
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

નોંધણી નાંફય O______________ 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.      Numerical Code: 0041 

અભ્માવક્રભ O PGPD      Numerical Code: 0040 

ાઠ્યક્રભ O SESH-01       Numerical Code: 0662 

નલમ  O શ્રલણક્ષનત ાભેરા ભાટે નળક્ષણન મૂભતૂ ામ 
તાયીખ  O 29/12/2015  

વભમ  O 11.00 to 02.00       કુર ગણુ O 80 

   

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. બાાની રાક્ષણણકતા નલળ ેનલસ્તાયથી જણાલ. 
2. ફનધય ફાક/ વ્મક્તતની કાભગીયી ય ડતી ફનધયતાની અવય જણાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. વાંપે્રણ એટર ેશુાં? ભાનલ વાંપે્રણનુાં લગીકયણ કઈ ફ ેમખુ્મત્લે યીતે થામ છે? નલસ્તાયથી વભજાલ. 
2. બાા ળાસ્ત્રની ળાખાઓના નાભ જણાલી તેભના નલળે ટૂાંકભાાં ડયચમ જણાલ. 
3. ફનધયતાના ભનલૈજ્ઞાનનક ાવા- વભજ કેલલાની જરૂડયમાતભાાં કમા કમા ડયફન વભાલેળ 

થામ છે? 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. ફશયેાળનાાં પ્રકાય જણાલ. શ્રલણખાધની ભાત્ાના આધાયે તેના ેટા પ્રકાય જણાલ. 
2. બાા એટરે શુાં?વાંકેત અને પ્રનતક લચ્ચને તપાલત ઉદાશયણ આી વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. લાક્ય નલન્માવ દ્ધનત નલળે જણાલી લાક્ય નલન્માવના મૂભતૂ પ્રકાયના  ાાંચ નમનૂા ઉદાશયણ 

આી જણાલ. 
2. ળબ્દાથથ નલમક  દ્ધનત નલળે વનલસ્તાય જણાલ. 
3. બાા નલકાવના તફક્કા નલળે નલસ્તતૃ રૂે જણાલ. 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. શ્રલણભાંદ ફાક દ્વાયા લયાતી બાાભાાં અલાયનલાય જલા ભતી વાત ભરૂ ઉદાશયણ આી 

જણાલ. 
2. ળાબ્બ્દક બાા ળીખલલાના ત્ણ કોળલ્મ નલળ ેજણાલ. 
3. નલકરાાંગ ભાટે વ્મલવાનમક તારીભના મૂભતૂ નવદ્ધાાંત જણાલી યજગાયીના પ્રકાય નલળે રખ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. બાાકીમ વાંચાયની પ્રત્મામનના (વાંપે્રણ) અણબગભ અને દ્ધનતઓ નલળે ટૂાંકભાાં જણાલ. 
2. દ્વદ્વબાીમતા એટર ે શુાં? દ્વદ્વબાી કને કશી ળકામ? શ્રલણભાંદના નળક્ષણભાાં દ્વદ્વબાીમતાનુાં ભશત્લ 

જણાલ. 
3. નલકરાાંગ વ્મક્તતઓન ધાય 1995 અનવુાય નલકરાાંગ વ્મક્તતઓને ભતી વલરત નલળે જણાલ. 

 



પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. ફનધય ભાટેની નનલાવી ળાાઓના પામદા- ગેયપામદા જણાલ. 
2. AYJNIHH ના કેન્રભાાં ચારતા તારીભ ભાટેના કામથક્રભ નલળે જણાલ. 
3. શરેન કેરય ઇન્સ્ટીટયટુ પય ધી ડપે- બ્રાઈન્ડ વાંસ્થાન ટૂાંકભાાં ડયચમ આ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક લાક્યભાાં જલાફ રખ.      (06)  
1. ફશયેાાંળના કાયણ ટૂાંકભાાં જણાલ. 
2. બાા લેૂના ફનધય અને બાા શ્ચાતના ફનધય એટરે શુાં? 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. જશન ટે્રવી કરીનીક, રવ એન્જરવ, કેરીપનનિમા, ય.ુએવ.એભાાં આલેરી વાંસ્થાની કાભગીયી જણાલ.  
2. ધી કરાકથ સ્કરૂ પય ધી ડપે, ચેન્નાઈભાાં આલેરી વાંસ્થાઓ ડયચમ આ. 
3. શ્રલણ નલકરાાંગ વ્મક્તતઓ ભાટે ક્ષભતા અને નળક્ષણ આધાડયત વાભાન્મ વ્માલવામ, ઈજનેયી અને 

ટેકનનકર તેભજ ફીજા ઈજનેયી અભ્માવક્રભની સણૂચ  જણાલ. 
 (ફ) નીચે આેરા નલધાન ખયાાં (   છે કે ખટાાં (   તે જણાલ.     (06)  

1. કાનના મખુ્મ કેટરા બાગ છે? કમા કમા? 

2. NCERT નુાં રુૂાં નાભ જણાલ. 
3. શરેન- કેરયન જન્ભ ક્યાયે થમ શત? 

4. રશ્મભાન બાા (Visible speech) દ્ધનતના ળધક કણ શતા? 

5. બાયતની વો પ્રથભ ફનધય ભાટેની વાંસ્થાની સ્થાના ક્યાયે અને ક્યાાં થઈ શતી? 

6. લલ્ટા બ્યયુની સ્થાના અને ટેરીપનની ળધ કણે કયી શતી? 

 

 

_____________________ 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

નોંધણી નાંફય O______________ 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.      Numerical Code: 0041 

અભ્માવક્રભ O PGPD      Numerical Code: 0040 

ાઠ્યક્રભ O SESH-02      Numerical Code: 0665 

નલમ  O શ્રલણક્ષનત ાભેરાનુાં કણીમ અને ભોણરક નુલથવન 

તાયીખ  O 01/01/2016 

વભમ  O 11.00 to 02.00       કુર ગણુ O 80 

   

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. લાચાના ભાદાંડ નલસ્તાયથી વભજાલ.  
2. કેટ ભડરે શ્રલણમાંત્ની નાભનનદેળલાી સ્લચ્છ આકૃનત દયી તેના નલનલધ બાગ વભજાલ.  

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. શ્રલણમાંત્ની ફીફાઢા આકૃનત દયી તેના બાગ વભજાલ. 
2. સ્ીચ ટે્રનયન અથથ વભજાલી તેના પામદા અને ભમાથદાઓ રખ. 
3. અલાજના બોનતક ભાદાંડ વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. કાંડકટીલ શ્રલણખાધ થલાના કાયણ રખ. 
2. વાયી લાચાની રાક્ષણણકતાઓ નલસ્તાયથી વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. ફાશમ કણથની યચના અને તેના કામો રખ. 
2. વાાંબલાની ખડન અટકાલ કયલા ભાટે કમા કમા ગરા રલેા જઈએ? 

3. ટયનુનિંગ પાકથ યીક્ષણના પામદા અને ગેયપામદા રખ. 
 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. લાચા ળયીયનુાં એક ગોણ કામથ છે ચચાથ કય. 
2. ઍાડડમભીટયના નલનલધ બાગ નલળ ેરખ. 
3. શ્રલણ યીક્ષણના શતેઓુ સ્ષ્ટ કય. 

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

2. લાચાના વાભાન્મ નલકાવ ભાટેની ત્ણ પ્રાથનભક જરૂડયમાત રખ. 
3. કાનના નમનૂાના પ્રકાય નલળે ટૂાંકભાાં રખ. 

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. આઈ.ટી.ઈ. શ્રલણમાંત્ના પામદા અને ભમાથદાઓ રખ. 
2. પ્મયટન એટરે શુાં? ટૂાંકભાાં રખ. 



3. શ્રલણ યીક્ષણના પ્રકાયની માદી ફનાલ. 
 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક લાક્યભાાં જલાફ રખ.      (06)  
1. ભધ્મકણથના અંગ કમા કમા છે? 

2. વાાંબલાની ખડના પ્રકાય કમા કમા છે? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. ઉચ્ચાયણ સ્થાનના આધાયે લાણીના અલાજનુાં લગીકયણ કય. 
2. વાઉન્ડ ડપલ્ડ ઓડડમભીટયી એટરે શુાં? ટૂાંકભાાં વભજાલ. 
3. ભધ્મકણથના કામો રખ. 

 (ફ) ખારીજગ્મા યૂ.          (06)  
1. અલાજની પ્રગાઢતાનુાં ભા _________ છે. 
2. લયનીકે નલસ્તાય _________ ભાટે જલાફદાય છે. 
3. ફાંને શઠ્ લડ ેઉદ્દબલત વ્માંજન _________ છે. 
4. ઈમયભલ્ડ એ ________ ન બાગ છે. 
5. ઓડયકર કાનના _________ બાગભાાં આલરે છે. 
6. શ્રલણ ખાદ્યના ભાનન એકભ _________ છે. 

 

 

_____________________ 

 

 

 



 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

નોંધણી નાંફય O______________ 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.      Numerical Code: 0041 

અભ્માવક્રભ O PGPD      Numerical Code: 0040 

ાઠ્યક્રભ O SESH-03      Numerical Code: 0668 

નલમ  O શ્રલણક્ષનત ાભેરાને બાાના અને અન્મ નલમના નળક્ષણ કામથની દ્ધનત પ્રણારી 
તાયીખ  O 02/01/2016 

વભમ  O 11.00 to 02.00       કુર ગણુ O 80 

   

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. લાાંચન નળક્ષણના નલનલધ અણબગભ નલસ્તાયથી વભજાલ. 
2. શ્રલણ નલકરાાંગ ફાકના લૂથપ્રાથનભક અભ્માવક્રભના ક્ષેત્ વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. લૂથ પ્રાથનભક કામથક્રભના શતેઓુ ટૂાંકભાાં વભજાલ. 
2. બાા નલકાવ ભાટે ઉમગ થતી ‘લાતાથરા’ પ્રનલનધ વભજાલ. 
3. વાંદગીની દ્ધનતઓ નલળે ટૂાંકભાાં વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. ાઠ્યસુ્તકન ઉમગ કયતી લખતે શ્રલણ નલકરાાંગ ફાકને થતી મશુ્કેરીઓ અને ઉામ રખ. 
2. શ્રલણ નલકરાાંગ ફાકનુાં ઔચાડયક લાાંચન ળરૂ થામ તે શરેા જરૂયી નલનળષ્ટ કોળલ્મ ઉદાશયણ 

વાથે વભજાલ. 
 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  

1. પ્રશ્નત્તય પ્રનલનધને ઉદાશયણ વાથે વભજાલ. 
2. નળક્ષણભાાં ાઠ્યસુ્તકની ભનૂભકા ટૂાંકભાાં વભજાલ. 
3. ‘ધ એર ટ્રી પ્રગ્રાભ’ નલળે ટૂાંકભાાં રખ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. લાાંચન પ્રેયણાન ેઅવય કયતા ડયફ નલળે ટૂાંકભાાં રખ. 
2. ભેટયનર યીફ્રેકટીલ ભેથડ નલળે ટૂાંકભાાં રખ. 
3. ઔચાડયક અને અનોચાડયક મલૂ્માાંકન નલળે ટૂાંકભાાં રખ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. નલકાવાત્ભક લાાંચન નલળે ટૂાંકભાાં રખ. 
2. બાા નલકાવની ભાખાગત દ્ધનતને ટૂાંકભાાં વભજાલ. 
3. વાઈનીંગ વીસ્ટભ નલળે ટૂાંકભાાં રખ. 

