
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2017 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed./ PGPD    નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ O SESH-02       

નલમ  O શ્રલણક્ષનત ાભેરાનુાં કણીમ અને ભોલરક નુલવવન 

તાયીખ  O 27/12/2017 

વભમ  O 03.00 to 06.00       કુર ગણુ O 80 

   

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. કાનની નાભનનદેળનલાી સ્લચ્છ આકૃનત દયી, તેની યચના અને કમો જણાલ. 
2. ઈમય ભલ્ડ શુાં છે ? ઈમય ભલ્ડ ફનાલલાની પ્રડક્રમા જણાલ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. શ્રલણ પ્રનળક્ષણ એટરે શુાં ? એક નલનળષ્ટ નળક્ષક તયીકે તભે શ્રલણભાંદ ફાકનુાં  

શ્રલણપ્રનળક્ષણ કેલીયીતે કયળ ? 

2. શ્રલણ ભાંદ ફાકની લાણી ભાટે કમા-કમા ભાદાંડ ધ્માનભાાં યાખલા જઈએ ? 

3. કાંડકટીલ શ્રલણભાંદતા થલાનાાં કાયણની ચચાવ કય. 
 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. એક નલનળષ્ટ નળક્ષક તયીકે તભે શ્રલણભાંદ ફાકની લાણીની આકાયણી કેલી યીતે કયળ ? 

2. પ્મયટન ઓડડમભેટ્રીની પ્રડક્રમા જણાલ. 
 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. ઉચ્ચાયણના સ્થાનનાાં આધાયે વ્માંજનનુાં લગીકયણ કય. 
2. લાણીના કામો જણાલ. 
3. ઇન્ફ્રાયેડ ધ્લનનલધવક વાધન નલળે જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. ઈમ્ીડન્ફ્વ ઓડડમભેટ્રી શુાં છે? તેના પામદાઓ અને ભમાવદાઓ રખ. 
2. શ્રલણભાંદ ફાક ઉચ્ચાયણભાાં કેલી ભરૂ કયે છે ? 

3. ધ્લનનકયણની પ્રડક્રમા જણાલ.  
 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. વાયી લાણીના ાાંચ રક્ષણ ચચો. 
2. વડક્રમ ઉચ્ચાયક નલળે ટૂાંકભાાં રખ. 
3. શ્રલણમાંત્ની વાંદગી કેલી યીતે કયલી જઈએ ? 

 



 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. લરિંગના લાણી નલકાવના વાત તફક્કાઓ રખ. 
2. અનલનધવયનાાં શ્રલણ યીક્ષણનાાં પામદાઓ અને ભમાવદાઓ રખ. 
3. કક્લરઅય ઈમ્પ્રાન્ફ્ટભાાં વભામેરા જખભના ાવાઓ જણાલ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક લાક્યભાાં જલાફ રખ.      (06)  
1. બ્રકા નલસ્તાય ભાનલ ભગજભાાં કમા સ્થાને આલેરાાં છે ? 

2. સ્ટેીવનુાં લજન કેટરા ગ્રાભ છે ? 

3. BERAનુાં રુૂાં નાભ જણાલ. 
 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. લગવભાાં અને તેની આજુફાજુન ઘોંઘાટ ઓછ કયલા કેલાાં ગરા રેલા જઈએ ? 

2. શ્રલણભાંદ ફાકની લાણી નલકાવ ભાટે લાણીને કેવુાં ભાગવદળવન આવુાં જઈએ ? 

3. સ્લયનુાં લગીકયણ કય. 
 

 (ફ) ખારીજગ્મા પયૂ.          (06)  
1. ભાનલીન કાન _________    થી ________    સધુીનાાં આલજના નુયાલતવનન  

વાાંબી ળકે છે. 
2. ઉચ્ચાયણ પ્રડક્રમાના આધાયે u એ _________ ધ્લની છે. 
3. ___________ શ્રલણભાંદતાભાાં એવી અને ફીવી લચ્ચેન તપાલત 10 dB અથલા તથેી  

ણ ઓછ શમ છે. 
4. ITEનુાં રુૂાં નાભ _____________ છે. 
5. શ્રલણનારીકાનુાં ભા __________ થી ____________ એભએભ રાંફાઈ સધુીનુાં શમ છે. 
6. નીચલુાં જડબુાં એ ___________ ઉચ્ચાયણ અંગ છે. 

 

 

_____________________ 

 



 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2017 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed./PGPD     નોંધણી નાંફય O______________  

ાઠ્યક્રભ O SESM-01       

નલમ  O ભાનસવક સલકરાાંગ વ્મક્તિઓની ઓખ અને આકાયણી 
તાયીખ  O 29/12/2017        

વભમ  O 11.00 to 02.00     કુર ગણુ O 80 

   

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ભાનસવક ભાંદિા ફાકની આકયણી ભાટેના ભશત્લના વાધન લણણલી BASIC-MR સલળે  

સલગિલાય વભજાલ. 
2. ભાનસવક ભાંદિાની વ્માખ્મા આી ળૈક્ષણણક યીિે િેનુાં લગીકયણ કયી િેની સલળેિાઓ  

જણાલ. 
 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. નેળનર ટ્રસ્ટ 1999 સલળે ટૂાંકનોંધ રખ. 
2. RCI ACT 1992 સલળે ટૂાંકનોંધ રખ. 
3. ભનલૈજ્ઞાસનક યીિે ભાનસવકભાંદિાનુાં લગીકયણ ટૂાંકભાાં લણણલ. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ભાનસવક ભાંદિા થલાના જન્ભ થમા છીના કાયણ સલગિલાય રખ. 
2. ભાનસવકભાંદ ફાકના પનુલાણવભાાં ભાિા-સિાનુાં મગદાન સલળે સલગિલાય ચચાણ કય. 

  

(ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. સપ્રલેન્ળન એટરે શુાં ? િેના પ્રકાય ઉદાશયણ વહશિ વભજાલ. 
2. મલૂમાાંકન સલળે ટૂાંકનોંધ રખ 
3. બદુ્ધિ હયક્ષણની યીિ ય ટૂાંકનોંધ રખ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. ભાનસવક ભાંદિા ધયાલિી વ્મક્તિઓની રાક્ષણણતિાઓ લણણલ 
2. આકયણીના પ્રકાય અને શતેઓુ વભજાલ. 
3. વરાશ આલાના શતેઓુ જણાલી વાયા વરાશકાયભાાં ક્યા-ક્યા ગણુ શલા જઈએ િે રખ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ 150 ળબ્દભાાં આ.   (06)  
1. ઉનમનને વાંણક્ષપ્િભાાં રખ. 
2. IQ એટરે શુાં ? ટૂાંકભાાં લણણલ. 
3. સ્રીનીંગ શુાં છે જણાલ. 

 



 

 

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. ભાનસવક સલકરાાંગિાની કુટુાંફ ય અવય જણાલ. 
2. PWD ACT 1995ના શતેઓુ જણાલ 
3. ભાનસવકભાંદિા અને ભાનસવક યગન િપાલિ જણાલ  

  

(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક કે ફે લાક્યભાાં જલાફ આ.     (06)  
1. ભાનસવકભાંદિા થલાના જન્ભ શરેાના મખુ્મ કાયણ જણાલ. 
2. ભદ્રાવ ડલેરભેન્ટર પ્રગ્રાભીંગ સવસ્ટભ (MDPS)ની ફે ભમાણદાઓ જણાલ. 
3. અવય એટરે શુાં ? સતૂ્ર જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. સ્ે. એજ્યકેુટય િયીકે િભે ભાનસવક ભદાંિાલાા ફાકના ભાિા-સિાને શુાં વરાશ-સચૂન  

આળ. 
2. ગજુયાિ વયકાય દ્વાયા ભાનસવકભદાંિાલાા ફાકને ભિા પામદા જણાલ. 
3. અભ્માવરભ આધાહયિ આકયણી જણાલ. 

    
 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના ભાગ્મા મજુફ જલાફ આ.      (06)  

1. PWD, ACT 1995ભાાં ______________  કેટેગયીની સલકરાાંગિાન વભાલેળ કયેર છે. 
2. નેળનર ટ્રસ્ટની મખુ્મ ઓહપવ સવિંકદયાફાદભાાં છે. (ખરુાં કે ખટુાં) 
3. પ્રપાઉન્ડ ફાકન IQ _______________  શમ છે. 

