
ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી 
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

 

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન    Numerical Code: 0039  

ાઠ્યક્રમ : ES-331     Numerical Code: 0626 

નળવય  : અભ્યાશક્રમ અને અધ્યાન  

તારીખ  : 21/12/2016     નોંધણી નાંફર :______________ 

શમય  : 11.00 to 02.00    કુ ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ. (છમાાંથી ચાર)   (48) 

1. સÖુઢીકયણ કોળલ્મન અથથ આી, તેના લણથનાત્ભક ઘટક ની વલસ્તતૃ વભજ આ.  
2. અભ્માવક્રભનુું આમજન કયતી લખતે ધ્માનભાું યાખલાની ફાફત જણાલી કઈણ ફે ફાફતની 

વલગતલાય ચચાથ કય.. 
3. અભબક્રવભત અધ્મમન વાભગ્રીના વલકાવ ભાટેના તફક્કાઓ જણાલી તેની વલસ્તતૃ ચચાથ કય. 
4. અભ્માવક્રભ વલકાવને અનવુયલા ભાટે પ્રવતભાન ના નાભ જણાલી, તેભાુંથી કઈણ વલે વભજ 

આ. 
5. ‘ વળક્ષણ એક આમજક તયીકે ’ અભ્માવક્રભના વુંદબથભાું વભજાલ. 
6. લગથખુંડ પ્રફુંધના વવધ્ધાુંત જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)   (24) 

1. ચાટથના પ્રકાય વલે ચચાથ કય. 
2. ઓલયશડે પ્રજેકટય વલે વભજ આ. 
3. અભ્માવક્રભની વભસ્મા જણાલી એક વલે ચચાથ કય. 
4. ટીભ વળક્ષણના પ્રકાય અને તેના રક્ષણ જણાલ. 
5. પ્રવવૃિ આધારયત અનદેુળના પામદા જણાલ. 
6. લગથખુંડ-પ્રફુંધ અન ેલગથ વળસ્ત લચ્ચે બેદ સ્ષ્ટ કય. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (દ માાંથી આઠ્)    (16) 

1. લગથ વભમ ઉમગના વુંદબે ક્ાું છ દ્રષ્ષ્ટકણથી વભમને લશચેી ળકામ છે? 

2. વુંવાધન કેન્દ્દ્રભાું વળક્ષકની ત્રણ અગત્મની ભવૂભકા જણાલ. 
3. વળક્ષકે કેલા અવનવિત લતથન ટાલા જઈએ. 
4. ટીભ વળક્ષણના ગેયપામદા જણાલ. 
5. અભ્માવક્રભ ાવાુંઓ (ચાટથ) દ્વાયા વભજાલ. 
6. અભ્માવક્રભ અભબગભના મખુ્મ ચાય પ્રકાય જણાલ. 
7. શતેરુક્ષી પ્રવવૃતનુું મલૂ્માુંકન કેટરી અને કઈ કઈ રાક્ષભણકતાઓ ધયાલતુું શવુું જઈએ ? 

8. સકૂ્ષ્ભ અધ્માનના તફક્કાઓ આકૃવત વશ વભજાલ. 



9. પ્રશ્નના સ્તય લણથલ. 
10. પ્રશ્ન પ્રલારશતાના કોળલ્મના કેટરા અને ક્ાું-ક્ાું ઘટક છે જણાલ.  

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેા ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ.      (12) 

1. પ્રશ્ન વુંયચનાના કેટરા રક્ષણ શલા જઈએ ? 

2. શ્રાવ્મ વાધનની માદી ફનાલ. 
3. ખેરવલવધ એટરે શુું? 

4. અભ્માવક્રભનાું કઈણ ફે આધાયના નાભ જણાલ. 
5. દૂયલતી વળક્ષણ કેલા રક ભાટે આળીલાથદ રૂ છે? 

6. લતથભાન રયસ્સ્થવતને  જતા અભ્માવક્રભભાું કેલા એકભ ને અભ્માવક્રભભાું પ્રાધાન્દ્મ આવુું 
જઈએ? 

7. ફાકભાું વળક્ષણ દ્વાયા થતા રયલતથન જણાલ. 
8. વનદળથનનાું ફ ેરક્ષણ જણાલ. 
9. પ્રવવૃતને આધાયે વળક્ષણને કમા ફે લગોભાું લશેંચી ળકામ છે ? 

10. મરુદ્રત વુંવાધન કેટરા પ્રકાયના શમ છે?  
11. વળક્ષણના કેટરા અને કમા-કમા સ્તય છે? 

12. વળક્ષણતુંત્રના મૂ કેટરા ઘટક છે? 

 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી 
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

 

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન    Numerical Code: 0039 

ાઠ્યક્રમ : ES-332     Numerical Code: 0627 

નળવય  : અધ્યાન અને નળકાશનુાં મનનળજ્ઞાન 
તારીખ  : 22/12/2016     નોંધણી નાંફર : ______________ 
શમય  : 11.00 to 02.00    કુ ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)   (48) 

1. ટૂુંકનોંધ રખ. (કઈણ ચાય)  
(i) બાા વલકાવની વભસ્માઓ  (ii) વલબેદન(વલકાવન વવધ્ધાુંત) (iii) તરુણાલસ્થાની બાલાત્ભક 
વભસ્મા (IV) કશરફગથના નૈવતક વલકાવના વવધ્ધાુંતની ભમાથદાઓ (v) વજૉનાત્ભક ફાકના રક્ષણ 

2. વરાશની વુંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી તેના પ્રકાય વલગતલાય વભજાલ. 
3. અધ્મમનને અવય કયતા વ્મસ્તતગત રયફની વવલસ્તાય વભજૂતી આ. 
4. નાલીન્દ્મતા, વલકેન્દ્દ્રીભચિંતન અને વલકાવ ભાટેની પ્રયસુ્તતઓ વજૉનાત્ભકતાના મખુ્મ આધાય છે. 

વવલસ્તતૃ વભજાલ. 
5. વ્મસ્તતત્લની વુંકલ્ના જણાલી વ્મસ્તતત્લના વલવલધ અભબગભ વલળે વલસ્તાયથી વભજાલ. 
6. ળાષ્દદક અધ્મમન એ સ્લરૂ, પ્રરક્રમા અને લગથખુંડ ભશાલયાના સભૂચતાથથના વુંદબથભાું વભજલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છમાાંથી ચાર)   (24) 

1. નીચેની ખારી જગ્મા યૂ. 
(૧) એક 11 લથન વલધાથી વલચાયના _________ તફક્કાભાું શમ છે. 
(૨) ________ ઘયન પ્રકાય શમ ત્માું ફાલતથન સવુ ુંગત જલા ભે છે. 
(૩) જ્ઞાનાત્ભક  વલકાવ એ ________ અન ે_________ લચ્ચેના વ્મલશાયની નીજ છે. 
(૪) નૈવતક વલકાવ અંગેના વમાજેના ત્રીજા તફક્કાભાું ફાક ભાટે ______ અને ________ ભશત્લ 
ના છે. 
(૫) દયેક વ્મસ્તત ભાટે અનકુરૂન તયાશ _______ શમ છે. 
(૬) દલભેૂ ભશત્લના _________ અને ___________ રયફની માદી ફનાલી છે. 

2. લરણ એટર ેશુું? લરણના સ્લરૂની ચચાથ કય. 
3. ટૂુંકભાું વભજાલ: (અ) તત્યતાન વનમભ (ફ) અનકુયણ દ્વાયા અધ્મમન 

4. ટૂુંકનોંધ રખ: વાભાજજક અનકુરૂન  અન ેઆંતયલૈમસ્તતક વફુંધ 

5. વળક્ષણભાું વાુંલેભગક વલકાવનુું ભશત્લ જણાલી ફાકભાું રાગણીઓનુું વુંતરુન જાલલાભાું કઈ 
ધ્ધવતઓ જરૂયી છે. 



6. વાભાજજક અનકુુરનની વલધાથીઓના વ્મસ્તતત્લ ઉય થતી અવય; ભાદુંડ અને ડતી મશુ્કેરીઓનાું 
વુંદબથભાું જણાલ. 
 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (દશમાાંથી આઠ્)    (16) 

1. ફનથયના ભાટે જ્ઞાનાત્ભક વલકાવની વુંકલ્ના શુું છે? 

2. “નફી સ્લવુંતલ્ના પ્રાયુંભબક ળાા અનકુરૂન તેભજ ળકૈ્ષભણક વલકાવભાું ફાધારૂ ફને છે” 
વભજાલ. 

3. ક્ષવતવૂતિ પ્રયસુ્તત ઉ.દા. વરશત વભજાલ. 
4. (અ) વભીતાન વનમભ વલચાયને _________ અને  _______ વુંદબથભાું વનમુંવત્રત કયે છે. 

(ફ) અભબપે્રયણા એ _______________ નુું હ્રદમ છે. 
5. શનૂ્દ્મ વુંક્રભણ વલળે વભજાલ. 
6. વમશૂ ભાધ્મભ તયીકે વભાચાયત્રના મખુ્મ ફ ેગણુધભથ જણાલ. 
7. વ્મસ્તતત્લના વલકાવને અવય કયતા લાતાલયણીમ રયફ ઘટકભાું વનમવભતતા શુું સચૂલે છે? 

8. ભેસ્રએ દળાથલેર જરૂરયમાતના ક્રભભાું ચથા નુંફયના ક્રભની વલગત જણાલ. 
9. શતાળાની વુંકલ્ના સ્ષ્ટ કય. 
10. અધીકયણની પ્રરક્રમા કને કશ ેછે? 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેા ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ.    (12) 

1. વલકાવના કમા તફક્કાભાું ફાકની ઉભય ૬ થી ૧૨ લથની શમ છે?  
2. એભયી સ્ટુની ભાગથદળથનની વ્માખ્મા આ. 
3. યજવથ(Rojers) ના વવધ્ધાુંત અનવુાય વ્મસ્તતભાું અધ્મમન કેલી યીતે થામ છે? 

4. દલભૂે કમા ત્રણ માથલયણજન્દ્મ રયફ દળાથવ્મા છે? 

5. પ્રેયણાન અથથ વભજાલ. 
6. ભાનલતાલાદી અભબગભની કઈણ ફ ેભમાથદા જણાલ. 
7. ફોધ્ધ્ધક પ્રવતબા એટર ેશુું? 

8. શયરકના ભતે વુંલેદના ક્ષભણક છે વભજાલ. 
9. ષ્સ્કનયે સચૂલેર શકાયાત્ભક પ્રફરન અન ેનકાયાત્ભક પ્રરફન લચ્ચને બેદ સ્ષ્ટ કય. 
10. પ્રબાલી લારીઓ શમ તેલા ઘયભાું ફાકનુું કેવુું લતથન જલા ભે છે ? 

11. ચારયત્ર્મના ાુંચ પ્રકાયની માદી આ. 
12. જન્દ્ભજાત અને લાયવાગત એ ફે દ લચ્ચેન બેદ વભજાલ. 

