


ડી.ઇએર.એડ અભ્માવક્રભયીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 
                                             પ્રથભ લષ (૨૦૧૫-૨૦૧૬) 

કોષ  નફંય :- ૦૧               કોષનુ ંનાભ :-  (અ) ફાકોનો વલાાંગી વલકાવ અને પલૂષ પ્રાથવભક વળક્ષણ 

                                                                                     (ફ)અધ્મેતા અને મલૂમાકંન 

ગણુબાય:-૭૦.                                             વભમ :- .૩:૦૦ કરાક 

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

 

(અ) ફાકોનો વલાાંગી વલકાવ અને પલૂષ પ્રાથવભક વળક્ષણ               (૩૫ ગણુ) 
 

(1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-       

 

પ્રશ્ન પ્રકાય 

 

પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 

અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો 08 08 22.86% 

ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો 07(02)* 17(05)* 48.57% 

નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 02(01)* 10(05)* 28.57% 

કુર 17(03)* 35(10)* 100% 

 

(2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-                          

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય 

 
ગણુબાય ટકા 

વાભાન્મ 11 31.43% 

ભધ્મભ 17 48.57% 

કઠિન 07 20.00% 

કુર 35 100% 

 

(3) પ્રકયણ આધારયત પ્રશ્નોની પાલણી :-         

 

પ્રકયણ પ્રકયણનુ ંનાભ 

 

ગણુબાય ટકા 

1 નલકાવનો દ્રષ્ટટકોણ 10 28.58% 

2 ફાકનો ભનોળાયીઠયક નલકાવ અને લૂવપ્રાથનભક નળક્ષણ 09 25.72% 

3 ભનોવાભાજજક નલકાવ અને વાભાજજકીકયણ 09 25.72% 

4 વાલંેગગક નલકાવ અને બાાનો નલકાવ 07 20.00% 

કુર 35 100% 
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(4) પ્રશ્નલાય અને પ્રશ્ન પ્રકાય મજુફ ગણુબાય પાલણી :-     

 
 
 

પ્રશ્ન 

ક્રભ 

પ્રશ્ન  પ્રકાય  

કુર  

પ્રશ્નો  
અન ે

 ગણુ 

અનાત્ભરક્ષી 
પ્રશ્નો 

ટૂંકજલાફી  

પ્રશ્નો 
નનફધંરક્ષી  

પ્રશ્નો 
(01) 

ગણુ 
(02) 

ગણુ 
(03) 

ગણુ 
(04) 

ગણુ 

(05) 

ગણુ 
1 08(08) --- ----- --- --- 08(08) 

 

2 ---- 08(04), 
02(01)* 

--- --- --- 08(04), 
02(01)* 

3 ---- ----- 09(03), 
03(01)* 

---- ---- 09(03), 
03(01)* 

4 ---- ----- --- --- 10(02) 
05(01)* 

10(02) 
05(01)* 

કુર 08(08) 08(04), 
02(01)* 

09(03), 
03(01)* 

--- 10(02) 
05(01)* 

35(17) , 
10(03)* 

             સચૂના – બ્લલ્યનુપ્રન્ટભા ં* (ફૂદડી) દળાવલતા પ્રશ્નો નલકલ્ પ્રશ્નો સચુલે છે. 
                    -  કૌંવ ફશાયના અંક પ્રશ્નોના કુર ગણુ દળાવલે છે. 
                    -  કૌંવ અંદયના અંક પ્રશ્નોની કુર વખં્માદળાવલે છે. 

(5)પ્રશ્નત્રનુ ં રયરૂ : - 

પ્રશ્ન નફંય પ્રશ્નની નલગત 

 

ગણુબાય ટકા 

1 નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો. 08 22.86% 

(આિ પ્રશ્નો છૂલા: પ્રશ્નક્રભાકં 1થી8) 
2 ભાગ્મા મજુફ ઉત્તય રખો.(ગભે તે ચાય) 08 22.86% 

(ાચં પ્રશ્ન  છૂલા: પ્રશ્નક્રભાકં 1   થી 5) 
3 ભાગ્મા મજુફ ઉત્તય રખો.(ગભે તે ત્રણ) 09 25.71% 

(ચાય પ્રશ્ન  છૂલા: પ્રશ્નક્રભાકં 1   થી 4) 
4 વનલસ્તાય ઉત્તય રખો.(ગભ ેતે ફે) 10 28.57% 

(ત્રણ પ્રશ્ન છૂલા: પ્રશ્નક્રભાકં 1   થી 3) 
કુર  35 100% 

              સચૂના – ઉય નનદેનળત ભાખા મજુફ કોઇણ પ્રકયણભાથંી અરગ અરગ પ્રકાયના પ્રશ્નો  છૂી ળકાળે. 

                    - પ્રકયણ દીિ ગણુબાય મથાલત જલાઇ યશ ેતેની ખાવ કાજી યાખલી. 
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ડી.ઇએર.એડ. પ્રથભલષ  કોષ:-૧(અ)   ફાકોના વલાાંગી વલકાવ અને પલૂષ પ્રાથવભક વળક્ષણ 

વભમ :- ૧:૩૦ કરાક                    નમનૂા પ્રશ્નત્ર 

પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો.            [૦૮] 

૧. ક્યા લવના વભમગાાને પ્રાયંગબક ફાલ્ માલસ્ થા ગણલાભા ંઆલે છે? 

ય. ભનોલૈજ્ઞાનનક દ્દનટ ટએ ‘લાતાલયણ’ એટર ેશુ?ં 
૩. ક્રો અને ક્રોના ભતે ‘યવ’ એટરે શુ?ં  

૪. ભોન્ ટેવયી ૬ લવ સધુીના વભમગાાન ેક્યા નાભે ઓખાલે છે? 
. એઠયક્વના ભતે ભનોવાભાજજક નલકાવની પ્રથભ અલસ્ થા કઇ છે? 
૬. વડુલથવના ભતાનવુાય ‘વલંેગ’ એટરે શુ?ં 

૭. ઠપળયના ભતાનવુાય ‘વાભાજજકીકયણ’ એટરે શુ?ં 
૮. ઓરોટે આરે ‘વ્ મક્તક્તત્ લ’ની વ્ માખ્ મા રખો. 
પ્રશ્ન-૨ ભાગ્ મા મજુફ ઉત્તય રખો. (કોઇણ ચાય)     [૦૮] 

૧. ટૂંકનોંધ રખો : તરૂણાલસ્ થા 
ય. ભાનનવક પ્રઠક્રમાની કોઇણ ચાય રાક્ષગણકતાઓ જણાલો? 

૩. ઠયલાય અને નભત્રલર્ુવ ફાકોના વાભાજજકતાના નલકાવને કઇ યીતે અવય કયે છે? 

૪. ટૂંકનોંધ રખો : એઠયક્વનના નવદ્ાતંનો ળકૈ્ષગણક પગરતાથવ. 
. પ્રાથનભક ળાા વભમ દયનભમાનના ફાકના વ્ મક્તક્તત્ લની ચાય રાક્ષગણકતાઓજણાલો. 
પ્રશ્ન-૩ ભાગ્ મા મજુફ ઉત્તય રખો. (કોઇણ ત્રણ)     [૦૯] 

૧. તપાલતના ત્રણ-ત્રણ મદુ્દા રખો : વદૃ્ધદ્ અને નલકાવ. 
ય. ટૂંકનોંધ રખો : લૂવ પ્રાથનભક નળક્ષણનુ ંભશત્ લ. 
૩. વાભાજજકતાના નલકાવ ભાટે કયલાના ંથતા ંકોઇણ છ કામો જણાલો? 

૪. બમ અને ગસુ્વાના નનયાકયણ ભાટેના ઉામો રખો. 
પ્રશ્ન-૪ વવલસ્ તાય ઉત્તય રખો : (કોઇણ ફે)                   [૧૦] 

૧. ફાકના નલકાવભા ંલારીની ભનૂભકા સ્ ટ ટ કયો. 
ય.  ફારભઠંદયભા ંવર્જનળીરતાના નલકાવ ભાટે કઇ કઇ પ્રવનૃત્તઓ કયાલી ળકામ તેની માદી 

આી વર્જનાત્ ભકતાના નલકાવ ભાટે એક નળક્ષક તયીકે તભે કઇ-કઇ કાજી રેળો? 

૩. બાા નલકાવના તફક્કાઓ નલળે વભજ આો.   

---------------x------------------ 

[ગણુ:૩૫] 

[વભમ: 

૧:૩૦ 

કરાક] 
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         ડી.ઇએર.એડ  અભ્માવક્રભ યીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 
પ્રથભ લષ (૨૦૧૫-૨૦૧૬) 

કોષ  નફંય :- ૦૧ (ફ)   કોષ નુ ંનાભ :- અધ્મેતા અને મલૂમાકંન         (૩૫ ગણુ) 
................................................................................................................................ 
 

                 (1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-      

 

પ્રશ્ન પ્રકાય પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 
 

અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો 08 08 22.86% 

ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો 07(02)* 17(05)* 48.57% 

નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 02(01)* 10(05)* 28.57% 

કુર 17(03)* 35(10)* 100% 

 

 

                 (2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-      

 

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય ગણુબાય ટકા 
 

વાભાન્મ 11 31.43% 

ભધ્મભ 17 48.57% 

કઠિન 07 20.00% 

કુર 35 100% 

 

                 (3) પ્રકયણ આધારયત પ્રશ્નોની પાલણી :-    

 

પ્રકયણ પ્રકયણનુ ંનાભ ગણુબાય ટકા 
 

1 અધ્મમન અધ્માનભા ંમલૂમાકંનની ભવૂભકા 10 28.57% 

2 મલૂમાકંનની પ્રવલવધઓ 06 17.14% 

3 મલૂમાકંનના પ્રશ્નો નુ ંસ્લરૂ અને પ્રશ્નપ્રકાય 
તેભજ મલૂમાકંન મોજનાઓ 

12 34.29% 

4 ળાાકીમ વલષગ્રાશી મલૂમાકંન 07   20.00% 

કુર 35 100% 
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                  (4)  પ્રશ્નલાય અને પ્રશ્ન પ્રકાય મજુફ ગણુબાય પાલણી :-      

 

પ્રશ્ન 

ક્રભ 
પ્રશ્ન  પ્રકાય કુર પ્રશ્નો 

અને  

કુર ગણુ 
અનાત્ભરક્ષીપ્ર

શ્નો 
ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 

(01)ગણુ (02)ગણુ (03)ગણુ (04)ગણુ (05)ગણુ 
1 08(08) --- ----- --- --- 08(08) 

 

2 ---- 08(04), 
02(01)* 

--- --- --- 08(04), 
02(01)* 

3 ---- ----- 09(03), 
03(01)* 

---- ---- 09(03), 
03(01)* 

4 ---- ----- --- --- 10(02) 
05(01)* 

10(02) 
05(01)* 

કુર 08(08) 08(04), 
02(01)* 

09(03), 
03(01)* 

--- 10(02) 
05(01)* 

35(17) , 
10(03)* 

               સચૂના – બ્લલ્યનુપ્રન્ટભા ં* (ફૂદડી) દળાવલતા પ્રશ્નો નલકલ્ પ્રશ્નો સચુલે છે. 
                        -  કૌંવ ફશાયના અંક પ્રશ્નોના કુર ગણુ દળાવલે છે. 
                        -  કૌંવ અંદયના અંક પ્રશ્નોની કુર વખં્માદળાવલે છે. 