 (20 થી લધાયે, 20થી ઓછ, 0-25) 

4. FACPનુાં પરુૂાં  નાભ જણાલ. 
5. ADHDનુાં પરુૂાં  નાભ જણાલ. 
6. PKUભાનસવક ભાંદિા ભાટે ઉચાયાત્ભક કાયણ છે. (ખરુાં કે ખટુાં)    

 

 

____________________ 

 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2017 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed./ PGPD     નોંધણી નાંફય O_____________  

ાઠ્યક્રભ O SESM-02       

નલમ  O ભાંદબદુ્ધિતા: તેનાાં ફહુનલદ્યાકીમ ાવાાં 
તાયીખ  O 27/12/2017 

વભમ  O 03.00 to 06.00       કુર ગણુ O 80 

   

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં રખ. (10)  
1. ભગજના ક્ષાઘાતને કેલી યીતે લગીકૃત કયળ. ઉદાશયણ વડશત નલસ્તાયલૂવક ચચાવ કય.  
2. નલકાવના નવિાાંતની નલસ્તાયથી ચચાવ કય. 

 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં રખ. (10)  
1. આંચકીન અથવ વભજાલી તનેાાં નલનલધ પ્રકાયની ચચાવ કય.  
2. જ્ઞાનાત્ભક નલકાવના તફક્કા વભજાલ. 
3. નલનલધ પ્રકાયના પ્રત્વાશકની ઉદાશયણ વડશત ચચાવ કય.  

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં રખ. (10)  
1. અંત:સ્ત્રાલી ગ્રાંનથઓની નલસ્તાયથી વભજ આ તથા અંત:સ્ત્રાલી ગ્રાંનથઓની અવય ચચો.  
2. વભસ્મારૂ લતવનની માદી આી ભાનનવક નલકરાાંગ ફાકભાાં વભસ્મારૂ લતવનને  

ઓખલાના નલનલધ ગનથમાની ચચાવ કય. 
 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં રખ. (10)  
1. ભલ્ટીડીવીપ્રીનયી ટીભની યચના વભજાલી તનેા પામદા-ગેયપામદા જણાલ.  
2. લાતચીતને લગે ભે તેલી ડક્રમાઓની નલસ્તાયથી ચચાવ કય.  
3. યભત નલકાવ વભજાલી ભાનનવક નલકરાાંગ ફાકભાાં યભત નલકાવ લધાયલા એક નલનળષ્ટ  

નળક્ષક તયીકે તભે કેલા ગરાાં બયળ? વભજાલ. 
 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં રખ.  (10)  
1. ભજ્જજાતાંત્ (કેન્ફ્રીમ ચેતાતાંત્)ના કામો નલસ્તાયથી વભજાલ.  
2. ળાસ્ત્રીમ અલબવાંધાન નવિાાંત (પ્રમગ વડશત) લણવન કય.  
3. ભગજની યચના અને તેના નલનલધ બાગના કામવ વભજાલ.  

 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં રખ.  (06)  
1. લાંળાલરી ચાટવભાાં ઉમગભાાં રેલાતા નલનલધ પ્રનતકની વભજણ આ.  
2. યાંગસતૂ્ની યચના વભજાલ. તેની નલનલધ ખાભીઓ ચચો.  
3. લતવન સધુાયણા કામવક્રભભાાં એફીવી (ABC) વભજાલ.  



પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં રખ.  (06)  
1. ડક્રમાત્ભક અલબવાંધાન  
2. એવીભેટ્રીક ટનનક ડયપરેલવ  
3. નલકાવના ફે નનમભ વભજાલ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક કે ફે લાક્યભાાં જલાફ આ.     (06)  
1. ચેતાતાંત્ એટરે શુાં ?  
2. બદુ્ધિની વ્માખ્મા જણાલ.  
3. વદૃ્ધિ અન ેનલકાવની વ્માખ્મા રખ.  

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.   (06)  
1. કઈણ એક બદુ્ધિ કવટી કે જે ભાનનવક નલકરાાંગ ફાક ભાટે ઉમગભાાં રેલાતી શમ  

તેને વભજાલ.  
2. વભસ્મારૂ લતવન અને અેલક્ષત લતવન વભજાલ.  
3. ભાનનવક નલકરાાંગ ફાકને આંચકી દયમ્માન પ્રાથનભક વાયલાય શુાં આળ? રખ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના ભાગ્મા મજુફ જલાફ આ.      (06)  
1. ભાનલળયીય રગબગ __________ અફજ કનુાં ફનેલુાં છે.  
2. ટ્રાાંવરકેળન એટરે શુાં?  
3. વેયબ્રસ્ાઈનર પ્રલાશીભાાં અવાધાયણ લધાય _________ કશલેામ છે.  
4. ABSનુાં રુૂાં નાભ ___________ છે. 
5. સ્લૈક્ચ્છક સ્નામનલક શરનચરન ____________નુાં કામવ છે.  
6. શામગ્રેવેભીઆ એટરે શુાં?  
 

 

____________________



 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2017 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed./ PGPD     નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ O SESM-03       

નલમ  O અભ્માવક્રભ અને નળક્ષણકામવની વ્યશૂયચનાઓ 

તાયીખ  O 28/12/2017 
વભમ  O 03.00 to 06.00       કુર ગણુ O 80 

   

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. કમ્પ્યટુય વશામ નળક્ષણના પામદાની માદી ફનાલ. 
2. ભાનનવક ક્ષનતલાા ફાક અલબવ્મલત કયી ળકે તેલા કઈ ફે આવન લણવલ.  
3. ભાનનવક ક્ષનતલાા વ્મક્લતના વીટને કેલી યીતે અવય કયી ળકે લણવલ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. કોળલ્મ નલશ્રેણ શુાં છે? ભશત્લનુાં લણવન કય. 
2. ળૈક્ષલણક પ્રદ્યલગકી એટરે શુાં ? ળકૈ્ષલણક પ્રદ્યલગકીના ઉમગ કમા કમા છે ? 

3. લૂવ વ્મલવાનમક ગાા દયમ્માન કમા ક્ષેત્ભાાં લધબુાય મકુલ જઈએ અને ભાનનવક  
અક્ષભતાલાા ફાકભાાં કોળલ્મ કેલી યીતે નલકવાલી ળકામ? 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. પ્રાથનભક જૂથના ફાક ભાટે અભ્માવક્રભ રૂયેખા લણવલ. 
2. ભાનનવક ક્ષનતલાા ફાક ભાટે વભાન તક યૂી ાડલાભાાં નલનળષ્ટ ઓરક્મ્ક ભદદરૂ  

ફને છે તેવુાં ભાન છ ? વભજાલ. 
 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. ગાંબીય ભાનનવક અક્ષભતા અને ફહનુલધ અાંગતા ધયાલતા ફાક ભાટે ઉરબ્ધ વાદા  

વાધન અંગેની ભાડશતી એકત્ કય અને ઉદાશયણ વાથે યજૂ કય. 
2. વનભલરત નળક્ષણ ઉય તભાયા નલચાય જણાલ. 
3. ગજુયાત યાજ્મભાાં ભાનનવક ક્ષનતલાા વ્મક્લતઓને અાતાાં રાબ અને છૂટછાટ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. નલનળષ્ટ ળાા સ્થાલા ભાટે કેલી તૈમાયી કયળ? 

2. ભાંદબદુ્ધિ ફાકને બણાલલા ભાટેના નવિાાંત કમા છે ? ચચાવ કય. 
3. ગશૃ આધાડયત અને કેન્ફ્ર આધાડયત ફાંને અલબગભ ભાટે લૂવ પ્રક્ષે કામવક્રભને આમજજત  

કયલાના ગનથમાાં/વાન રખ. 
 



 

 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ 150 ળબ્દભાાં આ.   (06)  
1. કામવ ઉમગી નળક્ષણ એટર ેશુાં ? 

2. ભાધ્મનભક કક્ષાના ભાનનવક યીતે અક્ષભ ફાક ભાટે વાભાજજક કોળલ્મનુાં ભશત્લ વભજાલ. 
3. ભાનનવક ક્ષનત ધયાલતા વ્મક્લતના લારીના ભશત્લના અનધકાય કમા છે? 