 

    _____________________



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી 
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

 

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન    Numerical Code: 0039  

ાઠ્યક્રમ : ES-333     Numerical Code: 0628 

નળવય  : ૈક્ષણણક મલૂયાાંકન 

તારીખ  : 23/12/2016     નોંધણી નાંફર  :______________ 

શમય  : 11.00 to 02.00    કુ ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)    (48) 

1. મલૂ્માુંકનની ભવૂભકા સ્ષ્ટ કય. વળક્ષણની વનણથમ પ્રરક્રમાભાું મલૂ્માુંકનની જરૂરયમાત વલસ્તતૃભાું વÖષ્ટાુંત 

વભજાલ. 
2. “ળૈક્ષભણક શતેઓુ અને અધ્માનના શતેઓુ લચ્ચેન વુંફુંધ ગાઢ છે” - વભજાલ. ળૈક્ષભણક શતેઓુનુું 

દલભૂ દ્વાયા સભૂચત લગીકયણ ઉદાશયણવશ લણથલ. 
3. મથાથથતાની વુંકલ્ના સ્ષ્ટ કય. મથાથથતાનુું સ્લરૂ વભજાલ. મથાથથતાના પ્રકાયની વુંભક્ષપ્તભાું 

વભજૂતી આ.  
4. વવદ્ધિ કવટી એટરે શુું? વવદ્ધિ કવટીની યચનાભાું વભાવલષ્ટ  વાનની માદી તૈમાય કય. પ્રત્મેક 

વાનની વુંભક્ષપ્તભાું વૈિાુંવતક વભજૂતી આ. 
5. ળાાભાું લયાતી કવટીઓ વલળે વભજૂતી આ. વળક્ષકયભચત અને પ્રભાભણત વવદ્ધિ કવટીની 

તરુનાત્ભક  યજૂઆતની મદુ્દાવય  વાયણી તૈમાય કય.  
6. આેર 10 વલધાથીઓની વવદ્ધિ કવટીના પ્રાપ્તાુંક ભાટે તપાલતની યીત દ્વાયા વહ્વફુંધાુંક ળધ. 

વલધાથી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

વુંસ્કૃતના ગણુ 15 17 21 23 13 17 19 23 25 30 

રશન્દ્દી ના ગણુ 26 25 24 20 22 23 30 25 21 19 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)    (24) 

1. વુંયચનાત્ભક મલૂ્માુંકન અને વુંકરનાત્ભક મલૂ્માુંકનની વુંકલ્ના સ્ષ્ટ કય. વુંકરનાત્ભક 
મલૂ્માુંકનએ વલકાવાત્ભક મલૂ્માુંકનથી કઈ ફાફતભાું ભબન્ન છે તે અંગેના ચાય અગત્મના મદુ્દાઓ 
રખ. 

2. અલરકનન ખ્માર વભજાલ. અલરકનના પ્રકાયનુું લણથન કયી અલરકનના વનષ્કોનુું 
અથથઘટન કેલી યીતે કયળ તે સ્ષ્ટ કય. 

3. બદુ્ધિકવટીના પ્રકાય જણાલી પ્રત્મેકની વલળેતાઓની સભૂચ તૈમાય કય. 
4. “વવદ્ધિકવટી વલરુિ  વનદાન કવટી” – મદુ્દાવય તાયલ. 
5. ભારશતીના આરેખાત્ભક યજૂઆતના પ્રકાય આકૃવતવશ વભજાલ. 



6. ફહરુક ગણ: 
લગથ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 

આવવૃિ 6 7 8 12 16 11 6 5 4 

 
 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. ( દ માાંથી આઠ્)     (16) 

1. ભાનાુંક વુંદબથ મલૂ્માુંકન અને મરૂક વુંદબથ મલૂ્માુંકન લચ્ચેના તપાલતના ફે મદુ્દાઓ વભજાલ. 
2. ગેનેના અધ્મમનના વવિાુંતના ળૈક્ષભણક પભરતાથો જણાલ. 
3. અધ્મમનની ખાભીઓ વનલાયલા વનદાન કવટીની ભવૂભકા લણથલ. 
4. મલૂ્માુંકન ભાટે આત્ભવનલેદનની પ્રયસુ્તતના ઉમગ દયભમાન તભે કુંઈ પ્રકાયની વાલચેતીઓ 

યાખળ. 
5. ક્રભ ભાદુંડની ભમાથદાઓ કુંઈ- કુંઈ છે? 

6. ઉચાયાત્ભક Öઢીકયણ એટરે શુું ? ઉચાય (Remediation) ના વાન ક્ાું છે? 

7. અવયકાયક અધ્માન - અધ્મમન ભાટે વતત મલૂ્માુંકનની ભવૂભકા લણથલ. 
8. પ્રભાભણત વલચારનની વ્માખ્મા આી નીચે આેર પ્રાપ્તાુંકની ગણતયી કયી તેનુું મલૂ્મ ળધ. 

15, 22, 17, 45, 32, 20, 35, 26, 40, 37 

9. વભધાયણ લક્રયેખાના ગણુધભોની માદી તૈમાય કય. 
10. આંકડાળાસ્ત્રની જરૂરયમાત અને ભશત્લનુું લણથન કય. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આે ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ.       (12) 

1. આંતરયક મલૂ્માુંકનની ફે ભમાથદાઓ રખ. 
2. ળૈક્ષભણક શતેઓુની યચના ળા ભાટે જરૂયી છે? 

3. મૂભતૂ ળૈક્ષભણક પ્રવતકૃવત રૂયેખ તૈમાય કય. 
4. મલૂ્માુંકનની ફ ેઅગત્મની પ્રક્ષેણ પ્રયસુ્તતઓના નાભ આ. 
5. જમાયે તભાયી ાવે એક પ્રકાયની કવટી શમ કે જેની તભાયે વલશ્વવનીમતા અંદાજલી છે ત કમા 

પ્રકાયની વલશ્વવનીમતા નક્કી કયલાનુું તભે વુંદ કયળ? 

6. પ્રવુંગનોંધ એટરે શુું ? 

7. કવટીની ઉમભગતા ને કમા રયફ અવય કયે છે? 

8. વનદાનાત્ભક કવટીના ફે ઉમગ જણાલ. 
9. ળાાઓભાું વલથગ્રાશી મલૂ્માુંકનનુું શુું ભશત્લ છે? 

10. કઈ ળૈક્ષભણક રયસ્સ્થવતભાું ભધ્મસ્થ ન ઉમગ મગ્મ ગણામ ? 

11. લગથભાું અદ્વતૈ ન ગભણત વલમન પ્રવતળતક્રભાુંક 75 છે.તે લગથના ગભણત વલમનાના પ્રાપ્તાુંકન 
ભધ્મક 60 છે, અન ેપ્રભાણ વલચરન 10 છે. ત અદ્વતૈ ના  ગભણતના ગણુ ળધ. 

12. વયેયાળ વલચારનની વ્માખ્મા આી નીચે આેર પ્રાપ્તાુંક ભાટે તેની ગણતયી કય. 
25, 18, 22, 30, 15, 20, 23, 19, 28, 16 

 

_____________________ 
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અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન     Numerical Code: 0039 

ાઠ્યક્રમ : ES-334     Numerical Code: 0629 

નળવય  : નક્ષણ અને શમાજ  
તારીખ  : 04/01/2017     નોંધણી નાંફર  :______________ 

શમય  : 11.00 to 02.00    કુ ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ. (છમાાંથી ચાર)   (48) 

1. કેલણીન અથથ વભજાલી કેલણીના ધ્મેમની વલગત ેચચાથ કય. 
2. કેલણી અન ેબાયતીમ વાભાજજક ભાખા વાથેન વુંફુંધ વલસ્તતૃભાું જણાલી વાભાજજક 

રયલતથનના વાધન તયીકે કેલણીની વભજ આ. 
3. વાભાજજક એકભ તયીકે ળાાજીલનભાું રકળાશી વલળે વભજાલી તભાયી વળક્ષક તયીકેની 

ભવૂભકાની ભારશતી આ. 
4. વળક્ષણને રાગ ુડતા રકળાશી વવધ્ધાુંત વભજાલ તથા તભાયા વલસ્તાયભાું વો ભાટે વળક્ષણ 

કામથક્રભની વપતા ભાટે તભે શુું કયળ ? 

5. વળક્ષણભાું અવભાનતાના રયણાભ ટૂુંકભાું વભજાલી વળક્ષણભાું અવભાનતાને ઘટાડલાની 
વ્યશૂયચનાઓ વલે ભારશતી આ. 

6. લતથભાન યીક્ષા તુંત્ર વુંફુંવધત ખાભીઓ ટૂુંકભાું વભજાલી યીક્ષા તુંત્રભાું નલીનીકયણ ભાટે 
તભે કેલા પ્રમત્ન કયળ? 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છમાાંથી ચાર)   (24) 

1. કેલણીની વુંસ્થાના ઉદે્દળ જણાલી ઘયના ભશત્લનાું કામો વલળે ભારશતી આ. 
2. આદળથલાદભાું અભ્માવક્રભ તથા વળક્ષકની ભવૂભકા વલે વભજૂતી આ. 
3. તભાયા ળદદભાું યાષ્રીમ વલકાવભાું કેલણીની ભવૂભકા જણાલ. 
4. ળાાઓના પ્રકાય જણાલી રયલતથનના ભાધ્મભ તયીકે ળાા તભાયા ળદદભાું વભજાલ. 
5. યાષ્રીમ વળક્ષણનીવત – 1968 વળક્ષણનુું ભાખુું તથા વળક્ષણની ગણુલિા વલે વભજૂતી 

આ. 
6. અવ્મમ અને સ્થભગતતા ને ઘટાડલા ભાટેની વ્યશૂયચનાઓ વલે ટૂુંકભાું વભજૂતી આ. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (દશમાાંથી આંઠ્)    (16) 

1. કેષ્ન્દ્દ્રત અભ્માવક્રભભાું કઈ ક્ષવત જણામ છે. 
2. નલદમ વલદ્યારમની વુંકલ્ના શુું છે. 



3. ઓયેળન દરેક ફડથ મજના ળા ભાટે ઘડલાભાું આલી શતી? 

4. વળક્ષણના કઈણ ત્રણ વાભાજજક કામોના નાભ આ. 
5. વળક્ષણની વત્ર-ધ્રલુી પ્રરક્રમાભાું કમા-કમા ત્રણ ધ્રલુ છે? 

6. ફાકના વ્મસ્તતત્લના ઘડતયભાું ભાતાની ભવૂભકા કેભ વોથી લધ ુભશત્લની છે? 

7. વાભાજજક ગવતળીરતા એટરે શુું ? 

8. બાયતીમ વભાજના ભાખાનાું મખુ્મ ાવાું ક્ાું છે? 

