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

જા.ક્ર.૫૨/૨૦૨૦-૨૧
જગ્યાનુાં નામ: સરર્ારી બી.એડ. ર્ોલેજો ખાતે સાંસ્ર્ૃ ત પધ્ધતતના તવષયના મદદનીશ
પ્રાધ્યાપર્, વગક-૨ (તશક્ષણ તવભાગ)
ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ તમતનટના સાંયુક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથતમર્ ર્સોટીનો
અભ્યાસક્રમ
ુ -૩૦૦
કુ લ ગણ

કુ લ પ્રશ્નો-૩૦૦

સમય-૩ કલાક

ભાગ-A (અધ્યાપન શાસ્ત્ર)
પ્રશ્નો-૧૦૦

ુ -૧૦૦
ગણ

ુ રાતી
માધ્યમ-ગજ

અધ્યેતાન ુંુ મનોવિજ્ઞાન અને અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રકકયા

૧.
•

શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનની સંકલ્પના અને કાર્યક્ષેત્ર, વ ૃદ્ધિ અને વિકાસ, તરુિાિસ્થા

•

વિકાસના વસિાંતો: જિન વપર્ાજેનો જ્ઞાનાત્મક વિકાસ વસિાંત, િીગોટ્સ ્સ્કનો જ્ઞાનાત્મક
વિકાસ વસિાંત, કોહલબગયનો નૈવતક વિકાસ વસિાંત, એરિક્સનનો મનોસામાજિક વિકાસ
વસિાંત.

•

િૈર્ક્ક્તક તફાિતો, બુદ્ધિના વસિાંતો: ણગલફર્ય ન ુ ં SOI મોર્ેલ, ગાર્ય નિનો બહુવિધ બુદ્ધિ
વસિાંત, સ્ટનયબગયનો વસિાંત, બુદ્ધિનુ ં માપન, સર્જનાત્મકતા અને સર્જનાત્મકતા વિકાસ,
વ્ર્ક્ક્તત્િની સંકલ્પના અને તેના વસિાંતો(યુગ
ં નો વસિાંત, આઈઝેન્કનો વસિાંત) અને તેના
પિ અસિ કિતા પરિબળો

•

માનવસક સ્િાસ્્ર્ની સંકલ્પના, માનવસક સ્િાસ્્ર્ને અસિ કિતા પરિબળો, માનવસક
આિોગ્ર્ની સંકલ્પના, અનુકૂલન, અપાનુકૂલન, બચાિ પ્રયુક્ક્તઓ

•

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

અધ્ર્ર્ન વસિાંતો: શાસ્ત્રીર્ અણિસંધાન વસિાંત, કાિક અણિસંધાન વસિાંત, પ્રર્ત્ન અને
ભ ૂલ દ્વાિા અધ્ર્ર્ન વસિાંત, સમ્ષ્ટિાદી વસિાંત (આંતિસ ૂઝ દ્વાિા અધ્ર્ર્ન)

•

૨.

અણિપ્રેિિા, અધ્ર્ર્ન સંક્રમિ
વિક્ષણના પકરપેક્ષ્ય

•

તત્િજ્ઞાન અને વશક્ષિની સંકલ્પના, િાિતીર્ દાશયવનક વિચાિધાિાઓ: સાંખ્ર્ દશયન,
ર્ોગ દશયન અને ઉત્તિ મીમાંસા દશયન, જૈન દશયન અને બૌિ દશયન,

•

પાશ્ચાત્ર્

વિચાિધાિાઓ:

આદશયિાદ,િાસ્તિિાદ,

પ્રકૃવતિાદ,

વ્ર્િહાિ

િાદ,

અક્સ્તત્િિાદ
•

ગાંધીજી, વિિેકાનંદ, િિીન્રનાથ ટાગોિ અને

મહવષિ અિવિિંદ, ણગજુિાઈ બધેકા,

જે.કૃષ્િમ ૂવતિ અને સાવિત્રીબાઈ ફૂલેની વશક્ષિની વિિાિના
•

પ્રાચીન શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ: તક્ષવશલા, નાલંદા અને િલિી.