 (5)પ્રશ્નત્રનુ ં રયરૂ : - 

પ્રશ્ન 

નફંય 

પ્રશ્નની નલગત ગણુબાય ટકા 

1 નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો. 08 22.86% 

(આિ પ્રશ્નો છૂલા: પ્રશ્નક્રભાકં 1થી8) 
2 ભાગ્મા મજુફ ઉત્તય રખો.(ગભે તે ચાય) 08 22.86% 

(ાચં પ્રશ્ન  છૂલા: પ્રશ્નક્રભાકં 1   થી 5) 
3 ભાગ્મા મજુફ ઉત્તય રખો.(ગભે તે ત્રણ) 09 25.71% 

(ચાય પ્રશ્ન  છૂલા: પ્રશ્નક્રભાકં 1   થી 4) 
4 વનલસ્તાય ઉત્તય રખો.(ગભ ેતે ફે) 10 28.57% 

(ત્રણ પ્રશ્ન છૂલા: પ્રશ્નક્રભાકં 1   થી 3) 
કુર  35 100% 

સચૂના – ઉય નનદેનળત ભાખા મજુફ કોઇણ પ્રકયણભાથંી અરગ અરગ પ્રકાયના પ્રશ્નો છૂી ળકાળે.-  

        - પ્રકયણ દીિ ગણુબાય મથાલત જલાઇ યશ ેતેની ખાવ કાજી યાખલી. 
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ડી.ઇએર.એડ.        પ્રથભ લષ ૨૦૧૬         કોષ:-૧(ફ)       અધ્મેતા અને મલૂ માકંન 

વભમ :- ૧:૩૦ કરાક                        નમનૂા પ્રશ્નત્ર                         ૩૫ ગણુ           

પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો.      [૦૮] 

૧.  યેભવે આેર મલૂ્ માકંનની વ્ માખ્ મા રખો. 
ય.  ‘પ્રગનત પ્રનતલેદન’ એટરે શુ?ં 

૩.  ઔચાઠયક મલૂ્ માકંનભા ંકઇ ફે ફાફતોનો વભાલળે થામ છે? 

૪.  ઠક્રમાત્ ભક કવોટી એટરે શુ?ં 

.  લસ્ ર્રુક્ષી (અનાત્ ભરક્ષી) પ્રશ્નોના મખુ્ મ પ્રકાય જણાલો. 
૬.  બ્લ લનૂપ્રન્ ટભા ંક્યા ત્રણ ઠયભાણોનો વભાલળે થામ છે? 

૭.  SCEનુ ંરૂૂ ંનાભ રખો. 
૮.  ધોયણ-૮ સધુીનો અભ્માવક્રભ વતંોકાયક યીતે ણૂવ કમાવ ફદર નલદ્યાથીને કયુ ંપ્રભાણત્ર 

આલાભા ંઆલ ેછે? 

પ્રશ્ન-૨ ભાગ્ મા મજુફ ઉત્તય રખો. (કોઇણ ચાય)               [૦૮] 

૧. તપાલતના ફે-ફે મદુ્દા રખો : અધ્મમન ભાટેનુ ંમલૂ્ માકંન અને અધ્મમનનુ ંમલૂ્ માકંન. 
ય. ટૂંકનોંધ રખો : પ્રોજેક્ટ કામવ દ્વાયા મલૂ્માકંન. 
૩. કોઇણ ફે ક્રભનનણાવમક પ્રશ્નોના ઉદાશયણો રખો. 
૪. તપાલતના ફે-ફે મદુ્દા રખો : ભૌગખક કવોટી અને રેગખત કવોટી. 
. ળાાકીમ વલવગ્રાશી મલૂ્ માકંનની આલય મકતા સ્ ટ ટ કયતી કોઇણ ચાય ફાફતો જણાલો. 
પ્રશ્ન-૩ ભાગ્ મા મજુફ ઉત્તય રખો. (કોઇણ ત્રણ)               [૦૯] 

૧. ટૂંકનોધ રખો : મલૂ્ માકંન પ્રઠક્રમા. 
ય. ‘‘નળક્ષણના શરે્ઓુ કેટરે અંળ ેનવદ્ થામ છે તે ચકાવલા વતત મલૂ્ માકંન થવુ ં 

જરૂયી છે.’’ – નલધાન વભજાલો. 
૩. આદળવ કવોટી યચના લખતે ધ્માનભા ંયાખલાની કોઇણ છ ફાફતો જણાલો. 
૪. ળાાકીમ વલવગ્રાશી મલૂ્ માકંનની વકંલ્ ના સ્ ટ ટ કયો. 
પ્રશ્ન-૪  વવલસ્ તાય ઉત્તય રખો:  (કોઇણ ફે)                  [૧૦] 

૧.  ળાાકીમ વલવગ્રાશી મલૂ્ માકંનના પ્રકાયો જણાલી તે નલળનેી વભજ સ્ ટ ટ કયો. 
ય. અનૌચાઠયક મલૂ્ માકંનના ંવાધનો જણાલી ‘ક્રભભાદંડ’ નલળ ેનલગત વભજાલો. 
૩. ળાાકીમ વલવગ્રાશી મલૂ્ માકંનની પ્રલતવભાન નીનત અનવુાય ધોયણ-૧થી ય અને 
 ધોયણ-૩ થી ૮ના મલૂ્ માકંન ભાખાની નલગત જણાલો. 

                                        _________x____________ 
 



ડી.ઇએર.એડ અભ્માવક્રભ યીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 

પ્રથભ લષ (૨૦૧૫-૨૦૧૬) 
કોષ  નફંય :- ૦૨        કોષ નુ ંનાભ :-(અ) કેલણી,વભાજ ,અભ્માવક્રભ અને અધ્મેતા. 

                             (ફ)બાયતીમ વળક્ષણદળષન અને પ્રલતષભાન બાયતીમ વભાજ 

ગણુબાય:-૭૦.                                                            વભમ :- .૩:૦૦ કરાક 

--------------------------------------------------------------------------------- 
કોષ  નફંય :- ૦૨ (અ) કેલણી,વભાજ ,અભ્માવક્રભ અને અધ્મેતા.(૩૫ ગણુ) 

 

(1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-       

 

પ્રશ્ન પ્રકાય પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 
 

અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો 08 08 22.86% 

ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો 07 17 48.57% 

નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 02 10 28.57 

કુર 17 35 100% 

 

(2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-    

 

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય ગણુબાય ટકા 
 

વય 12 34.29% 

ભધ્મભ 17 48.57% 

કઠિન 06 17.14% 

કુર 35 100% 

 

              (3) એકભ આધારયત પ્રશ્નોની પાલણી :-      

 

એકભ એકભનુ ંનાભ ગણુબાય ટકા 
 

1 નળક્ષણની તાજત્લક વભજ 12 34.29% 

2 નળક્ષણ યાજકાયણ અન ેવભાજ 12 34.29% 

3 અધ્મમન,અધ્મેતા અને અભ્માવક્રભ 07 20.00% 

4 જ્ઞાન અને અભ્માવક્રભ 04 11.43% 

કુર  35 100% 
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(4)પ્રશ્નલાય અને પ્રશ્ન પ્રકાય મજુફ ગણુબાય પાલણી :-    

 

પ્રશ્ન 

ક્રભ 
પ્રશ્ન  પ્રકાય કુરપ્રશ્નો 

અને  

કુર ગણુ 
અનાત્ભરક્ષી

પ્રશ્નો 
ટૂંકજલાફી 

પ્રશ્નો 
નનફધંરક્ષી 

પ્રશ્નો 
(01)ગણુ (02)ગણુ (03)ગણુ (04)ગણુ (05)ગણુ 

1 8(8) 
2(2)* 

--- ----- --- --- 8(8) 
2(2)* 

2 ---- 8(4) 
2(1)* 

--- --- --- 8(4) 
2(1)* 

3 ---- ----- 9(૩) 

3(1)* 

---- ---- 9(3) 
3(1)* 

4 ---- ----- --- --- 10(2) 
5(1)* 

10(2) 
5(1)* 

કુર 8(8) 
2(2)* 

8(4) 
2(1)* 

9(3) 

3(1)* 

--- 10(2) 
5(1)* 

35(17)  
12(5)* 

                     સચૂના – બ્લલ્યનુપ્રન્ટભા ં* (ફૂદડી) દળાવલતા પ્રશ્નો નલકલ્ પ્રશ્નો સચુલે છે. 
                              -  કૌંવ ફશાયના અંક પ્રશ્નોના કુર ગણુ દળાવલે છે. 
                              -  કૌંવ અંદયના અંક પ્રશ્નોના કુર વખં્માદળાવલે છે. 
                  (5)    પ્રશ્નત્રનુ ં રયરૂ : - 

પ્રશ્ન
ક્રભ 

પ્રશ્નની નલગત ગણુબાય ટકા 

1 નીચેના પ્રશ્નોનાભાથંી કોઇણ આિ  પ્રશ્નોના  જલાફ રખો. 08 22.86% 

પ્રશ્નક્રભાકં 1થી10   

2 નીચેના પ્રશ્નોનાભાથંી કોઇણ ચાય  પ્રશ્નોના  જલાફ રખો 08 22.86% 

પ્રશ્નક્રભાકં 1થી 5   

3 નીચેના પ્રશ્નોનાભાથંી કોઇણ ત્રણ  પ્રશ્નોના  જલાફ રખો 09 25.71% 

પ્રશ્નક્રભાકં 1થી4   

4 નીચેના પ્રશ્નોનાભાથંી કોઇણ ફ ે પ્રશ્નોના  વનલસ્તાય 
જલાફ રખો. 

10 28.57% 

પ્રશ્નક્રભાકં 1થી3   

કુર  35 100% 
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                 સચૂના – આ નમનૂારૂ ભાખુ ંશોલાથી કોઇણ પ્રકયણભાથંી અરગ અરગ પ્રકાયના પ્રશ્નો  છૂી ળકાળે. 
                          - એકભ દીિ ગણુબાય મથાલત જલાઇ યશ ેતેની ખાવ કાજી યાખલી. 
                         -પ્રકયણ-૧ ભાથંી ાચં ગણુનો પ્રશ્ન ગાધંીજી,ગગજુબાઇ ફધેકા અને સ્લાભી નલલેકાનદંના  

                  (બાયતીમનળક્ષણનલદો)ગચિંતનભાથંી છૂલો. અન્મ ગચિંતકોનો સ્લાધ્મામ એવાઇનભેન્ટ ભા ં 

                  ઇન્ટયનરભા ંરેલાના યશળેે. 
 

 (6)  પ્રકયણલાય પ્રશ્ન ગણુબાય મજુફ પાલણી :-    

 

પ્રકયણ 

ક્રભ 

૧ ગણુ 
ના 
પ્રશ્નો 

૨ ગણુ 
ના 
પ્રશ્નો 

૩ ગણુ 
ના 
પ્રશ્નો 

૫ ગણુ ના 
પ્રશ્નો 

વલકલ 
લગયના 
પ્રશ્નો 

વલકલ 
વાથેના 
પ્રશ્નો 

કુર 

1 2 

1* 

1 1 1 12(5) 

 

1(1)* 

 

13(6) 

 

2 2 

1* 
1 1 1 12(5) 

 

1(1)* 

 

13(6) 

 

3 2 

 

1 

1* 

1 1* 7(4) 

 

2(1)* 

5(1)* 

 

14(6) 

 

4 2 

 

1 1* - 4(3) 

 

3(1)* 

 

7(4) 

 
 

કુર 1(8) 

1(2)* 

 

2(4) 

1(2)* 

 

૩(૩) 

3(1)* 

 

5(2) 

5(1)* 

 

35(17) 

 

12(5)* 

 

47(22) 

 

 
 
 

નોધ;- દયેક પ્રવશ્નકે ઉયોક્ત કોિા ભા ંદળાષલેર ગણુબાય પ્રભાણે પ્રકયણ લાય પ્રશ્નત્ર તૈમાય 
કયવુ ં જેથી દયેક પ્રકયણ ને મોગ્મ ન્મામ ભી ળકે. 
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ડી.ઇએર.એડ.  પ્રથભ લષ-ય૦૧૬ 

કોષ:- ૨(અ)    કેલણી વભાજ, અભ્ માવ અને અધ્મેતા 
વભમ :- ૧:૩૦ કરાક                        નમનૂા પ્રશ્નત્ર                         ૩૫ ગણુ  
પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો. (કોઇણ આિ)         [૦૮] 

 

૧.  કેલણી એ કુદયતી પ્રઠક્રમા છે. કૃનત્રભ નશીં એ વકંલ્ ના કોને આી? 
ય. ‘‘ફાકને વાભાજજક ભનટુ મ ફનાલલા કયતા વશજ કે પ્રાકૃનતક ભનટુ મ ફનાલલા ય 

બાય મકેૂ છે.’’ આ નલધાન કોનુ ંછે? 

