
 Page 1 of 9  

 

 

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જા.ક્ર.૫૧/૨૦૨૦-૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ: સરર્ારી બી.એડ. ર્ોલેજો ખાતે સમાજશાસ્ત્ર/ સામાજજર્ જવજ્ઞાન જવષયના 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપર્, વગક-૨ (જશક્ષણ જવભાગ) 

ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ જમજનટના સાંયુક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથજમર્ ર્સોટીનો 

અભ્યાસક્રમ 
કુલ પ્રશ્નો-૩૦૦ કુલ ગણુ-૩૦૦ સમય-૩ કલાક   

 

ભાગ-A (અધ્યાપન શાસ્ત્ર) 
 

પ્રશ્નો-૧૦૦ ગણુ-૧૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી 
   

1. અધ્યેતાનુું મનોવિજ્ઞાન અને અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રકકયા  
 

• શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનની સકંલ્પના અને કાર્યકે્ષત્ર, વદૃ્ધિ અને વિકાસ, તરુિાિસ્થા 

• વિકાસના વસિાતંો: જિન વપર્ાજેનો જ્ઞાનાત્મક વિકાસ વસિાતં, િીગોટ્સ ્સ્કનો જ્ઞાનાત્મક વિકાસ 
વસિાતં, કોહલબગયનો નૈવતક વિકાસ વસિાતં,  એરિક્સનનો મનોસામાજિક વિકાસ વસિાતં.  

• િૈર્ક્ક્તક તફાિતો, બદુ્ધિના વસિાતંો: ણગલફર્યનુ ંSOI મોર્ેલ, ગાર્યનિનો બહુવિધ બદુ્ધિ વસિાતં, 
સ્ટનયબગયનો વસિાતં, બદુ્ધિનુ ં માપન, સર્જનાત્મકતા અને સર્જનાત્મકતા વિકાસ, વ્ર્ક્ક્તત્િની 
સકંલ્પના અને તેના વસિાતંો(યુગંનો વસિાતં, આઈઝેન્કનો વસિાતં) અને તેના પિ અસિ કિતા 
પરિબળો  

• માનવસક સ્િાસ્્ર્ની સકંલ્પના, માનવસક સ્િાસ્્ર્ને અસિ કિતા પરિબળો, માનવસક 
આિોગ્ર્ની સકંલ્પના, અનકુૂલન, અપાનકુૂલન, બચાિ પ્રયકુ્ક્તઓ 

• માગયદશયન અને સલાહ: સ્િરૂપ, વસિાતંો અને િરૂરિર્ાત, માગયદશયનના પ્રકાિો, સલાહના 
અણિગમો, સલાહના વસિાતંો (િતયન િાદી, તકય વનષ્ઠ, સારં્ોણગક અને િાસ્તિ િાદી) 

• અધ્ર્ર્ન વસિાતંો: શાસ્ત્રીર્ અણિસધંાન વસિાતં, કાિક અણિસધંાન વસિાતં, પ્રર્ત્ન અને ભલૂ 
દ્વાિા અધ્ર્ર્ન વસિાતં, સમ્ષ્ટિાદી વસિાતં (આંતિસઝૂ દ્વાિા અધ્ર્ર્ન) 

• અણિપ્રેિિા, અધ્ર્ર્ન સકં્રમિ 



 Page 2 of 9  

 

2. વશક્ષણના પકરપેક્ષ્ય 
 

• તત્િજ્ઞાન અને વશક્ષિની સકંલ્પના, િાિતીર્ દાશયવનક વિચાિધાિાઓ: સાખં્ર્ દશયન, ર્ોગ 
દશયન અને ઉત્તિ મીમાસંા દશયન, જૈન દશયન અને બૌિ દશયન,  

• પાશ્ચાત્ર્ વિચાિધાિાઓ: આદશયિાદ,િાસ્તિિાદ, પ્રકૃવતિાદ, વ્ર્િહાિ િાદ, અક્સ્તત્િિાદ 

• ગાધંીજી, વિિેકાનદં, િિીન્રનાથ ટાગોિ અને  મહવષિ અિવિિંદ, ણગજુિાઈ બધેકા,   જે.કૃષ્િમવૂતિ 
અને સાવિત્રીબાઈ ફૂલેની વશક્ષિની વિિાિના  

• પ્રાચીન શૈક્ષણિક સસં્થાઓ: તક્ષવશલા, નાલદંા અને િલિી. 