•

પ્રાચીન િાિતમાં વશક્ષિ: વશક્ષિની િેરદક પ્રિાલી, મઠ, મંરદિ, પાઠશાળા અને મરેસા
દ્વાિા વશક્ષિ પ્રિાલીને મિબુત બનાિિાના પ્રર્ાસો, િાિતીર્ સમાિમાં વશક્ષિ દ્વાિા
સુધાિિા: િાજા િામમોહન િાર્, દર્ાનંદ સિસ્િતી,

•

સ્િાતંત્ર્ર્ પછીના િાિતમાં વશક્ષિ:િાધાકૃષ્િ કમીશન, માધ્ર્વમક વશક્ષિ કમીશન, કોઠાિી
કમીશન.

•

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

•

િાષ્રીર્ વશક્ષિ નીવત ૨૦૨૦ અને ઉચ્ચ વશક્ષિ ક્ષેત્રે વનર્મનકાિી સંસ્થાઓ, આિ.ટી.ઈ.
કાર્દો-૨૦૦૯ (વશક્ષિનો અવધકાિ કાર્દો ૨૦૦૯).

•

િાષ્રીર્ અભ્ર્ાસક્રમ રૂપિે ખા ૨૦૦૫ (NCF 2005), વશક્ષક પ્રવશક્ષિ માટે િાષ્રીર્
અભ્ર્ાસક્રમ રૂપિે ખા-૨૦૦૯(NCFTE-2009)

•

િાિતના

બંધાિિમાં સમાવિષ્ટ

િાષ્રીર્

મ ૂલ્ર્ો:

સમાિિાદ,

ણબનસાંપ્રદાવર્કતા,

ન્ર્ાર્,સ્િાધીનતા,લોકશાહી અને સ્િતંત્રતા
૩.

જ્ઞાન,અભ્યાસક્રમ
•

જ્ઞાનમીમાંસા, જ્ઞાન અને મારહતી િચ્ચેનો તફાિત, જ્ઞાન અને માન્ર્તા, જ્ઞાન અને
કૌશલ્ર્, સ્થાવનક અને સાિયવત્રક; મ ૂતય અને અમ ૂતય; સૈિાંવતક અને વ્ર્િહારૂ; સંદણિિત અને
શા્દદક ; શાળા અને શાળા બહાિનુ ં જ્ઞાન િચ્ચેનો તફાિત

•

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

પાઠયક્રમ અને અભ્ર્ાસક્રમની સંકલ્પના, અભ્ર્ાસક્રમના ઉદ્દે શ્ર્ો અને લાક્ષણિકતાઓ,
અભ્ર્ાસક્રમ વિકાસના વસિાંતો, અભ્ર્ાસક્રમના પ્રકાિો: વિષર્િસ્ત ુ કે્ન્રત, વિદ્યાથી
કે્ન્રત, હેત ુ કે્ન્રત, અનુિિ કે્ન્રત અને સંકણલત કે્ન્રત, ઔપચારિક અભ્ર્ાસક્રમ,
ગણિિત અભ્ર્ાસક્રમ, અપેણક્ષત અભ્ર્ાસક્રમ

•

અભ્ર્ાસક્રમના અણિગમો: િતયનિાદી-તકય િાદી અણિગમ, તંત્ર-િહીિટી અણિગમ,
બૌદ્ધિક-શૈક્ષણિક અણિગમ, માનિતાિાદી -સૌદર્યિાદી અણિગમ.

•

અભ્ર્ાસક્રમના વનધાયિકો: સામાજિક વિવિધતા, િાિનીવતક અને આવથિક પરિબળો,
વ્ર્ાિસાવર્ક સંસ્થાન, પર્ાયિિિીર્ અને સંસ્થા સંદિે વિચાિિા.

•

અભ્ર્ાસક્રમ

િચનાની

આધાિશીલાઓ:

તાજત્િક

આધાિશીલાઓ,

મનોિૈજ્ઞાવનક

આધાિશીલાઓ, સમાિશાસ્ત્રીર્ આધાિશીલાઓ
•

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

•

અભ્ર્ાસક્રમ િચના અને મ ૂલ્ર્ાંકનના પ્રવતમાનો: રહલ્દા ટાબા, િાલ્ફ ટાર્લિ, િોબટય
સ્ટેકસ, મુખોપાધ્ર્ાર્નુ ં અભ્ર્ાસક્રમ મ ૂલ્ર્ાંકન પ્રવતમાન

•

૪.