૩. ઉનનદ પ્રભાણ_ે__________અાલે તે કેલણી 
૪. યાજ્મ નળક્ષણ બલનની સ્ થાના ક્યાયે થઇ? 
. D.I.E.T.નુ ંરુૂ ંનાભ રખો. 
૬. ગફનવાપં્રદાનમકતાનો અથવ રખો. 
૭. અધ્મમનની કોઇણ એક વ્ માખ્ મા રખો.  
૮. નળશ ુઅલસ્ થાનો વભમગાો________શોમ છે. 
૯.  જ્ઞાનની વ્ માખ્ મા આો. 
૧૦ અભ્ માવક્રભ નનભાવણના ચાય નનદેળક નવધ્ધાતંોનો ઉલ્રખે              ભા ંકયલાભાઆંવ્ મો છે. 
પ્રશ્ન-૨ નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકભા ંઉત્તય આો. (ગભે તે ચાય)          [૦૮] 

૧. યનલન્ દ્રનાથ ટાગોયને ભતે કેલણીની વ્ માખ્ મા આો? 

ય. યાટ રીમ નળક્ષણ ચંના અધ્મક્ષ કોણ શતા. આ ચં નળક્ષણ કામવભા ંકઇ બરાભણ કયી. 
૩.  નલદેળ ગચિંતકે આેર નળક્ષણની કોઇ એક વ્ માખ્ મા રખો. 
૪. સ્ લ નલકાવ ભાટે સ્ લમ ંથૃક્કયણની ત્રણ ધ્ધનતના નાભ રખો. 
. જ્ઞાન પ્રત્ મેમ ભનનુ ંલરણ ક્યા ત્રણ પ્રકાયનુ ંછે?  

પ્રશ્ન-૩ નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકભા ંઉત્તય આો.(ગભે તે ત્રણ)     [૦૯] 

૧. કેલણીનુ ંસ્ લરૂ નલળે નોંધ રખો. 
ય. ળાાભા ંકઇ કઇ વશઅભ્ માવ પ્રવનૃત્ત મોજી ળકામ. 
૩. નળશ ુઅલસ્ થાને અનરુૂ નળક્ષકનુ ંકામવ. 
૪. ડો. એચ.ી.એ આેરા જ્ઞાનના પ્રકાયોની ટૂંકભા ંચચાવ કયો.  
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પ્રશ્ન-૪નીચેના પ્રશ્નોના વસ્ લસ્ તાય ઉત્તય આો. (ગભે તે ફે)   [૧૦] 

૧. ગાધંીજીના જીલનદળવનની ચચાવ કયો. 
ય.  G.C.E.R.T.ના ઉદે્દળો જણાલો. 
૩.  અધ્મમની વકંલ્ ના અને સ્ લરૂની ચચાવ કયો. 

____Best Of Luck____ 
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ડી.ઇએર.એડ અભ્માવક્રભ યીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 

પ્રથભ લષ (૨૦૧૫-૨૦૧૬) 

 કોષ  નફંય :- ૦૨(ફ)   બાયતીમ વળક્ષણદળષન અને પ્રલતષભાન બાયતીમ વભાજ   (૩૫ ગણુ) 
 

            (1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-       

 

પ્રશ્ન પ્રકાય પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 
 

અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો 08 08 22.86% 

ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો 07 17 48.57% 

નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 02 10 28.57 

કુર 17 35 100% 

 

(2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-         

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય ગણુબાય ટકા 
 

વય 12 34.29% 

ભધ્મભ 17 48.57% 

કઠિન 06 17.14% 

કુર 35 100% 

 

(૩) એકભ આધારયત પ્રશ્નોની પાલણી :-                         

એકભ એકભનુ ંનાભ ગણુબાય ટકા 
 

1 બાયતભા ંનળક્ષણપ્રણારી નો નલકાવ 07 20.00% 

2 નળક્ષણની આધાયનળરાનાનળલ્ી મલુ્મ નળક્ષણ અને 
નળક્ષકનીવજ્જતા 

12 34.29% 

3 નળક્ષણની વભાજળાસ્ત્રીમ આધાયનળરા 12 34.29% 

4 બાયતનુ ંફધંાયણ અને નળક્ષણ 04 11.42% 

કુર  
 

35 100% 
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(4) પ્રશ્નલાય અને પ્રશ્ન પ્રકાય મજુફ ગણુબાય પાલણી :-      

 

પ્રશ્ન
ક્રભ 

પ્રશ્ન  પ્રકાય કુર પ્રશ્નો 
અને  

કુર ગણુ 
અનાત્ભરક્ષીપ્રશ્નો ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 

(01)ગણુ (02)ગણુ (03)ગણુ (04)ગણુ (05)ગણુ 
1 8(8) 

2(2)* 
--- ----- --- --- 8(8) 

2(2)* 

2 ---- 8(4) 
2(1)* 

--- --- --- 8(4) 
2(1)* 

3 ---- ----- 9(3) 
3(1)* 

---- ---- 9(3) 
3(1)* 

4 ---- ----- --- --- 10(2) 
5(1)* 

10(2) 
5(1)* 

કુર 8(8) 
2(2)* 

8(4) 
2(1)* 

9(3) 
3(1)* 

--- 10(2) 
5(1)* 

35(17)  
12(5)* 

           સચૂના – બ્લલ્યનુપ્રન્ટભા ં* (ફૂદડી) દળાવલતા પ્રશ્નો નલકલ્ પ્રશ્નો સચુલે છે. 
                     -  કૌંવ ફશાયના અંક પ્રશ્નોના કુર ગણુ દળાવલે છે. 
                      -  કૌંવ અંદયના અંક પ્રશ્નોના કુર વખં્માદળાવલે છે. 
 

(5)પ્રશ્નત્રનુ ં રયરૂ : - 

પ્રશ્ન
ક્રભ 

પ્રશ્નની નલગત ગણુબાય ટકા 

1 નીચેના પ્રશ્નોનાભાથંી કોઇણ આિ  પ્રશ્નોના  જલાફ રખો. 08 22.86% 

પ્રશ્નકભાકં 1 થી 10   

2 નીચેના પ્રશ્નોનાભાથંી કોઇણ ચાય  પ્રશ્નોના  જલાફ ટૂંકભા ં
રખો 

08 22.86% 

પ્રશ્નકભાકં 1 થી 5   

3 નીચેના પ્રશ્નોનાભાથંી કોઇણ ત્રણ  પ્રશ્નોના  જલાફ રખો 09 25.71% 

પ્રશ્નકભાકં 1 થી 4   

4 નીચેના પ્રશ્નોનાભાથંી કોઇણ ફ ે પ્રશ્નોના  વનલસ્તાય જલાફ 
રખો. 

10 28.57% 

પ્રશ્નકભાકં 1 થી 3   

કુર  35 100% 

          સચૂના – આ નમનૂારૂ ભાખુ ંશોલાથી કોઇણ પ્રકયણભાથંી અરગ અરગ પ્રકાયના પ્રશ્નો  છૂી ળકાળે. 

                  - એકભ દીિ ગણુબાય મથાલત જલાઇ યશ ેતેની ખાવ કાજી યાખલી. 
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(6)  પ્રકયણલાય પ્રશ્ન ગણુબાય મજુફ પાલણી :-    

 

પ્રકયણ 

ક્રભ 

૧ ગણુ 
ના 
પ્રશ્નો 

૨ ગણુ 
ના 
પ્રશ્નો 

૩ ગણુ 
ના 
પ્રશ્નો 

૫ ગણુ ના 
પ્રશ્નો 

વલકલ 
લગયના 
પ્રશ્નો 

વલકલ 
વાથેના 
પ્રશ્નો 

કુર 

1 2 

1* 

1 1 - 7(4) 

 

1(1)* 

 

8(5) 

 

2 2 

 
1 

1* 

1 1 12(5) 

 

2(1)* 

 

14(6) 

 

3 2 

 

1 

 

1 1 12(5) 

 

- 

 

12(5) 

 

4 2 

1* 

1 1* 1* 4(3) 

 

1(1)* 

3(1)* 

5(1)* 

 
 

13(6) 

 
 

કુર 1(8) 

1(2)* 

 

2(4) 

1(2)* 

 

૩(૩) 

3(1)* 

 

5(2) 

5(1)* 

 

35(17) 

 

12(5)* 

 

47(22) 

 

 
 
 

નોધ;- દયેક પ્રવશ્નકે ઉયોક્ત કોિા ભા ંદળાષલેર ગણુબાય પ્રભાણે પ્રકયણ લાય પ્રશ્નત્ર તૈમાય 
કયવુ ં જેથી દયેક પ્રકયણ ને મોગ્મ ન્મામ ભી ળકે. 
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ડી.ઇએર.એડ. પ્રથભલષ- ૨૦૧૬            કોષ:-ય(ફ) 
બાયતીમ વળક્ષણ દળષન અને પ્રલતષભાન બાયતીમ વભાજ 

વભમ :- ૧:૩૦ કરાક                        નમનૂા પ્રશ્નત્ર                       ૩૫ ગણુ 

 

પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો. (કોઇણ આિ)         [૦૮] 

 

૧.  ગૌતભ બધુ્ધનો જન્ભ ક્યા ંથમો શતો? 
ય. ભશભદ  ેમગમં્ ફયે ક્યા ધભવની સ્ થાના કયી શતી?  
૩.  કોિાયી કનભળન આમોગની ક્યાયે નનભણ ૂકં કયી? 
૪. નળક્ષક ઠદન કઇ તાયીખે ઉજલામ છે? 
.  વ્ મલવામ પ્રત્ મે પ્રનતફધ્ધતા ક્ષેત્રભા ંકઇ ફે ફાફતોનો વભાલળે કયી ળકામ છે? 
૬.  વાભાજીક ઠયલતવનનો અથવ આો? 
૭. રોકળાશીની વકંલ્ના આો. 
૮. બાયત સ્ લતતં્ર ક્યાયે થયુ?ં 
૯. ફધંાયણની કઇ કરભભા ંમકૂ્ત પયજજમાત પ્રાથનભક નળક્ષણ ભેલલાની જોગલાઇ છે? 
૧૦. એક અિલાઠડમાભા ંઓછાભા ંઓછ ંકેટરા કરાકનુ ંકાભ થવુ ંજોઇએ? 

 

પ્રશ્ન-ય નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકભા ંઉત્તય આો. (કોઇણ ચાય)                  [૦૮] 

 

૧.  ઇસ્ રાનભક નળક્ષણના ઉદે્દયમોની માદી કયો. 
ય.  ળાાભા ંચારતી ભધ્માશન બોજન મોજના અંતગવત મખુ્ મ નળક્ષકની ચાય પયજ  

જણાલો? 

૩. ગાધંીજીએ આદળવ નળક્ષક તયીકે કેલા પ્રકાયના કામવ કૌળલ્ મોને અનનલામવ ગણામ છે? 

૪. વાભાજજક ઠયલતવન રાલનાયા ઠયફોની માદી કયો? 
. બાા નળક્ષણ વફંધંી કઇ-કઇ જોગલાઇઓ બાયતી ફધંાયણભા ંછે? 

 

પ્રશ્ન-૩ નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકભા ંઉત્તય આો. (કોઇણ ત્રણ)              [૦૯] 

૧. ઉનમન વસં્ કાય એટરે શુ?ં 
ય. મખુ્ મ નળક્ષકની છ ળકૈ્ષગણક પયજો રખો. 
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૩. વભાજ અને નળક્ષણ લચ્ ચેનો બેદ વભજાલો. 
૪. બાયતીમ ફધંાયણની યચના નલળે ટૂંકભા ંરખો. 
પ્રશ્ન-૪ નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ મદુ્દાવય આો. (કોઇણ ફે)      [૧૦] 

૧.  વાભાજજક ઠયલતવન રાલનાય ફ તયીકે નળક્ષણ પગરતાથવ કયો. 
ય.  મખુ્ મ નળક્ષકના રક્ષણોની ચચાવ કયો. 
૩. ળૈક્ષગણક વભાન તક ભાટે કોિાયી નળક્ષણ ચંની બરાભણોની નલસ્તાયથી ચચાવ કયો. 
 

