચચાા કય. 
4. ભનષુ્મના માાલયણ વાથેની અંત:રક્રમા વાંફાંધી વલમલસ્તનુી ચચાા કય. 
5. કુદયતી વાંવિ એકભના વલમલસ્તનુ ખ્માર આી તેની ચચાા કય. 
6. બાયતીમ અથાતાંત્રન અથા સ્ષ્ટ કયી વાભાજજક, આવથિક અને કોટુાંભફક સખુાકાયીનુાં 

ભાખુાં વભજાલ. 
 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દવભાાંથી આઠ)    (16) 

1. અધ્મેતા વનદેવળત ળૈક્ષભણક વનલેળ એટરે શુાં ? 

2. દૈવનક ાઠઆમજનના મખુ્મ વલબાગ જણાલ. 
3. વભાજવલદ્યાના ળકૈ્ષભણક ભાધ્મભ જણાલ. 
4. આમાવભાજના સ્થાક કણ શતા? 

5. શય્ન વાંસ્કૃવતના મખુ્મ વલસ્તાય જણાલ. 



6. બાયતના મખુ્મ બોવતક વલબાગ કમા છે ? 

7. બાયતભાાં ભી આલતી પ્રાકૃવતક લનસ્વતની મખુ્મ કઈ કઈ જાત છે ? 

8. જભીનના મખુ્મ પ્રકાય કમા કમા છે ? 

9. 1953ભાાં બાયત વયકાયે કમા પ્રકાયના જાશયે વલભાન ભાગોની વાંયચના કયી શતી ? 

10. અથાતાંત્રના વલકાવ ભાટે અને વભસ્મા ઉકેર ભાટે ામાના ફે ભાગો કમા છે ? 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેરા શતેરુક્ષી પ્રશ્નના જલાફ આ.      (12) 
1. અભ્માવક્રભની પ્રરક્રમાન અંવતભ તફક્ક કમ છે ? 

2. અભ્માવક્રભન કમ અભબગભ બવલષ્મ કયતાાં લતાભાનન વાભન કયલા તૈમાય કયે છે ? 

3. વલદ્યાથી ચક્કવ ાઠયક્રભની ળપ આત કયે ત્માયે રેલાભાાં આલતી મલૂ્માાંકન કવટીને 
કમા નાભે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

4. વળક્ષકની ગેયશાજયીભાાં વલદ્યાથીઓના નાના નાના જૂથભાાં થતા અધ્મમનને કમા નાભે 
ઓખલાભાાં આલ ેછે ? 

5. અભબક્રવભત અધ્મમન કના અભબવાંધાનના વાંળધનભાાંથી આવ્યુાં છે ? 

6. ભટાબાગના વળક્ષક અને વાંળધકએ કના ળૈક્ષભણક શતેઓુનુાં લગીકયણ સ્લીકાયુા છે ? 

7. અધ્મમન ભાટેનાાં અન્દ્મ વાંવધાનભાાં કન કન વભાલેળ થામ છે ? 

8. વલદ્યાથીઓ વરક્રમ યીતે અધ્માનની પ્રરક્રમાભાાં યકામેરા શમ ત લગા પ્રફાંધન વય 
ફને છે આ ભત કન છે ? 

9. વલદ્યાથીઓ વનવિત ક્ષેત્ર ય ાડી ળકે છે કે નશીં તે જલા ભાટે કઈ કવટી યચલાભાાં 
આલે છે ? 

10. ટેભરવલઝન કેલા પ્રકાયનુાં ળૈક્ષભણક ઉકયણ છે ? 

11. સરુઢીકયણ કોળરભાાં મખુ્મ કમા ફે ઘટક જલા ભે છે ? 

12. સકૂ્ષ્ભઅધ્માન કામાક્રભભાાં અધ્માનન વભમ કેટર યાખલાભાાં આલે છે ? 

 

 

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

1. Which learner factors influence second language learning? 

2. What kind of speaking activities would you incorporate to develop speaking skills 

among the secondary school students ? 

3. What problems do the learners face in an ELT classroom? 

4. On what criteria are vocabulary items selected for teaching a language? 

5. State different types of writing. How will you use any two of them while teaching the 

writing skill? 

6. Mention in detail the major methodological development in English language teaching 

classroom. 

 

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

1. Show difference between Method, Approach and Technique.  

      2. What three part framework has Cyril Weir proposed to test spoken interaction? 

      3. Define fluency, appropriacy and accuracy. 

      4. What is ‘schemata’? What does it include?  

      5. Explain with illustrations the difference between ‘homophones’ and ‘homographs’.  

      6. What are the advantages of integrated grammar tasks? 

 

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

1. What is Attitude? 

2. Enlist the types of motivation.  

3. What is ethnocentricity?  

4. Distinguish between ‘scanning’ and ‘skimming’. 

5. What does a ‘skeleton story’ mean ? 

6. What difference is there between ‘note taking’ and ‘note making’? 

7. What are motor perceptive skills? 

8. How does the reading speed vary? 

9. What are the different kinds of misues or decoding? 

10. What is  monologue? 



 

Q. 4 Select an appropriate answer from the given option.    (12) 

1 While teching any skill, we need to focus on ________. 

(A) Process (B) Product (C) Style (D) Planning 
 

2 ________ techniques help students to write well. 

(A) Collective (B) Collaborative (C) Comprehensive (D) Cohesive 
 

3 The omission of words and pharases without any loss of meaning is known as 

________. 

(A) Conjunction (B) Reference (C) Ellipsis (D) Substation 
 

4 Retrievel skills are ________ skills. 

(A) Storage (B) Gathering (C) Linguistic (D) Study 
 

5 _________ is a method of marking where a single score is awarded on basis of 

overall reading/assessment of the written text. 