• પ્રાચીન િાિતમા ંવશક્ષિ: વશક્ષિની િેરદક પ્રિાલી, મઠ, મરંદિ, પાઠશાળા અને મરસેા દ્વાિા 
વશક્ષિ પ્રિાલીને મિબતુ બનાિિાના પ્રર્ાસો, િાિતીર્ સમાિમા ં વશક્ષિ દ્વાિા સધુાિિા: 
િાજા િામમોહન િાર્, દર્ાનદં સિસ્િતી,  

• સ્િાતતં્ર્ર્ પછીના િાિતમા ં વશક્ષિ:િાધાકૃષ્િ કમીશન, માધ્ર્વમક વશક્ષિ કમીશન, કોઠાિી 
કમીશન. 

• િાષ્રીર્ વશક્ષિ નીવત-૧૯૮૬ , પ્રોગ્રામ ઓફ એક્શન-૧૯૯૨. 

• િાષ્રીર્ વશક્ષિ નીવત ૨૦૨૦ અને ઉચ્ચ વશક્ષિ ક્ષેતે્ર વનર્મનકાિી સસં્થાઓ, આિ.ટી.ઈ. 
કાર્દો-૨૦૦૯ (વશક્ષિનો અવધકાિ કાર્દો ૨૦૦૯).  

• િાષ્રીર્ અભ્ર્ાસક્રમ રૂપિેખા ૨૦૦૫ (NCF 2005), વશક્ષક પ્રવશક્ષિ માટે િાષ્રીર્ અભ્ર્ાસક્રમ 
રૂપિેખા-૨૦૦૯(NCFTE-2009) 

• િાિતના બધંાિિમા ં સમાવિષ્ટ િાષ્રીર્ મલૂ્ર્ો: સમાિિાદ, ણબનસાપં્રદાવર્કતા, 
ન્ર્ાર્,સ્િાધીનતા,લોકશાહી અને સ્િતતં્રતા 
 

3. જ્ઞાન,અભ્યાસક્રમ   
 

• જ્ઞાનમીમાસંા, જ્ઞાન અને મારહતી િચ્ચેનો તફાિત, જ્ઞાન અને માન્ર્તા, જ્ઞાન અને કૌશલ્ર્, 
સ્થાવનક અને સાિયવત્રક; મતૂય અને અમતૂય; સૈિાવંતક અને વ્ર્િહારૂ; સદંણિિત અને શા્દદક ; 
શાળા અને શાળા બહાિનુ ંજ્ઞાન િચ્ચેનો તફાિત  

• જ્ઞાનની પ્રરક્રર્ાના ઘટકો,જ્ઞાન પ્રાપ્ત કિિા માટેના અણિગમો,જ્ઞાન વનમાયિની પ્રરક્રર્ા અને 
જ્ઞાનના વનમાયિમા ંસકંળાર્ેલા પરિબળો. 

• પાઠયક્રમ અને અભ્ર્ાસક્રમની સકંલ્પના, અભ્ર્ાસક્રમના ઉદે્દશ્ર્ો અને લાક્ષણિકતાઓ, 
અભ્ર્ાસક્રમ વિકાસના વસિાતંો, અભ્ર્ાસક્રમના પ્રકાિો: વિષર્િસ્ત ુકે્ન્રત, વિદ્યાથી કે્ન્રત, 
હતે ુ કે્ન્રત, અનિુિ કે્ન્રત અને સકંણલત કે્ન્રત, ઔપચારિક અભ્ર્ાસક્રમ, ગણિિત 
અભ્ર્ાસક્રમ, અપેણક્ષત અભ્ર્ાસક્રમ 
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• અભ્ર્ાસક્રમના અણિગમો: િતયનિાદી-તકયિાદી અણિગમ, તતં્ર-િહીિટી અણિગમ, બૌદ્ધિક-
શૈક્ષણિક અણિગમ, માનિતાિાદી -સૌદર્યિાદી અણિગમ.  