_________x____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ડી.ઇએર.એડ અભ્માવક્રભયીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 
પ્રથભ લષ -૨૦૧૬ 

કોષ  નફંય :- ૦3      કોષ નુ ંનાભ :- અભ્માવક્રભ અને લગષવ્મલશાય  
ગણુબાય:-૭૦                                                      વભમ :- .૩:૦૦ કરાક 

 
 

        (1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-    

 

પ્રશ્ન પ્રકાય પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 
 

અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો 16 16 22.86% 

ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો 14 34 48.57% 

નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 04 20 28.57% 

કુર 34 70 100% 

 

         (2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-        

 

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય ગણુબાય ટકા 
 

વય 21 30% 

ભધ્મભ 35 50% 

કઠિન 14 20% 

કુર 70 100% 

 

        (3) એકભ આધારયત પ્રશ્નોની પાલણી :-                 

 

એકભ એકભનુ ંનાભ ગણુબાય ટકા 
 

1 અધ્મમન અને  લગવખડં આંતયઠક્રમા 25 35.71% 

2 સુ્તકારમ,દ્રયમ અને શ્રાવ્મ ICT  વવંાધનનો ઉમોગ 10 14.29% 

3 નળક્ષણ વ્મલશાય અને અધ્માન કૌળલ્મો 20 28.57% 

4 અધ્માન સતૂ્રો અને અધ્મમન- અધ્માન પ્રયકુ્તક્તઓ 15 21.43% 

કુર  70 100% 

 



2 

            (4) પ્રશ્નલાય અને પ્રશ્ન પ્રકાય મજુફ ગણુબાય પાલણી :-  

 

પ્રશ્ન 

ક્રભ 
પ્રશ્ન  પ્રકાય કુર પ્રશ્નો 

અને  

કુર ગણુ 
 

અનાત્ભરક્ષીપ્રશ્નો ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 
(01)ગણુ (02)ગણુ (03)ગણુ (04)ગણુ (05)ગણુ 

1 16(16) 

 
--- ----- --- --- 16(16) 

2 ---- 16(8), 
4(2)* 

--- --- --- 16(8), 
4(2)* 

3 ---- ----- 18(6), 
6(2)* 

---- ---- 18(6), 
6(2)* 

4 ---- ----- --- -- 20(4) 

5(1)* 

20(4) 

5(1)* 

કુર 16(16) 16(8), 
4(2)* 

18(6), 
6(2)* 

-- 20(4) 

5(1)* 

70(34) , 

15(5)* 

           સચૂના – બ્લલયવુપ્રન્ટભા ં* (ફૂદડી) દળાષલતા પ્રશ્નો વલકલ પ્રશ્નો સચુલે છે. 
                   -  કૌંવ ફશાયના અંક પ્રશ્નોના કુર ગણુ દળાવલે છે. 
                    -  કૌંવ અંદયના અંક પ્રશ્નોના કુર વખં્માદળાવલે છે. 

           (5)પ્રશ્નત્રનુ ં રયરૂ : - 

પ્રશ્નક્રભ પ્રશ્નની નલગત ગણુબાય ટકા 
 

1 નીચેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભા ંજલાફ આો. 16 22.86% 

ેટા પ્રશ્નકભાકં 1 થી 16   

2 નીચેના પ્રશ્નોનાના  ટૂંકભા ંઉત્તય  રખો (કોઇણ આિ)  16 22.86% 

ેટા પ્રશ્નકભાકં 1 થી 10   

3 નીચેના પ્રશ્નોનાના  ભાગ્મા મજુફ ઉત્તય રખો (કોઇણ છ) 18 25.71% 

ેટા પ્રશ્નકભાકં 1 થી 8   

4 નીચેના પ્રશ્નોનાના  મદુ્દાવય ઉત્તય રખો (કોઇણ ચાય) 20 28.57% 

ેટા પ્રશ્નકભાકં 1 થી 5   

કુર  70 100% 

          સચૂના – આ નમનૂારૂ ભાખુ ંશોલાથી કોઇણ પ્રકયણભાથંી અરગ અરગ પ્રકાયના પ્રશ્નો  છૂી ળકાળે. 

                    - એકભ દીિ ગણુબાય મથાલત જલાઇ યશ ેતેની ખાવ કાજી યાખલી 
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ડી.ઇએર.એડ.પ્રથભ લષ—૧૬ 

         કોષ:-3   અભ્ માવક્રભ અને લગષવ્મલશાય   ગણુબાય:-૭૦   વભમ :- .૩:૦૦ કરાક                                               

 

પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભા ંઉત્તય રખો.         [૧૬] 

 

૧.  ળાા ગફનલ્ ડગં ભાટે ક્યા આકાયો પ્રચગરત છે? 

ય.  ડો. વલવલ્રી યાધાકૃટ ણન ેકઇ કેલણીની લાત કયી છે? 

૩. ક્યા પ્રોજેક્ટ અંતગવત લગવખડં ફશાયની તભાભ જગ્ માનો અધ્મમન વવંાધન તયીકે 
ઉમોગ કયલાભા ંઆલે છે? 

૪. યાટ રીમ નળક્ષણનીનતનુ ંનનભાવણ ક્યા નવદ્ાતં ય થમલેુ ંછે? 

. શ્રેણીનલશીન ઘટક નળક્ષણ મોજનાનુ ંલણવન લોળફનવના ક્યા સુ્ તકભા ંકયલાભા ં               
આવ્યુ ંછે? 

૬. પ્રોજેક્ટ કામવ દ્વાયા ફાકોભા ંક્યા ગણુોનો નલકાવ થામ છે? 

૭. દ્દય મ-શ્રાવ્મ ભાધ્ મભની ્ાનન્ વવ નોએરાની વ્ માખ્ મા આો. 
૮. ICTનુ ંરંુુ નાભ આો. 
૯. વભોલઠડમા નલદ્યાથીઓ કોને કશલેામ? 

૧૦. લગવવ્મલશાયને ક્યા ફ ેમખુ્ મ નલબાગભા ંલશચચલાભા ંઆલે છે? 

૧૧. ફ્રેન્ ડવવના લગવવ્મલશાયભા ંનલદ્યાથીઓ કેટલુ ંફોલ્ મા તે કમા ઘટકો યથી જાણી ળકામ? 

૧ય. નલમાગબમખુ કૌળલ ્ મભા ંઅનનચ્ છનીમ લતવનો ક્યા ંક્યા ંછે? 

૧૩. વકંલ્નાઓના સ્ ટ ટીકયણ ભાટે યુંુ ંઅધ્ માન સતૂ્ર વનલળે ઉકાયક છે? 

૧૪. કાવ્ મ નળક્ષણ ભાટે કઇ  પ્રયકુ્તક્ત નલળે ઉમોગી નીલડે છે? 

૧. નનદળવન પ્રયકુ્તક્ત કોને કશલેામ? 

૧૬. અધ્માન સતૂ્રોની લાત વૌપ્રથભ ક્યા ભનોલૈજ્ઞાનનકે કયી શતી? 

 

પ્રશ્ન-૨ નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકભા ંઉત્તય રખો. (કોઇણ આિ)         [૧૬] 

 

૧. ઇ-બકુ રામબ્રેયીના ફ ેરાબ જણાલો. 
ય. ળાા ગફનલ્ ડગં અંગે એનલ્ લન ટોપરયના નલચાયો જણાલો. 
 

કુ

ર

 

ગુ

ણ

: 

૭

૦ 
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૩. આય.ટી.ઇ.(યાઇટ ટુ એજ્યકેુળન)ની જોગલાઇ મજુફ ળાા વભમભા ં 

      નળક્ષકે લગવકામવ ઉયાતં કઇ કાભગીયી કયલાની શોમ છે? 

૪. કોિાયી નળક્ષણચંે સુ્ તકારમ વદંબે શુ ંઅગબપ્રામ આ્ મો છે? 

. ગફનભાગવદનળિત સુ્ તકોની ઉમોગગતા જણાલો. 
૬. નળક્ષણ વ્ મલશાય એટરે શુ?ં 

 

૭. લગવખડંભા ંક્યા ત્રણ પ્રકાયની આંતયઠક્રમા થામ છે? 

૮. પ્રશ્નપ્રલાઠશતા કૌળલ્ મના ઉદે્દળો જણાલો. 
૯.  અધ્માન સતૂ્રોની વ્ માખ્ મા આો. 
૧૦. અધ્ માન પ્રયકુ્તક્તઓની માદી ફનાલો. 
 

પ્રશ્ન-૩ ભાગ્મા મજુફ ઉત્તય રખો. (કોઈ ણ છ)     [૧૮] 

 

૧.  અધ્ મમનના વાધન તયીકે નલનલધ પ્રમોગળાાઓ જણાલી કોઇણ એક પ્રમોગળાા 
નલળેનોંધ રખો. 

ય.  પ્રવનૃત્ત આધાઠયત જૂથ વશામક અધ્ મમનના શરે્ઓુ જણાલો?  

૩.  અભ્ માવક્રભભા ંનલમલસ્ ર્નુી વદંગી ભાટે કમા-કમા ભાદંડો ધ્ માને રેળો? 

૪.  નલદ્યાથીઓને વદંબવ ભાટે સુ્ તકારમના ઉમોગ અંગેનુ ંભાગવદળવન રંુુ ાડલા ભાટે 
કેવુઆંમોજન કયળો? 

.   નલદ્યાથીઓને પ્રશ્નો છૂતી લખતે કઇ-કઇ ફાફતો ધ્માનભા ંયાખળો? 

૬.   કા.ા. કામવ કૌળલ્ મનુ ંભશત્ લ જણાલો. 
૭.  અધ્ માન પ્રયકુ્તક્ત તયીકે કિતૂી નલદ્યા નલળે નોંધ રખો. 
૮.  ગશૃકામવ આતી લખતે નળક્ષકે કઇ કાજી યાખલી જોઇએ?  
 

પ્રશ્ન-૪ નીચેના પ્રશ્નોના મદુ્દાવય ઉત્તય રખો. (કોઈ ણ ચાય)    [૨૦] 

 

૧.  શ્રેણીનલઠશન ઘટક નળક્ષણ મોજનાનુ ંસ્ લરૂ સ્ ટ ટ કયી તેના પામદા લણવલો. 
ય.  બમમકુ્ત ઠયનસ્ થનતભા ંધ્માન, પ્રેયણા અને નળસ્ ત ેદા કયલા શુ ંકયળો? 
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૩.  ઠપલ્ ભ અને ડોયુંભુેન્ ટયી દ્વાયા અધ્મમન અનબુલો આતી લખતે કઇ-કઇ ફાફતો ધ્માનભા ં
યાખળો?  

૪. પ્રો.નેડ ફ્રેન્ ડવે આરેા ંલગવવ્ મલશાયના દવ ઘટકો વભજાલો. 
૫. અધ્ માન સતૂ્રોની વકંલ્ ના સ્ ટ ટ કયી નલનલધ અધ્માન સતૂ્રોના નાભ જણાલો. 

અધ્માન સતૂ્રોનુ ંભશત્ લ વભજાલો.  
_________x____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ડી.એર.એડ અભ્માવક્રભયીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 
પ્રથભ લષ (૨૦૧૫-૨૦૧૬) 

કોષ  નફંય :- ૦૪ કોષ નુ ંનાભ :-(અ) ગજુયાતી પ્રાવલણ્મ (વજ્જતા) 
                                   (ફ) Proficiency in English  [અંગે્રજી  પ્રાવલણ્મ (વજ્જતા)] 
ગણુબાય:-૭૦.                                                        વભમ :- .૩:૦૦ કરાક 

 

કોષ નુ ંનાભ :-૦૪(અ) 
ગજુયાતી પ્રાવલણ્મ (વજ્જતા) 

[તભાભ ભાધ્મભ ભાટે પયજીમાત]                                           વભમ :- .1:3૦ કરાક    [૩૫ ગણુ]                                    
 

            (1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-     

 

પ્રશ્ન પ્રકાય પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 
 

અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો 08 08 22.86% 

ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો 04(1)* 
03(1)* 

08 
09 

22.86% 
25.71% 

નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 02(1)* 10 28.57% 

કુર 17(3)* 35 100% 

 

           (2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-      

 

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય ગણુબાય ટકા 
 

વય 10 28.57% 

ભધ્મભ 18 51.42% 

કઠિન 07 20.00% 

કુર 35 100% 

 

 

 

 

 



          
2 

        (3) એકભ આધારયત પ્રશ્નોની પાલણી :-     

એકભ એકભનુ ંનાભ  કુર ગણુ ટકા 

1 બાા અને તેના કૌળલ્મો  12 34.29% 

2 ગજુયાતી બાાનો ઈનતશાવ અને વાઠશત્મ સ્લરૂો  13 37.14% 

૩ ગજુયાતી ભાર્બૃાાનુ ંભશત્તલ  04 11.43% 

4 વ્મલશાઠયક વ્માકયણ  06 17.14% 

કુર  35 100% 

           

           (4) પ્રશ્નલાય અને પ્રશ્ન પ્રકાય મજુફ ગણુબાય પાલણી :-   

પ્રશ્ન 

ક્રભ 
પ્રશ્ન  પ્રકાય કુર પ્રશ્નો 

અને  

કુર ગણુ 
અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 

(01)ગણુ (02)ગણુ (03)ગણુ (04)ગણુ (05)ગણુ 
1 8(8) 

 
--- ----- --- --- 8(8) 

 

2 ---- 8(4) 
2(1)* 

--- --- --- 8(4) 
2(1)* 

3 ---- ----- 9(3) 
3(1)* 

---- ---- 9(3) 
3(1)* 

4 ---- ----- --- --- 10(2) 
5(1)* 

10(2) 
5(1)* 

કુર 8(8) 

 
8(4) 

2(1)* 
9(3) 

3(1)* 
--- 10(2) 

5(1)* 
35(17) 
10(3)* 

 

               સચૂના –બ્લલ્યનુપ્રન્ટભા ં* (ફૂદડી) દળાવલતા પ્રશ્નો નલકલ્ પ્રશ્નો સચુલે  

                       - કૌંવ ફશાયના અંક પ્રશ્નોના કુર  ગણુ દળાવલે છે  

                     -કૌંવ અંદયના અંક પ્રશ્નોના કુર વખં્માદળાવલે છે.   