અભ્ર્ાસક્રમ પરિિતયન અને તેને અસિકતાય પરિબળો, અભ્ર્ાસક્રમ સંશોધનનો વ્ર્ાપ
વિક્ષણમાું સમાિેિન

•

સમાિેિક વિક્ષણની સુંકલ્પના અને જરૂકરયાતો, સમાિેિનનો ઇવતહાસ – વિયોજનથી
સમાિેિનમાું બદલાિ, સામાજજક સમાિેિનની સુંકલ્પના, સમાિેિક વિક્ષણના વસદ્ાુંતો:
ઉપલબ્ધતા, સમતા, પ્રાસુંગિકતા, ભાિીદારી અને સિક્તતકરણ

•

ચેતાકકય વિકાસાત્મક અક્ષમતા(અધ્યયન અક્ષમતા,બૌવધક અક્ષમતા, આત્મકેંકિત િણણપટ
અવ્યિસ્થા)ની રજૂઆત.

•

સુંિેદનાત્મક અક્ષમતાનો પકરચય (શ્રિણ અક્ષમતા, અંધત્િ, િશ્ય અિરોધ બહેરાિ).

•

િારીકરક અક્ષમતાઓનો પકરચય (મક્સ્તસ્કદોષ-Cerebral Palsy અને પ્રચલન અક્ષમતા
Loco motor disability).

•

ુ બ અન્ય
અક્ષમતાઓ સાથેના વ્યક્તતઓના હક (RPwD) અવધવનયમ,૨૦૧૬ મજ
અક્ષમતાનો પકરચય(અન્ય અક્ષમતાઓ જે (RPwD) અવધવનયમ,૨૦૧૬માું વનકદિ ષ્ટ છે તેનો
પકરચય).

•

સમાિેિક વિક્ષણ માટેની અધ્યાપન વ્ય ૂહરચનાઓ, માનિ સુંસાધનો, વિવિષ્ટ અધ્યેતાઓ
માટે સહાયક ટેકનોલોજી
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•

ુ િણસન સવમવત ધારો (૧૯૯૨), અક્ષમ વ્યક્તતના હક્કોનો ધારો(૨૦૧૬),
ભારતીય પન
રાષ્રીય સવમવત ધારો(૧૯૯૯), રાજ્ય અને કેન્િ સરકાર દ્વારા સમાિેિક વિક્ષણ માટેની
જોિિાઈઓ.

૫.

વિક્ષણમાું પ્રૌદ્યોગિકી
•

અથય અને સંકલ્પના : મારહતી, પ્રૌદ્યોણગકી, મારહતી પ્રોદ્યોણગકી, મારહતી પ્રત્ર્ાર્ન
પ્રૌદ્યોણગકી અને અનુદેશ પ્રોદ્યોણગકી(Instructional Technology)

•

મારહતી પ્રત્ર્ાર્ન પ્રૌદ્યોણગકીના ઉપર્ોગ સંદિે કાન ૂની અને નૈવતક મુદ્દાઓ: હેરકિંગ,
કોપીિાઇટનુ ં ઉલ્લંઘન, સારહત્ર્નીચોિી

•

મલ્ટીમીરર્ર્ા અને ઈ-કન્ટેન્ટ: ૨૧મી સદીમાં મલ્ટીમીરર્ર્ાની િરૂરિર્ાત, ઈ-બુક, ઓરર્ર્ો
બુક,વિર્ીર્ો મીરર્ર્ા, ઓરર્ર્ો અને વિર્ીર્ો િે કોર્ીંગ અને એર્ીટીંગ માટેના સાધનો, ઈકન્ટેન્ટ ર્ેિલપમેન્ટ.