• અભ્ર્ાસક્રમના વનધાયિકો: સામાજિક વિવિધતા, િાિનીવતક અને આવથિક પરિબળો, 
વ્ર્ાિસાવર્ક સસં્થાન, પર્ાયિિિીર્ અને સસં્થા સદંિ ેવિચાિિા. 

• અભ્ર્ાસક્રમ િચનાની આધાિશીલાઓ: તાજત્િક આધાિશીલાઓ, મનોિૈજ્ઞાવનક 
આધાિશીલાઓ, સમાિશાસ્ત્રીર્ આધાિશીલાઓ 

• અભ્ર્ાસક્રમ િચનાના સ્રોતો: િાજ્ર્, વિજ્ઞાન, સમાિ, નૈવતક બોધ, જ્ઞાન અને અધ્ર્ેતા. 

• અભ્ર્ાસક્રમ િચના અને મલૂ્ર્ાકંનના પ્રવતમાનો: રહલ્દા ટાબા, િાલ્ફ ટાર્લિ, િોબટય સ્ટેકસ, 
મખુોપાધ્ર્ાર્નુ ંઅભ્ર્ાસક્રમ મલૂ્ર્ાકંન પ્રવતમાન  

• અભ્ર્ાસક્રમ પરિિતયન અને તેને અસિકતાય પરિબળો, અભ્ર્ાસક્રમ સશંોધનનો વ્ર્ાપ  
 
4. વશક્ષણમાું સમાિેશન 

 

• સમાિેશક વશક્ષિની સકંલ્પના અને િરૂરિર્ાતો, સમાિેશનનો ઇવતહાસ – વિર્ોિનથી 
સમાિેશનમા ંબદલાિ, સામાજિક સમાિેશનની સકંલ્પના, સમાિેશક વશક્ષિના વસિાતંો: 
ઉપલદધતા, સમતા, પ્રાસણંગકતા, િાગીદાિી અન ેસશક્ક્તકિિ 

• ચેતારકર્ વિકાસાત્મક અક્ષમતા(અધ્ર્ર્ન અક્ષમતા,બૌવધક અક્ષમતા, આત્મકેંરરત િિયપટ 
અવ્ર્િસ્થા)ની િજૂઆત. 

• સિંેદનાત્મક અક્ષમતાનો પરિચર્ (શ્રિિ અક્ષમતા, અંધત્િ, રશ્ર્ અિિોધ બહિેાશ). 

• શાિીરિક અક્ષમતાઓનો પરિચર્ (મક્સ્તસ્કદોષ-Cerebral Palsy અને પ્રચલન અક્ષમતા 
Loco motor disability). 

• અક્ષમતાઓ સાથેના વ્ર્ક્ક્તઓના હક (RPwD) અવધવનર્મ,૨૦૧૬ મિુબ અન્ર્ અક્ષમતાનો 
પરિચર્(અન્ર્ અક્ષમતાઓ જે (RPwD) અવધવનર્મ,૨૦૧૬મા ંવનરદિષ્ટ છે તેનો પરિચર્). 

• સમાિેશક વશક્ષિ માટેની અધ્ર્ાપન વ્યહૂિચનાઓ, માનિ સસંાધનો, વિવશષ્ટ અધ્ર્ેતાઓ 
માટે સહાર્ક ટેકનોલોજી  

• િાિતીર્ પનુિયસન સવમવત ધાિો (૧૯૯૨), અક્ષમ વ્ર્ક્ક્તના હક્કોનો ધાિો(૨૦૧૬), િાષ્રીર્ 
સવમવત ધાિો(૧૯૯૯), િાજ્ર્ અને કેન્ર સિકાિ દ્વાિા સમાિેશક વશક્ષિ માટેની િોગિાઈઓ.  