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. વાંયલુતીકયણભાાં વયકાયી અને લફનવયકાયી વાંગઠ્ન દ્વાયા ચરાલતા ફે કામવક્રભના નાભ આ. 
2. પ્રત્વાશનની વ્માખ્મા અને લણવન કય. 
3. નલનળષ્ટ ળાાભાાં નોંધત્કની વાંબાની માદી ફનાલ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક એક લાક્યભાાં જલાફ આ.     (06)  
1. ભાનનવકક્ષનતલાા ફાક અલબવ્મલત કયી ળકે તેલા કઈ ફે આવનનાાં નાભ રખ. 
2. દુનનમાભાાં દયેક લવ નલકરાાંગ વ્મક્લતઓન અંતયાષ્ટ્રીમ ડદલવ ક્યાયે ઊજલ ેછે? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. ભાનનવકક્ષનતલાા ફાકન ેમગ કેલી યીતે ભદદરૂ ફને. 
2. ડી.ી.ટી.ના 9 ચયણ રખ. 
3. ળેનન્ફ્ગ અન ેચેનીંગન ઉમગ જણાલ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના ભાગ્મા મજુફ જલાફ આ.      (06)  
1. ફધા જ ફાક વર્જનાત્ભક પ્રવનૃિ કયી ળકે    (ખરુાં/ખટુાં) 
2. પલત ઘય પ્રનળક્ષક (મરુાકાતી) લૂવ પ્રક્ષે કામવક્રભ આે છે. (ખરુાં/ખટુાં) 
3. ફહનુલધ અાંગતાભાાં વભાનલષ્ટ થામ છે : 

(અ) ભાનનવક અક્ષભતા + દૃષ્ષ્ટમની ક્ષનત  
(ફ) શ્રલણ અક્ષભતા + દૃષ્ષ્ટ અંગેની ક્ષનત  
(ક) ભાનનવક અક્ષભતા + શરન ચરન અાંગતા  
(ડ) ઉયના ફધા જ  

4. લૂવ પ્રક્ષે કામવક્રભ દયેક લમજૂથ ભાટે છે.   (ખરુાં/ખટુાં) 
5. લૂવ ળાા કામવક્રભ (લૂવ ળાા તત્યતા કામવક્રભ) દ્વાયા લૂવ પ્રક્ષે કામવક્રભનુાં વાતત્મ જાલી ળકામ 

છે.        (ખરુાં/ખટુાં) 
6. ભાનનવક ભાંદતા ડદલવ 8 ડીવેમ્ફયએ ઉજલામ છે.   (ખરુાં/ખટુાં) 

 

 

____________________
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Q. 1  (A) Answer any one from the following questions in about 500 words.    10 

1. Describe the specifications of Comprehension Objectives. 

2. Describe the IPA symbols with examples. 

(B) Answer any one from the following questions in about 300 words.    10 

 1. Discuss the Nature of Vocabulary. 

2. Discuss Grammar and Translation Method.  

3. Discuss with example of Conversation beginning. 

 

Q. 2  (A) Answer any one from the following questions in about 500 words.    10 

1. Describe the Elements of Good Writing. 

2. Describe Adverbials.   

 (B) Answer any two from the following questions in about 300 words.   10 

1. Discuss the advantage and disadvantage of structural approach.  

2. Discuss the meaning and purpose of language with special reference to English.  

3. What is direct method? How is useful in the learning of a second Language. 

 

Q. 3  (A) Answer any two from the following questions in about 300 words.    10 

 1. Describe about reference note for Language teachers. 

2. Describe the basic sentence patterns with example. 

3. Discuss the difference between denotative and connotative meanings.  

(B) Answer any two from the following questions in about 150 words.    06 

1. Describe Types of Reading.  

2. Describe Spellings. 

3. What is Transformations? Discuss with example. 

 

Q. 4 (A) Answer any two from the following questions in about 150 words.    06 

1. Discuss communicative Skills and their significance.   

2. Prepare conversations on any three life situation that you have to usually comes across. 



3. Describe the telephonic conversation with example.  

(B) Answer the following questions in one or two sentences each.    06 

 1. Write any two objectives of teaching English.  

2. What is the level of planning?  

3. Give name of the any three resource materials of communication.  

 

Q. 5 (A) Answer any one from the following questions in about 150 words.   06 

1. Discuss the composition of letters. 

2. Discuss of Grammatical patterns, structure and syntax in Literature.   

3. Develop a poem on education. 

(B) Answer the following questions as directed.        06  

1. ________ and ________ can not be separated from each other 

2. There are two types of word ________ and ________  

3. ________ and ________ are two kinds of suffixes in English 

4. “Homonyms are plentiful, synonyms rare” called Steven Pinker. True/False 

5. Relative clauses functions as adjectives in noun phrase. True/False  

6. CLT means Communicative Language Teaching. True/False 

 

_______________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 

વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2017 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.       નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ O SECM-03       

નલમ  O ગજુયાતીનુાં નળક્ષણકામવ 
તાયીખ  O 30/12/2017  

વભમ  O 11.00 to 02.00       કુર ગણુ O 80 

 

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. નળક્ષણભાાં ભાતબૃાાનુાં સ્થાન અને ભશત્લ વભજાલ.  
2. શ્રલણ કોળલ્મની વાંકલ્ના અને તેના ઘટકની ચચાવ કય.  

 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ભાન્ફ્મબાા અને ફરીઓ લચ્ચે શુાં તપાલત છે તે જણાલ.  
2. જ્ઞાનાત્ભક શતેઓુના ઘટક જણાલ.  
3. આમજનનુાં ભશત્લ વભજાલી આમજનની લૂવળયત જણાલ.  

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. ભાધ્મનભક ળાા કક્ષાએ ભાતબૃાા નળક્ષણની ક્સ્થનત અને તેની ઉેક્ષાના કાયણ તથા  

ઉામની ચચાવ કય.  
2. બાા ઉચ્ચાયણ દનુાં નનદાન કયી તેના નનલાયણ ભાટેની કઈ કઈ પ્રવનૃિઓ છે ? તે જણાલ.  

 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફેના આળયે 300 ળબ્દભાાં ઉત્તય આ.  (10)  
1. લાાંચન કોળલ્મનુાં ભશત્લ વભજાલ.  
2. તાવ આમજન અને એકભ આમજન લચ્ચેન તપાલત જણાલ.  
3. રેખન કોળલ્મ નલકવાલલાની પ્રવનૃિઓ જણાલ.   

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફેના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. શતેઓુને ધ્માનભાાં યાખી નળક્ષણ િનતનુાં લગીકયણ કયી તેની માદી તૈમાય કય.  
2. આગભન-નનગભન િનત નલળે ભાડશતી આ.  
3. ળૈક્ષલણક પ્રડક્રમાભાાં ળકૈ્ષલણક વાધનનુાં સ્થાન અન ેભશત્લ જણાલ. 

 

(ફ) નીચે આેરા ત્રણ ૈકી ફેના આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ આ.    (06)  
1. નાટમીકયણ િનત અંગે ભાડશતી આ.  
2. આદળવ ાઠ્યસુ્તકના રક્ષણ જણાલ. 
3. નળક્ષક-નનદનળિનીન અથવ, ભશત્લ અને ઉમગ જણાલ. 



 

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી ફેના જલાફ આ.      (06)  
1. ગદ્ય નળક્ષણભાાં ધ્માનભાાં યાખલાની ફાફત જણાલ.  
2. ગદ્ય-દ્ય લચ્ચેન તપાલત વભજાલ.  
3. કાવ્મ નળક્ષણની વ્માખ્મા, શતેઓુ અન ેભશત્લ જણાલ.  

 

(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન જલાફ એક લાક્યભાાં આ.     (06)  
1. પ્રજેલટ િનતની એક વ્માખ્મા જણાલ.  
2. ‘કનલતાને લાાંચલાની કા’ – કને કશી છે? 

3. વ્માકયણ નળક્ષણ પ્રત્મે નીયવતાનુાં એક કાયણ જણાલ.  
 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી ફેના 150 ળબ્દભાાં ઉત્તય આ.    (06)  
1. કવટીના પ્રકાય જણાલી તેનુાં લગીકયણ કય.  
2. નનફાંધ પ્રકાયના પ્રશ્ન યચતી લખતે કઈ કઈ ફાફત ધ્માનભાાં રેળ?  
3. ભોલખક કવટીની ભમાવદાઓ જણાલ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ.       (06)  
1. ળૈક્ષલણક ક્ષતે્ નથી. 

(a) જ્ઞાનાત્ભક ક્ષેત્   (b) બાલાત્ભક ક્ષેત્  
(c)  ભનડક્રમાત્ભક ક્ષેત્  (d) યચનાત્ભક ક્ષેત્  

2. ભાધ્મનભક ળાાભાાં બાાનળક્ષણના આમજનન લાનિક વભમગા કમ છે? 

(a) 180 તાવ  (b) 120 તાવ  (c)  150 તાવ  (d) 200 તાવ  
3. એકભ આમજનના આમજન ભાટે કેટરા તાવની જરૂય ડ ેછે? 