(A) Analystical marking (B) Code of marking 

(C) Holistic marking (D) Multiple marking 
 

6 The inborn potential to do certain kinds of work is ________ . 

(A) Aptitude (B) Skill (C) Attitude (D) Ability  
 

7 A sequential listing of activities selected to achieve the instructional objective is 

_______. 

(A) Introducing a leson (B) Presentation of content 

(C) Feedback (D) Post present reflection 
 

8 Listening recordings of natural conversations is ________ listening. 

(A) Extensive (B) Intensive (C) Live (D) Authentic 
 

9 The skills related to decide what to say, how to say to whom and when is ________ 

skills. 

(A) Interaction (B) Motor perceptive (C) Reciprocity (D) Linguistic 
 

10 ________ is table used for information transfer exercises. 

(A) Grid (B) Monologue (C) Dialogue (D) Minimal pairs 
 

11 Generating new ideas and insights from a text is ________ reading. 

(A) Critical (B) Creative (C) Extensive (D) Intensive 
 

12 Communicative competence is aimed at in ________. 

(A) Grammar translation method (B) Structural approach 

(C) Bilingual method (D) Communicative approach 
 

__________________________ 

  



Ç¢õ. Ï¢¢Ï¢¢„¢ãïÏ¢ ¥æÏ¢ïÇÜUÚ ¥¢ïÐÝ ²éçÝ±ç„üÅè 

„~¢¢æ¼ ÐÚèÿ¢¢ çÎ„}Ï¢Ú – 2017 

 

¥|²¢„ÜUí}¢  : Ï¢ï™HÚ ¥¢ïÈU »Á²éÜUïà¢Ý   Ý¢ïæ{‡¢è ÝæÏ¢Ú :     

Ð¢Æ²ÜUí}¢ : ES-345 

ç±¯²   : çã‹Îè çà¢ÿ¢‡¢ Ðíç±ç{ 

¼¢Úè¶   : 29-12-2017  

„}¢²   : 03.00 ƒè 06.00     ÜUéH x¢é‡¢ : 100 

 

ÐíàÝ-1 çÝ}ÝçHç¶¼ ÐíàÝ¢ï ÜUï 800 à¢ÏÎ¢ï }¢ïæ ©œ¢Ú Îèç…» J (À }¢ïæ „ï ™¢Ú)  (48) 

1. ç±Ú¢}¢ç™q çÜU„ï ÜUã¼ï ãñ ? çã‹Îè }¢ïæ Ðí™çH¼ ç±Ú¢}¢ç™q¢ïæ ÜU¢ï „¢ïÎ¢ãÚ‡¢ „}¢Û¢¢§» J 

2. ©Ó™¢Ú‡¢ ÜUè ÎíçC „ï çã‹Îè ±‡¢ïZ ÜU¢ ±x¢èüÜUÚ‡¢ ÜUèç…» J 

3. ÜUç±¼¢ çà¢ÿ¢‡¢ ÜU¢ }¢ãy± Ï¢¼¢¼ï ãé» ÜUç±¼¢ çà¢ÿ¢‡¢ ÜUè ÐíçRU²¢ „}¢Û¢¢§» J 

4. çRU²¢y}¢ÜU à¢¢ï{ ÜU¢ ¥ƒü »±æ }¢ãy± çH¶¼ï ãé» çRU²¢y}¢ÜU à¢¢ï{ ÜUï „¢ïÐ¢Ý¢ïÜUè ™™¢ü 

ÜUèç…» J 

5. çã‹Îè çÝÏ¢æ{ ÜUï ç±ÜU¢„ ÐÚ ÐíÜU¢à¢ Ç¢H¼ï ãé» çÝÏ¢æ{ ÜUè ç±{¢x¢¼ ç±à¢ï¯¼¢»Z „}¢Û¢¢§» J 

6. }¢¢ñç¶ÜU ¥ç|¢Ã²çQU ÜU¢ ¥ƒü »±æ }¢ãy± SÐC ÜUÚ¼ï ãé» }¢¢ñç¶ÜU ¥ç|¢Ã²çQU ÜUï ç±ÜU¢„ ÜUè 

çRU²¢»Z ç±S¼¢Ú „ï „}¢Û¢¢§» J 

 

ÐíàÝ-2 çÝ}ÝçHç¶¼ ÐíàÝ¢ï ÜUï 400 à¢ÏÎ¢ï }¢ïæ ©œ¢Ú Îèç…» J (À }¢ïæ „ï ™¢Ú)  (24) 

1. |¢¢¯¢ ¥ç{x¢}¢ ÐíçRU²¢ „}¢…¢¼ï ãé» |¢¢¯¢ ¥ç{x¢}¢ ÜUè ç±à¢ï¯¼¢»Z „}¢Û¢¢§» J 

2. Ã²¢ÜUÚ‡¢ çà¢ÿ¢‡¢ ÜU¢ }¢ãy± ¥¢ñÚ Ã²¢ÜUÚ‡¢ çà¢ÿ¢‡¢ ÜUè ç±ç{²¢Z „}¢Û¢¢§» J 

3. çÝÏ¢æ{ Ð¢Æ-çà¢ÿ¢‡¢ }¢ïæ }¢¢ñÝ Ð¢Æ ÜU¢ v²¢ }¢ãy± ãñ ? SÐC ÜUèç…» J 

4. Ÿ¢±‡¢ ÜU¢ñà¢Ë² ÜU¢ ¥ƒü }¢ãy± ¥¢ñÚ ÐíÜU¢Ú çH¶¼ï ãé» Ÿ¢±‡¢ ÜU¢ñà¢Ë² ç±ÜU¢„ „æÏ¢æ{è 

çRU²¢ÜUH¢Ð¢ï ÜUè ™™¢ü ÜUèç…» J 

5. }¢êË²¢æÜUÝ ÜU¢ ¥ƒü v²¢ ãñ ? }¢êË²¢æÜUÝ ÜUè ¥¢±à²ÜU¼¢ ¥¢ñÚ }¢ãy± ÜU¢ï „}¢Û¢¢§» J 

6. |¢¢¯¢ çà¢ÿ¢¢ ÜUï çà¢ÿ¢‡¢ „ê~¢¢ïæ ÜUè ç±S¼¢Ú „ï ™™¢ü ÜUèç…» J 

 

ÐíàÝ-3 çÝ}ÝçHç¶¼ ÐíàÝ¢ï ÜUï „æçÿ¢# }¢ïæ ©œ¢Ú Îèç…» J (Î„ }¢ïæ „ï ¥¢Æ)  (16) 

1. Ð¢ÆKÐéS¼ÜU }¢ïæ ÜU¢ñÝ-ÜU¢ñÝ „ï x¢é‡¢ ãñ ? 