 
 
5. વશક્ષણમાું પ્રૌદ્યોગગકી 
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• અથય અને સકંલ્પના : મારહતી, પ્રૌદ્યોણગકી, મારહતી પ્રોદ્યોણગકી, મારહતી પ્રત્ર્ાર્ન પ્રૌદ્યોણગકી 
અને અનદેુશ પ્રોદ્યોણગકી(Instructional Technology)  

• મારહતી પ્રત્ર્ાર્ન પ્રૌદ્યોણગકીના ઉપર્ોગ સદંિે કાનનૂી અને નૈવતક મદુ્દાઓ: હરેકિંગ, 
કોપીિાઇટનુ ંઉલ્લઘંન, સારહત્ર્નીચોિી 

• મલ્ટીમીરર્ર્ા અને ઈ-કન્ટેન્ટ: ૨૧મી સદીમા ંમલ્ટીમીરર્ર્ાની િરૂરિર્ાત, ઈ-બકુ, ઓરર્ર્ો 
બકુ,વિર્ીર્ો મીરર્ર્ા, ઓરર્ર્ો અને વિર્ીર્ો િેકોર્ીંગ અને એર્ીટીંગ માટેના સાધનો, ઈ-
કન્ટેન્ટ ર્ેિલપમેન્ટ. 

• ઓનલાઇન ટીણચિંગ ટ્લૂ્સ - ગગૂલ ક્લાસરૂમ, ઇન્ટિે્ક્ટિ િચ્યુયઅલ ક્લાસરૂમ પ્લેટફોમય 
જેિાકે ગગૂલ મીટ, િેબેક્સ, ઝૂમ, માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ િગેિે 

• મલૂ્ર્ાકંન માટે રર્જિટલ ટ્લૂ્સઃ રૂણિક્સ િનિેટિ, ટેસ્ટ િનિેટિ, ગગૂલ ફોર્મસય એન્ર્ ડ્રાઇવ્સ 
• સચંાિ સાધનો: ઇ-મેઇલ, ચેટ, દલોણગિંગ, સોવશર્લ નેટિરકિંગ, િેબ કોન્ફિક્ન્સિંગ  
• વિવિધ ઓપન એજ્યકેુશનલ િીસોસીસ જેિાકે MOOCs, ઈ-લાઈિેિી િગેિે   
• પ્રશાસન અને સશંોધનમા ંમારહતી પ્રત્ર્ાર્ન પ્રૌદ્યોણગકી  

6. અધ્યાપન શાસ્ત્ર અને મલૂયાુંકન 
 

• અધ્ર્ાપનની સકંલ્પના અને સ્િરૂપ, અધ્ર્ાપન વસિાતંો, અધ્ર્ાપન સતૂ્રો, અને અધ્ર્ાપન 
એક વ્ર્િસાર્ તિીકે. 

• અધ્ર્ાપનના તબક્કાઓ: આર્ોિન, અમલીકિિ અને ણચિંતન પિામશય. 
• અધ્ર્ાપનના સ્તિો: સ્મવૃત સ્તિ (હબાયરટિર્ન), સમિ સ્તિ (મોિીસન), ણચિંતન સ્તિ (હન્ટ). 
• વશક્ષિમા ંપખુ્તઅધ્ર્ાપન શાસ્ત્ર(Andragogy)ની સકંલ્પના અને વસિાતંો. 
• અદ્યતન અધ્ર્ાપનશાસ્ત્ર: સકંલ્પના,અદ્યતન અધ્ર્ાપનશાસ્ત્રના વસિાતંો, STEAM (વિજ્ઞાન, 

ટેકનોલોજી, ઇિનેિી, વિવનર્ન, ગણિત) અધ્ર્ર્ન, સિંચનાિાદી અણિગમ, 5E મોર્ેલ, 
કોન્સેપ્ટ મેપ, ણચિંતનાત્મક અધ્ર્ર્નની સકંલ્પના, ણગદસનુ ંચક્ર,કૉ-ઓપિેટીિ લવનિંગ અને 
કોલાિેટીિ લવનિંગ. 