•

ઓનલાઇન ટીણચિંગ ટ્ૂલ્સ - ગ ૂગલ ક્લાસરૂમ, ઇન્ટિે ્ક્ટિ િચ્યુઅ
ય લ ક્લાસરૂમ પ્લેટફોમય
જેિાકે ગ ૂગલ મીટ, િેબેક્સ, ઝૂમ, માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ િગેિે

•

મ ૂલ્ર્ાંકન માટે રર્જિટલ ટ્ૂલ્સઃ રૂણિક્સ િનિે ટિ, ટેસ્ટ િનિે ટિ, ગ ૂગલ ફોર્મસય એન્ર્
ડ્રાઇવ્સ

•

સંચાિ સાધનો: ઇ-મેઇલ, ચેટ, દલોણગિંગ, સોવશર્લ નેટિરકિંગ, િેબ કોન્ફિક્ન્સિંગ

•

વિવિધ ઓપન એજ્યુકેશનલ િીસોસીસ જેિાકે MOOCs, ઈ-લાઈિેિી િગેિે

•

પ્રશાસન અને સંશોધનમાં મારહતી પ્રત્ર્ાર્ન પ્રૌદ્યોણગકી

૬.

અધ્યાપન િાસ્ત્ર અને મ ૂલ્યાુંકન
•

અધ્ર્ાપનની સંકલ્પના અને સ્િરૂપ, અધ્ર્ાપન વસિાંતો, અધ્ર્ાપન સ ૂત્રો, અને
અધ્ર્ાપન એક વ્ર્િસાર્ તિીકે.

•

અધ્ર્ાપનના તબક્કાઓ: આર્ોિન, અમલીકિિ અને ણચિંતન પિામશય.

•

અધ્ર્ાપનના સ્તિો: સ્મ ૃવત સ્તિ (હબાયરટિર્ન), સમિ સ્તિ (મોિીસન), ણચિંતન સ્તિ (હન્ટ).

•

વશક્ષિમાં પુખ્તઅધ્ર્ાપન શાસ્ત્ર(Andragogy)ની સંકલ્પના અને વસિાંતો.

•

અદ્યતન

અધ્ર્ાપનશાસ્ત્ર:

સંકલ્પના,અદ્યતન

અધ્ર્ાપનશાસ્ત્રના

વસિાંતો,

STEAM

(વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, ઇિનેિી, વિવનર્ન, ગણિત) અધ્ર્ર્ન, સંિચનાિાદી અણિગમ, 5E
મોર્ેલ, કોન્સેપ્ટ મેપ, ણચિંતનાત્મક અધ્ર્ર્નની સંકલ્પના, ણગદસનુ ં ચક્ર,કૉ-ઓપિે ટીિ
લવનિંગ અને કોલાિેટીિ લવનિંગ.
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•

વશક્ષિ પ્રવતમાન: સંકલ્પના, લાક્ષણિકતાઓ અને આધાિભ ૂત તત્િો, સંકલ્પના પ્રાપ્પ્ત
પ્રવતમાન, એર્િાન્સ ઓગેનાઇઝિ મોર્લ, અણિક્રવમત અધ્ર્ર્ન: સંકલ્પના, વસિાંતો,
પ્રકાિો અને અણિક્રમ વિકાસના સોપાનો

•

પિીક્ષિ, માપન, આકલન અને મ ૂલ્ર્ાંકનની સંકલ્પના, મ ૂલ્ર્ાંકન પ્રરક્રર્ાના સોપાનો,
મ ૂલ્ર્ાંકનના વસિાંતો, મ ૂલ્ર્ાંકનનુ ં મહત્િ, અધ્ર્ર્નનુ ં આકલન, અધ્ર્ર્ન માટે આકલન,
અધ્ર્ર્ન તિીકે આકલનનો અથય, િચનાત્મક મ ૂલ્ર્ાંકન, સત્રાંત મ ૂલ્ર્ાંકન, સતત અને
સિાયગ્રાહી મ ૂલ્ર્ાંકન, વનદાનાત્મક અને ઉપચાિાત્મક કાર્ય

•

ઓનલાઇન પિીક્ષા અને ઓપન બુક પિીક્ષા, ગ્રેર્ અને ગ્રેરર્િંગ વસસ્ટમ: અથય, પ્રકાિ
(વનિપેક્ષ અને સાપેક્ષ ગ્રેરર્િંગ), લાિ અને મર્ાયદાઓ