2. ÜUã¢Ýè çà¢ÿ¢‡¢ ÜUï ¼y± Ï¢¼¢§» J 

3. çà¢à¢é ¥ÐÝï |¢¢¯¢ ç±ÜU¢„ }¢ïæ çÜU„ ™¢Ú ÐíÜU¢Ú ÜUï ±¢v²¢ïæ ÜU¢ Ðí²¢ïx¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ? 

4. ¥ƒü ÜUè ÎíçC „ï à¢ÏÎ¢ïæ ÜUï çÜU¼Ýï MÐ ãñ ? ÜU¢ñÝ-ÜU¢ñÝ „ï ? 

5. ²¢æç~¢ÜU }¢¢Š²}¢ ÜUï çÜU¼Ýï ÐíÜU¢Ú ãñ ? 

6. ±‡¢ü}¢¢H¢ çÜU„ï ÜUã¼ï ãñ ? 

7. x¢l ç±l¢¥¢ï ÜUï Ý¢}¢ Ï¢¼¢§» ? 

8. ÐíàÝÐ~¢ ÜUè ç±à¢ï¯¼¢»Z v²¢ ãñ ? 

9. |¢¢¯¢ çà¢ÿ¢¢ ÜUï ç„h¢æ¼ çHç¶» J 

10. ¥ç{x¢}¢ çà¢ÿ¢‡¢ ÐíçRU²¢ ÜUï Ðí}¢é¶ Í¢ÅÜU çHç¶» J 

 

 



ÐíàÝ-4 çÝ}ÝçHç¶¼ ÐíàÝ¢ï ÜUï »ÜU ±¢v² }¢ïæ ©œ¢Ú Îèç…» J     (12) 

1. à¢ÏÎà¢çQU ÜUï ÐíÜU¢Ú çHç¶» J 

2. Ý¢ÅÜU çà¢ÿ¢‡¢ ÜUè Ðí}¢é¶ ç±ç{²¢Z çHç¶» J 

3. x¢lÐ¢Æ çà¢ÿ¢‡¢ }¢ïæ ÐíS¼¢±Ý¢ ÜUï Î¢ï ¥æx¢ ÜU¢ñÝ „ï ãñ ? 

4. ©Ð™¢Ú¢y}¢ÜU çà¢ÿ¢‡¢ ÜUï ÐíÜU¢Ú Ï¢¼¢§ü» J 

5. çÝx¢éü‡¢ |¢çQU {¢Ú¢ ÜUï MÐ çHç¶» J 

6. ç±„x¢ü „æç{ çÜU„ï ÜUã¼ï ãñ ? 

7. Ï¢¢HÜU ÜU¢ |¢¢¯¢ ç±ÜU¢„ „ÚH ¥¢ñÚ ©œ¢Ú À¢ïÅï ±¢v² çÜU¼Ýè ¥¢²é }¢ïæ Îï¶Ýï ÜU¢ï ç}¢H¼ï 

ãñ ? 

8. Ã²éyÐç¼ ÜUï ¥¢{¢Ú ÐÚ çã‹Îè à¢ÏÎ |¢æÇ¢Ú ÜUï Î¢ï ÐíÜU¢Ú çHç¶» J 

9. „æÚ™Ý¢ ÜUè ÎíçC „ï ±¢v² ÜUï ÐíÜU¢Ú ÜU¢ñÝ ÜU¢ñÝ „ï ãñ ? 

10. Îíà²-Ÿ¢¢Ã² ²¢æç~¢ÜU ©ÐÜUÚ‡¢ ÜUï Ý¢}¢ Ï¢¼¢§» J 

11. |¢¢¯¢ ÜUï ÜU¢ñà¢H çHç¶» J 

12. Ï¢ïH¢Çü ÜUï ¥Ýé„¢Ú }¢¢¼ë|¢¢¯¢ çÜU„ï ÜUã¼ï ãñ ? 
 

 

    



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    નોંધણી નાંફય  O______________ 

ાઠયક્રભ O ES-346      

વલમ  O ગજુયાતીનુાં અધ્માન 

તાયીખ  O 30/12/2017  

વભમ  O 11.00 to 02.00      કુર ગણુ O 100 

 
પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ.  (છભાાંથી ચાય)   (48) 

1. બાાની વ્માખ્મા જણાલી બાાનુાં ભશત્લ સ્ષ્ટ કય. 
2. ધયણ-8 ભાાંથી કઇણ એક ગદ્યાઠ રઇ ાઠ આમજન નોંધ તૈમાય કય. 
3. વ્માકયણ વળક્ષણ પ્રત્મે વનયવતાના કાયણ વલગતે ચચો. 
4. બાા કોળલ્મનુાં લગીકયણ કયી રેભખત અભબવ્મક્ક્તના વલવલધ સ્લપ  વભજાલ. 
5. કાવ્મ વળક્ષણની દ્ધવતઓ વલળે વલગત ેલણાન કય. 
6. ઉકયણના પ્રકાય જણાલી, ઉકયણનુાં ભશત્લ અને ભમાાદાઓ જણાલ. 