  - જે તે ભાધ્મભ ના કવલશ્રીઓ કે રેખકો અંગે  કોરેજ કક્ષાએ    એવાઇનભેન્ટકામષ 
કયાલીને આંતયીક  ગણુાકંન ભા ંતેનો વભાલે કયલો 
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        (5)પ્રશ્નત્રનુ ં રયરૂ : - 

પ્રશ્ન
ક્રભ 

પ્રશ્નની નલગત ગણુબાય ટકા 

1 નીચે આેર પ્રશ્નોના એકએક લાક્યભા ંજલાફ આો. 08 22.86% 

પ્રશ્નકભાકં 1 થી 8   

2 નીચે આેર પ્રશ્નોનાના ટૂંકભા ંઉત્તય રખો (કોઇણ ચાય)  08 22.86% 

 પ્રશ્નકભાકં 1 થી 5   

3 નીચે આેર પ્રશ્નોનાના ટૂંકભા ંઉત્તય રખો (કોઇણ ત્રણ) 09 25.71% 

ેટા પ્રશ્નકભાકં 1 થી 4   

4 નીચે આેર પ્રશ્નોનાના  નલગતે ઉત્તય રખો (કોઇણ ફે ) 10 28.57% 

પ્રશ્નકભાકં 1 થી ૩   

કુર  35 100% 

 

સચૂના  

–આ નમનૂારૂ ભાખુ ંશોલાથી કોઇણ પ્રકયણભાથંી અરગ અરગ પ્રકાયના પ્રશ્નો  પછૂી                             
ળકાળે 

                       - એકભ દીિ ગણુબાય મથાલત જલાઇ યશ ેતેની ખાવ કાજી યાખલી. 
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ડી.ઇએર.એડ.પ્રથભલષ-૨૦૧૬ 

        કોષ :- ૪(અ)           ગજુયાતી પ્રાવલણ્ મ      [તભાભ ભાધ્મભ ભાટે પયજીમાત] 
આદળષ પ્રશ્નત્ર                વભમ-1:30 કરાક                       [૩૫ ગણુ] 

 

પ્રશ્ન-૧  નીચે આેરા પ્રશ્નોના એક લાક્યભા ંઉત્તય રખો.      [૦૮] 

૧. બાા અધ્મમનના ંમખુ્ મ ક્ષેત્રો રખો.  
ય. આદળવ લાચન એટરે શુ?ં 

૩. ગજુયાતી વાઠશત્ મના આદ્યકનલ કોણ કશલેામ છે? 
૪. ‘વયસ્ લતી ચદં્ર’ નલરકથાના રેખકનુ ંનાભ રખો. 
. ભધ્ મકારીન ગજુયાતી વાઠશત્ મ કમા સ્ લરૂભા ંરખાયુ ંછે? 
૬. ભાર્બૃાા ‘ગૌયલઠદન’ ક્યાયે ઉજલીએ છીએ? 
૭. ‘કતવઠય’ લાક્ય કોન ેકશલેામ? 
૮. ‘ીા ફૂરોની ભાા’ લાક્યભાથંી નલળેણ ળોધી રખો. 
પ્રશ્ન-ય નીચે આેરા પ્રશ્નોનાભાથંી ટૂંકભા ંઉત્તય રખો. (ગભે તે ચાય)   [૦૮] 

૧.   શ્રલણ કૌળલ્ મની વકંલ્ ના સ્ ટ ટ કયો. 
ય.   લાચન એટરે શુ?ં લાચનના પ્રકાયો જણાલો. 
૩.   ગજુયાતી અને વસં્ કૃતનો વફંધં જણાલો. 
૪. ગાધંીયગુના કોઇ ફે વાઠશત્ મકાયો અને તભેની કૃનતના નાભ રખો. 
. ગજુયાતી બાાભા ંલયાતા નલયાભગચશનોની માદી ફનાલો. 
પ્રશ્ન-૩ નીચે આેરા પ્રશ્નોના ઉત્તય રખો. (ગભે તે ત્રણ)     [૦૯] 

૧. વાપં્રત વાઠશત્ મકાયો તયીકે યાજેન્ દ્ર ળાશનુ ંપ્રદાન લણવલો. 
ય. ભગણળકંય યત્ નજી બ્ ‘કાન્ ત’ની વાઠશત્ મકૃનતઓ જણાલો. 
૩. ભાર્બૃાાનુ ંભશત્ લ સ્ ટ ટ કયો. 
૪. જોડણીકોળ એટરે શુ?ં તેના ઉમોગની પ્રવનૃત્તઓ જણાલો. 
પ્રશ્ન-૪ નીચે આેરા પ્રશ્નોના વલગતે ઉત્તય રખો. (ગભે તે ફે)    [૧૦] 

૧. કથન કૌળલ્ મની વકંલ્ ના આી કથન અગબવ્ મક્તક્ત ખીરલાની પ્રવનૃત્તઓ જણાલો. 
ય. રેખનના પ્રકાયો જણાલી કોઇ એક નલળે નલગતે રખો.  

૩.  જૂની ગજુયાતીથી અલાવચીન ગજુયાતી સધુીની નલકાવમાત્રા જણાલો. 
_________x____________ 



                                  5 

 કોષ નુ ંનાભ :-(B) Proficiency in English  [અંગે્રજીભા ંપ્રાવલણ્મ (વજ્જતા)][35 marks] 
F.Y.  D.EL.Ed.-2016        Course : 4 [B]            [તભાભ ભાધ્મભ ભાટે પયજીમાત] 
(1) Weightage to form of question(પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી):-   

 

FORM OF QUESTION NO. OF QUESTION Marks percentege 
Objective 

(અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો) 
08 08 22.86% 

Short answer 

(ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો) 
07, 
(2)* 

17,  

5* 

48.57% 

Essay 

(નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો) 
02, 
(1)* 

10, 
5* 

28.57% 

Total 17, 
(3)* 

35, 
 10* 

100% 

       * it show alternative questions 

(2) Weightage to content (કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી):-   

 

Type of content Marks Percentage 

 
Easy 15 

 
42.86% 

Average 10 
 

28.57% 

Difficult 10 
 

28.57% 

Total 35 
 

100% 

 

(3) Units wise marks allotted(એકભ આધારયત પ્રશ્નોની પાલણી):- 

Unit no. Unit`s  name Marks Percentage 

 
Unit -1 English lang.& its Scpope 08 22.86 

 

Unit -2  Listening &speaking skill 08 22.86 
 

Unit -3 Reading skills 09 
 

25.71 

Unit -4 Development of writing skills 10  
28.57 

TOTAL  35 100% 
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(4) BLUE-PRINT(પ્રશ્નલાય અને પ્રશ્ન પ્રકાય મજુફ ગણુબાય પાલણી ):-  

NO.  
OF 

QUESTION 

Units TYPE OF QUESTION Total 

 Objective 
type 

Short  answer 
type 

Essay  
type 

(01) 

Marks 
(02) 

Marks 
(03)

Marks 
(04) 

Marks 

(05) 

Marks 
1 

 
Units 1 to 4 8(8) 

 
--- ----- --- --- 8(8) 

 

2 

 
Units 1 to 4 ---- 8(4) 

2(1)* 
--- --- --- 8(4) 

2(1)* 

3 

 
Units 1 to 4 ---- ----- 9(3) 

3(1)* 
---- ---- 9(3) 

3(1)* 

4 

 
Units 1 to 4 ---- ----- --- --- 10(2) 

5(1)* 
10(2)  
5(1)* 

Total  8(8) 

 
8(4) 

2(1)* 
9(3) 

3(1)* 
--- 10(2) 

5(1)* 
35(17)  
10(3)* 

Note–Figures outside the bracket indicates markes and figures within the bracket shows no.  

of questions. 

- * it show alternative questions/marks. 

(5)Format of Question Paper(પ્રશ્નત્રનુ ં રયરૂ) : - 

NO.  
OF 

QUESTION 

Question Format Marks Percentage 

 

1 Answer the following questions in one sentence each  . 
Multiple  choice based Questions ( Que. 1 to 8) 
 

08 

 

22.86% 

2 Answer the following questions in  short.   (Any Four) 
( Que. 1 to 5) 

 

08 

 

22.86% 

3 Answer the following questions . (Any  Three) 
( Que. 1 to 4) 
 

09 25.71% 

4 Answer the following questions in  details (Any  Two) 

( Que. 1 to 4) 
 

10 28.57% 

total  35 

 

100% 
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F.Y.D.EL.Ed.-2015Course : 4 [B] Proficiency in English  [અંગે્રજીભા ંપ્રાવલણ્મ 
વજ્જતા]Model Question Paper 

[Hours : 1.30                                                                    Total Marks :35 ] 

 

Q.1    Answer The Following Question In One Sentence each.   [8] 

[1]  Give the name of the basic skills of English Language Teaching. 

  [અંગે્રજી બાા નળક્ષણના ામાના કૌળલ્ મોના નાભ આો.] 
[2]   What is dictation  

  [શ્રતુરખેન એટરે શુ?ં] 

[3]  Mention the types of  Writing  

  [રેખનના પ્રકાય જણાલો.] 
[4]  Is the English Language necessary for a  buisinessman? 

  [શુ ંઅંગે્રજી બાા ગફઝનેળભને ભાટે જરૂયી છે?] 

[5]  What do you man by Language? 

  [બાા એટરે શુ?ં] 

[6]  State the Concept of reading? 

  [લાચંનની વકંલ્ ના વભજાલો.] 
[7]   What is the concept speaking skill? 

  [કથન કૌળલ્ મની વકંલ્ ના જણાલો?] 

[8]  How many Vowells are there in English Language? 

  [અંગે્રજી બાાભા ંકેટરા ંસ્ લયો આલેરા ંછે?] 

Q.2    Answer The Following Question In Short. [Any four]   [8] 

[1]  How are „Language games‟ useful in teching English? 

  [‘‘બાા યભતો’’ અંગે્રજી બાા ળીખલલાભા ંકઇ યીતે ભદદરૂ થામ છે?] 

[2]  Write down the name of four activities of  listening skill. 

  [શ્રલણ કૌળલ્ મની કોઇણ ચાય પ્રવનૃત્ત જણાલો.] 
[3]  Why reading and writing skills are devided into Passive skills? 

  [લાચંન કૌળલ્ મ અને રેખન કૌળલ્ મને(“Pressive skills”)ભા ંનલબાજીત કેભ કયેર છે?] 

[4]  What is Transcription? 

  [અનરુેખન એટરે શુ?ં] 
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[5]  How does the term “Global Language” differ from the term “International 

Language”?  