•

રુિીક્સ: સંકલ્પના, પ્રકાિો, અને િચના; પોટય ફોણલર્ો: સંકલ્પના, પ્રકાિો, અને િચના
મ ૂલ્ર્ાંકનના આધુવનક સાધનો

•

ફ્લેન્ર્િ સ ૂણચત

િગયવ્ર્િહાિ પ ૃથક્કિિ અને અથયધટન, વશક્ષકોના મ ૂલ્ર્ાંકન માટે ના

મ ૂલકો (નીપિલક્ષી, પ્રરક્રર્ાલક્ષી અને િવિષ્ર્લક્ષી)
૭.

વિક્ષક પ્રવિક્ષણ
•

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

•

જીલ્લા,િાજ્ર્ અને િાષ્રીર્ સ્તિે પ ૂિય સેિા કાલીન અને સેિા કાલીન વશક્ષિ પ્રવશક્ષિની
એિન્સીઓ અને સંસ્થાઓ: IASE,CTE,SCERT,DIET,SSA,NCERT, NCTE, UGC

•

NEP 2020 NCFTE 2009 માં વશક્ષિ પ્રવશક્ષિ સંબધ
ં ી િોગિાઇઓ

•

વ્ર્િસાર્ અને વ્ર્િસાવર્કતાની સંકલ્પના, અધ્ર્ાપન એક વ્ર્િસાર્ તિીકે, વશક્ષકની
આચાિ સંરહતા, વશક્ષક વિકાસને અસિકતાય પરિબળો, વશક્ષક પ્રવશક્ષિના વ્ર્િસાર્ીકિિ
માટે ગુિિત્તાનુ ં સંિધયન, વશક્ષિ પ્રવશક્ષિમાં નિીનીકિિો
િૈક્ષગણક વ્યિસ્થાપન, પ્રિાસન અને નેત ૃત્િ

૮.
•

શૈક્ષણિક વ્ર્િસ્થાપન અને પ્રશાસનનો અથય,વસિાંતો,કાર્ો અને અગત્ર્; સંસ્થાનુ ં વનમાયિ,
POSDCORB,CPM,PERT, વ્ર્િસ્થાપન એક પ્રિાલી તિીકે, SWOT વિશ્લેષિ,
ટેર્લિિાદ, પ્રશાસન એક પ્રરક્રર્ા તિીકે, અમલદાિ શાહી તિીકે પ્રશાસન, પ્રશાસનનો
માનિ સંબધ
ં અણિગમ, સંસ્થાકીર્ અનુપાલન, સંસ્થાકીર્ વિકાસ, સંસ્થાકીર્ િાતાિિિ

•

શૈક્ષણિક પ્રશાસનમાં નેત ૃત્િ: અથય,સ્િરૂપ, નેત ૃત્િના અણિગમો: ગુિલક્ષિો, રૂપાંતિકાિી,
વ્ર્િહાિલક્ષી, મ ૂલ્ર્આધારિત, સાંસ્કૃવતક, મનોગત્ર્ાત્મક અને કરિશ્માઈ
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•

નેત ૃત્િના પ્રવતમાનો: દલેક અને માઉન્ટનુ ં પ્રવતમાન, ફાઈર્લિનુ ં પ્રવતમાન, વત્રપરિમાિીર્
પ્રવતમાન

•

પરિિતયન વ્ર્િસ્થાપન: અથય, આર્ોજિત પરિિતયનની િરૂરિર્ાત

•

વશક્ષિમાં ગુિિત્તાની વિિાિના, સંપ ૂિય ગુિિત્તા વ્ર્િસ્થાપન, વસક્સ વસગ્મા

•

ગુિિત્તા માપન એિન્સીઓ(NAAC,NIRF): હેત,ુ કાર્ો, ભ ૂવમકા, અને તે માટેના ઉપક્રમો

૯.