9. વડુન ખયીત ટૂુંકભાું વભજાલ. 
10. યનેુસ્ક(UNESCO)ના ભાટે વ્મલવામીકયણન અથથ આ. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેા ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ.      (12) 

1. વુંવલધાનન 350(a) અનચુ્છેદ ળાને રગત છે? 

2. ફહતુ્લલાદની વ્માખ્મા આ. 
3. વાભાજજક પ્રણારી એટરે શુું ? 

4. ભાન્દ્મ ળાાઓ એટરે શુું? 

5. વાભાજીકીકયણની વ્માખ્મા આ. 
6. CIET વુંસ્થાનુું ણૂથરૂ આ. 
7. Democracy (રકળાશી) ળદદ ક્ાું દેળભાુંથી નીજ્મ છે? 

8. MOST વુંજ્ઞાનુું ણૂથ રૂ આ. 
9. કઠાયી કવભળનની વ્મલવામરક્ષી વળક્ષણ વુંફવધત બરાભણ કઈ છે? 

10. અવ્મમ અને સ્થાભગતતતાના વાભાજજક/આવથિક કાયણ જણાલ. 
11.  શુંટય કવભળને ભાધ્મવભક ળાા ભાટે કઈ બરાભણ કયી? 

12. આદળથલાદન ળકૈ્ષભણક વવધ્ધાુંત શુું છે? 

 

 

_____________________ 

 

 



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી 
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

 

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન    Numerical Code: 0039  

ાઠ્યક્રમ : ES-335     Numerical Code: 0630 

નળવય  : નક્ષક અને ાલા 
તારીખ  : 05/01/2017     નોંધણી નાંફર  :______________ 
શમય  : 11.00 to 02.00    કુ ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ. (છમાાંથી ચાર)   (48) 

1. “ઔચારયક ળૈક્ષભણક વ્મલસ્થાતુંત્ર તયીકે ળાા” આ વલધાનની ચચાથ કય. 
2. ળાાવળક્ષણની ભાટે કેન્દ્દ્ર વયકાય અને યાજ્મવયકાયની જલાફદાયીઓનુું લણથન કય. 
3. વ્મલવામ એટરે શુું ? વળક્ષણના વ્મલવામની રાક્ષભણકતાઓ વભજાલ. 
4. ળાાભાું વ્મલસ્થાન પ્રરક્રમાઓ વભજાલ. 
5. “વશઅભ્માવ પ્રવવૃિ વલધાથીન વલાાંગી વલકાવ કયે છે” – આ વલધાનના વુંદબથભાું તભાયી 

દરીર આ. 
6. ળાાના યજીસ્ટયના પ્રકાય જણાલી તેનુું ભશત્લ ચચો. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છમાાંથી ચાર)   (24) 

1. “ળાા અને વભાજ એકફીજાના યૂક છે”- આ વલધાન વભજાલ. 
2. ળાા ભાટે અવનલામથ બોવતક સવુલધાઓ જણાલ. 
3. વળક્ષકની વ્મલવાવમક રાક્ષભણકતાઓ વભજાલ. 
4. વેલાકારીન તારીભની વલવલધ યીત વભજાલ. 
5. વનણથમ પ્રરક્રમાભાું વળક્ષકની ભવૂભકા સ્ષ્ટ કય. 
6. રક્રમાત્ભક વુંળધન એટરે શુું? રક્રમાત્ભક વુંળધનની વુંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી તનેા ઉદાશયણ 

આ. 
 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (દશમાાંથી આઠ્)    (16) 

1. વળક્ષણન વભાલેળ વયકાયની કઈ માદીભાું કયલાભાું આલે છે ? 

2. CABE નુું રુૂ નાભ આ. 
3. વવમ્ઝીમભ એટરે શુું ? 

4. વભમત્રક યચનાના વવિાુંતના ભાત્ર નાભ આ. 
5. વુંગશૃીત ભારશતી ત્રતનુું ભશત્લ જણાલ. 
6. વલચાયભુંથન એટરે શુું ?  



7. વુંગઠનની વતલ્ના સ્ષ્ટ કય. 
8. લૂથ વેલા તારીભ એટર ેશુું ? 

9. સ્લ-મલૂ્માુંકન એટરે શુું ? 

10. ગજુયાતના વળક્ષણનુું ભાખુું જણાલ. 
 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેા ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ.      (12) 

1. Education ળદદન અથથ આ. 
2. કરભ- ૩૫૧ કઈ બાાના વળક્ષણ કેન્દ્દ્રની પયજ છે તે દળાથવ્યુું છે? 

3. NCTE ની સ્થાના ક્ાયે કયલાભાું આલી છે? 

4. ગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠયસુ્તક ભુંડ કમા આલેલુું છે? 

5. મરુાકાત એટરે શુું ? 

6. NGT એટરે શુું ? 

7. PTA એટરે શુું ? 

8. રક્રમાત્ભક વુંળધન કણે આપ્યુું છે? 

9. નેતતૃ્લના ફે પ્રકાય કમા-કમા છે?  
10. રયભચત લાતાલયણ એટરે શુું ? 

11. CRC એટરે શુું ? 

12. ડડેસ્ટક યજજસ્ટય એટરે શુું ? 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી 
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

 

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન    Numerical Code: 0039  

ાઠ્યક્રમ : ES-341     Numerical Code: 0631 

નળવય  : નળજ્ઞાન અને ટેકનજી અધ્યાન  

તારીખ  : 22/12/2016      નોંધણી નાંફર  : _______________ 

શમય  : 03.00 to 06.00    કુ ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ.  (છમાાંથી ચાર)   (48) 

1. વલજ્ઞાન શુું છે ? વલજ્ઞાન વળક્ષણના વાભાન્દ્મ શતેઓુ અને વલવળષ્ટ શતેઓુ વલળ ેવલગત ેચચાથ કય. 
2. ભાધ્મવભક કક્ષાએ કઈ એક ધયણના વલજ્ઞાન વલમન એક એકભ વુંદ કયી દલ્ય ુવપ્રન્દ્ટ 

આધારયત પ્રશ્નત્રની યચના કય. 
3. ન્દ્યટુનના ગવતના વનમભ જણાલી. દયેકની ઉદાશયણવશ  વલગતે ચચાથ કય. 
4. યાવામભણક ફુંધનના પ્રકાય જણાલી દયેક પ્રકાયની ઉદાશયણવશ  વલગત ેચચાથ કય. 
5. ધાતઓુની શદુ્ધિકયણના પ્રકાય જણાલી. દયેક વલળે ચચાથ કય. 
6.  દ્રવ્મ ચક્ર એટરે શુું ? દ્રવ્મ ચક્ર જણાલી દયેક વલળે વલગતે ચચાથ કય. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)   (24) 

1. વલજ્ઞાન વળક્ષણ પ્રામભગક િવતનુું ભશત્લ જણાલી પામદા અને ગેયપામદા વલળે ચચાથ કય. 
2. વલદ્યતુ ભટયનુું કામથ આકૃવતવશ વલગતે ચચો 
3. પ્રકાળનુું લક્રીબલન એટર ેશુું ? વપ્રઝભભાું થત ુું લક્રીબલન આકૃવતવશ વભજાલ. 
4. યાવામભણક પ્રરક્રમાના પ્રકાય જણાલી ચચાથ કય. 
5. વુંગરૃશત ખાદ્યન ેફગાડતા જૈવલક અને અજૈવલક ઘટકના દયેકના ઉદાશયણ આી વભજાલ. 
6. પ્રદૂકના પ્રકાય જણાલી કઈણ ફ ેવલળે ચચાથ કય. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (દશમાાંથી આઠ્)    (16) 

1. પ્રજેતટ ધ્ધવતના ગેયપામદા જણાલ. 
2. યીક્ષણનાું વાધન અને યીક્ષણ પ્રયસુ્તતઓ લચ્ચેન તપાલત શુું છે? 

3. અભ્માવક્રભ યચનાન વજૉનાત્ભકતાન વવિાુંત જણાલ. 
4. લેગભાન વુંયક્ષણન વનમભ જણાલી ઉદાશયણ આ. 
5. ફ્રેવભિંગન ડાફા શાથના અંગઠુાન વનમભ વભજાલ. 
6. યભાણનુુું કેન્દ્દ્ર ઘનલીજબાય ધયાલે છે. 
7. સતૂ્રની વ્માખ્મા આી તેનુું ભશત્લ વભજાલ. 



8. ક વલબાજનના પ્રકાય જણાલી કઈ વલળ ેટૂુંકભાું જણાલ. 
9. અધીકયણ અને વભવલબાજન લચ્ચેના ફ ેતપાલત રખ. 
10. વભતર આશાય એટરે શુું ? વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેા ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ. (ફધાજ પરજીયાત)    (12) 

1. વભસ્મા ઉકેર અભબગભ એટરે શુું? 

2. આમજનના રાબ જણાલ. 
3. દલભૂનુું ળૈક્ષભણક શતેનુા જ્ઞાનાત્ભક ાવાનુું લગીકયણ જણાલ. 
4. વાભફત કય કે આઘાત ફયાફય લેગભાનભાું થત પેયપાય 

5. વલકરનની પ્રરક્રમા એટરે શુું ? 

6. 1 થાવેક એટરે શુું? 

7. કેથડ રકયણ કમા પ્રકાયન લીજબાય ધયાલે છે? 

8. એલગેડ્ર આંક ની વ્માખ્મા આ. 
9. વભઘટક એટરે શુું? 

10. ેળી એટરે શુું? 

11. “રાઈવઝભ” ને આત્ભઘાતી કથી ળા ભાટે કશ ેછે? 

12. FPO, ISI એગભાકથ ના યૂા નાભ રખ. 
 

_____________________



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી 
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

 

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન    Numerical Code: 0039  

ાઠ્યક્રમ : ES-342     Numerical Code: 0632 

નળવય  : ગણણતનુાં અધ્યાન 

તારીખ  : 21/12/2016      નોંધણી નાંફર  : ______________ 

શમય  : 03.00 to 06.00     કુ ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી  ચાર)   (48) 

1. “ળાા અભ્માવક્રભભાું ગભણત વલમ અવનલામથ છે” તભાયા ભુંતવ્મ યજૂ કય. 
2. ‘વત્રકણવભવત’ એકભ ળીખલલા ભાટે એક તાવનુું ાઠ આમજન તૈમાય કય. 
3. નીચેની રકિંભતનુું વુંખ્માયેખા ય વનરૂણ કય. 