• વશક્ષિ પ્રવતમાન: સકંલ્પના, લાક્ષણિકતાઓ અન ે આધાિભતૂ તત્િો, સકંલ્પના પ્રાપ્પ્ત 
પ્રવતમાન, એર્િાન્સ ઓગેનાઇઝિ મોર્લ, અણિક્રવમત અધ્ર્ર્ન: સકંલ્પના, વસિાતંો, પ્રકાિો 
અને અણિક્રમ વિકાસના સોપાનો 

• પિીક્ષિ, માપન, આકલન અને મલૂ્ર્ાકંનની સકંલ્પના, મલૂ્ર્ાકંન પ્રરક્રર્ાના સોપાનો, 
મલૂ્ર્ાકંનના વસિાતંો, મલૂ્ર્ાકંનનુ ં મહત્િ, અધ્ર્ર્નનુ ં આકલન, અધ્ર્ર્ન માટે આકલન, 
અધ્ર્ર્ન તિીકે આકલનનો અથય, િચનાત્મક મલૂ્ર્ાકંન, સત્રાતં મલૂ્ર્ાકંન, સતત અને 
સિાયગ્રાહી મલૂ્ર્ાકંન, વનદાનાત્મક અને ઉપચાિાત્મક કાર્ય 
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• ઓનલાઇન પિીક્ષા અને ઓપન બકુ પિીક્ષા, ગ્રેર્ અને ગ્રેરર્િંગ વસસ્ટમ: અથય, પ્રકાિ (વનિપેક્ષ 
અને સાપેક્ષ ગ્રેરર્િંગ), લાિ અને મર્ાયદાઓ 

• રુિીક્સ: સકંલ્પના, પ્રકાિો, અને િચના; પોટયફોણલર્ો: સકંલ્પના, પ્રકાિો, અને િચના 
મલૂ્ર્ાકંનના આધવુનક સાધનો  

• ફ્લેન્ર્િ સણૂચત  િગયવ્ર્િહાિ પથૃક્કિિ અને અથયધટન, વશક્ષકોના મલૂ્ર્ાકંન માટેના મલૂકો 
(નીપિલક્ષી, પ્રરક્રર્ાલક્ષી અને િવિષ્ર્લક્ષી)  

 
7. વશક્ષક પ્રવશક્ષણ 

 

• વશક્ષક પ્રવશક્ષિનો અથય, સ્િરૂપ, વ્ર્ાપ,અને પ્રકાિો, રર્પ્લોમા, સ્નાતક, અનસુ્નાતક અને 
એકીકૃત વશક્ષિ પ્રવશક્ષિ અભ્ર્ાસક્રમનુ ંમાળખુ.ં 

• જીલ્લા,િાજ્ર્ અને િાષ્રીર્ સ્તિે પિૂય સેિા કાલીન અને સેિા કાલીન વશક્ષિ પ્રવશક્ષિની 
એિન્સીઓ અને સસં્થાઓ: IASE,CTE,SCERT,DIET,SSA,NCERT, NCTE, UGC  

• NEP 2020 NCFTE 2009 મા ંવશક્ષિ પ્રવશક્ષિ સબંધંી િોગિાઇઓ 
• વ્ર્િસાર્ અને વ્ર્િસાવર્કતાની સકંલ્પના, અધ્ર્ાપન એક વ્ર્િસાર્ તિીકે, વશક્ષકની આચાિ 

સરંહતા, વશક્ષક વિકાસન ે અસિકતાય પરિબળો, વશક્ષક પ્રવશક્ષિના વ્ર્િસાર્ીકિિ માટે 
ગિુિત્તાનુ ંસિંધયન, વશક્ષિ પ્રવશક્ષિમા ંનિીનીકિિો 
 

8. શૈક્ષગણક વ્યિસ્થાપન, પ્રશાસન અને નેતતૃ્િ 
 

• શૈક્ષણિક વ્ર્િસ્થાપન અને પ્રશાસનનો અથય,વસિાતંો,કાર્ો અને અગત્ર્; સસં્થાનુ ં વનમાયિ, 
POSDCORB,CPM,PERT, વ્ર્િસ્થાપન એક પ્રિાલી તિીકે, SWOT વિશ્લેષિ, ટેર્લિિાદ, 
પ્રશાસન એક પ્રરક્રર્ા તિીકે, અમલદાિ શાહી તિીકે પ્રશાસન, પ્રશાસનનો માનિ સબંધં 
અણિગમ, સસં્થાકીર્ અનપુાલન, સસં્થાકીર્ વિકાસ, સસં્થાકીર્ િાતાિિિ 