[‘‘લૈનિક બાા’’ એ ‘‘આંતયયાટ રીમ બાા’’ આ ફે ળબ્લ દો કઇ યીતે એકફીજાથી અરગ     

ડે છે?] 

Q.3    Answer the following questions [Any three]     [9] 

[1]  What will you do to develope student‟s vocabulary? 

  [નલદ્યાથીઓનુ ંળબ્લ દબડંો લધાયલા તભે કેલી પ્રવનૃત્તઓ કયળો?] 

[2]  “English is the Window to the World.” Explain  

  [‘‘અંગે્રજી બાાની નલિની ફાયી તયીકે કશલેાભા ંઆલે છે.’’-વભજાલો] 
[3]  What is the difference between reading aloud and silent reading? 

  [મખુલાચન અને ળાતંલાચન લચ્ ચેનો બેદ સ્ ટ ટ કયો.] 
[4]  Explain the Concept of Free Writing with an example. 

  [મકૂ્ત રેખનની વકંલ્ ના ઉદાશયણ વાથે વભજાલો.] 
Q.4    Answer the following question in details. [Any Two]   [10] 

[1]  Explain the format of an application with the example. 

  [અયજી રેખનનુ ંભાખુ ંઉદાશયણ વાથે વભજાલો.]  

[2]  Enlist the main activities of English reading club. 

[“English Reading Club”ની મખુ્ મ પ્રવનૃત્તઓની માદી રખો.] 
[3]  Which are the sub-skills of each language skills 

  [બાા કૌળલ્ મના ેટા કૌળલ્ મો કમા-ંકમા ંછે તે જાણાલો.] 
 

__________[Best of Lack]__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ડી.ઇએર.એડ અભ્માવક્રભયીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 
પ્રથભ લષ (૨૦૧૫-૨૦૧૬) 

કોષ  નફંય :- ૦૫                     કોષ નુ ંનાભ :-(અ)ગજુયાતી  ધોયણ ૧ થી ૫(ગજુયાતી ભાધ્મભ) 

                                                         (ફ) માષલયણ  ધોયણ ૧ થી ૫ 

 ગણુબાય:-૭૦.વભમ :- .                                                           ૩:૦૦ કરાક 

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

            કોષ નુ ંનાભ :- ૦૫ (અ) ગજુયાતી  ધોયણ ૧ થી ૫  (ગજુયાતી ભાધ્મભભાટે ) 

           (1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી : 
પ્રશ્ન પ્રકાય પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 

 

અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો 08 08 22.86% 
 

ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો 07 17 48.57% 
 

નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 02 10 28.57% 
 

કુર 17 35 100% 
 

 

           (2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-           

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય ગણુબાય ટકા 
 

વય 10 28.57% 

ભધ્મભ 18 51.43% 

કઠિન 07 20.00% 

કુર 35 100% 

 

          (3) એકભ આધારયત પ્રશ્નોની પાલણી :-         

એકભ એકભનુ ંનાભ ગણુબાય ટકા 
1 ભાર્બૃાા ના અભ્માવક્રભનુ ંસ્લરૂ અને નલકાવત્ભક 

આલતવન  
02 

 

05.71% 

2 ગજુયાતી અધ્મમન-અધ્માન ધ્ધધ્ધ્તઓ 05 14.29% 

3 ભાર્બૃાા નળક્ષણનુ ંમલૂ્માકંન 04 11.43% 

4 વ્માકયણ નળક્ષણ 04  11.43% 

5 ગજુયાતી નલમલસ્ર્ ુધોયણ  ૧ થી ૫ 20         57.14% 

કુર  35 
 

100% 
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             (4) પ્રશ્નલાય અને પ્રશ્ન પ્રકાય મજુફ ગણુબાય પાલણી :-   

પ્રશ્ન 

ક્રભ 
પ્રશ્ન  પ્રકાય કુર પ્રશ્નો 

અને  

કુર ગણુ 
અનાત્ભરક્ષીપ્રશ્નો ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 

(01)ગણુ (02)ગણુ (03)ગણુ (04)ગણુ (05)ગણુ 
1 8(8) 

 
--- ----- --- --- 8(8) 

 

2 ---- 8(4) 
2(1)* 

--- --- --- 8(4) 
2(1)* 

3 ---- ----- 9(3) 
3(1)* 

---- ---- 9(3) 
3(1)* 

4 ---- ----- --- --- 10(2) 
5(1)* 

10(2) 
5(1)* 

કુર 8(8) 

 
8(4) 

2(1)* 
9(3) 

3(1)* 
--- 10(2) 

5(1)* 
35(17) 
10(3)* 

 

 સચૂના –બ્લલ્યનુપ્રન્ટભા ં* (ફૂદડી) દળાવલતા પ્રશ્નો નલકલ્ પ્રશ્નો સચુલે  

 કૌંવ ફશાયના અંક પ્રશ્નોના કુર ગણુ દળાવલે છે –કૌંવ અંદયના અંક પ્રશ્નોના કુર વખં્માદળાવલે છે 

 પ્રશ્નકભાકં -1  ભા ંફે પ્રશ્નો ધ્ધધ્ધ્તળાસ્ત્રભાથંી  તથા છ પ્રશ્નો નલમલસ્ર્ભુાથંી છૂલા., 
 પ્રશ્નકભાકં -2  ધ્ધધ્ધ્તળાસ્ત્રભાથંી  , પ્રશ્નકભાકં -૩નલમલસ્ર્ભુાથંી , 
 પ્રશ્નકભાકં -4(1) એક  નનફધં અથલા એક મદુ્દા યથી લાતાવ  (2)  ધ્ધધ્ધ્તળાસ્ત્રભાથંી  

            (5)પ્રશ્નત્રનુ ં રયરૂ : - 
પ્રશ્નક્રભ પ્રશ્નની નલગત ગણુબાય ટકા 

1 નીચેના પ્રશ્નોના એકએક લાક્યભા ંજલાફ આો. 08 22.86% 

પ્રશ્નકભાકં 1 થી 8   

2 નીચેના પ્રશ્નોનાના  ટૂંકભા ંઉત્તય  રખો (કોઇણ ચાય)  08 22.86% 

 પ્રશ્નકભાકં 1 થી 5   

3 નીચેના પ્રશ્નોનાના  ટૂંકભા ંઉત્તય રખો (કોઇણ ત્રણ) 09 25.71% 

ેટા પ્રશ્નકભાકં 1 થી 4   

4 નીચેના પ્રશ્નોનાના  મદુ્દાવય ઉત્તય રખો  10 28.57% 

એક નનફધં અથલા એક મદુ્દા યથી લાતાવ પ્રશ્નકભાકં 1 થી 2   

કુર  35 100% 

                        સચૂના –ધોયણ ૪  ના વદંગી ના ાિક્રભાકં -3-4-6-9-11-12-ભાથંી 08 ગણુ ના પ્રશ્નો 
                       -ધોયણ ૫ ના વદંગી ના ાિક્રભાકં -2-6-7-9-12-13-ભાથંી 07 ગણુ ના પ્રશ્નો 
                       -નનફધં અથલા એક મદુ્દા યથી લાતાવરેખનના 05 ગણુ - એકભ દીિ ગણુબાય મથાલત જલાઇ 

યશ ેતેની ખાવ કાજી યાખલી. 
                                કોષ:- ૦૫ (અ)   જે તે ભાધ્મભ ને અનરુક્ષીને ધોયણ ૧ થી ૫ના વલમલસ્ત ુઆધાયીત  

(જે તે ભાધ્મભ) નુ ં35 ગણુ નુ ંપ્રશ્નત્ર શળે. 
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ડી.ઇએર.એડ.પ્રથભ લષ-ય૦૧૬ 

કોષ:--(અ)                ગજુયાતી ધોયણ-૧ થી           (ગજુયાતી ભાધ્મભ) 

વભમ :- ૧:૩૦ કરાક                        નમનૂા પ્રશ્નત્ર                       ૩૫ ગણુ 

 

પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોના એક-એક લાક્યભા ંઉત્તય રખો.     [૦૮] 

૧. બાાને શદુ્ યાખલાનુ ંકાભ કોણ કયે છે? 

ય. બાાની કઇ ધ્ધનતથી નુયાલતવન અને દ્દઢીકયણ થામ છે? 
૩. ળેખ અબ્લ દુરા ળા ભાટે ભન ભાયીને ફવેી યશતેા? 
૪. લાગણમાએ ડાનઘમાને કેભ છોડી મકૂ્યો? 
. ઊંટને એક દાતં શતો નઠશિં તે પકીયે ળાના આધાયે કહ્ુ?ં 
૬. ધોયણ-ભા ંસયેુળ દરાર યગચત કાવ્ મ જણાલો. 
૭. બરૂચ જજલ્ રાભા ંક્યા કમા ગાભે અજામફી વભાન સ્ થ આલલેુ ંછે? 
૮. લોલ્ ટયને ક્યા યોગે ઘેયી રીધા શતા?ં 
 

પ્રશ્ન-ય નીચેના પ્રશ્નોનાભાથંી કોઇણ ચાય પ્રશ્નના ટૂંકભા ંઉત્તય રખો.    [૦૮] 

૧. ભાર્બૃાાનો શરે્કેુન્ દ્રી અભ્ માવક્રભનુ ંભશત્ લ જણાલો. 
ય. મખુ લાચંનનુ ંમલૂ્ માકંન કયતી લખતે ધ્માનભા ંયાખલાની ફાફતો દળાવલો. 
૩. નલચાય-નલસ્ તાયના મલૂ્ માકંન ભાટેનુ ંચેકગરસ્ ટ તૈમાય કયો. 
૪. વ્માકયણ નળક્ષણન ેયવપ્રદ ફનાલલાના ઉામ રખો. 
. અભ્માવક્રભ અંગે ડો. યાધાકૃટ ણનો ભત જણાલો. 
 

પ્રશ્ન-૩ નીચેના પ્રશ્નોનાભાથંી કોઇણ ત્રણ પ્રશ્નના ટૂંકભા ંઉત્તય રખો.    [૦૯] 

૧. ‘અલ્ રક દલ્ રક’ કાવ્ મના કનલનુ ંનાભ જણાલી કાવ્ મનુ ંટૂંકભા ંયવદળવન કયાલો. 
ય. ધોયણ-ભા ંદોરત બ્ ગરગખત ાિનુ ંનાભ આી. ‘લારા’નુ ંાત્રરેખન કયો. 
૩. ‘યાતા ંફૂર’ કાવ્ મભા ંયાતા ંયંગને કઇ કઇ જગ્ માએ લણવવ્ મો છે? (તભાયા ળબ્લ દભા ંરખો) 
૪. વમાજી યાલે લડોદયા વમાજી ફાગભા ંક્યા ફે છોકયાના તુા ંમકૂાવ્ મા ંછે? ળા ભાટે? 

 
 
 
 



 
 

4 

 

પ્રશ્ન-૪ નીચેના પ્રશ્નોનાભાથંી વવલલસ્ તાય ઉત્તય રખો.      [૧૦] 

૧. કોઇ ણ એક નનફધં રખો.  

 આજના નળગક્ષત ફકેાયની વ્ મથા 
 ઉનાાની ફોય  
 આ ભોંઘલાયી તોફા 
 જો હુ ંનળક્ષણ પ્રધાન શોઉં તો 
અથલા 
૧.   મદુ્દા યથી લાતાવ રખો.  
એક નગય-ધોફીઘાટ-ધોફી અને તેની ત્નીનુ ંશોવુ-ંકડા ંધોલા-ંદૂયથી ફદૂંકની ગોી છૂટલી. 
ધોફીનુ ંમતૃ્ ય ુથવુ-ં તેભની ત્નીનો નલરા-ફાદળાશ ાવે ન્મામ ભાગંલો ફાદળાશનો ન્ મામ-
ધોફીની ત્ નીનો નનણવમ વાચો ન્ મામ. 
ય.   દ્ય નળક્ષણની ધ્ધનતઓના ંનાભ જણાલી ગીત અગબનમ ધ્ધનત રાબારાબ વાથે રખો.
   