  લાસ્તવલક વુંખ્મા જે    થી ભટી અને 5 કયતા નાની શમ    
   30 

     |   |    

4. ‘ફહુદી ના અલમલ ાડલા’ એકભ ભાટે ાઠ આમજન તૈમાય કય. 
5. 4y – 3x – 23 = ૦, 3y + 4x – 11 = ૦ વભીકયણ યગુ્ભન ઉકેર ચકડી ગણુાકાયની યીતથી 

ભેલ. 
6. ફે જશાજ એકજ ફાજુએથી અને વીધી રીટીભાું દીલાદાુંડી તયપ ગવત કયી યહ્યા છે. દીલાદાુંડીની  

ટચથી દૂયના જશાજ યન અલયધકણ ૩૦. અને નજીકના જશાજન અલયધકણ 60. છે. જ 
દીલાદાુંડીની ઊંચાઈ ૧૦૦ ભીટય શમ ત ફ ેજશાજ લચ્ચેનુું અંતય ળધ. 
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)   (24) 

1. “ચરક્રમ ચતષુ્કણના ફધાજ ખણૂાન વયલા 360. થામ.” આગભન િવત દ્વાયા કઈ યીતે 
વભજાલી ળકામ?  

2. છ ઘુંટડીઓ એકવાથે લાગલાની ળરૂ થામ છે. અને તે ક્રભળઃ 2, 4, 8, 10, 12 વેકુંડના અંતયે 
લાગે છે.તે પયીથી ક્ાયે એકવાથે લાગળે અને 30 ભીનીટભાું કેટરીલાય એક વાથે લાગળે? 

3. નીચેના છૂટા પ્રાપ્તાુંકનુું પ્રભાણવલચરન ળધ. 
6, 8, 9, 10, 12, 11, 7, 8, 10, 9 

4.          ૩        ને    - 1 +   લડ ેબાગ. 
5. ભવૂભવત વળક્ષણભાું જીઓ ફડથની ઉમભગતા જણાલ. 
6. વભરૂતા અને એકરૂતા લચ્ચેન બેદ વલધાથીને કેલી યીતે વભજાલળ ? 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (ગમે તે આઠ્)     (16) 

1. ાઠયક્રભ નક્કી કયતી લખતે ધ્માનભાું યાખલાના ત્રણ વવધ્ધાુંત જણાલ. 
2. ગભણતવળક્ષણભાું પ્રમગળાા અભબગભથી ચચાથ કયી ળકામ તેલા ચાય એકભ જણાલ. 
3. ધ-૯ ના કઈએક ભવૂભવતના એકભ ભાટે આકૃવત આધારયત અનાત્ભરક્ષી કવટીની ચાય કરભ 

યચ. 



4. “જૂથની વાચી ઓખ ભાટે ભધ્મલતી સ્સ્થવતના ભા વાથે પ્રવાયભાનના ભા જાણલા જરૂયી 
છે.” ળા ભાટે ? 

5. એક ભટય વામકરની યકડ રકિંભત 18000 રૂવમા છે. યકડ ચકૂલલાની યકભ 7000 ¿ છે. જ 
રાન્દ્વપય ચાજૉન દય 10 % શમ ત ભરશના ભાટેના ભાવવક શપ્તાની ગણતયી કય. 

6. ફ્રચાટથની વ્માખ્મા આી, તેભાું લયાતા અરગઅરગ ખાના દય.  
7. ફે વુંખ્માન તપાલત 3 શમ અને તેભના લગોન વયલા 11, શમ ત ફુંને પ્રાકૃવતક વુંખ્મા 

ળધ. 
8. જ       

 

 
  ત      અન ે       ની રકિંભત ળધ. 

9. વાભફત કય કે : 1 +        =        

10. ળુંકુ આકાયન તુંબ ુકે જેના ામાન વ્માવ 24 ભીટય અને ઊંચાઈ 16 ભીટય શમ ત કેટરા 
ચયવભીટય કાડ જઇળ?ે 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેા ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ. (તમામ પરજીયાત)     (12) 

1. Öઢીકયણ કામથને અવયકાયક ફનાલલાના ફ ેસચૂન આ. 
2. પ્રભેમ વભજાલલા ભાટેની ઉિભ ગભણત વળક્ષણ ધ્ધવત કઈ છે?. 
3. શુું તભે ભાન છ કે ગભણત વળક્ષણના ઉદે્દળ વલધાથીભાું લતથન-રયલતથન રાલી ળકે ? 

4. ફહરુકના વ્મલશારયક ઉમગ જણાલ. 
5. કઈ ઉંભય સધુી વ્મસ્તતએ લારી વાથ ેજ ખાત ુું ખરાલવુું ડ ેછે ? 

6. 32 એ 40૦ના કેટરાું ટકા છે ? 

7. આેર ગણના ઉગણની વુંખ્મા ળધલાનુું સતૂ્ર વભજાલલાની ઉિભ ગભણતવળક્ષણ ધ્ધવત 
કઈ છે ? 

8. A =         ના ઉગણ રખ 
9. જ b2 – 4ac = ૦ શમ ત દ્ધદ્વઘાત વભીકયણના ફીજ કેલા ભે? 

10. ગરકના ફે ઉદાશયણ આ. 
11. વ્માખ્મા આ- ‘ગ્રરુુચા’ 
12. વ્માખ્મા આ- ‘રયવભવત’ 

 

 

_____________________



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી 
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

 

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન    Numerical Code: 0039  

ાઠ્યક્રમ : ES-343     Numerical Code: 0633 

નળવય  : શામાજજક નળજ્ઞાનનુાં અધ્યાન 

તારીખ  : 24/12/2016      નોંધણી નાંફર  :______________ 

શમય  : 11.00 to 02.00    કુ ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)   (48) 

1. વભાજવલદ્યાના અધ્માન ભાટે આલશ્મક Öષ્ષ્ટકણ અને ક્ષભતાના વલકાવભાું વળક્ષકની ભવૂભકા 
લણથલ.    

2. વવિંધખુીણની વુંસ્કૃવતનુું આવથિક અને વાભાજજક જીલનની છણાલટ કય. 
3. માથલયણ એટરે શુું? માથલયણ પ્રાકૃવતક અને માથલયણની વભગ્રતા વભજાલ. 
4. ભનષુ્મની માથલયણ વાથે અંત:રક્રમાભાું ભાનલલસ્તી, ભાનલ વ્મલવામ વલળે વલગતે ચચાથ કય. 
5. બાયતીમ અથથતુંત્રના ભાખાભાું આવથિક ભાખુું અને વળક્ષણ તારીભ અને વુંળધનની ચચાથ કય. 
6. વભાજવલદ્યા ધ-8 ન એક એકભ વુંદ કયી ણૂથ ાઠ આમજન ફનાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)   (24) 

1. કુદયતી વુંવિભાું જભીનના પ્રકાય વલળે વલગત ેચચાથ કય. 
2. બાયત એક યાષ્ર તયીકે રકળાશી, વામ્મલાદ અને ભફન વાુંપ્રદાવમકતાની વલગતે ચચાથ કય. 
3. બાયતના જ ુંગરભાું લન્દ્મજીલન અને તેનુું જતન ઉદાશયણવશ વભજાલ. 
4. બોગભરક ળધને ભદદ કયતા લાસ્ક.ડી.ગાભા અને ભગેેરનની ભવૂભકા લણથલ. 
5. બાયતના વાુંસ્કૃવતક લાયવાભાું ધભથ અને દળથનળાસ્ત્રનીવભાજ આ. 
6. વભાજવલદ્યાભાું વમશૂરક્ષી ળૈક્ષભણક વનલેળભાું રયવુંલાદ અને જૂથ ચચાથ વલગતે ચચાથ કય. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (દશમાાંથી આંઠ્)    (16) 

1. વભાજવલદ્યા વળક્ષણભાું વનદળથન એટરે શુું ? 

2. વભાજવલદ્યા વળક્ષણભાું ચાટથવ એટરે શુું ? 

3. વભાજવલદ્યા વળક્ષણભાું કઈ કવટીઓ દ્વાયા મલૂ્માુંકન કયલાભાું આલે છે ? 

4. વાભાજજક અને ધાવભિક સધુાયણા રાલનાય વભાજ સધુાયકના ચાય નાભ આ. 
5. વવિંધખુીણ વુંસ્કૃવતનુું ઘય કશલેાભાું આલે છે ? કેભ ? 

6. પ્રાકૃવતક પ્રદેળના ચાય નાભ જણાલ. 
7. વભાજવલદ્યા વળક્ષણભાું નકળાના પ્રકાય જણાલ. 
8. જ ુંગર અને લન્દ્મપ્રાણી જીલનને ફીજા કમા નાભ ેઓખામ છે ? 

9. વુંદેળા વ્મલશાયના વાધનના નાભ જણાલ. 
10. યાષ્ર યાજ્મ એટરે શુું ? 

 



પ્રશ્ન-4 નીચે આેા ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ. (ફધાજ પરજીયાત)     (12) 
1. અભબક્રવભત અધ્મમનન વલચાય આનાયનુું નાભ જણાલ. 
2. દૂયફીન ની ળધ કણે કયી શતી ? 

3. કઈ વારભાું તકુો દ્વાયા કન્દ્સ્ટન્દ્ટીનર જીતી રીધ શત ? 

4. અજન્દ્ટાભાું કુર કેટરી ગપુાઓ આલેરી છે ? 

5. આણુું યાષ્રીમ ભચશન અળકના કમા સ્તુંબભાુંથી રેલાભાું આલેલુું છે? 

6. કઈ વારભાું શડપ્ન વુંસ્કૃવતન ઉદ્દબલ થમ શત ? 

7. કઈ તાયીખે માથલયણ રદન તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે ? 

8. કાઝીયુંગા યાષ્રીમાકથ અબમાયણ્મ ક્ાું યાજ્મભાું આલેલુું છે ? 

9. નદીના મખુવત્રકણ ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે ? 

10. ગજુયાત યાજ્મભાુંથી કયુું વતૃ વાય થામ છે ? 

11. કઈ વારભાું જ ુંગર યક્ષણકામદ યચલાભાું આવ્મ શત ? 

12. G.N.P નુું આખુું નાભ રખ. 
 

 

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

1. "Grammar translation method is now outdated as opinion in ELT has shifted from content – 

based teaching to skill - based teaching". Do you agree? Discuss bringing out the difference 

between content based and skill - based teaching. 

2. Give detailed introduction to different kinds of listening material. Explain why listening activity 

is useful in language acquisition. 

3. Describe the characteristics of efficient reading and explain their implications for reading 

instruction. 

4. Discuss the status and nature of English Language Teaching in India. 

5. Describe salient features of the Writing Process.  

6. Give a brief overview of major methodological trends in English language teaching. 

 

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

1. Describe role of the teacher in teaching of oral skills.  

      2. How is Motivation useful in teaching second language?  

      3. Depict the central role of language in human society. 

      4. Write a note on different types of learners.  

      5. Why do students need training in study skills? Discuss.  

      6. Describe briefly the stages of listening lesson 

 

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

1. Introduce briefly the term „Retrieval Skills‟.  

2. Describe briefly the method of playing the grammar game „Sentence Collage‟ in the classroom.  

3. What do we mean by „Transformation Items‟?  Describe briefly with an example.   

4. Distinguish between „note-making‟ and „note-taking‟.  

5. What is socialization?  

6. What according to you are the different sub-skills which are assessed through news broadcasts and 

monologues? List them. 