વિક્ષણમાું સુંિોધન
•

શૈક્ષણિક સંશોધનનો અથય અને વ્ર્ાપ, સંશોધનના પ્રકાિો: મ ૂલગત, વ્ર્િહારિક અને
રક્રર્ાત્મક; શૈક્ષણિક સંશોધનના અણિગમો: સંખ્ર્ાત્મક અને ગુિાત્મક

•

શૈક્ષણિક સંશોધનની ર્ોિનાઓ: િિયનાત્મક, પ્રાર્ોણગક અને ઐવતહાવસક

•

ચલ અને તેના પ્રકાિો, ઉત્કલ્પના: સંકલ્પના, સાિી ઉત્કલ્પનાના લક્ષિો, સ્ત્રોતો,
ઉત્કલ્પનાના પ્રકાિો, ઉત્કલ્પનાની ચકાસિી; વ્ર્ાપવિશ્વ અને તેના પ્રકાિો, વનદશયની
સંકલ્પના, સાિા વનદશયના લક્ષિો, વનદશય પસંદગીની વિવિધ પ્રવિવધઓ

•

સંશોધનના ઉપકિિો: ઉપકિિની ર્થાથયતા, વિશ્વસનીર્તા અને પ્રમાિીકિિ; સંશોધન
ઉપકિિો: પ્રશ્નાિલી, સંશોવધની, પત્રક, મુલાકાત, ક્રમમાપદં ર્, ઓળખર્ાદી, અિલોકન,
િલિમાપદંર્, સામાજિકતા આલેખ

૧૦.
•

સ્િવિકાસ
સ્િ અને સ્િ ઓળખ ની સંકલ્પના, સત્િ, િિસ અને તમસ ગુિ સંદિયમાં િાિતીર્ સ્િની
સંકલ્પના, પંચકોષનુ ં બંધાિિ, સ્િના ઘટકો: િલિ, માન્ર્તાઓ, મ ૂલ્ર્ો

•

સામાજિક સ્િ અને સાંસ્કૃવતક સ્િની સંકલ્પના, સ્િને વિકસાિતી સંસ્થાઓ: કુટ્ુંબ, શાળા
અને સમુદાર્, રૂરિચુસ્તતા અને પ ૂિયગ્રહો: જાવત, િાષા અને ધમયની સંકલ્પના અને
સ્િવિકાસ કિિામાં ભ ૂવમકા, ઇન્ટિનેટના યુગમાં સ્િ ઓળખની કટોકટી અને સ્િમા િધાિો
કિિાની કુશળતા

•

અધ્ર્ાજત્મક સ્િ, અધ્ર્ાત્મિાદ અને એકીકૃત માનિતાની સંકલ્પના, સ્િ આત્મ જાગૃવત,
સ્િ વનિીક્ષિ, આત્મવનિીક્ષિ અને આત્મસંર્મ પ્રરક્રર્ા, ક્સ્થતપ્રજ્ઞની સંકલ્પના (િગિદ
ગીતા અધ્ર્ાર્ 2), વ્ર્ક્ક્તગત અને સાિયવત્રક સ્િના એકીકિિના સાધન તિીકે અષ્ટાંગ
ર્ોગ.
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ભાગ-B (સાંસ્ર્ૃ ત પધ્ધતત)
ુ -૨૦૦
ગણ