 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (24) 

1. ફેન્દ્જાભીન બ્લભૂની મજના અનવુાય વાભાન્દ્મ શતેઓુનુાં લગીકયણ કયી વાભાન્દ્મ શતે ુ
અને વલવળષ્ટ શતે ુલચ્ચેન તપાલત સ્ષ્ટ કય. 

2. લાચન વળક્ષણ દ્ધવતઓ જણાલી ગભ ેતે ફે દ્ધવતઓની વલગતે ચચાા કય. 
3. લગા વળક્ષણભાાં કથન પ્રયકુ્ક્તન વલવનમગ કેલી યીતે કયળ વલગતે રખ. 
4. ત્રરેખન વલળે ધ્માનભાાં યાખલાની ફાફત જણાલ. 
5. ાઠય-સુ્તકના ફાહ્યરક્ષણ અને આંતરયક રક્ષણની ચચાા કય. 
6. ખારી જગ્મા, જડકા ફનાલ અન ેવલકલ્ પ્રકાયની કવટીની (ઉદાશયણ વરશત) યચના 

કય. 
 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દવભાાંથી આઠ)    (16) 

1. બાાના ઘટક જણાલી ગભ ેતે એક વભજાલ. 
2. ભાતબૃાા વળક્ષણ ની ગભે તે ચાય ઉેક્ષા જણાલ. 
3. બાા વલકાવભાાં અવય કયતા રયફ રખ. 
4. ભાતબૃાા વળક્ષણની દ્ધવતની માદી આ. 
5. શ્રલણ કોળલ્મને અવય કયતા ઘટક સ્ષ્ટ કય. 
6. ગદ્ય વળક્ષણના ગભે તે ફે શતે ુરખ. 
7. વ્માકયણ વળક્ષણ દ્ધવતઓની માદી આ. 



8. ઉચાયાત્ભક વળક્ષણ એટરે શુાં? 

9. ભાતબૃાા વળક્ષકની ગભે તે ફે વજ્જતા જણાલ. 
10. બથુ-યકુ્ત બાા-પ્રમગળાાના પ્રકાય રખ. 

 

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

1. ‘ભાતબૃાા એ હ્યદમની બાા છે’ – આ વલધાન ક્યા બાાવલદનુાં છે? 
2. ભાતબૃાા વળક્ષણ ભાટે લા દયમ્પમાન કેટરા રદલવ ભલા જઈએ? 
3. એકભ આમજન એટરે શુાં? 
4. પ્રાથવભક કોળલ્મ જણાલ. 
5. લાચનના પ્રકાય કેટરા છે? કમા કમા ? 
6. વ્માકયણ વળક્ષણ ભાટે કઈ દ્ધવતન ઉમગ કયલાભાાં આલે છે? 
7. ગદ્યના જુદા જુદા વારશત્મ પ્રકાય રખ. 
8. કાવ્મની ગભે ત ેએક વ્માખ્મા આ. 
9. જમાયે કઈ ભશાન વ્મક્ક્ત કે જૂનીમ વ્મક્ક્તના જીલનના સ્ભયણ આરખેત વનફાંધ 

સ્લપ ે યજૂ કયલાભાાં આલે ત્માયે કમા પ્રકાયન વનફાંધ થમ કશલેામ ? 
10. ભાતબૃાા વળક્ષણની વાભગ્રી જણાલ. (ગભે ત ેફે નાભ) 
11. બ્લ્યવુપ્રન્દ્ટ (વત્રરયભાણ દળાક)ના વાન રખ. 
12. રશ્મ-શ્રાવ્મ શમ તેલા ફે વાધનના નાભ રખ. 

____________________ 
 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    નોંધણી નાંફય  O______________ 

ાઠયક્રભ O ES-347      

વલમ  O વાંસ્કૃતનુાં અધ્માન  
તાયીખ  O 30/12/2017 

વભમ  O 03.00 to 06.00      કુર ગણુ O 100 

 

  

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (48) 

1. પ્રલતાભાન વભમભાાં વાંસ્કૃત બાાના વળક્ષણને રકવપ્રમ ફનાલલા ભાટે તભે એક વળક્ષક 
તયીકે કમા-કમા ઉામ કયળ? 

2. વાંસ્કૃત બાાના સ્લપ ની વલળેતાઓ વલગતે ચચો. 
3. વાંસ્કૃત વ્માકયણ વળક્ષણ ભાટે આગભન-વનગભન દ્ધવત આળીલાાદપ  છે – ઉદાશયણ 

આી વભજાલ. 
4. દ્યવળક્ષણનુાં ભશત્લ જણાલી દ્યવળક્ષણ ભાટેની દ્ધવતઓ રયચમ આ. 
5. વાંસ્કૃત વળક્ષણભાાં ળૈક્ષભણક વાધનનુાં ભશત્લ જણાલી ફ્રનેર ફડા, ભચત્ર અને 

ટેરીવલઝનન ઉમગ વાંસ્કૃત વળક્ષણભાાં કઈ યીતે કયળ ? 