7. What are the different kinds of miscues or decoding errors in reading?  

8. What are „signpost questions‟? 

9. What skill do you need in order to write a good summery? 



10. Which of the personality traits is found to have more influence on second/ foreign language 

proficiency?  

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

1 The sentence containing the key idea of a paragraph is ________. 
(A) 

Topic 

sentence 
(B) Main sentence (C) Key sentence (D) Heart sentence 

 

2 Which term is used to indicate the skill of identifying the gist of a text? 

(A) Storing Skill (B) 
Gathering 

Skill 
(C) Summerising (D) 

Note 

Making 
 

3 A method in which a marking scheme is used. The marks are divided in value points/ aspects to    

    be covered. 

(A) 
Code of 

marking 

(B) 
Analytical 

marking  
(C) 

Holistic 

marking 

(D) 
Multiple 

marking 
 

4 The term used for the need to adapt speech according to the learners‟ responses. 

(A) 

Understan

ding 

Speech 

(B) 
Adapting 

Speech 

(C) 
Interactive 

Speech 

(D) 
Reciprocity of 

Speech 

 

5 Listening recordings of natural conversation is known as  ________. 

(A) 
Authentic 

listening 

(B) 
Live 

listening 

(C) 
Real 

listening 

(D) While listening   
 

6 Identify the correct term used for the activity that involves listening to a story, selecting     

pictures, matching it to a story and giving reason for the choice. 

(A) Skeleton Story (B) Sound Sequence (C) Comprehension (D) Theme Pictures 
 

7 Glancing rapidly through a text to find out its general content, central idea or gist is known as  

 ____________. 

(A) Scanning  (B) Go through (C) Skimming (D) Quick glance 
 

8 Understanding the information stated directly in a text is known as ____________. 

(A) Intensive Reading (B) Literal Reading 

(C) Extensive Reading (D) Interpretive Reading 
 

9 A language learning programme where learners are taught and examined on the content of the  

text book is known as ________. 

(A) Skill based teaching (B) Language based teaching 

(C) Content based teaching (D) Knowledge based teaching 
 

10 Anti-democratic tendencies are termed as _________ in language teaching.  
(A) Authoritarianism (B) Ethnocentricity (C) Anomicity (D) Autocracy 

 

11 The method of presentation of information in any passage is known as ____________. 

(A) 
Organisation 

of the text 
(B) 

Textual 

Cohesion 

(C) Information (D) Illustration 
 

12 The smallest unit of sound in a language is _____________________. 

(A) Syllabus (B) Letter (C) Word (D) Phoneme 
 

__________________________ 

 



डॉ.बाबासाहेब अॊबेडकर ओऩन युननवर्सिटी 
सत्ाॊत ऩरीऺा ददसम्बर- २०१६ 

 

अभ्यासक्रम  : फेचऱर ओप एज्युकेशन   Numerical Code: 0039  

ऩाठयक्रम : ES-345     Numerical Code: 0635 

विषय  : हहन्दी का अध्याऩन 

हदनाांक  : २४-१२-२०१६     नोंधणी नांफर:     
समय  : ०३.०० थी ०६.००     कुऱ गुण: १०० 
 
प्रश्न-१ ननम्नलऱखित प्रश्नों के 800 शब्दों में उत्तर दीजजए l (छ में से चार)   (४८) 

1. भाषा की प्रकृनतगत एवॊ अन्य ववशषेताओॊ की सोदाहरण चचाि कीजजए l 
2. भाषा अधधगम की ववशषेताएॉ बतात ेहुए सामान्य र्सधधाॊतो की चचाि कीजजए l 
3. मौखिक अर्भव्यजतत सॊबॊधी त्दुटयाॉ एवॊ उनके ननवारण के उऩायों की सोदाहरण चचाि कीजजए l 
4. व्याकरण र्शऺण की ववधधयाॉ कौन सी है ? सोदाहरण चचाि कीजजए l  

5. ननबॊध – र्शऺण सबॊधी ववववध सोऩानो की चचाि कीजजए l 
6. क्रियात्मक शोध एवॊ मऱूभतू शोध में अॊतर स्ऩष्ट करत ेहुए क्रियात्मक शोध के ववर्भन्न अर्भकल्ऩो 

की सोदाहरण चचाि कीजजए l 
 

प्रश्न-२ ननम्नलऱखित प्रश्नों के 400 शब्दों में उत्तर दीजजए l (छ में से चार)   (२४) 
1. ऩाठ्यऩसु्तक के रूऩात्मक ऩऺ की ववशषेताएॉ र्ऱखिए l 
2. सॊरचना की द्रजष्ट से वातय के प्रकारों की सोदाहरण चचाि कीजजए l 
3. ऩठन- प्रक्रिया के सोऩानो की चचाि कीजजए l 
4. छात्ो में काव्यात्मक अर्भरुधच बढ़ाने का तया माधयम हो सकता हे ? चचाि कीजजए l 
5. कऺा- 9 का कोई भी एक ववषयाॊग ऩसॊद करके ब्लल्यवूप्रन्ट आधाररत प्रश्नऩत् की रचना कीजजए l 
6. मलू्याॊकन का अथि बतात ेहुए मलू्याॊकन का महत्त्व स्ऩष्ट कीजजए l 

 

प्रश्न-३ ननम्नलऱखित प्रश्नों के सांक्षऺप्त में उत्तर दीजजए l (दस में से आठ)    (१६) 
1. ऱोकोजतत की दो ववशषेताएॉ बताईए l 
2. स्वर सॊधध क्रकसे कहत ेहै ? स्वर सॊधध के ऩाॉच भेद कौन–कौन से है ? 

3. शोध-ररऩोटि को क्रकतने भागो में ववभाजजत क्रकया जाता है ? 

4. ‘ननबॊध’ का अथि बताइए l 
5. आगमन ववधध में कौन से र्शऺण सतू्ों का प्रयोग क्रकया जाता है ?  

6. व्यतु्ऩनत की द्रजष्ट से दहन्दी शब्लद – भॊडार के प्रकार बताइए l 
7. अवधानात्मक श्रवण में छात् तया कायि करता है ? 

8. भाषा अजिन की यजुततयाॉ कौन-कौन सी है ? 

9. बेऱाडि के अनसुार भाषा की ऩररभाषा तया है ? 

10.  श्रवण याॊत्रत्क उऩकरण के उदहारण बताइए l 
 



प्रश्न-४  ननम्नलऱखित प्रश्न के एक िाक्य में उत्तर दीजजए l     (१२) 
1. भाषा के चार कौशल्य कौन-कौन से है ? 

2. ऩाठ का शीषिक कैसा होना चादहए ? 

3. द्रश्य-श्राव्य उऩकरणों के दो उदहारण दीजजए l 
4. अननुार्सक स्वर के दो उदहारण बताईए l 
5. हॊसऩद ( ) का उऩयोग कब क्रकया जाता है ? 

6. ननबॊध के प्रकार बताइए l 
7. आधनुनक दहन्दी कववता का ततृीय चरण क्रकस नाम से जाना जाता है ? 

8. आत्मा क्रकसे कहा जाता है ? 

9. ‘व्याकरण’ शब्लद क्रकस धात ुऔर प्रत्यय से बना है ? 

10.  याॊत्रत्क माधयम के प्रकार बताइए ? 

11.  ननगुिण भजतत धारा के दो रूऩ कौन से है ? 

12.  ‘उऩसगि’ क्रकस ेकहत ेहै ? 

 
 
 

_____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી 
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

 

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન    Numerical Code: 0039  

ાઠ્યક્રમ : ES-346     Numerical Code: 0636 

નળવય  : ગજુરાતીનુાં અધ્યાન 

તારીખ  : 03/01/2017      નોંધણી નાંફર  :______________ 

શમય  : 11.00 to 02.00    કુ ગણુ : 100 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ. (છમાાંથી ચાર)   (48) 

1. બાાની ફે વ્માખ્મા આી બાાની અગત્મની ાુંચ રાક્ષભણકતાઓ જણાલ. 
2. બાાનાું જ્ઞાનાત્ભક શતેઓુના પ્રકાયની વલસ્તતૃ ચચાથ કય. 
3. શ્રલણ કોળલ્મન અથથ, તેના શતેઓુ અને ભશત્લ જણાલી શ્રલણ કોળલ્મ વલકવાલલા ભાટેની વશઅભ્માવ 

પ્રવવૃિઓ જણાલ. 
4. ગદ્ય વળક્ષણન અથથ જણાલી, તેનુું ભશત્લ વભજાલી, ગદ્ય વળક્ષણનાું વાનની ચચાથ કય. 
5. દ્ય વળક્ષણન અથથ આી, દ્ય યચનાના પ્રકાય જણાલી દ્ય વળક્ષણનુું ભશત્લ જણાલ. 
6. ભાતબૃાા વળક્ષણના Öશ્મ-શ્રાવ્મ ઉકયણનુું ભશત્લ વભજાલી કઈણ ફે ઉકયણની વલળેતા અને 

ભમાથદાઓ જણાલ.  
 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છમાાંથી ચાર)   (24) 

1. બાાવલકાવ ભાું લાતાલયણની ભભૂકા જણાલ. 
2. કથન કોળલ્મ વલકવાલલાની પ્રવવૃતઓ જણાલ. 
3. જૂથ-ચચાથ ધ્ધવતનુું ભશત્લ વભજાલ. 
4. કાવ્મ વળક્ષણ અંગેના તભાયા ભુંતવ્મ જણાલ. 
5. ફ્રેળ કાડથન ુું ભશત્લ જણાલી તેના ભાટે કઈ કાજી રેળ. 
6. ટે યેકડથયનુું ભશત્લ અને તેના ભાટે યાખલાની કાજી ની નોંધ કય. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (દશમાાંથી આઠ્)    (16) 

1. બાાના ઘટક જણાલ. 
2. પ્રત્મામનના લાશન તયીકે બાાની ઉમગીતા જણાલ. 
3. તાવ આમજનની ફે રાક્ષભણકતાઓ જણાલ. 
4. જેકયટ િવત એટર ેશુું ? 

5. સ્લાધ્મામનાું પ્રકાય જણાલ. 
6. વ્માકયણ વળક્ષણનાું શતેઓુ જણાલ. 
7. વાયા વનફુંધ રખેન ભાટેની ફે લૂથ ળયત જણાલ. 
8. વળક્ષક વનદવળિની નુું ભશત્લ અને ઉમગીતા વભજાલ. 