 

 

 



 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. ભનયાંજનાત્ભક લાાંચન નલળે ટૂાંકભાાં રખ. 
2. નલળે નળક્ષકના કામો રખ. 
3. બાાના ધ્મેમ રખ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક લાક્યભાાં જલાફ રખ.      (06)  
1. લાાંચન એટરે શુાં? 

2. લાતચીતના પ્રકાય કમા કમા છે? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. અભ્માવક્રભ અનકુરૂનની ઉમણગતા રખ. 
2. Linguistic Profile Test (LPT) નલળે ટૂાંકભાાં રખ. 
3. ળબ્દ કોળરના નલકાવ ભાટેની ત્ણ exercises રખ. 

 (ફ) લાક્ય વાચુાં છે ખટુાં રખ.         (06)  
1. ‘વભાચાય’ બાા નળક્ષણની એક દ્ધનત છે. 
2. બાા પ્રાપ્પ્ત એ નનયાંતય ચારનાયી પ્રડક્રમા છે. તે ભાત્ લગથનુાં ઉત્ાદન નથી. 
3. ભાત્ ઔચાડયક યીક્ષણ દ્વાયા જ બાાનુાં મલૂ્માાંકન થઈ ળકે છે. 
4. વાંપ્રેણ (Communication) ભાત્ ભોણખક જ શઈ ળકે છે. 
5. વાંપ્રેણ (Communication) ભાત્ બાા દ્વાયા જ વાંબલ છે. 
6. પ્રાકૃનતક દ્ધનત બાા ળીખલાની એક દ્ધનત છે.  

 

 

_____________________ 

 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.       Numerical Code: 0041 

નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ O SECP-01      Numerical Code: 0658 

નલમ  O નલા ઉબયતા બાયતીમ વભાજભાાં નળક્ષણ 

તાયીખ  O 26/12/2015 

વભમ  O 11.00 to 02.00       કુર ગણુ O 80 

 

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. કેલણીન અથથ સ્ષ્ટ કયી કેલણીનાાં ધ્મેમ લણથલ. 
2. કેલણીનાાં ઘટક જણાલી, રકળાશીના નળક્ષકની ભનૂભકા સ્ષ્ટ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. પ્રાચીન બાયતનાાં અધ્મમન કેન્ર નલળે મદુ્દાવય રખ. 
2. મકુ્સ્રભ નળક્ષણનાાં ામાનાાં રક્ષણ લણથલ. 
3. બાયતભાાં આધનુનક નળક્ષણનાાં ડયફ લણથલ. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. આણા આદળો કમા શલા જઈએ? 

2. બાયતીમ વભાજનાાં જીલન ધ્મેમ અને આકાાંક્ષાઓ લણથલ. 
 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  

1. જ ાંગરી વભાજ અને વભ્મ સવુાંસ્કૃત વભાજન તપાલત સ્ષ્ટ કય. 
2. ભાનલ નલકાવના ક્રનભક ાાંચ તફક્કાઓ લણથલ. 
3. આજની આધનુનકીકયણ પ્રડક્રમાના પ્રલાશ લણથલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. જજલ્રા નળક્ષણ અને પ્રનળક્ષણ ઇન્સ્ટીટયટુ(DIET) ના ઉદેળ અને ગણુધભો લણથલ. 
2. ‘ળાા વભાજનુાં કેન્ર છે.’- વભજાલ. 
3. વમદુામનાાં કામો લણથલ.  

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. ઔચાડયક નળક્ષણ દ્ધનતના બાગ લણથલ. 
2. ણફન ઔચાડયક નળક્ષણ દ્ધનતના ગણુધભો લણથલ. 
3. દૂયલતી નળક્ષણનુાં ભશત્લ રખ. 

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. નલકાવન અથથ સ્ષ્ટ કય. 
2. ગાાંધીજીએ જણાલેરાાં વાભાજજક દુષ્કભો જણાલ. 



3. ટકાઉ નલકાવન અથથ ઉદાશયણ વશ વભજાલ. 
 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક લાક્યભાાં જલાફ રખ.      (06)  
1. આજીલન નળક્ષણના ભશત્લના ફે મદુ્દા રખ. 
2. ગાાંધી નલચાય મજુફ ફાંધાયણના ઘડલૈમાઓએ યૂી ાડરેી ફાફત રખ. 
3. કેલણીએ આત્ભનનબથય વ્મક્તતનુાં ઘડતય કયવુાં જઈએ, ત ેનળક્ષણના કમા ધ્મેમભાાં નનદેનળત છે? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. મલૂ્માાંકનના ઘટક રખ. 
2. ભાનલવાંવાધન નલકાવની જરૂડયમાતનાાં ડયભાણ રખ. 
3. ગ્રાભ સ્લયાજ ભાટે ગાાંધીજીની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા નલધાન ખયાાં (   છે કે ખટાાં (   તે જણાલ.     (06)  
1. ગજુયાતભાાં નત્સ્તયીમ નળક્ષણ વ્મલસ્થા છે. 
2. ળાા- કરેજ અનોચાડયક દ્ધનતથી નળક્ષણ રુૂાં ાડ ેછે. 
3. શદ્દાની રૂએ લડાપ્રધાન CABE ના ચેયભેન શમ છે. 
4. NCERT નાાં ચાય ડયજીમનર ઇન્સ્ટીટયટુ છે. 
5. ગાાંધીમન પ્રનતભાન એ ટકાઉ નલકાવનુાં કાયક પ્રનતભાન છે. 
6. નલજ્ઞાન અને ટેકનરજીનુાં આંતય ભાખુાં દેળના 4 ક્ષતે્ભાાં અક્સ્તત્લ ધયાલે છે. 

 

 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.       Numerical Code: 0041 

નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ O SECP-02      Numerical Code: 0659 

નલમ  O ળૈક્ષણણક ભનનલજ્ઞાન 

તાયીખ  O 27/12/2015  

વભમ  O 11.00 to 02.00       કુર ગણુ O 80 

   

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. આધનુનક ભનનલજ્ઞાનન અથથ આી, આધનુનક ભનનલજ્ઞાનના કામથક્ષેત્ને ચચો. 
2. ભનનલજ્ઞાનની ળાખાઓ જણાલી; પ્રામણગક ભનનલજ્ઞાન, ળાયીડયક ભનનલજ્ઞાન અને ઔદ્યણગક 

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

1. ળૈક્ષણણક ભનનલજ્ઞાનની, વ્માખ્મા આી, ળૈક્ષણણક ભનનલજ્ઞાનના ઉદે્દશ્મ જણાલ. 
2. ળૈક્ષણણક ભનનલજ્ઞાનના વાંદબથભાાં અધ્મમન અને પ્રત્માસ્ભયણ પ્રડક્રમાને પ્રબાનલત કયલાલાા 

કાયકડયફ ચચો. 
3. નલનળષ્ટ ફાકનુાં ડયબાીકયણ કયી, અવાભાન્મતાની પ્રવનૃત્ત ચચો. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ 500 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. વદૃ્વદ્ધ અને નલકાવની વાંકલ્ના આી, વદૃ્વદ્ધ અને નલકાવને જલાની નલીન યીત લણથલ. 
2. નલકાવના નવદ્ધાાંત લણથલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ળાયીડયક નલકાવન અથથ આી, લૂથળારમે લો દયનભમાન થનાય ળાયીડયક ડયલતથન ચચો. 
2. બાાનલકાવન અથથ આી, પ્રાયાંણબક નલદ્યાથીઓના બાાનલકાવભાાં સધુાયણા નલળે વભજૂતી આ. 
3. ડકળયાલસ્થા દયનભમાન થનાય ડયલતથન ટૂાંકભાાં જણાલ કે ચચો. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ ૈકી કઈણ ફ ેપ્રશ્નના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. ભાગથદળથન અને યાભળથન એટરે શુાં?, જણાલી ભાગથદળથન અને યાભળથનની તરુના કય. 
2. અલાડદતા (exceptionality) ના વિચારો ટૂૂંકમાૂં જણાિો. 
3. વ્માલવાનમક ભાગથદળથનની જરૂડયમાત લણથલ.  

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. તણાલ એટરે શુાં? તણાલ પ્રત્મેના પ્રત્માચાયના ત્ણ તફક્કાઓ જણાલ. 
2. તણાલ ડયફના પ્રકાય જણાલ. 
3. વાયી જાતીમતા વાંફાંધી નનણાથમકતા નલળે વભજૂતી આ. 

 

 

 



 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. જ્ઞાનાત્ભક નલકાવભાાં વ્મક્તતગત તપાલત જણાલ. 
2. અણબમગ્મતાનુાં સ્લરૂ ચચો. 
3. રશ્મ અક્ષભતાના કામો લણથલ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.     (06)  
1. બદુ્વદ્ધની વ્માખ્મા આ. 
2. વશવફાંધાાંક એટરે શુાં? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં રખ. (06)  
1. જ્ઞાનાત્ભક નલકાવના તફક્કાઓ ટૂાંકભાાં ચચો. 
2. વર્જનાત્ભકતા એટરે શુાં? વર્જનાત્ભકતાની ડયબાા અને નવદ્ધાાંત ચચો. 
3. સ્ટેનપડથ- ણફનેટ કવટીની વભજૂતી આ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધાજ પ્રશ્ન પયજીમાત છે.)     (06)  
1. ીઆગેટનની દ્ધનત પ્રભાણ ેભાનનવક મજનાના નલકાવ ય કેટરા ઘટક અવય કયે છે? 

(અ) એક (ફ) ફે   (ક) ત્ણ  (ડ) ચાય 

2. ઈ.ી.ટયેન્વે યજૂ કયેર વર્જનાત્ભકતા ભાન ભાટેની કવટીના કેટરા બાગ છે? 

(અ) એક  (ફ) ફે   (ક) ત્ણ (ડ) ચાય 

3. AAMD એટરે શુાં? 

(અ) અભેડયકન એવવીએળન એન્ડ ભેન્ટર ડડેપનવટન્વી 
(ફ) અભદાલાદ એવવીએળન એન્ડ ભેન્ટર ડડપેન્વ 

(ક) ઓસ્ટે્રણરમા એવવીએળન એન્ડ ભેન્ટર ડડેપનવટન્વી 
(ડ) ઉયભાાંથી એકણ નડશ 

4. કુર ભાંદબદુ્વદ્ધ લસ્તીભાાંથી ______ ટકા વ્મક્તતઓ તીવ્ર ભાંદબદુ્વદ્ધ કક્ષાના છે. 
(અ) 1.5 ટકા  (ફ) 1.6 ટકા  (ક) 1.7 ટકા  (ડ) 1.25 ટકા 

5. ભાડશતીની આરેણખત યજૂઆતના કેટરા યસ્તાઓ છે? 