6. વાંસ્કૃત ધયણ-9ના ાઠયસુ્તકભાાંથી કઈ એક ાઠ વાંદ કયી નીચેના મદુેશાના 
વાંદબાભાાં ાઠ આમજન નોંધ તૈમાય કય. 
વલમાભબમખુ, વલવળષ્ટ શતેઓુ, વળક્ષકની પ્રવવૃિ અને ચાકપરક નોંધ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છભાાંથી ચાય)   (24) 

1. આદળા પ્રશ્નત્રના રક્ષણ જણાલ. 
2. વનદાનાત્ભક કામાની વાંકલ્ના અને તેના વાન જણાલ. 
3. તાવ આમજન અને એકભ આમજન લચ્ચેન તપાલત વભજાલ. 
4. ાઠયક્રભની વાંકલ્ના અને ાઠયક્રભ યચનાના વવદ્ધાાંત જણાલ. 
5. વાંસ્કૃત બાાના છ વાભાન્દ્મ શતેઓુ જણાલી તે દયેકના ફે-ફે વલવળષ્ટ શતેઓુ રખ. 
6. ગજુયાતી વ્માકયણ ય વાંસ્કૃત બાાન વલળે પ્રબાલ છે. ચચો. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દવભાાંથી આઠ)    (16) 

1. વાંસ્કૃત વળક્ષકની ચાય વલદ્યાકીમ વજ્જતાઓ જણાલ. 
2. વાંસ્કૃત ખાંડભાાં વભાવલષ્ટ કયી ળકામ તેલી વાભગ્રીના ઉદાશયણ આ. 
3. વાંસ્કૃત અને ગભણત લચ્ચેન અનફુાંધ ટૂાંકભાાં જણાલ. 
4. વ્માકયણ વળક્ષણ ભાટેના ફ ેઅભબગભન ટૂાંકભાાં રયચમ આ. 



5. એકભ આમજનના વનના નાભ રખ. 
6. પ્રાચીન વભમના વાંસ્કૃત વળક્ષણના ચાય શતેઓુ રખ. 
7. અભ્માવક્રભની વાંકલ્ના જણાલ. 
8. વાંસ્કૃત બાાનુાં યાષ્રીમ ભશત્લ દળાાલતા ચાય મદુેશાઓ રખ. 
9. વાંસ્કૃત બાાના ચાય પ્રવવદ્ધ નાટકના નાભ રખ. 
10. વાંસ્કૃત બાાની વ્મલશાયભાાં ઉમગી ચાય સકૂ્ક્તઓ રખ. 

 

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

1. ઈ.વ. 1956ભાાં યચામેરા વાંસ્કૃત ાંચના અધ્મક્ષ કણ શતા ? 

2. વાંસ્કૃતના કઇણ ફ ેવ્માકયણગ્રાંથના નાભ આ. 
3. ભાનલજીલન વાથે વાંકામેરા વાંસ્કાય કેટરા છે ? 

4. પ્રત્મક્ષ દ્ધવતના ઉમગ વભમે લગાવ્મલશાયભાાં તભે કઈ બાાન વલવનમગ કયળ ? 

5. બાાંડાયકય દ્ધવતના યુસ્કતાા કણ છે ? 

6. શતેઓુનુાં લગીકયણ કમા વળક્ષણળાસ્ત્રીએ કયુું છે ? 

7. ગદ્યવળક્ષણ ભાટેની ફે દ્ધવતઓના નાભ જણાલ. 
8. લાવિક આમજન એટરે શુાં ? 

9. કાંઠસ્થીકયણની વ્માખ્મા આ. 
10. કઇણ ફે શ્રાવ્મ વાધનના નાભ આ. 
11. વત્રરયભાણદળાક કઠાના ત્રણ રયભાણ જણાલ. 
12. પ્રાથવભક ળાાભાાં વેટેરાઈટના ભાધ્મભથી ળૈક્ષભણક કામાક્રભનુાં પ્રવાયણ કના દ્વાયા થામ 

છે ? 

 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

 

અભ્માવક્રભ : ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    નોંધણી નાંફય :______________  

ાઠ્યક્રભ : ES-361       

નલમ  : ળૈક્ષણણક પ્રોદ્યણગકી 
તાયીખ  : 03/01/2018       

વભમ  : 11.00 to 02.00       કુર ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છ ભાાંથી ચાય)    (48) 

1. ળૈક્ષભણક ટૅકનરૉજીના વલકાવ અને વલસ્તયણના આવલબાાલ ાભતા પ્રલાશન ખ્માર આી 
વલસ્તાયથી વભજાલ. 

2. બાયતભાાં ખલુ્રી ળાાના આલશ્મક્તાન ખ્માર આી ખલુ્રા ળાાતાંત્રની રાક્ષભણકતા 
વવલસ્તાય ચચો. 

3. ળૈક્ષભણક ટેકનરજીના ઉદેશબલન ખ્માર આી ઉદેશબલના તફકકા વલસ્તાયથી વભજાલ. 
4. અધ્મમન અનબુલની યચનાના વવદ્ધાાંતન ખ્માર આી વલસ્તતૃ ચચાા કય. 
5. કેલણી વલમક રશ્મ કામાક્રભની ળક્ક્તઓ અને નફાઈઓ ફતાલી વલસ્તતૃ ચચાા કય. 
6. ભાધ્મભની વાંદગીને અવય કયતાાં રયફ જણાલી વલસ્તાયથી વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છ ભાાંથી ચાય)    (24) 

1. વશબાગી અભબગભની ચાલીપ  રાક્ષભણકતાઓ ચચો. 
2. વળક્ષણન ેવશામક ફનતાાં વાધનની આલશ્મકતા વભજાલ. 
3. શ્રાવ્મ ભાધ્મભન ખ્માર આી ચચાા કય. 
4. કમ્પ્યટૂય આધારયત અધ્મમનની યીત ચચો. 
5. અધ્મમન પ્રરક્રમાના ભશત્લના તફકકાઓની ચચાા કય. 
6. આનબુવલક અધ્મમનનુાં સ્લપ  સ્ષ્ટ કય. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દવ ભાાંથી આઠ)     (16) 

1. વળક્ષણભાાં ટેકનરજીનાાં ફે ઉદાશયણ આ. 
2. LRC નુાં ગજુયાતી રુૂાં નાભ જણાલ. 
3. ખલુ્રી ળાા વળક્ષણના મખુ્મ ભાગા તયીકે કઈ વાભગ્રીન ઉમગ કયે છે.? 