 _________x____________ 
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ડી.ઇએર.એડ અભ્માવક્રભયીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 
પ્રથભ લષ (૨૦૧૫-૨૦૧૬) 

કોષ  :- ૫(ફ) માષલયણ  ધોયણ ૧ થી ૫ [૩૫ ગણુ] 
(1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-     

 

પ્રશ્ન પ્રકાય પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 
 

અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો 08 08 22.86% 
 

ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો 07 17 48.57% 
 

નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 02 10 28.57% 
 

કુર 17 35 100% 
 

 

(2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-          

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય ગણુબાય ટકા 
 

વય 10 28.57% 
 

ભધ્મભ 17 48.57% 
 

કઠિન 08 22.86% 
 

કુર 35 100% 
 

 

(3) એકભ આધારયત પ્રશ્નોની પાલણી            

એકભ એકભનુ ંનાભ 

 

ગણુબાય ટકા 

1 માવલયણીમ નળક્ષણની વકંલ્ના 02 05.71% 

2 ફાકોના નલચાયોની વભજ 03 08.57% 

3 લગવખડં પ્રત્મામન અને મલૂ્માકંન 05 14.29% 

4 અધ્માનનુ ંઆમોજન 05 14.29% 

5 માવલયણ નલમલસ્ર્ ુધોયણ-૧ થી ૫ 20 57.14% 

કુર  35 100% 
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(4) પ્રશ્નલાય અને પ્રશ્ન પ્રકાય મજુફ ગણુબાય પાલણી :-   

પ્રશ્ન 

ક્રભ 
પ્રશ્ન  પ્રકાય કુર પ્રશ્નો 

અને  

કુર ગણુ 
અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 

(01)ગણુ (02)ગણુ (03)ગણુ (05)ગણુ 
1 8(8) 

 
--- ----- --- 8(8) 

 

2 ---- 8(4) 
2(1)* 

--- --- 8(4) 
2(1)* 

3 ---- ----- 9(3) 
3(1)* 

---- 9(3) 
3(1)* 

4 ---- ----- --- 10(2)  
5(1)* 

10(2) 
 5(1)* 

કુર 8(8) 

 
8(4) 

2(1)* 
9(3) 

3(1)* 
10(2)  
5(1)* 

35(17)  
10(3)* 

            સચૂના – બ્લલ્યનુપ્રન્ટભા ં* (ફૂદડી) દળાવલતા પ્રશ્નો નલકલ્ પ્રશ્નો સચુલે - કૌંવ ફશાયના અંક પ્રશ્નોના કુર    

                      ગણુ દળાવલે છે -કૌંવ અંદયના અંક પ્રશ્નોના કુર વખં્માદળાવલે છે.  

                       પ્રશ્નકભાકં -1  ભા ંફે પ્રશ્નો ધ્ધધ્ધ્તળાસ્ત્રભાથંી  તથા છ પ્રશ્નો નલમલસ્ર્ભુાથંી છૂલા.,    

               પ્રશ્નકભાકં -2  ધ્ધધ્ધ્તળાસ્ત્રભાથંી (૦૮ગણુ), પ્રશ્નકભાકં -૩  ધ્ધધ્ધ્તળાસ્ત્રભાથંી (૦૩ગણુ) 

                      અને  નલમલસ્ર્ભુાથંી(૦૬ગણુ)  પ્રશ્નકભાકં -4  ધ્ધધ્ધ્તળાસ્ત્રભાથંી  (૧૦ ગણુ) 

             (5)પ્રશ્નત્રનુ ં રયરૂ : - 
પ્રશ્ન
ક્રભ 

પ્રશ્નની નલગત ગણુબાય ટકા 

1 નીચેના પ્રશ્નોના એકએક લાક્યભા ંજલાફ આો. 08 22.86% 

પ્રશ્નકભાકં 1 થી 8   

2 નીચેના પ્રશ્નોનાના  ટૂંકભા ંઉત્તય  રખો (કોઇણ ચાય)  08 22.86% 

 પ્રશ્નકભાકં 1 થી 5   

3 નીચેના પ્રશ્નોનાના  ટૂંકભા ંઉત્તય રખો (કોઇણ ત્રણ) 09 25.71% 

ેટા પ્રશ્નકભાકં 1 થી 4   

4 નીચેના પ્રશ્નોનાના  મદુ્દાવય ઉત્તય રખો (કોઇણ ફે) 10 28.57% 

પ્રશ્નકભાકં 1 થી ૩   

કુર  35 100% 

             સચૂના – ધોયણ ૪  ના વદંગી ના ાિક્રભાકં -2-3-5-8-9-10-11-12-ભાથંી 10 ગણુ ના પ્રશ્નો છૂલા 
                      -ધોયણ ૫  ના વદંગી ના ાિક્રભાકં 3-5-6-7-8-9-10-13-15-ભાથંી 10 ગણુ નાપ્રશ્નો છૂલા 
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પ્રથભ લષ-૨૦૧૬  ડી.ઇએર.એડ. 
કોષ-(ફ)                 માષલયણ અભ્ માવ             (ધો-૧ થી ) 

નમનૂાપ્રશ્નત્ર                                                  [૩૫ ગણુ] 
પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભા ંઉત્તય રખો?        [૦૮] 

૧. નલકાવાત્ ભક આલતવન એટરે શુ?ં 
ય. માવલયણભા ંક્યા કમા આલયણોનો વભાલેળ થામ છે? 
૩. યેતા જભીન કોન ેકશલેામ? 
૪. ક્ષીઓ જંાનો ળો ઉમોગ કયે છે? 
. નાના ળશયેભા ંકોણ કામવ કયે છે? 
૬. કોઇણ ત્રણ ાચન અંગોના નાભ રખો. 
૭. ક્યા તશલેાયો યાટરીમ તશલેાયો તયીકે ઉજલામ છે? 
૮. દાથવના સ્ લરૂ કેટરા?ં ક્યા ક્યા? 
પ્રશ્ન-ય નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકભા ંજલાફ આો? (કોઇ ણ ચાય)    [૦૮] 

૧. લનસ્ નતના પ્રકાયો જણાલી કોઇણ એક નલળે ટૂંકભા ંનોંધ રખો. 
ય. વભતોર આશાય કોને કશલેામ? 
૩. ભચૂય અને ખેચય પ્રાણીઓ કોને કશલેામ? 
૪. ચદં્ર નલળે તભે શુ ંજાણો છો? 
. સમૂવકકૂયનુ ંકામવ જણાલો. 
પ્રશ્ન-૩ નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકભા ંજલાફ રખો?(કોઇણ ત્રણ)     [૦૯] 

૧. માવલયણ નળક્ષણનુ ંભશત્ લ વભજાલો  

ય. નલગોત્ ળકીના નવધ્ધાતંનો ળૈક્ષગણક પગરતાથવ જણાલો? 
૩. નીચે જણાલરે વ્ મલવામકાયોના કામો નલળે જણાલો. સથુાય, ડોકટય, ોરીવ  

૪. ખાદ્યઉત્ાદકો જણાલી કોઇણ ફે નલળે રખો.  

પ્રશ્ન-૪ નીચેના પ્રશ્નોના વવલસ્ તાય ઉત્તય આો? (કોઇણ ફે)    [૧૦] 

૧.મલૂ્ માકંનના પ્રકાયની નલગતે વભજ આો? 
ય. માવલયણ નળક્ષણની ધ્ધનતઓ જણાલી, અલરોકન ધ્ધનત નલળે વભજાલો. 
૩. નળક્ષક આવનૃત્તના શરે્ઓુ જણાલી તેનો ઉમોગ રખો. 

_________x____________ 

 



ડી.ઇએર.એડ અભ્માવક્રભયીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 

પ્રથભ લષ -૨૦૧૬ 

કોષ  નફંય :- ૦૬                              કોષ નુ ંનાભ :- ગણણત વળક્ષણ                                      

  ગણુબાય:-૭૦.                                                              વભમ :- .૩:૦૦ કરાક 

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

                 (1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-       

 

પ્રશ્ન પ્રકાય પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 

અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો 16 16 22.86% 

ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો 14(04)* 34 48.57% 

નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 05(02)* 20 28.57% 

કુર  70 100% 

 

                 (2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-       

 

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય ગણુબાય ટકા 

અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નો 21 30% 

ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો 35 50% 

નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 14 28% 

કુર 70 100% 

 

                (3) એકભ આધારયત પ્રશ્નોની પાલણી :-         

 

એકભ એકભનુ ંનાભ ગણુબાય ટકા 
1 ગાગણનતક જ્ઞાન અને અધ્માન ધ્ધનતઓ 10 14.30% 

2 નલમલસ્ર્નુુ ં અધ્માનળાસ્ત્ર 08 11.30% 

3 ગાગણનતક ખ્મારો નો નલકાવ 06 08.60% 

4 મલૂ્માકંન 06    08.60% 

5 ધોયણ - ૫ ગગણત પ્રકયણ-૧,૨,૩, 10 14.30% 

6 ધોયણ - ૫ ગગણત પ્રકયણ-૪.૫.૬,૧૧ 10 14.30% 

7 ધોયણ - ૫ ગગણત પ્રકયણ-૭,૧૦,૧૪,૧૫, 10 14.30% 

8 ધોયણ - ૫ ગગણત પ્રકયણ-૮,૯,૧૨,૧૩ 10 14.30% 

કુર  70 100% 
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              (4) પ્રશ્નલાય અને પ્રશ્ન પ્રકાય મજુફ ગણુબાય પાલણી :-     

 

પ્રશ્ન 

ક્રભ 
પ્રશ્ન  પ્રકાય કુર પ્રશ્નો 

અન ે

 કુર ગણુ 
અનાત્ભરક્ષીપ્રશ્નો ટૂંકજલાફી પ્રશ્નો નનફધંરક્ષી પ્રશ્નો 

(01)ગણુ (02)ગણુ (03)ગણુ (04)ગણુ (05)ગણુ 
1 16(16) 

 
--- ----- --- --- 16(16) 

2 ---- 16(8) 
4(2)* 

--- --- --- 16(8) 
4(2)* 

3 ---- ----- 18(6) 
6(2)* 

---- ---- 18(6) 
6(2)* 

4 ---- ----- --- 20(5)  
8(2)* 

---- 20(5)  
8(2)* 

કુર 16(16) 16(8) 
4(2)* 

18(6) 
6(2)* 

20(5)  
8(2)* 

----- 70(35)  
18(6)* 

                સચૂના – બ્લલ્યનુપ્રન્ટભા ં* (ફૂદડી) દળાવલતા પ્રશ્નો નલકલ્ પ્રશ્નો સચુલે છે. 
                       -  કૌંવ ફશાયના અંક પ્રશ્નોના કુર ગણુ દળાવલે છે. 
                        -  કૌંવ અંદયના અંક પ્રશ્નોના કુર વખં્માદળાવલે છે. 
 

                  (5)પ્રશ્નત્રનુ ં રયરૂ : - 

પ્રશ્નક્રભ પ્રશ્નની નલગત ગણુબાય ટકા 
1 નીચેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભા ંજલાફ આો. 16 22.86% 

 પ્રશ્નકભાકં 1 થી 16   

2 ભાગ્મા મજુફ ઉત્તય આો.(ગભે તે આિ) 16 22.86% 

 પ્રશ્નકભાકં 1 થી 10   

3 નીચેના દાખરા ગણો.(ગભે તે છ) 18 25.71% 

 પ્રશ્નકભાકં 1 થી 8   

4 વનલસ્તાય ઉત્તય રખો.(ગભ ેતે ાચં) 20 28.57% 

 પ્રશ્નકભાકં 1 થી 6   

કુર  70 100% 

           સચૂના – આ નમનૂારૂ ભાખુ ંશોલાથી કોઇણ પ્રકયણભાથંી અરગ અરગ પ્રકાયના પ્રશ્નો  છૂી ળકાળે. 

                        - એકભ દીિ ગણુબાય મથાલત જલાઇ યશ ેતેની ખાવ કાજી યાખલી. 
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ડી.ઇએર.એડ.પ્રથભ લષ-ય૦૧૬ 

કોવષ-૬                                          ગણણત વળક્ષણ 

નમનૂાપ્રશ્નત્ર 

પ્રશ્ન-1 નીચેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભા ંજલાફ આો?       [16] 

1. 9, 50, 276 ભા ં5ની સ્ થાન ઠકિંભત જણાલો. 
2. વખં્ મા યેખા ય 5એ 9ની કઇ ફાજુએ આલેરી છે? 
3. કેલ્ યુંરુટેયભા ં         નો ઉમોગ ળો છે?  