(અ) એક  (ફ) ફે   (ક) ત્ણ  (ડ) ચાય  
6. નલતયણન _____ એ અંકગણણતીમ વયવયી છે. 

(અ) ભધ્મક  (ફ) ભધ્મસ્થ  (ક) ફહરુક  (ડ) વશવફાંધ 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.       Numerical Code: 0041 

નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ O SECP-03      Numerical Code: 0660 

નલમ  O ળૈક્ષણણક આમજન અને વાંચારન 

તાયીખ  O 31/12/2015  

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. ળૈક્ષણણક આમજનના રક્ષણ અને નવદ્ધાાંત સ્ષ્ટ કય. 
2. ક્રભભાદાંડ એટરે શુાં? તેના પ્રકાયની નલગતે ચચાથ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. નળક્ષણ ક્ષેત્ે ભાનલ વાંવાધન નલકાવ ભાંત્ારમ (MHRD) ની ભનૂભકા સ્ષ્ટ કય. 
2. અભ્માવક્રભ નલકાવના અણબગભ વભજાલ. 
3. ફધાત્ભક અને ણફનફધાત્ભક લતથનના ક્ષેત્ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. વાયા મલૂ્માાંકન વાધનની નલળેતાઓ વભજાલ. 
2. અભ્માવક્રભ મલૂ્માાંકનના સ્ત્રતની ચચાથ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. નલશ્વનલદ્યારમ નળક્ષણ ાંચ (1948- 49) ની મખુ્મ બરાભણ જણાલ. 
2. ટેઈરય (Tyler) નુાં પ્રનતભાન જણાલ. 
3. પ્રભાણણત તેભજ યાંયાગત લગથ નવદ્વદ્ધ કવટીની તરુના કય. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. પ્રથભ ાંચલીમ મજનાભાાં કઈ ફાફતને પ્રાધાન્મ આલાભાાં આવ્યુાં છે? 

2. અભ્માવક્રભના આધાય વભજાલ. 
3. નવદ્વદ્ધ કવટીના શતેઓુ સ્ષ્ટ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. બાયતીમ ફાંધાયણ નળક્ષણ અંતગથત ડશન્દીન નલસ્તાય નલળે ભાડશતી આ. 
2. અભ્માવક્રભના શતેઓુની યચના કયતી લખતે કઈ ફાફત ધ્માનભાાં યાખલી જઈએ? 

3. ણરકટથના લરણ ભાદાંડની યચના ભાટે કમા વાન અનવુયલાભાાં આલે છે? 

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. ભડયરુય અભ્માવક્રભન અથથ વભજાલ. 
2. ગ્રેડડિંગ પ્રણારી શુાં છે? 



3. નુલથવનના ક્ષેતે્ આય.વી.આઈ.ની ભનૂભકા જણાલ.  
  

(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.     (06)  
1. ણફન ભાખાગત મરુાકાત એટરે શુાં? 

2. વભાજનુાં રઘસુ્લરૂ કને ગણલાભાાં આલે છે? 

3. ળૈક્ષણણક આમજનન અથથ જણાલ. 
 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. ભાનલફ અણબગભ નલળે ટૂાંકભાાં ભાડશતી આ. 
2. અભ્માવક્રભ મલૂ્માાંકનની જરૂડયમાત જણાલ. 
3. ફહનુલકલ્ પ્રકાયની કવટી અને જડકા જડ પ્રકાયની કવટી ઉદાશયણવશ વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નભાાંથી વાચ નલકલ્ વાંદ કયી જલાફ આ.     (06)  
1. યાજીલગાાંધી (1987) એ નળક્ષણ ખાતાનુાં નાભ કયુાં યાખ્યુાં શત ુાં? 

(અ) MHRD (ફ) MSJE  (ક) RCI  (ડ) NCTE 

2. યાષ્ટ્રીમ ળૈક્ષણણક વાંળધન અને પ્રનળક્ષણ ડયદનુાં અંગ્રેજીભાાં ટૂાંકુ નાભ જણાલ. 
(અ) NCTE (ફ) RCI  (ક) NCERT (ડ) DIET 

3. અભ્માવક્રભ નલકાવના અણબગભને કેટરા જૂથભાાં લશેંચલાભાાં આવ્મા છે? 

(અ) ાાંચ (ફ) ત્ણ (ક) આઠ્ (ડ) ચાય 

4. કેન્ર તયેશ અભ્માવક્રભ એ કમા પ્રકાયન અભ્માવક્રભ છે? 

(અ) વાંકણરત અભ્માવક્રભ    

(ફ) અધ્મેતાકેન્રી અભ્માવક્રભ    
(ક) પ્રવનૃત્તકેન્રી અભ્માવક્રભ   
(ડ) વભસ્માકેન્રી અભ્માવક્રભ 

5. કડઠ્નતા મલૂ્મનુાં સતૂ્ જણાલ. 
(અ)        

 
    (ક)       

 
    

(ફ)        
 

     (ડ)       
 

  
6. મલૂ્માાંકનની વોથી લધ ુરકનપ્રમ દ્ધનત કઈ છે? 

(અ) મરુાકાત      (ક) ક્રભ ભાદાંડ  
(ફ) ઓખમાદી   (ડ) પ્રવાંગનોંધ 

 

 

____________________ 

 

  



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

નોંધણી નાંફય O______________ 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.      Numerical Code: 0041 

અભ્માવક્રભ O PGPD      Numerical Code: 0040 

ાઠ્યક્રભ O SECP-04      Numerical Code: 0661 

નલમ  O નલકરાાંગતાન ડયચમ 

તાયીખ  O 28/12/2014  

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. ભગજનાાં રકલાનાાં પ્રકાય વદાશયણ વભજાલ.  
2. શ્રલણદનાાં કાયણ તથા તેને યકલાના ઉામ વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. નલકરાાંગ ફાકનાાં નળક્ષણભાાં વમદુામની ભનૂભકા સ્ષ્ટ કય.  
2. આકાયણીનાાં પ્રકાય જણાલી તેની નલગતે ચચાથ કય. 
3. નલકરાાંગ ફાકનાાં નળક્ષણભાાં ભાતા-નતાની ભનૂભકા સ્ષ્ટ કય. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. નલકરાાંગનાાં નળક્ષણભાાં યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંસ્થાની ભનૂભકા ચચો. 
2. અભ્માવક્રભ એટરે શુાં? રબ્ષ્ટક્ષનત ાભેરા ફાક ભાટે ધ્માન, પ્રનતનત ફધન, શરન- ચરન પ્રેયક 

ક્ષભતા નલકવાલલા ભાટે અભ્માવક્રભની યચના કેલી યીતે કયલી. 
 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  

1. ADD અને ADHD ફાક લચ્ચેન તપાલત સ્ષ્ટ કય. 
2. ભાંદબદુ્વદ્ધતાનાાં લગીકયણ કમાાં-કમાાં સ્તયે થામ છે? IQનાાં આધાયે ભાંદબદુ્વદ્ધતાનુાં લગીકયણ વભજાલ. 
3. વાંક્મ્ભરીત નળક્ષણ મજનાનાાં રાબ નલગત ેવભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. C.P. (ભગજન રકલ) ધયાલતાાં ફાકન ેકઈ-કઈ ટે્રનીંગ જરૂયી છે. 
2. યનુનવેપનાાં મખુ્મ કામો વભજાલ. 
3. નલકરાાંગતા ક્ષતે્ભાાં NPE ની ભનૂભકા દળાથલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. ળીખલાની અવભથથતાનાાં ટેાપ્રકાયનાાં નાભ રખ.  
2. અક્સ્થક્ષનત ાભેરા ફાક ભાટે કઈ સનુલધાઓ ઉરબ્ધ છે. 
3. ભાંદબદુ્વદ્ધ ફાકની ઓખ તભે કેલી યીતે કયળ? 

 

 

 

 



 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. ડાઉન નવન્રભન ેરક્ષણ વાથે વભજાલ. 
2. સ્લણરનતા નલળ ેચચાથ કય. 
3. નેળનર રીવી ઓન એજ્યકેુળન (એન.ી.ઈ) નાાં ઉદે્દશ્મ રખ.  

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.     (06)  
1. ડી.એવ.એભ. IV (D.S.M.IV) નુૂં પરુૂનામ ખો. 
2. કાનનાાં મખુ્મ ત્ણ શાડકાઓનુાં નાભ કયુાં છે.  
3. ફહનુલકરાાંગતાની વ્માખ્મા આ. 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. શ્રલણભાંદ ફાકનાાં નળક્ષણભાાં નલનળષ્ટ નળક્ષકએ શુાં ધ્માન યાખવુાં જઈએ. 
2. લગીકયણનાાં રાબ ફતાલ. 
3. ક્ષનત નલકરાાંગતા અને મશુ્કેરીલળ અવભથથતાને વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધાજ પ્રશ્ન પયજજમાત છે.)     (06)  
1. કમા ઉનનદભાાં ભાનનવક ભાંદતાને વો પ્રથભ દળાથલલાભાાં આવ્યુાં છે? 

(અ) યાભામણ  (ફ) ાંચતાંત્  (ક) ગીતા  (ડ) ગફથ 
2. ICIDHનુાં રુૂનાભ - 

(અ) ઈન્ટયનેળનર તરાનવડપકેળન ઓપ ઈમ્ેયભેન્ટ ડીવએફીરીટી એન્ડ શને્ડીકે 

(ફ) ઈન્ટયનેળનર તરાનવડપકેળન ઓપ ઈબ્ન્ડેન્ડને્ટ ડડવેફલ્ડ એન્ડ શને્ડીકે   

(ક) ઈબ્ન્ડમન તરાનવડપકેળન ઓપ ઈમ્ેયભેન્ટ ડીવએફીરીટી એન્ડ શને્ડીકે 

(ડ) ઈબ્ન્ડમન તરાનવડપકેળન ઈબ્ન્ડેન્ડને્ટ ડડવેફલ્ડ એન્ડ શને્ડીકે 

3. રબ્ષ્ટનુાં ભાન ______ પ્રકાયનુાં ચાટથથી કયલાભાાં આલે છે. 
4. શ્રલણ ક્ષનતનાાં ભાન, એકભ _______ છે.  
5. WHO સ્લાસ્્મ વાંફાંધી ફાફતની દેખયેખ યાખે છે.(વાચુાં/ ખટુાં) 

6. ભાનનવક ભાંદતા લૂથજન્ભનાાં ાનાાં રીધે થામ છે. (વાચુાં/ ખટુાં) 

  
____________________ 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

નોંધણી નાંફય O______________ 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.      Numerical Code: 0041 

અભ્માવક્રભ O PGPD      Numerical Code: 0040 

ાઠ્યક્રભ O SESV-01      Numerical Code: 0664 

નલમ  O રબ્ષ્ટક્ષનત ાભેરા ફાકના નળક્ષણન ડયચમ 

તાયીખ  O 29/12/2015  

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. રબ્ષ્ટક્ષનત ાભેરાાં ફાકની ચીડકત્વકીમ આકાયણી નલળ ેવભજાલ. 
2. રબ્ષ્ટક્ષનતની વાંકલ્ના વભજાલ અને રબ્ષ્ટ નલડશનતાના રીધે ફાકભાાં કઈ-કઈ વાંકલ્નાઓનાાં 

નલકાવભાાં મશુ્કેરી ડ ેછે. એની ચચાથ કય.  
 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  

1. રબ્ષ્ટનલડશન પ્રત્મે ભાતા-નતાનાાં લરણ લણથલી આ લરણભાાં ડયલતથન રાલલાાં નળક્ષક તયીકે તભે 
શુાં કયળ?  