• શૈક્ષણિક પ્રશાસનમા ં નેતતૃ્િ: અથય,સ્િરૂપ, નેતતૃ્િના અણિગમો: ગિુલક્ષિો, રૂપાતંિકાિી, 
વ્ર્િહાિલક્ષી, મલૂ્ર્આધારિત, સાસં્કૃવતક, મનોગત્ર્ાત્મક અને કરિશ્માઈ  

• નેતતૃ્િના પ્રવતમાનો: દલેક અને માઉન્ટનુ ં પ્રવતમાન, ફાઈર્લિનુ ં પ્રવતમાન, વત્રપરિમાિીર્ 
પ્રવતમાન  

• પરિિતયન વ્ર્િસ્થાપન: અથય, આર્ોજિત પરિિતયનની િરૂરિર્ાત 
• વશક્ષિમા ંગિુિત્તાની વિિાિના, સપંિૂય ગિુિત્તા વ્ર્િસ્થાપન, વસક્સ વસગ્મા 
• ગિુિત્તા માપન એિન્સીઓ(NAAC,NIRF): હતે,ુ કાર્ો, ભવૂમકા, અને તે માટેના ઉપક્રમો   

 
 



 Page 6 of 9  

 

9. વશક્ષણમાું સુંશોધન  
 

• શૈક્ષણિક સશંોધનનો અથય અને વ્ર્ાપ, સશંોધનના પ્રકાિો: મલૂગત, વ્ર્િહારિક અને રક્રર્ાત્મક; 
શૈક્ષણિક સશંોધનના અણિગમો: સખં્ર્ાત્મક અને ગિુાત્મક  

• શૈક્ષણિક સશંોધનની ર્ોિનાઓ: િિયનાત્મક, પ્રાર્ોણગક અને ઐવતહાવસક 
• ચલ અને તેના પ્રકાિો, ઉત્કલ્પના: સકંલ્પના, સાિી ઉત્કલ્પનાના લક્ષિો, સ્ત્રોતો, ઉત્કલ્પનાના 

પ્રકાિો, ઉત્કલ્પનાની ચકાસિી; વ્ર્ાપવિશ્વ અન ે તેના પ્રકાિો, વનદશયની સકંલ્પના, સાિા 
વનદશયના લક્ષિો, વનદશય પસદંગીની વિવિધ પ્રવિવધઓ 

• સશંોધનના ઉપકિિો: ઉપકિિની ર્થાથયતા, વિશ્વસનીર્તા અને પ્રમાિીકિિ; સશંોધન 
ઉપકિિો: પ્રશ્નાિલી, સશંોવધની, પત્રક, મલુાકાત, ક્રમમાપદંર્, ઓળખર્ાદી, અિલોકન, 
િલિમાપદંર્, સામાજિકતા આલેખ  
 

10. સ્િવિકાસ  
 

• સ્િ અને સ્િ ઓળખ ની સકંલ્પના, સત્િ, િિસ અને તમસ ગિુ સદંિયમા ંિાિતીર્ સ્િની 
સકંલ્પના, પચંકોષનુ ંબધંાિિ, સ્િના ઘટકો: િલિ, માન્ર્તાઓ, મલૂ્ર્ો 

• સામાજિક સ્િ અને સાસં્કૃવતક સ્િની સકંલ્પના, સ્િને વિકસાિતી સસં્થાઓ: કુટંુ્બ, શાળા અને 
સમદુાર્, રૂરિચસુ્તતા અન ે પિૂયગ્રહો: જાવત, િાષા અન ે ધમયની સકંલ્પના અને સ્િવિકાસ 
કિિામા ંભવૂમકા, ઇન્ટિનેટના યગુમા ં સ્િ ઓળખની કટોકટી અને સ્િમા િધાિો કિિાની 
કુશળતા 

• અધ્ર્ાજત્મક સ્િ, અધ્ર્ાત્મિાદ અને એકીકૃત માનિતાની સકંલ્પના, સ્િ આત્મ જાગવૃત, સ્િ 
વનિીક્ષિ, આત્મવનિીક્ષિ અને આત્મસરં્મ પ્રરક્રર્ા, ક્સ્થતપ્રજ્ઞની સકંલ્પના (િગિદ ગીતા 
અધ્ર્ાર્ 2), વ્ર્ક્ક્તગત અને સાિયવત્રક સ્િના એકીકિિના સાધન તિીકે અષ્ટાગં ર્ોગ. 
 