(a) 2 થી 4  (b) 3 થી 5  (c) 6 થી 10 (d) 4 થી 8 

4. શ્રલણ એટરે શુાં? 

(a) વાાંબવુાં + અથવગ્રશણ   (b) ફરવુાં + વાાંબવુાં  
(c) રખવુાં + ફરવુાં   (d) અથવગ્રશણ + ફરવુાં  

5. રઢીકયણ પ્રશ્ન એટરે શુાં? 

(a) લૂવજ્ઞાનના આધાયે નલમાલબમખુ કયલાતા પ્રશ્ન  
(b) નલમલસ્તનુુાં નુયાલતવન કયાલતા પ્રશ્ન  
(c) ભેરા જ્ઞાનની ચકાવણી શતે-ુનવદ્ધિના પ્રશ્ન  
(d) સ્લ-અધ્મમન ભાટેના પ્રશ્ન  

6. શ્રાવ્મ વાધનભાાં વભાલેળ થત નથી. 
(a) ગ્રાભપન  (b) યેડડમ   (c) ભેગાપન  (d) કમ્પ્યટુય  
 

____________________ 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યસુનલસવિટી 
વત્રાાંિ યીક્ષા હડવેમ્ફય-2017 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.       નોંધણી નાંફય O____________  

ાઠ્યક્રભ  O SECM-04       

નલમ  O સલજ્ઞાનનુાં સળક્ષણકામણ 
તાયીખ  O 29/12/2017       

વભમ  O 03 : 00 to 06 : 00       કુર ગણુ O 80 

 

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.   (10) 
1. નલજ્ઞાન એટરે શુાં ? તેના જુદા જુદા તથ્મ જણાલ ? 

2. નલજ્ઞાનના અધ્માન - અધ્મમનના અલબગભ ચચો. 

(ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10) 
1. નલજ્ઞાનનક જ્ઞાનના ગણુધભો કમા ક્યા છે ? નલસ્તતૃ ચચાવ કય. 
2. નલજ્ઞાન નળક્ષણના શતેઓુની ચચાવ કય. 
3. યભાણનુા કેટરાક ગણુધભોની આગાશી કેલી યીતે કયલી તે જણાલ.  

પ્રશ્ન-2  (અ) નીચે આેર ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ   (10)  
1. યભાણ ુએટરે શુાં ?  યભાણ ુયચનાનુાં રૂથયપડવન ુાં ભડર આકૃનતવશ લણવલ. 
2. યાવામલણક સતૂ્ એટરે શુાં ? યાવામલણક સતૂ્ દ્વાયા કઈ કઈ ભાડશતી પ્રાપ્ત થામ છે. 

(ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10) 
1. ધાત ુઅન ેઅધાતઓુની રાક્ષલણકતાઓ જણાલ.  
2. નભશ્રધાતઓુ જણાલી તેના ગણુધભોની ચચાવ કય. 
3. ફ્રેલવીફીરીટીન નવધ્ધાાંત વભજાલ. 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેર ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ   (10)  
1. જીલનલજ્ઞાનન અથવ જણાલી તેના અલકાળની નલગતલાય છણાલટ કય. 
2. અનકુરૂન કેલી યીતે નલકવે છે તેની ચચાવ કય.  
3. કનુાં ફાંધાયણ અને તેનુાં કામવ જણાલ. 

(ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.  (06) 
1. અધીકયણ અને વભનલબાજનન તપાલત વભજાલ. 
2. નનલવનતાંત્ભાાં ળક્લતનુાં લશન કઈ યીતે થામ છે તેની ચચાવ કય. 
3. માવલયણના ડયફની ચચાવ કય, 

 



પ્રશ્ન-4  (અ) નીચે આેર ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ   (06)  
1. શુારનની મખુ્મ જરૂયીમાતની ચચાવ કય. 
2. કુદયતી વાંનતના નલનાળની અવય જણાલ. 
3. યગના પ્રકાય જણાલ 

પ્રશ્ન-4 (ફ) નીચે આેર પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.       (06) 
1. ળાયીડયક અને જીલનલજ્ઞાનના નળક્ષણ ભાટે એક વાધન તયીકે  શુાં ઉમગભાાં આલે છે તેની ટૂાંકભાાં 

ચચાવ કય. 
2. ગ્રેડ નજક્ક કયલાની ધ્ધનતઓનુાં ટૂાંકભાાં લણવન કય. 
3. ભેન્ફ્ડરીપન આલતવન નનમભ જણાલી તેનુાં આલતવ કષ્ટક કેટરા તત્લ ધયાલે છે ? 

પ્રશ્ન-5  (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.   (06) 
1. આલ્કશરના યાવામલણક ગણુધભો જણાલ. 
2. તપાલત આ. વપેદ પસ્પયવ અને રાર પસ્પયવ  
3. એ અને ભાનલ લચ્ચને બેદ વભજાલ.  

(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધાજ પ્રશ્ન કયજજમાિ છે.     (06)  
1. NCERT નુાં ણૂવ નાભ ___________ છે.  
2. એલ્યનુભનનમભન યભાણુાં ક્રભાાંક __________છે  . 
3. નભથાઈર આલ્કશરનુાં સતૂ્ ______________ છે.  
4. _______ ડક્રમા લખતે હ્રદમના ધફકાયા વોથી લધ ુશમ છે. 

(A) ચારતી લખત ે (B) ઊંઘતી લખત ે (C) દડતી લખતે  (D) લાાંચતી લખતે  
5. ફેયીફેયી યગ __________ ની ઉણથી થત યગ છે. 
6. એભનનમા __________ના રીધે થત યગ છે. 

-------------- 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2017 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.       નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ O SECM-05       

નલમ  O ગલણતનુાં નળક્ષણકામવ 
તાયીખ  O 29/12/2017        

વભમ  O 03.00 to 06.00        કુર ગણુ O 80 

   

પ્રશ્ન-1  (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં રખ. (10)  
1. ગલણત ળીખલલાની આગભન-નનગભન િનત ઉદાશયણ વશીત વભજાલ. 
2. ગલણતની રાક્ષલણકતાઓ જણાલી, યજજિંદા જીલનભાાં ગલણતની ઉમગીતાની ચચાવ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ગલણત નળક્ષણભાાં પ્રમગળાા િનત વભજાલ. 
2. ગલણત નળક્ષણભાાં ગશૃકામવ અને સ્લાધ્મામ લચ્ચેન તપાલત ઉદાશયણ વશ વભજાલ. 
3. શતેરુક્ષી પ્રકાયની કવટીના પ્રકાય જણાલ અને ફાંન ે પ્રકાયની કવટીના એક-એક ઉદાશયણ 

આ. 
પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  

1. (અ) 7000 રૂનમાનુાં લાનિક 6%ના દયે 2 લવ ભાટે ચક્રવદૃ્ધિ વ્માજ ળધ. 
(ફ) નાણાન વયલા 20 લોભાાં ફભણ થઇ જામ છે, ત કેટરા લોભાાં ત ેત્ણ ગણ થઇ 
જળે ? 

2. (અ) નીચેના કષ્ટકભાાં નલદ્યાથીઓના ગલણતની કવટીભાાં ભેલેર ગણુ દળાવલલાભાાં આવ્મા છે 
તેભન ભધ્મક ળધ. 

લગવ રાંફાઈ (ગણુ) 0-10  10-20  20-30  30-40  40-50  50-60  
નલદ્યાથીઓની વાંખ્મા (આવનૃિ) 03  05  15  20  03  04  
(ફ) નીચેની ભાડશતીન ફહરુક ળધ. 
5, 5, 8, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 21 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ભશળેબાઈ 6500 રૂનમાનુાં યકાણ 115 ડકિંભત ધયાલતા ળેયભાાં કયે છે અને જમાયે બાલ 125 

થામ છે ત્માયે લેચી દે છે ત ભશળેબાઈને કુર નપ કેટર થળે ? આ નપાના ટકા ળધ. 
2. એક લેાયી ફે વાંગ લતય 20% અને 15% ઓપય કયે છે, જમાયે ફીજ લેાયી એક જ 35% 

નુાં લતય ઓપય કયે છે ગ્રાશક ભાટે ફાંનેભાાંથી કઈ ઓપય લધ ુવાયી યશળેે ? 

3. મકેુળબાઈ વયેયાળ ડકિંભત 100 રૂનમા ધયાલતા એક કાંનીના ળેયભાાં 5477 રૂનમા યકાણ કયે 
છે. લવના અંતે કાંની 15% ડડનલડન્ફ્ડ જાશયે કયે છે જે મકેુળબાઈને 700 રૂનમાની આલક કયાલી 
આે છે. જ દરારીના 2% શઈ ત કઈ ડકિંભતે ળેય પાલણી શળે ? 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. નીચે દળાવલેરા ગણને માદીની યીતે રખ. 