2. ટાી ળકામ તેલી રબ્ષ્ટનલડશનતા કઈ-કઈ છે? 

3. આંખનાાં વાભાન્મ યગ કમા-કમા છે? 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. PWD એક 1995ની નલસ્તાયથી ચચાથ કય. 
2. ક્ષનત નલકરાાંગતા અને મશુ્કેરીલળ અવભથથતાએ ાડયબાનક ળબ્દને વનલસ્તાય વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. રલેન ડપલ્ડ (1975) નાાં ભતાનવુાય રબ્ષ્ટશીન વ્મક્તત ય રદામેરી ામાની ભમાથદાઓ જણાલ. 
2. લક્રીબલનક્ષભ ખાભી (Refractive error) એટરે શુાં? કઈણ ફ ેખાભી ઉય ચચાથ કય. 
3. વશનલકરાાંગતાનાાં કઈણ ફે પ્રકાય વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ભોણખકતા (verbalism) એટરે શુાં? ઉદાશયણ આીને વભજાલ. 
2. સયુાંગ રબ્ષ્ટ (Tunnelvision) એટરે શુાં? 

3. ભેનેયીઝભ એટરે શુાં? રબ્ષ્ટડશન ફાકભાાં કમાાં- કમાાં ભનેેયીસ્ટીક વ્મલશાય જલા ભે છે? 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. રબ્ષ્ટડશન ફાકનાાં વશામક વાધન કમાાં- કમાાં છે? 

2. વ્માકતા (Prevalence) ન અથથ વભજાલ. 
3. ખાભી (impairment) એટરે શુાં? 

 

 

 



 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. ળીઘ્ર શસ્તક્ષેન ભશત્લ વભજાલ. 
2. અલ્રબ્ષ્ટને PWD એતટનાાં અનવુાય વ્માખ્માનમત કય. 
3. શકાયાત્ભક અણબવનૃત્તન અથથ શુાં છે? 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.     (06)  
1. લરણ એટર ેશુાં?  
2. રબ્ષ્ટ તીૌક્ષણતા એટર ેશુાં? 

3. આંખની વાંયચનાભાાં કેટરી વાટી શમ છે? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. જાભય નલળ ેવાંણક્ષપ્તભાાં વભજાલ. 
2. અલ્રબ્ષ્ટ ફાકનાાં નળક્ષણભાાં કમ્પ્યટુયનુાં ભશત્લ વભજાલ. 
3. ‘ગ્કુભા’ શુાં છે? એ આંખને કેલી યીતે પ્રબાનલત કયે છે? 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધાજ પ્રશ્ન પયજજમાત છે.)     (06)  
1. બાયતભાાં રબ્ષ્ટડશન ભાટેની વો પ્રથભ ળાા કમા ળશયેભાાં સ્થાઈ શતી? 

(અ) મુાંફઈ  (ફ) અમતૃવય  (ક) કરકત્તા   (ડ) અભદાલાદ  
2. આય.વી.આઈ.નુાં રુૂ નાભ છે.- 

(અ) યાષ્ટ્રીમ નલકરાાંગ ડયદ 

(ફ) યીશાફીરીટેળન કાઉક્ન્વર ઓપ ઈબ્ન્ડમા  

(ક) યાષ્ટ્રીમ નુલથળન ડયદ  
(ડ) ઉયભાાંથી એક ણ નડશ 

3. કરકત્તા બ્રાઈન્ડ સ્કરૂ ળરૂ કયનાય શરેી વ્મક્તત _________ શતા.  
4. ______ વદીભાાં શરેન કેરય ________ ભાાં જન્ભી શતી. 
5. આંખભાાં ચાય યત (Layer) શમ છે. (વશી/ ગરત) 
6. અંધક્ષનત ધયાલતા વ્મક્તતન ેભાનનવક ભાંદતા ણ શઈ ળકે છે. (વશી/ ગરત)  

 

 

____________________ 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

નોંધણી નાંફય O______________ 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.      Numerical Code: 0041 

અભ્માવક્રભ O PGPD      Numerical Code: 0040 

ાઠ્યક્રભ O SESV-02      Numerical Code: 0667 

નલમ  O રબ્ષ્ટક્ષનત નલળે ળૈક્ષણણક ડયપ્રેક્ષ્મ   

તાયીખ  O 01/01/2016 

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. ગીચલસ્તી ધયાલતા નલસ્તાય ભાટે ઉમગભાાં રઈ ળકામ તેલા યીવવથ ભડરેની વભજૂતી આ. 
2. આંખની યચના દયી તેના જુદાજુદા બાગનુાં લણથન કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. રબ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાક ભાટે કમ્પ્યટુય, ઈન્ટયનેટનુાં ભશત્લ અને સરુબતા લણથલ. 
2. રબ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાકની મલૂ્માાંકનની લૈદકીમ દ્ધનતઓ રખ અને નલસ્તતૃ વભજ આ. 
3. નલનળષ્ટ ળાાઓ એટરે શુાં? નનલાવી ળાાઓ નલળે ટૂાંકભાાં ભાડશતી આ. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. રબ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાકને લાાંચન રેખન અને ગણણત ભાટે ઉમગી થતાાં આધનુનક વાધનની 

નલસ્તતૃ વભજ આ. 
2. ફહરુક્ષી શતેલુાા શકના કાભદાય કણ છે? વભાજના અળક્તતભાન વ્મક્તતઓની વેલા ભાટે તેભની 

જલાફદાયીઓનુાં લણથન કય. 
 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  

1. આંખના વાભાન્મ યગ નલળ ેભાડશતી આ. 
2. “બાયતીમ નલકરાાંગ નળક્ષણભાાં વભાલેળ નળક્ષણની જરૂડયમાત” તભાયા નલચાય રખ. 
3. રબ્ષ્ટભાંદતા ધયાલતા ફાક ભાટે પ્રત્મક્ષ અને યક્ષ વલેાની જરૂયીમાત નલળ ેચચાથ કય. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. રબ્ષ્ટની ભાંદતા ધયાલતા ફાકભાાં O&M ભાટે ઉમગભાાં આલતા આધનુનક વાધન નલળે વભજાલ. 
2. વાંકણરત અને વાંનભણરત નળક્ષણને વપ ફનાલલા ભાટે વાભાન્મ ળાાની ભનૂભકા લણથલ. 
3. વભાજભાાં જાગતૃતા રાલલા અને ગયીફાઈ દૂય કયલા યાષ્ટ્રીમ ળૈક્ષણણક અને યજગાયી તારીભ 

કામથક્રભ નલળે નોંધ કય. 
 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  

1. રબ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાક યાંયાગત યીતે ઉમગભાાં રેતા વાધનની માદી ફનાલ. 
2. વભાલતી નળક્ષણભાાં RCI ની ભનૂભકા લણથલ. 
3. રબ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાકને તાણને કાયણ ેઆયગ્મ ય થતી અવય લણથલ. 

 



 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. “નફા-અળક્તતલાા ફાક ભાટે વ્મલવાનમક નળક્ષણ આવુાં જરૂયી છે.”- વભજાલ. 
2. એજ્યકેુળન ટેકનરજી એટરે શુાં? રબ્ષ્ટભાંદતાલાા ફાક ભાટે તેનુાં ભશત્લ વભજાલ. 
3. Plus Curriculam અને extra Curriculam લચ્ચેન બેદ વભજાલ. 

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

2. યેભેડીમર ટીચીંગ નલળ ેવભજ આ. 
3. રઘરુબ્ષ્ટની ખાભી કમાયે ગણામ છે? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. વાંકણરત અને વાંનભણરત નળક્ષણને વપ ફનાલલા ળાાના લડાની જલાફદાયીઓ જણાલ. 
2. રબ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાક ભાટે લશરેાવયની ઓખ અને તેનુાં ભશત્લ જણાલ. 
3. વભાજભાાં જાગતૃતા અને ગયીફાઈ દૂય કયલા ભાટે યાષ્ટ્રીમ “કામદા ઘડલા” કામથક્રભ ળા ભાટે કયલાભાાં 

આવ્મ છે? 

 (ફ) નીચેની ખારીજગ્મા યૂ.         (06)  
1. ઈળાશાયા ટેસ્ટ વાભાન્મ યીતે __________ ના અવેવભેન્ટ કયલા ભાટે લયામ છે. 
2. આંસનુા શ્રાલ ભાટે ____________ ગ્રાંનથ જલાફદાય છે.   
3. લથતીમ નલસ્તાયભાાં ___________ ડયવવથ ભડરે લધ ુઉમગી છે. 
4. રબ્ષ્ટની ભાંદતાલાા ફાક ભાટે ટેકનરજી ના ________ અને _______ અણબગભ યજૂ કયામા 

છે. 
5. IEDC નુાં ણૂથ નાભ __________ છે. 
6.  આવાવના અભ્માવક્રભન ભ્રભણ દ્વાયા જાતે અભ્માવ કયલાની પ્રડક્રમાને ________ કશ ેછે. 

 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

નોંધણી નાંફય O______________ 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.      Numerical Code: 0041 

અભ્માવક્રભ O PGPD      Numerical Code: 0040 

ાઠ્યક્રભ O SESV-03      Numerical Code: 0670 

નલમ  O ાઠ્યસચૂનાઓ આલાની દ્ધનત 

તાયીખ  O 02/01/2016 

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. રબ્ષ્ટક્ષનતને કાયણે ફાકના જ્ઞાનેબ્ન્રમ નલકાવ ય થતી અવય રખ અને વભજાલ. 
2. રબ્ષ્ટશીન ફાકના નળક્ષણભાાં ઉમગભાાં રેલાતા નલળે ઉકયણ અને વાધનની માદી ફનાલ. 