9. વાભવમકનુું ભશત્લ વભજાલ. 
10. ખારીજગ્મા યૂક કવટી યચના અને ઉમગીતા દળાથલ. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેા ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ.      (12) 
 

1. “શતે ુએવુું વ્મલસ્સ્થત રયલતથન છે જે રક્રમા દ્વાયા પ્રાપ્ત કયી ળકામ” – વ્માખ્મા કની છે. 
(A)  G.C.E.R.T  (B)  N.C.E.R.T  (C) DIET  (D) U.G.C 

2. બાાનુું મૂ જ્ઞાન  પ્રાપ્ત કયવુું – કમા પ્રકાયન  શતે ુકશલેામ. 
A. જ્ઞાનાત્ભક   B. ઉમજન  C. બાલાત્ભક   D. વભજ  

3. ભાધ્મવભક ળાાભાું બાા વળક્ષણના આમજનભાું કેટરા તાવ પાલલાભાું આલે છે. 
A. 2  B. 3  C. 5  D. 6 

4. તાના વલચાય સુુંદયતા, સ્ષ્ટતા, ભધયુલાણી દ્વાયા કશી ળકે કમા કોળલ્મનુું ઉદાશયણ છે 

A. રેખન  B. લાુંચન C. કથન  D. શ્રલણ  
5. અથથગ્રશણ કોળલ્મભાું ળાન વભાલેળ થામ છે. 

A. શ્રલણ-લાુંચન  B. કથન-રેખન   C. શ્રલણ-કથન  D. રેખન-લાુંચન 

6. અભબવ્મસ્તત કોળલ્મભાું ળાન વભાલેળ થામ છે 

A. શ્રલણ-લાુંચન  B. કથન-રેખન     C. રેખન-લાુંચન  D. રેખન- શ્રલણ 

7. વુંલાદ-ઉસ્તતઓ, સ્લગતસ્તતની બાા, પ્રશ્નાથથ-ઉદ્દગાય લાક્ યચનાું- કમા વારશત્મ પ્રકાયભાું જલા ભે છે. 
A. લાતાથ-નલભરકા  B. નાટક-એકાુંકી  C. જીલનકથા- આત્ભકથા D. એકણ નશીં 

8. કઈ વ્માકયણ વળક્ષણની િવત નથી. 
A. આગભન ધ્ધવત  B. ાઠયસુ્તક પ્રણારી  C. અનફુુંધ ધ્ધવત  D. પ્રલચન ધ્ધવત   

9. જમાયે કઈ લતતા તાના લૂથ જીલનથી ળરૂ કયી લતથભાન સધુીનાું ફનાલની વ્મલસ્સ્થત યજૂઆત કયે છે. 
A. લણથનાત્ભક વનફુંધ  B. આત્ભકથાત્ભક વનફુંધ  C. ચરયત્રાત્ભક વનફુંધ  D. ભચિંતનાત્ભક વનફુંધ  

10. નીચેનાભાુંથી કયુું ઉકયણ Öષ્ષ્ટગમ્મ નથી.      

A. ચાટથવ  B. ચકફડથ C.બીંત ભચત્ર D. યેરડમ 
11. ____ાઠયસુ્તકના આંતરયક રક્ષણભાું વભાલેળ થત નથી.       

A. બાા  B. યજૂઆત C. ળૈરી  D. પ્રકાળક 
12. મલુ્માુંકન એ વતત ચારતી પ્રરક્રમા છે, જે વુંણૂથ વળક્ષણ પ્રણારીનુું ભશત્લનુું અંગ છે, તેને વળક્ષણના શતેઓુ વાથે 

ધવનષ્ઠ વુંફ ુંધ છે. તે  ભાત્ર ળૈક્ષભણક વવધ્ધ્ધ ભાન કયલાભાું ભદદરૂ થામ છે. એભ નથી યુંત ુતેભાું સધુાય ણ 
કયે છે.- વલધાન કનુું છે. 
A. કઠાયી વળક્ષણ ુંચ B. યાધાકૃષ્ણ ુંચ   C. મદુ્દભરમાય ુંચ  D. ઈશ્વયબાઈ વવભવત 

 

____________________ 
 

 

 

 

 

 



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી  
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર – 2016 

 

અભ્માવક્રભ O ફેચર ઓપ એજ્યકેુન    Numerical Code: 0039 

ાઠયક્રભ O ES-347     Numerical Code: 0637 

વલમ  O શાંસ્કૃતનુાં અધ્યાન  
તાયીખ  O 03/01/2017      નોંધણી નાંફર  O______________ 
વભમ  O 03.00 to 06.00    કુ ગણુ O 80 

    

પ્રશ્ન-1   નીચે આેા છ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ચાર પ્રશ્નન આરે 800 બ્દમાાં જળાફ ખ.  (48)  
1. વુંસ્કૃતનુું વાુંસ્કૃવતક અને યાષ્રીમ ભશત્લ જણાલ. 
2. વુંસ્કૃત વારશત્મભાું આલયી રલેામેરા વલમ વલમક ભારશતી આ. 
3. ધ્મેમ અને શતેઓુ લચ્ચેન તપાલત નોંધી પ્રાચીન વભમના અને અલાથચીન વભમના વાભાન્દ્મ 

શતેઓુ દળાથલ. 
4. અભ્માવક્રભ અને ાઠયક્રભ લચ્ચેન તપાલત આી વુંસ્કૃત ાઠયક્રભ યચનાના વવિાુંત રખ. 
5. અનલુાદ િવત અને પ્રત્મક્ષ િવતનાું રક્ષણ અને ભમાથદાઓ લણથલ. 
6. વુંસ્કૃત વળક્ષણભાું ઉચાયાત્ભક કામથક્રભની વુંકલ્ના આી તેનુું ભશત્લ અને ઉમભગતા વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2  નીચે આેા છ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ચાર પ્રશ્નન આરે 400 બ્દમાાં જળાફ ખ.  (24)  
1. ધ-૧૦ ના વુંસ્કૃતના ાઠયસુ્તકનુું મલૂ્માુંકન કય. 
2. પ્રત્મક્ષ િવતના રક્ષણ અને ભમાથદાઓ જણાલ. 
3. વુંસ્કૃત ગદ્યન રયચમ આી ગદ્યવળક્ષણનુું ભશત્લ લણથલ. 
4. વુંસ્કૃતના દ્ય વારશત્મ વલમક ભારશતી આ. 
5. વુંસ્કૃતને રકવપ્રમ ફનાલલા ભાટે વળક્ષકની વજ્જતા અને વભવિતતા ળાથી જરૂયી છે? 

6. વુંસ્કૃત ખુંડની જરૂરયમાત, વજ્જતા અને ઉમગ વલળે રખ 
 

પ્રશ્ન-3  નીચે આેા દશ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ આઠ્ પ્રશ્નન ટૂાંકમાાં જળાફ આ.    (16)  
1. મલૂ્માુંકનનુું ભશત્લ દળાથલતા કઈ ચાય મદુ્દા આ. 
2. વુંસ્કૃત વ્માકયણ વળક્ષણની િવતઓ જણાલ. 
3. ાઠ આમજનના વાનની સભૂચ આ. 
4. વનદાનના મખુ્મ કમો જણાલ. 
5. દ્ય વળક્ષણના વાભાન્દ્મ- શતેઓુ રખ. 
6. એકભ આમજનની વુંકલ્ના ટૂુંકભાું આ. 
7. વુંસ્કૃત વળક્ષણના ઉકયણ તયીકે ાઠયસુ્તકની કઈણ ચાય ઉમભગતા નોંધ. 
8. આદળથ પ્રશ્નત્રના કઈણ ચાય રક્ષણ રખ.  



9. વુંસ્કૃત વળક્ષણની પ્રાયુંભબક મશુ્કેરીઓ ટૂુંકભાું જણાલ. 
10. એકભ આમજન અને તાવ આમજન લચ્ચેનાું તપાલતનાું કઈ ચાય મદુ્દા દળાથલ. 

 

 

પ્રશ્ન-4  નીચે આેા પ્રશ્નના જળાફ આ.         (12)  
1. રાન્દ્વેયન્દ્વી ય વલવળષ્ટ સ્માશીથી રખી _________ની ભદદથી સ્ક્રીન ય ભારશતી યજૂ કયી ળકામ. 
2. અન્દ્લમ િવત મજુફ અન્દ્લમના ________ અને ________ એભ ફે પ્રકાય છે. 
3. ____________ ન ેુંરડત િવત, વ્માકયણ િવત કે આશ્રભિવત ણ કશ ેછે. 
4. __________  ભાું કઈ ળદદની ાછ ई રગાડી તેની વાથે कृ કે भू નુું કઈણરૂ રગાડી  

વુંગ ળદદ ફનાલલાભાું આલે છે. 
5. _________ એ વલથપ્રથભ અને વોથી ભટ લેદ છે. 
6. ગદ્ય- દ્યનુું વભશ્ર વારશત્મ શમ તેવુું _______ પ્રકાયનુું વારશત્મ વુંસ્કૃતભાું ભે છે. 
7. नम: ના મગભાું શુંભેળા ________ વલબાસ્તતન ઉમગ થામ છે. 
8. ગદ્ય ાઠના અથથગ્રશણ ભાટે મખુ્મત્લે ________ િવતન ઉમગ થામ છે. 
9. “વુંસ્કૃત વ્માકયણનુું તરસ્ળી જ્ઞાન ભેલવુું” એ વુંસ્કૃત અધ્માનન ________ વભમન શતે ુછે. 
10. ‘सॊस्कृत मागोऩदेर्शका’ नाॊ યચૈતા __________ છે. 
11. વલવલધ ઉદાશયણ દ્વાયા અનશુાલ આીને વનમભ, ખ્માર કે વવિાુંત તાયલલાની િવતને  ________  

િવત કશ ેછે. 
12.વુંસ્કૃત બાાભાું ________ સ્લય અને ________ વ્મુંજન છે.. 

 

 
 

 

 

 

_____________________ 

 

 
 

 

 

 

 



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી 
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

 

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન     Numerical Code: 0039 

ાઠ્યક્રમ : ES-361      Numerical Code: 0638 

નળવય  : ૈક્ષણણક પ્રોદ્યણગકી 
તારીખ  : 29/12/2016      નોંધણી નાંફર  :______________ 

શમય  : 11.00 to 02.00      કુ ગણુ : 100 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)    (48) 

1. ળૈક્ષભણક ટૅકનરૉજીના વલકાવ અને વલસ્તયણના આવલબાથલ ાભતા પ્રલાશની નોંધ વુંભક્ષપ્તભાું તૈમાય 
કય.  

2. ખલુ્રા ળાાતુંત્રભાું ભારશતી ટૅકનરૉજીનુું વાભર્થમથ અને ઉમગના વુંદબથભાું ચચાથ કય. આ પ્રકાયના 
તુંત્ર એ ગણુલિાની વભસ્માની અેક્ષાનવુાય જગલાઈ કયલાભાું યાષ્રીમ ખલુ્રીળાાને કેલી યીતે 
ળસ્તતભાન ફનાલી છે? 

3. Öશ્મ-અપ્રક્ષેવત વત્ર-રયભાણીમ ભાધ્મભના પ્રકાય અન ેÖશ્મ પ્રક્ષેવત ભાધ્મભના પ્રકાય વલળેની 
વાયાુંળ ભારશતી તૈમાય કય. 

