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B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ 2018-2019) સ્ળાધ્યાયકાયષ 
 

અભ્માસ્કેન્દ્રનેે વોલાની છેલ્રી તાયીખ  ાઠ્યક્રભ કોમ કોડ   સ્લધ્મામ         

       16/05/2019             ES- 334           થીમયી/પે્રક્ટીકર 

       16/05/2019             ES- 335                                થીમયી/પે્રક્ટીકર 
 

નળનષ્ટ ાઠ્યક્રમ  (ES-361 થી ES-364) 
       16/05/2019                                                                            ES-361 to 364                                       થીમયી/પે્રક્ટીકર   

    

 સચૂના  :-  

1. દયેક પલમના સ્લાધ્મામ પયજજમાત છે. 
2. તભાયા સ્લાધ્મામત્રો તભાભ પ્રોગ્રાભકેન્દ્રના કો- ઓડીનેટયને પનમત વભમભાાં રૂફરૂ કે યજીસ્ટય ટારથી 

જભા કયાલાના યશળેે. 
3. સ્લાધ્મામની એક કોી ોતાની ાવે ઝેયોક્ષ કયાલીને યાખલી. 

 

પપ્રમ પલદ્યાથી પભત્રો  

            દૂયલતી પળક્ષણભાાં અભ્માવ ભાટે દયેક અભ્માવક્રભભાાં ાઠ્યક્રભદીઠ્ સ્લાધ્મામકામમ યજૂ કયલા પયજજમાત 
છે. દયેક સ્લાધ્મામકામમ ભાટે 100 ગણુ પનપિત છે. રયણાભભાાં તેનો બાયાાંક ૩૦% છે. 
            સ્લાધ્મામકામમનો મખુ્મ ઉદેશ્મયીક્ષા ભાટેની પલૂમ તૈમાયી છે. સ્લાધ્મામકામમભાાં પછૂલાભાાં આલેર પ્રશ્નોનુાં 
ભાખુાં યીક્ષાના પ્રશ્નત્ર જેવુાં શોમ છે. પ્રશ્નોના જલાફભાાં અભ્માવ વાભગ્રીનુાં પનુયાલતમન કયલાનુાં નથી શોત ુાં. તભે 
તભાયે ાઠ્યક્રભના સ્લાધ્મામકામમભાાં પછૂલાભાાં આલેર પ્રશ્નોના જલાફ રખતા શરેા પ્રથભ ાના ઉય નીચે 
મજુફની ભારશતી રખલી જરૂયી છે. 
                  લાાંચનથી જે ળીખ્મા છો, જે વભજ્મા છો, તે ોતાની બાાભાાં રખલાનુાં શોમ છે. જેથી તભે સ્લાધ્મામકામમ 
તૈમાયી કયલાની કાભગીયી ગાંબીયતાથી કયળો. 
 

(પરુૂું નામ, ાઠ્યક્રમ, સ્ળાધ્યાય શુંખ્યા, અભ્યાશક્રમ, શરનામુું, નોંધણી નુંબર) 

          અભે ઈચ્છીએ છીએ કે તભે દયેક સ્લાધ્મામકામમ અરગ અરગ ચોડાભાાં સ ુાંદય બાાભાાં ઉય દળામલેર 
મજુફની ભારશતી વાથે છેલ્રી તાયીખ શરેા અભ્માવ કેન્દ્ર ય ભોકરી આળો. સ્લાધ્મામકમો પ્રથભલમ અને 
રરપતમલમ તેભજ અન્દ્મ જે-તે લમના પ્રામોણગક કામો પણૂમ કમામ ફાદ જ રેણખત યીક્ષાનુાં પોભમ બયવુાં અન્દ્મથા રેણખત 
યીક્ષા આલા દેલાભાાં આલળે નરશ.  
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B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ ) 

ES- 334 : નક્ષણ અને શમાજ                                        કુ ગણુ- 30 

અભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/05/2019  

નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશળેે 

પ્રશ્ન-1  નીચેના પ્રશ્નન જળાબ આરે 750 બ્દમાું આ.                     (1X10=10) 
 

1. વમશૂ ભાધ્મભો એટરે શુાં ? વમશૂ ભાધ્મભોના કમો જણાલો. 
 