બ્રેઇર લાાંચન અને રેખન કઈ યીતે કયી ળકામ તે વભજાલ.  
 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  

1. બાયતીમ બ્રેઈરના નલકાવ નલળે જણાલ અને બ્રઇેર ળીખલા ય અવય કયતાાં શાનનકાયક ડયફ 
જણાલ. 

2. રબ્ષ્ટશીન નલદ્યાથીના નલકાવ અથે ાઠ્ સચૂનારક્ષી ઉદે્દળ લણથલ અને ળીખલા ભાટેની વાભગ્રી અને 
દ્ધનતન ઉમગ જણાલ. 

3. નલજ્ઞાન નળક્ષણના ધ્મેમ લણથલ અને ળીખલા ભાટેની જુદીજુદી દ્ધનતઓ રખ અને લણથલ. 
 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. રબ્ષ્ટશીન ફાક ભાટે બાા નળક્ષણનુાં ભશત્લ વભજાલ બાા નળક્ષણના કોળલ્મ રખ અને શ્રલણ 

કોળલ્મ નલસ્તાયથી વભજાલ.   
2. નઆજેના જ્ઞાનતાંત્ીમ નલકાવના તફક્કાઓ જણાલ અને કઈણ ત્ણ તફક્કાઓ વનલસ્તાય રખ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. બ્રેઈર લાાંચન ળીખલાની દ્ધનતઓ વભજાલ.  
2. રબ્ષ્ટશીન ફાકને ગણણત નળક્ષણ આવુાં ળા ભાટે જરૂયી છે? ગણણત નળક્ષણ આતી લખતે નળક્ષકને 

ડતી મશુ્કેરીઓ લણથલ. 
3. વભાજળાસ્ત્ર અને વભાજનલદ્યાન અથથ જણાલ. વાભાજજક નલજ્ઞાનના શતેઓુ અને ધ્મેમ વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ળબ્દબાંડ અને વાયગ્રશણ એટરે શુાં? બ્રેઇર લાાંચન ભાટે તે જરૂયી છે વભજાલ. 
2. ઓડયએન્ટેળન અને ભફીરીટી એટરે શુાં? તેનુાં ભશત્લ લણથલ.  
3. મલૂ્માાંકન એટરે શુાં? દયેક નલમભાાં મલૂ્માાંકન ળા ભાટે જરૂયી છે. મલૂ્માાંકનની દ્ધનતઓ રખ. 

  

 

 

 



 

(ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. રબ્ષ્ટશીન ફાકને જુદાજુદા નકળાઓ વભાજનલદ્યા નળક્ષણભાાં કઈ યીતે ઉમગી છે.વભજાલ. 
2. ગણણતભાાં ઉમગી વાધનની માદી ફનાલ અને કઈણ ફ ેઉકયણ વભજાલ. 
3. બાા નલકાવ ભાટે લૂથજરૂયીમાતની કુળતાઓનુાં લણથન કય. 

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. નકળ એટરે શુાં? રબ્ષ્ટક્ષનત ધયાલતા ફાકને નકળા નળક્ષણભાાં ડતી મશુ્કેરીઓ નલળે જણાલ. 
2. નનદાનાત્ભક અને ઉચાયાત્ભક મલૂ્માાંકન રબ્ષ્ટશીન ફાકને ધ્માનભાાં યાખી કઈ યીતે કશી ળકામ. 

વભજાલ. 
3. આકરન અન ેશરનચરનની નલનલધ યીત લણથલ અને કઈણ ફ ેવભજ આ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.     (06)  
1. એફેતવની ખાભી જણાલ. 
2. દૈનનક જીલનની કુળતાની વ્માખ્મા આ. 
3. લાાંચનની તત્યતા એટરે શુાં? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. રબ્ષ્ટશીન ભાટે ભાનનવક અંકગણણત નલકવાલલાની જરૂડયમાત અને ભશત્લ રખ. 
2. O ક્ષનતભાાં અન્મ ઇબ્ન્રમની કુળતા નલળે ભાડશતી આ. 
3. રબ્ષ્ટશીન ફાક ભાટે સ્ળીમ નકળા તૈમાય કયલા નળક્ષક તયીકે કઈ કઈ ફાફતનુાં ધ્માન યાખળ. 

વાભગ્રીન ખ્માર આ. 
 (ફ) નીચેની ખારીજગ્મા યૂ.         (06)  

1. ______ થી નલનલધ જ્ઞાનેબ્ન્રમ અને તેભજ પ્રનતફધન ક્ષભતાઓન નલકાવ થામ છે. 
2. અલાજનુાં લાયાંલાય નુયાલતથન થઇ વાાંબલાની અવયને _________ કશ ેછે. 
3. સ્ળથઈબ્ન્રમ વાથે વાંરગ્ન કે તેને ચક્કવ અનબુલલાના વાધન ___________ 

4. ફાક બાા નલકાવની પ્રથભ ળરૂઆત _______ થી થામ છે. 
5. નાના સ્કેરના નલશ્વના નલનલધ ાવા, ખાવ નનળાની દ્વાયા દળાથલતા નકળાને _______ કશ ેછે. 
6. રબ્ષ્ટભાંદતાલાા ફાક __________ દ્વાયા નલજ્ઞાન ળીખે છે. 

 
 

____________________ 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

નોંધણી નાંફય O______________ 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.      Numerical Code: 0041 

અભ્માવક્રભ O PGPD      Numerical Code: 0040 

ાઠ્યક્રભ O SESM-01      Numerical Code: 0663 

નલમ  O ભાંદબદુ્વદ્ધ વ્મક્તતઓની ઓખ અને આકાયણી 
તાયીખ  O 29/12/2015 

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. ભાનનવક નલકરાાંગતા ધયાલતી વ્મક્તત/ ફાકની રાક્ષણણકતાઓની નલસ્તાયથી ચચાથ કય. 
2. તાવ અને ઓખની વ્માખ્મા આી તાવ ભાટેનાાં  નલનલધ લૈદકીમ વાધન નલળે નલસ્તાયથી ચચાથ 

કય. 
 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  

1. ભાનનવક ભાંદતાન ઈનતશાવ લણથલ. 
2. અવય અને પ્રવાયની વ્માખ્મા આી ઉદાશયણ વડશત વભજાલ. 
3. બાયતીમ નુલાથવ ડયદની યચના વભજાલી આય.વી.આઈનાાં કામો ચચો. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ભાનનવક નલકરાાંગતા થલાનાાં કાયણની ચચાથ કય. 
2. નલકરાાંગ ધાય – 1995 ની નલસ્તાયથી વભજ આી ભાનનવક નલકરાાંગ ફાક/ વ્મક્તત ભાટે વભાન 

અવય, અનધકાયની યક્ષા અને ણૂથ બાગીદાયીનાાં ઉદાશયણ વડશત વભજાલ. 
 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  

1. આકાયણીનાાં શતેઓુ જણાલી ‘યીક્ષણ આકાયણીની પ્રડક્રમાન એક બાગ છે’.- આ નલધાનની વત્મતા 
વભજાલ. 

2. ભાનનવક ભાંદતાને અટકાલલાના ઉામ વભજાલ. 
3. વરાશ આલાની યીતનુાં લણથન કયી એક વાયા વરાશકાયનાાં ગણુ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફ ેપ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. બદુ્વદ્ધ યીક્ષણની  નલનલધ યીત વભજાલ. 
2. શુાં રગ્ન કયલાથી ભાનનવક નલકરાાંગતા દૂય થઈ ળકે છે? મગ્મ ઉદાશયણ વાથે નલસ્તાયથી વભજાલ. 
3. જાગનૃત કામથક્રભનુાં આમજન કયતી લખતે કઈ કઈ ફાફતન ખ્માર યાખળ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફ ેપ્રશ્નના જલાફ 150 ળબ્દભાાં આ.   (06)  
1. જન્ભથી 6 લથ સધુીન નલકાવ વભજાલ. 
2. એન.આય.ટી.નાાં પામદા - ગયેપામદા. 
3. નેળનર ટ્રસ્ટ એતટની ‘ફઢતે કદભ’ મજના  

 



 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. ડી.એવ.એભ. IV અને આઈ.વી.ડી.-10 વભજાલ. 
2. કઈ એક ણચનત્કયણ વાભગ્રી નલળે વભજાલ. 
3. ભાનનવક નલકરાાંગ વ્મક્તતની વાભાન્મ જાતીમ વભસ્માઓ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક કે ફે લાક્યભાાં જલાફ આ.     (06)  
1. ભાનનવક નલકરાાંગતાની ડયબાા રખ. 
2. વી.એન.એવ. ની યચના લણથલ. 
3. વી.આય.ટી. નાાં પામદા. 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. ટેજ ગાઈડ વભજાલ. 
2. ભાનનવક નલકરાાંગતાન ળાયીડયક ામ. 
3. ભાડશતી એકઠ્ી કયલાની નલનલધ દ્ધનતઓ 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના ભાગ્મા મજુફ જલાફ આ.      (06)  
1. શાઈતવીમા એટરે રશીની ઉણ. (ખરુાં/ ખટુાં) 
2. ભાતતૃ્લ ધાયણ કયલાની આદળથ ઉંભય _______ છે. 
3. ABS નુાં રુૂાં નાભ _______ છે. 
4. MRI નુાં રુૂનાભ _______ છે. 
5. ILAનુાં રુૂાં નાભ _________ 

6. જન્ભ શરેાાંની અલસ્થાઓ જણાલ. 
 

 

 

____________________ 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

નોંધણી નાંફય O______________ 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.      Numerical Code: 0041 

અભ્માવક્રભ O PGPD      Numerical Code: 0040 

ાઠ્યક્રભ O SESM-02      Numerical Code: 0666 

નલમ  O ભાંદબદુ્વદ્ધતા: તેનાાં ફહુનલદ્યાકીમ ાવાાં 
તાયીખ  O 01/01/2016 

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. ભગજના મખુ્મ બાગ કમા છે? તેના કામોની ચચાથ કય. 
2. નલકાવના ક્ષેત્ની વનલસ્તાય ચચાથ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. વેયેબ્રર ાલ્વી ના પ્રકાય વભજાલ. 
2. Downsyndrome શુાં છે? તેના રક્ષણ વભજાલ. 
3. Posture (આકૃનત) – વ્માખ્મા આીને પ્રકાય વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ભાંદબદુ્વદ્ધતા ધયાલતા ફાકભાાં લાચા અને બાા નલકાવભાાં કઈ કઈ મશુ્કેરીઓ ડ ેછે. 
2. ભલ્ટી ડીવીપ્રીનયી જૂથ અને તેના કામો નલળે ચચાથ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. DPEP ના કામો વભજાલ. 
2. આંતય ડીવીપ્રીનયી જૂથના કામોના પામદા અને ગેયપામદા વભજાલ.  
3. ભટા સ્નાય ુઅને સકૂ્ષ્ભ સ્નાયનુા કામો લચ્ચ ેતપાલત વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફ ેપ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. ખેંચની ડયબાા આીને તેન પ્રાથનભક ઉચાય વભજાલ. 
2. શામયકીનાનવવ નલળે વભજાલ. 
3. કીૌટીનીઝભ ની વ્માખ્મા આીને રક્ષણ વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફ ેપ્રશ્નના જલાફ 150 ળબ્દભાાં આ.   (06)  
1. યભતની ડયબાા આીન ેપ્રકાય વભજાલ. 
2. ે ડીગ્રી ચાટથ નલળે, આકૃનત દયીને વભજાલ. 
3. EYE- HAND Co-ordination નલળે વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. શાથના કામો નલળે વભજાલ. 
2. ફાકના નલકાવ ભાટે વાભાજીક નલકાવનુાં ભશત્લ વભજાલ. 