(a) *  
  
   +   (b) *  

   
   +  (c) { 

 
  એ 12 ન અલમલ છે} 

(d) * 
 
 એ 12 થી નાન યગુ્ભ ણૂાાંક છે}  (e) * 

 
 એ ‘mathematics’ ન મૂાક્ષય છે}  

 



2. નીચે દળાવલેરા ગણને ગણુધભવની યીતે રખ. 
(a) {3, 6, 9, 12, 15} (b) {1, 8, 27, 64, 125} (c) {5, 6, 7, 8, 9, 10} 

(d) {1, 4, 9, 16, 25} (e) {25, 16, 9, 4, 1} 

3. નીચેના ડયણાભ દળાવલતી લેન આકૃનત દય.  
(a) AB=BA  (b) AB=BA 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. આેર  ( )               ભાટે P(1), P(-2) અને P(-3) ળધ. 
2. ળે પ્રભેમ યથી અલમલ ાડ.            

3. એક માાંનત્ક શડીની ઝડ ક્સ્થય ાણીભાાં 25 ડકભી/કરાક છે. શડી નદીના પ્રલાશની ડદળાભાાં 60 
ડકભી જઈ તેટલુાં જ અંતય નદીના પ્રલાશની વાભેની ડદળાભાાં કાી તે જ સ્થે 5 કરાકભાાં ાછી 
આલે છે. નદીના પ્રલાશની ઝડ ળધ. 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. કાટકણ  PQR ભાાં P કાટકણ છે અને  𝐌̅̅̅̅̅ કણવ યન લેધ છે. જ PQ=8, PR=6 ત PM 

ળધ. 
2. ડકિંભત ળધ.        

        
 

       

        
  

3. એક ળાંકુની ામાની નત્જ્મા 15 વે.ભી. છે, ઊંચાઈ 36 વે.ભી. છે ત તેની લક્રવાટીનુાં ક્ષેત્પ, 
કુર વાટીનુાં ક્ષેત્પ તથા ઘનપ ળધ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ.       (06)  
1. ડકિંભત ળધ :    (     ) 
2. ટાલયના ામાથી 24 ભીટય દુય આલેરા સ્થથી ટાલયની ટચન ઉત્વેધકણ 30 ભાલભુ ડય 

ત ટાલયની ઊંચાઈ ળધ.  
પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  

1. એક નલકે્રતાએ 60 ેન લેચી તેભાાંથી કેટરીક ેન રૂ. 35 ના બાલથી અને ફાકીની રૂ. 30ના 
બાલથી લેચી રૂ. 35ના બાલથી લેચેરી ેનની કુર લેચાણ ડકિંભત રૂ. 30ના બાલથી લેચરેી 
ેનની કુર લેચાણ ડકિંભત કયતા રૂ. 675 જેટરી લધ ુછે ત નલકે્રતાએ દયેક દયથી કેટરી ેન 
લેચી શળે ? 

2. એક ભાંડદયના તલમેથી ટાલયની ટચના ઉત્વેધકણનુાં ભા 60 ભે છે જમાયે ટાલયના તલમેથી 
ભાંડદયની ટચના ઉત્વેધકણનુાં ભા 30 ભાલભુ ડ ેછે. જ ભાંડદયની ઊંચાઈ 50 ભીટય શમ ત 
ટાલયની ઊંચાઈ ળધ. 

3. એક ઘડડમાન નભનનટ કાાંટ 10 વેભી રાાંફ છે ત 10 થી 10:35ના વભમગાા દયનભમાન 
નભનનટ કાાંટાએ ફનાલેર આકાયનુાં ક્ષેત્પ ળધ. 

 (ફ) નીચેની ખારીજગ્મા પયૂ.        (06)  
1. એક ગણ ફીજા ગણ વાથ ેએક-એક વાંગતતા ધયાલત શમ, ત ફાંને ગણ _____________ 

ગણ કશલેામ છે. 
2. પ્રાકૃનતક વાંખ્માઓના ગણને __________ લડ ેદળાવલલાભાાં આલે છે. 
3. લફિંદુ (-3, -4) એ __________ ચયણભાાં આલેલુાં લફિંદુ છે. 
4. 45 ભાલાા ખણૂાના કડટકણનુાં ભા ___________ છે. 
5.        ન ઘાત ___________ છે. 
6. અરગયીધભને લચત્ાત્ભક યીતે દળાવલતી પ્રડક્રમાને __________ કશ ેછે. 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2017 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.       નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ O SECM-06       

નલમ  O વભાજનલદ્યાનુાં નળક્ષણકામવ 
તાયીખ  O 29/12/2017 

વભમ  O 03.00 to 06.00       કુર ગણુ O 80 

  

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેર ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. વભાજનલદ્યાની વ્માખ્મા આી કામવક્ષેત્, ધ્મેમ અને શતેઓુ વભજાલી વભાજનલદ્યા અને  

વાભાજજક નલજ્ઞાન લચ્ચેન તપાલત વભજાલ. 
2. યાષ્ટ્રીમ એકતાની વ્માખ્મા આી યાષ્ટ્રીમ એકતા અને બાલાત્ભક એકતાભાાં વભાજનલદ્યાની  

ભનૂભકા સ્ષ્ટ કય. 
 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. અધ્માનની વ્માખ્મા આી અધ્માનના ચર વભજાલ. 
2. ળૈક્ષલણક વાધનન અથવ આી વભાજનલદ્યાના નળક્ષણભાાં તેનુાં ભશત્લ વભજાલ. 
3. મલૂ્માાંકનની વ્માખ્મા આી ભાન અને મલૂ્માાંકનન તપાલત વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્નના ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ઇનતશાવની ડયબાા, પ્રકૃનત અને નલસ્તાયન ખ્માર આી ઇનતશાવની િનત,  

નલળેતા અને ગનતળીરતા વભજાલ. 
2. નવિંધ ુવાંસ્કૃનતના નનભાવતાન ખ્માર આી વભ્મતાના નલનલધ ાવાઓ વભજાલ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. બાયતીમ વાંસ્કૃનતના મખુ્મ રક્ષણ ચચો. 
2. બાયતભાાં આધનુનક યગુના મખુ્મ રક્ષણ ચચો. 
3. ાયવી અને ળીખ વમદુામભાાં થમેર ધભવ સધુાયનાાં આંદરનની ચચાવ કય. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેર ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ભગૂની ડયબાા આી બોગલરક વાંકલ્નાઓનુાં સ્લરૂ વભજાલ. 
2. માવલયણન અથવ સ્ષ્ટ કયી માવલયણના પ્રકાય ચચો. 
3. ઉચ્ચ પ્રદેળની ડયબાા આી દ્ધદ્વ કલ્ીમના નલળા ઉચ્ચ પ્રદેળની ચચાવ કય. 

 

(ફ) નીચે આેર ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. આફશલા તથા શલાભાનની ડયબાા વભજાલ. 



2. પ્રાકૃનતક વાંવાધનન ખ્માર આ. 
3. બાયતની ખનીજ વાંનતન ખ્માર આ. 

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. અથવતાંત્ અને અથવળાસ્ત્રન બેદ સ્ષ્ટ કય. 
2. બાયતભાાં આંતયભાખા નલકાવન ખ્માર આ. 
3. પ્રાદેનળક અવભાનતાન ખ્માર આ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.     (06)  
1. ટકાલ નલકાવ એટરે શુાં ? 

2. GDPનુાં અંગ્રજેી અને ગજુયાતીભાાં રુૂાં નાભ રખ. 
3. અલ્ નલકનવત અથવતાંત્ એટરે શુાં ? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. નાગડયકળાસ્ત્રની વ્માખ્મા આી અથવ સ્ષ્ટ કય. 
2. બાયતના વાંનલધાનની મખુ્મ નલળેતાઓ જણાલ. 
3. ાંચામતી યાજ્મન ખ્માર આ. 

 

 (ફ) નીચે આેર ખારીજગ્મા પયૂ.         (06)  
1. બાયતીમ વાંનલધાનનુાં ડયરૂ ______________ની અધ્મક્ષતાભાાં તૈમાય કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
2. મખુ્મભાંત્ીની નનભણકૂ _________ કયે છે. 
3. વલોચ્ચ ન્ફ્મામારમના મખુ્મ ન્ફ્મામાધીળની નનભણકુ __________ કયે છે. 
4. યાજ્મારન કામવકા ___________ લવન શમ છે. 
5. વો પ્રથભ __________ યાજ્મભાાં ાંચામત યાજ્મની ળરૂઆત થઇ શતી. 
6. વાંયલુત યાષ્ટે્ર __________વારભાાં નન:ળસ્ત્રીકયણ આમગની સ્થાના કયી શતી. 

