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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk, 

 çke.yu.yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo 

rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ 

yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 2 f÷kf Mk{Þ 

Vk¤ððku ykð~Þf Au. 

 MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe 

ÃkheûkkLke íkiÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkk 

sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su Mk{òu Aku, íku 

ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu. 

 MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke ÷¾u÷wt 

MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k fhkðþku. suÚke 

Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku. 

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn, 

MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk  

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku 

 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 30/04/2018 Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku 

MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au. 

 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku ÷økíke 

fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ. 

 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk suÚke 

ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ. 

 çke.yu./çke.fku{. yÇÞkMk¢{Lkk  MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 11 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke 

ykuAk økwý nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo Lkðk MkºkLkwt 

{u¤ðeLku VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu.  

 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª. 

 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt. 

 yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh 

÷økkððwt.  
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અભ્માસક્રભન ું નાભ   :  એપ.લામ.ફી.એ. 

ાઠ્યક્રભન ું નાભ   :  યાજ્મળાસ્ત્રનો રયચમ    

 

 

LkkUÄýeLktçkh :        yÇÞkMkfuLÿLkwt Lkk{ :     

Lkk{ :         yÇÞkMkfuLÿ fkuz Lkt. :     

MkhLkk{wt :       

       

       

{kuçkkE÷ Lktçkh :       

E-{uE÷ :       

 

rðãkÚkeoLke Mkne :    

          íkkhe¾ :     
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ક ર ગ ણ-30                      ઉત્તીણણ થલાન ું ધોયણ : 11ગ ણ              
              

વિભાગ-ક નીચે આેલા પ્રશ્નોના જિાબ 800 શબ્દોમાાં આો.           (8X1=8) 

(1)   યાજ્મળાસ્ત્રની વ્માખ્મા આી યાજકાયણનાું અભ્માસ ભાટેનાું અભબગભોની ચચાણ કયો. 

   અથલા  

(1)   એયીસ્ટૉટરે  કયેલ ું યાજ્મન ું લગીકયણ સભજાલો.    

વિભાગ-ખ નીચે આેલા પ્રશ્નોના જિાબ 400 શબ્દોમાાં આો.(ગમે તે બે) (4X2=8) 

 (1)  યાજ્મનો અથણ આી યાજ્મનાું મૂ તત્લોન ું લણણન કયો. 

(2)  યાજ્મ અને યાષ્ટ્ર લચેનો તપાલત સ્ષ્ટ્ટ કયો. 

(3)  કામદાનો અથણ આી તેનાું પ્રકાયો જણાલો. 

વિભાગ-ગ આશરે 300 શબ્દોમાાં નોંધ લખો.   (ગમે તે ત્રણ)     (3X3=9) 

 (1)  સ્લતુંત્રતાનો ઉદાયલાદી ખ્માર  

(2)  જ્હોન યોલ્સનો ન્મામનો સસદ્ાુંત  

(3)  સભાનતાનાું પ્રકાયો  

(4)  પ્રેટોનો સામ્મલાદ અંગેનો સસદ્ાુંત  
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વિભાગ-ઘ  ખરા–ખોટા લખો.       (0.5X10=5) 

(1)  પ્રેટોની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ સદગ ણ એ જ્ઞાન છે. 

(2)  એયીસ્ટૉટરનાું ભતે ભન ષ્ટ્મ સ્લબાલથી યાજકીમ પ્રાણી છે. 

(3)  સાયા યાજ્મનો ામો ફહ ભતીન ું ળાસન નથી. 

(4)  યાજ્મ અને યાષ્ટ્ર સભાન છે. 

(5)  ન્મામ એક કા છે. 

(6)  જૂલ્ભળાહી સલકૃત ફુંધાયણોભાું ખયાફભાું ખયાફ ફુંધાયણ છે. 

(7)  સ્સ્થયતા ભાટે સભશ્ર ફુંધાયણો જરૂયી છે. 

(8)  ફૌદ્ ધભણનાું ‘ રદગ્ગસનકામ ‘  ગ્રુંથભાું યાજ્મની ઉત્સતની કલ્નાું કયલાભાું આલી છે. 

(9) એયીસ્ટૉટરને યાજ્મળાસ્ત્રનાું સતા તયીકે ઓખલાભાું આલે છે. 

(10) એયીસ્ટૉટરે સલશ્વનાું ક ર 158 દેળોનાું ફુંધાયણોનો અભ્માસ કમો હતો.  

 

 

 

  