3. વ્મલશાય વ્મલસ્થાનની ચચાથ કય. 
 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક કે ફે લાક્યભાાં જલાફ આ.     (06)  

1. શકાયાત્ભક પ્રફરન- Positive Reinforcement  
2. વદૃ્વદ્ધની વ્માખ્મા આ. 
3. શસ્તક્ષે ની વ્માખ્મા આ. 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. નલકાવના નવદ્ધાાંત વભજાલ. 
2. બોનતક ણચકીત્વા અને વ્મલવાનમક ણચકીત્વાન તપાલત  
3. ટકન ઈકનભી ની વ્માખ્મા ઉદાશયણ આી વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના ભાગ્મા મજુફ જલાફ આ.      (06)  
1. નળશભુાાં વાભાજજક શાસ્મના નલકાવની ઉંભય 

(અ) એક ભડશન (ફ) ફે ભડશના  (ક) ત્ણ ભડશના  (ડ) ચાય ભડશના  
2. ABC નુાં રુૂ નાભ  

(અ) Abstrant,  Basic, Consevaences 

(ફ) Antecedent, Behavior, Consevaences 

(ક) Antebehavional Cause 
3. રુૂનાભ આ:- UMN અન ેLMN 

4. નળશ ુદ્વાયા ફરામેર શરે ળબ્દ ________ કશલેામ છે. 
5. ચાંર અથલા બટૂ સુાંઘાડલાથી ખેંચ ભટી જામ છે. (  કે  ) 

6. ભાનનવક ભાંદતા ભટાડલાની કઈ દલા નથી. (  કે  ) 

 

 

 

____________________ 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

નોંધણી નાંફય O______________ 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.      Numerical Code: 0041 

અભ્માવક્રભ O PGPD      Numerical Code: 0040 

ાઠ્યક્રભ O SESM-03      Numerical Code: 0669 

નલમ  O અભ્માવક્રભ અને નળક્ષણકામથની વ્યશૂયચનાઓ 

તાયીખ  O 02/01/2016 
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. તભે વ્મક્તતગત ળૈક્ષણણક કામથક્રભ કેલી યીતે નલકવીત કયળ? તેનુાં લણથન કય. 
2. પ્રાથનભક વમશૂના ભાનનવક ભાંદ નલદ્યાથીઓ ભાટે એક ાઠ્ આમજન તૈમાય કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નનાાં જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. વશઅભ્માવી કોળલ્મનુાં ભશત્લ. 
2. કામથ નલશ્રેણ એટરે શુાં? ઉદાશયણ વડશત વભજાલ. 
3. ભાનનવક ભાંદ ફાક ભાટે ળાયીડયક નળક્ષણ કેલી યીતે ઉમગી છે, 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. નલળે જરૂડયમાતલાા ફાકના ભાટે નલણબન્ન નળક્ષણના નવદ્ધાાંત નલળે રખ. 
2. અભ્માવક્રભ યચનાના નલનલધ નવદ્ધાાંતનુાં લણથન કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. અભ્માવક્રભના નલકાવાત્ભક અણબગભનુાં લણથન કય. 
2. અભ્માવક્રભના નલનલધ ક્ષેત્નુાં વાંણક્ષપ્તભાાં લણથન કય. 
3. ભાનનવક નલકરાાંગતાના ક્ષેત્ભાાં એન.આઈ.એભ.એચ.ન પા. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફ ેપ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. પ્રફરનના નલનલધ પ્રકાયનુાં લણથન કય. 
2. ભનયાંજન કોળલ્મને ઉદાશયણ વડશત વભજાલ. 
3. ડક્રમાત્ભક નળક્ષણ નલળે નોંધ રખ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફ ેપ્રશ્નના જલાફ 150 ળબ્દભાાં આ.   (06)  
1. નળક્ષણના વાંલેડદમ અણબગભ. 
2. વ્મલવાનમક તારીભ. 
3. અભ્માવક્રભના ઈકરજીકર અણબગભ.  

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. ભાનનવક ભાંદ ફાકના નળક્ષણ દયમ્માન પ્રભટીંગ કેભ જરૂયી છે? લણથન કય. 
2. અભ્માવક્રભના શતે.ુ 



3. વાંકણરત અને વક્મ્ભણરત નળક્ષણ લચ્ચ ેતપાલત. 
 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નન એક એક લાક્યભાાં જલાફ આ.     (06)  

1. ડયવવથ રૂભ 

2. સ્ેળમર ઓરક્મ્ક. 
 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. પ્રલાવી નળક્ષક. 
2. ભાનનવક ભાંદ ફાક ભાટે વાભાજજક રાબ અને મજનાઓ નલળે રખ. 
3. ખ્માર નળક્ષણના ચયણ રખ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ. (ફધા જ પ્રશ્ન પયજીમાત છે.)    (06)  
1. વી.એ.આઈ. કમ્પ્યટુય આધાડયત નળક્ષણ છે.   (ખયા/ ખટા) 
2. પ્રાથનભક ળાાની ઉંભય નલસ્તાય 6 લથથી નીચે શમ છે.  (ખયા/ ખટા) 
3. ડાન્વ વશઅભ્માનવક પ્રવનૃત્તઓન ઉદાશયણ છે.   (ખયા/ ખટા) 
4. લી.એ.કે.ટી. અણબગભ ફહ ુવાંલેદી અણબગભન એક પ્રકાય છે. (ખયા/ ખટા) 
5. સ્નાન કયવુાં એ દૈનનક જીલનની એક ડક્રમા છે.   (ખયા/ ખટા) 
6. લી.એવ.એ. નલકરાાંગતા નળક્ષણ વાંફાંનધત પ્રવનૃત્ત છે.  (ખયા/ ખટા) 

 

 

____________________ 
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Q-1 (A)  Answer any One of the following in about 500 words.    (10) 

1. What is lesson planning?  How is it useful in teaching and learning a language?   

2. Write an essay on the status of the English language in present day India. 

(B)  Answer any Two of the following questions. Each answer should be in about 300 

words.           (10) 

1. What do you mean by speech Skills? How can the skills in this regard be developed? 

2. How is Direct Method useful in the learning of a secondary language?  

3. What are the inherent limitations of the Grammar Translation Method? 

 

Q-2 (A)  Answer any One of the following in about 500 words.    (10) 

1. What are the types of Reading? Explain Extensive Reading in detail. 

2. Write an essay on “Corruption”. 

(B)  Answer any Two of the following questions. Each answer should be in about 300 

words.           (10) 

1. Prepare Conversation: „You receive a call from your friend giving you his new address.’ 
2. Stating the kinds of Punctuation marks; explain any two kinds of them with illustrations. 

3. Write a letter to your friend inviting him/ her to attend your sister‟s marriage ceremony. 

 

Q-3 (A)  Answer any two of the following questions. Each answer should be in about  300 

 words.           (10) 

1. What are the different ways to enrich vocabulary in English language? 

2. Discuss the rules of plural formation in English grammar. 

3. What is the Noun? Explain and illustrate proper noun and common noun in detail. 

(B)  Answer any two of the following questions. Each answer should be in about 150 

words.           (06)  
1. How is an active voice sentence turned into passive voice sentence? Explain and illustrate 

it with its transformational rules. 

2. What are the special uses of „Shall‟ and „Will‟ in English grammar? 

3. Explain Noun clauses with illustration briefly. 

 

Q-4 (A) Answer any Two of the following questions. Each answer should be in about 150 

 words.           (06) 
1. What are the limitations of the Structural Approach?  

2. Enlist the main characteristics of the Communicative Approach? 

3. Why is the „Direct Method‟ not suitable in India? 

(B)  Answer the following questions briefly.      (06)  
1. Note down any two aspects according to situations and contexts to teach expression with 

Communication. 



2. What do you mean by „The Bilingual Method‟? Who devised this Method? 

3. State any two objectives of developing Communicative Skills. 

 

Q-5 (A) Answer any Two of the following questions. Each answer should be in about 150  

  words.           (06) 
1. What is the difference between a text and an extract? 

2. “Language is called eight armed”. Explain it keeping with the importance of language in 

mind brifly. 

3. What do you mean by a sentence? Explain it with an example. 

 (B)  Answer the following questions.       (06)  
1. What is syntax? 

2. What do you mean by slang? 

3. Note down two types of words in English grammar. 

4. The national sequence of four skills of language learning in English is_________.  

5. The noun form of „dwelt‟ is _________. 

6. The first form of a verb „held‟is _____________. 

  

_______________



 

डॉ.बाबासाहेब अॊबेडकर ओऩन यनुनवर्सिटी 
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स्ऩे.बी.एड्.  
 

अभ्यासक्रम : स्ऩे.बी.एड्     Numerical Code: 0041 
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प्रश्न-1 (अ) ननमननांकित दो प्रश्नों में स ेकिन्हां एि प्रश्न िन 500 शब्दों में उत्तर लऱखिए /  (10)  
1. भाषा का अथि महत्व एवॊ ककन्हीॊ दो भाषाई कौिल्य का ऩररचय दीजिए / 
2. भाषा की ऩररभाषा एवॊ भाषा की प्रकृनत र्ऱखिए / 

 (ब) ननमननांकित तीन प्रश्नों में से किन्हां दो प्रश्नों िे 300 शब्दों में उत्तर लऱखिए /  (10)  
1. भाषा र्िऺण सामग्री का अथि बताकर ऩाठ्यऩसु्तक का ऩररचय दीजिए / 
2. भाषा – ऩाठ्यक्रम की आवश्यक दऺताएॉ क्या होनी चादहए? 