4. લર્ ુવની વૌથી ભોટી જીલાને શુ ંકશ ેછે? 
5. 243ને કઇ કઇ વખં્ મા લડે નન:ળે બાગી ળકામ? 

6. કેલ્ કયરુટેયભા ંવભગ્ર ગણત્રીનુ ંઅંનતભ ઠયણાભ જાણલા ભાટે કમા ફટનનો ઉમોગ થામ 
છે? 
7. 14 વે.ભી. વ્ માવલાા લર્ ુવની નત્રજ્મા ળોધો. 
8. એક રાખ એકાણુ ંશજાય ત્રણવો વીત્તેય ને અંકભા ંરખો. 
9. દયેક વખં્ માનો વૌથી નાનો અલમલ ક્યો થામ? 
10.   8 ના પ્રથભ ત્રણ અલમલી રખો. 
11.કેલ્ કયરુેટયભા ંકયેરી ગણતયીઓ દુય કયલા ભાટે યુંુ ંફટન લયામ છે? 
12 ણુાાંક વખં્ મા ભાટે વયલાા નલળે તટસ્ થ વખં્ મા કઇ છે? 
13.13+(14+16) = (13+14) +16  વયલાા નલળેનો ક્યો ગણુધભવ દળાવલે છે? 
14.15 20નુ ંઅનતવગંક્ષ્ ત રૂ આો. 
15.10 વે.ભી. રફંાઇલાા ચોયવની ઠયનભનત કેટરી થામ? 
16.લર્ ુવના ંકેન્ દ્ર આગ ફનતા તભાભ ખણુાઓનો વયલાો કેટરો થામ? 

 

પ્રશ્ન-2 ભાગ્ મા મજુફ ઉત્તય આો (ગભે તે આિ)      [16] 

1.  વયલાો કયો :632784+213026+73013 

2.  એક લગવના ાચં નલદ્યાથીઓના લજન અનકુ્રભે 50 ઠક.ગ્રા., 44 ઠક.ગ્રા., 48 ઠક.ગ્રા અને 36 
ઠક.ગ્રા અને 32 ઠક.ગ્રા.છે.. તો તેઓનુ ંવયેયાળ લજન ળોધો? 

3.  ઠકિંજર અને નિંકી ફન્ ને ફશનેો છે. નિંકી ઠકિંજરને કશ ેછે કે ર્ ુ ંભાયા કયતા ફે લવ ભોટી છે. 
જોનિંકીની ઉંભય 12  લવ શોમ તો ઠકિંજરની ઉંભય કેટરી થામ? 

. 

કુર ગણુ : ૭૦ 
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4.  વેલા રસ્ ટ ાવનેા રૂનમા 7, 95, 980 ભાથંી 4,85,000/- રૂનમા ભકંૂગ્રસ્ તન ેયાશતભા ંઆ્ મા 
તો શલે તેભની ાવે કેટરા રૂનમા ફાકી યહ્યા? 

5. ગગણત નળક્ષણ દ્વાયા નલકાવ ાભતા ગણુ, ળક્તક્તઓ તથા કૌળલ્ મો જણાલો? 

6. ‘‘ભાનભા ંકમા કમા એકભોનો વભાલળે થામ છે? કોઇણ એકભનુ ંઅધ્માન કયાલલા શુ ં
કયળો? 

7. વફધં ઘટામક પ્રકાયના ંપ્રશ્નોભા ંફે ઉદાશયણ આો. 
8.  ગણુાકાય કયતી લખત ેનલદ્યાથીઓ દ્વાયા થતી વબંનલત ભરૂો જણાલો. 
9. અથવણૂવ અધ્મમન ભાટે ગગણતના ંફે ઉદાશયણ આો. 
10. ગગણતના ંઅધ્માનભા ંબાાનુ ંસ્ થાન આગવુ ંછે.  

પ્રશ્ન-૩ નીચેના દાખરા ગણો. (ગભે તે છ)        [18] 

1.  લૂાવફશને ાવે 2,75, 950/- શતા. ભકાન લેચતા રૂનમા 3,65,૦૦૦/- ભળ્મા. નવુ ંભકાન 
તભાભ ખચવ વાથે રૂનમા 4,75, 975/-ભા ંરીધુ ંતો શલે તેભની ાવે કેટરા રૂનમા ફાકી યહ્યા 
શળે? 

2. એક ગાભભા ં1280 કુટંુફ યશ ેછે. ભકંૂ પાાભા ંદયેક કુટંુફ 75 રૂનમા આે છે. ભકંૂગ્રસ્ ત 
48 રોકોને વયખે બાગે આ યકભ લશચચાતા દયેકને બાગે કેટરી યકભ આલ?ે 

3. વાદંુ રૂ આો : 7 + 6 x 25 3 + 13 -20 

4. વયલાો કયો :2 
 
  + 1 

 

 
 + 
 

 
 

5. નીચે આેરી વખં્ માઓને 2, 3, કે 5 ૈકી કઇ વખં્ મા લડે નન:ળે બાગી ળકામ તે જણાલો.  

422, 520, 633, 898, 670, 909  

6. 12 વેભી રફંાઇ અને 8 વેભી શોાઇલાા રફંચોયવની ઠયનભનત અને ક્ષેત્રપ ળોધો? 

7. એક લેાયીએ 7000 રૂનમાના ંયભકડા ંખયીદ્યા તેને દુકાન સધુી રાલલાનુ ંબાડુ ં600/- 
રૂનમા થયુ ંઆ ફધા જ યભકડા ંલેચતા ંતેન ે10,000/-રૂનમા ભળ્મા તો તેને નપો થમો છે કે 
ખોટ? કેટરા રૂનમા? 

8. એક નત્રકોણના ંફે ખણૂાના ંભા વયખા છે. ત્રીજા ખણૂાનુ ંભા 100
0 છે તો વયખા ખણૂાઓના 

ભા ળોધો?  
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પ્રશ્ન-4 વનલસ્ તાય ઉત્તય રખો (ગભે તે ાચં)       [20] 

1. આગભન દ્નત અને નનગભન દ્નતની ર્રુના કયો. 
2. દ્દઠઢકયણ કામવ એટરે શુ?ં તેના ંનવદ્ાતંો જણાલો. 
3. ધોયણ-4ભા ંવભમ એકભ ળીખલલા ભાટે મલૂ્ માકંન કવોટી યચો. 
4. આસફુેરે અધ્મમનનુ ંકેટરા અને કમા કમા પ્રકાયોભા ંલગીકયણ કયેર છે? વભજાલો. 
5. ગાગણનતક ઠક્રમાઓ વભજાલલા ભાટેની એક એક પ્રયકુ્તક્ત ઉદાશયણ વભજાલો. 
6. મલૂ્ માકંન કવોટીઓના ંમખુ્ મ ફે પ્રકાય જણાલી તેની વભજૂતી આો? 

 

_________x____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ડી.ઇએર.એડ અભ્માવક્રભયીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 
પ્રથભ લષ -૨૦૧૬ 

કોષ  નફંય :- ૦૭       કોષ નુ ંનાભ :- ભારશતી અને પ્રત્મામન તકવનકી દ્વ્રાયા અધ્માન નુ ંવમધુ્ધ્ધકયણ -૧  

ગણુબાય:-૫૦                 .OMR                                                   વભમ :- .૧:૩૦ કરાક 

 

                (1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-       

 

પ્રશ્ન પ્રકાય પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 

એભ.વી.યુંુ ં 50 50 100.00% 

 

                 (2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-       

 

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય ગણુબાય ટકા 

વય 11 22.00% 

ભધ્મભ 24 48.00% 

કઠિન 15 30.00% 

કુર 50 100.00% 

 

           (3) એકભ/પ્રકયણ આધારયત ગણુબાય ની પાલણી    

         
એકભ એકભનુ ંનાભ ગણુબાય ટકા 

1 ળૈક્ષગણક પ્રોદ્યોગગકી 04 08.00% 

2 ભાઠશતી અને ભાઠશતી ટેક્નોરોજી 06 12.00% 

3 પ્રત્મામન 08 16.00% 

4 ઓયેટીંગ નવસ્ટભ 07 14.00% 

5 એભ.એવ.ઓપીવ 08 16.00% 

6 ઇ-કન્ટેન્ટ 06 12.00% 

7 ICT  નો નળક્ષણભા ંઉમોગ 05 10.00% 

8 વોનળમર ભીઠડમા અને તેની નળક્ષણભા ંભનૂભકા 06 12.00% 

કુર  50 100% 

 

 

          ઉયોક્ત  કોષ ની યીક્ષા ઓ.એભ.આય. થી રેલાભા ંઆલનાય છે. પ્રાવશ્નકે કોષના પ્રકયણ લાય 
ગણુબાયની લશચેણી ઉય મજુફ  યાખલાની યશળેે. 
 
 



 

ડી.ઇએર.એડ અભ્માવક્રભયીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 
પ્રથભ લષ -૨૦૧૬ 

કોષ  નફંય :- ૦૮    કોષ નુ ંનાભ :-ફાકનુ ંળાયીરયક અને વાલેંણગક સ્લાસ્્મ,ળાા સ્લાસ્્મ અને વળક્ષણ-૧  

ગણુબાય:-૫૦                 .OMR                                                   વભમ :- .૧:૩૦ કરાક 

 

                (1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-       

 

પ્રશ્ન પ્રકાય પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 

એભ.વી.યુંુ ં 50 50 100.00% 

 

                 (2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-       

 

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય ગણુબાય ટકા 

વય 11 22.00% 

ભધ્મભ 24 48.00% 

કઠિન 15 30.00% 

કુર 50 100.00% 

 

           (3) એકભ/પ્રકયણ આધારયત ગણુબાય ની પાલણી            

એકભ એકભનુ ંનાભ 

 

ગણુબાય ટકા 

1 સ્લાસ્્મ, અને ની વભજ   
2 ફાકોના સ્લાસ્્મ,  નલચાયોની વભજ   
3 ળાાના ફાકો સ્લાસ્્મ નલચાયો   

કુર  50 100% 

 

 
 

          ઉયોક્ત  કોષ ની યીક્ષા ઓ.એભ.આય. થી રેલાભા ંઆલનાય છે. પ્રાવશ્નકે કોષના પ્રકયણ લાય 
ગણુબાયની લશચેણી ઉય મજુફ  યાખલાની યશળેે 

 
 
 
 
 
 
 
 



ડી.ઇએર.એડ અભ્માવક્રભયીક્ષાના ગણુબાય મોજનાની વલસ્તતૃ રૂયેખા 
પ્રથભ લષ -૨૦૧૬ 

કોષ  નફંય :- ૦૯    કોષ નુ ંનાભ :-વર્જનાત્ભક નાટકો,  રણરતકરાઓ ક્રાફ્ટ અને મલૂમાકંન-૧  

ગણુબાય:-૫૦                 .OMR                                                   વભમ :- .૧:૩૦ કરાક 

 

                (1) પ્રશ્ન પ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-       

 

પ્રશ્ન પ્રકાય પ્રશ્ન વખં્મા ગણુબાય ટકા 

એભ.વી.યુંુ ં 50 50 100.00% 

 

                 (2) કરિનતા મલૂમપ્રકાય આધારયત ગણુબાય પાલણી :-       

 

કઠિનતા મલૂ્મનો પ્રકાય ગણુબાય ટકા 

વય 11 22.00% 

ભધ્મભ 24 48.00% 

કઠિન 15 30.00% 

કુર 50 100.00% 

 
 
 

(3) એકભ/પ્રકયણ આધારયત ગણુબાય ની પાલણી          

   

એકભ એકભનુ ંનાભ 

 

ગણુબાય ટકા 

1 ગચત્રકરા 10 20.00% 

2 શસ્ત્કરા (ડફ્ટ) 12 24.00% 

3 નાટયકરા (યંગભચં) 12 24.00% 

4 નતુ્મકરા 8 16.00% 

5 વગંીત 8 16.00% 

કુર  50 100% 

 

 

 

 

          ઉયોક્ત  કોષ ની યીક્ષા ઓ.એભ.આય. થી રેલાભા ંઆલનાય છે. પ્રાવશ્નકે કોષના પ્રકયણ લાય 
ગણુબાયની લશચેણી ઉય મજુફ  યાખલાની યશળેે 
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