પ્રશ્નો-૨૦૦

માધ્યમ-સુંસ્કૃત

अन्विन्ि-१: सस्ं कृि न्िक्षण पद्धियः
• भाषायााः अर्थाः वर्गीकरणश्च, सस्ं कृ तभाषायााः भाषावैज्ञानिकं महत्वम।्
• आधनु िक भारते सस्ं कृ त अध्यापिस्य महत्त्वम।्
• उच्चत्तर प्रार्नमक, माध्यनमक, उच्चत्तर माध्यनमक क्षेत्रे सस्ं कृ त भाषायााः प्रचार-प्रसार
• सस्ं कृ त भाषायााः प्रचार-प्रसार हेतु उपायााः।
• सस्ं कृ त आयोर्गाः एवम् सस्ं कृ त नवकासाय भानव योजिा।
अन्विन्ि-२: संस्कृि न्िक्षणोद्देश्यान्ि
• सक्ष्ू मनिक्षणस्य अर्थाः, उद्देश्यानि, सोपािानि र्गणु दोषााः।
• संस्कृ त निक्षणस्य उद्देश्यानि।
- संस्कृ त निक्षणस्य प्राचीि सामान्य हेताःु ।
- संस्कृ त निक्षणस्य अवाथचीि सामान्य हेतुाः।
- संस्कृ त नसक्षणस्य हेतु वर्गीकरणम।्
- संस्कृ तस्य मख्ु य सामान्य हेतवाः एवम् नवनिष्ट हेतवाः।
अन्विन्ि-३: भाषान्िक्षणस्य न्सद्धांिाः।
• भाषानिक्षण नसद्ांतानि समीक्षा एवम् वर्गीकरणम।्
• भाषानिक्षण नसद्ांतस्य संस्कृ तनिक्षणे नवनियोर्गाः।
• निक्षणस्य सामान्य नसद्ांतााः।
• निक्षणसत्रू स्य संस्कृ तनिक्षणे नवनियोर्गाः।।
अन्विन्ि-४: संस्कृि न्िक्षणस्य पद्धियः
• संस्कृ तनिक्षण पद्तयाः स्वरुपम् एवम् सोपिानि।
• पाठिाला पद्नत
- प्रत्यक्ष पद्नत
- भांडारकर पद्नत
- पाठ्यपस्ु तकम् पद्नत
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- अिुवाद पद्नत
- नवश्लेषण पद्नत
- मिोवैज्ञानिक पद्नत
- स्वाध्याय पद्नत
- आर्गमि-निर्गमि पद्नत
- दण्डान्वय एवम् खण्डान्वय पद्नत
(सवेषाम् अर्थ, स्वरुपम,् सोपािानि एवम् महत्त्वम)्
अन्विन्ि-५: संस्कृि अध्यापिस्य पाठआयोजिः।
• पाठआयोजिस्य अर्थाः, उद्देश्यानि आवश्यकात एवम् महत्त्वम्
• सक्ष्ू मअध्यापि कौिल्यानि अर्थम,् सोपािानि एवम् महत्त्वम्
- नवषयानभमख
ु म्
- प्रश्नप्रवानहता
- उदाहरणम्
- श्यामफलकम्
- उत्तेजिा-पररवतथिम्
- सदृु निकरणम्
- स्पनष्टकरणम्
• र्गद्यनिक्षण पाठायोजिम्
- सामान्य एवम् नवनिष्टाः हेतवाः
- प्रयक्त
ु याः एवम् पद्तयाः
- सोपािानि
- महत्वम्
• पद्यनिक्षण पाठायोजिम्
- सामान्य एवम् नवनिष्ट हेतवाः
- पद्तयाः (नवधयाः)
- प्रयक्त
ु याः
-सोपािानि
- महत्त्वम् ।
• संस्कृ त व्याकरणनिक्षणस्य पाठायोजिम्
- सामान्य एवम् नवनिष्ट हेतवाः
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- पद्तयाः (नवधयाः)
- प्रयक्त
ु याः
- सोपािानि
- महत्त्वम्
अन्विन्ि-६: भाषाकौिलम्
- श्रवण कौिलम्
- पठि कौिलम्
- भाषणकौिलम्
-लेखि कौिलम्
- रचिााः अिुवाद कौिल्
अन्विन्ि-७: सस्ं कृिन्िक्षक सज्जिा एिम् सस्ं कृि अभ्यासक्रमः।
- सस्ं कृ त निक्षकस्याः कतथव्याः, र्गणु ााः, प्रनिक्षणम् एवम् अपेक्षा
- सस्ं कृ त निक्षा अध्यापिे समस्या एवम् तस्य उपायााः।
- सस्ं कृ तनिक्षकस्य भनू मका
- अभ्यासक्रमे सस्ं कृ तस्य स्र्ािं
- संस्कृ तअभ्यासक्रमेषु ितू ि दृनष्टकोण।
- संस्कृ तपाठ्यक्रमाः एवम् अभ्यासक्रमाः।
- संस्कृ त पाठ्यक्रमस्य रचिायााः नसद्ांतााः।
- संस्कृ त अध्यापिे िैक्षनणक साधिस्यनवनियोर्गाः।
- महत्त्वम्
- उपयोर्गम्
- लाभ एवम् मयाथदा
अन्विन्ि-८: सस्ं कृि मलू याक
ं ि पद्धियः
• मल्ू यांकिस्य अर्थाः, उद्देश्यानि, महत्त्वम् एवम् प्रकारााः।
• िूतिमल्ू यांकि पद्तयाः।
• िाला परीक्षायााः अर्थाः, पद्नत, तस्य र्गणु दोषााः