3. मौखिक कौिऱ का अथि बताकर उसका स्वरुऩ स्ऩष्ट कीजिए / 
 

प्रश्न-2 (अ) ननमननांकित दो प्रश्नों में स ेकिन्हां एि प्रश्न िन 500 शब्दों में उत्तर लऱखिए /  (10)  
1. श्रवण कौिऱ का अथि और उसका महत्व स्ऩष्ट कीजिए / 
2. भाषण कौिऱ का अथि और ववकास की प्रववृियाॉ र्ऱखिए / 

 (ब) ननमननांकित तीन प्रश्नों में से किन्हां दो प्रश्नों िे 300 शब्दों में उत्तर लऱखिए /  (10)  
1. भाषण कौिऱ के ववकास में याॊत्रत्क उऩकरणों का उऩयोग र्ऱखिए / 
2. ऩढने का अथि और महत्त्व र्ऱखिए / 
3. ऩठन र्िऺण प्रकक्रया के सोऩान र्ऱखिए / 

 

प्रश्न-3 (अ) ननमननांकित तीन प्रश्नों में से किन्हां दो प्रश्नों िे 300 शब्दों में उत्तर लऱखिए /  (10)  
1. ऩठन की दो अवस्थाओॊ का ऩररचय दीजिए / 
2. ऱेिन का अथि उदे े्श्य एवॊ ऱेिन का महत्त्व स्ऩष्ट कीजिए / 
3. ऱेिन कौिऱ के आरॊभ चरण का वववरण र्ऱखिए / 

 (ब) ननमननांकित तीन प्रश्नों में से किन्हां दो प्रश्नों िे 150 शब्दों में उत्तर लऱखिए /  (06)  
1. िधु्ध ऱेिन का अथि र्ऱखिए / 
2. प्रयोिनमऱूक का अथि र्ऱखिए / 
3. आऩके प्रधानचायि को कोई ववषय ऩर ऩत् र्ऱखिए /  

 

 

 

 



 

प्रश्न-4 (अ) ननमननांकित तीन प्रश्नों में से किन्हां दो प्रश्नों िे उत्तर 150 शब्दों में लऱखिए /  (06)  
1. व्याकरण र्िऺा का महत्त्व र्ऱखिए / 
2. व्याकरण र्िऺण की आगमन प्रणाऱी क्या है / 
3. कववता के सस्वर ऩाठ में आऩ क्या करेंगे? 

 (ब)  ननमननांकित प्रश्नों िे उत्तर एि वनक्य में लऱखिए /     (06)  
1. कहानी र्िऺण को अधधक स्ऩष्ट करने के र्ऱए कौन से उऩकरणों का उऩयोग करेंगे? 

2. जिस कववता का गान नहीॊ हो सकता उसे कैसे ऩढाया िा सकता है? 

3. त्रबिऱी से न चऱने वाऱा दृश्य-श्राव्य उऩकरण कौन सा है? 

 

प्रश्न-5  (अ) ननमननांकित प्रश्नों में से किन्हां दो प्रश्नों िे 150 शब्दों में उत्तर लऱखिए /  (06)  
1. ककन्हीॊ एक नाटक की ऩाठ योिना तयैार कीजिए / 
2. नाटक को समझाने के सोऩान र्ऱखिए / 
3. नाटक का महत्व र्ऱखिए / 

 (ब) ननमननांकित ररक्तस्थनन पनूत ि िीजिए /        (06)  
1. कोई ऱेिक द्रारा ककसी महान व्यजक्त के र्ऱए ककया गया चररत् धचत्ण ________ सादहजत्यक 

ववधा है / 
2. अतीत में घटी घटनाओॊ को याद करके र्ऱिने की सादहजत्यक ववधा को _________ कहत ेहै / 
3. रािेन्द्रबाब ूसॊस्मरण ककसने ________ र्ऱिा है / 
4. यात्ाओॊ का वणिन सादहत्य की _________ ववधा में आता है / 
5. नागािुिन _________ िीवनी के ऱेिक है / 
6. काटूिन में र्िऺा के साथ ________ होता है / 

 

_____________________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.       Numerical Code: 0041 

નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ O SECM-03      Numerical Code: 0654 

નલમ  O ગજુયાતીનુાં નળક્ષણકામથ 
તાયીખ  O 30/12/2015  

વભમ  O 11.00 to 02.00       કુર ગણુ O 80 

 

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. ભાન્મ બાાઓ અને ફરીઓની નલગતે ચચાથ કય. 
2. ળૈક્ષણણક શતેઓુનુાં ભશત્લ જણાલી ળૈક્ષણણક શતેઓુની વાંયચના કયતી લખતે તભે કઈ કઈ ફાફતનુાં 

ધ્માન યાખળ? 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. તાવ ાઠ્આમજન અને એકભાઠ્ આમજન લચ્ચેન તપાલત જણાલ. 
2. બાાના ઘટકની ચચાથ કય. 
3. ભાતબૃાાનાાં ઉેક્ષાનાાં કાયણની ચચાથ કય. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન આળયે 500 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. શ્રલણકોળલ્મની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી શ્રલણ કોળલ્મનાાં ઘટકની નલગતે ચચાથ કય.  
2. કથન કોળલ્મની વાંકલ્ના જણાલી તેનુાં ભશત્લ અને કથન કોળલ્મ નલકવાલલાની પ્રવનૃત્તઓ જણાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (10)  
1. અશદુ્ધ ઉચ્ચાયણનાાં કાયણ જણાલી ઉામ સચૂલ. 
2. લાચનનાાં પ્રકાય જણાલી મકૂલાચનનુાં ભશત્લ સ્ષ્ટ કય.  
3. રેખન કોળલ્મની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી તેનુાં ભશત્લ જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. આગભન- નનગભન દ્ધનતનુાં ભશત્લ સ્ષ્ટ કય.  
2. પ્રજેતટ દ્ધનત નવદ્ધાાંત જણાલ. 
3. ભાતબૃાા નળક્ષણની પ્રયકુ્તતઓ કઈણ ત્ણ ઉદાશયણ વાથે રખ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. ગદ્ય નળક્ષણનાાં વાભાન્મ શતેઓુ જણાલ. 
2. દ્ય નળક્ષણનાાં શતેઓુ જણાલ. 
3. વ્માકયણ નળક્ષણની દ્ધનતઓ જણાલ. 

 

 

 

 

 



 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 150 ળબ્દભાાં જલાફ રખ. (06)  
1. ભાતબૃાા નળક્ષણભાાં ળૈક્ષણણક વાધનનુાં ભશત્લ જણાલ. 
2. ાઠ્યસુ્તકના રક્ષણની ચચાથ કય. 
3. આદળથપ્રશ્નત્ તૈમાય કયતી લખતે તભે કઈ કઈ કાજી યાખળ? 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.     (06)  
1. મલૂ્માાંકનનાાં રક્ષણ જણાલ.  
2. ભોણખક કવટીના રાબ જણાલ. 
3. બાા પ્રમગ ળાાનુાં ભશત્લ સ્ષ્ટ કય.  

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. ભાતબૃાા નળક્ષણભાાં ડક્રમાત્ભક વાંળધનનુાં ભશત્લ જણાલ.  
2. વ્માકયણ નળક્ષણન ેનીયવ ફનતા અટકાલલા તભે કઈ કઈ કાજી યાખળ? 

3. લતથભાન યીક્ષા દ્ધનતની ખાભીઓ જણાલ. 
 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ.        (06)  

1. “બાા એટરે ધ્લનન વાંકેત દ્વાયા નલચાયની અણબવ્મક્તત” 
(A) સ્લીટ   (B) બ્રક અને ટ્રગય (C) કયેર  (D) એડલડથ વભીય 

2. “ાઠ્ આમજન એટરે ળૈક્ષણણક શતેઓુની પ્રાપ્પ્ત ભાટે નળક્ષક જે ડક્રમાઓનુાં આમજન કયે તેન 
આરેખત્”. 
(A) નલનનિંગ અને નલનનિંગ (B) બાડટમા  (C) ફનવિંગ  (D) રેસ્ટય સ્ટેન્ડ 

3. “લાચન એ તકથની પ્રડક્રમા છે”. 
(A) યણફન્વ   (B) થનથડાઇક  (C) ફેટ્વ  (D) ડબે્ર 

4. “ળાાભાાં આમાત થમેર લાસ્તનલક જીલન પ્રવનૃત્તન એક નાનકડ અંળ મા બાગ એટરે પ્રજેતટ”. 
(A) ફટથન   (B) સ્ટીલન્વ  (C) ફરાડથ  (D) યામફથન  

5. “અણબક્રનભત અધ્મમનની યચનાભાાં કેટરા નવદ્ધાાંત છે? 

(A) ત્ણ  (B) છ   (C) વાત  (D) ાાંચ  
6. નીચેનાભાાંથી રબ્ષ્ટગમ્મ વાધન જણાલ. 

(A) પેનર ફડથ   (B) યેડડમ  (C) ડપલ્ભ  (D) કમ્પ્યટુય 

 

 

____________________ 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.       Numerical Code: 0041 

નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ  O SECM-04      Numerical Code: 0655 

નલમ  O નલજ્ઞાનનુાં નળક્ષણકામથ 
તાયીખ  O 03/01/2016 
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. નલજ્ઞાન એટરે શુાં? નલજ્ઞાનના જુદા જુદા ત્મ જણાલી મદુ્દાવય વભજૂતી આ. 
2. યભાણ ુએટરે શુાં? યભાણ ુયચનાનુાં રૂથયપડથન ુાં ભડર આકૃનતવશ લણથલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. લૈજ્ઞાનનક જ્ઞાનના ગણુધભો કમા કમા છે? મદુ્દાવય વભજાલ. 
2. યાવામણણક સતૂ્ એટરે શુાં? યાવામણણક સતૂ્ દ્વાયા કઈ કઈ ભાડશતી પ્રાપ્ત થામ છે? 

3. વજીલનુાં નનલાવસ્થાન એટરે શુાં? નનલાવસ્થાનનાાં પ્રકાયનાાં પ્રકાયનાાં નાભ રખી ગભે તે એક નલળે 
વભજાલ.  

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. નલજ્ઞાનના અધ્મમન- અધ્માનના નળક્ષક કેન્રી અને નલદ્યાથી કેન્રી અણબગભની તરુના કય. 
2. આધનુનક આલતથકષ્ટકના આલતોની રાક્ષણણકતાઓ રખ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફ ેપ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. આણી અધ્મમનની જુદી યીત કઈ-કઈ છે? તે યીતના નાભ રખી દયેકનુાં સ્ષ્ટીકયણ કય.  
2. આમનનક ફાંધ એટરે શુાં? મગ્મ ઉદાશયણ રઈ વભજાલ. 
3. વજીલના ફાંધાયણના સ્તય જણાલી તે ૈકી ગભે તે ફ ેસ્તય મદુ્દાવય વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફ ેપ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ.  (10)  
1. એકભ આમજન એટરે શુાં? એકભ આમજનના સ્લરૂનુાં ઉદાશયણ આ. 
2. ભર વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી ભર વાંખ્મા ગણલાનુાં સતૂ્ રખ. 
3. લનસ્નતભાાં વશનનમભન મદુ્દાવય વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. વ્માખ્માન દ્ધનતની ખાભીઓ જણાલ. 
2. ધાત ુઅને અધાતનુા તપાલતના 6-6 મદુ્દા રખ. 
3. વભનલબાજન અને અધીકયણ લચ્ચેના તપાલતના 6-6 મદુ્દા રખ. 