4. ઈ-ભેઈરનુાં રુૂાં નાભ જણાલ. 
5. પ્રવતભાનના મખુ્મ ફ ેઉમગ જણાલ. 
6. કેલણીભાાં કમ્પ્યટૂયના ઉમગ તયપના મખુ્મ અભબગભ કમા છે? 

7. માંતે્રતય વાભગ્રી એટર ેશુાં ? 

8. ળૈક્ષભણક પ્રોદ્યભગકીના વ્મલસ્થાનના મખુ્મ કામા જણાલ. 



9. મૂભતૂ અધ્મમન કોળલ્મ કમા કમા છે.? 

10. ળૈક્ષભણક માાલયણનાાં મખુ્મ ઘટક જણાલ. 
 

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

1. બાયતભાાં ળૈક્ષભણક ટેકનરજીના પ્રલાશના મખુ્મ કેટરાાં રયણાભ છે ? 

2. ળાા કક્ષાએ કઈ વારભાાં ત્રાચાય વળક્ષણ દાખર કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ? 

3. શ્રી અયવલિંદના રન્દ્ષ્ટકણથી ચારતી રદલ્શી ક્સ્થય વભયામ્મ્પફકા ળાાન પ્રાયાંબ કેટરાાં ફાકથી 
થમ શત ? 

4. સ્થાવનમ ક્ષેત્ર નેટલકાને કમા ટૂાંકા નાભે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

5. બાયતભાાં આકાળલાણી દ્વાયા ળાા પ્રવાયણન શબુાયાંબ કઈ વારભાાં થમ શત ? 

6. કમા પ્રકાયના અધ્મમનભાાં વલમલસ્તનેુ નાના નાના અંળ કે વાનભાાં યજૂ કયલાભાાં આલે 
છે ? 

7. કમ્પ્યયૂ આધારયત અધ્મમન કમા ટૂાંકા નાભે ઓખામ છે ? 

8. અવયકાયક શ્રાવ્મ ભાધ્મભ કયુાં છે ? 

9. ળાાવળક્ષણનુાં યાષ્રીમ અભ્માવક્રભ ભાખુાં ળેની વભજુતી ય બાય મકેૂ છે ? 

10. ળૈક્ષભણક ટેભરવલઝન કમા ટૂાંકા નાભે ઓખામ છે ? 

11. વલદ્યાથીઓન ેવાંકલ્ના, તનેાાં રક્ષણ અને વલળેતાઓ પ્રા્ત કયલાભાાં કયુાં પ્રવતભાન ભદદ 
કયે છે ? 

12. અનબુલને પ્રત્મક્ષ, યક્ષ અને અમતૂા વલબાગભાાં કણે લગીકૃત કમાા છે ? 

 

 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

 

અભ્માવક્રભ : ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    નોંધણી નાંફય :______________ 

ાઠ્યક્રભ : ES-362       

નલમ  : નળક્ષણભાાં કમ્પ્યટુય 

તાયીખ  : 03/01/2018       

વભમ  : 11.00 to 02.00      કુર ગણુ : 100 
 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ.(છ ભાાંથી ચાય)   (48) 
1. કમ્પ્યટુય આધારયત વળક્ષણન ઈવતશાવ જણાલ. 
2. વલસ્તતૃ નોંધ રખ: ફોદ્ધદ્ધક અનવુળક્ષણ પ્રણારી 
3. કમ્પ્યટુય દ્વાયા દસ્તાલેજની જાલણી તથા સુ્તકારમ દ્ધવત વલળે નોંધ રખ. 
4. ળૈક્ષભણક આમજનના પ્રકાય અને પ્રરક્રમા વલસ્તતૃ વભજાલ. 
5. ળૈક્ષભણક આમજનભાાં MISન પા જણાલ. 
6. વફ્ટલેય એટરે શુાં? તેના પ્રકાય જણાલી પ્રત્મેક વલળે જપ યી નોંધ રખ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છ ભાાંથી ચાય)   (24) 

1. પ્રશ્નફેંક એટરે શુાં? તેના પામદા, ગેયપામદા અને આમજન વલળે નોંધ રખ. 
2. કમ્પ્યટુય કન્દ્પયન્દ્વ વલળે ભારશતી આ. 
3. ટૂાંકનોંધ રખ : વળક્ષણભાાં કમ્પ્યટુયના પ્રલતાભાન વલવનમગ 

4. કમ્પ્યટુય આધારયત વાભાન્દ્મ લશીલટ એટરે શુાં? એક ઉદાશયણ આી વભજાલ. 
5. “વળક્ષણભાાં કમ્પ્યટુયન ઘવાય વળક્ષક, લારી અને વલદ્યાથીઓની ભવૂભકા ફદરલા વક્ષભ છે.” 

વલધાન તભાયા ળબ્દભાાં ચચો. 
6. અભબક્રવભક અધ્મમન એટર ેશુાં? તેના વવદ્ધાાંત અને પ્રકાય ટૂાંકભાાં લણાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દળ ભાાંથી આઠ્)    (16) 

1. વલકરાાંગ વલદ્યાથીને કમ્પ્યટુય કેલી યીતે ઉમગી થઈ ળકે? ઉદાશયણ વાથે વભજાલ. 
2. ભારશતીની ચયી એટરે શુાં? વભજાલ. 
3. ઈ-કભાવ વલળે ઉદાશયણ વાથે ટૂાંકી વભજૂતી આ. 
4. અન્દ્લેણાત્ભક અધ્મમન એટરે શુાં? 

5. પ્રલીણતા અધ્મનમન પ્રવતભાનના રક્ષણ ટૂાંકભાાં રખ. 
6. વલગત થૃક્કયણ એટર ેશુાં? તેભાાં કમ્પ્યટુય કેલી યીતે ઉમગી થઈ ળકે? 