 

 

____________________ 

 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યસુનલસવિટી 
વત્રાાંિ યીક્ષા હડવેમ્ફય-2017 

 

અભ્માવક્રભ : Sp. B.Ed.       નોંધણી નાંફય O______________  
ાઠ્યક્રભ : SECP-01       

નલમ  : નલા ઉબયિા બાયિીમ વભાજભાાં સળક્ષણ 

તાયીખ  : 26/12/2017       

વભમ  : 11.00 to 02.00     કુર ગણુ : 80 

 

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. ડયલતવનના લાશક તયીકે પ્રલતવભાન વભમભાાં નળક્ષકે કેલી ભનૂભકા અદા કયલાની છે ?  
2. યાષ્ટ્રીમ નળક્ષણાંચ (1964-66) ના અશલેાર ેનળક્ષણના ક્યાાં ાવાઓ ય પ્રકાળ ાડય ? 

  

(ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. તત્લજ્ઞાનની કેલણી ઉયની અવય આરેખ. 
2. અધ્મમનને જીલન જીલલાની કા અને નલજ્ઞાન તયીકે મરૂલ. 
3. માવલયણ નળક્ષણની જરૂડયમાત લણવલ. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. આધનુનકીકયણની પ્રડક્રમાના ડયફ નલળે નલસ્તતૃ છણાલટ કય. 
2. બાયતીમ લાયવા અંગેની ભ્રાભક ભાડશતીઓ લણવલ. 

  

(ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. ‘મગ કામવનુાં કોળલ્મ છે.’ – નલધાન વભજાલ. 
2. બાયતીમ વભાજના જીલનધ્મેમ અને આકાાંક્ષાઓ આરખે. 
3. આણે બાનલ બાયતીમ વભાજની યચના કઈ યીતે કયલી જઈએ ? 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. લફન-ઔચાડયક ળૈક્ષલણક િનતની વાંકલ્ના આી તેના ગણુધભો નલળે રખ. 
2. ઘય ફાકની પ્રથભ ળાા તયીકે તેના કામો લણવલ. 
3. DIET નલળે નોંધ તૈમાય કય. 

  

(ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. મલૂ્મ નળક્ષણન અથવ જણાલી તેના અભ્માવક્રભ અને નળક્ષકની ભનૂભકા ચચો. 
2. NIEPA ના ઉદે્દળ અને કામો જણાલ. 
3. નળક્ષણભાાં UNICEF ના વ્યશૂ લણવલ. 

 



પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. લૈનિક પ્રલાશ અને નલકાવ ય તેભની કઈ ફે અવય નલગતે લણવલ. 
2. ‘બાયતનુાં ટેકનરજી નલઝન’ નલમ ચચો. 
3. UNESCO ના TVE કામવક્રભ નલળે ભાડશતી આ. 
 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક લાક્યભાાં જલાફ રખ.      (06)  
1. ગાાંધીજીના સ્લપ્નના બાયતને કઈ વાંકલ્નાના આધાયે ડયણૂવ કયી ળકામ છે ? 

2. મલૂ્માાંકનના જરૂયી ત્ણ ઘટક નોંધ. 
3. મકુ્સ્રભ નળક્ષણના ભશત્લના રક્ષણના નાભ આ. 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. નલી વદીના પ્રથભ ફે દામકાઓભાાં બાયતના ટકાઉ નલકાવ ભાટે કઈ અગ્રતાઓની જરૂય છે ? 

2. CABE (Central Advisory Board of Education) નુાં વાંસ્થાકીમ ભાખુાં જણાલ. 
3. નલનલધ વાભાજજક પ્રણાલરઓ જે વાભાજજક સ્તયીકયણનુાં રક્ષણ છે તેનુાં લણવન કય. 

  

(ફ) નીચે આેરા નલધાન ખયાાં ( ) છે કે ખટાાં ( ) તે જણાલ.     (06)  
1. મલૂ્માાંકન ભાદાંડન ઉમગ સ્લમલૂ્માાંકન ભાટે થઇ ળકે છે. 
2. 21 ભી વદીનુાં બાયતીમ લઝવન લવ-2021 સધુી બાયતને એક નલકનવત યાષ્ટ્ર ફનાલલાનુાં રક્ષ્મ  

યાખે છે. 
3. NCERT નુાં લડુાં ભથક બાર ખાતે આલેલુાં છે. 
4. વ્યતુ્નિળાસ્ત્ર અનવુાય નળક્ષણ ળબ્દ અંગ્રેજી ળબ્દ ’educare’ અથલા ‘educere’ ભાાંથી ઉદ્દબવ્મ  

શમ એભ ભાનલાભાાં આલે છે. 
5. રકન એલ વમશૂ કે તેભની યસ્યની જરૂડયમાતના વાંત ભાટે વાથે યશતે શમ તેને વભાજ 

કશલેામ. 
6. ગાાંધીજીનુાં કેલણીભાાં પ્રદાન ‘ નઈ તારીભ’ કે ‘ ામાની કેલણી’ તયીકે જાણીત ુાં છે. 

 

 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2017 

 

અભ્માવરભ : Sp. B.Ed.       નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યરભ : SECP-03       

સલમ  : ળૈક્ષણણક આમજન અને વરાશ  
િાયીખ  : 26/12/2017        
વભમ  : 03.00 to 06.00     કુર ગણુ : 80 

  

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. બાયતીમ ફાંધાયણભાાં નળક્ષણ વાંફાંધી જગલાઈઓ જણાલ. 
2. ક્રભભાદાંડની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી તેના પ્રકાયની વદાશયણ ચચાવ કય. 

  

(ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. નળક્ષણભાાં NCERT ની ભનૂભકા જણાલ. 
2. અભ્માવક્રભ મલૂ્માાંકનના સ્રતની ભાડશતી આ. 
3. ગ્રેડડિંગ પ્રણારીની વાંકલ્ના વદાશયણ સ્ષ્ટ કય. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. અભ્માવક્રભના અથવ, વ્માખ્મા અને જરૂડયમાતની નલસ્તતૃ ચચાવ કય. 
2. નવદ્ધિ કવટી અને પ્રભાલણત કવટી લચ્ચેન તપાલત વભજાલ. 

 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. યાષ્ટ્રીમ નળક્ષણનીનત (1986) ની મખુ્મ બરાભણ જણાલ. 
2. ળૈક્ષલણક આમજનના રક્ષણ જણાલ. 
3. કડઠ્નતામલૂ્મ અને બેદયખમલૂ્મની વાંકલ્ના વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ળૈક્ષલણક મજનાના અલબગભના નાભ જણાલી કઈણ ફે અલબગભની ચચાવ કય. 
2. અભ્માવક્રભ નલકાવના અલબગભ જણાલ. 
3. અધ્મમન અધ્માન પ્રડક્રમાભાાં મલૂ્માાંકનનુાં સ્થાન વભજાલ. 

  

(ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. નલિવનીમતા એટરે શુાં ? 

2. અભ્માવક્રભના આધાયની ટૂાંકભાાં ભાડશતી આ. 
3. ભાધ્મનભક નળક્ષણાંચ ે(1952-53) દળાવલેર નળક્ષણની ખાભીઓ. 

 

 

 



પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. નુલવવનના ક્ષેતે્ RCI ની ભનૂભકા  
2. NIEPA ન ડયચમ આ. 
3. ઓખમાદીની વાંકલ્ના  

 

(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.     (06)  
1. નલનળષ્ટ ફાક ભાટે યચામેર ફ ેકવટીઓના નાભ જણાલ. 
2. જડકા-જડ કવટી પ્રકાયનુાં એક ઉદાશયણ આ. 
3. ભડયરુય અભ્માવક્રભન અથવ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. NCTE ના કઇણ છ કામો જણાલ. 
2. અભ્માવક્રભના કઈ ણ ફ ેપ્રકાયની ટૂાંકભાાં ભાડશતી આ. 
3. મકુત અધ્મમન વાભગ્રીના છ રક્ષણ જણાલ. 