ભાગ-B (સમાજશાસ્ત્ર/ સામાજજક વિજ્ઞાન પધ્ધવત) 

પ્રશ્નો-૨૦૦ ગણુ-૨૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી 
 

1. સામાજજક વિજ્ઞાનની આધવુનક સુંકલપના 
• અથય-સકંલ્પના 
• સ્િરૂપ-કાર્યકે્ષત્ર -આધાિવશલા 
• સામાજિક વિજ્ઞાન વિષર્ની િરૂિીર્ાત- મહત્િ 
• સમાિવિદ્યા અને સામાજિક વિજ્ઞાનનો તફાિત  
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2. સામાજજક વિજ્ઞાન વશક્ષણના ધ્યેયો -હતેઓુ 

• સામાજિક વિજ્ઞાનના વશક્ષિના ધ્ર્ેર્ો 
• સામાજિક વિજ્ઞાન વશક્ષિના સામાન્ર્ હતેઓુ અને વિવશષ્ટ હતેઓુ 

 
3. સામાજજક વિજ્ઞાન વશક્ષણનુું પાઠ આયોજન 

• માઈક્રોટીચીંગનો અથય - લક્ષિો 
• માઈક્રોટીચીંગના સોપાનો  
• માઈક્રોટીચીંગનુ ંમહત્િ અને મર્ાયદા 
• અધ્ર્ાપન કૌશલ્ર્ 
• વસર્મયલેુશન અથય અને સકંલ્પના  

 
4. સામાજજક વિજ્ઞાન વશક્ષણમાું પાઠ આયોજન 

• હિબાટયના પચંપદી પાઠ  
• પાઠ આર્ોિનનુ ંમહત્િ અને  
• પાઠનાપ્રકાિો- માઈક્રો પાઠ ,સેત ુપાઠ, પિૂય પાઠ,સમિાર્ પાઠ અને એકમ પાઠ 

 
5. સામાજજક વિજ્ઞાન વશક્ષણની પ્રયકુ્તતઓ, પધ્ધવતઓ અને અગભગમો 

• પ્રયકુ્ક્તઓ - સ્િરૂપ, ઉપર્ોગ અને મર્ાયદા 
▪ પાત્રાણિનર્, કથન, િિયન, ઉદાહિિ, પ્રશ્નોતિી, વનદશયન 

• પિવતઓ- સકંલ્પના અન ેસિંચના 
▪ કથન-ચચાય, આધાિ, પ્રાકૃવતક-પ્રાદેવશક, મલુાકાત, પ્રોજેકટ, વનદશયન, િાતાય, 

નાટીર્કિિ,  જૂથ ચચાય,  પ્રદશયન,  સમિાર્ી 
▪ આધવુનક પિવતઓ- CAI, CAL , Programmed Instruction and e-learning  
▪ નક્શા આધાિીત અધ્ર્ન અને અણિક્રવમત અધ્ર્ન  

 
6. સામાજજક વિજ્ઞાન વશક્ષણમાું અનબુુંધ 

• અનબુધંની સકંલ્પના, મહત્િ અને પ્રકાિ 
• અન્ર્ વિષર્ સાથે અનબુધં 

િાષાઓ સાથે, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી સાથે, ઇવતહાસ સાથે, ભગૂોળ સાથે, નાગરિકશાસ્ત્ર સાથે, 
અથયશાસ્ત્ર સાથે અને િાજ્ર્શાસ્ત્ર સાથ ે
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7. સામાજજક વિજ્ઞાનના શૈક્ષગણક સાધનો અને સુંદભભ સાકહત્ય  
• શૈક્ષણિક સાધનો મહત્તિ  
• શૈક્ષણિક સાધનોના પ્રકાિો 
• શૈક્ષણિક સાધનો (ચાટય - ણચત્રો, બલેુરટન બોર્ય , સ્લાઇડ્ઝ, રફલ્મ સ્રીપ અને રફલ્મ સ્રીપ  