4. અધ્મમન અનબુલને મજલા ભાટેના વવિાુંતની વાયણી તૈમાય કયી પ્રત્મેક વલળે વÖષ્ટાુંત યજૂઆત 
કય. 

5. વળક્ષણ અન ેઅધ્મમનની ફુંને પ્રરક્રમાઓ મુંત્રિેય વાભગ્રી આમજલાભાું અગત્મની છે તેભ વાભફત 
કય. રકેટીવ અને એટકીન્દ્વને જ્ઞાન, લરણ અને કોળલ્મને પ્રાપ્ત કયલા ભાટેના વળક્ષણને 
આમજલા ભાટેના સભૂચત વવિાુંત લણથલ. 

6. વળક્ષણ પ્રરક્રમાભાું ભાધ્મભની ભવૂભકા અને ભશત્લની સ્ષ્ટતા કય. ભાધ્મભની વુંદગીને અવય 
કયતાું રયફની ઉદાશયણવશ વભજૂતી આ. 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)    (24) 

1. ભીયાધ્મ્ફકાભાું રયલવતિત થતી વશબાગી અધ્મમનની ચાલીરૂ રાક્ષભણકતાઓ લણથલ.  
2. ળૈક્ષભણક ટૅકનરૉજીની વુંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી તે વળક્ષણભાું ટૅકનરૉજીથી કઈ યીતે ભબન્ન છે ત ેઅંગેની 

તભાયી દરીર યજૂ કય. 
3. વળક્ષણને વશામક ફનતા વાધનની  આલશ્મકતા તથા તેભનુું ઔભચત્મ વવિ કય. શ્માભપરક ના 

અવયકાયક ઉમગની જાગરૂકતા અંગે ચચાથ કય. 
4. Öશ્મ કામથક્રભની ક્ષવતઓ દૂય કયલા ભાટે કેલા ગરાુંઓ રેલા જરૂયી છે? દૂયદળથન અને Öશ્મ કેવેટ 

કામથક્રભના અવયકાયક ઉમગને ઉિેજન આલા તભે કેલી વ્યશૂયચનાઓ શાથ ધયળ. 
5. અધ્મમન કોળલ્મ એટરે શુું ? અધ્મમન પ્રરક્રમાના તફક્કા ભાટેના પ્રત્મેક જરૂયી કોળલ્મની ટૂુંકભાું 

વભજૂતી આ. 
6. ળૈક્ષભણક પ્રદ્યભગકીના મલૂ્માુંકનન  શતે ુળ છે? મલૂ્માુંકનના વલવલધ પ્રકાયની ઉદાશાયણવશ વભજૂતી 

આ.. 
 



પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (દશ માાંથી આઠ્)     (16) 

1. ખલુ્રા ળાાતુંત્રની આગલી રાક્ષભણકતાઓ કઈ - કઈ છે. 
2. ભીયાધ્મ્ફકાભાું કમા સ્લરૂન અભ્માવક્રભ અનવુયલાભાું આલે છે? આ ળાાભાું વલધાથીઓનુું 

મલૂ્માુંકન કેલી યીતે કયલાભાું આલે છે? .  
3. શ્રી અરયલુંદના Öષ્ષ્ટકણ મજુફના અધ્મમનના વવિાુંત ય કામથયત ળાાભાું પ્રજેતટને ળા ભાટે 

અધ્મમન – અધ્માનન એક વશબાગી અભબગભ કશલેાભાું આલે છે?. 
4. અભબક્રવભત અધ્મમન વાભગ્રી અધ્મમન-અધ્માનનુું અગત્મનુું અનદેુળાત્ભક ભાધ્મભ ળા ભાટે 

કશલેામ છે? 

5. ‘ઇરેતરવનક ટાર’ ન વળક્ષણભાું  વલવનમગ- ઉદાશયણવશ સ્ષ્ટ કય. 
6. શ્રાવ્મ અને Öશ્મ કામથક્રભ ભાટે ષ્સ્ક્રપ્ટ વનભાથણને કયડયજ્જુ વભાન તથા ામાની વાભગ્રી ળાથી 

ગણલાભાું આલે છે ? 

7. કેલણીભાું કમ્પ્યટુયના ઉમગ ભાટેના અભબગભની વુંભક્ષપ્તભાું ભારશતી આ. 
8. અધ્મમન વ્યશૂને જે કક્ષાઓભાું લશચેલાભાું આલેર છે તે કક્ષાઓની વભજૂતી આ. 
9. ‘એડગય ડરેન અનબુલ ળુંકુ’ અંગેની વભજૂતી આનબુાવલક અધ્મમનના વુંદબે આકૃવિ દયી સ્ષ્ટ 

કય. 
10. ળૈક્ષભણક પ્રોદ્યભગકીભાું પ્રણારી અભબગભ ળા ભાટે ઉમગભાું રલેામ છે? તેના આમજનભાું કમા વાન 

અનવુયલાભાું આલે છે?  
પ્રશ્ન-4 નીચે આેા પ્રશ્નના ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ.       (12) 

1. સુ્તકારમ કયતાું LRC ની વુંકલ્ના કેલી યીતે વલળા છે ? 

2. ષ્સ્કનય, બ્રનુય, વમાજે, આસફુેર અને અન્દ્મના કામોની પરશ્રવુત અધ્મેતાના અધ્મમનના વુંદબથભાું 
રખ. 

3. ભીયાધ્મ્ફકાભાું અધ્મમન-અધ્માન ભાટે કુદયતી વુંવાધનન ઉમગ કેલી યીતે કયલાભાું આલે છે તે 
વÖષ્ટાુંત વભજાલ. 

4. ળૈક્ષભણક ટૅકનરૉજીના વુંદબે યાષ્રીમ રયદે આેરી વ્માખ્મા રખ. 
5. આંતયરક્રમાત્ભક પ્રવાયણ સ્ષ્ટ કય. 
6. ઈન્દ્ટયનેટ અને ઇન્દ્રાનેટ લચ્ચેન તપાલત જણાલ. 
7. મુંતે્રિય વાભગ્રીના આમજન શરેા અધ્મેતાઓ ફાફતે જાણવુું ળા ભાટે અગત્મનુું છે ? 

8. યેરડમ કામથક્રભના વાભર્થમથની ફે દરીર યજૂ કય. 
9. કમ્યટુય આધારયત અધ્મમનની કઈ યીત ધયતીકુંની તીવ્રતાના અધ્મમન ફાફતે વુંકામેરી છે? 

10. કમા પ્રકાયની અધ્મમન-અધ્માન િવતભાું વલધાથીઓ તેભની અંત:સ્ુયણા અને ધાયણાઓ ય 
આધારયત પ્રશ્ન છેૂ છે અને ફીજાના પ્રશ્નના જલાફને આધાયે ભેર ભારશતી યથી તેભના પ્રશ્નને 
સધુાયે છે? 

11. ળૈક્ષભણક પ્રદ્યભગકીનુું મલૂ્માુંકન કયલા ભાટેના જુદાું-જુદાું વાન ક્ાું ક્ાું છે? 

12. ળૈક્ષભણક પ્રદ્યભગકીના વુંદબથભાું વ્મલસ્થાનના વનષ્ણાુંત ક્ાું મખુ્મ કામો ઉય વવલળે બાય  
મકેૂ છે ? 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી  
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

 

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન     Numerical Code: 0039 

ાઠ્યક્રમ : ES-362      Numerical Code: 0639 

નળવય  : નક્ષણમાાં કમ્્યટુર 

તારીખ  : 29/12/2016      નોંધણી નાંફર  :______________ 

શમય  : 11.00 to 02.00     કુ ગણુ : 100 
 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ.(છ માાંથી ચાર)   (48) 
1. કમ્પ્યટુય આધારયત વળક્ષણ (CBI)ન અથથ વભજાલી ? ફોધ્ધ્ધક અનવુળક્ષણ પ્રણારીઓ (ITS) 

વલે વભજૂતી આ. 
2. રયમજના વનમુંત્રણની યીત તથા વાધન વલળે વભજૂતી આી તભે એક વળક્ષક તયીકેની 

વશબાભગતા વભજાલ. 
3. પ્રગ્રાવભિંગ બાા એટર ેશુું? વળક્ષણભાું કમ્પ્યટુયના પ્રલતથભાન વલવનમગ વલળે વભજૂતી આ. 
4. ળૈક્ષભણક આમજનના પ્રકાય અને પ્રરક્રમા વભજાલી, ળકૈ્ષભણક આમજનભાું કમ્પ્યટુયવથના 

ઉમગના પામદા જણાલ. 
5. વફ્ટલેય વુંદગી ભાટેના ભાદુંડ જણાલી વપટલેયની ળૈક્ષભણક ઉમગીતાઓ વભજાલ. 
6. દસ્તાલેજીકયણના શતેઓુ જણાલી તભાયા દસ્તાલેજનુું વુંગઠન કેલી યીતે કયળ તે વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)   (24) 

1. કમ્પ્યટુય આધારયત વળક્ષણન ઈવતશાવ ટૂુંકભાું વભજાલ. 
2. અભબક્રવભત અધ્મમનન અથથ, વવધ્ધાુંત અને કાય વલળે વભજૂતી આ. 
3. ફહભુાધ્મભ એટરે શુું? ફહભુાધ્મભભાું શાડથલેયની જરૂરયમાત વલે ચચાથ કય. 
4. મતુત અધ્મમન પ્રણારીભાું કમ્પ્યટુયના પામદા વભજાલ. 
5. ળૈક્ષભણક લરશલટભાું કમ્પ્યટુયવથની ભવૂભકા ટૂુંકભાું વભજાલ. 
6. કવટી વલગત (Test items)ના વલવલધ પ્રકાય જણાલી, તેના વલળે ટૂુંકભાું ચચાથ કય. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (દ માાંથી આઠ્)    (16) 

1. MIS (વ્મલસ્થાન ભારશતી તુંત્ર) ને ક્ાું ક્ાું લગો પ્રભાણે લગીકૃત કયી ળકામ. 
2. ળાા લશીલટભાું કમ્પ્યટુયવથના મખુ્મ ઉમગ જણાલ. 
3. ઈ-ભેઈરના પામદા ટૂુંકભાું જણાલ. 
4. ઈ-કભવથ(E-Commerce) ટૂુંકભાું વભજાલ. 
5. પ્રગ્રાવભિંગની ઉચ્ચકક્ષાની બાા ટૂુંકભાું વભજાલ. 