પ્રશ્ન-2 નીચેના બે પ્રશ્નના જળાબ આરે 500 બ્દમાું આ.                 (2X10=10) 
 

1. આદળમલાદભાાં પળક્ષકની ભપૂભકા વભજાલો.  
2. પળક્ષણને રાગ ુડતા રોકળાશીના પવદ્ાાંતો જણાલો. 

 

પ્રશ્ન-3  નીચેના પ્રશ્નના જળાબ આરે 125 બ્દમાું આ.                       (2X5=10)  
 

1. લાંળીમ વભસ્મા પલે જણાલો. 
2. વભાજભાાં ળાાના કમો જણાલો. 
3. પળક્ષણ પ્રત્મે વભાજની પયજો કઈ-કઈ છે ? 

4. રઘભુતી ળાા એટરે શુાં ? 

5. ળાાના ળૈક્ષણણક કામોને ફે જૂથભાાં કઈ યીતે લશચેી ળકામ ? 

  



B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ ) 

 

ES-335 : નક્ષણ અને ાલા                  કુ ગણુ- 30 

              અભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/05/2019  

              નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશળેે 

 

પ્રશ્ન- 1   નીચે આેર પ્રશ્નનો ઉત્તય આળયે 750 ળબ્દોભાાં આો.                    (1X10=10) 
 

1. પનણમમ રેલાની પ્રરક્રમાભાાં પળક્ષકની ભપૂભકા વભજાલો. 
 

 પ્રશ્ન-2  નીચે આેર પ્રશ્નનોના ઉત્તય આળયે 500 ળબ્દભાાં આો.                              (2X10=10) 

 

1. પળક્ષકની પ્રફાંધક તયીકેની ભપૂભકા વભજાલો. 
2. સ્લમલૂ્માાંકનના પામદા-ભમામદા જણાલો. 

 

પ્રશ્ન-3    નીચે આેર પ્રશ્નોના ઉત્તય આળયે 125 ળબ્દોભાાં આો.                    (2X5=10)  
 

1. CABEની સ્થાના ક્ાાં લમભાાં થઇ શતી ? 

2. વાંગરૃશત પ્રગપત ત્રક એટરે શુાં ? 

3.  N.C.E.R.T. ના કામો જણાલો. 
4. પયુા નાભ આો. 

(i) DPEP  (ii) SCERT 

5. કઈ તારીભભાાં વ્મલવામ ભાટે જરૂયી ામાના રઘતુ્તભ જ્ઞાન અને અધ્માન કૌળલ્મો 
પયુા ાડલાભાાં આલે છે ? 

  



B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ ) 

 

ES- 361 : ૈક્ષણણક પ્રધણિકી                                કુ ગણુ- 30 

              અભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/05/2019  

              નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશળેે 

 

પ્રશ્ન-1  નીચેના પ્રશ્નનો જલાફ આળયે 750 ળબ્દોભાાં આો.                     (1X10=10) 

 

1. રશ્મ કામમક્રભોનુાં ઉમોજન તભાયી ળાાના લગમ ખાંડભાાં કેલી યીતે કયળો. ? તે ભાટેની કઈ 
પ્રવપુતઓ શાથ ધયળો તેનો અશલેાર તૈમાય કયો. 

 

પ્રશ્ન-2  નીચેના ફે પ્રશ્નોના જલાફ આળયે 500 ળબ્દોભાાં આો.                                  (2X10=10) 
 

1. ચોક ફોડના પ્રકાયો જણાલો. 
2. પલશ્વકો અને વાંદબમ ગ્રાંથ પલે વભજાલો. 

 

પ્રશ્ન-3  નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આળયે 125 ળબ્દોભાાં આો.                                   (2X5=10)  
 

1. પનયાંતય પળક્ષણ એટરે શુાં ? 

2. પવમ્યરેુળન એટરે શુાં ? 

3. લૈજ્ઞાપનક અણબગભ એટરે શુાં ? 

4. નીજ મલુ્માાંકન એટરે શુાં ? 

5. પયુાલતમન એટરે શુાં ? 

  



B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ ) 

 

ES- 362 : નક્ષણમાું કમ્પ્યટુર        કુ ગણુ- 30 

અભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/05/2019  

              નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશળેે 

 

પ્રશ્ન- 1 નીચેના પ્રશ્નનો જલાફ આળયે 750 ળબ્દોભાાં આો.       (1X10=10) 
 

1. ભાધ્મભ વાંદગી વફાંપધત પ્રશ્નો જણાલો. 
 