પ્રોજેક્ટિ, વસક્કા, ટપાલ-રટરકટો, પ્રવતકૃવતઓ, ટેણલવિઝન, ટેપ િેકોર્યસ, ઓિિહરે્ પ્રોજેક્ટિ, 
સમર્િેખા, નકશાઓ પ ૃ્ િીનો ગોળો, એટલાસ અને ગગુલ મેપ) 

• શૈક્ષણિક સાધનોની મર્ાયદાઓ 
 

8. સામાજજક વિજ્ઞાન ખુંડ 
• સામાજિક વિજ્ઞાન ખરં્નુ ંમહત્તિ  
• આિશ્ર્ક સામગ્રીઓ, સજાિટો અને ઉપર્ોગ  

 
9. સામાજજક વિજ્ઞાન મુંડળ  

• સામાજિક વિજ્ઞાન મરં્ળના હતેઓુ  
• ધ્ર્ેર્ો, સ્િરૂપો, બધંાિિ,પ્રવવૃતઓ અને મહત્િ  

 
10. સામાજજક વિજ્ઞાન વિષયના વશક્ષકની વ્યિસાવયક સજ્જતા અને તાલીમ 

• આદશય વશક્ષકના ગિુો 
• લક્ષિો 
• વ્ર્િસાવર્ક સજ્િતા 
• સેિાકાલીન તાલીમ 

 
11. સામાજજક વિજ્ઞાન વિષયના પાઠયપસુ્તકો અને વશક્ષક હાથપોથી 

• પાઠય પસુ્તકનુ ંમહત્િ અને મર્ાયદા 
• આદશય લક્ષિો 
• પાઠયપસુ્તકનુ ંમલૂ્ર્ાકંન 
• પાઠયપસુ્તક મલૂ્ર્ાકંનના માપદંર્ો 
• સામાજિક વિજ્ઞાન વશક્ષક હાથપોથી 

 
12. સામાજજક વિજ્ઞાન વશક્ષણમાું માપન અને મલૂયાુંકન 

• માપન અને મલૂ્ર્ાકંનની સકંલ્પના 
• માપન અને મલૂ્ર્ાકંન િચ્ચેનો તફાિત 
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• મલૂ્ર્ાકંનના લક્ષિો અને સોપાનો 
• મલૂ્ર્ાકંનના સાધનો 
• કસોટીના પ્રકાિો અને તેની લાક્ષણિકતાઓ 
• સાિા પ્રશ્નપત્રની સિંચના અને દલ ુવપ્રન્ટ 
• સતત સિયગ્રાહી મલૂ્ર્ાકંન 

 
13. વનદાનાત્મક અને ઉપચારાત્મક કસોટી  

• વનદાનાત્મક અને ઉપચાિાત્મક કસોટીની સકંલ્પના  
• મહત્િ 
• વનદાનાત્મક અને ઉપચાિાત્મક કસોટીની િચના 

 
14. સામાજજક વિજ્ઞાન વિષયનો અભ્યાસક્રમ અને પાઠયક્રમ  

• અભ્ર્ાસક્રમ અને પાઠયક્રમની સકંલ્પના  
• સાિા અભ્ર્ાસક્રમ ના લક્ષિો અને તેના વસિાતંો  
• અભ્ર્ાસક્રમની િચનાની પિવતઓ 
• અભ્ર્ાસક્રમ અને પાઠયક્રમ િચ્ચેનો તફાિત  

 
15. સામાજજક વિજ્ઞાન વશક્ષણની સુંસ્થાઓ અને પ્રવવૃતઓ 

• િાષ્રીર્ સ્માિકો ,િાષ્રીર્ સગં્રહાલર્, િાિતીર્ ધિોહિો, આકાશ દશયન અને લોકમેળાઓ 
• પ્રવવૃતઓ  

 
16. સામાજજક વિજ્ઞાન વિષયમાું પ્રિાસ-પયભટન 

• પ્રિાસ-પર્યટનના ઉદે્દશો અને હતેઓુ 
• શૈક્ષણિક પ્રિાસનુ ંઆર્ોિન અને પર્તી મશુ્કેલીઓ  

 
17. સામાજજક વિજ્ઞાનમાું કક્રયાત્મક સુંશોધન 

 
18. ધોરણ- ૬ થી ૧૦ ના સામાજજક વિજ્ઞાન વિષયના પાઠયપસુ્તક  