6. દસ્તાલેજનુું વુંાદન કામથ કેટરા અને ક્ાું-ક્ાું વલબાગભાું લશચેલાભાું આલે છે. 
7. વી.ી.એભ. ચાટથ (CPM) ટૂુંકભાું વભજાલ. 
8. HTML વલે વભજૂતી આ. 
9. વ્મસ્તતત્લ કવટી ટૂુંકભાું વભજાલ. 
10. OS (Operating System) વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આે ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ.       (12) 

1. DSS, MSS અને TSS ના ણૂથ નાભ આ. 
2. ટેકનરજી વાથેના વળક્ષણના ફે પામદા જાણ. 
3. IEA નુું ણૂથ નાભ આ. 
4. ફહભુાધ્મભ ચરાલલા ભાટે ક્ાું-ક્ાું શાડથલેયના બાગની જરૂય ડ ેછે. 
5. GUI નુું ણૂથ નાભ આ. 
6. ાસ્કર (Pascal) શુું છે? 

7. પ્રલીણતા અધ્મમન પ્રવતભાન કણે અન ેકમા લે આરે છે. 
8. વલધાથી-કમ્પ્યટુય આંતયરક્રમાના વલવલધ વલબાગ કમા છે. 
9. CAI, CAL, CMI ના ણૂથ નાભ આ. 
10. BIT એટરે શુું ? 

11. CBI દ્વાયા મલૂ્માુંકનના પ્રકાય જણાલ. 
12. કવટી ના પ્રકાય જણાલ. 
 

 

 

 

_____________________ 

 



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી 
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

 

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન     Numerical Code: 0039 

ાઠ્યક્રમ : ES-363      Numerical Code: 0640 

નળવય  : માગગદગન અને શાષ  
તારીખ  : 29/12/2016     નોંધણી નાંફર  :______________ 

શમય  : 11.00 to 02.00     કુ ગણુ : 100 

 

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 500 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)   (48) 

1. ભાગથદળથનના વવધ્ધાુંતની વલગતે છણાલટ કય. 
2. ભાગથદળથનની પ્રયસુ્તતઓભાું ભફન પ્રભાભણત કવટીઓ જણાલી કઈણ ફે વલે વલગતે ચચાથ 

કય. 
3. વ્માલવાવમક વ્મસ્તતત્લ અને કામથ માથલયણ અંગેના શરેન્દ્ડના વવિાુંત વભજાલ. 
4. અનસુભૂચત જનજાવતના વલધાથીઓભાું વળક્ષણ, વભસ્માઓ અને વળક્ષણની અભબવદૃ્ધિ ભાટેની 

મજના વલગતે વભજાલ. 
5. વમશૂ ભાગથદળથનની વુંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી વરાશ ભાગથદળથનની પ્રવવૃતની ચચાથ કય. 
6. ભાગથદળથન અધ્મમન પ્રરક્રમાનુું સ્લરૂ અને અધ્મમન વાભગ્રીનુું ભશત્લ વલગતે વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં ઉત્તર આ. (છ માાંથી ચાર)   (24) 

1. વલધાથી લતથન વભસ્માઓ શર કયલાના સચૂન કય. 
2. વલકરાુંગ વ્મસ્તતઓની વાભાજજક – વાુંલથભગક વભસ્માઓ વભજાલ. 
3. કાયરકદી તયાશની વભજ આી કાયરકદી તયાશના પ્રકાય વભજાલ. 
4. ભાગથદળથન કામથક્રભનુું મલૂ્માુંકનની જરૂરયમાત અને મલૂ્માુંકનના વાનની વલગતે ચચાથ કય.  
5. લગથખુંડભાું ભાગથદળથન અને અધ્મમન પ્રરક્રમાનુું સ્લરૂની ચચાથ કય. 
6. ભરશરાઓની કામથ-રશસ્વેદાયીને અવય કયતા રયફ વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (દ માાંથી આઠ્)    (16) 

1. જૂથ વરાશ એટર ેશુું ? 

2. ભાગથદળથન ય ણૂથકારીન અભ્માવક્રભ ચરાલતી ફ ેવુંસ્થાના નાભ આ. 
3. પ્રતટય ડફલ્ય ૂએભ. અનવુાય ભાગથદળથનના ચાય પ્રકાય રખ. 
4. ક્રભ ભાદુંડના પ્રકાય જણાલ. 
5. વ્મસ્તતત્લ ભાનની ચાય પ્રયસુ્તતઓ જણાલ. 
6. વલવલધ ભાગથદળથન વેલાઓ ૈકી ચાય વેલાના નાભ રખ. 



7. યુંયાગત માથલયણની ચાય ફાફત જણાલ. 
8. આત્ભ-વન્દ્ભાન એટરે શુું ? 

9. પ્રવતફધ્ધતા એટરે શુું ? 

10. વ્માલવાવમક વપતા એટર ેશુું ? 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આે ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ.      (12) 

1. ધુંધાઓનુું યાષ્રીમ લગીકયણ કઈ વારથી જાણીત ુું છે ? 
2. છટ્ઠા અભખર બાયતીમ ળૈક્ષભણક વલેક્ષણ અનવુાય કેટરા ટકા ળશયેી લસ્તી ભાટે ળાાઓ 

ઓછી છે. 
3. જીલનના તફક્કાભાું વુંક્રભણન વભમગા જણાલ. 
4. વલકરાુંગ વ્મસ્તતઓન કામદ કઈ વારથી અભરભાું આવ્મ શત. 
5. D.P.E.P. નુું ગજુયાતી નાભ જણાલ. 
6. યાષ્રીમ ળૈક્ષભણક વુંળધન અને તારીભ રયદ ક્ાું આલેલુું છે ?  
7. લતથન સધુાયની ફે પ્રયસુ્તત જણાલ. 
8. ઓછી ભુંદબદુ્ધિ આંક જણાલ. 
9. વાભાજજકતાવભવત એટરે શુું ? 

10. વરાશ એક અધ્મમન-અઘ્માન પ્રરક્રમા છે. વ્માખ્મા આનાયનુું નાભ જણાલ. 
11. N.V.G.A. નુું આખુું નાભ જણાલ. 
12. બાયતીમ ળૈક્ષભણક વલેક્ષણ અનવુાય કેટરા ટકા ગ્રામ્મ ભાટે ળાાઓ ઓછી છે. 
 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી 
શત્ાાંત રીક્ષા ડડશેમ્ફર - 2016 

  

અભ્યાશક્રમ : ફેચર ઓપ એજ્યકેુન     Numerical Code: 0039 

ાઠ્યક્રમ : ES-364      Numerical Code: 0641 

નળવય  : દૂરળતી નક્ષણ 

તારીખ  : 29/12/2016     નોંધણી નાંફર  :______________ 

શમય  : 11.00 to 02.00     કુ ગણુ : 100 

  

પ્રશ્ન-1 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 800 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)   (48) 

1. વલચાયકએ આેર દૂયલતી વળક્ષણની વુંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી દૂયલતી વળક્ષણનુું કામથક્ષેત્ર વલસ્તાયથી 
વભજાલ. 

2. દૂયલતી વળક્ષણની મખુ્મ રાક્ષભણકતાઓ જણાલી તેની વવલસ્તાય ચચાથ કય. 
3. દૂયલતી વળક્ષણભાું ભાધ્મભની ભવૂભકા અને ભાધ્મભના પ્રકાય વલસ્તાયથી વભજાલ. 
4. ફહભુાધ્મભ અભબગભ એટર ેશુું?તેની વુંદગીનાું ભાદુંડ જણાલી વલસ્તતૃ ચચાથ કય. 
5. પ્રોઢ દૂયલતી અધ્મેતાના રક્ષણ જણાલી વલસ્તતૃ ચચાથ કય. 
6. દૂયલતી વળક્ષણ પ્રણારીનુું વુંસ્થાકીમ ભાખુું અને વ્મલસ્થાન વલસ્તાયથી વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 નીચે આેા પ્રશ્નના આરે 400 બ્દમાાં જળાફ આ. (છ માાંથી ચાર)   (24) 

1. સ્લઅધ્મમન ય અવય કયતાું રયફ ચચો. 
2. અધ્મેતા વશામ વેલાઓની જરૂરયમાત વભજાલ. 
3. મલૂ્માુંકનના વાધન જણાલી ચચાથ કય. 
4. દૂયલતી વળક્ષણ કામથક્રભના મલૂ્માુંકનની ચચાથ કય. 
5. બાયતભાું દૂયલતી વળક્ષણના વલકાવન ખ્માર આ. 
6. સ્લઅધ્મમન વાભગ્રીના એકભનુું વનભાથણ કઈ યીતે કયળ? વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 નીચે આેા પ્રશ્નના ટૂાંકમાાં જળાફ આ. (દ માાંથી આઠ્)     (16) 

1. આજીલન વળક્ષણની વુંકલ્ના આ. 
2. અધ્મેતા કેન્દ્દ્રી વળક્ષણ એટર ેશુું ? 

3. ખલુ્રી વલદ્યાીઠની વુંકલ્ના આ. 
4. ભાધ્મભના ગણુ જણાલ. 
5. ભાધ્મભ એકીકયણના અભબગભ કમા કમા છે? 

6. સ્લઅધ્મમન વાભગ્રીનાું ભશત્લના રક્ષણ જણાલ. 
7. બાયતભાું દૂયલતી અધ્મેતાનાું વલવળષ્ટ રક્ષણ જણાલ. 



8. અધ્માક નોંધના પ્રકાય કમા કમા છે? 

9. દૂયલતી વળક્ષણ લમસ્કની કઈ જરૂરયમાત યૂી ાડ ેછે? 

10. રકળાશીલાદી મલૂ્માુંકન એટરે શુું? 

 

પ્રશ્ન-4 નીચે આેા ષતેુક્ષી પ્રશ્નના જળાફ આ.      (12) 

1. દૂયલતી વળક્ષણની વળખય વુંસ્થા તયીકે 1985 ભાું કઈ વુંસ્થા સ્થાલાભાું આલી શતી ? 

2. ટાર દ્વાયા મરુદ્રત વાભગ્રી ભકરીને આલાભાું આલતા વળક્ષણને કમા નાભ ેઓખલાભાું આલે છે? 

3. નારુંદા ઓન યવુનલવવિટી કમા યાજ્મભાું આલેરી છે ? 

4. ટેભરવલઝન કેલા પ્રકાયનુું ભાધ્મભ છે ? 

5. ળૈક્ષભણક વરાશકાયનુું મખુ્મ કામથ કયુું છે ? 

6. આકાળલાણી કેલા પ્રકાયનુું ભાધ્મભ છે ? 

7. ગણુાુંકન અને કક્ષાુંકન ૈકી વોથી ચક્કવ અન ેવલશ્વાવનીમ િવત કઈ છે ? 

8. લાુંચન ભાટેની વ્માક તકવનક કઈ છે? 

9. ઇગ્નુુંભાું અભ્માવ કેન્દ્દ્ર કેટરાું છે ? 

10. વળક્ષણએ કેવુું મડૂી યકાણ છે ? 

11. વલેક્ષણભાું કયુું ઉકયણ વોથી લધ ુઉમગી છે ? 

12. દૂયલતી વળક્ષણભાું કેલા પ્રકાયના મલૂ્માુંકનન વભાલેળ થામ છે?  

____________________ 

 