  

(ફ) નીચે આેરા નલધાન ખયાાં છે કે ખટાાં જણાલ.  .     (06)  
1. લરણના ભાન વાથ ેલરકટવનુાં નાભ વાંકામેર છે. 
2. પ્રશ્નાલરી સ્લનનલેદન પ્રનલનધ નથી. 
3. નલિનલદ્યારમ નળક્ષણાંચના અધ્મક્ષ ડૉ. ડી.એવ.કઠ્ાયી શતા. 
4. આઠ્ભી ાંચલીમ મજનાભાાં મકુતનલિનલદ્યારમની સ્થાનાની બરાભણ છે. 
5. CIPP પ્રનતભાન ડશલ્ડા ટાફાએ યજૂ કયુાં શત ુાં. 
6. NRT અને CRT મલૂ્માાંકન વાથે વાંકામેર ળબ્દ છે. 

 

 

 

____________________ 

 

  



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2017 

અભ્માવરભ O Sp. B.Ed./ PGPD     નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યરભ O SESV-01       

સલમ  O દ્રષ્ટટક્ષસિ ાભેરા ફાકના સળક્ષણન હયચમ 

િાયીખ  O 29/12/2017       

વભમ  O 11.00 to 02.00       કુર ગણુ O 80 

   

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે અને બાયતભાાં રષ્ષ્ટક્ષનત ાભેરા ફાકના નળક્ષણના ડયપે્રક્ષ્મને નલસ્તાયલૂવક 

જણાલ. 
2. શસ્તક્ષે (લશફેાની દયમ્માનગીયી)ને વ્માખ્માનમત કયી રષ્ષ્ટક્ષનત વ્મક્લતત્લ નલકાવ યની અવય 

લણવલ. 
 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  

1. રષ્ષ્ટક્ષનત ાભેરા ફાકના ભાતાનતા તથા વભલમસ્ક જૂથના ભનલરણ નલે રખ. 
2. રષ્ષ્ટશીન ફાકન વાંકલ્ના નલકાવ કેલીયીતે કયળ વભજાલ. 
3. અલ્રષ્ષ્ટ અને અંળત: રષ્ષ્ટની વ્માખ્મા આી રષ્ષ્ટ કેલીયીતે નલકવે છે તે નલસ્તાયથી વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. લધાયાની નલકરાાંગતા વાથનેા રષ્ષ્ટક્ષનત ાભરેા ફાકના વાભાન્ફ્મ લતવન અને તભેની ળીખલાની 

તયશનુાં લણવન કય. 
2. અલ્રષ્ષ્ટ ફાકની રષ્ષ્ટમ કામવક્ષભતા સધુાયલા ઘટના પ્રવાંગની માદી ફનાલી વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. અલ્રષ્ષ્ટ ફાક ભાટેના વશામક વાધનની માદી ફનાલી તેના ઉમગ નલળે રખ. 
2. ક્ષનત, નલકરાાંગતા અને મશુ્કેરીલળ અવભથવતાને વભજાલ. 
3. રષ્ષ્ટક્ષનત ાભેરા રકને ળીખલલા ભાટેની નલનલધ વ્યશુયચનાઓ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. બાયતીમ નુલવવન ડયદ (R.C.I.) ધાયા નલે રખ. 
2. શ્રલણક્ષનત વાથેના અલ્રષ્ષ્ટ ફાકની ળૈક્ષલણક અવય જણાલ. 
3. લધાયાની નલકરાાંગતા વાથનેા ફાકની નનનિત ઓખ કયલાના અલબગભ રખ. 

(ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.  (06) 
1. રષ્ષ્ટની વક્ષભતા એટર ેશુાં ? વભજાલ. 
2. નલકરાાંગતાના નનલાયણ કયલા ભાટે એક નળક્ષક તયીકે તભાયી ભનૂભકા રખ. 
3. કઇણ ત્ણ આંખના યગ નલળે રખ. 

 

 



પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. 1995ના ધાયાભાાં કેટરી નલકરાાંગતાઓન વભાલેળ થામ છે ? 

2. આંખ અને શાથના રષ્ષ્ટ વાંકરન અલ્રષ્ષ્ટ ફાકને ળીખલલા ભાટેના ફ ેઉદાશયણ આ. 
3. લશરેાવયની દયમ્માનગીયી(શસ્તક્ષે)નુાં ભશત્લ રખ. 

(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.      (06)  
1. રષ્ષ્ટનુાં ક્ષેત્ એટર ેશુાં ? 

2. અનનમનભત રષ્ષ્ટ (એષ્સ્ટગ્ભેડટઝભ) એટરે શુાં ? 

3. ફનધય-અંધ ફાક કને કશલેામ ? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.  (06)  
1. રષ્ષ્ટથી નલકરાાંગ ફાકની જાત-અનબુલને રગતી લાંલચતતા નલળે રખ. 
2. નલનળષ્ટ નળક્ષક તયીકે ફાકના (રષ્ષ્ટશીન) ભનલરણભાાં સધુાયા કેલી યીતે કયળ ? 

3. ભાંદબદુ્ધિ વાથેના અલ્રષ્ષ્ટ ફાકની વભસ્માઓ જણાલ. 
(ફ) નીચે આેરી ખારીજગ્માના જલાફ આ.       (06)  
1. REPTનુાં રુૂાં નાભ ___________ છે. 
2. રગકાચની અાયદળવકતા એટરે ____________ કશલેામ. 
3. અલ્રષ્ષ્ટ ફાકને લાાંચન ભાટે __________ વાભગ્રીની જરૂય ડ ેછે. 
4. નઆજેન નવિાાંત ___________ અને _________ લચ્ચેની આંતયડક્રમાઓ ઉય કેષ્ન્ફ્રત છે. 
5. R.C.I નુાં રુૂાં નાભ ___________ છે. 
6. નલકરાાંગ વ્મક્લતઓના ધાયા 1995ભાાં કુર ___________ પ્રકાયની નલલરાન્ફ્ગ્તાની વ્માખ્મા કયલાભાાં 

આલી છે. 
 

 

____________________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2017 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed./ PGPD     નોંધણી નાંફય :______________ 

ાઠ્યક્રભ O SESV-02       

નલમ  O દ્રષ્ટટક્ષસિ સલળે ળૈક્ષણણક હયપે્રક્ષ્મ   

તાયીખ  O 27/12/2017      

વભમ  O 03.00 to 06.00       કુર ગણુ O 80 

   

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.  (10) 
1. રષ્ષ્ટક્ષનત ાભેરા ફાકન ઐનતશાનવક નલકાવ બાયતભાાં ળી યીતે થમ તે વનલસ્તાય લણવલ. 
2. ભાનલ આંખની આકૃનત દયી અને આંખના નલનલધ બાગની નલસ્તતૃ ચચાવ કય. 
3. રષ્ષ્ટ ની ખાભીલાા ફાકનુાં લૈદડકમ મલૂ્માાંકન કઈ યીતે કયળ? તે નલગત ેવભજાલ. 
(ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10) 
1. ડયરેલટીલ એયવવ )લક્રીબલનની ક્ષનત (એટર ેશુાં ? ભામનમા, શાઈયભેટ્રનમા, પ્રવેફામનમાન ેવનલસ્તાય 

વભજાલ. 
2. અભ્માવક્રભની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કય. રષ્ષ્ટની ખાભીલાા ફાક ભાટે અભ્માવક્રભ અનકુરૂન 

(Adaptation)ની આલશ્મકતા પ્રત્મક્ષ અને યક્ષ વેલાઓની ચચાવ કય. 
 

પ્રશ્ન-2 )અ(  નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નનાાં જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.  (10) 
1. બાયતભાાં પ્રચલરત આંખના વાભાન્ફ્મ યગ નાાં રક્ષણ, કાયણ અને વાયલાય ને વનલસ્તતૃ વભજાલ. 
2. વભાલતી નળક્ષણ એટરે શુાં? બાયતભાાં વભાલેળનની જરૂડયમાત ળા ભાટે છે? તે વનલસ્તતૃ જણાલ. 
(ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. લશરેાવયની ઓખ અને ભશત્લ ને સ્ષ્ટ કયી રષ્ષ્ટની કાભગીયીનાાં પ્રભાણને ભાલા લયાતા  

વાભાન્ફ્મ કવટીઓની ચચાવ કય. 
2. વાંકલરત નળક્ષણ એટર ેશુાં? વાંકલરત નળક્ષણનાાં ધ્મેમ અને શતેઓુ જણાલી, યીવવવ ભડરે, વાંયલુત  

પ્રાન અને ક -ઓયેટીલ પ્રાન નલળે નલગતે ચચાવ કય.  
3. રષ્ષ્ટની ખાભી ધયાલતાાં  ફાકને વભાજભાાં યશલેા ભાટે નફા ાડનાય તત્લ વાભે તેનાાં શક્ક  

અને આલશ્મક જરૂડયમાત ભાટેનાાં કોળલ્મની ચચાવ કય. 
 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10) 
1. વર્જનાત્ભક કરા એટરે શુાં? રષ્ષ્ટશીન ફાક ભાટે અનકુુ નલનલધ વર્જનાત્ભક કરા પ્રવનૃિઓ વભજાલ. 
2. પ્રવ અભ્માવક્રભની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કય. પ્રવ અભ્માવક્રભની આલશ્મકતા અને ભશત્લને વભજાલી 

તેનાાં અંગભતૂ બાગની ચચાવ કય. 
3. ઈન્ફ્ટીગ્રેટેડ એજ્યકેુળન પ્રગ્રાભભાાં નનમનભત નળક્ષક અને ડયવવવ નળક્ષકની કાભગીયી નુાં ભશત્લ વભજાલ. 
 