પ્રશ્ન-   નીચેના ફે પ્રશ્નોના જલાફ આળયે 500 ળબ્દોભાાં આો.      (2X10=10) 
 

1. સ્ક્રીન ડીઝાઇન પ્રાનીગ પલે જણાલો. 
2. ાઠ્ય વાભગ્રી યીક્ષણ તાંત્રના ત્રણ વોાનો જણાલો. 

 

પ્રશ્ન-3  નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આળયે 125 ળબ્દોભાાં આો.       (2X5=10)  
 

1. GUI વાભાન્દ્મ રાક્ષણણકતા જણાલો. 
2. ાલયોઈન્દ્ટના રક્ષણો જણાલો. 
3. રોટવ 123 એટરે શુાં ? 

4. પલન્દ્ડોઝ ઓયેટીંગ વીસ્ટભનો અથમ જણાલો. 
5. પ્રોગ્રાભની બાાના પ્રકાયો જણાલો. 

  



B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ ) 

 

ES-363 : ભાગમદળમન અને વરાશ                કુર ગણુ- 30 

અભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/05/2019  

                નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશળેે 

 

પ્રશ્ન- 1 નીચેના પ્રશ્નનો જલાફ આળયે 750 ળબ્દોભાાં આો.                          (1X10=10) 
 

1. ભાગમદળમનની પ્રયકુ્ક્તઓની માદી તૈમાય કયી પ્રત્મેક પ્રયકુ્ક્તઓને ઉદાશયણવશ વભજાલો. 
 
પ્રશ્ન-2  નીચેના ફે પ્રશ્નોના જલાફ આળયે 500 ળબ્દોભાાં આો.                  (2X10=10) 
 

1. વરાશનો અથમ સ્ષ્ટ કયી વરાશના મખુ્મ અબીગભો જણાલો. 
2. ભાગમદળમક કામમક્રભોનો ખ્માર આી ભાગમદળમન વેલાઓ પલે વભજાલો. 

 
પ્રશ્ન-3  નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આળયે 125 ળબ્દોભાાં આો.                    (2X5=10)  
 

1. ભાગમદળમન અને અભ્માવક્રભભાાં મખુ્મત્લે કોણ કામમયત શોમ છે ? 

2. વરાશકાયને કોના પળક્ષક તયીકે ગણલાભાાં આવ્મા છે ? 

3. કામમ વ્મક્ક્તને કેલો દયજ્જો પ્રદાન કયે છે ? 

4. ફાંધાયણની કઈ કરભ શઠે્ પ્રાથપભક પળક્ષણને વાલમપત્રક ફનાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ? 

5. વમશૂ ભાગમદળમનએ કેલા પ્રકાયની પ્રવપુત છે ? 

  



B.Ed ( દ્વિતીય ળવષ ) 

 

ES- 364 : દૂરળતી નક્ષણ             કુ ગણુ- 30 

અભ્માવકેન્દ્ર ય વોલાની તાયીખ :- 16/05/2019 

નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ આળયે 1500 ળબ્દોભાાં આલાના યશળેે. 
 

પ્રશ્ન- 1 નીચેના પ્રશ્નન જળાબ આરે 750 બ્દમાું આ.                   (1 X 10=10) 
 

1. સ્લઅધ્મનને અવય કયતા રયફો જણાલો. 
 

પ્રશ્ન-2  નીચેના બે પ્રશ્નના જળાબ આરે 500 બ્દમાું આ.                    (2 X 10=10) 
 

1. “સ્લધ્મામનુાં મલુ્માાંકન – દ્વદ્વધ્રલુી પ્રરક્રમા છે.” વભજાલો. 
2. દૂયલતી પળક્ષણની રાક્ષણણકતા જણાલો. 

 

પ્રશ્ન-3  નીચેના પ્રશ્નના જળાબ આરે 125 બ્દમાું આ.                      (2 X 5=10)  
 

1. ફાશીમ ચકાવણીનો અથમ વભજાલો. 
2. વટીક લાચન કોને કશલેામ. 
3. આંતરયક ચકાવણી એટરે શુાં ? 

4. કેન્દ્રીમ મલૂ્માાંકન એટરે શુાં ? 

5. પલકાવાત્ભક મલૂ્માાંકન એટરે શુાં ? 

 