 

 

 

 



 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફ ેપ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં રખ.  (06)  
1. નલજ્ઞાનના નલદ્યાથીઓ ભાટે ચક્કવ અને અથથણૂથ અધ્મમન અનબુલ સ્ષ્ટ કય. 
2. પીણ પ્રલન દ્ધનત ય ટૂાંકનોંધ રખ. 
3. ઉત્વર્જન એટરે શુાં? વજીલભાાં ઉત્વર્જનની ડક્રમા વભજાલ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના ટૂાંકભાાં જલાફ આ.      (06)  
1. અભ્માવક્રભ યચનાન અનરુૂતાન નવદ્ધાાંત વભજાલ. 
2. ભવણરન આલતથ નનમભ રખ. 
3. ડયક્સ્થનતનલદ્યા અને માથલયણ લચ્ચેન બેદ રખ. 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફ ેપ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં રખ.  (06)  
1. નલજ્ઞાન પ્રમગળાાભાાં વરાભતીના નનમભ રખ. 
2. બ્યટેુનનુાં ઉદાશયણ રઈ કાફથનનક વાંમજનભાાં વભઘટકતા ફાંધાયણીમ સતૂ્ વાથે વભજાલ. 
3. અનાજ વાંગ્રશ વાથ ેવાંકામરેી કઈણ છ વભસ્માઓ રખ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ રખ.       (06)  
1. ગ્રેડ નક્કી કયલાની મખુ્મ ફ ેદ્ધનતના નાભ રખ. 
2. આલતથ કષ્ટકના નનબ્ષ્ક્રમ લાય ુતત્લની વાંજ્ઞા રખ. 
3. વશવાંમજક ફાંધન ેફીજા કમા નાભે ઓખલાભાાં આલ ેછે?  
4. વડડમભ કાફોનેટન અણબુાય કેટર થામ? 

5. લનસ્નત કભાાં કઈ અંણગકા નયજન્ય ુનવલામના કભાાં ગેયશાજય શમ છે? 

6. કઈ અંણગકાને કનુાં ાલય શાઉવ કશ ેછે? 

 

 

____________________ 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.       Numerical Code: 0041 

નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ O SECM-05      Numerical Code: 0656 

નલમ  O ગણણતનુાં નળક્ષણકામથ 
તાયીખ  O 03/01/2016 

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 રખ. (10)  
1. ગણણતની રાક્ષણણકતાઓ જણાલી યજજિંદા જીલનભાાં ગણણતનુાં ભશત્લ અને તેની ઉમણગતા વભજાલ. 
2. ભધ્મલતી ક્સ્થનતભાનના ભા જણાલી નલગત ેચચાથ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ગણણત નળક્ષણની પ્રયકુ્તતઓ તયીકે ગશૃકામથ અને સ્લાધ્મામ કામથ પ્રયકુ્તતની વભજૂતી આ. 
2. અભ્માવક્રભન અથથ સ્ષ્ટ કયી જુદી-જુદી વાંફાંનધત ફાફત નલળે ચચાથ કય. 
3. ઘાતાાંક એટરે શુાં? ઘાતાાંકનાાં નનમભ ઉદાશયણવશ ચચાથ કય.  

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નના જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ગણણત ળીખલલાની નલનલધ દ્ધનતઓ જણાલી કઈણ ફે નલળે નલગત ેચચાથ કય. 
2. આંકડાળાસ્ત્રન અથથ જણાલી જીલનની ડયક્સ્થનતઓભાાં તેન ઉમગ ઉદાશયણવશ ચચાથ કય.  

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. વાંખ્મા વડશતની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કયી વાંભેમ અને અવાંભમે વાંખ્માઓની ઉદાશયણવશ ચચાથ કય.  
2. વાદુાંવ્માજ અને ચક્રવદૃ્વદ્ધ અંગે સ્ષ્ટ કયી ળેય અને ડડફને્ચવથ લચ્ચેન તપાલત જણાલ. 
3. ગણણત નળક્ષણભાાં મલૂ્માાંકનભાાં શતેઓુનુાં લગીકયણ વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ગણના પ્રકાય ઉદાશયણવશ ચચાથ કય. 
2. ળે પ્રભેમ અને અલમલ પ્રભેમ ઉદાશયણવશ વભજાલ. 
3. કમ્પ્યટુયના  કામો અને રાક્ષણણકતાઓ નલળે ચચાથ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. લતુથના કેન્રભાાંથી લતુથભાાં વ્માવ ન શમ તેલી જીલા યન રાંફ તેને દુબાગે છે- વાણફત કય. 
2. વાણફત કય.       +       = 1 

3. ામથાગયવના પ્રભેમની વાણફતી આ. 
 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. જો          હોય તો                       શોધો. 
2. (1+      -        (1 +           ) = 2 



3. ચડક્રમ ચતષુ્કણના વાભવાભેના ખણૂા યૂક શમ છે. 
 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.     (06)  

1.        -       -          +         +          -       

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

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. નીચેના વભીકયણન ઉકેર ભેલ. 

        અને          

2. 240 કકમી.ની મસુાપરી માટે ધીમી ગાડીની ઝડ ઝડી ગાડી કરતાૂં કાકના 20 કકમી ઓછી હોય 
તો ફૂંને ગાડીની સરેરાશ ઝડ કેટી હશે.   

3. 60 ભીટય ઊંચાઈના એક નભનાયાની ટચ યથી ટાલયની ટચ અને તીમાના અલવેધકણ 30  
અને 60  છે ત ટાલયની ઊંચાઈ ળધ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ રખ.       (06)  
1.                              થાય. 
2. દ્વદ્વઘાત વભીકયણ             જ્માાં            લાસ્તનલક વાંખ્મા છે ત ફીજન વયલા 

___________ થામ. 
3.    {   };   {     } ત   (      _____________ થાય. 
4. વભફાજુ નત્કણનુાં ક્ષેત્પ =___________ અન ેઊંચાઈ = __________ થામ. 
5. નાકાયનુાં ઘનપ અને ળાંકુના ઘનપના ગણુત્તય = _________ થામ. 
6. જ ગાની નત્જ્માને ફભણી કયલાભાાં આલે ત તેનુાં ઘનપ _________ ગણુાં શળે. 

 

 

____________________ 

 

 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન યનુનલનવિટી 
વત્ાાંત યીક્ષા ડડવેમ્ફય-2015 

 

અભ્માવક્રભ O Sp. B.Ed.       Numerical Code: 0041 

નોંધણી નાંફય O______________ 

ાઠ્યક્રભ O SECM-06      Numerical Code: 0657 

નલમ  O વભાજનલદ્યાનુાં નળક્ષણકામથ 
તાયીખ  O 03/01/2016 

વભમ  O 11.00 to 2.00       કુર ગણુ O 80 

  

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેર ફે પ્રશ્ન ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. વભાજનલદ્યાની વાંકલ્ના સ્ષ્ટ કય. વભાજનલદ્યાના ધ્મેમ અને શતેઓુ જણાલ. 
2. ળૈક્ષણણક વાધનન અથથ જણાલી વભાજનલદ્યા નળક્ષણભાાં ળૈક્ષણણક વાધનનુાં ભશત્લ સ્ષ્ટ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. નકળ એટરે શુાં? નકળાના જુદા- જુદા પ્રકાય જણાલ. 
2. મલૂ્માાંકનની વ્માખ્મા આી ભાન અને મલૂ્માાંકન લચ્ચને તપાલત આ. 
3. લસ્તરુક્ષી કવટીના નલનલધ પ્રકાય ઉદાશયણ વડશત જણાલ. 

 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આેરા ફે પ્રશ્નના ૈકી કઈણ એક પ્રશ્નન જલાફ આળયે 500 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. ઇનતશાવભાાં નદી તટ (વમરુ તટીમ) વભ્મતાઓ વભજાલ. 
2. ભગૂન અથથ વભજાલી બોગણરક ડયકલ્નાઓનુાં સ્લરૂ સ્ષ્ટ કય. 

 (ફ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન આળયે 300 ળબ્દભાાં જલાફ આ. (10)  
1. અથથતાંત્નાાં પ્રકાય વભજાલ. 
2. બાયતીમ વાંનલધાનના મખુ્મ સ્ત્રત અને નલળેતાઓ લણથલ.  
3. માથલયણન અથથ આી માથલયણના પ્રકાય વભજાલ. 

 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આેર ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 300 ળબ્દભાાં આ. (10)  
1. પ્રદૂણ એટરે શુાં? પ્રદૂણના જુદા-જુદા પ્રકાય જણાલ. 
2. નાગડયકતા મૂભતૂ અનધકાય ચચો. 
3. આનથિક નલકાવ એટરે શુાં? આનથિક નલકાવનાાં ઘટક ચચો. 

 (ફ) નીચે આેર ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. ભાનલનલકાવ સચૂક આંક વભજાલ. 
2. બાયતભાાં ાંચામતી યાજન ઉદબલ જણાલ. 
3. વભાજનલદ્યા નળક્ષણભાાં લતથભાન ત્ અને ટેણરનલઝનની ઉમણગતા ચચો. 

 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નના જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. દ્વદ્વકલ્ીમ ઉચ્ચપ્રદેળનુાં લણથન કય. 
2. આનથિક નલકાવને અલયધક ડયફ ચચો. 



3. બાયતીમ વાંસ્કૃનતના મખુ્મ રક્ષણ જણાલ. 
 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ એક લાક્યભાાં આ.     (06)  

1. આષ્ટાાંગ ભાગથ કણે આપ્મ છે? 

2. યાષ્ટ્રનત દના ઉભેદલાયની રામકાત જણાલ. 
3. બયતીના જ ાંગરભાાંથી કયુાં વકૃ્ષ પ્રાપ્ત થામ છે? 

 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ત્ણ પ્રશ્ન ૈકી કઈણ ફે પ્રશ્નન જલાફ આળયે 150 ળબ્દભાાં આ. (06)  
1. યાજ્મવબા અને રકવબા નલળે નોંધ રખ. 
2. ણફનજડાણલાદની નીનત વભજાલ. 
3. આંતયભાખુાં એટરે શુાં? બાયતીમ યેલ્લે નલળે ભાડશતી આ. 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નના જલાફ આ. (ખયા-ખટા)       (06)  
1. યાભકૃષ્ણ નભળનની સ્થાના સ્લાભી યાભકૃષ્ણ યભશાંવે કયી છે. 
2. યાજ્મવબાની વભ્મ વાંખ્મા 250 છે. 
3. યાજા યાભભશનયામ ને બાયતના વોપ્રથભ આધનુનક રુૂ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 
4. બાયત વયકાયના ફધા જ વ્મલશાય લડાપ્રધાનના નાભ ેથામ છે. 
5. અનબુલ ળાંકુ એડગય ડરે ેઆપ્મ છે. 
6. ળૈક્ષણણક વાધનના ઉમગથી અધ્મમન અવયકાયક ફને છે. 

 

 

____________________ 

 

 

 