 



(ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.  (06) 
1. ઇન્ફ્લલઝુીલ(Inclusive) અને ઈન્ફ્ટીગ્રૅળન(Integration) ફાંને એકફીજાથી લફન્ન (અરગ) છે? વભજાલ. 
2. વાધન વાભગ્રી ની વાંદગીભાાં મગ્મ ટેકનરજી નાાં ઉમગનાાં ભશત્લનાાં ભાદાંડ ક્યાાં છે? જણાલ. 
3. લશરેાવયની ઓખ અને ઉચાયનુાં ભશત્લ વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06) 
1. રષ્ષ્ટની ખાભીલાા ફાક ભાટે ળાડયયીક નળક્ષણની આલશ્મકતા. 
2. ભલફલરટી અંતગવત ચારલાની પ્રડક્રમા ભાટેનાાં આધનુનક વાધન જણાલ. 
3. રષ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાકને ગલણત ળીખલલા ક્યા -ક્યા વાધનન ઉમગ કયળ? જણાલ. 
(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.      (06) 
1. પરઝુન એટરે શુાં? 
2. રષ્ષ્ટની ખાભી લાા ફાકની નળક્ષણ ધ્ધનતનાાં નવધ્ધાાંત કેટરા છે? તેની ટૂાંકભાાં ભાડશતી આ. 
3. પ્રત્મક્ષ વેલા એટર ેશુાં? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.  (06) 
1. રષ્ષ્ટ ભાંદતાલાા ફાકના લાાંચન-રેખન ભાટેના આધનુનક વાધનની ટૂાંકભાાં ભાડશતી આ. 
2. WHO મજુફ ર-નલઝનની વ્માખ્મા આી. અયૂતા ણને કાયણે ઉદ્દબલતી આંખની ખાભીનાાં કાયણ 

જણાલ. 
3. ઈન્ફ્લલઝુીલ(Inclusive) નળક્ષણભાાં આય.વી.આઈ. (RCI)ની શુાં ભનૂભકા છે ? 

 (ફ) નીચે આેરી ખારીજગ્માના જલાફ આ.        (06) 
1. ગ્લકુભા )ઝાભય (એટરે     ભાાં બાયે દફાણ થામ છે. 
2.    વાભાન્ફ્મ યીતે યાંગ-અંધાાનુાં એવેવભેન્ફ્ટ કયલા લયામ છે. 
3. NHFDC નુાં રુૂ નાભ જણાલ. 
4. ર-નલઝાનલાી વ્મક્લતઓને લાાંચન ભાટે __________ વાધન ભટુાં એનરાર્જભેન્ફ્ટ આે છે. 
5. NCTE, RPWD Act. રુૂાં નાભ રખ. 
6. આંસ ુ    ભાાંથી ઉત્ન્ન થામ છે. 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2017 

અભ્માવરભ : Sp. B.Ed./ PGPD    નોંધણી નાંફય :______________ 

ાઠ્યરભ : SESV-03       

સલમ  : ાઠ્યસચૂનાઓ આલાની િસિઓ 

િાયીખ  : 28/12/2017   

વભમ  : 03 : 00 to 06 : 00     કુર ગણુ : 80 

  

પ્રશ્ન - 1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.  (10) 
1. રષ્ષ્ટક્ષનત ાભેર ફાકન ેળીખલલાભાાં ાઠ્સચૂનાઓરક્ષી વાભગ્રીઓ અન ેિનતઓ તેભજ 

નલળે ઉકયણ અને વાધનન ઉમગ રખ. 
2. રષ્ષ્ટશીનતાની આત્ભરક્ષી અવય જણાલ. 

(ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10) 
1. બાાનલકાવ ભાટે લૂવ - જરૂડયમાતની કુળતાઓ ચચો. 
2. નળક્ષણની વ્યશૂયચનાનાાં નલનલધ તફક્કાઓ જણાલ. 
3. રષ્ષ્ટ ભાંદતાલાા ફાક ભાટે ઉમગી નકળાનાાં પ્રકાય જણાલ. 

પ્રશ્ન - 2 (અ) નીચે આેર ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ  (10)  
1. રષ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાકના મલૂ્માાંકનની િનતઓ ચચાવ કય. 
2. રષ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાકનાાં નળક્ષણ ભાટે પ્રે - લે િનત જણાલ. 

(ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10) 

1. બ્રેઈર લાાંચન ળીખલલાની િનતઓ વભજાલ. 
2. બાયત ભાટે બ્રેઈર ગલણતની વાંકેત વાંજ્ઞાઓની નલસ્તતૃ વભજ આ.  
3. નલજ્ઞાન નળક્ષણના ધ્મેમ લણવલ અને ળીખલા ભાટેની જુદી જુદી ધ્ધનતઓ લણવલ.  

પ્રશ્ન - 3 (અ) નીચે આેર ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ (10)  
1. જ્ઞાનતાંત્ીમ નલકાવ એટર ેશુાં ? તેના રક્ષણ જણાલ. 
2. રક્ષ્તનલશીનતાની લસ્તરુક્ષી અવય જણાલ. 
3. રષ્ષ્ટક્ષનત ાભેરાાં ફાકભાાં જ્ઞાનતાંત્ીમ નલકાવને પ્રત્વાશન આલાની વ્યશૂયચનાઓ 

જણાલ. 

(ફ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.   (06) 
1. રષ્ષ્ટક્ષનત ફાકભાાં વાંલેદનતાંત્ીમ શરનચરન પ્રેયક તફક્ક જણાલ.  
2. ગલણતભાાં ઉમગી વાધનની માદી ફનાલ અને કઈણ ફ ેઉકયણ વભજાલ. 



3. રષ્ષ્ટ ભાંદતાલાા ફાકને અનબુલલી ડતી, નકળા લાાંચનની મશુ્કેરીઓ જણાલ. 

પ્રશ્ન - 4 (અ) નીચે આેર ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ (06) 
1. બ્રેઈર ળીખલા ઉય શાનનકાયક અવય ાડતાાં ડયફ લણવલ. 
2. બાયતીમ બ્રેઈરન નલકાવ જણાલ. 
3. નલજ્ઞાન અને વભાજળાસ્ત્રભાાં મલૂ્માાંકનની આલશ્મકમાઓ જણાલ.  

(ફ) નીચે આેર પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.      (06) 
1. મલૂ્માાંકનન શતેઓુ જણાલ.  
2. અધ્માન ધ્ધનતનુાં ભશત્લ જણાલ. 
3. ટેઈરય રેભની ભમાવદા જણાલ. 

પ્રશ્ન - 5 (અ) નીચે આેરા ત્રણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ.  (06) 
1. રષ્ષ્ટ ભાંદતાલાા ફાક ભાટે સ્ળીમ નકળા તૈમાય કઈ યીતે કયળ. 
2. રષ્ષ્ટ ભાંદતાલાા ફાકના ઉમગભાાં આલતી રાકડીની તકનનક કઈ કઈ છે. 

 નલગતે વભજાલ 
3. આકરન અન ેશરનચરનની નલનલધ યીત અન ેઉમગભાાં આલતા વાધનની ચચાવ કય. 

(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધાજ પ્રશ્ન કયજજમાિ છે)    (06) 
1. બ્રેઈરની ળધ ____ એ કયી શતી  
2. બ્રેઈર રેખનના વાધન ____ છે 

3. ટગ્રાડપકર નકળા _____ ની નીચ ેઆલ ેછે.  
4. નળક્ષણનુાં ભનનલજ્ઞાલફકીકયણન નવિાાંત _____ ની ાછ યશરે છે. 
5. રષ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાક _____ થી જ ળીખલવુાં જઈએ.  

--------------  
 