7. WAN અને LAN એ શુાં છે? 

8. કમ્પ્યટુય પ્રગ્રાવભિંગની ઉચ્ચ કક્ષાની બાા વભજાલ. 



9. આસફુરે દ્વાયા કયુાં પ્રવતભાન આલાભાાં આવ્યુાં? તે પ્રવતભાનના વવદ્ધાાંત રખ. 
10. વલદ્યાથીને ભાગાદળાનભાાં કમ્પ્યટુય કેલી યીતે ઉમગી છે? ઉદાશયણ આ. 

 

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

1. ણૂા નાભ આ : CMI, CBI, CAI, CAL 

2. તાંત્ર દસ્તાલેજ એટર ેશુાં? 

3. Online દસ્તાલેજભાાં સ્ક્રીનભાાં કેટરી રાઈન અને દયેક રાઈનભાાં લધભુાાં લધ ુઅક્ષય વભાલી ળકામ? 

4. યેભખક અભબક્રભના પ્રણેતા જણાલ. 
5. કઈણ એ્રીકેળન વફ્ટલેયના ચાય નાભ આ. 
6. કમ્પ્યટુયની ‘વી’ બાાના પ્રણેતા જણાલ. 
7. E-Mailન ઉમગ ળ છે? 

8. ભાઉવના કામો જણાલ. 
9. મકુત અધ્મમન પ્રણારીભાાં ઉમગને કેટરી પ્રણારીભાાં વલબાજીત કયી ળકામ? કમાાં કમાાં? 

10. ડી ફગીંગ (Debugging) એટરે શુાં? 

11. BIT કનુાં ટૂાંકાક્ષયી નાભ છે? તેભાાં કઈ કઈ વાંખ્માાંન વભાલેળ થામ છે? 

12. કવટી (વલગત) કરભના પ્રકાય કેટરાાં છે? કમાાં કમાાં? 

 

 

_____________________ 

 

 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

 

અભ્માવક્રભ : ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન    નોંધણી નાંફય :______________ 

ાઠ્યક્રભ : ES-363       

નલમ  : ભાગથદળથન અને વરાશ  
તાયીખ  : 03/01/2018      

વભમ  : 11.00 to 02.00     કુર ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છ ભાાંથી ચાય)   (48) 

1. વ્માલવાવમક ભારશતીના પ્રવાયણના વાધન (ભાધ્મભ)ના નાભ જણાલી તેની દ્ધવત અને પ્રવવૃિ 
વલળે ચચાા કય. 

2. વલકરાાંગના પ્રકાય જણાલી દયેક વલળે ચચાા કય. 
3. ભગઝફગાના વવદ્ધાાંતની વલગતે વભજ આ. 
4. ભરશરાઓની કામા રશસ્વેદાયી અવય કયતાાં રયફની નોંધ વલગતે જણાલ. 
5. કાયરકદી વલકાવભાાં વળક્ષક અને ભાતા-વતાની ભવૂભકાનુાં ભશત્લ વભજાલ. 
6. વરાશના મખુ્મ અભબગભ જણાલી. તેની વલગતે વભજ આ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં ઉિય આ. (છ ભાાંથી ચાય)   (24) 

1. જ્શન અને લ્રભુય અનવુાય મલૂ્માાંકનના પ્રકાય જણાલ. 
2. લતાન વભસ્માના સધુાયા ભાટે તભે રીધેર ાાંચ ઉકેર જણાલ. 
3. વાભાન્દ્મ વ્મક્ક્તઓન વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓ પ્રત્મેન વ્મલશાય કેલા પ્રકાયન શમ છે? તભાયા 

અનબુલનુાં લણાન કય. 
4. Bucher અને Miller Form ના જીલન તફક્કાઓ જણાલ. 
5. ક્રભ ભાદાંડની ભમાાદાઓ જણાલ. 
6. મરુાકાતના પામદા જણાલ. 
 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દળ ભાાંથી આઠ)    (16) 

1. વલકરાાંગના વળક્ષણ ભાટે 1992ની કામામજના મજુફ કેટરી જગલાઈઓ શતી.? 

2. લતાભાન વભસ્માઓના પ્રકાય જણાલ. 
3. લતાન સધુાયાની પ્રયકુ્ક્તઓના નાભ જણાલ. 
4. Bacher(1933) ાાંચ જીલન તફક્કાઓના નાભ આ. 
5. વ્માલવાવમક અનકુરૂનન અથા વભજાલી. વ્માલવાવમક અનકુરૂન ઉદાશયણવરશત વભજાલ. 
6. પ્રવાંગનોંધનુાં વાંાદન એટર ેશુાં ? તેના કના લતાન અંગેની ટી્ણી અને તાયણની નોંધ છે. 
7. અભબમગ્મતા કવટીઓના પ્રકાયના નાભ આ. 
8. ભાગાદળાનના વવદ્ધાાંત જણાલ. 



9. વરાશ અને આદેળ લચ્ચે તપાલતના ફે મદુેશાઓ જણાલ. 
10. જૂથ વરાશના રાબ જણાલ. 

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

1. વરાશન અથા વભજાલ. 
2. વરાશની પ્રરક્રમાના તફક્કાઓ જણાલ. 
3. વરાશની વયતા ભાટે જપ યી ત્રણ કોળલ્મના નાભ જણાલ. 
4. મલૂ્માાંકનની દ્ધવતઓના નાભ જણાલ. 
5. યાષ્રીમ ધાંધાઓનુાં લગીકયણ કઈ વાંસ્થા અનવુાય કયલાભાાં આલે છે ? 
6. (NCO) કડ નાંફય અનવુાય કઈ ફાફતની જાણકાયી ભેલી ળકામ છે ? 