सस्ं कृि न्िषयिस्िु न्िक्षणम्
अन्विन्ि-१:
• र्गजु थरराज्य िालापाठ्यपस्ु तक मण्डलस्य पाठ्यपस्ु तकानि
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• कक्षा ६,७,८,९,१॰,११,१२ कक्षायााः पाठ्यपस्ु तके समानवष्टा र्गद्यकृ तयाः
• कक्षा ६,७,८,९,१॰,११,१२ कक्षायााः पाठ्यपस्ु तके समानवष्टााः पद्यकृ तयाः
• कक्षा ६,७,८,९,१॰,११,१२ कक्षायााः पाठ्यपस्ु तके समानवष्टााः व्याकरणम्
अन्विन्ि-२: व्याकरणन्िक्षणम।्
• संस्कृ त वणथमाला
• स्वर, व्यंज, उच्चारण स्र्ािम्
• धातुरुपानण, र्गणकायथ नवनिष्ट १,४,६,१॰.
• वतथमािकाल परस्मैपदी, आत्मिेपदी
• ह्यस्तिभतू कालं परस्मैपदी, आत्मिेपदी
• आज्ञार्थ परस्मैपदी, आत्मिेपदी
• नवद्यर्थ परस्मैपदी, आत्मिेपदी
• सामान्य भनवष्यकालाः
• स्म-प्रयोर्गाः
• िामरुपाः स्वरान्त रुपाख्यािम्
• अ,इ,उ,ऊ,ऋ कारान्त पनु ल्लंर्ग
• आ,इ,उ,ऊ,ऋ कारान्त स्त्रीनलंर्ग
• नवभनक्तपररचयाः
• नवभनक्त नवनिष्ट प्रयोर्गाः।
• सवथिाम संकल्पिा एवम् प्रकारााः तस्य नवनियोर्गाः एवम् उदाहरणाः।
• संनध (स्वर, व्यंजि, नवसर्गथाः)
• कृ दन्ताः अर्थ प्रकारााः एवम् उदाहरणम्
• अव्यय अर्थ प्रकारााः एवम् उदाहरणम्
• िामधातु अर्थाः उदाहरणााः एम् नवनियोर्गाः।
• उपसर्गथाः अर्थाः उदाहरणा, प्रकारााः एवम् नवनियोर्गाः।
• अलंकाराः अर्थाः, प्रकारााः एवम् उदाहरणम्
• संस्कृ त समािार्ी िबदााः।
• समासाः अर्थ, प्रकारााः एवम् उदाहरणम्
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• छंदाः अर्थाः प्रकारााः एवम् उदाहरणम्
• संख्यावाचकाः एवम् संख्यापरू काः िबदााः (अर्थाः भेदाः)
(१-१॰॰)

सान्ित्य
❖

चििु ेदाः (सन्ं क्षप्त पररचयाः)
- ऋग्वेदाः
- यजवु ेदाः
- सामवेदाः
- अर्वथवेदाः।

❖

षड्वेदाङ्र्गानि संनक्षप्त पररचय

❖

रामायण, महाभारत- संनक्षप्त पररचयाः

❖

वैनदक एवम,् लौनकक सानहत्य अर्थाः एवम् भेदाः।

❖

कियः पररचयः एम् िेषाम् कृियः
- महनषथ वानल्मकी
- महनषथ वेदव्यास
- महाकनव कानलदासाः
- िाट्यकार भासाः
- महाकनव भारनव
- र्गद्यकार दडं ी
- महाकनव श्रीहषथाः
- आचायथ चरकाः

❖

कृियः पररचयः।
- पचं तंत्र
- नहतोपदेिाः
- आयवु ेदस्य इनतहासाः
- उपनिषदाः
- परु ाणााः
- सश्रु तु सनं हता
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