7. કામાની વ્માખ્મા સ્ષ્ટ કય. 
8. કાયરકદી તયાશના પ્રકાયના નાભ જણાલ. 
9. ભરશરાઓની કાયરકદીની વભસ્માઓ જણાલ. 
10. વલકરાાંગતાના પ્રકાય કેટરાાં છે.? નાભ જણાલ. 
11. પ્રત્મામનની વભસ્મા કેલા ફાકને લધાયે ડ ેછે ? 
12. IEDE વાંસ્થા કેલાાં ફાક ભાટે કાભ કયે છે.? 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય – 2017 

  

અભ્માવક્રભ : ફેચરય ઓપ એજ્યકેુળન   નોંધણી નાંફય :______________  

ાઠ્યક્રભ : ES-364       

નલમ  : દૂયલતી નળક્ષણ 

તાયીખ  : 03/01/2018      

વભમ  : 11.00 to 02.00     કુર ગણુ : 100 

  

પ્રશ્ન-1 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 800 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છ ભાાંથી ચાય)   (48) 

1. કઈણ ફ ેરખેકના ભતે દૂયલતી વળક્ષણની વ્માખ્મા આી આજીલન વળક્ષણના રક્ષણ, 
કામાક્ષેત્ર તથા અભરીકયણ ભાટે પભરતાથો વભજાલ. 

2. દૂયલતી વળક્ષણભાાં ભાધ્મભના પ્રકાય વભજાલી તેભના વલવલધ ભાધ્મભના ગણુ દ વલળે 
વભજૂતી આ. 

3. સ્લ-અધ્મમન વાભગ્રી વનપ ણની પ્રરક્રમા વભજાલી. સ્લ-અધ્મમન વાભગ્રીના એકભનુાં 
વનભાાણ તભે કેલી યીતે કયળ તે વભજાલ. 

4. પ્રોઢ દૂયલતી અધ્મેતાના રક્ષણ વભજાલી. દૂયલતી અધ્મેતાઓની વભસ્માઓ વલળ ે
વભજૂતી આ. 

5. કામાક્રભના મલૂ્માાંકન પ્રરક્રમા મજુફ મલૂ્માાંકનના વાધન વભજાલી. મજનાફદ્ધ ભારશતી 
એકવત્રકયણ વલળે ટૂાંકભાાં વભજુતી આ. 

6. દૂયલતી વળક્ષણ પ્રણારીના વ્મલસ્થાન મજુફ વાંસ્થાકીમ ભાખુાં અને વ્મલસ્થાન ઉય 
વલસ્તતૃભાાં વભજુતી આ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેરા પ્રશ્નના આળયે 400 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (છ ભાાંથી ચાય)   (24) 

1. દૂયલતી વળક્ષણની વલવળષ્ટ રાક્ષભણકતાઓ વભજાલ. 
2. સ્લ- અધ્મમનને અવય કયતા રયફ વભજાલ. 
3. વતત ચકાવણીન અથા વભજાલી તેના રાબ અને ગેયરાબ જણાલ. 
4. સ્લાધ્મામ દ્વાયા અધ્માન-અધ્મમન મજુફ સ્લાધ્મામનાાં કામો વભજાલ. 
5. દૂયલતી વળક્ષણ પ્રણારી મજુફ વલદ્યાથી વશામક વેલાઓ વભજાલ. 
6. વળક્ષણનુાં અથાળાસ્ત્રન અથા વભજાલી ? વળક્ષણ અને ભાનલ મડૂીના ઘડતય વલળે નોંધ 

રખ. 
 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ. (દળ ભાાંથી આઠ)    (16) 

1. ળૈક્ષભણક વરાશકાયના મખુ્મ કામો જણાલ. 
2. ગણુાાંકન પ્રથાના ફે ગેયરાબ જણાલ. 



3. દૂયલતી અધ્મેમતાના કઈણ ફ ેરક્ષણ જણાલ. 
4. લાચનની SQ3R તકવનક જણાલ. 
5. અલૈવધક વળક્ષણન અથા વભજાલ. 
6. દૂયલતી વળક્ષણ વ્મલસ્થા વાંગઠનના ફે ઉદેેશળ જણાલ. 
7. દૂયલતી વળક્ષણભાાં સ્લ-અધ્મમન ભાટે જપ યી કોળલ્મ જણાલ. 
8. વરાશ ફેઠક ચરાલતી લખતે વરાશકાયે કયલાની પ્રવવૃિ જણાલ. 
9. દૂયલતી વળક્ષકન અથા વભજાલ. 
10. અભ્માવકેન્દ્રના વાંમજ્કના ગોણ કક્ષાનાાં કામો જણાલ. 

 

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

1. દૂયલતી વળક્ષણની વો પ્રથભ ળપ આત કમાાં થઈ છે ? 

2. બાયતભાાં  દૂયલતી વળક્ષણની ળપ આત કમા નાભે થઈ છે ? 

3. દૂયલતી વળક્ષણભાાં શ્રાવ્મ વાધન જણાલ. 
4. એકભાગી ભાધ્મભ જણાલ. 
5. દૂયલતી વળક્ષક પ્રવળક્ષકની મખુ્મ રાક્ષભણકતા કઈ છે ? 

6. સ્લ-અધ્મમન ભાટે આલશ્મક કોળલ્મ જણાલ. 
7. સ્લાધ્મામના પ્રકાય જણાલ. 
8. MIS નુાં ણૂા નાભ આ. 
9. દૂયલતી વળક્ષણભાાં ખચાની ગણતયીનુાં સતૂ્ર આ. 
10. દૂયલતી વળક્ષણ આતી વાંસ્થા દ્વાયા લયાતી છેલ્રાભાાં છેલ્રી અધ્મમન દ્ધવત કઈ છે ? 

11. ઓલયશડે પ્રજેક્ટના ફે ગેયરાબ જણાલ. 
12. વળક્ષણભાાં કમ્પ્યટૂયના ફ ેઉમગ જણાલ. 
 

____________________ 


